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Veselé Vánoce 

a štastný nový rok 

Vám přeje

Mesto Chodovˇ

’

Zpravodaj města
CHODOVA

14. 1.  Reprezentační ples města Chodova
28. 1.  Jubilejní výstava drůbeže, holubů, králíků a exotů
29. 1.  Maškarní karneval DDM Bludiště
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Moderuje:

Hoste:

ostatni:

Hraje:
Ales Cibulka

roxette revival, michal david revival

tombola,,tanecni vystoupeni,,easy foto 

vstupne 380,- Kc/sal, 330,- Kc/restaurace
predprodej: kino a infocentrum Chodov 

tanecni orchestr miroslava novotneho

Cimbalovka, Disko bar

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.

Vážení čtenáři, na 
tomto místě bývá pra-
videlná rubrika K věci. 
V lednovém vydání jsme 
však opět udělali výjimku 
a místo glosy starosty či 
jeho zástupce přinášíme 
na úvod nového roku 
krátký bilanční rozhovor 

se starostou Chodova Patrikem Pizingerem. 
Rozpočet města na rok 2017 už je schvá-

lený. Je Chodov finančně zdravým městem?
Můžeme se pochlubit, že město je stále oprav-

du finančně zdravé. Do nového roku vstupujeme 
s tím, že nemáme žádný nový dluh. V tuto chvíli 
splácíme pouze historický dluh, který jsme pře-
vzali od naší příspěvkové organizace Poliklinika 
Chodov, tam zbývá asi rok a půl splácení. Stáva-
jící investice z roku 2016 jsme zvládli z prostřed-
ků města a díky výběrovým řízením se podařilo 
podstatně snížit náklady. Například realizujeme 
přístavbu Základní školy J. A. Komenského, pů-
vodně jsme plánovali úvěr, ale nakonec jsme za 
rok 2016 nepotřebovali čerpat ani korunu z cizích 
zdrojů. Podobně chceme pokračovat i v roce 
2017. Vedení města je ve shodě, že nechce Cho-
dov dlouhodobě zadlužit. Pokud si budeme 
muset půjčit, tak pouze na významné věci typu 
základní škola. Filozofie rozpočtu je zvládnout in-
vestice, ale také zvládnout udržovat náš majetek, 
který se stále rozrůstá, a tím narůstají i provozní 
náklady.

Jaké jsou investiční priority na příští rok?
Musíme dostavět školu, to je pro nás to nej-

důležitější. Pak je to údržba stávajícího majetku, 
jako jsou opravy chodníků, veřejného osvětlení a  
podobně. Plánujeme opravy mostu mezi 1. stup-
něm základní školy a bufetem, ten už je v havarij-
ním stavu. Chystáme také kompletní rekonstrukci 
ulice Lesní, od areálu Drobného zboží až na kři-
žovatku na Vintířov. A  rovněž připravujeme věci, 
které nejsou na první pohled vidět, a to je řada 
projektů do let budoucích. Jakýsi zásobník akcí, 
aby bylo vidět, do čeho chceme v budoucnu in-
vestovat.

Můžete některé projekty upřesnit?
Například zateplení našich školek, využití bu-

dovy v ulici Dukelských hrdinů, musíme také do 
budoucna vyřešit působení základní umělecké 
školy a knihovny. Obě tyto organizace jsou v ob-

Chodov je finančně zdravý
jektech, které už dosluhují a pro moderní provoz 
už jsou spíše nevyhovující.

Jak pokračuje situace kolem Marservisu?
Spor je nadále složitý a zamotaný, je potřeba 

ale shrnout, že město dosud vyhrálo všechny 
spory proti společnosti Marservis.

Obyvatele Chodova a okolí trápí občasný 
zápach z úložiště dehtových kalů nedaleko 
Staré Chodovské. Změní se v tomto ohledu 
něco v dohledné době? 

V prosinci probíhalo výběrové  řízení,  pevně 
doufám, že letos na jaře bude rozhodnuto a ví-
těz pak plynule přejde k realizaci. Posouvá se to 
dopředu a věřím, že do dvou  let bude skládka 
zlikvidována.

V Chodově v průběhu roku působil asis-
tent prevence kriminality, nicméně na pod-
zim už z ulic města zmizel. Z jakého důvodu? 

Asistent prevence kriminality byla snaha měs-
ta, jak zlepšit veřejný pořádek v problematických 
oblastech s ohledem na to, že stále marně hle-
dáme strážníky. Ti chybí ve všech městech v oko-
lí. Měl být pravou rukou městské policie a po-
máhat při výkonu hlídce. Domluvili jsme se však, 
že jeho činnost po několika měsících důkladně 
vyhodnotíme a pak uvidíme, co bude dále. Asi-
stent byl však bez zákonné kompetence, kterou 
jsme mu nemohli dát, což se negativně projevilo 
v praxi. Jako civilista měl pracovní dobu přede-
vším v dopoledních hodinách, my bychom ho 
však potřebovali spíše v nočních hodinách, ale to 
už není práce pro asistenta. Když jsme to všech-
no sečetli, zjistili jsme, že tato pozice nepřináší 
to, co jsme si od toho slibovali, a projekt jsme ve 
shodě ukončili.

Jste v polovině volebního období, jak jste 
ho podle vás na městě zvládli?

Jsme v poločase, z mého pohledu jsem po-
těšen, že vládne přátelská a dělná atmosféra a 
umíme si říci s kolegy, jaký kdo máme na co po-
hled.  Pokračování na straně 5
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Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup

V poslední době 
se stále častě-
ji objevují dotazy 
ohledně školní jí-
delny. Lidé se mimo 
jiné ptají, zda má 
dostatečnou ka-
pacitu či na kvalitu 
stravování. Věnuje 

se město této problematice?
Od minulého školního roku se pravidelně 

schází v našem městě jedenáctičlenná stravo-
vací komise, ve které zasedají zástupci města, 
základních škol i gymnázia a střední odborné 
školy a rodiče. Povědomí o existenci této ko-
mise, jež by měla mimo jiné usnadnit rodičům 
informovanost ohledně chodu jídelny, se síří 
pomalu, proto můj dnešní příspěvek bude 
vnímán jako úvodní článek o školním stravo-
vání, k jehož rozšíření dojde v únorovém čísle 
zpravodaje.

