
Zpravodaj města
CHODOVA

  5. 10.  Ples seniorů města Chodova
13. 10.  Koncert Felixe Slováčka
16. 10.  Běh Smolnickým kopcem
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9. 12.
vánocní koncert

CHODOV
kostel sv. Vavrince

Petra Janu
vstupné 320 Kč |předprodej: Chodo scéna   K. Vary: us v: infocen  infocentrum, Globtrum, kino Malá

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 

to, že k dané akci pořídilo chodov-
ské TV studio videozáznam, popří-

padě videoreportáž, které jsou ke zhlédnutí 
na www.kasschodov.cz v záložce Archiv TV 
Chodov.

K věci
Vážené čtenářky, vá-

žení čtenáři,
jak plynule pokračuje 

přístavba naší Základní 
školy J. A. Komenské-
ho, tak se i blíží doba, 
kdy naši žáci naposledy 
usednou do lavic stá-
vajícího prvního stupně 

v ulici Dukelských hrdinů (na snímku dole). Za 
12 měsíců tak ustane v této budově křik dětí 
a tento velký komplex poprvé ve své historii 
utichne. 

Již teď se velmi intenzivně zabýváme dal-
ším osudem a možnostmi využití takto roz-
sáhlé budovy. Spolu se mnou se pravidelně 
schází kolegové z radnice, projektanti a ar-
chitekt. Jsem osobně rád, že v této pracovní 
skupině převládl názor, že nebudeme bourat, 
ale tvořit. Pro další možné využití objektu je 
ovšem podstatný její technický stav. Proto teď 
probíhá stavebnětechnický průzkum, který 
nám řekne, zda jsou nutné výrazné stavební 
zásahy, či zda nás něco v jejím dalším využití 
omezuje. Jedná se zejména o skladbu a nos-
nost stropů budovy. 

Již na podzim tohoto roku budeme mít do-
statek podkladů a informací, abych vás mohl 
informovat a představit možnosti využití, včet-
ně předběžného časového harmonogramu.

Osobně budu i nadále zastávat názor, že 
v Chodově už se bouralo dost a měli bychom 
vytvořit něco užitečného pro budoucnost. 
Beru to tak, že město získalo volnou budovu, 
kterou může smysluplně využít. A to je přece 
úžasné. Patrik Pizinger, starosta města

Chodov zvelebil další část 
svého hřbitova

Nové urnové hroby na městském hřbitově ne-
chala v průběhu léta vybudovat chodovská rad-
nice. K dispozici tak bude několik desítek míst.

Výstavbou hrobů a vysazením nové okrasné 
zeleně vzniklo celé oddělení, které zapadá do 
městského projektu úpravy hřbitova. Novinka 
bude mít výhody jak pro zájemce o místa po-
sledního odpočinku, tak pro město.

„Například dříve si lidé pro urnový hrob museli 
zajišťovat spousty věcí sami, například jeho za-
ložení, a hroby tak občas vznikaly nesystémově. 
Nyní si pouze koupí krycí desku,“ uvedl starosta 
Chodova Patrik Pizinger s tím, že tento postup 
je dnes běžný na většině hřbitovů v České re-
publice.

Chodov podle něj získá na oplátku lepší kont-
rolu a přehled nad rozvojem hřbitova.  (mák)

Nové urnové hroby.  |Foto: Martin Polák
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Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup

Město chystá na 
říjen demolici vyby-
dleného domu ne-
daleko vlakového 
nádraží. Jak bude 
zmíněná lokalita 
vypadat po skon-
čení prací a kdy by 
měla být likvidace 

stavby hotova?
Realizace připravované demolice domu 

č.p. 421 v Nádražní ulici se již opravdu při-
blížila. Městu se podařilo získat na demolici 
a následnou rekultivaci tohoto území dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj. V poslední 
době se již čekalo pouze na přenesení ve-
dení elektrického proudu z původního za-
věšení na fasádě domu na připravené elek-
trické sloupy. Tato akce ČEZu proběhla před 
několika týdny, proto již nic nebrání samot-
né demolici, přičemž práce na demolici i na 
následné úpravě celého území by měly být 
realizovány ještě letos do konce roku. Místo 
po odstraněné stavbě bude zatravněno,  bu-
dou dosazeny stromy a keře, zkrátka měla by  
zde vyrůst nová zelená plocha vhodná pro 
procházky či venčení pejsků. Závěrem musím 
zmínit,  že je nám samozřejmě líto každé-
ho starého domu, který potrefí stejný osud 
a který nenávratně zmizí z katastrální mapy 
našeho města. V tomto případě obzvlášť, je-
likož se jednalo o vilu rodiny továrníka Gas-
che. Město chce občanům Chodova připo-
menout tyto významné původní obyvatele 
domu č.p. 421 alespoň osazením pamětní 
cedule. (mák)

Ptejte se vedení Chodova v 
přímém televizním přenosu

Další ze série přímých přenosů chodovského 
televizního studia se uskuteční v úterý 18. října. 
V rámci pořadu Podvečer se starostou bude na 
dotazy diváků a obyvatel města odpovídat sta-
rosta Chodova Patrik Pizinger a místostarosta 
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)

Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz. 

Školáci opět usedli do lavic

Po dvouměsíčních letních prázdninách se ve čtvrtek 1. září vrátili do svých lavic školáci. Učitelé je přivítali v uklizených 
třídách, které v průběhu léta prošly tradiční údržbou. V Chodově fungují čtyři základní školy. V loňském školním roce 
navštěvovalo školy celkem 1 172 žáků, obdobný počet se dá očekávat i v letošním roce. Další prázdniny, podzimní, 
čekají na školáky už v říjnu. Tentokrát připadají na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. Volno však budou mít 
i následující pátek 28. října, kdy se slaví Den vzniku samostatného československého státu. | Foto: M. Polák

Na stopě klimatu
První pracovní setkání českých a německých 

dětí  proběhlo v rámci projektu Na stopě klima-
tu  v německém Thalheimu. Zásluhou česko- 
německého  projektu o obnovitelných zdrojích 
energie a environmentální výchově a vzděláván  
dětí a mládeže, do kterého se v letošním roce za-
pojil DDM Bludiště Chodov, mohla pětadvacítka 
chodovských dětí vyjet pod vedením Mgr. Miloše 
Volka na týdenní pobyt do tamního vzdělávacího 
centra.

Děti se zde mohly seznamovat s mnoha za-

O sbírku je překvapivý zájem
Zhruba 115 tisíc korun (k 8. září) se podaři-

lo shromáždit v rámci sbírky na doplnění dvou 
chybějících zvonů v kostele svatého Vavřince. 
Překvapivou částku se podařilo vybrat za jeden 
měsíc od vyhlášení sbírky, kterou zahájil starosta 
Chodova Patrik Pizinger 13. srpna 2016.

„Kromě drobných dárců se do sbírky zapojili 
i chodovští podnikatelé a firmy a těm všem patří 
velký dík za zájem o historické a kulturní dědictví 
našeho města,“ uvedl městský historik Miloš Bě-
lohlávek. Peníze lze věnovat buď v hotovosti do 
pokladničky umístěné v chodovském infocentru 
v Domě u Vavřince, nebo poslat na zvláštní ban-
kovní účet zřízený pro tuto sbírku: č.ú.: 360014-
862172359/0800. Sbírka potrvá nejdéle do 

Bezplatná dluhová poradna 
Odbor sociálních věcí informuje, že od října 

2016 se opět rozjíždí bezplatná dluhová porad-
na.  Každý týden v pondělí a ve středu od 15 
do 17 hodin, v přízemí, č. dveří 128. Bližší infor-
mace na našem odboru. �Odbor�sociálních�věcí Chodovu se skvěle daří plnit  

městský rozpočet
 Chodovu se daří plnit letošní rozpočet podle 

stanoveného plánu. K poslednímu srpnu dosáhly 
příjmy bezmála 79 %, výdaje pak 48 %.

„Pokud se bude plnění rozpočtu takto vyvíjet 
i nadále, minimálně pro tento rok nebude město 
muset čerpat úvěr na přístavbu školy,“ uvedl sta-
rosta Chodova Patrik Pizinger.

Dosavadní příznivý stav chodovských financí 
ovlivnila v tomto roce podle starosty například 
úspěšná výběrová řízení, kde se dařilo snížit ná-
klady na jednotlivé akce.

Chodov v roce 2016 hospodaří se schváleným 
rozpočtem ve výši zhruba 229 milionů korun, 
přičemž 62 milionů jde na investiční akce.

Rozpočet za rok 2015 skončil v rekordním pře-
bytku, a město tak poslalo do svého fondu re-
zerv 48 milionů korun.  (mák)

30. listopadu 2018. Cílem sbírky je vrátit do věže 
chodovského kostela zvony, které byly zničeny 
a roztaveny pro vojenské účely v době první svě-
tové války.  (mák)

jímavými ekologickými činnostmi, (procházka 
v lese na téma lesní hospodářství a ochrana lesa, 
workshop les a klima, exkurze v soukromém 
řeznictví, prohlídka historického města Míšně, 
výrobny těstovin Reiesa či návštěva ekologické 
farmy v Burkhardstdorfu, seznámení se s proble-
matiku EKOSTOPY, přednáška o chovu včelstev). 
Nechyběly ani společné hry s ekotematikou, 
koupání či  večerní společné sportování. Všem 
zúčastněným se tato akce líbila, byla přínosem 
nejen v oblasti EVVO ale i ve vzdělávání jazyko-
vém. Mgr. Miloš Volek

Navrhněte novou podobu 
chodovské miniknihovny

Městská knihovna Chodov vyhlašuje soutěž 
o nový vzhled miniknihovny na Staroměstském 
náměstí. Hýříte neotřelými nápady a nemáte kde 
uplatnit svého designérského ducha?

Neváhejte se přihlásit! Pro více informací sle-
dujte internetové stránky, FB a plakáty knihovny.
� Městská�knihovna�Chodov
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Stručně z Chodova
Tradiční pietní akt u příležitosti vzniku sa-

mostatného československého státu se bude 
konat ve čtvrtek 27. října 2016 v 11 hodin u Pa-
mátníku obětem válek v městském parku. 
Vedení města na připomenutí této významné 
události zve všechny obyvatele Chodova. 

Více než jednadvacet tisíc korun vybrali 
v rámci tradiční sbírky Světluška, jejíž výtě-
žek je určen pro zrakově postižené, žáci ze 
ZŠ J. A. Komenského. Sbírka se pod patronací 
DDM Bludiště konala 13. září. Pracovníci DDM 
všem dárcům děkují.

