
Zpravodaj města
CHODOVA

Výtisk zdarma

  1. 10.  Ples seniorů
11. 10.  Běh Smolnickým kopcem
28. 10.  Lampionový průvod
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K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři, milí ob-
čané, minulý měsíc 
začal opět nový školní 
rok a děti se nám vrá-
tily po opravdu horké 
dvouměsíční přestávce 
znovu do školních la-
vic. Během této pauzy 

proběhly v našich základních školách již tradiční 
opravy většího či menšího rozsahu. Mimo jiné byl 
zrekonstruován pavilon stávajícího 2. stupně ZŠ 
J. A. Komenského ve Smetanově ulici. A v tom-
to okamžiku považuji za nutné Vás informovat 
o  dalších připravovaných změnách v tomto škol-
ském areálu.

 Nejprve však musím připomenout důvod stě-
hování 2. stupně z původní budovy v Komenské-
ho ulici do současného, zrekonstruovaného pa-
vilonu v ulici Smetanově. Toto přestěhování bylo 
pouze prvním krokem k vytvoření uceleného 
areálu pro vzdělávání všech žáků ZŠ J. A. Komen-
ského. Jistě vnímáte spolu s námi, že 1. stupeň 
výše zmiňované základní školy se dnes nachází v 
nejstarší školní budově v Chodově a svou polo-
hou u hlavní silnice i zastaralým stavebním uspo-
řádáním vnitřních prostor již více nevyhovuje 
potřebám moderní výuky. V současné době však 
nenabízí areál ve Smetanově ulici dostatek místa 
pro žáky obou stupňů, proto bude v příštím roce 
nutné přístavbou rozšířit stávající budovu o pro-
story pro 1. stupeň. 

V rámci rekonstrukce celého areálu by měla 
ještě proběhnout výměna oken, zateplení fasád 
a rekonstrukce střech. Z rozsahu zmiňovaných 
prací jasně vyplývá, že se bude jednat o největší a 
hlavní investiční akci příštího roku.

Závěrem bych Vám všem chtěl popřát krásné 
prožití podzimních dnů a snad se ještě dočkáme 
babího léta.  

 Mgr. Luděk Soukup, místostarosta města

U radnice je nově zavedené 
časově omezené parkování

Motoristy, kteří 
chtějí zaparkovat 
nedaleko cho-
dovské radnice 
v ulici Komen-
ského, čeká změ-
na. Šest míst je 
tam nově vyhra-
zeno pouze pro 

parkování s časovým omezením, a je nutné na 
nich použít takzvaný parkovací kotouč. Na no-
vinku upozorňuje dopravní značka.

„Důvodem je zajištění krátkodobého stání 
pro návštěvníky městského úřadu, lidé tady 
často neměli kde zaparkovat,“ vysvětlil starosta 
Chodova Patrik Pizinger.

Městská policie bude správné parkování 
v okolí radnice intenzivněji kontrolovat. Nere-
spektování nové dopravní značky může řidiče 
přijít až na 2 000 korun. Strážníci budou v prv-
ních dnech prohřešek řešit nejdříve upozorně-
ním, později však už pokutou.

Parkování je omezeno na 60 minut vždy 
ve všední dny od 7 do 17 hodin.  Kotouče lze 
zpravidla koupit na poštách či v papírnictví, 
jejich cena se pohybuje řádově v desetiko-
runách. (mák)

Město si připomene výročí 
vzniku samostatného státu

Tradiční pietní akt u příležitosti výročí vzni-
ku samostatného československého státu 
proběhne v úterý 27. října 2015 v 11 hodin 
u Památníku obětem válek v městském parku 
v Chodově.

 Vedení města na připomenutí této význam-
né události zve všechny obyvatele.  (mák)

Chodov plánuje cyklostezku
Chodov vážně uvažuje o nové cyklostezce, 

která by propojila město s nedalekým Lok-
tem. Právě přes něj vede vyhledávaná a oblí-
bená páteřní trasa podél řeky Ohře.

Poptávka po cestě pro cyklisty vzešla z ne-
dávné ankety pro strategický rozvojový plán.

„Hodně obyvatel v ní poukázalo na to, že 
chybí bezpečné spojení mezi Chodovem a 
Loktem,“ vysvětlil záměr města starosta Cho-
dova Patrik Pizinger.

Radnice nyní nechá zpracovat takzvanou 
vyhledávací studii, která bude mít za úkol 
vytipovat nejvhodnější variantu, kudy by cy-
klostezka měla vést.

„Teď jsme udělali zahajovací krok, chtěli by-
chom využít toto dotační období, kdy bude 
cykloturistika podporována,“ poznamenal 
starosta s tím, že samotný vznik cyklostezky 
vidí nejméně v horizontu dvou let.

Vytipovaná trasa by podle něj mohla být 
známa ještě do konce roku.  (mák)
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Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup

V mateřské škole 
v Zahradní ulici za-
čaly práce na úpra-
vě tamní zahrady. 
Co ji čeká a na co se 
mohou děti těšit?

Zahrada v pří-
rodním stylu v MŠ 
Zahradní je pouze 
první vlaštovkou po-

dobných venkovních úprav v našem městě. 
Do budoucna bychom chtěli nechat vypra-
covat projekty na všechny naše školní areály. 
Pokud se vrátím konkrétně k MŠ Zahradní, 
tak zde budou stavební a zahradnické práce 
probíhat od září do poloviny listopadu. Celá 
koncepce propojuje různé herní prvky s eko-
logickou výchovou dětí. V prostorách zahrady 
nově vznikne malý amfiteátr, mokřad, mlhovi-
ště, ptačí infokoutek, záhon bylinek a lesních 
plodů či jiná další zajímavá zákoutí. Pevně vě-
řím, že se nové úpravy zahrady budou líbit jak 
dětem, tak i rodičům. Na práce jsme získali 
dotaci z Operačního programu Životní pro-
středí.  (mák)

Kam s ním?
Molitan patří v menším množství do směs-

ného odpadu, ve větším množství patří do 
sběrného dvora.

Galerie u Vavřince zve na 
Sigur Ross

Netradiční fotografie jsou v těchto dnech k vidění v rámci výstavy s názvem Sigur Ross v chodovské Galerii u Vavřince. 
Jejich autorem je známý karlovarský fotograf Zdeněk Halámek. Výstavu zahájila 9. září vernisáž, kam dorazily desítky 
lidí. Zdeněk Halámek je uznávaný umělec, který má za sebou desítky výstav jak u nás, tak v cizině. Halámkovy snímky 
si lidé prohlíželi mimo jiné v USA, Itálii či Austrálii. Jeho díla (zabývá se především výtvarným ztvárněním krajiny a 
architektury) jsou k vidění v galeriích a soukromých sbírkách po celém světě. Na svém kontě má i několik autorských 
publikací.  Výstava potrvá do 31. října. Otevírací doba galerie je v úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin, v neděli pak od 13 
do 17 hodin. Na snímku jsou návštěvníci galerie při vernisáži.  |Foto: Martin Polák

Deset let 
úspěšné spolu-
práce mají letos 
za sebou žáci a 
učitelé ze základ-
ní školy v Husově 
ulici, Domu dětí 
a mládeže Blu-

diště a jejich protějšky z volnočasového areálu 
Tabakstanne v německém městě Thalheim/Erz-
gebirge.

„Jde o upřímnou spolupráci založenou na 
osobních vztazích. Přátele v Německu už navští-
vila celá řada chodovských dětí, sportovci, hu-
debníci, atleti a další. Samozřejmě jejich spolky a 
děti jezdí do Chodova na naše akce,“ uvedl ředi-
del školy Libor Dočkal.

Areál na německé straně si nemůže vynachvá-
lit. „Jsou to profesionální sportoviště provozo-
vaná v amatérských podmínkách, nikdy se tam 
nenudíš,“ popsal ředitel.

Podle něj se v posledním období zintenzivnila 
spolupráce na poli školních pobytů. „Pravidelně 

tam jezdíme už třetí rok. Další česko-německý 
pobyt zaměřený na zdravý životní styl připravu-
jeme na příští měsíc,“ řekl Libor Dočkal.

Žáci z jeho školy vyrazí do Tabakstanne 23. říj-
na. „Výjezd je placen z peněz z Česko-německé-
ho fondu budoucnosti, příspěvků rodičů, města 
a Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a 
měst,“ poznamenal ředitel.

Kromě zmíněných aktivit je na obzoru velký 
společný projekt, kdy škola ve spolupráci s DDM 
Bludiště připravuje oživení školního dvora a za-
hrady za zhruba deset milionů korun. Peníze na 
akci mají přijít z Evropské unie.

„Jedná se o prostory, kde nebude chybět 
venkovní učebna, malý amfiteatr a herní a vý-
ukové prvky zaměřené na ekologický způsob 
života a zdravý styl,“ přiblížil plány Libor Dočkal. 
„Novinka by byla k dispozici i ostatním školám a 
družinám nejen pro výuku, ale i pro volný čas,“ 
doplnil.

V Tabakstanne jako součást společného pro-
jektu vznikne nový ukázkový nízkoenergetický 
domek.  (mák)

Spolupráce trvá už dlouhých deset let

Pozvánka na veřejnou 
konzultaci o bioodpadech

Dne 19. října 2015 od 15 hodin proběhne veřejná 
konzultace návrhu systému nakládání s bioodpady 
v Chodově. Jednání se uskuteční v druhém patře ve 
velké zasedací místnosti městského úřadu. Návrh 
obsahuje mimo jiné způsob nakládání s bioodpa-
dem u rodinných domů, v zahrádkářských osadách 
a i v sídlištní zástavbě. Zveme širokou veřejnost 
k seznámení se se způsobem nakládání s bioodpa-
dy od roku 2016 v našem městě. 

  Ilona Nehybová, odbor správy majetku

Chodov v letošním roce 
zateplil další dvě své školy

Další dvě své budovy nechal zateplit Chodov. 
Novou fasádu tak během léta dostala základní 
škola v Nejdecké ulici a mateřská škola v ulici Za-
hradní.

Radnici se na obě akce podařilo získat pod-
statnou část peněz z Operačního programu Ži-
votní prostředí. Celkové náklady se pohybovaly 
kolem deseti milionů korun.

Zateplování městských objektů bude pokračo-
vat i v budoucnu. „Město nyní osloví projekční 
kancelář, aby budovy po technické stránce po-
soudila a navrhla pořadí, v jakém je nejlepší rea-
govat na dotační výzvy,“ uvedl starosta Chodova 
Patrik Pizinger.

Prioritou bude podle všeho škola J. A. Komen-
ského.

Chodov chce postupně zateplit všechny měst-

ské budovy, slibuje si od toho především ener-
getické úspory. V loňském roce například získala 
nový plášť školka v ulici U Koupaliště a budova 
Městského záchranného systému.  (mák)

Seniorské dny zahájí ples
Městský úřad v Chodově, odbor sociálních věcí 

informuje o kulturně-společenských akcích pro 
seniory města Chodova na měsíc říjen 2015.

Seniorské dny budou zahájeny na Plese seniorů. 
1. 10. – Ples seniorů v KaSSu Chodov, vystoupí 

Eva a Vašek, hraje Žlutičanka. Začátek plesu v 17 ho-
din. Prodej vstupenek v KASSu, infocentru nebo na 
OSV. Vstupné 100 Kč.

5. 10. – Prezentace První pomoc, osobní bez-
pečí a požární prevence v budově Městského zá-
chranného systému od 14 hodin, vstup zdarma.

8. 10. – Plavání seniorů – bazén u KV Areny K. 
Vary - odjezd v 9. 30 hodin z Chodova z autobuso-
vého nádraží, vstupné 70 Kč.