Jelikož se nám schází první dotazy od ro-
dičů, pokusím se dnes odpovědět alespoň na 
ten nejčastější, který se týká kapacity jídelny. 
Dle vyjádření paní ředitelky Mgr. Ivy Šípové je 
současná kapacita jídelny ve Smetanově ulici 
dostatečná.

 Denně se zde vydá cca 700 obědů a sta-
tistika k září udávala 727 strávníků, přičemž 
ne všichni se stravují v jídelně každý den. 
V daném počtu je také zahrnuto 85 tzv. cizích 
strávníků, především důchodců, kteří oběd 
odeberou do kastrůlků a následně jej konzu-
mují ve svých domovech.

 V tomto článku by měla také zaznít infor-
mace o poklesu počtu chodovských školáků 
v příštích letech, proto by bylo nyní nezodpo-
vědné uvažovat o stavebním rozšíření jídelny. 
Je třeba si uvědomit, že v naší dnes již jediné 
školní jídelně se stravují žáci a studenti všech 
chodovských škol, proto zde dochází v inkri-
minovanou dobu, tj. od 12.30 do 13.30,  k vět-
šímu přetlaku s ohledem na místo i hlučnost. 
Řešení problému však nespočívá ve staveb-
ních úpravách, nýbrž v lepší organizovanosti 
strávníků.

Závěrem bych chtěl poděkovat paní ve-
doucí Vladimíře Vargové i celému personálu 
jídelny za jejich svědomitou práci. (mák)

Pokračování ze strany 3
Umíme se soustředit na strategické věci. Mys-

lím, že to, co jsme voličům před dvěma lety slí-
bili, se daří plnit. Například zaměření na školství, 
podpora volnočasovým aktivitám, zodpovědné 
hospodaření a další.

Kde cítíte, že je třeba přidat?
Je před námi ještě velký kus práce. Některé 

věci neumíme úplně ovlivnit, například potřebu-
jeme doplnit stav městské policie, abychom se 
vrátili k systému dvou hlídek ve městě, což jistě 
přispěje k udržení pořádku v problémových lo-
kalitách.

Chceme do Chodova přivést další lékaře, aby 
doplnili nedostatek, který tady je, například zub-
ní lékaře. Mrzí mne spolupráce s Agenturou pro 
sociální začleňování, která se zadrhla. Přestože 
máme připravené kvalitní projekty, tak jsou po-
většinou zamítány.

Co plánujete v dlouhodobějším horizontu?
Na rok  2018 plánujeme revitalizaci lesoparku, 

což jistě bude výrazná změna a zkvalitnění života 
ve městě. Rád bych, abychom se od roku 2018 
zaměřili na zkvalitnění života ve městě. Jedním 
z dílčích kroků jsou sídelní prvky. Máme v princi-
pu zpracované revitalizace většiny sídlišť ve měs-
tě. Rád bych v průběhu příštího roku představil 
Chodovákům, jak se budou realizovat tyto pro-
jekty, aby obyvatelé znali harmonogram a mohli 
se na to připravit. 

Vždy to totiž přinese nějaké omezení. Všechny 
projekty už byly s veřejností projednány, teď je 
potřeba dělat jednotlivé projektové dokumen-
tace a připravit program realizace včetně zdů-
vodnění, proč začínáme zrovna tady a podobně. 
Do roku 2022 chceme realizovat  kroky, které se 
významně zaměří na životní prostředí ve městě, 
okolí a na to, jak se Chodovákům žije. 

Mezi vaše koníčky patří běh. Jak jste byl 
v minulém roce úspěšný jako běžec? 

Aspiruji na 2000 kilometrů (pozn. redakce – 
údaj k začátku prosince 2016). Mám za sebou 
také první maraton, určitě nebyl poslední, v dub-
nu se totiž s klukama ze ŠAKu chystáme do Víd-
ně.

Jaký byl první maraton?
Bylo to úžasné, mám na to nádherné vzpo-

mínky. Ten moment, kdy tělo už říká, že nemůže, 
přebije úžasný pocit úspěchu a zvládnutí.

Co popřejete obyvatelům Chodova do 
roku 2017?

Přeji jim, ať tento rok přinese jenom to dobré, 
a to ve všech oblastech. Především přeji všem 
hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů. (mák)

Začala modernizace nádraží

Trochu netradičně začala plánovaná modernizace vlakového nádraží v Chodově. Stavbaři ji totiž zahájili poslední eta-
pou, a to demontáží bývalého mostu přes železniční trať u Nového Sedla ( na snímku), jehož nedostatečná podjezdná 
výška znemožňovala umístit trakční vedení. Podle mluvčí společnosti Chládek & Tintěra Hany Tintěrové se stavba 
za půl miliardy korun až dosud obešla bez úplné výluky trati. „K té dojde na jaře příštího roku, až stavbaři začnou 
s přebudováním kolejiště ve stanici Chodov a spojky Chodov – Nové Sedlo,“ dodala mluvčí. Investorem projektu, který 
nese oficiální název Peronizace ŽST Chodov, je Správa železniční dopravní cesty. Cestující se mohou těšit především na 
moderní nádraží v Chodově s novými zastřešenými bezbariérovými peróny, osvětlením a informačním a orientačním 
systémem. Dokončen má být v průběhu letošního roku a mimo výše uvedené přiblíží chodovskou železniční stanici 
k centru města o několik stovek metrů.  |Foto: Hana Tintěrová