Chodovské přírodní koupaliště Bílá voda 
opět potvrdilo své kvality. Hygienici totiž už 
šestý rok za sebou ocenili jakost tamní vody 
nejvyšší známkou. Poslední měření se konalo 
v závěru srpna a na pětistupňové škále zís-
kala Bílá voda nejvyšší místo. Koupaliště se 
v posledních letech stalo pro svou atraktivitu 
vyhledávanou lokalitou nejen pro obyvatele 
Chodova, ale také pro návštěvníky ze širo-
kého okolí. Město do Bílé vody ročně inves-
tuje řádově desítky tisíc korun, především do 
údržby pláže, cest, zeleně, drobných oprav 
a zajištění mobilních toalet. (mák)

Pojď se bavit s Bludištěm
První školní den využily asi tři stovky Cho-

dováků k přihlášení svých dětí do kroužků při 
DDM Bludiště. Tento den se totiž v areálu DDM 
konala akce Pojď se bavit s Bludištěm. Jednalo 
se o ukázky činnosti kroužků a po patnácti mi-
nutách se postupně vystřídaly kroužky Astrono-
mie, Atletiky, Fotbalu, Florbalu, Karate, Samurai 
Fight Clubu, Beachvolejbalu, Cyklistiky, Sportov-
ní gymnastiky, Šachů, Dětské jógy a vystoupení 
Rokenrolu, One crew a Rytmus. Celkově se na 
ukázkách podílelo 130 účinkujících a 20 pořada-
telů. Do většiny kroužků se lze přihlašovat ještě 
i dodatečně v průběhu října v kanceláři DDM.
� DDM�Bludiště�

Seniorské dny v říjnu 2016
Městský úřad v Chodově, odbor sociálních 

věcí informuje o kulturně-společenských akcích 
pro seniory města Chodova na měsíc říjen 2016.

Seniorské dny budou zahájeny na plese se-
niorů.

5. 10. 2016 – Ples seniorů v KASSu Chodov, 
vystoupí Vladimír Hron, hraje Sokrat. Začátek 
plesu v 18 hodin. Prodej vstupenek v KASSu, in-
focentru nebo na OSV. Vstupné 100 Kč.

11. 10. 2016 – Turnaj v bowlingu v hotelu 
Nautilus – začátek v  9 hodin, přihlášky na OSV, 
vstupné zdarma.

13. 10. 2016 – Plavání seniorů – bazén u KV 
Arény K. Vary - odjezd v 9.30 hodin z Chodova 
z autobusového nádraží, vstupné 75 Kč.

18. 10. 2016 – Film pro seniory Teorie tygra 
(hraje J. Bartoška, E. Balzerová, I. Janžurová …) 
v kině KASS. Informace na OSV. Prodej vstupenek 
v KaSSu od 9.30 hodin, začátek filmu v 10 hodin. 
Cena vstupenky 20 Kč.

19. 10. 2016 – Prezentace Civilní ochrana, 
varovné signály ve městě, krizová tel. čísla, 
bytová a majetková kriminalita, bezpečnost 

Chodováci snídali pod širým nebem

Slunce, teplo, dobré jídlo, čaj a káva přispěly výraznou měrou k pohodové akci, kterou připravila chodovská knihovna. 
Ta pozvala své příznivce do parku na takzvanou Snídani šampiónů, kam postupně dorazily desítky lidí. Kromě 
bohatého ranního menu, které pocházelo především z kuchyní organizátorů, čekaly na návštěvníky také méně známé 
pokrmy. Řadu příchozích tak zaujala například guacamole - pomazánka, jejíž hlavní ingrediencí je zralé avokádo. 
Pracovnice knihovny k snídani zároveň „naservírovaly“ čerstvý denní tisk a časopisy.  | Foto: Martin Polák

Přístavba základní školy 
pokračuje podle plánu

Práce na přístavbě školy J. A. Komenského (na 
snímku) pokračují podle plánu. Potvrdil to nedáv-
ný kontrolní den na stavbě.

„Jsem přesvědčen, že dodavatel termín dodr-
ží a děti z prvního stupně příští školní rok zahájí 
v novém,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.

V průběhu léta se však nepracovalo jen na pří-
stavbě. Město totiž v době prázdnin investovalo 
do svých škol přibližně šest milionů korun.

Základní škola J. A. Komenského se tak napří-
klad dočkala nových šaten a sociálního zázemí. 
Šatny nechala zrekonstruovat také škola v Hu-
sově ulici a nové spojovací chodby dokončují ve 
škole ve Školní ulici.  (mák)

Svateb bude zřejmě jako loni
Počet letošních svatebních obřadů v Chodově 

by mohl dosáhnout stejného nebo podobného 
čísla jako v loňském roce, kdy si „ano“ řeklo 47 
párů. Do letošního 20. srpna před oddávajícího 
předstoupilo už 30 dvojic snoubenců a nejmé-
ně dalších pět budoucích novomanželů svatbu 
v Chodově na srpen ohlásilo.

V posledních dvou letech se tak zlepšil nepří-
znivý trend, kdy svateb v Chodově bylo spíše 
méně. Například v roce 2014 jich bylo pouze 30.

Oficiální manželský slib se ale nemusí konat 

v dopravě v Klubu důchodců Chodov, Hlavní 
652,  od 14 hodin, vstup zdarma. 

25. 10. 2016 – Turnaj v  šipkách v herně U Žíly 
v Chodově – začátek v 9,00 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

Svatba v šipkařském klubu.  | Foto: Martin Polák

pouze v obřadní síni. Důkazem je nedávná svat-
ba z 20. srpna, kdy se výměna prstýnků a polib-
ků uskutečnila v chodovském šipkařském klubu 
U Žíly.

„Obřad nemusí být jen v síni, ale také v krás-
ném prostředí zahrady u síně. Jsme také schopni 
po domluvě oddávat i na jiných místech, musí se 
ale jednat o důstojné prostředí,“ potvrdil starosta 
Chodova Patrik Pizinger.  (mák)
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Cyklomagistrála bude mít 
novou, pohodlnější trasu

Novou trasu Krušnohorské cyklistické magis-
trály připravuje Karlovarský kraj. Podle poslední-
ho návrhu má být dlouhá 97 kilometrů.

„Trasa má provést cyklisty co nejbezpečněji po 
vhodných cestách a s co nejmenším převýšením 
od Chebu až po Boží Dar, kde naváže na podob-

nou stezku v ústeckém regionu,“ popsala mluvčí 
karlovarského krajského úřadu Jana Pavlíková.

Krušnohorská magistrála začíná na Chebsku 
u vodní nádrže Skalka v nadmořské výšce 444 
metrů a postupně šplhá až k vrcholu Klínovce, 
který leží o rovných 800 metrů výše. Prochází na-
příklad Skalnou, Plesnou, Luby, Kraslicemi, Bubla-
vou a přes Rolavu, Jelení, Horní Blatnou, Ryžovnu 
a Boží Dar dojde do Loučné pod Klínovcem.

„V návrhu se objevují i návaznosti na cyklotrasy 
v Německu a odbočka cyklomagistrály z Plesné 
přes Bad Brambach do Aše,“ doplnila mluvčí.

Novou cyklostezku plánuje také Chodov. Ta by 
měla město spojit s Loktem, kudy vede trasa ob-
líbené cyklostezky podél řeky Ohře.  (mák)

Zahrádkáři radí zahrádkářům
V říjnu se věnujeme hlavně výsadbě no-

vých stromů a stálezelených dřevin, proto se 
také 20. 10. slaví Den stromů. Nově vysazené 
dřeviny nezapomeneme dobře prolít a okolí 
kmínku promulčovat nebo zahrnout hraban-
kou či kompostem. Vysazujeme i listnaté živé 
ploty, vřesy a stromkové růže. Na vzrostlé 
stromy umístíme lepové pásy proti píďalkám, 
osazujeme i angrešt a rybíz. 

Do půdy vracíme cibule narcisů, a protože 
mnohde již uhodily ranní mrazíky, vyndáme 
k zimnímu uskladnění cibule begonií, gladiol, 
kan a ostatních, necháme je oschnout, dobře 
očistíme a pouze nepoškozené cibule uloží-
me. 

Prořežeme pnoucí růže, růže na záhonech 
přihrneme a připravíme si chvojí na přikrytí. 
Odstraníme odkvetlé hortenzie, zbavíme se 
již posledních letniček a záhony začneme při-
pravovat na zimu.

Sklízíme kořenovou zeleninu, křen uložíme 
do písku, koncem měsíce začneme s výsad-
bou česneku. Půdu dobře provzdušníme, jed-
notlivé stroužky moříme proti háďátku a hou-
bám a sázíme do hloubky asi 7 cm.

Naposledy posekáme trávník, aby sice ob-
razil, ale nevyschl a nevyhnil. Stále dokola hra-
beme listí, které odstraňujeme i z jezírek. Pře-
neseme již všechny pokojové květiny, venku by 
jim mrazík uškodil a ještě před zimou vypleje-
me skalky a záhony trvalek. Sklízíme i poslední 
hrozny révy, pekingské zelí, čekanku, rozmno-
žujeme vytrvalé zeleniny a byliny a u starších 
trsů odstraníme suché listí. Ve skleníku stále 
ještě můžeme pěstovat špenát, polníček nebo 
ředkvičky. Ošetříme veškerý závlahový systém, 
hadice, sudy a uložíme před mrazem.

Lidová pranostika: Je-li říjen velmi zelený, 
bude zato leden hodně studený. Teplý říjen- 
studený listopad. Spadne-li v říjnu listí, bude 
mokrá zima. Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
� zahrádkáři�Chodov

Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu v Chodově, 

Komenského 1077, 357 35 Chodov vyhlašuje 
výběrové řízení na jmenování do funkce ve-
doucí/ho pečovatelské služby města Cho-
dova.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, 40 
hodin/týdně, zkušební doba 6 měsíců

Předpokládaný den nástupu: 1. 1. 2017, 
nebo dle dohody

Místo výkonu práce: region města Cho-
dova a Nového Sedla

Platové zařazení: v souladu se zákonem č. 
262/2006 Sb., o sociálních službách zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, naříze-
ním vlády č. 564/2006 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, ve znění pozdějších předpisů, platová 
třída 10.

Požadované kvalifikační předpoklady: 
v souladu s § 109 a 110 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů.

Podrobné informace získáte na www.
mestochodov.cz, popřípadě přímo na Měst-
ském úřadě Chodov.  MěÚ�Chodov

Obyvatelé zaniklé Smolnice 
se setkali na Bílé vodě 

Letošní setkání obyvatel zaniklé vsi Smolnice se poprvé uskutečnílo na Bílé vodě. Rodáci se na ni vydali v sobotu 
17. září, kde se u takzvaného smolnického kříže uskutečnil vzpomínkový akt. „Bývalí obyvatelé Smolnice se v 
Chodově scházejí každé dva roky, aby si společně připomněli svou obec, která byla zničena v důsledku důlní činnosti 
a nenávratně zmizela pod více než stometrovou vrstvou hlušiny. V místech bývalé vsi je dnes rozlehlá Smolnická 
výsypka,“ uvedl městský historik Miloš Bělohlávek s tím, že loni obnovený kříž je společně s navazující dubovou alejí 
poslední hmatatelnou památkou na zaniklou Smolnici.  | Foto: Martin Polák

Svaz postižených civilizačními 
chorobami pokračuje i nadále

V našem městě nadále pokračuje ve své čin-
nosti ZO SPCCH. Byla zde snaha některých členů 
tuto ZO zrušit.