13. 10. – Film pro seniory Babovřesky 3 v kině 
KASS. Informace na OSV. Prodej vstupenek v KASSu 
od 9. 30 hodin, začátek filmu v 10 hodin. Cena vstu-
penky 20 Kč.

15. 10. – Turnaj v  šipkách v herně U Žíly v Cho-
dově – začátek v 9 hodin, přihlášky na OSV, vstup 
zdarma.

20. 10. – Turnaj v bowlingu v hotelu Nautilus – 
začátek v  9 hodin, přihlášky na OSV, vstup zdarma.

Podrobné informace získáte na OSV. Srdečně Vás 
zveme a těšíme se na hojnou účast. 

 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí
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Stručně z Chodova
Praktický lékař a internista Vít Baloun roz-

šiřuje od 1. listopadu činnost své ordinace na 
chodovské poliklinice (přízemí budovy vpravo). 
K dispozici nyní bude dva dny v týdnu, a to 
v úterý a ve čtvrtek. Ordinace se specializu-
je zvláště na  péči o interní choroby pacientů 
(kardiovaskulární, endokrinní, zažívací a hema-
tologické nemoci), má zvláštní poradnu pro 
diabetiky, spolupracuje se všemi nemocnicemi 
v kraji a s fakultními nemocnicemi v Plzni a Pra-
ze. Detailní rozpis ordinačních hodin najdete 
na internetu (První karlovarská ordinace, s.r.o.).

Chodovským zájemcům o vysokoškolské 
studium se rýsuje možnost, že za vzděláním 
nebudou muset dojíždět do vzdálených měst.

Vedení Karlovarského kraje a města Karlovy 
Vary s ministerstvem školství totiž jednalo o zří-
zení pobočky Fakulty tělesné výchovy a spor-
tu Univerzity Karlovy, obor fyzioterapie. Ta by 
měla sídlit přímo v krajském městě. K otevření 
pobočky by mohlo dojít v příštím akademic-
kém roce 2016 – 2017.

Odměnu ve výši pěti tisíc korun a cer-
tifikát získal Chodov za 3. místo v soutěži ve 
zpětném odběru elektrospotřebičů. Odměnu a 
ocenění přebral starosta Chodova Patrik Pizin-
ger ve středu 16. září v rámci vyhlášení výsledků 
krajské Ligy odpadů 2015. Podle organizátorů 
v průměru každý obyvatel města v minulém 
roce odevzdal dva kilogramy elektrospotřebi-
čů. Chodov soutěžil v kategorii obec nad 5000 
obyvatel. V samotné Lize odpadů 2015 pak 
město nebodovalo. Nejlepší v třídění odpadu 
jsou na území Karlovarského kraje Boží Dar a 
Františkovy Lázně. V Karlovarském kraji se loni 
vytřídilo 39, 4 kilogramu využitelného odpadu 
na obyvatele, celorepublikový průměr přitom 
činil 40, 5 kilogramu.  (mák)

Plánovaná přístavba školy J. A. Komenské-
ho už má konkrétní podobu. Tedy alespoň na 
papíře.

Město má na stole její studii a projekt a nyní 
běží povinné úřednické kolečko, na jehož 
konci bude stavební povolení.

Nová součást školy počítá se třemi patry 
a podkrovím, každé patro bude propojené 
se stávající budovou. Navíc sloučením obou 
podkroví vzniknou obrovské půdní prostory.

Praktickou novinkou je i propojení školy 
s blízkou jídelnou a družinou, kam se pak žáci 
dostanou suchou nohou.

„Přístavba je koncipována jako bezbariéro-
vá, počítáme i s výtahem,“ popsal  místosta-
rosta Chodova Luděk Soukup s tím, že objekt 
nabídne devět nových tříd pro přibližně 270 
žáků. Celá škola pak pojme na 550 dětí.

„První i druhý stupeň budou mít vlastní 
vstup a šatny s osobními skříňkami,“ pozna-
menal místostarosta.

Stavební práce mají podle něj začít počát-
kem příštího roku, hned, jak to dovolí počasí. 
Termín dokončení je stanoven tak, aby mohli 
žáci prvního stupně zahájit příští školní rok už 

v nových učebnách.
Předpokládaná cena za přístavbu je 

49 milionů korun bez DPH. Chodov bude akci 
financovat z úvěru.  (mák)

Místostarosta Luděk Soukup ukazuje studii přístavby.  |Foto: Martin Polák

Bludiště za rok zopakuje 
prezentaci svých kroužků
V sobotu 5. září proběhla v areálu Domu dětí 
a mládeže Bludiště poprvé akce zaměřená 
na ukázky činnosti kroužků DDM, s možností 
přihlášení dětí na místě. V průběhu dne se na 
sportovní ploše vystřídaly ukázky tanečního 
kroužku Rytmus, Florbal, Samurai Fight 
Club, Karate, Atletika, Sportovní gymnastika, 
Stolní tenis, Jóga, Pilates a Fotbal. Po celé 
dopoledne měli rodiče a děti možnost 
seznámení i s kroužky Šachů, Astronomie, 
Cyklistiky a Rybářů. Děkujeme všem trenérům 
a vedoucím, kteří si ve svém volném čase 
ukázky připravili. V příštím školním roce 
proběhne tato akce první školní den a my 
věříme, že rodiče i děti projeví o zájmovou 
činnost větší zájem.  DDM Bludiště

Přijďte si koupit kabelku, 
potěšíte nemocné děti

Kabelkový veletrh pokračuje i v letošním roce. 
Kdo se chce zbavit nepotřebné kabelky, může ji 
odnést do Domu dětí a mládeže Bludiště v Cho-
dově, který tuto dobročinnou akci zaštiťuje.

Organizátoři kabelky 12. a 13. října od 10 do 
17 hodin v domě dětí nabídnou za symbolickou 
cenu k prodeji. Výtěžek opět poputuje na nákup 
vybavení pro dětské oddělení v nemocnici v Kar-
lových Varech.

Kdo nemůže věnovat kabelku a chce podpořit 

dětské pacienty, může poslat finanční příspěvek 
na bankovní účet 266 716 647/0300.

Prodej kabelek bude pokračovat také v prosin-
ci, vybrané peníze tentokrát půjdou do chodov-
ského stacionáře Mateřídouška.

Kromě kabelek vybírají organizátoři také ne-
potřebné knihy. Ty budou sloužit k bezplatnému 
zapůjčení či k výměně všem náruživým čtenářům 
na těchto místech: Freedom Cafe, Zlatá kotva - 
jídelna pro důchodce a kinokavárna Drahomíra.

Knihy se vybírají na těchto místech: redak-
ce Karlovarského deníku v Karlových Varech, 
kancelář DDM Bludiště v Chodově, kinokavárna 
Drahomíra.  (mák).

Vybrané kabelky v DDM Bludiště.

Rock Chodov 2015 – díky!
Dne 27. června proběhl úspěšně už 7. roč-

ník hudebního festivalu Rock Chodov. I letos se 
představily zajímavé kapely, a to Marek Borský 
Ami4, Jazzbooster, I Warned You, Zutro, Asmo-
deus, Ferbeat, Kieslowski, Bahrainn, Queens Of 
Everything, The Ills a 0100. Velké poděkování pa-

tří všem, kteří tuto akci podpořili, tj. město Cho-
dov, Chotes, s.r.o. , tiskárna Leben, s.r.o., restau-
race Oáza, firma Jan Hauser, pizzerie ristorante 
Andolini, ChemFuture, MD Level, Kovošrot Vintí-
řov, Westona, s.r.o., Kränzle, firma Gastro Clean, 
Tipsport bar Cheb a Spider Production. Díky pat-
ří i obyvatelům okolních domů za jejich toleranci.

 za organizátory festivalu Martin Buchtel

Červnový rockový festival v Chodově.

Nová přístavba základní 
školy bude bezbariérová
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V zastoupení volného sdružení obce Smolnice 
bych chtěl poděkovat panu starostovi, radě 
města a Miloši Bělohlávkovi za kříž a poutač 
s nesmělou připomínkou naší obce. Doufám, 
že to je začátek cesty k plánovanému pomníku 
naší obce. Jiří Siehr

Mateřídouška slaví čtvrtstoletí
Denní centrum Mateřídouška bude 3. listo-

padu 2015 slavit v KASSu 25. výročí založení 
denního stacionáře. Hlavní program, který bude 
moderovat Aleš Cibulka a ve kterém vystoupí 
především klienti denního centra, začne v 10 ho-
din. Předpokládaný konec programu je ve 13 ho-
din. Pro návštěvníky a pozvané hosty bude při-
praveno občerstvení, upomínkové předměty a 
prodejní výstava výrobků sociálně terapeutických 
dílen. Záštitu nad oslavou převzal starosta Patrik 
Pizinger.  (pb)

Ptejte se vedení Chodova v 
přímém televizním přenosu

Další ze série přímých přenosů chodovského 
televizního studia se uskuteční v pondělí 5. října 
od 18 hodin. V pořadu Podvečer se starostou 
bude na dotazy diváků a obyvatel města od-
povídat starosta Chodova Patrik Pizinger a mís-
tostarosta Luděk Soukup. Otázky můžete posílat 
již nyní, a to na adresu produkce@kasschodov.
cz, nebo volat v době vysílání přímo do studia 
na čísla 352 352 422 a 352 352 426.  (mák)

Volná místa v kroužcích
DDM Bludiště ještě přijímá přihlášky do kroužků, vol-

ná místa jsou zejména v těchto zájmových útvarech:
Astronomie (10 – 15 let, úvod do astronomie, slu-

neční soustava, souhvězdí, kosmonautika)
Rybáři (od 8 let; všechny dovednosti a vědomosti 

potřebné k získání rybářského povolení)
Florbal - pohybové hry (ročníky 2009 - 2010)
Cyklistika (od 6 let; silniční i terénní cyklistika, atletic-

ká příprava, sauna, míčové hry, posilovna)                                          
Klub deskových her (1.-5. třída; Carcassonne, 

Osadníci z Katanu, Activity 2, Tik...tak…bum atd.)
Dívčí klub (od 5. třídy; výtvarné a dekorační práce 

s různými materiály)
Ochránci přírody - Ještěrky (od 1.třídy; ochrana a 

poznávání přírody, výlety, exkurze, výjezdy)
Německý jazyk (od 3. třídy, i dospělí)
Pilates (kurzy pro dospělé)
Přihlášky je možno vyzvednout: v kanceláři DDM 

v době 10-18, kdykoliv na http://www.ddmchodov.cz.
 DDM Bludiště

Až na jednu výjimku začal v úterý 1. září ve 
všech školách v Chodově nový školní rok 2015/16. 
Žáci ZŠ J. A. Komenského usedli do lavic kvůli vý-
měně budov o týden později.

Třídy během prázdnin prošly tradiční údržbou, 
a školáci a jejich učitelé se tak vrátili do uklizených 
prostor.

Velká změna čekala na studenty Gymnázia a 
střední odborné školy Chodov. Ti nastoupili do 
nové školy, kterou její zřizovatel (Karlovarský kraj) 
směnil s Chodovem. Gymnázium nyní sídlí naproti 
radnici v ulici Komenského, původní škola se pře-
stěhovala do ulice Smetanovy do areálu gymná-
zia.

Do zcela nového prostředí poprvé nastoupi-
li také žáci druhého stupně Základní školy J. A. 
Komenského. Na dvě stovky dětí a jejich učitele 
čekaly vymalované chodby, sborovna, kabinety, 
třídy a zrekonstruované podlahy, sociální zařízení 
a elektroinstalace.

„Termín dokončení a stěhování byl sice šibeniční, 
ale vše jsme stihli. Přesto nás čeká ještě spousta 
práce,“ uvedla ředitelka školy Iva Šípová. 