Nejlepší sportovci roku 2016
Město Chodov oceňuje nejlepší sportovce 

již 23 let. S koncem roku 2016 se uzavírá i dal-
ší sportovní sezóna.  Také sledujete úspěchy 
chodovských sportovců? Pomozte nám s výbě-
rem těch, kteří si ocenění Sportovec roku 2016 
zaslouží.  Své návrhy nám, prosím, předejte do 
13. ledna 2017 - v návrhu uveďte jméno a pří-
jmení sportovce ( jednotlivci - mládež nebo do-
spělí, kolektivy - mládež nebo dospělí, trenéři, 
osobnost sportu), adresu jeho bydliště a krátkou 
charakteristiku s uvedením sportovních výsledků 
v roce 2016.  U kolektivů uveďte jména všech čle-
nů a určete jednoho, který v případě ohodnoce-
ní převezme cenu za kolektiv. Návrhy adresujte 
odboru školství, kultury a vnitřních věcí Městské-
ho úřadu Chodov nebo zašlete e-mailem na ad-
resu: klasterkova@mestochodov.cz. 

 Mgr. Ivana  Sarkányová, vedoucí OŠKV

Zápisy do prvních ročníků ZŠ
Čekali jste, že v tomto čísle zpravodaje najdete in-

formaci o zápisu svých budoucích prvňáčků? Neboj-
te se, nedošlo k tiskové chybě. Zápisy do základních 
škol se v souladu s novou úpravou školského zákona 
posunuly až do dubna. Budeme Vás o nich tedy in-
formovat až v březnovém vydání. 

 Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí OŠKV

Plavání seniorů 
Odbor sociálních věcí oznamuje seniorům města, 

že se i v roce 2017 bude jezdit plavat do Bazénového 
centra u multifunkční KV Areny v Karlových Varech.

Na rok 2017 jsou stanoveny tyto termíny: 12. led-
na, 9. února, 9. března, 13. dubna, 11. května, 8. 
června, 14. září, 12. října, 9. listopadu, 14. prosin-
ce.

Doba plavání je domluvena od 10 do 12 hod. Do-
prava je zajištěna autobusem, který bude přistaven 
na autobusovém nádraží v Chodově. Pravidelný od-
jezd je v 9:30 hodin z Chodova, zpět ve 12:15 hodin 
od bazénu.

Odbor sociálních věcí si dovoluje požádat 

účastníky, aby si připravili přesně částku 75,- Kč 
na vstupné, která je vybírána přímo v autobuse 
pro urychlení odbavení při vstupu do bazénu. 
Doprava je zdarma. Těšíme se na Vaši účast.

 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí
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Stručně z Chodova
První jednání zastupitelstva v roce 2017 

se bude konat ve čtvrtek 26. ledna. Usku-
teční se tradičně v zasedací místnosti radni-
ce od 16 hodin.

Cena za odebraný a odkanalizovaný metr 
krychlový vody se pro rok 2017 mírně zvýší 
oproti loňskému roku o 96 haléřů na 57,54 
koruny bez DPH, tedy na 66,18 koruny včet-
ně DPH. Běžný spotřebitel tak za vodu vydá 
v průměrně o 38 korun ročně navíc. Největ-
ší podíl na zvýšení vodného a stočného má 
růst ceny za nákup surové vody z povrcho-
vých zdrojů. Voda v Chodově přesto patří 
k nejlevnějším v západních Čechách.

Silnice z Chodova do Sokolova přes 
Lomnici je po několika měsících opět prů-
jezdná. Stavbaři tam totiž v minulých dnech 
dokončili opravy starého mostu mezi Vintí-
řovem a Lomnicí. Práce na rekonstrukci 
začaly letos v červnu, nicméně později je 
nečekaně zkomplikovalo zjištění, že polovi-
na pilotů u starých pilířů, které měly zůstat 
zachovány, nevyhovuje požadavkům.

Několik desítek zcela nových urnových 
hrobů nabízí Chodov. Radní už odsouhlasi-
li cenu jejich pronájmu. Zájemci budou mít 
k dispozici dva typy těchto hrobů. „Cena 
menšího je 195 korun za rok, větší si lze pro-
najmout za 199 korun za rok. Drtivou vět-
šinu ceny, která je hluboko pod zákonnou 
regulovanou cenou, tvoří náklady za služby 
a údržbu,“ poznamenal starosta Chodova 
Patrik Pizinger s tím, že Chodovské technic-
ko-ekologické služby dvě místa upraví jako 
takzvané vzorové hroby na ukázku. Výstav-
bou hrobů a vysazením nové okrasné zele-
ně vzniklo celé oddělení, které zapadá do 
městské koncepce úpravy hřbitova. (mák)

Vedení města navštívilo seniory

Tradiční posezení v duchu mikulášské a vánoční atmosféry se konalo ve středu 7. prosince v chodovském Klubu 
důchodců. Za seniory se tam vypravili zástupci města společně se starostou Patrikem Pizingerem, který jim mimo jiné 
popřál hodně zdraví a optimismu do dalších let. Setkání zpestřilo vystoupení dětí ze základní školy v Komenského ulici 
a Mateřské školy U Koupaliště. Obdobná akce se konala tentýž den také na radnici, kde se s vedením Chodova setkali 
bývalí zaměstnanci úřadu, kteří jsou již v penzi.  |Foto: Martin Polák

Kontejnery na 
velkoobjemový odpad 

V souladu s plánem odpadového hospodář-
ství, o kterém jsme Vás informovali v minulém 
čísle zpravodaje, budou kontejnery na velkoob-
jemový odpad přistavovány ve snížené frekvenci.