Členové však s tímto nesouhlasili. Proto po-
kračujeme ve své práci. Zajišťujeme rekondiční 
pobyty (KARDIO-RESPIRO-ONKO). Pořádáme 
zájezdy, oslavy Dne žen, vánoční besídky s účastí 
dětí z MŠ Nerudova ul., členské schůze. Naše or-
ganizace se přihlásila do soutěže vyhlášené Cen-
trem služeb SPCCH Praha s názvem „Rozchodí-
me civilky“. Této soutěže se účastní našich sedm 
členů. Jedná se o zdraví podporující pohybovou 
aktivitu. Nachozené kilometry hlásíme každý 
měsíc do Centra služeb Praha.

Účastnili jsme se také akce  Den sociálních slu-
žeb. Prezentovali jsme naší práci písemnou infor-
mací „Naše činnost v kostce“.

Máme opravdový zájem o nové členy, které by 
zajímala naše ochota pomáhat nemocným čle-
nům v upevnění jejich zdraví.

Naše ZO v Chodově je od letošního roku za-

psána u Rejstříkového soudu v Praze.
Pro zájemce, které rádi přivítáme, uvádím kon-

takt na tel. 725 061 919.
 Vlasta Podhorská, předsedkyně ZO SPCCH

Dobročinný obchod Armády 
spásy v Chodově

Chtěli bychom touto cestou připomenout, že 
v Chodově funguje od roku 2014 dobročinný ob-
chod Armády spásy.

 Nejde pouze o charitu pro bezdomovce, ale 
prodej pro každého. Zboží získáváme od dob-
rovolných dárců a firem, ale také z ciziny. Máme 
velké množství nového zboží. Nabízíme dámské, 
pánské a dětské ošacení, obuv, porcelán, knihy 
atd.

Sídlíme v Revoluční ulici 1193, vedle MŠ Za-
hradní. Otevírací doba: Po - Pá  10.30 - 15.30 
hodin.

Přijďte nás navštívit, určitě si něco vyberete. 
Vše je za velmi příznivé ceny. Těšíme se na vás.

 Milena Srbová, vedoucí Dobročinného 
obchodu AS v Chodově

8 9Zprávy z města Zprávy z města



ZŠ J. A. Komenského

Volební okrsky č. 1, 2 a 3 - volební místnost 
na adrese:  ZASEDACÍ MÍSTNOST - Městský úřad 
Chodov, Komenského čp. 1077, tel.: 352 352 316

Volební okrsek č. 1  - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  v CHO-
DOVĚ -  HORNÍ, HRNČÍŘSKÁ, KRÁTKÁ, NÁ-
DRAŽNÍ, U PORCELÁNKY (170, 230, 849 - 864, 
867 – 871, 936, 1171), VANČUROVA, VINTÍŘOV-
SKÁ a č. ev. 11E .

Volební okrsek č. 2 - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  v CHO-
DOVĚ - ČS. ODBOJÁŘŮ, DVOŘÁKOVA, U POR-
CELÁNKY (169, 266, 1012), ŠTĚŘÍKOVA LOUKA a 
ZÁPADNÍ.

Volební okrsek č. 3 - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  v CHO-
DOVĚ -  BEZRUČOVA, DUKELSKÝCH HRDINŮ, 
HAVLÍČKOVA, KARLOVARSKÁ, KOMENSKÉHO, 
NEJDECKÁ, ROOSEVELTOVA, STAROMĚSTSKÁ a 
TYRŠOVA.

Volební okrsek č. 4 - volební místnost na 
adrese: OBŘADNÍ SÍŇ - Městský úřad Chodov, 
Komenského čp. 1077, tel.: 352 352 245.

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu:  v CHODOVĚ - LESNÍ, LUČNÍ, 
NERUDOVA, ŠKOLNÍ a TOVÁRNÍ.

Volební okrsky č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10: voleb-
ní místnost na adrese: Kulturní a společenské 
středisko Chodov, náměstí ČSM čp. 1022, tel.: 
352 352 432.

Volební okrsek č. 5 - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  v CHO-
DOVĚ -  1. MÁJE, HLAVNÍ (616 – 620), KONEČ-
NÁ, LIPOVÁ, POLNÍ, PŘÍČNÍ, ŘÍJNOVÁ, VÍTĚZNÁ, 
ZAHRADNÍ a ŽIŽKOVA.

Volební okrsek č. 6 - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHO-
DOVĚ -  ČAPKOVA, HUSOVA (86, 87, 91, 93, 94, 
195, 234, 596, 788, 981 – 992, 1111, 1115, 1116, 1124, 
1127, 1145, 1174), JIRÁSKOVA (781 – 784), NÁMĚS-
TÍ 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, 1216) a č. ev. 8E, 17E a 25E.

Volební okrsek č. 7 - pro voliče podle místa, 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Starosta města Chodova podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z  n a m u j e:

1. Volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje se uskuteční v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. V Chodově 
jsou volební okrsky a jejich sídla vymezeny takto:

kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  v CHO-
DOVĚ - BOŽENY NĚMCOVÉ, BUDOVATELŮ, 
ČSA, NÁMĚSTÍ ČSM, OBRÁNCŮ MÍRU, OSADNÍ, 
ŽELEZNÝ DVŮR  a POD ŽELEZNÝM DVOREM.

Volební okrsek č. 8 - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  v CHO-
DOVĚ - HUSOVA (146, 739 - 750), JIRÁSKOVA 
(773 - 780),  NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA (751 - 758) a 
PODĚBRADOVA (701 -704) a č. ev. 12E a 15E.

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

Volební okrsek č. 10 - pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHO-
DOVĚ - PALACKÉHO, REVOLUČNÍ a SMETANO-
VA.

Volební okrsek č. 11 - volební místnost na ad-
rese: Restaurant „JOKY“, Stará Chodovská čp. 111, 
tel.: 725 714 658

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu:  v CHODOVĚ - STARÁ CHO-
DOVSKÁ a č. ev. 1E a 14E.

2. 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 České republiky.  Nepro-
káže-li uvedené skutečnosti stanovenými dokla-
dy, nebude mu hlasování umožněno.

3. 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.

4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové voleb-
ní komise.

5. Každý volič se musí před hlasováním ode-
brat do prostoru určeného pro úpravu hlaso-
vacích lístků, jinak mu okrsková volební komise 
hlasování neumožní.

V Chodově dne 16. září 2016
 Patrik Pizinger, starosta

Možnost hlasování do 
přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů městský úřad a ve dnech 
voleb přímo okrskovou volební komisi (dále jen 
„OVK“) o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu volební-
ho okrsku, pro který byla OVK zřízena. V takovém 
případě OVK vyšle k voliči své dva členy s přenos-
nou volební schránkou, úřední obálkou a hlaso-
vacími lístky. Při hlasování postupují členové OVK 
tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 

Z uvedeného vyplývá, že není možné požádat 
OVK o to, aby voliče, který spadá do jejího vo-
lebního okrsku, navštívila na území jiného voleb-
ního okrsku, kde je volič například na návštěvě.

Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí odboru škol-
ství, kultury a vnitřních věcí

Máte již zaplaceno?
Městský úřad Chodov 

eviduje v současné době  
nedoplatky místního 
poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňová-

ní komunálních odpadů a způsobu jeho výběru 
u více než 3 000 poplatníků. V průběhu října bu-
dou rozeslána adresná upozornění s uvedenou 
výší nedoplatku, který může zahrnovat také již 
vymáhané nedoplatky. Zkontrolujte si své platby 
a předejděte tak vyměření poplatku s možným 
následným vymáháním dlužné částky.

Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí odboru škol-
ství, kultury a vnitřních věcí

Naše škola díky Recyklohraní přispěla 
k ochraně životního prostředí

 Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 13 televizí, 
15 monitorů a 448 kg drobného elektra. V rámci 
programu Recyklohraní, který prohlubuje zna-
losti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany 
životního prostředí, žáci sběrem elektronických 
hraček a drobných elektrozařízení i nadále při-
spívají k ochraně životního prostředí.

O jednoznačně pozitivních dopadech progra-
mu vypovídá certifikát environmentálního vy-
účtování.

Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody 
žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme 
také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebez-
pečného odpadu a produkci skleníkových plynů 
CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která s žáky dlouhodobě 
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektroza-
řízení. 

 • Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy 
v loňském roce vytřídili 13 televizí, 15 monitorů a 
448 kg drobných spotřebičů.

Tím jsme uspořili:
 • 14,70 MWh elektřiny, 852,11 litrů ropy, a 0,48 

tun primárních surovin.
• Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů 

o 3,01 tuny CO2 ekv. a produkci nebezpečných 
odpadů o 12,76 tuny.

 • Výsledek studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, 

Kroužky ve školním roce 2016-2017
V tomto školním roce nabízíme našim žákům 

několik zájmových kroužků.
Pro žáky 1. stupně otevíráme v rámci činnosti 

školní družiny kroužky: Hrajeme si, zpíváme, Tvo-
ření pro radost, Pohybové hry, výtvarný kroužek 
„Šikulka“ a přírodovědný kroužek. 

Pro žáky 1. stupně otevíráme ve škole kroužek 
matematiky pro nadané žáky, je určen žákům 
5. ročníku. Pro žáky 2. stupně otevíráme krou-
žek robotiky, přírodovědný a technický kroužek 
a sportovní klub.

Na 1. stupni budou pokračovat kroužky určené 
žákům se specifickými poruchami učení – ree-
dukační cvičení, náprava řeči a kroužek čtení. 
 Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Doručování  hlasovacích 
lístků voličům

Pro nadcházející volby do krajských zastupi-
telstev jsou sady hlasovacích lístků vytištěny na 
větším formátu papíru (A4) a doručovací obál-
ky ve stejném formátu. Budeme se snažit vložit 
tyto obálky do schránek všem voličům. Pokud by 
se toto nepodařilo např. z důvodu přeplněnos-
ti schránky nebo neoznačení schránky jménem, 
obdrží volič hlasovací lístky ve dnech voleb ve 
volební místnosti.  

Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí odboru škol-
ství, kultury a vnitřních věcí
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Kulturní servis

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO
Chodovští hasiči zasahovali celkem u 14 udá-

lostí. Z toho byl 6x požár, ve dvou případech ho-
řela lesní hrabanka u Rájce, hrabanka u vodárny 
v ulici Lesní v Chodově, travnatý porost na Bílé 
vodě, kabely na Železném dvoře, zahoření po-
travin v bytě - Smetanova ulice. 