Školu teď čeká další etapa rekonstrukce, kdy je 
potřeba vyměnit stará okna, zateplit fasádu a vy-
budovat novou přístavbu.

Chodovské základní školy v uplynulém roce na-
vštěvovalo 1257 žáků, z toho bylo 151 prvňáčků. 
Obdobné číslo lze očekávat i letos.  (mák)

Děti usedly do školních lavic

Parkoviště už slouží motoristům

Šesťáci v nové třídě.  |Foto: Martin Polák

Parkoviště v Tovární ulici, které bylo vybudováno za 
finanční podpory ROP SZ, využívají kromě obyvatel 
Chodova i klienti partnera  projektu, Denního centra 
Mateřídouška, o.p.s., které má v blízkosti  sociálně tera-
peutické dílny.  |Foto: Martin Polák

Podpořte v anketě hasiče
O prestižní titul v anketě Dobrovolní hasiči 

roku 2015 usiluje také chodovská jednotka. Mezi 
nominovanou pětadvacítku ji vybrala odborná 
porota, která celý měsíc pečlivě studovala přihlá-
šené zásahy jednotek a posuzovala jejich profe-
sionalitu a připravenost.

Chodovští hasiči soutěží za oblast jih a západ 
Čech a účast v anketě jim zajistil mimo jiné zá-
sah u požáru věžového domu v ulici U Koupa-
liště loni v říjnu. Na Sokolovsku a Chebsku jsou 
jedinou jednotkou, která v anketě usiluje o vaše 
hlasy. Kdo ji chce podpořit, může hlasovat na 
http://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/.

Příjemným bonusem ankety je poukaz na tý-
denní pobyt pro dvě osoby s polopenzí v Chor-
vatsku na Makarské riviéře, jejž si odnese jeden 
z hlasujících. O něm rozhodne los při slavnost-
ním vyhlášení soutěže.Hlasování končí 4. listo-
padu 2015 ve 12 hodin.  (mák)

Snímek z loňského zásahu chodovských hasičů v ulici 
U Koupaliště.  |Foto: Martin Polák

Návštěva partnerského města 
Oelsnitz/Erzgeb.

Městský 
úřad Chodov 
uspořádal 
v průběhu 
měsíce září 4 
jednodenní 
návštěvy 
partnerského 
města Oelsnitz/

Erzgebirge za finanční podpory Česko-
německého fondu budoucnosti. Výjezdů se 
zúčastnili zastupitelé a zaměstnanci města, 
senioři města, studenti základních škol a kulturní 
spolky.

V partnerském městě došlo k setkání s před-
staviteli města, komentované prohlídce města 
a návštěvě významných památek. Po prohlídce 
města se účastníci podívali na 7. Saskou zemskou 
zahradní výstavu, kde bylo k vidění mnoho do-
mácích i exotických rostlin.  (MěÚ Chodov) 

8 9Zprávy z města Zprávy z města



ZŠ Nejdecká ulice

ZŠ J. A. Komenského ZŠ Husova ulice

Souhrn jednotky PO
Chodovští hasiči zasahovali celkem u 22 udá-

lostí. Pro zajímavost chodovští hasiči absolvova-
li přes oba prázdninové měsíce rekordních 50 
událostí. I vzhledem k rozmarům teplého počasí 
bylo v srpnu 12 požárů (8x požáry travních a les-
ních porostů Chodov u Potůčku a v Lesní ulici, 
Křemenitá, Mírová, Jenišov, Tatrovice, teletník 
v Božičanech, buldozer v dolu Jiří, zahoření po-

travin v bytě v Revoluční ulici Chodov). 
Naštěstí se všechny požáry obešly bez zraně-

ní. Zbývající statistiky obsadily technické zásahy. 

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Požár teletníku, Božičany, 7. srpna 2015.

První školní den 
Nový školní rok byl zahájen 1. září. V tomto 

školním roce jsme uvítali dvě nové třídy. Vel-
ký den to byl zejména pro naše nové primány, 
které přišel přivítat starosta města, místostarosta, 
bývalý starosta, ředitelka školy a zástupkyně ře-
ditelky. Primánům držíme palce a přejeme,  aby 
byl vstup na gymnázium tím nejlepším krokem 
v jejich studijním životě. 
První letošní exkurze

V rámci hodin zeměpisu a geologie se vydali 
naši žáci na první exkurzi v tomto školním roce, a 

to do Mariánských Lázní.  
Cílem exkurze byl park miniatur Bohemini-

um. Toto místo nebylo zvoleno náhodou, souvisí 
s projektem, který budou žáci vypracovávat. A 
tak nebylo divu, že všichni putovali po parku a 
fotili miniatury ze všech možných úhlů a pozic. 
Nocování ve škole a stezka odvahy 

Na první pátek školního roku byl pro třídy G4 a 
G5 připraven zajímavý program. Nesl se ve zna-
mení noční stezky odvahy. Žáci dorazili v pátek 
pozdě odpoledne do školy, kde pro ně byl do 
21 hodin připraven program plný her (Moleku-
ly, Selfie výzva, Živé pexeso, Elektřina) a zábavy. 
Poté byli žáci pozváni na promítání filmu Ospalá 
díra. Při sledování filmu přišlo vhod bohaté po-
hoštění. Kolem 23. hodiny se přesunuli do třídy, 
odkud po dvojicích chodili na strašidelnou stezku 
odvahy, která je provedla celou školou od skle-
pa až na půdu. Svoje hrdinství pak žáci zpečetili 
na konci stezky podpisem. Všichni stezku zdárně 
prošli a pak se odebrali do sladkého snění.   
Tuto akci zorganizovali loňští maturanti, kterým 
děkujeme. Bc. Jitka Čmoková

Gymnázium & SOŠ Chodov
Nový školní rok zahájen

V úterý 1. září začal pro naši školu již 53. rok je-
jího života. Začal s asi  360 žáky jen v 15 třídách. 
Počty dětí v bývalém 5. ročníku poklesly hlavně 
odchodem žáků na víceleté gymnázium natolik, 
že v novém školním roce bude pouze jedna 6. 
třída. Není to z pedagogického hlediska ideální 
situace, ale nutí nás k tomu ekonomika provo-
zu. Poprvé usedlo do lavic na padesát prvňáčků. 
Přejeme jim, ať se jim ve škole líbí a daří. Vyučuje 
se podle školního vzdělávacího programu Naše 
škola. O tom, že se nám snad podařilo sestavit 
ŠVP dobře, svědčí výsledky vzdělávání za uply-

nulý školní rok.  Jsou o něco lepší než v před-
cházejícím školním roce. Samozřejmě se bude-
me snažit, abychom se na této úrovni udrželi, a 
věříme, že se nám v novém školním roce povede 
dobře. Zvládnout to budou muset i zcela noví 
učitelé, kteří nahradili odcházející do důchodu. 
Nadále budeme organizovat exkurze, výlety a 
další akce k doplnění výuky. Opět budeme po-
řadateli některých okresních i krajských sportov-
ních soutěží. 

Během prázdnin byla ve škole provedena re-
konstrukce školní cvičné kuchyňky a upraveny 
byly prostory šaten v obou hlavních budovách. 
Následovalo malování chodeb. Malířská firma 
odvedla rychlou a kvalitní práci, stejně jako truh-
lářství při výrobě a instalaci zařízení kuchyňky. 
Žáci i učitelé se mohou těšit z dalšího vylepše-
ní pracovního prostředí. Během prázdnin bylo 
v provozu školní hřiště, využívané hlavně podle 
prázdninového počasí. Tady nás mrzí, že si opět 
někteří návštěvníci hřiště neváží možnosti si za-
sportovat a úmyslně ničí zařízení hřiště.

Vstupujeme do nového školního roku s kon-
krétními plány a úkoly jak v oblasti výchovně- 
vzdělávací, tak v oblasti hospodářské. Budeme 
se snažit, abychom tyto plány splnili. Přejeme si, 
aby žáci i jejich rodiče byli s činností školy spoko-
jeni, aby se žáci cítili ve škole bezpečně a získali 
zde návyky a vědomosti potřebné k dalšímu stu-
diu a osobnímu rozvoji.
Hledáme učitele Aj

Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku 
s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. pro výuku 
Aj převážně na II. stupni ZŠ. Další informace na 
tel. 352352290 nebo u ředitele školy.

  Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

ZŠ Školní ulice

Než jsme se nadáli, prázdniny nám utekly a 
znovu začal školní rok.

Ani o prázdninách se na naší škole nelenošilo, 
ale probíhaly plánované rekonstrukce. 

V tomto školním roce nás čeká plno akcí. Hned 
v září to je sportovní soustředění třídy s rozšíře-
nou výukou TV pod vedením p. uč. Mgr. M. Po-
važaje.

Rádi  oznamujeme rodičům našich stávajících 
i budoucích žáků, že máme plně kvalifikovaný 
pedagogický sbor. Také na naší škole působí 3 
asistentky pedagoga, které jsou velikou pomocí 
při práci s žáky vyžadujícími speciální péči.

Další informace o životě na naší škole najdete 
na stránkách www.zs3chodov.cz.

 Mgr. Lenka Hrušková

Rekonstrukce školy a poděkování
Po letní rekonstrukci budovy školy ve Smeta-

nově ulici, kde od 1.7. 2015 sídlí náš 2. stupeň zá-
kladní školy, se pomalu zabydlujeme a zvykáme 
si na nové prostory. Opravy školy nejsou u konce. 
V této době ještě probíhá rekonstrukce zadního 
traktu budovy, kde budou učebny pro praktickou 
výuku žáků. Na období právě začínajícího škol-
ního roku jsou naplánovány další rekonstrukce, 

jako je výměna oken ve všech budovách školní-
ho areálu ve Smetanově ulici, zateplení budov, 
oprava střech. Budovy dostanou novou fasádu. 
Připravuje se projekt na přístavbu školy, tak aby 
se k 2. stupni mohl připojit 1. stupeň školy, který 
prozatím sídlí v budově v ulici Dukelských hrdinů. 
V neposlední řadě budou během letních prázd-
nin probíhat další opravy a rekonstrukce sociál-
ního zařízení v přízemí stávající budovy, úprava 

šatnových prostor a vestibulu. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, 

kteří nám pomáhali se stěhováním. Děkuji přede-
vším všem zaměstnancům školy, žákům 2. stup-
ně,  chodovským hasičům, Chotesu, chodovské-
mu oddílu fotbalistů a městu Chodov. Zvláštní 
poděkování patří Karlovarskému porcelánu Nová 
Role, který nám bezplatně zapůjčil nákladní vozy.
Název školy a kontaktní údaje

Od 1. 7. 2015 nese naše škola nový název: Zá-
kladní škola J. A. Komenského Chodov, Smetano-
va 738, okres Sokolov, příspěvková organizace. 
Došlo také ke změně adresy: Smetanova 738, 
357 35 Chodov.

 Ostatní údaje (telefony, webové stránky) zů-
staly nezměněny.

Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Školáci v nové budově.

Zahájení školního roku v novém
V období od 

března do čer-
vence probíhalo 
zateplování bu-
dov ZŠ v Nejdec-
ké ulici. 