V tomto čísle zpravodaje je zveřejněn rozpis 
kontejnerů na velkoobjemový odpad pro 1. po-
loletí letošního roku. Důvodem, proč budou 
kontejnery přistavovány méně často, je přede-
vším finanční úspora a snaha zamezit zneužívání 

těchto kontejnerů občany okolních obcí, případ-
ně podnikateli. 

Dovolujeme si opětovně připomenout, že do 
těchto kontejnerů patří pouze odpad, který se 
nevejde do běžné nádoby na komunální odpad, 
jako je například nábytek nebo koberce. Často se 
v těchto kontejnerech objevuje stavební odpad, 
což je zakázáno. Také se zde vyskytují kartonové 
krabice plné papíru, přitom karton i papír patří 
do modrých nádob na papír. Je nutné si uvědo-
mit, že za separovaný odpad peníze obdržíme, 
kdežto za vše, co se odloží do velkoobjemového 
kontejneru, zaplatíme na skládce přes 1200 Kč za 
tunu. 

Dále - tyto kontejnery mají sloužit obyvatelům, 
kteří nemají žádnou možnost, jak velkoobjemový 
odpad odvézt. Každý si bez problémů zařídí do-
voz nábytku a koberců domů, stejně tak by si měl 
zařídit odvoz již nepotřebného nábytku z domo-
va. Dovoluji si apelovat na každého z Vás, když 
už máte jakýkoliv odpad naložený v autě nebo 
na vozíku, prosím, odvezte jej do sběrného dvo-
ra a ne do kontejneru u garáží nebo jinde ve 
městě. Ve sběrném dvoře je to taktéž zdarma, 
ale nás všechny to stojí daleko méně finančních 
prostředků, než když to skončí ve velkoobjemo-
vém kontejneru mimo sběrný dvůr. Nejen, že ve 
sběrném dvoře to je zdarma, ale nábytek může 
rovnou skončit v kontejneru na dřevo, které se 
taktéž třídí. 

Stejně tak je to s biologickým odpadem. 
U kontejnerů zcela pravidelně zastavují vozidla 
s přívěsem plným větví a jiných odpadů ze za-
hrad. Tento kontejner je následně odvezen na 
skládku za výše uvedenou cenu přes 1200 Kč za 
tunu. Pokud dotyčný popojede o pár metrů dál 
do sběrného dvora, vyhodí tento odpad do kon-
tejneru na bioodpad a v kompostárně zaplatíme 
pouze cca 500 Kč za tunu. Takže nejenže nás to 
stojí pouze polovinu, ale je to dokonce i ekolo-
gické.

Jako v každém městě, i u nás máme dvě kate-
gorie obyvatel, ten, kdo třídí, a ten, kdo netřídí. 
Takže zejména ty, kteří z principu netřídí, si do-
voluji upozornit především na tu finanční stránku 
věci. Pokud budete nadále házet vše na jednu 
hromadu, budete platit více.

Na závěr si dovolím zopakovat, že každý oby-
vatel našeho města může zdarma svůj komu-
nální odpad uložit ve sběrném dvoře, který je 
otevřen celý týden. 

Otevírací doba je po-pá od 7.00 do 19.00 
hodin a so-ne od 7.00 do 11.00 hodin.  

 Ilona Nehybová, správa majetku města

V aleji se bude kácet
V průběhu měsíce ledna bude zahájeno kácení 

stromořadí topolů černých na stezce z Chodova 
do Staré Chodovské (na snímku). Důvodem ká-
cení je havarijní stav stromů. Žádáme obyvatele, 
aby dbali zvýšené opatrnosti v daném prostoru, 
kde bude kácení probíhat.

 Ilona Nehybová, odbor správy majetku

Město se intenzivně připravuje 
na nové cyklostezky

Nové či vylepšené trasy pro cyklisty intenzivně 
plánuje Chodov se svými partnery. V rámci pří-
pravných prací získá i dlouho očekávaný doku-
ment, takzvaný generel cyklodopravy.

„Považujeme ho za velmi důležitý. Nastíní 
totiž celou budoucnost bezpečné cyklodopra-
vy v Chodově a napojení na další cyklotrasy ve 
všech směrech. Jakmile ho budou mít projektanti 
k dispozici, mohou s doporučenými trasami po-
čítat ve svých plánech, třeba při opravách silnic a 
chodníků,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizin-
ger.

Místní akční skupina Sokolovsko (MAS), kam 
patří také Chodov, začne podle starosty v příš-
tím roce s projektovou přípravou vedlejších tras 
česko-německé Karlovy stezky. Její součástí bude 
v rámci Porcelánového okruhu (cca 45 km, Nová 
Role – Chodov – Loket – Karlovy Vary – Nová 
Role) i Chodov, který tak získá zmíněný generel.

Další posun se očekává také na chystané 
cyklostezce z Chodova do Lokte. Tu zastřešu-
je Mikroregion Sokolov – východ (součástí je 

i Chodov), jenž má s těmito projekty bohaté 
zkušenosti. V průběhu roku 2017 by tak měly být 
k dispozici první konkrétní dokumentace, z nichž 
vyplynou náznaky finančních nákladů, rozdělení 
prací do etap a nejvhodnější postupy realizace 
cyklostezky.  (mák)
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v lednu
Pokud je v lednu hodně sněhu, oklepáváme 

dřeviny, aby se jim větve nerozložily a neza-
čaly hnít, sníh přihrnujeme na záhony, skalky, 
vřesy i růže, ochrání rostliny před mrazem. Za 
teplého počasí odstraňujeme mechy a lišejní-
ky, připravujeme si rouby ze zdravých stromů 
– pozor na zmrzlé pupeny, nikdy na ně nesa-
háme teplou rukou, jen v rukavicích. Provádí-
me zimní postřik v hojném množství, aby se 
přípravek dostal i k těm nejmenším větvičkám. 
Pokud teplota neklesne pod -5 stupňů, proře-
žeme ovocné i okrasné stromy, zmladit mů-
žeme živý plot, ale zlatice nebo štědřence si 
nevšímáme, většinou už mají květní pupeny a 
ořezem bychom se jich zbavili. 