Ostatní události byly technické pomoci. Ve 
dvou případech byl likvidován obtížný hmyz ve 
veřejných prostorech (u pošty ve Staroměstské 
ulici a ulici 9. května), nález nebezpečné látky 
zřejmě pocházející z trestné činnosti v ulici Hrn-
čířská, v jednom případu byl nouzově otevřen byt 
ve Staré Chodovské, uvnitř byla nalezena mrtvá 
osoba. Ve dvou případech jednotka vypomohla 
zdravotníkům s ošetřením a transportem zraně-
né osoby (v ulici U Porcelánky a v Loučkách). 

V jednom případě byla provedena likvidace 
úniku ropného produktu z komunikace mezi 
Vřesovou a Mezihorskou. Ve dvou případech 
jednotka řešila nepoplachové události na tzv. 
„zprávu o činnosti“ (asistence při sportovní akci a 
likvidace obtížného hmyzu u chodovských juná-
ků). 

Informace SDH
V srpnu pomáhali chodovští hasiči při orga-

nizaci nové sportovní běžecké akce s názvem 
„Chodovská vlečka“ v lokalitě Bílá voda. Byla to 
velmi povedená akce za slunečného a teplého 
počasí, hasiči pomohli se zázemím pořadatelů, 
sprchou pro osvěžení běžců a zajištěním bez-
pečnosti. Je třeba poděkovat kolegům hasičům 
ze Sokolovské uhelné, kteří zajišťovali se sanitou 
jedno ze dvou bezpečnostních stanovišť a pitný 
režim na trati. Také děkujeme posádce zdravotní-
ků Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 
kraje, výjezdového stanoviště Sokolov za odbor-
ný zdravotnický dozor na akci. Nakonec nebyla 
zapotřebí žádná pomoc, celá akce proběhla bez 
jakéhokoliv problému a zranění. O prázdninách 
nechyběl ani tradiční hasičský Beach volejbalový 
turnaj.

Závěrem děkujeme všem členům jednotky, 
kteří s maximálním nasazením zvládli prázdnino-
vou službu a zápřah při zásahové činnosti. 
Topná sezona

Za nezávadný stav komínů nese odpovědnost 
majitel objektu. Povinnosti majitelů, správců a 
uživatelů budov i uživatelů spotřebičů paliv ve 

Likvidace požáru lesní hrabanky, výsypka u Rájce, 31. srpna 2016.

Gymnázium & SOŠ Chodov

Vítání primánů
V pátek 8. 9. 2016 se uskutečnilo přivítání pri-

mánů, jehož organizace vždy leží na bedrech 
nejvyššího ročníku.

Letošní maturitní třída G8 se této povinnosti 
ujala vskutku zodpovědně.  Pro nejmenší spo-
lužáky ze školy připravila nádherné přivítání.  
Žáky třídy G1 doprovodil do „hodovní síně“ sa-
motný Harry Potter. Právě v duchu tohoto téma-
tu se neslo celé přivítání.

Každý z primánů byl vyvolán před třídu, kde 
mu byl nasazen moudrý klobouk, který jej za-
řadil do některé z kolejí bradavické školy. Zá-
roveň každý obdržel šerpu, pamětní list, kou-
zelný pytlík se sladkostmi a sklenku s přípitkem. 
Součástí pasování na primány bylo též složení 
přísahy, kterou musel pronést každý z primánů.   
Na závěr pronesli žáci třídy G8 slavnostní proslov 
a s primány si připili na jejich úspěšné studium na 
naší škole.  Bc.�Jitka�Čmoková

ZŠ Nejdecká ulice

Začátek školního roku v novém
V loňském školním roce naše škola zkrásněla 

zvenčí a letos přes prázdniny jsme vylepšova-
li vnitřní prostory. Podařilo se nám vybavit dvě 
třídy novým nábytkem a vytvořit třídu pro děti 
s autismem. Jak se nám to povedlo, můžete po-
soudit sami. �Mgr.�Iva�Jurnečková, ředitelka školy

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. 352 352 290 nebo u ředitele školy.
� Mgr.�Milan�Kovářík, ředitel školy

Začátek školního roku
Ve čtvrtek 1. září jsme ve všech třídách prvního 

i druhého stupně slavnostně zahájili školní rok. 
Nejvíce jsme se těšili na nové prvňáčky. Třídu 1. A 
přivítala třídní učitelka Mgr. Soňa Spurná, která 
si pro rodiče žáčků připravila třídní schůzky na 
úterý 6. září, kde se rodiče dozvěděli mnoho 

 ZŠ Školní ulice

informací o škole a organizaci školního roku. Ve 
čtvrtek 8. září na třídních schůzkách rodiče 1. B 
podrobně informovala třídní učitelka Mgr. Miro-
slava Exnerová.

I v letošním roce budou třetí třídy jezdit na pla-
vecký výcvik. Plavání pro 3. A i 3. B začalo v pátek 
16. září.
Rekonstrukce školy

Již na konci loňského školního roku začala 
rekonstrukce spojovacích chodeb mezi hlavní 
budovou a tělocvičnou a pavilonem družiny. Re-
konstrukce byla dokončena již na konci září. Žáci 
již mohou projít suchou nohou mezi jednotlivými 
objekty.

Chodby vyzdobily informační panely vytvoře-
né v loňském roce během projektu o Karlu IV.

Během léta byla také rekonstruována podlaha 
v přízemí obou školních budov.

 Mgr. Arnoštka Fedorková

má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní 
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běž-
ných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické 
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří 
přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi ces-
tám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.

• Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také 
je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušet-
ří spotřebu energie potřebnou pro chod note-
booku po dobu necelých 5 let.

• Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně při-
spívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží 
obrovský dík.

 Mgr. Miloš Volek, koordinátor EVVO 
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se v Chodově střílelo. Ve skutečnosti padl jeden 
výstřel z plynové zbraně během potyčky několika 
osob, které se fyzicky napadly v ul. Obránců míru 
a posléze v parku nám. ČSM. Do sporu dvou 
osob se vulgárními pokřiky zapojovali postupně 
se přidávající další a další rodinní příslušníci a ka-
marádi obou znepřátelených stran a situaci na 
místo přijely zklidnit policejní hlídky. Aktéry po-
tyčky nyní čeká policejní vyšetřování. 

Před místním infocentrem nalezla prochá-
zející žena ztracený mobilní telefon. Naštěstí šlo 
o poctivou nálezkyni a nález odevzdala ve slu-
žebně městské policie. Dnešní chytré mobilní te-
lefony mají samozřejmě několikanásobné mož-
nosti zabezpečení chráněného vstupu a i tento 
měl po zapnutí volbu PIN. Telefon se většinou 
tváří nedobytně, jako ostatně většina aplikací 
a hesel, které si člověk volí. Bohužel mnoho lidí 
si se zabezpečením svých citlivých informací ne-
dává moc práce. V tomto případě byl telefon 
strážníkem odemčen během 5 vteřin, neboť PIN 
byl 1-2-3-4.  Naštěstí v tomto případě odemčení 
telefonu posloužilo dobré věci, neboť jsme tak 
mohli vyrozumět majitele ztraceného telefonu, 
kde si jej má převzít. Chraňte si svůj majetek.
Nepostrádáte papouška?

Ve výměníkové stanici u restaurace Harmonia 
byl odchycen papoušek rosela. Pokud ho někdo 
postrádáte, či máte informaci o majiteli, kontak-
tujte MP.
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 kdesi 
na samotě nebo v zahradní kolonii.

Všemu by měl odpovídat určitý stupeň zabez-
pečení. Drahé věci si raději odvezte do městské-
ho bytu.

 Chraňte svůj majetek.
 Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

Perličky z činnosti MP Chodov
Na autobusové zastávce byl zjištěn spící 

opilec, který po probuzení hlídkou vykřikoval, 
že chce zavézt domů. Při kontrole jeho dokla-
dů a jízdenek bylo zjištěno, že muž je z Prahy 
a naprosto záhadnou a dechberoucí cestou se 
dostal během noci z Prahy do Kladna, z Kladna 
do Sokolova a ze Sokolova do Chodova. Nyní 
měl muž pocit, že je u konce své cesty na Flo-
renci, a čeká prý na taxík. Vzhledem k tomu, že 
muž měl v dechu ještě naprosto nepochopitelné 
promile alkoholu, že i stromy v okolí byly pod vli-
vem, byl povalující se Marco Polo převezen zpět 
do Sokolova, za což muž velmi děkoval, neboť 
měl neustále utkvělou představu, že jej hlídka 
veze domů. Jeho domovem se však na několik 
hodin stala místní protialkoholní záchytná stanice 
a jeho dobrodružná cesta republikou tak nadále 
pokračuje.

Velký ohlas vzbudila v regionu města lavi-
nově se šířící informace na sociálních sítích, že 

 Městská policie Chodov

V letošním roce si připomínáme 110. výročí 
položení základního kamene jedné z domi-
nant města – chodovského evangelického 
kostela. Není tak velký a starý, jako kostel 
svatého Vavřince, přesto má bohatou historii 
a za jeho stavbou se skrývá mnoho příběhů 
osob, které jej během jeho staleté existence 
navštěvovaly.

Pomineme-li dobu před třicetiletou válkou, 
pak se dá říct, že do roku 1900 bylo obyvatel-
stvo Chodova nábožensky prakticky homogenní, 
více než 95% obyvatel tvořili katolíci, jen 36 osob 
bylo evangelického vyznání, většinou šlo o od-
borníky pozvané do města ze Saska, zaměstnané 
v místních továrnách. Situace se prudce změnila 
po roce 1900, kdy vzniklo v německých zemích 
hnutí „Los von Rom“ (Pryč od Říma), které bylo 
namířené proti papežské moci, a mnoho katolíků 
přešlo k evangelickému vyznání. Nejen v Cho-
dově, ale v celém tehdejším Rakousku-Uhersku 
byla situace totožná, a proto vznik mnoha evan-
gelických kostelů datujeme do této doby. V nej-
bližším okolí můžeme jmenovat například kostely 
v Nejdku (1903), Sokolově (1904) nebo v Krasli-
cích (1912).

Kvůli prudkému nárůstu věřících byla 
v Chodově 31. října 1900 založena kazatelská 
stanice a krátce poté se ve městě konala i první 

bohoslužba, vedená pastorem Camillo Felerem 
z Karlových Varů. Jelikož ještě nestál kostel, 
scházeli se evangeličtí věřící v sále hostince 
U Města Kynšperka (Stadt Königsberg), což je 
stále stojící budova na konci ulice U Porcelánky 
(tzv. nová Daliborka). Počet věřících dále rostl 
(v roce 1906 dosáhl více než dvou stovek osob), 
a proto se intenzivně řešila otázka výstavby 
evangelického kostela. Vznikl spolek, který si 
jeho stavbu vzal pod patronát, a do jeho čela 
se postavil MUDr. Richard Ritter von Stein, syn 
rektora Karlovy Univerzity a významná osobnost 
veřejného života Chodova své doby. 