Přestože se 
stavební práce 
neobešly bez pro-

blémů, díky dobré spolupráci s investorem a sta-
vební firmou se děti a žáci 1. září mohli vrátit do 
pěkné barevné školy. Všem, kteří se na realizaci 
podíleli, patří naše poděkování, zejména investo-
rovi celé akce a současně zřizovateli školy – měs-
tu Chodov. Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy
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Kulturní servis

Městská policie Chodov

Střípky z činnosti MP Chodov
O krádežích platebních karet, případně pe-

něženky čteme v černých kronikách často. Někdy 
se však stane, že tyto cennosti i přes veškerou 
snahu kdesi ztratíme. Proto velmi potěší pocti-
vé jednání případných nálezců. Nejinak je tomu 
i v našem městě, kde například 37letá žena na-
lezla na autobusovém nádraží na lavičce odlože-
nou peněženku s větší finanční hotovostí, osob-
ními doklady a platebními kartami. Protože však 
pospíchala do práce, peněženku nechala ležet 
na lavičce a mobilním telefonem informovala 
o nálezu městskou policii. Strážníci byli na místě 
do 5 minut, ale peněženka zde již nebyla. První 
myšlenka byla, že ji bohužel nalezl nějaký ne-
nechavec, zvláště pokud uvnitř byly peníze, ale 
k překvapení všech tuto peněženku nalezl dru-
hý nálezce, který ji odnesl na služebnu městské 
policie v okamžiku, kdy hlídka dorazila na místo 
nálezu. Narazit v jeden den na dva poctivce je 
opravdu v dnešní době veliké štěstí, o čemž se 
přesvědčil šťastný majitel peněženky, kterému byl 
nález posléze vrácen. K jeho překvapení nechy-
bělo vůbec nic a my moc děkujeme. 

Na tísňovou linku městské policie oznámil 
oznamovatel ve večerních hodinách, že v ulici 
Hrnčířské u jeho sousedů, starších manželů, se 
asi schyluje k domácímu násilí, protože se strašli-
vě hádají a on má starost o jejich zdraví. 

Strážníci u domácích rozepří zasahují vel-
mi často a v takových případech jde opravdu 
o včasný zásah, než hádka přeroste ve fyzické 
násilí. Strážníci na místě byli do několika minut 
a již u domu slyšeli hlasitý křik z přízemního 

Ochrana rekreačních objektů
 Tak už začíná podzim a zase se bude blížit 

zima a s ní i možné riziko vloupání do chaty či 
zahradního domku v zazimované zahradě kde-
si na samotě nebo v zahradní kolonii. Všemu by 
měl odpovídat určitý stupeň zabezpečení. Dra-
hé věci si raději odvážíme do městského bytu. 
Chraňte svůj majetek.

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
Výběrové řízení na strážníka

Město Chodov, ul. Komenského 1077, 357 35 
Chodov, zastoupené Patrikem Pizingerem, sta-
rostou města, vyhlašuje výběrové řízení na pra-
covní místo strážník městské policie. 

Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2016, na 
dobu neurčitou. 

Místo výkonu práce: město Chodov
Bližší informace k tomuto výběrovému ří-

zení podá v případě potřeby:
Ladislav Staněk, velitel Městské policie Cho-

dov, tel.: 335 352 160, 352 352 166, stanek@
mestochodov.cz

 Petr Heth, zástupce velitele Městské policie 
Chodov, tel.: 335 352 161, 352 352 166, heth@
mestochodov.cz

okna. Typický scénář zákroku však nabral úplně 
jiný směr, neboť po zaklepání na dveře bytu bylo 
v následném šetření zjištěno, že manželé se vů-
bec nehádají, jen spolu nahlas mluví, protože jde 
o nedoslýchavé seniory a oba mají v opravě na-
slouchátka. Strážníkům přesto za příjezd podě-
kovali, a navíc je chtěli pohostit domácí buchtou. 

Z ulice Nádražní přišel krátce po 22. hodině 
na služebnu městské policie telefonát muže, že 
jeho soused na pokoji v pronájmu volá o pomoc, 
že mu někdo brání v odchodu z pokoje a po-
koj je uzamčený. On má o svého souseda strach, 
že se mu něco stalo, neboť oba muži měli spo-
lu odejít na noční směnu. Po příjezdu na místo 
se z pokoje skutečně ozývalo volání o pomoc, 
proto bylo ihned rozhodnuto o násilném vstu-
pu k odvrácení ohrožení života a zdraví osoby 
uvnitř místnosti. Po vstupu se hlídce naskytl bi-
zarní výjev, kdy muž byl doslova zalehnut poně-
kud korpulentnější ženou s odhalenými vnada-
mi, navíc ve značně podroušeném stavu. Svou 
pozicí zcela impozantně uzamkla drobnějšího 
muže pod svým tělem a ten, rovněž v podna-
pilém opojení, váhový souboj nezvládl. Strážníci 
okamžitě zaujali pozice „Pomáhat a chránit“ a 
nerovný souboj remízou ukončili. 

Ve dvou případech velkých požárů v ČR (Che-
mička Litvínov, požár lesa na Plzeňsku) byla cho-
dovská jednotka mimo běžné zásahy zařazena 
do tzv. krajského odřadu, který byl připraven 
okamžitě pomoct při těchto mimořádných udá-
lostech. Nakonec byla situace zvládnuta a odřad 
nemusel zasahovat. 

Jednotka také zasahovala u dvou dopravních 
nehod, osobního automobilu v ulici Nádražní, 
s lehkým zraněním, a v ulici Luční, zde došlo 
pouze k úniku provozních náplní. Byla poskyt-
nuta technologická pomoc při zápaře skrývky 
na Božičanské výsypce. Ve dvou případech byly 
odstraněny popadané větve po silném větru, od-
straněno nebezpečné sklo na křižovatce ve Vintí-
řově. Dvakrát byl nouzově otevřen byt v Tyršově 
ulici, jednou bylo nutné pomoci kolegům ze ZZS 
se snesením těžkého pacienta. 
Informace SDH - srpen 2015

Letní tábor skupiny mladších hasičů se usku-
tečnil ve dnech 1. - 8. srpna 2015 v chalupě 
ČERNÁ VODA nedaleko Žacléře a jeho hlavním 
cílem bylo stmelení kolektivu. Věnovali jsme se 

především adrenalinovým aktivitám a koupání. 
Navštívili jsme areál v Benecku, kde jsme jezdili 
na horských tříkolkách a tubingové dráze. Lezec-
ké dovednosti jsme prověřili v lanovém centru 
v Hradci Králové. Dále jsme navštívili bobovou 
dráhu, obří trampolíny, aquapark a multikino. Ve 
volném čase jsme využívali bazén u chalupy a 
věnovali se společenským a sportovním hrám. 
Poděkování patří vedoucím kolektivu mládeže a 
CHOTESu za zapůjčení devítimístného vozidla. 

Další letní sportovní aktivita v Karlovarské lize 
patřila ženám, které bodovaly vítězstvím na sou-
těži v Otročíně. O prázdninách nechyběl ani tra-
diční hasičský beach volejbalový turnaj.

Závěrem je třeba poděkovat všem členům 
jednotky, kteří s maximálním nasazením zvládli 
prázdninový výjezdový maraton. 

Začíná topná sezóna
Údržbu spalinových cest a spotřebičů paliv by 

lidé neměli podceňovat. Způsobené škody při 
požárech jdou ročně do stovek milionů korun a 
dochází ke zranění i k úmrtím. Četnost kontrol 
a čištění spalinových cest stanoví nařízení vlády 
č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpeč-
nosti při provozu komínů, kouřovodů a spotře-
bičů paliv.

 V zásadě je nutné provést vyčištění spalinové 
cesty u spotřebičů na pevná paliva s běžným vý-
konem (do 50 kW) a celoročním provozem  3x za 
rok.  Odbornou kontrolu spalinové cesty a výběr 
pevných (tuhých) znečišťujících částí i kondenzá-
tu je nutné provést 1x za rok. 

Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Družstvo mladých hasičů, letní tábor, Žacléř, srpen 2015

Nádrž ve Staré Chodovské 
obsadili malí rybáři

Tradiční dětskou soutěž v chytání ryb připravil osadní výbor v závěru léta ve Staré Chodovské. Klání o nejlepší úlovky 
se zúčastnila více než desítka malých rybářů. Pro dospělé nachystali pořadatelé jízdu v kánoi kolem bójky, kdy posád-
ka musela místo pádel použít pouze ruce.  |Foto: Martin Polák
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Zámek v Dolním Chodově ve 30. letech 20. století.  |Foto: Státní okresní archiv Sokolov

Rytíře Matěje zachránila 
před krutou smrtí bílá paní

V chodovské kronice z let 1923 - 1926, kte-
rou psal učitel Anton Ebert, můžeme najít 
několik pověstí, které se přímo dotýkají Cho-
dova a jeho blízkého okolí. Jednou z nich je 
i pověst o chodovské bílé paní.

 Bílá paní je pohádková, nadpřirozená bytost, 
která se do českého prostředí dostala z Němec-
ka. Většinou se jedná o ducha šlechtičny, která 
se zjevuje na panských sídlech, buď aby novým 
majitelům oznamovala šťastné i nešťastné udá-
losti (podobně jako nejslavnější bílá paní Perchta 
z Rožmberka), nebo proto, aby připomínala dáv-
nou křivdu, jako je to v případě chodovské bílé 
paní. Kronikář Ebert doslova zapsal:

„V chodovské tvrzi žil kdysi rytíř Matěj Hýzrle, 
který byl nepřítelem mocného loketského pána, 
hraběte Jeronýma Šlika. Panovačnému hraběti 
byl udatný chodovský rytíř, který se zastával chu-
dých a utlačovaných, trnem v oku a hrozně rád 
by jej viděl o hlavu kratšího. Jednoho dne zavolal 
hrabě Šlik svého nejvěrnějšího kapitána, kterému 
dal mu rozkaz vydat se do Chodova a přivézt ry-
tíře Matěje živého či mrtvého do Lokte na hrad. 
Pod rouškou nejtemnější noci vydal se kapitán 
se skupinou čeledínů do Chodova, sídla rytíře 

Matěje, kde všichni spali spánkem spravedlivých. 
Jen rytířova žena, kterou trápila zlá předtucha, 
nebyla ještě ve své posteli. Tak se stalo, že za-
hlédla hraběcí vojáky plížící se k hrádku a slyšela 
cinkot jejich zbraní. Probudila svého muže volá-
ním: ,Matěji, prchej, jsou tu Šlikovi vojáci!‘ Chytrá 
žena seběhla na nádvoří, kde zdržela hrabě-
cí vojáky tak dlouho, aby její muž mohl zadní 
brankou utéct do blízkých lesů. Šlikovi žoldnéři 
byli neúspěchem své výpravy nemálo rozzuření, 
a tak alespoň dvůr vyplenili. Statečná a laskavá 
rytířova žena žije v paměti a ústním vyprávění 
místního lidu dodnes jako ,bílá paní, která se ka-
ždou půlnoc zjevuje na chodbách chodovského 
zámku a volá na svého muže: Matěji, prchej!‘“

Pověst o bílé paní má reálný základ v chodov-
ské minulosti. Hýzrlové (někdy psáni také němec-
ky jako Hieserlové) získali chodovské panství ke 
konci husitských válek. První písemnou zmínku 
o jejich vlastnictví Chodova máme z roku 1439. 
Velice brzy si ke svému jménu připojili přídomek 
„z Chodova“ (originál „aus Chodau“ se také ně-
kdy překládá jako „z Chodů“). Stali se tak jediným 
rodem, který si název našeho města dal přímo 
do jména. 