Kontrolujeme pravidelně uskladněné ovo-
ce, ihned odebíráme poškozené kusy, to 
samé se týká i zeleniny. Připravujeme si výsad-
bu, v tomto období můžeme zkoušet klíčivost 
a vytřídit tak nepotřebná semena. Jako první 
budeme vysazovat letničky – hledíky, karafiá-
ty, petúnie. Při mrazech nezapomínáme při-
krmovat ptáky a vesměs provádíme jenom 
úklid toho, co jsme nestihli před zazimováním 
- opravujeme nářadí, zhotovujeme opěry a 
konstrukce, čistíme a připravujeme záhony 
ve skleníku, který často větráme. Pokud ve 
skleníku topíme, můžeme koncem měsíce již 
začít s výsevem ředkvičky, kedlubny, salátu. 
V tomto období na zahrádce nic neroste, ale 
koncem měsíce  už nám mohou udělat radost 
první bílé květy čemeřice, a pokud není silný 
mráz, stále kvete mahonie.

 Sklízíme přezimující zeleniny – kapustu ka-
deřavou i růžičkovou - a doplňujeme vitamí-
ny třeba naklíčenými semeny munga, hrachu, 
čočky, ředkvičky nebo řeřichy. 

Pranostiky:
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy 

zato.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva 

poroste.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
� zahrádkáři�Chodov

Mateřídouška děkuje za 
Kabelkový veletrh

Děkujeme Domu dětí a mládeže Bludiště Cho-
dov a paní Heleně Tomanové za uspořádání „Ka-
belkového veletrhu“, jehož výtěžek bude použit 
na zlepšení kvality života lidí s postižením. Klienti 
a zaměstnanci Mateřídoušky si velmi váží této 
dobrovolnické činnosti. Je pro nás velkým po-
vzbuzením i potěšením, že máme kolem sebe 
ochotné pomocníky.  

Děkujeme bludišťákům za pěknou mikuláš-
skou nadílku v denním stacionáři.
� Bc.�Věra�Bráborcová, ředitelka Denního 

centra Mateřídouška, o.p.s.

Mahonie.

Netradiční rozsvěcení městské výzdoby a 
několik dalších novinek si připravilo město pro 
poslední zahájení Staroměstského adventu. 
To se uskutečnilo v pátek 25. listopadu.

Nejviditelnější změnou bylo deset nových 
dřevěných stánků v městských barvách, kde 
prodejci ze širokého okolí nabízeli své vánoč-
ní zboží. Lidé si tak mohli pochutnat mimo 
jiné na svařeném vínu, medovině, klobásách 
a řadě jiných dobrot. K zahřátí nově sloužily 
ocelové koše, ve kterých pod dohledem po-
řadatelů plápolal po dobu akce oheň. 

Poprvé odstartovala slavnostní rozsvícení 
vánoční výzdoby velká bílá světlice, jež rozzá-
řila oblohu nad Staroměstskou ulicí.

 Premiéru měla také jedna z obnovených 
tradic, a to nakrojení vánoční štoly. Ta byla 
poté společně s teplým čajem zdarma k dis-
pozici všem příchozím.

O koledy a příjemnou atmosféru se posta-
rala kraslická kapela Alison a dětský pěvecký 
sbor chodovské umělecké školy.

Kromě představitelů města, hornického 
spolku Solles a obou chodovských farářů se 
na pódiu objevila také svatá Barbora s vá-

nočním světlem. Cestou z kostela ji za zvuku 
opraveného zvonu Jan Vilém doprovázeli uni-
formovaní členové hornického spolku s po-
chodněmi.

V rámci zahájení Staroměstského adventu 
se uskutečnila i první část česko-německého 
projektu Zimní tradice v Podkrušnohoří, kdy 
do města přijel autobus návštěvníků z part-
nerského města Oelsnitz/Erzgebirge.

 Ti si prohlédli kostel svatého Vavřince a zú-
častnili se celé páteční akce, včetně večerního 
koncertu Hudby Hradní stráže a Policie ČR 
v kostele.

O den později vyrazil do Oelsnitz/Erzge-
birge autobus plný Chodováků, kteří strávili 
sobotu prohlídkou města a návštěvou tamních 
vánočních trhů spojených s dobovými zvyky.

Zmíněná společná akce byla podpoře-
na penězi z fondu malých projektů Euregia 
Egrensis.  (mák)

Advent byl plný novinek

Vánoční světlo na pódium přinesla svatá Barbora v doprovodu hornického spolku Solles.  |Foto: Martin Polák

Tréninková místa plní svůj účel
V zářijovém zpravodaji jsme vás informovali 

o vzniku pracovní skupiny, která se stará o údrž-
bu veřejných prostor ve městě. Jsme rádi, že tré-
ninková místa v Chodově fungují a plní svůj účel. 
Tibor i Lukáš prošli touto formou zaměstnání a 
oba již mají plnohodnotnou práci. Lukáš si na-
šel místo na volném trhu práce a Tibor se stal 
vedoucím tréninkových míst v Chodově a také 
mentorem. Nyní například doprovází naše klien-
ty na úřady a pomáhá jim v komunikaci s nimi. 

O úklid města se nyní starají Martina a Pavel. 
I oni přišli do RUBIKON Centra se žádostí o po-
moc při hledání práce a s vizí změnit něco ve 
svém životě k lepšímu. Jsme rádi, že je na cestě 
za změnou můžeme doprovázet.
�Petra�Třešňáková�a�Milan�Roháč, RUBICON
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ZŠ J. A. Komenského

Vzpomínka
Dne 1. 1. 2017 tomu bude 1 rok, co nás ve 

věku nedožitých 90 let opustil náš milovaný 
manžel, otec, bratr a děda pan 

Josef Kopka
Kdo jste ho znal, prosím, věnujte mu tichou 

vzpomínku.
S láskou na něj vzpomínají manželka Marie, 

dcery Blanka a Alena s rodinami.