V rámci architektonické soutěže byl pro vý-
stavbu vybrán návrh lipského architekta Julia 
Zeissiga. To byl velmi renomovaný architekt, je-
hož osudem se staly evangelické kostely, kterých 
za svůj život postavil nebo zrenovoval mnoho 
desítek. Realizace jeho evangelických kostelů 
najdeme v našem regionu například v Nejdku 
(1903–1904) a v Sokolově (1904). Většina koste-
lů, na kterých se autorsky podílel, se pak nachází 
v Sasku. Jeho tvorba vycházela z historizující tra-
dice, v počátcích s oblibou používal neoromán-
ského stylu, později jej doplňoval neogotickými 
prvky. Na počátku 20. století postupně používá 
i pozdně secesní ornamentiky, ovšem zabarvené 
do saské pozdní gotiky, která se ve své nejčistší 

Evangelický kostel si letos 
připomíná významné výročí

Evangelický kostel na dobové pohlednici.  | Foto: archiv Miloše Bělohlávka

vztahu k čištění komínů jsou vymezeny zvláštním 
předpisem, kterým je Nařízení vlády č. 91/2010 
Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při pro-
vozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Při 
jakýchkoliv i drobných stavebních úpravách jako 
je např. výměna dveří, oken apod., je třeba mít 
na paměti, že každý spotřebič, ve kterém dochá-
zí ke spalování paliva, musí mít zajištěný i přívod 
vzduchu. 

Při nesprávné údržbě nebo provozování te-
pelného spotřebiče může vznikat nedokonalým 
spalováním oxid uhelnatý. Kvůli svým nebez-
pečným vlastnostem - velmi jedovatý, bez 
zápachu, neviditelný, hořlavý, lehčí než vzduch, 
může zabíjet! Kromě prevence v podobě pra-
videlných kontrol a revizí investujte několik set 
korun do vašeho bezpečného života a pořiďte si 
detektor oxidu uhelnatého.
Upozornění

V poslední době se v bezprostředním oko-
lí Chodova objevují nálezy různých obalů či ka-
nystrů s neznámým a mnohdy i s nebezpečným 
obsahem, případně pocházející z trestné činnosti. 
Proto upozorňujeme občany, aby v případě nále-
zu např. odložených obalů či barelů s neznámým 
obsahem dbali velké obezřetnosti, zbytečně svou 
zvědavostí neohrozili svoji bezpečnost a ohlásili 
takový nález na tísňovou linku 112. 
Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz 
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a Cervení panteriˇ ˇ

Felix

Slovácekˇ

KASS Chodov
13. 10. 2016 

KASS Chodov

Čtvrtek 10. listopadu od 19 h

230 Kč

Usedlost Rauscherhof, na jejímž místě vyrostl evangelický kostel.  | Foto: archiv Miloše Bělohlávka

podobě nachází v našem evangelickém kostele.
Na výstavbě kostela se kromě chodovských 

evangelíků výrazně finančně podílely i zahra-
niční evangelické spolky a jednotlivci. Pro plá-
novanou stavbu byla zakoupen velký pozemek 
v centru města, na kterém stála prastará used-
lost „Rauscherhof“. Základní kámen kostela byl 
položen 4. června 1906 za účasti velkého množ-
ství obyvatel Chodova a okolí. Již v září byly do 
věže usazeny tři zvony, které byly ulity v dílně 
zvonaře Schilinga v durynské Apoldě. Pro jejich 
jména byly zvoleny názvy tří božských ctností – 
tedy Víra, Naděje a Láska. Zvony zcela vyplňo-
valy prostor malé zvonice kostela, neboť vážily 
úctyhodných 550 kg (Láska), 270 kg (Víra) a 161 

kg (Naděje). Bohužel, vydržely ve věži společně 
jen deset let, neboť už v roce 1917 byly Láska a 
Naděje zabaveny pro potřeby rakousko-uherské 
zbrojní výroby a následně roztaveny v plzeň-
ských Škodových závodech. Celá stavba kos-
tela, včetně vnitřního vybavení v jednoduchém 
secesním stylu, byla dokončena počátkem jara 
1907 a slavnostní vysvěcení se za velkého zájmu 
veřejnosti uskutečnilo 7. dubna téhož roku. Kos-
tel byl vysvěcen jako „kostel svatého Kříže“, ale 
tento název se nikdy příliš neujal a prakticky po 
celou dobu své existence je stavba jednoduše 
označovaná jako „evangelický kostel“. Zasvěce-
ní odpovídala i velká socha ukřižovaného Krista, 
která zdobila společně se slunečními hodinami 
jižní stěnu kostela. Socha i sluneční hodiny byly 
odstraněny krátce po druhé světové válce.

Počet evangelíků i nadále stoupal a v roce 1925 
spadalo pod chodovský evangelický kostel 956 
věřících, z toho 465 přímo v Chodově. Pokud 
můžeme soudit z kusých záznamů a několika 
málo fotografií, tak interiér chodovského kostela 
byl mnohem bohatěji zdobený, než jak jej známe 
dnes, čelní stěnu kryla velká malba Krista na kří-
ži a menší obraz poslední večeře Páně. Součástí 
kostela byl i pomník evangelickým obětem první 
světové války. 

Po roce 1945 převzala kostel Českobratrská 
církev evangelická a od té doby doznal hlavně 
jeho interiér mnoha změn. Většina původních 
secesních detailů a architektonických rysů stav-
by však zůstala zachována a mladší chodovský 
kostel je i nadále jednou z výrazných památek na 
minulost našeho města. Přeji mu k jeho letošní-
mu výročí ještě další stovky let služby.

  Miloš�Bělohlávek, městský historikStavba chodovského evangelického kostela na podzim 
roku 1906.  | Foto: archiv Miloše Bělohlávka
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1. 10. (so) 15 h
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ /87/
Premiéra / Animovaný rodinný film / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč 

1. 10. (so) 17 h, 2. 10. (ne) 15 h
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO 
PODIVNÉ DĚTI 3D /128/
Premiéra / Fantasy / USA
Tajemnost i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake 
pozná obyvatele sirotčince a jejich zvláštní, neuvěřitelné 
schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřátele. Jake nakonec 
zjistí, že jen jeho vlastní a výjimečná “podivnost” může za-
chránit jeho nové přátele… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

1. 10. (so) 19.30 h
MĚLČINY /87/
Thriller / USA
Nancy (Blake Lively) se vydává osamoceně surfovat na od-
lehlé pláži. V průběhu surfování je napadena velkým bílým 
žralokem a zůstane uvězněna na moři jen nedaleko od 
břehu. Ačkoliv ji od přežití dělí pouhých 200 metrů, jejich 
překonání se ukáže být otázkou souboje dvou vůlí… 
Přístupné, titulky. Vstupné 105 Kč

2. 10. (ne) 17 h
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ /123/
Romantická komedie / USA, VB, Francie
Přístupné od 15 let, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

2. 10. (ne) 19.30 h
NERVE: HRA O ŽIVOT /96/
Premiéra / Akční thriller / USA
Studentka čtvrtého ročníku střední školy zcela propadla 
online hře vadí – nevadí, ve které anonymní společenství 
„pozorovatelů“ začíná manipulovat každý její tah… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

3. 10. (po) 19.30 h
BEN HUR 3D /123/
Dobrodružný / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

4. 10. (út) 19.30 h
SEDM STATEČNÝCH /130/
Dobrodružný / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

5. 10. (st) 19.30 h
MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ /98/
Akční krimi thriller / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

6. 10. (čt) 17 h
MŮJ KAMARÁD DRAK 3D /103/
Rodinný, dobrodružný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

6.-8. 10. (čt-so) 19.30 h
PRÁZDNINY V PROVENCE /95/
Premiéra / Komedie / ČR
Tři kamarádi a členové kapely se z minuty na minutu roz-

hodnou utéct z koloběhu práce a před svou přísnou ma-
nažerkou do slunné Francie k tetě jednoho z nich. Trochu 
se poflakují, hodně si užívají nečekanou volnost a potkávají 
místní postavičky ospalého přímořského městečka, včetně 
krásné dívky, která umí lámat srdce. Hrají: Vojtěch Kotek, 
Jakub Prachař a Kryštof Hádek. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

7. 10. (pá) 17 h, 8.-9. 10. (so-ne) 15 h
LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL /84/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Grizzly Boog se sice úspěšně zabydlel v divočině, ale jeho 
instinkty domácího mazlíčka v něm pořád přetrvávají. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

8.-9. 10. (so-ne) 17 h
JÁ, KOCOUR /87/
Premiéra / Rodinná komedie / USA
Po probuzení zjišťuje, že zatímco jeho tělo leží v kómatu 
v nemocnici, jeho mysl se ocitá v těle kocoura. Tajemný 
pan Perkins mu dává jasné ultimátum: má týden na to, aby 
své rodině dokázal, že je miluje a záleží mu na nich. Jinak 
navždy zůstane chlupatým kocourem. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

9.-10. 10. (ne-po) 19.30 h
ANTHROPOID /120/
Premiéra / Historický válečný thriller / VB, ČR, Fr
Snímek vznikl podle skutečných historických událostí.  
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

11. 10. (út) 19.30 h
SMRT VE TMĚ /88/
Horor, thriller / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

12. 10. (st) 19.30 h
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 3D /123/
Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

13. 10. (čt) 17 h
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO 
PODIVNÉ DĚTI 3D /128/
Premiéra / Fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

13.-14. 10. (čt-pá) 19.30 h, 16. 10. (ne) 17 h
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Premiéra / Komedie / ČR
Když nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít 
od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý 
a hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku 
do jednoho domu s nerudným  Božíčkem (Ondřej Vetchý), 
který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „žens-
kejma definitivně skončil“. 
Přístupné. Vstupné 125 Kč

14. 10. (pá) 17 h, 15. 10. (so) 15 h
KUBO A KOUZELNÝ MEČ 3D /101/
Premiéra / Rodinný animovaný / USA
Kubo je úplně normální teenager, který žije obyčejný život . 
Jenže pak mu zaklepou na dveře temní démoni ze záhrobí 
a zaplašit je může jen Kubova mimořádná odvaha…
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

Kino Malá scéna Chodov

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

7. 10. (pá) 17 h, 8.-9. 10. (so-ne) 15 h
LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL /84/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Grizzly Boog se sice úspěšně zabydlel v divočině, ale jeho instinkty domácího mazlíčka v něm pořád 
přetrvávají. 
Přístupné,�česky�mluveno.�Vstupné�115�Kč