Pravdou je také to, že v patnáctém století 
vládl místnímu kraji mocný rod Šliků, kterým 
patřilo loketské panství a široké okolí. Protože po 
smrti krále Jiřího z Poděbrad panovala v českých 
zemích nejistota a chyběla silná ústřední vláda, 
zvětšovali Šlikové svou moc na úkor malých 
šlechticů. Jedním z těchto malých rodů byli právě 
Hýzrlové z Chodova. Situace se ještě vyostřila 
po roce 1489, kdy se loketským purkrabím stal 
ctižádostivý Jeroným Šlik. Majitel Chodova (Matěj) 
Mathes Hýzrle totiž patřil mezi jeho výrazné 
politické odpůrce a mocný Šlik se tyto neshody 
rozhodl vyřídit po svém - loketská kronika nám 
říká, že v noci na 30. října 1490 přepadli šlikovští 
vojáci chodovskou tvrz a zcela ji zpustošili. Co 
nešlo odnést, to bylo zničeno. Kronikář také 
píše toto: „Jak uprchl, to mi bylo vyprávěno. Jen 
s pomocí Boha a své ženy, která  útočníky včas 
spatřila a svého milovaného muže varovala. Tak 
se mu tedy podařilo vyváznout.“
Ze zámku zbyl jen alianční znak

Sám Mathes Hýzrle se sice zachránil útěkem, 
ale i když se o svůj majetek se Šliky soudil (v roce 
1503 svůj spor v uherském Budíně přednesl sa-
motnému králi Vladislavovi Jagellonskému), tak 
se na počátku 16. století raději chodovského pan-
ství vzdal a z kraje se odstěhoval. Členové rodu 
se posléze často objevovali ve státní službě na 
nejrůznějších postech, přičemž nejslavnějším byl 
bezesporu Jindřich Michal Hýzrle z Chodů (1575 
- 1665), který se proslavil především jako voják, 

diplomat a spisovatel. Poslední mužský potomek 
rodu – kanovník Bernard Hýzrle z Chodů - pak 
zemřel až roku 1776.

Zatímco je tedy jasné, o jaké osoby a jakou 
událost v pověsti jde, zůstává velkou otázkou 

místo, kde se děj odehrává – tedy tvrz a zámek 
v Chodově. Víme o něm totiž jen velmi málo. 
V chodovském údolí stála hned dvě panská sídla 
označovaná jako zámek. První (a mladší) z nich 
nechal v Dolním Chodově vystavět v letech 1710 
– 1720 chodovský pán Franz Flamin von Plan-
kenheim. Jednalo se o jednopatrový objekt na 

obdélníkovém půdorysu s dvěma vybíhajícími 
křídly na jižní straně. Zámek byl obrácen hlavním 
průčelím k severu (směrem ke kostelu na opačné 
straně údolí) a v přízemí západního křídla byla 
kaple. Tento zámek se stal v 19. století součástí 
areálu chodovské porcelánky Haas & Czjzek a 
v druhé polovině 20. století byla jeho velká část 
zdemolována během asanace Chodova. Jediné, 
co se z této zámecké stavby dochovalo, je ali-
anční znak Franze Flamina von Plankenheim a 
jeho manželky, který je dnes umístěn na vnější 
zdi jednoho z objektů porcelánky. 

Objekt, o který jde s velkou mírou pravděpo-
dobnosti v pověsti, se však nacházel v Horním 
Chodově, a to přibližně v místě, kudy dnes vede 
hlavní silnice kolem tzv. „nové Husovky“. O této 
stavbě víme jen velmi málo. 

Podle některých historiků na tomto místě stá-
la tvrz již ve středověku a postupem času byla 
přestavěna na panské sídlo. Po třicetileté válce 
zde byl vystavěn malý zámek, kde sídlil majitel 
Horního Chodova a zdejšího velkostatku až do 2. 
světové války. V sedmdesátých letech pak místní 
zámek vyhořel a byl stržen. 

Pokud by se tedy někdo z vás chtěl vypravit 
o půlnoci do chodovského zámku hledat bílou 
paní, tak má bohužel smůlu. Ani jeden zámek už 
v Chodově nenajdeme, a zůstala nám tak jen ta 
pověst o bílé paní.

 Miloš Bělohlávek, chodauer.blogspot.cz

Zámek v Horním Chodově na kresbě v městské kronice 
z 20. let 20. století.  |Foto: Státní okresní archiv Sokolov

Detail znaku na průčelí zámku.|Foto: St. archiv Sokolov
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Objektivem zpravodaje

Snímky na stránce pocházejí ze zářijových akcí. Jednou z nich bylo tradiční chodovské posvícení, kde se představila 
řada zahrádkářů, pěstitelů, ale také vinaři. Konec léta patřil také několika výletům do partnerského města Oelsnitz/
Erzgebirge, kde se konala velkolepá krajinná výstava. Blížící se podzimní čas využili školáci ke hrám a výuce ve ven-
kovním prostředí.  |Foto: Jan Kurčík

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

15.-16. 10. (čt-pá) 19:30 h
LAPUTA /93/
Premiéra / Milostné drama / ČR
Sedmadvacetiletá Johanka (Tereza Voříšková) tráví veškerý čas ve své kavárně Laputa. Má tolik možností, jak prožít 
svůj život. Přesto jí tato svoboda přináší pocit úzkosti a osamocení. Laputa je ostrov sám pro sebe. Johanka na něm 
trčí a neví, co se sebou dál… 
Přístupné od 15 let. Vstupné 115 Kč

22.-24. 10. (čt-so) 19:30 h
POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC
Premiéra / Akční fantasy / USA
Vin Diesel jako nesmrtelný a poslední lovec čarodějnic v nové akční fantasy ukáže, že čarodějnice nejsou jen 
pouhá pověra. Vždy tu mezi námi byly a jsou. A on je dnes posledním svého druhu, jenž je schopný je poslat na 
onen svět. Ve válce, kterou s nimi vede už 800 let, se představí s mohutným plnovousem ve středověkých kulisách 
stejně jako v současném New Yorku… Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

29. 10. (čt) 17 a 19:30 h, 30.-31. 10. (pá-so) 19:30 h
FAKJŮ PANE UČITELI 2 /115/
Premiéra / Komedie / Německo
Opět se můžeme potkat s hodně netradičním učitelem Zeki Müllerem, jeho tak trochu potrhlou 
kolegyní Lisi Schnabelstedtovou a také s jejich studenty všeho druhu. A o čem jejich nový příběh 
bude? Stane se ze Zekiho seriózní pedagog, nebo jej bude jeho kriminální minulost přitahovat? 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

9.-10. 10.  (pá-so) 19:30 h, 11. 10. (ne) 17 h, 
15. 10.  (čt) 17 h

2. 10. (pÁ) 17 h, 

3.-4. 10. (so-ne) 15 h, 

31. 10. -1. 11. (so-ne) 15 h 

3d
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1. 10. (čt) 17 h
MÉĎA 2 /125/
Komedie / USA
Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, 
mluvit, kouřit a milovat se s prsatými blondýnami. Někteří 
si dokonce chtějí pořídit vlastní dítě! 
Přístupné od 15 let, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

1. -3. 10. (čt-so) 19:30 h
MARŤAN 3D /134/
Premiéra / Dobrodružné sci-fi / USA
Astronaut Mark Watney (Matt Damon) během mise na 
Mars málem zahynul v prašné bouři. Zbytek jeho posádky 
planetu opustil v domnění, že je mrtvý. Ale Watney přežil, 
a ocitne se tak omylem sám na nepřátelské planetě. Má 
k dispozici jen hubené zásoby, a tak musí využít veškerý 
důvtip, invenci a technické znalosti, aby nejen přežil, ale 
také nalezl způsob, jak vyslat signál na Zemi, že je naživu. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

2. 10. (pá) 17 h, 3.-4. 10. (so-ne) 15 h
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 3D /97/
Premiéra / Animovaný rodinný / USA
Zdá se, že hotelu Transylvánie se začíná dařit... Dracula ko-
nečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu 
pouze příšery a ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 165 Kč

3.-4. 10. (so-ne) 17 h
PIXELY 3D /106/
Akční sci-fi komedie / USA
Mezigalaktičtí mimozemšťané si vyloží obrazové záznamy 
klasických videoher jako vyhlášení války a zaútočí na Zemi bo-
jovou technikou, která se těmito hrami přímo inspiruje. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

4. 10. (ne) 19:30 h
BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ /96/
Premiéra / Komedie / USA
Další generace Griswoldů v tom zase lítá. Dospělý Rusty Gris-
wold (Helms) kráčí ve stopách svého otce a v naději na posí-
lení rodinných pout se rozhodne překvapit svou ženu Debbie 
(Applegate) a jejich dva syny cestou  zpět do Ameriky, do ro-
dinného „oblíbeného zábavního parku“ Walley World. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 100 Kč

5. 10. (po) 19:30 h
SINISTER 2 /97/
Horor / USA
Do opuštěného venkovského domu se nastěhuje Courtney 
Collinsová se svými dvojčaty. Brzy ale zjistí, že nejsou mezi 
stěnami domu asi až tak úplně sami… 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

6. 10. (út) 19:30 h
HITMAN: AGENT 47 /96/
Akční thriller / USA
Je známý pouze podle dvou posledních čísel čárového 
kódu, který má vytetovaný vzadu na krku. Agent 47 není 
obyčejný člověk, představuje vyvrcholení desetiletí trvající-
ho tajného genetického výzkumu. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

7. 10. (st) v 19:30 h
TERMINATOR GENISYS 3D /126/
Akční sci-fi thriller / USA
Budoucnost je temná. Soudný den v devadesátých letech 
minulého století zlikvidoval polovinu lidstva a ti, kdo pře-
žili, se od té doby snaží marně vzdorovat počítačovému 
systému Skynet. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

9.-10. (pá-so) 17 h
PAN 3D /111/
Premiéra / Rodinné dobrodružné fantasy / USA
Pan (Levi Miller) je nezkrotný uličník, ale bezútěšné prostře-
dí londýnského sirotčince, ve kterém strávil celý svůj život, 
není pro takového chlapce to nejvhodnější místo. Až jednou 
v noci se stane něco neuvěřitelného – Pan opustí sirotčinec a 
ve své fantazii se ocitne ve fantaskním světě pirátů, válečníků 
a pohádkových bytostí obývajících Zemi Nezemi… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

9.-10. 10.  (pá-so) 19:30 h, 11. 10. (ne) 17 h
WILSONOV /115/
Premiéra / Detektivní komedie / ČR
Detektivní komedie s Jiřím Macháčkem a Vojtěchem Dy-
kem v hlavních rolích. První světová válka právě skončila a 
v  jednom zapadlém městě kdesi ve střední Evropě začíná 
primátor Dangl snít svůj velký sen. Plánuje připojení města 
ke Spojeným státům americkým a přejmenování na Wilso-
nov. Vše klape, až na jeden nepříjemný problém! Ve městě 
prý řádí tajemný vrah.
Přístupné. Vstupné 130 Kč

10.-11. 10. (so-ne) 15 h
MUNE - STRÁŽCE MĚSÍCE 3D /85/
Animovaná pohádka / Francie
Mune přitahuje katastrofy a omylem umožní strážci temna, 
aby ukradl slunce. S pomocí hrdého strážce slunce Sohona 
a křehké Ciry se Mune vydává za neobyčejným dobrodruž-
stvím, jež z něj učiní legendu mezi strážci! 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

11.-12. 10. (ne-po) 19:30 h
GANGSTER KA /100/
Kriminální thriller / Česko
Kriminální thriller Gangster Ka je natočen podle námětu 
Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy „Padrino Krejčíř “. 
Přístupné od 15 let. Vstupné 115 Kč

13. 10. (út) 19:30 h
KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E. /116/
Akční dobrodružná komedie / USA
Agent CIA Solo a agent KGB Kuryakin jsou nuceni odložit 
dlouholeté nepřátelství a spolupracovat na společném úkolu 
- překazit plány tajemné mezinárodní zločinecké organizace.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

14. 10. (st) 19:30 h
AMERICAN ULTRA
Akční komedie / USA
Pokojný život milovníka trávy a jeho přítelkyně v malém 
ospalém městečku je narušený, když Mika doběhne vlastní 
minulost a začne se o něho zajímat vláda USA… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 15. 10. v 17 h
WILSONOV /115/
Premiéra / Detektivní komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130 Kč  