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat firmě KOVOOB-

RÁBĚNÍ SVOBODA, s.r.o., za poskytnutí spon-
zorského daru naší škole. Sponzorský dar byl 
využit k zajištění výletu pro žáky z 1. třídy na 
Boží Dar na Ježíškovu cestu. Moc děkujeme, 
vážíme si toho.  ZŠ�Vintířov

Hrajeme si s předškoláky
Na základě zkušeností z loňských kurzů si do-

volujeme nabídnout rodičům našich budoucích 
prvňáčků možnost zapojit se s dětmi do pro-
gramu pro předškoláky na ZŠ J. A. Komenského 
v Chodově. Program je vhodný pro děti, jejichž 
rodiče uvažují o odkladu školní docházky nebo si 
nejsou jisti, zda se děti bez problémů zadaptují 
na nové prostředí. Do kurzu budou přednostně 
zařazeni předškoláci, kteří spádově, podle adre-
sy, patří do naší školy.

Úspěšný křest našich nových dresů 
Uplynulé týdny byly velmi úspěšné na poli 

sportovním. Proběhla tři okresní kola sportovní 
ligy škol, v nichž se naši žáci prezentovali v nové 
sadě školních dresů. A dařilo se jim na výbornou.

Družstvo mladších žáků vybojovalo druhé 
místo a postup do krajského kola ve florbalu. 
Družstvo hrálo ve složení František Koch, Tomáš 
Podolník, Daniel Péc, Zdeněk Dolejš, Filip Galla, 
Jan Macák, Josef Frána, Marek Čermák a Tomáš 
Manoch (na snímku níže).

Ve florbalovém okresním finále se zase předsta-
vily mladší žákyně. Ty hrály ve složení: Anna Marie 
Rudolfová, Pavla Horvátová, Klára Kolářová, Tere-
zie Jílková, Sára Kosířová, Michaela Mustabašičo-
vá, Michaela Kárníková a Eliška Kuglerová a jen na 
horší skóre skončily na místě třetím.

Celý program je koncipován tak, aby byla rov-
noměrně posilována složka motorická, grafomo-
torická a percepční. 

Do tréninku jsou kromě dětí zařazeni také 
rodiče, kterým ukážeme, jak s dětmi doma zá-
bavně procvičovat činnosti, které je třeba rozvíjet 
před vstupem do školy.

Během 10 - 15 lekcí se rodiče společně s dětmi 
věnují činnostem, které jsou zaměřeny na rozvoj 
hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky, zrakové-
ho a sluchového vnímání, paměti a v neposled-
ní řadě i na rozvoj komunikačních schopností. 
Po absolvování tohoto programu děti také lépe 
koncentrují pozornost a mají lepší prostorovou 
orientaci. Ve skupině je maximálně 10 dětí.

Další informace získají rodiče na první schůzce 
během ledna.  Rodiče hradí pouze výukové ma-
teriály. Přibližná cena je 750 Kč.

Pokud máte zájem zapojit se do našeho 
školního hraní, kontaktujte nás do 8.1. 2017.

tel: 731 151 829          email: vpkomenskeho@
seznam.cz

Veškeré dotazy Vám zodpoví výchovná porad-
kyně Mgr. Monika Bártlová

Informace MZS
Víte, že vlastníci nemovitostí mají za povinnost 

zpracovat pro stavby ohrožené povodněmi, kte-
ré se nacházejí v záplavovém území nebo mo-
hou zhoršit průběh povodně, povodňový plán 
vlastníka nemovitosti?

Je to nutné zlo nebo efektivní nástroj pro mi-
nimalizaci škod na majetku, zdraví a životním 
prostředí? Hrozí mi sankce, pokud ho nemám 
zpracovaný? Následující článek přináší stručný 
úvod do této problematiky:

Základním právním dokumentem, který řeší 
problematiku zpracování povodňových plá-
nů vlastníků nemovitostí, je zákon o vodách 
(254/2001 Sb.). Tvorba povodňového plánu 
vlastníka nemovitosti vychází z odvětvové tech-
nické normy vodního hospodářství TNV 75 2931. 
Přesná podoba zpracování není dána, ovšem je 
nezbytné, aby povodňový plán vlastníka nemovi-
tosti obsahoval určité údaje (TITULNÍ LIST – úda-
je o vlastníkovi a objektu, VĚCNOU ČÁST – hyd-
rologické údaje, ohrožená místa objektu, přehled 
materiálu pro záchranné práce, rozmístění hlav-
ních uzávěrů. ORGANIZAČNÍ ČÁST – kontakty 
na povodňové orgány, záchranné složky, oso-
by zodpovídající za určité úkony. GRAFICKOU 
ČÁST – mapa s objektem a vyznačením aktivní 
záplavové zóny, evakuační trasy..) - souhrn or-
ganizačních a technických opatření, potřebných 
k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních 
na životech a majetku občanů a společnosti a na 
životním prostředí. Povodňový plán rovněž řeší 
provádění některých dalších přípravných povod-
ňových opatření i opatření prováděných během  
povodně a po ní. Povodňový plán vlastníka ne-
movitosti se zpracovává ve dvou provedeních, 
z čehož jedno zůstává majiteli nemovitosti a dru-
hé je předáno příslušnému orgánu obce, popř. 
odboru životního prostředí apod. Povodňové 
plány vlastníků nemovitostí se následně stávají 
součástí povodňového plánu obce – tato část je 
neveřejná.