9.-10. 10. (ne-po) 19.30 h
ANTHROPOID /120/
Premiéra�/�Historický�válečný�thriller�/�VB,�ČR,�Fr
Snímek vznikl podle skutečných historických událostí.  
Přístupné�od�12�let,�titulky.�Vstupné�125�Kč

14. 10. (pá) 17 h, 15. 10. (so) 15 h
KUBO A KOUZELNÝ MEČ 3D /101/
Premiéra�/�Rodinný�animovaný�/�USA
Kubo je úplně normální teenager, který žije obyčejný život . Jenže pak mu zaklepou na dveře 
temní démoni ze záhrobí a zaplašit je může jen Kubova mimořádná odvaha 
Přístupné,�česky�mluveno.�Vstupné�140�Kč

13.-14. 10. (čt-pá) 19.30 h, 16. 10. (ne) 17 h
Přístupné. Vstupné 125 Kč

6.-8. 10. (čt-so) 19.30 h
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč
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TV Studio Chodov

KASS Chodov
2. 10. (ne) 17.30-21.30 h
Taneční kurzy s J. Onderem a L. Hunčárovou  
společenský sál

5. 10. (st) 18 h
Ples seniorů města Chodova
společenský sál

7.-8. 10. (st-čt) 14-22 h
Volby do krajských zastupitelstev 
společenský sál

9. 10. (ne) 17.30-21.30 h
Taneční kurzy s J. Onderem a L. Hunčárovou  
společenský sál

13. 10. (čt) 19 h
Felix Slováček a Červení panteři - koncert
společenský sál

16. 10. (ne) 17.30-21.30 h
Taneční kurzy s J. Onderem a L. Hunčárovou  
společenský sál

18. 10. (út) 10 h
Teorie tygra - kino pro seniory
Vstupné 20 Kč (senioři), 60 Kč (ostatní) 
kino Malá scéna

20. 10. (čt) 9-17 h
Prodejní trhy textilu a spotřebního zboží  
společenský sál

10. 10. (čt) 19 h
Klíče na neděli - divadelní představení  
Divadelní společnost Háta
kino Malá scéna

22. 10. (so) 9 h 
Region Master Karlovarsko
šipkový turnaj 
společenský sál

15. 10. (so) 17 h
OBR DOBR 3D /117/
Rodinný fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

15.-17. 10. (so-po) 19.30 h
INFERNO /122/
Premiéra / Mysteriózní thriller / USA
Harvardský symbolog Robert Langdon (Tom Hanks) se 
tentokrát ocitá v samotném srdci Itálie, aby pomohl vyřešit 
záhadu, jež je pozoruhodně propojena s jedním z největ-
ších literárních děl všech dob - Dantovým Peklem… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

16. 10. (ne) 15 h
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ /90/
Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

18. 10. (út) 10 h
TEORIE TYGRA /101/ – PRO SENIORY
Komedie / Česko 
Vstupné 60 Kč (senioři 20 Kč)

18. 10. (út) 19.30 h
STAR TREK: DO NEZNÁMA 3D
Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, titulky. Vstupné 125 Kč

19. 10. (st) 19.30 h
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ /90/
Drama / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

20. 10. (čt) 19 h
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – KLÍČE NA NEDĚLI
Divadelní společnost Háta

21.-22. 10. (pá-so) 17 h, 23. 10. (ne) 15 h
LICHOŽROUTI /86/
Premiéra / Rodinný animovaný / ČR
LICHOŽROUTI jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a 
mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zů-
stane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! 
Přístupné. Vstupné 130 Kč

21.-22. 10. (pá-so) 19.30 h, 23. 10. (ne) 17 h
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC /85/
Premiéra / Smutná komedie / ČR
Luboš všechno nepříjemné odsouvá na „později“, nebo na 
„uvidíme“. Všechny jeho pokusy o kontakt se ženami končí 
fiaskem, mamka se marně snaží, aby syn konečně získal 
partnerku... 
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

22. 10. (so) 15 h
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ /87/
Animovaný rodinný film / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč 

23.-24. 10. (ne-po) 19.30 h
DÍVKA VE VLAKU /112/
Premiéra / Mysteriózní thriller / USA
Rachel (Emily Blunt), zdrcená svým nedávným rozvodem, 
spřádá představy o zdánlivě dokonalém páru žijícím v 

domku, který každý den míjí na své pravidelné cestě vla-
kem do práce, a to až do doby, kdy jednoho rána spatří 
něco šokujícího a je zcela pohlcena postupně se vyvíjející 
záhadou. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

25.-26. 10. (út-st) 19.30 h
DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE /108/
Premiéra / Thriller / USA, Kanada, VB
Devítiletý Louis Drax jako zázrakem přežije téměř smrtelný pád.  
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

27. 10. (čt) 17 h
KRYCÍ JMÉNO HOLEC /100/
Drama / ČR, Rakousko
Napínavý snímek se odehrává  mezi Prahou a Vídní v dra-
matickém roce 1968. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

27.-28. 10. (čt-pá) 19.30 h
DOCTOR STRANGE 3D
Premiéra / Akční fantasy / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

28. 10. (pá) 17 h
PRÁZDNINY V PROVENCE /95/
Premiéra / Komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

29. 10. (so) 15 h
KUBO A KOUZELNÝ MEČ 2D /101/
Premiéra / Rodinný animovaný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

29. 10. (so) 17 h
JÁ, KOCOUR /87/
Premiéra / Rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

29.-30. 10. (so-ne) 19.30 h
JACK REACHER: NEVRACEJ SE
Premiéra / Akční krimi thriller / USA
Bývalý vojenský vyšetřovatel Jack Reacher (Tom Cruise) při-
jíždí na svou bývalou vojenskou základnu, kde je ke svému 
překvapení obviněn, že je zodpovědný za vraždu, která se 
na základně stala před mnoha lety. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

30. 10. (ne) 15 h
LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL /84/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

30. 10. (ne) 17 h
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Premiéra / Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 125 Kč

31. 10.-1. 11. (po-út) 19.30 h
ZILIONÁŘI /94/
Premiéra /  Akční krimi komedie / USA
Válečný veterán, pracující jako noční ostraha ve firmě za-
bývající se výrobou obrněných vozidel, zorganizuje jednu z 
největších bankovních loupeží v amerických dějinách.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

23. 10. (ne) 17.30-21.30 h
Taneční kurzy s J. Onderem a L. Hunčárovou  
společenský sál

27.-28. 10. (čt-pá) 9-17 h
Prodejní trhy textilu a spotřebního zboží  
společenský sál

30. 10. (ne) 17.30-21.30 h
Taneční kurzy s J. Onderem a L. Hunčárovou  
společenský sál

Kino pro seniory

4. 10. (čt) až 7. 10. (pá) od 10 a 18 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)

11. 10. (út) až 14. 10. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za 1. polovinu měsíce října (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
OTYLKA - I. ČÁST
Záznam z divadelního představení (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

18. 10. (út) až 21. 10. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
OTYLKA - II. ČÁST
Záznam z divadelního představení (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

25. 10. (út) až 28. 10. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za 2. polovinu měsíce října (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ČERTŮV ŠVAGR
Záznam z divadelního představení pro školy (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

20 21Informační servis Informační servis



Městská galerie v DDM Bludiště

Ostatní akce

Galerie u Vavřince
Výstava Bohdany Holubcové pod názvem 
Chvála putování
Výstava potrvá do 3. 11. 2016
Otevírací doba úterý a čtvrtek 14 - 17 h, neděle 13-17 h

25. 10. (út) 13 h
Mateřídouška - prodejní výstava stacionáře
Výstava potrvá do 10. 11.

1. 10. (so) 10 a 14 h
II. liga volejbalu žen – soupeř Střešovice B 
sportovní hala Chodov, pořádá BVC Chodov

2. 10. (ne) 10 a 14 h
Extraliga volejbalu kadetek – soupeř Volejbal 
Plzeň 
sportovní hala Chodov, pořádá BVC Chodov

5. 10. (st) 8.30 h
Vycházka turistů
Hřebeny, hrad Hartenberg, cca 15 km. 
Sraz na vlakovém nádraží v Chodově

12. 10. (st) 8.30 h
Vycházka turistů
Klášterec nad Ohří, Kadaň, cca 12 km. 
Sraz na vlakovém nádraží v Chodově

15. 10. (so) 10 a 14 h
II. liga volejbalu žen – soupeř Volejbal Plzeň
sportovní hala Chodov, pořádá BVC Chodov

15. 10. (so) 16 h
Stolní tenis - 3. liga
soupeř TTC Elizza Praha
tělocvična Smetanova ul., pořádá TJ Batesta Chodov

16. 10. (ne) 10 h
Stolní tenis - 3. liga
soupeř TJ Střížkov
tělocvična Smetanova ul., pořádá TJ Batesta Chodov

16.10. (ne) 10 a 14 h
Extraliga volejbalu kadetek – soupeř České 
Budějovice
sportovní hala Chodov, pořádá BVC Chodov

16.10. (ne) 10 h 
Běh Smolnickým kopcem – 25. ročník
stadion ŠAK

19. 10. (st) 8.30 h 
Vycházka turistů
Cheb, Bismarckova rozhledna, cca 14 km. 
Sraz na vlakovém nádraží v Chodově.
pořádají turisté Chodov

26. 10. (st) 8.30 h 
Vycházka turistů 
Sokolov, jezero Medard, cca 10 km. 
Sraz na vlakovém nádraží v Chodově.
pořádají turisté Chodov

29. 10. (so) 9 h
Turnaj krajské ligy florbalu v kategorii elévů 
sportovní hala Chodov, pořádá TJ Batesta Chodov

29. 10. (so) 9 a 14 h
Stolní tenis - divize, KP2
9:00 soupeř TJ Spartak H. Slavkov, TJ Ostrov
14:00 soupeř TJ Slovan K. Vary B, TJ Baník Sokolov
tělocvična Smetanova ul., pořádá TJ Batesta Chodov

Sport

3.-9. 10. (po-ne)
Týden knihoven 
Registrace nových čtenářů na rok zdarma. 
Amnestie na upomínky.

3.-7. 10. (po-pá)
Miniškolení na PC
Kurz základních znalostí práce na počítači či notebooku. 
Zájemci se mohou hlásit na čísle 352 352 255 nebo v od-
dělení pro děti u p. Urbanové. Tato školení rovněž pořádá-
me individuálně během celého roku. 

3. 10. (po) 9-18 h
Burza knih
V čítárně knihovny.