15.-16. 10. (čt-pá) 19:30 h
LAPUTA /93/
Premiéra/ Milostné drama / ČR
Sedmadvacetiletá Johanka (Tereza Voříšková) tráví veškerý čas 
ve své kavárně Laputa. Má tolik možností, jak prožít svůj život. 
Přesto jí tato svoboda přináší pocit úzkosti a osamocení. 
Přístupné od 15 let. Vstupné 115 Kč

16. 10. (pá) 17 h
RYTMUS SÍDLISKOVÝ SEN /90/
Hudební dokument. / Slovensko, ČR
Film sen vznikal 8 let a zblízka dokumentuje život jedné 
z nejznámějších osobností česko-slovenské hudební scény 
Patrika „Rytmuse“ Vrbovského.
Přístupné od 12 let. Vstupné 90 Kč

17. 10. (so) 15 h, 18. 10. (ne) 17 h
MIMONI 3D /91/
Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

17. 10. (so) 17 h
JURSKÝ SVĚT 3D /125/
Dobrodružné / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

17. 10. (so) 19:30 h
LABYRINT: ZKOUŠKY OHNĚM
Akční sci-fi / USA
Thomase a ostatní přeživší útěk zavede na Spáleniště, nej-
více sežehnutou část planety, krajinu plnou nepředstavitel-
ných překážek… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

18. 10. (ne) 15 h
BARBIE ROCK’N ROYALS /84/
Animovaná pohádka / USA
Křehká princezna Courtney (Barbie) původně mířila na letní 
přípravný tábor pro dívky s modrou krví, místo toho se však 
ocitla na kempu pro rockery… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

18.-19. 10. (ne-po) 19:30 h
PURPUROVÝ VRCH /119/
Premiéra / Gotický horor / USA
Na Purpurovém vrchu stojí dům, kterému je lepší se vy-
hnout. Nezvané návštěvníky odrazuje zlověstnou krvavou 
barvou okolní půdy a děsivými tajemstvími, jež prosakují 
z jeho bortících se zdí. Otázkou je, co se stane s návštěvní-
ky, které jeho majitelé pozvou… 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

20.-21. 10. (út-st) 19:30 h
NEMILOSRDNÍ /90/
Premiéra / Akční krimi / Francie
Buren je starší policajt, který nikdy nehrál podle pravidel. 
On a ani jeho parťáci se nebojí použít sílu a zbraně proti 
pařížskému podsvětí ... 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

22. 10. (čt) 17 h
BEZ KALHOT XXL /115/
Komedie / USA
Členové striptýzové skupiny společně s legendární hlavní 
hvězdou Magickým Mikem chtějí vstoupit do světel reflek-
torů v posledním dechberoucím představení v Myrtle Be-
ach a udělat tak tlustou čáru za minulostí... 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

22.-24. 10. (čt-so) 19:30 h
POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC
Premiéra / Akční fantasy / USA
Vin Diesel jako nesmrtelný a poslední lovec čarodějnic 
v nové akční fantasy ukáže, že čarodějnice nejsou jen pou-
há pověra. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

23. 10. (pá) 17 h
MARŤAN 3D
Premiéra / Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

sobota 24. 10. v 15 h
V HLAVĚ 2D /102/
Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 85 Kč

24.-25. 10. (so-ne) 17 h
PAN 3D /111/
Premiéra / Rodinné dobrodružné fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

neděle 25. 10. v 15 h
MIMONI 2D /91/
Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

25.-26. 10. (ne-po) 19:30 h
Paranormal Activity: The Ghost Dimension 3D /95/
Premiéra / Horor / USA
Děsuplná, úspěšná série přináší další pokračování plné ne-
vysvětlitelných a strašlivých událostí. Tentokrát i ve 3D! 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč

Kino Malá scéna Chodov
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Městská knihovna Chodov
Pondělky od 16 h 
Pohádkohraní 
5. 10. Prapohádky, 12. 10. O Budulínkovi, 19. 10. Pohádkový 
tobogán, 26. 10. Krteček

Středy od 15 h
Herní klub
7. 10. Ubongo, 14. 10. Hledání rozdílů, 21. 10. Velká straši-
delná soutěž

Čtvrtky od 14 h
Výtvarné dílničky
1. 10. Strašidla z bambulí, 8. 10. Upíři a netopýři, 15. 10. Du-
chové a kostlivci, 22. 10. Halloweenské vyrábění

10. 9. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky
Hry, říkanky a cvičení pro maminky s batolátky. 

1.- 23. 10. 
Upíři, duchové a ti ostatní…
Výtvarná soutěž. V tomto období přineste do dětského od-
dělení svá podepsaná díla. Výstava se bude konat od 26. 
října do 13. listopadu. Vyhlášení vítězů proběhne ve čtvrtek 
29. října v 15 hodin v dětském oddělení. 

5.-11. 10. 
Týden knihoven
V rámci této akce jsme pro vás připravili:
Amnestie na upomínky, registrace nových čtenářů na rok 
zdarma, miniškolení na PC od 5. do 9. října. 

5. 10. (po) 9-18 h
Burza knih
Velký výběr vyřazených knih pro děti i dospělé v čítárně knihovny.

6. 10. (út) 17 h
Aktivně proti stárnutí
Zábavné kvízy a soutěže na procvičení paměti a ukázky 
pohybových cvičení pro zdravé a aktivní stárnutí. Nejen pro 
seniory, proti stárnutí lze začít bojovat v každém věku. 
Pro veřejnost. Vstup zdarma.

6. 10. (út) 17 h 
Zpátky ve hře 
Divadelní představení z cyklu Listování. Scénické zpracová-
ní knihy Michala Viewegha uvedou Markéta Lánská a Alan 
Novotný. Pro veřejnost. Vstup zdarma. 

7. 10. (st) 18 h 
Mystika bratrů Čapků 
PhDr. Věra Kubová návštěvníky seznámí s okruhem rodiny 
Čapků a morálkou doby, novými fakty a okolnostmi skonu 
obou bratrů. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

14. 10. (st) 18 h 
Český div světa aneb o značkách a značkařích
RNDr. Jan Křivanec, vedoucí značkař Klubu českých turistů, ná-
vštěvníkům představí turistické značky. Jejich historii a vzhled. 
Představí práci značkaře a taje značkařské terminologie. 
A spoustu dalších zajímavostí z turistiky. Vyprávění je dopro-
vázeno promítáním fotografií. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

19. 10. (po) 17 h
Trénujeme paměť pro začátečníky. Zn. „Bez 
mučení“ 
Zapomínáte PIN, telefonní čísla, rodinná výročí a podobně? 
Nevadí, během 8 lekcí se naučíte, jakým způsobem cvičit svoji 
paměť a přispět tak ke zlepšení své psychické kondice. Kurz 
je určen pro všechny od 10 do 100 let. Cena kurzu je 250,- Kč. 
Přihlásit se můžete osobně v dětském oddělení u p. Valentové 
nebo telefonicky na čísle 352 352 255. Pro veřejnost.

22. 10. (čt) 18 h 
Rod s plotem ve znaku aneb Plankenheimové 
v Chodově
Rod pánů z Plankenheimu vlastnil chodovská panství více 
než sto let a výrazným způsobem se zapsal do dějin našeho 
města. Historik Miloš Bělohlávek vás seznámí se členy této 
rodiny a dozvíte se, jak se žilo chodovské šlechtě v době 
baroka. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

29. 10. (čt) 15:30 h 
Halloweenské strašení
V našem strašidelném sklepení na vás budou čekat strašidla 
s různými úkoly. Pro odvážnou veřejnost. Vstup zdarma.

29. 10. (čt) 18 h
Společnost světa a společenství ducha
S Pavlem z Tarsu o mělké identitě davu a o společenství, 
které je hluboké, duchovní a naplňující. Další z cyklu besed 
s panem Tomášem Kábrtem. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

DDM Bludiště Chodov
12.-13. 10. (po-út) 10-17 h
Burza zimního oblečení 
Pro prodejce: ve dnech od 5.–9.10. přineste označené, oce-
něné oděvy i se seznamem. 

12.-13. 10. (po-út) 10-17 h 
Kabelkový veletrh
V říjnu si k nám zase přijďte koupit za symbolickou cenu kabelku, 
kterou její původní majitelka věnovala do prodeje. Výtěžek půjde 
na nákup vybavení pro dětské oddělení v nemocnici v K. Varech.

5 Dní lyžování bez starostí - Itálie 2016
12.800 Kč (dospělý na 2lůžkovém pokoji). Hotel Locan-
da Locatori / Passo Tonale. Termín 4.-10. 3. 2016 ( jarní 
prázdniny). Cena zahrnuje: dopravu lůžkovým autobusem, 
4x ubytování s italskou polopenzí, 5denní skipas.
Pište na e-mail: ddm-chodov@mybox.cz,
Volejte DDM: 352 352 280-1, Dočkalová 602 944 989, 
Špačková 775 900 604,  Voleman 602 100 336

KASS Chodov
1. 10. (čt) 17 h 
Ples seniorů
Hraje Žlutičanka a duo Eva a Vašek. Vstupné 100 Kč. 
Společenský sál KASS

8. 10. (čt) 19 h 
Do ložnice vstupujte jednotlivě
Komedie Divadelní společnosti Háta. Vstupné 350 Kč.
Kino Malá scéna

12. 10. (po) 9-17 h 
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
Společenský sál KASS

13. 10. (út) 10 h
Babovřesky 3
Filmové představení pro seniory. Vstupné senioři 20 Kč, 
ostatní 60 Kč.
Kino Malá scéna 

19.-20. 10. (po-út) 9-17 h 
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
Společenský sál KASS

22. 10. (čt) 9-17 h 
Prodejní trhy obuvi
Společenský sál KASS

27. 10. (út) 11 h
Výročí vzniku samostatného Československa
Pietní akt v městském parku.

TV Studio Chodov

27.-28. 10. (út-st) 19:30 h
LEGENDY ZLOČINU /133/
Premiéra / Kriminální thriller / Velká Británie
Film podle skutečné události nás zavede do tajné historie 
šedesátých let dvacátého století a neobyčejných událostí, 
které přinesly pochybnou slávu dvojčatům Krayovým. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

29. 10. (čt) 17 a 19:30 h, 30.-31. 10. (pá-so) 19:30 h
FAKJŮ PANE UČITELI 2 /115/
Premiéra / Komedie
Opět se můžeme potkat s hodně netradičním učitelem 
Zeki Müllerem, jeho tak trochu potrhlou kolegyní Lisi 
Schnabelstedtovou a také s jejich studenty všeho druhu. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

30.10. (pá) 17 h
WILSONOV /115/
Premiéra / Detektivní komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130 Kč 

31. 10. -1. 11. (so-ne) 15 h
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 3D /97/
Premiéra / Animovaný rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

31. 10. (so) 17 h, 1. 11. (ne) 19:30 h
MARŤAN 3D /134/
Premiéra / Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

5. 10. (po) 18 h
PODVEČER SE STAROSTOU 
Přímý přenos pořadu. Dotazy na tel. 352 352 422 a 426.

6. -9. 10. (út-pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

13.-16. 10. (út-pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu měsíce října (premiéra)

KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
BYT NA INZERÁT – 1. ČÁST
Záznam z divadelního vystoupení (premiéra)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

20.-23. 10. (út-pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
BYT NA INZERÁT – 2. ČÁST
Záznam z divadelního vystoupení (premiéra)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

27.-30. 10. (út-pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce října (premiéra)
KINOMIX 
MICHAL TUČNÝ - REVIVAL
Krátký záznam koncertu z Vavřinecké pouti (premiéra)
UKÁZKA SIMULOVANÉ BITVY
Ukázka bitvy k oslavám výročí ukončení 2. svět. války  
TV ZÁPAD

29. 10. (čt) 9-17 h
Setkání filatelistů - 50 let výročí
Restaurace Bravo.