Nevytvoří-li vlastník pozemku nebo stavby, 

které se nacházejí v záplavovém území nebo 
mohou zhoršit průběh povodně, povodňový 
plán vlastníka nemovitosti, dopouští se přestup-
ku, za který mu může být uložena pokuta. 

Pokud si tedy nejste jisti, zda jste i vy povinni 
zpracovat povodňový plán, obraťte se na pří-
slušný odbor Městského úřadu v Chodově (od-
bor Městského záchranného systému, e-mail: 
svobodova@mestochodov.cz, tel. 352 352 171). 
Zde je možné získat podrobné informace, vzor 
povodňového plánu vlastníka nemovitosti, infor-
mace o záplavových územích atd. 

Informace o stanovených záplavových úze-
mích lze také získat z digitálního povodňové-
ho plánu města http://www.mestochodov.cz/
bezpecnost/hasici/krizove-rizeni/. Zde je také 
možné nahlížet, krom jiného, i na hlásné profily 
vodních toků (aktuální stavy vodních toků) nebo 
údaje ze srážkoměrné stanice.  Ing.�Jiří�Kiss

Chodov navštívil ministr pro 
lidská práva Jiří Dienstbier 

Prohlídkou domů v lokalitě Železný dvůr, kde 
žijí sociálně slabé rodiny, ukončil svou několi-
kahodinovou listopadovou návštěvu Chodova 
dnes již bývalý ministr pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. 

Exministr přijel do Chodova společně s ředite-
lem Agentury pro sociální začleňování Radkem 
Jiránkem. Na radnici diskutovali s vedením měs-
ta, pracovníky sociálního odboru, zástupci škol 
a neziskových organizací.

Tématem byla mimo jiné inkluze ve školách a 
práce neziskových organizací. Součástí návštěvy 
bylo také setkání se studenty chodovského gym-
názia.  (mák)

Ministr (vpravo) při diskuzi v zasedací místnosti chodov-
ské radnice. |Foto: Martin Polák

Dluhová poradna
Jste v tíživé finanční situaci? U nás můžete 

získat oddlužení zdarma. Některé výhody od-
dlužení: 

- podáním insolvenčního návrhu na soud 
se zastavují již probíhající exekuční řízení; 
nové exekuce nebudou zahájeny,

- probíhající soudní řízení (o peněžitých ná-
rocích) se přerušují,

- podáním insolvenčního návrhu na soud 
se zastavuje běh úroků z prodlení,

- dlužník je povinen splatit svým věřitelům 
minimálně 30% jejich pohledávek v následu-
jících pěti letech, zbývající dluhy mu budou 
odpuštěny.

Bezplatná dluhová poradna sídlí v prosto-
rách Městského úřadu v Chodově v přízemí.  

Dluhové poradenství je poskytováno vždy 
v pondělí a ve středu od 15 do 17 hodin. Bližší 
informace na odboru sociálních věcí.

  Štěpánka�Klimentová, dluhová poradna
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Kulturní servis

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO

Chodovští hasiči v listopadu zasahovali celkem 
u čtrnácti událostí. Ve 4 případech šlo o požáry. 
Nejdramatičtější a nebezpečný byl požár v bytě 
ve Svahové ulici v Karlových Varech, u kterého 
chodovská jednotka zasahovala. Karlovarští ha-
siči zachránili vážně zraněnou obyvatelku bytu, 
která musela být letecky transportována na po-
páleninové centrum do Prahy. Na likvidaci po-
žáru se podílely čtyři hasičské jednotky. Příčina 
požáru je v šetření.

Byl likvidován požár kontejneru v Karlovar-
ské ulici v Chodově, který ohrožoval nedaleko 
zaparkovaná nová vozidla. Další případ požáru 
komína byl řešen ve Staré Roli. Nebezpečný byl 
také požár bytu v ulici Hlavní v Chodově, který 
byl rychle zlikvidován ve spolupráci s PČR Cho-
dov. Požár byl malého rozsahu, obešel se bez 
zranění a nebyla nutná evakuace obyvatel. Na 
jeho likvidaci se podílely čtyři jednotky PO. Příči-
na požáru v šetření. Ve třech případech se jedna-
lo o dopravní nehody osobních vozidel (u Lidlu, 
ul. Nádražní, ul. Husova). Naštěstí se všechny 
obešly bez zranění, s únikem provozních náplní. 

ZŠ Nejdecká ulice

 ZŠ Školní ulice
Statistiky technických zásahů rozšířila nouzová 
otevření bytu, kde hrozilo nebezpečí (Poděbra-
dova ulice - nebezpečí požáru, Jiráskova ulice - 
zraněná osoba předána lékařům, Obránců míru 
- pomoc osobě v nouzi). Dále šlo o zahoření 
osvětlení v karlovarské krajské knihovně, které 
aktivovala elektrická požární signalizace (EPS). Ve 
dvou případech byl zaznamenán planý poplach, 
byl prověřen signalizovaný požár EPS ve spisov-
ně MěÚ Chodov a hlášený požár školní družiny 
ve Smetanově ulici, kde šlo naštěstí jen o páru 
ze školní jídelny. Jednotka byla prověřena při si-
mulovaném požáru živnostenské školy v Sokolo-
vě. V rámci odborného vzdělávání a spolupráce 
absolvoval velitel jednotky konferenci složek IZS 
v Karlových Varech. 
Informace SDH

Poprvé v historii pořádal hasičský sbor v Kyn-
šperku nad Ohří 1. kolo HRY PLAMEN mládeže 
v disciplíně „Závod požárnické všestrannosti“ 
(tzv. Braňák). Naši starší žáci svým výkonem vy-
bojovali 2. místo. 