Městská knihovna Chodov

ZUŠ Chodov
12. 10. (st) 18 h
Domácí štěstí
Zábavná talkshow s herečkou, výtvarnicí a spisovatelkou 
Ivou Hüttnerovou

28. 10. (pá) 18 h
Lampiónový průvod
Sraz u 3. ZŠ Husova ul.
pořádá junák Chodov 

29. 10. (so) 8-17 h
Výstava drůbeže, holubů, králíků, exotů
Podrobné info na www.zochodov.
areál ČSCH Chodov, Nádražní 881

4. 10. (út) 13–16 h
Chodovské rekordy v netradičních disciplí-
nách – 16. ročník
DDM Bludiště Chodov

17.-18. 10. (po-út) 10-17 h
Burza zimního dětského oblečení, obuvi, 
hraček a sportovního vybavení
Máte-li zájem prodat dětské věci, které již nepotřebujete, 
přijďte se předem domluvit do kanceláře DDM Bludiště, 
přidělíme Vám kód, arch k zapsání Vašeho zboží, lepíky a 
Vy si doma vše v klidu připravíte a ve dnech od 10.–14.10. 
už jen přinesete označené, oceněné oděvy i se seznamem.

17.-19. 10. (po-st) 
Kabelkový veletrh
Můžete opět přijít koupit zajímavé zboží za symbolické 
ceny, které jejich původní majitelé věnovali do prodeje. Na-
koupit můžete kabelky, gramofonové desky, bižuterii, šály 
a šátky. Pomozte nákupem dobré věci. Výtěžek půjde na 
nákup pomůcek pro zdravotně postižené klienty Denního 
centra Mateřídouška v Chodově.

2. 11. (st) 17 h
Lampiony pro dušičky
Lampiónový průvod na ŠAK, kde chystáme krátký program 
skupin Discordia Junior a Fireshow ERERE TAKU POI. Nebe 
na závěr rozzáří malý ohňostroj. Sraz v 16.45 h u Nautilusu.

3.-9. 2. 2017
5 dní lyžování bez starostí - Itálie 2017
S DDM Bludiště o jarních prázdninách. 
Cena 11.000,- Kč
Hotel Locanda Locatori, středisko Temú – Passo Tonale – 
Ponte Di Legno (1.257 – 3.016 m. n.m.)
Najdete zde 65 km sjezdovek a na své si přijdou i nároční 
lyžaři, kteří mohou na severních svazích zdolat při sjezdu 
úctyhodné převýšení 900 m. Sjezdovky: 6x černá, 27x čer-
vená, 15x modrá.
Slevy pro juniory, seniory atd. Cena zahrnuje: dopravu 
luxusním autobusem, 4x ubytování s italskou polopenzí, 
5denní skipas, vstup do relaxačního centra. 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění.
Pište na e-mail: ddm-chodov@mybox.cz, 
volejte DDM: 352 352 280-1, Dočkalová 602 944 989, 
Špačková 775 900 604.

DDM Bludiště Chodov 3. 10. (po) 15 h
Retro hry
Přijďte si do parku za knihovnu zahrát oblíbené hry z časů 
vašich rodičů. Můžete přivést i rodiče, aby si připomněli svá 
bezstarostná léta dospívání. V případě nepříznivého počasí si 
budeme hrát v dětském oddělení.

3. 10. (po) 17 h
Retro čaje
Příjemná podvečerní zábava ve stylu vašich a našich rodičů.  
Kdy jste naposledy slyšeli vaše gramodesky? Každý dostane 
příležitost pustit svou srdeční záležitost a zavzpomínat při 
sklence „čůča“ či limonády značky Limo!

6. 10. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky
Cvičení, říkanky a hry pro maminky s dětmi od 2 do 6 let.

6. 10. (čt) 17 h
Ludwig van Beethoven- fakta a mýty
Mgr. Jiřina Hochová se vám pokusí nastínit racionálnější 
pohled na tohoto velikána klasické hudby, považovaného 
mnohdy veřejností za kontroverzního nejen v oblasti hud-
by, ale i v životě. 

12. 10. (st) 17 h
Muž, který miloval Yngveho
Další představení oblíbeného Listování. Herci Jakub Zedníček, 
Jiří Ressler a Markéta Lánská vám představí knihu Tore Ren-
berga o dospívání, touze a lásce na pozadí událostí roku 1990. 

13. 10. (čt) 17 h 
Existuje zdravá strava vhodná pro každého?
Společně s výživovou poradkyní Zuzanou Komůrkovou se 
můžete zamyslet nad pojmem zdravá výživa. Vegetariánství, 
veganství, keto-dieta, raw stravování nebo klasická česká 
kuchyně? To vše i z praktického pohledu s tipy, co a jak vařit.

19. 10. (st) 18 h
Karel IV. - král milovaný a ctěný
Beseda s PhDr. Věrou Kubovou.

20. 10. (čt) 18 h
Tváří v tvář
Tento jedinečný obrat se v Bibli nevyskytuje příliš často,
a když, tak popisuje něco výjimečného. Co pak znamená 
číst o  setkání tváří v tvář s Bohem? Beseda s panem Tomá-
šem Kábrtem z České biblické společnosti.

30. 10. (ne) 15 h 
Halloweenské strašení
Na odvážlivce čeká naše strašidelné sklepení. Pro menší 
děti budou připraveny různé hry v dětském oddělení. V 
průběhu října si případně můžete v dětském oddělení re-
zervovat přibližný čas návštěvy sklepa.

Pondělí 16 h 
Herní klub
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj 
postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách.
10. 10. Kufr, 17. 10. Zlaté Česko, 24. 10. Pohádkový kvíz

Středa 15-17.30 h
Výtvarná dílnička
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. Určeno 
pro děti i dospělé. 
5. 10. Retro záložky, 12. 10. Košíčky z papíru, 19. 10. 
Halloweenské dekorace, 26. 10. Bubáčci z přírodnin

Čtvrtek 16 h
Pohádkohraní
Čtení pro děti i rodiče. Akce probíhá v rámci projektu: Celé 
Česko čte dětem. 
6. 10. Honzíkova cesta, 13.10. Dobrodružství v knihovně, 
20.10. Hehe a chichi, 27.10. Ducháčkovic rodina

TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V Městské knihovně Chodov
Lars Kepler – Playground
Mysteriózní thriller (co se stane během těch vzácných vte-
řin, kdy se zastaví srdce?).
T. J. Millner
Jaromír Jágr – Cesta za snem
Fascinující příběh nehasnoucí hokejové hvězdy 
Otevřeno: Po-Pá 10-12 13-17
mail :  knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755
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Fotbal

Atletika

První ročník běhu Chodovská vlečka 
se povedl 

Nový běžecký závod v Karlovarském kraji na-
chystali na podvečer v sobotu 27. srpna atleti 
ŠAKu Chodov. V předprogramu se představily 
děti do šesti let, po nich mladší a starší žactvo. 
V hlavním závodě mužů a žen pak startovalo 
63 mužů a 31 žen, všichni závod také dokončili. 
Startovné zaplacené závodníky bude celé da-
rováno na dobročinné účely. Částka za vybrané 
startovné, která dosáhla dvanácti tisíc korun, 
bude věnována rodičům nemocného Martínka 
Pundy, který prodělal těžkou mozkovou obrnu.

„V regionu probíhá spousta běžeckých závodů 
– na silnici, v lese. My jsme se rozhodli představit 

Karel Macán přivezl čtyři 
medaile z dráhového MČR

První dva zářijové víkendy se konal domácí šampionát v dráhové cyklistice. Hned z první části, která se uskutečnila 
na brněnském ovále, přivezl Karel Macán tři medaile: 1x zlato (stíhací závod družstev), 2x stříbro (scratch, bodovací 
závod). Druhý víkend v Praze dojelo tříčlenné družstvo, kde byl za TJ Plamen Chodov kromě Karla Macána i Fabian 
Lochschmidt, v týmovém sprintu třetí (na snímku zprava F. Lochschmidt, K. Macán).  
Informace o dění oddílu na www.plamenchodov.cz 

Běh Smolnickým kopcem 
Již 25. ročník Běhu Smolnickým kopcem se 

uskuteční v neděli 16. října od 10 hodin. V ka-
tegorii veteránek jde o Memoriál Marcely Mike-
šové.

Přihlásit se lze výhradně elektronicky přes při-
hlašovací formulář https://goo.gl/forms/yjN02Y-
NxyC3lVNIi1 nebo http://mz-sport.cz/smolnice.
html, a to nejpozději do soboty 15. 10. do 20 h. 

Výjimečně v místě startu na atletickém sta-
dionu za zvýšené startovné ve výši (50,-) 100 Kč  
nejpozději do 9.30 hodin (děti), mládež a dospělí  
nejpozději hodinu před startem příslušné kate-
gorie.

Informace: Mgr. Libor Dočkal, tel. 602 459 734, 
e-mail: atletikachodov@seznam.cz

Miloš Volek 
Výsledky Spartaku Chodov

Soutěže se rozjely a naše mužstva hrají se stří-
davými úspěchy. Kaňkou na vystoupeních naše-
ho A mužstva mužů je časté vylučování našich 
hráčů za fauly ve hře.

 V sehraných sedmi utkáních již máme tři vy-
loučené hráče. Hráči by si měli uvědomit, že tím, 
že jsou vyloučení, mužstvu škodí. 
Výsledky utkání
A muži
21. 8. Loko K. Vary - Sp. Chodov 0:1
Branka: Vild
27. 8. Sp. Chodov - B. Kr. Poříčí 4:1
Branky: Bečvář 2x, Vild, Kočí
3. 9. Lomnice - Sp. Chodov 3:1

Eliho turnaj
3. září se v Bečově nad Teplou uskutečnil již 

8. Eliho turnaj pro děti z dětských domovů ČR.  
Děti si mohly zahrát fotbal, stolní tenis nebo ho-
kejbal. 

Této události se účastnily mimo jiné i děti z fot-
balových oddílů, jako je Start Karlovy Vary nebo 
Bečov nad Teplou. K velké radosti organizátora 
celé akce Bohuše Eliáše se děti ani chvíli nenudily, 
bylo možné se např. vyfotit na harleyích a užít si 
spousty doprovodných programů.

Velké poděkování patří panu Smolkovi ze So-
kolovské uhelné, a. s.

Účelem těchto akcí, které dělám i pro děti v 
Polsku, na Slovensku a Ukrajině, je motivovat děti 
do života a odnést si nejen dary, ale i vzpomínky.

Celá akce se velmi zdařila, vyčarovala úsměv 
nejednomu dítěti, velmi si toho vážíme a těšíme 
se již na další ročník.
� Eli�a�děti�z�dětských�domovů�ČR

Branka: Kočí
10. 9. Sp. Chodov - Jiskra Nejdek 3:2 na PK
Branky: Kočí 2x
17. 9. Ol. Březová - Sp. Chodov 4:0
B muži
21. 8. Lomnice B - Sp. Chodov 3:1
Branka: Kopecký Michal
27. 8. Oloví - Sp. Chodov 1:2 na PK
Branka: Smolka
4. 9. Sp. Chodov - Rychnov B 4:0
Branky: Pulpán, Jankovský, Kůrka, Benda
18. 9. Sp. Chodov - Ol. Lomnice B 6:1
Branky: Smolka 3x, Gergely, Bečvář, Jesipčuk st.