29.-30. 10. (čt-pá) 9-17 h 
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
Společenský sál KASS

3. 11. (út) 10-13 h
25. výročí založení denního centra Mateřídouška

Junák Chodov
28. 10. (st) 18 h 
Lampiónový průvod
Stadion ŠAK Chodov
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Evangelický kostel
17. 10. (so) 18 h
Koncert Gerharda Wunderlicha
Koncert uměleckého hráče na citeru s přáteli. Vstupné 50 Kč.

neděle 9:15 h
Bohoslužby

středa 19 h
Biblické hodiny

Kostel sv. Vavřince
Pravidelné bohoslužby se po dobu rekon-
strukce kostela přesouvají na faru.

Sport
TJ Spartak Chodov - fotbal 
Muži B
14. 10. 15:00 Chodov - Jindřichovice
24. 10. 14:30 Chodov - Lomnice B
28. 10. 14:30 Chodov - Kr. Poříčí B

3. 10. (so) 10 a 14 h
I. liga juniorky - Chodov - Veros Chomutov
Volejbalový turnaj.
Sportovní hala Chodov
Pořádá BVC Chodov

4. 10. (ne) 11 a 15 h
Extraliga kadetky - Chodov - Španielka Řepy
Volejbalový turnaj.
Sportovní hala Chodov
Pořádá BVC Chodov

7. 10. (st) 8:45 h
Vycházka turistů
Cheb - Bismarckova rozhledna (10 km). Sraz na vlakovém 
nádraží. 
Pořádají Turisté Chodov (Růžena Štěpánková)

8. 10. (čt) 9:30 h
Plavání pro seniory
Vstupné 70 Kč.
Bazén KV Arena Karlovy Vary. Pořádá MěÚ Chodov

11. 10. (ne) 10:30 h
Běh Smolnickým kopcem
24. ročník populárního závodu.
Smolnický kopec. Pořádá ŠAK Chodov

15. 10. (čt) 9 h
Turnaj v šipkách pro seniory
Přihlášky na odboru sociálních věcí.
Herna U Žíly. Pořádá MěÚ Chodov

17. 10. (so) 9 h
Šipkový turnaj 
Společenský sál KASS Chodov. Pořádá M. Petrželka

20. 10. (út) 9 h
Turnaj v bowlingu pro seniory
Přihlášky na odboru sociálních věcí. 
Hotel Nautilus. Pořádá MěÚ Chodov

21. 10. (st) 14 h
Vycházka turistů
Chodov - Stará Chodovská (6 km). Sraz na autobusovém nádraží. 
Pořádají Turisté Chodov (Růžena Štěpánková)

24. 10. (so) 9 a 13 h
Extraliga kadetky - Chodov - Olymp Praha 
Sportovní hala Chodov. Pořádá BVC Chodov

24. 10. (so) 11 a 15 h
I. liga juniorky - Chodov - Spartak Děčín 
Sportovní hala Chodov. Pořádá BVC Chodov

Karate

Volejbal

Bohemia Open 2015
V neděli 13. září hostilo město České Budějo-

vice utkání 4 evropských států (ČR, Slovenska, 
Maďarska a Německa) ve sportovním karate pod 
názvem Bohemia Open 2015. Na tento oprav-
du ostrý test ohněm na začátku závodní sezony 
vyrazilo i 10 členů Champions teamu, kteří si jeli 
otestovat formu před nadcházejícím mistrov-
stvím světa, které se koná v říjnu ve slovinském 

Mládež
Dne 29. srpna se uskutečnil na rozpálených 

antukových kurtech dětský tenisový turnaj. V 
kategorii „minitenisu“ po boji vyhrál Tomáš Ho-
rečný, ve starší kategorii „babytenisu“ vyhrál po 
přesvědčivém výkonu Jan Psota. Děkujeme na-
šim mladým tenisovým nadějím za předvedený 
výkon. Dále děkujeme za sponzorské dary panu 
Orlichovi a panu Šoupalovi.

Dospělí
V sezóně 2015 hrálo naše družstvo opět sou-

těž DC neregistrovaných hráčů Karlovarského 
kraje. Po loňském úspěchu, kdy jsme postoupili 
z 1. ligy do extraligy, jsme tušili, že nás čekají těžší 
zápasy.

Bohužel se projevilo, že náš tým opustil Lukáš 
Klecan. V prvním zápase jsme prohráli s týmem 
Ostrova 1:2, ve druhém s favorizovanou Loko-
motivou 0:3, vyrovnaně, ale opět se špatným 
koncem 1:2 s Nejdkem a v posledním utkání 0:3 
s Pivovarem. Po roce nás tedy opět čeká 1. liga. 
Děkujeme všem hráčům, kteří náš klub repre-
zentovali. V roce 2015 to byli: David Cee, Milan 
Hajduk, Jaroslav Hupfer, Kamila Frídelová, a Sta-
nislav Ševc. www.tenis-chodov.cz

Milan Hajduk, trenér mládeže

Koperu. Musíme říci, že výkony všech našich 
závodníků jasně ukázaly, proč jsou Champions. 
V deseti závodnících jsme dokázali vybojovat 8 
zlatých, 4 stříbrné a 3 bronzové medaile. Jmeno-
vitě: Michaela Budajová 1. místo +59 kg, 1. mís-
to Ippon shobu, Patrik Bazoni 1. místo -32 kg, 
Daniel Pekuniak 1. místo masters open, Lukáš 
Jílek 1. místo -70 kg, 2. místo Ippon shobu, Anna 
Lojdová 1. místo +54 kg, 2. místo Ippon shobu, 
Veronika Jakubů 2. místo +54 kg, 3.místo Ippon 
shobu, Pekuniak David 3. místo +75 kg, 2. místo 
Ippon shobu, Jiří Vrba 3. místo -30 kg a na závěr 
Miroslav Boguský, trenér teamu suverénně vítězí 
muži +75 i muži Ippon shobu bez rozdílu hmot-
nosti. Velmi děkujeme všem za důvěru a podpo-
ru vloženou do nás. Pracujeme na plné obrátky, 
abychom byli vždy a všude Champions. Chcete-li 
se dozvědět více o nás, nebo jak se stát členem 
Champions teamu, navštivte www.karate-cham-
pions.cz. Miroslav Boguský, trenér

BVC-Chodov exceloval na MČR                
v barevném minivolejbale

Skvělými výkony se již tradičně prezentovali 
hráči a hráčky startující pod hlavičkou BVC WITTE 
Chodov na celostátním finále barevného minivo-
lejbalu (MČR) v Liberci. 

Naše nejpočetnější výprava zanechala i v tom-
to ročníku zcela jasnou žlutočernou volejbalovou 
stopu, když prakticky v každé věkové kategorii 
bojovala v nedělních finálových skupinách o me-
dailová umístění.

Za červenou barvu vybojovaly Ráďa Veselá a 
Kačka Zapfová titul mistr ČR. Další výstavní kate-
gorií, ve které náš klub prezentoval svoji domi-
nanci na úrovni ČR, se stala zelená barva minivo-
lejbalu hráček narozených po 1.7.2003. 

V sedmičlenné finálové skupině se navíc sešla 
hned čtyři družstva z Karlovarského kraje - kro-
mě BVC A a B také kluci z VK Sokolov a děvčata 

Tenis

Galerie u Vavřince
Výstava fotografií Zdeňka Halámka s názvem 
Sigur Ross
Výstava potrvá do 31. 10.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 4-17 h, neděle 13-17 h

ČSCH Chodov
31. 10. (so) 8-17 h 
Výstava a prodejní trhy drůbeže, exotů, 
holubů a králíků
Info tel. 352 67 63 25
Areál ČSCH, Nádražní 881

ZUŠ Chodov
Taneční obor ZUŠ Chodov nabízí volná místa
Scénický tanec – výuka každý čtvrtek
p. uč. RNDr. Pavla Šemberová
Moderní tanec, balet – výuka každé pondělí
p. uč. Zora Čillíková
Přihlásit se můžete v uvedených dnech v prosto-
rách baletního sálu ZUŠ.
Od září má ZUŠ Chodov nové webové stránky
www.zus-chodov.cz

Champions team v Českých Budějovicích.

Účastníci dětského tenisového turnaje.

Pokud máte zájem o e-mailové zasílání informačního 
servisu: žádejte na adrese infocentrum@mestochodov.cz
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z VK Karlovy Vary. 
Stříbrnou medaili vybojovali s jedinou pro-

hrou ve finálové skupině Kája Šoupalová, Míša 
Mustabašicová se svým spoluhráčem Honzou 
Henclem.

Bronzové ve stejné kategorii skončily mladší 
žákyně Veve Kudrlová, Anet Trollerová, Baru Klá-
nová a Jířa Přibylová. 

Ačkoliv si jako jediné poradily s favoritem a 
celkovým mistrem ČR, nezvládly (pro ně bohu-
žel) chodovské derby po předchozím prohraném 
zápase se žateckými děvčaty, která byla nakonec 
celkově čtvrtá.

Z víkendu není možné opomenout ani jiná 
družstva z ostatních věkových kategorií. 

Nejmladším žlutým minivolejbalistům a mini-
volejbalistkám BVC „A“ unikla bronzová medaile 
jen o vlásek, a zakončili tak turnaj na krásném 
čtvrtém místě. 

Chodovskou převahu tří týmů BVC Chodov 
v druhé nejmladší kategorii - oranžové bar-
vě - se podařilo v sedmičlenné finálové skupině 
přetavit do nádherné „postupky“ 4., 5. a 6. místa 
v republice.

Nejstarším, „modrým“ děvčatům, narozeným 
po 1.7.2002, se nevydařila podle jejich před-
stav sobotní kvalifikace a smolné čtvrté místo 
v základní skupině je odsoudilo pouze k bojům 
o 22.-28. místo. Takový je ale sport. Osobně však 
mám velkou radost, že si holky v neděli již pohlí-
daly další průběh turnaje a tuto skupinu vyhrály.

Titul mistra ČR neuvěřitelným způsobem obhájila i pro letošní rok „cervená“ děvčata Ráďa Veselá a Kačka Zapfo-
vá, které o víkendu nepoznaly hořkost porážky a suverénně si tak došly pro zlaté medaile ve své věkové kategorii.
Na fotografii spolu se svou trenérkou Marií Kobernovou.  |Foto: Jiří Kudrle

Fotbal
První utkání v krajském přeboru naši A muži 

nezvládli, ale v dalších kolech již prokázali opráv-
něnost postupu z 1. A třídy.
Dosavadní odehraná utkání a jejich výsledky
23. 8. Loko K. Vary - Sp. Chodov 2:2
Na penalty zvítězila Lokomotiva. Branky: Šteg, 
Boči.
30. 8. Sp. Chodov - Š. Ostrov 1:1
Na penalty zvítězil Chodov. Branka: Bečvář M. 
5. 9. O. Březová - Sp. Chodov 5:0
13. 9. Sp. Chodov - FC Cheb 4:0 
Branky: Parth 2, Dutz pen., Vild
B muži - okresní přebor

V tomto ročníku již naše mužstvo nepředvádí 
takové výkony, které by mu zaručily vítězství s ka-

ždým soupeřem, jako v ročníku minulém.
Výsledky:
15. 8. Sp. Chodov - SK Nové Sedlo 4:3
22. 8. SU Oloví - Sp. Chodov 4:2
29. 8. Sp. Chodov - Jindřichovice 3:4
5. 9. Kr. Poříčí - Sp. Chodov 3:2
12. 9. Sp. Chodov - Staré Sedlo 3:4, utkání se ne-
dohrálo

Výsledky mládežnických mužstev uvedeme 
přehledně po skončení soutěží, pravděpodobně 
v prosincovém Zpravodaji města Chodova. 