Zveme všechny příznivce fotbalu na domá-
cí fotbalový stadion na zápasy našich mužstev. 
Zhlédnete zajímavá utkání a můžete se občers-
tvit v klubovně stadionu. 

 Ing. Alfons Skokan

běžcům okolí Chodova, vznikající při rekultivaci 
území po těžbě hnědého uhlí,“ konstatoval Mi-
loslav Zítka, technický ředitel závodu. „Proto byla 
celá trať umístěna do prostoru výsypky Smolnice 
nad Chodovem. Místo startu a cíle jsme umístili 
v již hotovém oddychovém areálu Bílá voda, sa-
motná trasa závodu však zavedla běžce až těsně 
pod železniční vlečku, kudy se vozí hlušina k dal-
šímu ukládání po těžbě. Odtud i název závodu.“

Prvním vítězem závodu se stal Pavel Procház-
ka z AK Sokolov, který trať dlouhou 10 220 metrů 
uběhl v čase 37:21. Druhý skončil jeho oddílový 
kolega Honza Sokol a třetí Radek Krummer z Tri-
atletu Karlovy Vary.  Z domácího oddílu ŠAK Cho-
dov se nejlépe umístil Jiří Folvarčík, který skončil 
celkově pátý. V kategorii žen zvítězila Romana 
Lubinová z SC Start Karlovy Vary před Markétou 
Vávrovou z klubu Rolníci ZČU a Ditou Ševčíko-
vou z Klášterce nad Ohří. Na trati se představil v 
běžecké roli i starosta města Chodova pan Patrik 
Pizinger.

V kategorii žáků zvítězil na trati dlouhé 3 240 
metrů Martin Plha z Ostrova, mezi žákyněmi 
Anežka Ševčíková z Klášterce. V kategorii mlad-
ších žákyň na trati 1 620 metrů zvítězila domácí 
Anna Peřinová a mezi mladšími žáky chodovský 

Daniel Péc. Závodu se zúčastnila i osmičlenná 
skupina závodníků z partnerského města Oel-
snitz.

Organizátoři děkují za pomoc městu Chodov 
a zároveň městským záchranným složkám za 
zajištění zdravotnické pomoci a vytvoření zá-
zemí pro závod. „Závodníci ocenili například 
chodovskými hasiči instalovanou sprchu v cíli 
závodu,“ říká ředitel závodu Martin Horváth 
a dodává: „Ohlasy závodníků na závod byly po-
zitivní, a tak již dnes můžeme oznámit termín 
druhého ročníku, který se bude konat dne 26. 
srpna 2017.“ Miloslav Zítka
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Kadetky BVC Chodov na turnaji extraligových družstev v Ostravě. Horní řada: trenér Štěpán Javůrek, Aneta Eger-
majerová, Kateřina Kudrlová, Rachel Krausová, Lucie Roučková, Veronika Bohmová, Michaela Kárníková. Dolní řada:  
Natálie Dršková, Anežka Boroličová, Veronika Vokáčová. Ležící:  Anna Bicanová, Karolína Šoupalová. 
Podrobné informace na www.bvc-chodov.cz

Batestacup 2016
V polovině července se na tenisových kurtech 

v Chodově konal druhý ročník tenisového turna-
je Batestacup 2016.Turnaj pořádáme pro hráče 
a hráčky z Karlovarského kraje ve věku 8-10 let.
Letos se ho zúčasnili malý tenisté z Karlových 
Varů, Sokolova, Marianských Lázní a Aše. Z do-
mácích hráčů se na kurtech představili David 
Forst, Verča Snopková, Barča Šoupalová, Tomáš 
Horečný, Petra Stehnová,Terezka Krejčová a Hon-
zík Psota. Honzík se také jako jediný probojoval 
do užších bojů o medaile a nakonec i celý turnaj 
vyhrál a obhájil tak loňské prvenství.

Milan Hajduk, trenér mládeže

Tenis Florbal

Pozvánka na florbalový turnaj
V sobotu 29. 10. se od 9 hodin koná ve spor-

tovní hale v Chodově turnaj krajské ligy florbalu 
v kategorii elévů. Srdečně zveme fanoušky, příz-
nivce a všechny Chodováky, aby přišli naše kluky 
podpořit.
Martin�Voleman,�předseda TJ Batesta Chodov

Uzávěrka 
listopadového čísla 

17. října 2016

Účastníci letního sportovního soustředění ve stolním tenise ve Lhůtě u Rokycan se již v úvodu sezóny rozjeli všemi 
směry. Krásných výsledků jsme dosáhli na úvodním republikovém turnaji v Praze a též na prvním bodováku v Litomě-
řicích. Nyní nás čeká další turnaj ve Vintířově, Mostě a Teplicích. Též vyrazíme potrápit další republikovou konkurenci 
na republikový turnaj do Ostravy. Děkujeme městu Chodov a Karlovarskému kraji za podporu. 

TJ Bastesta Chodov - stolní tenis

Šachy

Šachová školička zahájila
Již od roku 2013 funguje pro začínající 

šachisty školička, kterou mohou navštěvo-
vat sami anebo se svými rodiči či prarodi-
či. Děti postupně pronikají do tajů šacho-
vé hry, která má pozitivní vliv i na školní 
výsledky. 

Některým dětem se šachy stanou milou 
zábavou, jiným velkým koníčkem a mo-
hou uspět ni na sportovním poli. Například 
Vašík Vojíř, jeden z prvních členů školičky 
letos opanoval na Chodovském šachovém 
festivalu krajské finále mezi hráči do 12 let 
a stal se zaslouženě krajským přeborníkem. 

Více na www.sachychodov.cz
Marcel Vlasák

Setkání ŠAKu po 25 letech,
vstupenky jsou již v prodeji

Setkání atletů ze ŠAKu po dlouhých 25 le-
tech se uskuteční 5. listopadu 2016.

Akce se bude konat ve společenském sále 
ve Vintířově, začátek je v 19 hodin. Pořada-
telé zajistili autobusovou dopravu z Chodova 
do Vintířova a zpět.

K tanci a poslechu bude hrát KV BAND a 
připravené je i kolo štěstí.

Cena vstupenky na sezení je 120 korun.
Předprodej lístků lze zajistit přes facebook 

Denisa Dočkalová, email: dockalovadenisa@
centrum.cz, tel.: 734 313 404.

Výdej vstupenek je na stadionu ŠAK Cho-
dov a v DDM Bludiště.
� ŠAK�Chodov
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Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

Havlík Petr. 
Tel. 602840723

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

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

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

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEALCHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492

WITTE inz 190x119mm 9-2016.qxp_Sestava 1  22.09.16  10:26  Stránka 1
28 29Placená inzerce Placená inzerce



Zahradnictví Jastal
Dvořákova 432, Chodov 

Tel. 352 665 779 

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12

Květinářství Jastal
Dvořákova 432, Chodov 

Tel. 737 715 678 

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12ZALOŽENO 1990

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Zde vám nabídneme: 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

        V prosinci: adventní vazby, vánoční stromky,  svíčky, vánoční artikly

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

OZNÁMENÍ ZÁKAZNÍKŮM

Prodejna květin a zahrádkářských potřeb 
bude od  1. října 2016 přestěhována 

z OC Plzeňka na adresu Dvořákova 432, Chodov 
(třetí rodinný domek v jednosměrné ulici od lékárny Dr. MAX) 

zakázková výroba 
kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dětské pokoje, ložnice, 
kancelářský nábytek…

www.truhlarstvikopecky.com

➔ záruční i pozáruční servis vozů všech značek
➔ diagnostika řidících jednotek
➔ opravy brzdových systémů, válcová zkušebna brzd
➔ seřízení geometrie obou náprav
➔ výměna autoskel, seřízení světel
➔ opravy, výměny výfuků

PRO ZÁKAZNÍKY AUTOSERVISU 
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ 

NÁHRADNÍHO VOZIDLA
(nejen po dobu opravy vlastního vozu)

novinka

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH:
➔ kompletní pneuservis
➔ výměna oleje, tlumičů, spojek, rozvodů
➔ montáž tažného zařízení
➔ nástřik podvozků a dutin
➔ servis klimatizace
➔ příprava a zajištění vozu na STK 

PO–PÁ 8.00–13.00  14.00–17.00 | Na Cechu 110, Mírová u Karlových Varů | tel.  777 590 686 | email: libor.bracek@seznam.cz

Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200

Karlovy Vary, Rosnice www.drevoobchod.cz
353 542 069

CENAbez DPH
K&C
J E D I N E Č N Á  P Ř Í L E Ž I T O ST

Využijte 
jedinečnou šanci
nakoupit u nás v řijnu 
a listopadu 2016 
výrobky SOLODOOR
v povrchách CPL a 3D 
za cenu bez DPH
* Neplatí pro velkoobchod, 
   slevy se nedají sčítat.

nakupte dveře a zárubně 
BEZ DANĚ

AKCE
říjen - listopad 
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Mgr. Jana Pflugerová
advokát

mobil: 602 190 602

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

www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200

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

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

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

Vykupujeme: 

železný šrot, barevné kovy,
některé druhy papíru

VÝKUP KOVOVÉHO 
ODPADU 

so   9-12
st, pá 10-16

Výkupna Limnická Nejdek (pod garážemi)

Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek 362 21

Nabízíme: 

brikety (srn),
uhlí (mostecké, bílinské)
dřevo pytlované

PALIVA VACHEL
AUTODOPRAVA

Pytlovaná paliva 353 925 558
Písek, štěrk 607 761 131, 602 191 239

Paliva vážena na elektronické váze
Skládání pásovým dopravníkem

Zde je místo
pro váš inzerát

Tel. 352 352 422
zpravodaj@kasschodov.cz
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www.ipcgroup.cz

LÉKÁRNY
*Bližší informace získáte u personálu lékárny nebo na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard

PRO CELOU RODINU!
SLEVY AŽ 60 % z doplatků na léky
pro všechny držitele PHARMACARD*

LÉKÁRNA IPC CHODOV / Čapkova 1067, 357 35 Chodov
Telefon: +420 734 313 200 / E-mail: chodov@ipcnet.cz

Po–Pá: 8:00–16:00 / bývalá lékárna Čtyřlístek

SBÍREJTE BODY VE VĚRNOSTNÍM PROGRAMU  
A ZÍSKEJTE NEODOLATELNÉ  
ODMĚNY*

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ 
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
gARÁŽOVÁ VRATA, OPRAVY

A SERVIS PLASTOVýcH OKEN

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

DoDání, MonTáž, ServiS
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