Program B mužů je uveden v informačním 
servisu pod hlavičkou sport.

Přejeme našim mužstvům úspěchy v utkáních 
a příznivcům chodovské kopané hezkou a pří-
jemnou podívanou.  Ing. Alfons Skokan

Zateplování  fasád 

Výstavba a opravy 

Mytí zateplených fasád
vč. oprav a obnovy

Ploty 

Bazény, stavební príprava, 
              montáž a zastrešení

ˇ

Terénní a výkopové práce
                          JCB 8025  3 t.

komunikací
Nákladní preprava  9 t.ˇ

Opravy a inovace vchod
vestibulů a balkónů

ů,

Rekonstrukce bytových 
                                   jader

..... a jiné stavební a zámečnické práce

ˇ

provádí ....

Na požádání vypracujeme cenovou nabídku a předložíme reference našich zákazníků

Stavby 

jinex@jinex.cz
  

www.jinex.cz
604 779 290  inexJ Jiří Nesměrák

Uzávěrka
listopadového čísla

16. října 2015

Eliho turnaj
Sedmý ročník turnaje v kopané pro dětské 

domovy, který se konal začátkem září, podpořily 
Elektro Fany, obchod Tipo, fotbalový klub Spar-
tak Chodov a odborová organizace Sokolovské 
uhelné, a.s. 

Poděkování

Žákyně vybojovaly postup do poháru 
Děvčata BVC Witte Chodov se po 14 dnech vy-

dávala na svůj další letošní turnaj znovu do Plzně 
a všichni jsme byli zvědaví, jak se jim podaří na-
vázat na předchozí skvělý úspěch z velmi kvalitně 
obsazené „Velké ceny Plzně“, kterou vyhrála. 

Díky druhému místu ve víkendové kvalifika-
ci tak budou mít Chodovští možnost, obdobně 
jako vloni, okusit příslušnost k elitní osmičce týmů 
ČR a věříme, že 31.10. - 1.11. opět v Plzni, na rozdíl 
od roku předchozího, tuto příslušnost potvrdí.

Více informací na www.bvc-chodov.cz
Jiří Kudrle, trenér mladších žákyň

Za podporu děkují děti z dětských domovů a 
Bohuš Eliáš (Eli).

Eliho turnaj.  |Foto: Lenka Winkelhoferová
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najdete nás: U Porcelánky 266, Chodov (1. patro - nad Rabbitem) 

Prodlužované řasy metodou řasa na řasu: 350,-Kč 
Doplnění řasy 300,-Kč

Kompletní kosmetika 250,-Kč + zdarma speciální kůra na vyhlazení pleti
žehlička, jehličková masáž, mechanický peeling, sérum)

Kosmetické přípravky s hadím jedem, kozím mlékem, čertův dráp, mořské bahno
Barvení řasy a obočí + úprava obočí za 100,-Kč

TIP:  Masáž obličeje, krku a dekoltu + speciální maska na vypnutí a regeneraci pleti 145,-Kč
Bonus:   Manikúra při kosmetickém ošetření jen za 65,-Kč!

Francouzská manikúra gelem na nohy 180,-Kč!

KO S M E T I C K É  S T U D I O  “ K K ”

Každá naše zákaznice dostane zákaznickou kartu 
na slevu nebo služby zdarma!

AKCE:

OBJEDNÁVKY:  725 946 873

zakázková výroba 
kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dětské pokoje, ložnice…

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

Po-Pá 8.30-12  13-17.30    So 8.30-11.30ZALOŽENO 1990

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

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, umělé květiny, vánoční stromky v kontejnerech

Od prosince: adventní vazby, vánoční artikly,  vánoční stromky

D á r k o v é  p o u k á z k y  -  v   r ů z n ý c h  c e n o v ý c h  r e l a c í c h

Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie, zeminy, keramické dárkové zboží

CATR, spol. s r. o.
Vážení obyvatelé města Chodova, vážení zá-

kazníci,
stále máte zájem o akci „Kamera se záznamem 

jako služba“, a proto tuto akci ještě prodlužuje-
me.

Kamera v HD kvalitě, 10 dní uchovávaný zá-
znam a navíc měsíčně údržba, servis a výměna 
kamery do pěti let za nový, výkonnější model. 
To vše za pouhých 299,- Kč měsíčně (místo pů-
vodních 399,- Kč měsíčně). Vše je bez vstupních 
poplatků.

Akce platí do konce října.
Pro naše stálé zákazníky – nabídka v podobě 

testovacího kanálu č. 29, na kterém můžete sle-
dovat ochutnávku programů z vyšších progra-

mových nabídek.
Jak jste si jistě všimli, od 1. září běží na kanálu 

43 slibovaný program Food Network. Jedná se 
o program orientovaný na jídlo, životní styl a zá-
bavu, 24 hodin bez reklam. Nyní i v českém jazyce.

Během podzimu připravujeme ještě jednu 
změnu. A to výměnu málo sledovaného pro-
gramu Film + za atraktivní stanici JOJ Cinema. 
Vysílání ryze filmové s českým nebo slovenským 
dabingem, a to vše bez reklam.

Pro více informací volejte 352 665 298 nebo 
nás navštivte v provozovně na adrese Staroměst-
ská 377, Chodov.

Provozní doba:
Po, Út, Čt – 8-11, 13-15, St  8-11, 13-17.30, Pá - zavřeno
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b e a u t y s t u d i o

www.villachodov.cz
Husova 146, Chodov

Solárium
solárium, turbo/collagen

tel.: 725 375 448
Kadeønictví

prodlužování vlasù, brazilský keratin
tel.: 702 488 006

Kosmetika - Pedikùra
prodloužení øas, brazislká depilace

tel.: 603 298 966

NÁŘADÍ

SPOJOVACÍ 
MATERIÁL

KOTVÍCÍ
A UPEVŇOVACÍ

TECHNIKA

VODOCENTRUM

tel.: 736 473 444

AKCE
Tvárnice Ytong 75/249/599 
P2-500 (120) - Ytong

37,50 Kč / ks 
včetně DPH

OTEVŘENO

Každý den

7 - 19 hod.

Připravujeme pro Vás 

od 1. ledna 2016 

PŮJČOVNU NÁŘADÍ

A ELEKTRO SORTIMENT

do 31.10.2015

Po - Pá    8.00 - 18.30
So    8.00 - 12.00

Husova 1056,  Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

dámské a pánské

KadeřnictvíKadeřnictví

tel.:  776 616 029

Zde je místo
pro váš inzerát
Tel. 352 352 422

zpravodaj@kasschodov.cz
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Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár
w w w.home -pcser vis.cz

dámské

KADEŘNICTVÍ

P. K
OPŘIVOVÁ, Š

kolní 7
34

Tel.: 6
04 425 845

Voda, to
pení, v

ým
ěna kana. st

oupaček,

montáž +
 plomba vo

doměrů SV a TUV.

Radek KOPŘIVA

722 930 190

Školní 7
34

dle objednávek

I N
S T A

L A T É R
S T V Í 

Radek KOPŘIVA

raFAEL
ag e n t u r a

REKVALIFIKAČNÍ KURZY

MASÉR

MANIKÚRA

kurzy hrazené ÚP - formulář vám vyplníme

PEDIKÚRA

SANITÁŘ KOSMETIKA

agentura RAFAEL s.r.o., Varšavská 13, K. Vary
tel. 353 236 605        www.agenturarafael.cz

ČALOUNICTVÍ A AUTOČALOUNICTVÍ
Jaroslav Květoň
H o r n í  Ve s  4 3 ,  3 5 3  0 1   Tr s t ě n i c e
Te l .  6 0 3   5 3 9   4 2 7 ,  E m a i l :  k ve t o n j a r a @ s e z n a m . c z

www.calounictvi-kveton.cz

PŘÍMO OD VÝROBCE
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma
844 158 746
KVALITA - NÍZKÁ CENA
Balkon systém, s. r. o.
mobil: 777 15 12 05
www.balkony.cz

S TÍMTO 

INZERÁTEM

SLEVA
10% 

1. MÁJE 629,  CHODOV

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

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

www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEALCHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492

Zde je místo
pro váš inzerát
Tel. 352 352 422

zpravodaj@kasschodov.cz
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MANIKÚRA 
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
                   V TEPLE DOMOVA
Horké a studené nápoje
LCD televize
Velký výběr barevných gelů
Malování a zdobení - vše v ceně

Kompletní modeláž - 350 Kč
Doplnění gelem - 300 Kč
P r o v o z n í  d o b a  d l e  o b j e d n á v e k

Tel.: 774 544 731

Odpočiňte si u nás:

Masáž částečná, celková, velká celotělová
Masáže relaxační, sportovní, reflexní

Masáže lymfatické přístrojové i manuální
Aroma masáž se zaměřením na migrénu · Zábaly 

na celulitidu · Masáž lávovými kameny ,,Hot stones,,
Thajská olejová masážI  · ndická masáž hlavy, Ušní svíce

Baňkování (uvolnění bloků na zádových svalech)
Dornova metoda, Breussova masáž 

Thajská olejová  masáž,  Japonská masáž Shiatsu
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž, 

Reiki-terapie (čakrové krystaly, virgule, kyvadlo)
masáž z Mrtvého moře  ·  japonská masáž shiatsu

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

Masáž zad a šíje 

od 150,-Kč

Novinka
Taping

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

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

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

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

polední menu 

 již od

79,- Kč

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE 
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI”  - TĚSTOVINY -  
 KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
ROZVOZ AŽ DO DOMU 
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA

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

VELKOOBCHOD-MALOOBCHOD 
OVOCE A ZELENINY 

V TATROVICÍCH nabízí: 

CELOROČNÍ PRODEJ: 
BRAMBOR,CIBULE,ČESNEKU A JABLEK OD 

ČESKÝCH FARMÁŘŮ A ZEMĚDĚLCŮ. 
!SEZONNÍ PRODEJ! 

KVALITNÍ BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ 
Z VYSOČINY(žluté a červené) 

CIBULE,JABLKA,HRUŠKY,ČESNEK,ZELÍ 

 
OTEVŘENO: PO-PÁ   9.00 - 17.00    SO   9.00 - 13.00 

PRODEJ V TATROVICÍCH (pod kostelem)  

TEL. 702040495,352676737 
 

32 33



DrMax_Chodovsky_zpravodaj_inzerce_119x92_FINAL.indd   1 4.9.2015   10:42:53

Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

Havlík Petr. 
Tel. 602840723

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

Fotokiosek - foto ihned

Kvalitní fotografie

z mobilu, fotoaparátu, CD, pam. karet.

AREÁL TIPO (zezadu, vchod u Zverexu)

servis a opravy
Autorizovaný

počítačů a notebooků,
záchrana dat z HDD, karet a flash disků.

Prodej náplní do tiskáren,
příslušenství k notebookům a PC.

Fotoateliér

Poskytovatel počítačových a foto služeb
Jiří Kovařík, Husova 786, Chodov, tel. 608 024 618.

Fotoaparáty, albumy a rámečky

Kopírování a tisk

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ  
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
ZASKLENÍ BALKÓNŮ, GARÁŽOVÁ 

VRATA, ZEDNICKÉ PRÁCE

PLASTOVÁ OKNA
VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

sokolov@otherm.cz   
www.othermsokolov.cz

OTHERM SOKOLOV
Aleš Hoch

Bendlova 572, 356 01  Sokolov
Tel.: 352 602 508, Mobil: 603 211 229

jsme nositelem
certifikátu

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ

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

CENA: 75 Kč  |  m2  |  měsíc

KONTAKT: 777 870 067

mobil: 602 190 602

Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200

34 35
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