I letos v rámci spolupráce a kamarádství s ko-
legy z řad chodovských policistů proběhl další 
turnaj bezpečnostních složek v sálové kopané 
ve sportovní hale. Letos turnaj dokonce navštívi-

Požár bytu, Svahová ulice, K. Vary, 9. listopadu 2016.  |Foto web HZS KvK 

Nakrmíme zvířátka
Součástí ekologické výchovy je seznámit děti 

s životem a ochranou volně žijících zvířat. Naše 
škola v oblasti ochrany přírody dlouhá léta spo-
lupracuje s lesní správou v Horní Blatné.

 Během podzimních měsíců žáci soutěží ve 
sběru kaštanů a sušeného pečiva. Tradičně nej-
více kaštanů nasbírají děti z přípravných tříd 
a I. stupně. Letos se mezi kaštany pro lesní zvěř 
objevily i vzácné jedlé kaštany. 

V předvánočním čase si pro kaštany a peči-
vo přijedou lesníci. Odmění děti besedou (na 
snímku), ve které je seznámí se svou prací, s péčí 
o lesní zvířata a jejich zimním přikrmováním. 
Současně předají vánoční stromeček a nejlepším 
sběračům drobné dárky.  Mgr.�Iva�Jurnečková

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
Naučný pořad Historické osobnosti

Na konci listopadu žáci 4. až 9. tříd v naší 
tělocvičně zhlédli naučný pořad „Historic-
ké osobnosti“, kde se seznámili s perličkami 
ze života Sáma a vyzkoušeli si psát hlaholicí, 
dále se seznámili s osobnostmi Konstantina  
a Metoděje, Jana Husa a Jana Žižky. Připo-
mněli jsme si také mnoho zajímavostí a pa-
mátek spojených s velikány, jako byli Karel IV.  
či Rudolf II. V samotném závěru pořadu jsme 
se seznámili s „tchyní Evropy“ Marií Terezií  
a naším prvním prezidentem Tomášem  
G. Masarykem. Pořad byl velmi zajímavý  
a poučný, pro některé žáky byl přísun informací 
až vyčerpávající, ale líbil se všem. Na stránkách 
školy (http://www.zs2chodov.cz/historicke_osob-

nosti.html) se můžete podívat na několik mo-
mentek z celého pořadu. 
Školou chodil Mikuláš

5. prosince zavítala na naši školu „čtveřice“ po-
stav - Mikuláš, čert a dva andělé - která chodila 
po třídách a sladkostmi obdarovávala naše žáčky, 
kteří byli zpočátku návštěvou velmi překvapeni, ale 
pak měli z přítomnosti Mikuláše a jeho pomocníků 
velkou radost. Na našich stránkách si opět může-
te prohlédnout nějaké momentky z celého dne.  
(http://www.zs2chodov.cz/mikulas_2016.html )
Sbírka pro Armádu spásy

V měsících říjen a listopad na naší škole pro-
bíhala sbírka oděvů a hraček pro místní Armádu 
spásy. Sbírka byla velmi úspěšná a já tímto děkuji 
všem dárcům za pěkné oblečení, boty a hračky, 
které jsme v pondělí 5. prosince předali místní 
Armádě spásy.  Mgr.�Arnoštka�Fedorková

Sportovní týden pak zakončili mladší žáci na 
turnaji v  halové kopané . I zde si svou bojovnos-
tí  naprosto neočekávaně vybojovali postup do 
krajského finále z druhého místa, když prohráli 
jen se sportovní fotbalovou školou ZŠ Pionýrů. 
Školu reprezentovali: Pavel Hauzr, Martin Kasa, 
Martin Mašek, Petr Ernst, Josef Terč, Josef Frána, 
Jan Macák, Zdeněk Dolejš a František Koch (na 
snímku níže).

Všem patří poděkování za vzornou reprezen-
taci školy nejen výkony, ale i sportovním chová-
ním.  Poděkování na dálku patří i trenérům, kteří 
především kluky trénují ve fotbalových a florba-
lových oddílech.  Mgr.�Miloš�Volek 
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 Městská policie Chodov

Poštovní úřad (a služby s ním spojené) 
znamenal pro člověka 19. století neuvěřitel-
ně velkou změnu a společně se zavedením 
železnice to byla událost, která se slavila a 
připomínala ještě dlouhé roky.

Dnes si jen těžko umíme představit dobu, kdy 
jakákoliv komunikace (telefon, telegram, dopis) 
byla vázána na poštovní úřad a každá obec, kte-
rá jej neměla, tím velice trpěla. Před zavedením 
pravidelného poštovního spojení byli lidé stovky 
let odkázáni na náhodné cesty sousedů směrem, 
kam chtěli poslat zprávu (zpráva například do 
Prahy tak buď šla se sousedem, který tam jel za 
obchodem, nebo tam putovala třeba i několik 
týdnů přes různé okliky), a stejně tak každý pří-
chozí dopis vzbudil ve vesnici takový rozruch, že 
se k jeho čtení často sešli i sousedé.

V našem regionu zajišťoval poštovní služby lo-
ketský krajský úřad a jeho úřední poslové, kteří 
roznášeli úřední a panské rozkazy do všech obcí, 
kde je dávali na vědomost. Tyto posly neplatil ov-
šem loketský úřad (každý úřad se rád zbaví po-
vinnosti něco platit), ale samotní poddaní. Každé 
městečko, které posel obcházel, mělo povinnost 
odvádět mu „plat“ v podobě naturálních dávek. 
Například každý sedlák z vesnice Rosnice (dnes 
součást Karlových Varů) platil ročně poslovi za 
jeho služby jeden strych (cca 94 litrů) pšenice a 

jednu starou slepici.
V roce 1801 byl zřízen poštovní úřad v Karlo-

vých Varech, který obstarával poštovní spojení 
se všemi místy do vzdálenosti sedmi rakouských 
mil (cca 50 km). Do této vzdálenosti tedy patři-
ly i tehdejší vesnice Dolní a Horní Chodov. Kdo 
chtěl poštu odeslat, musel zajet do Karlových 
Varů k úřadu, nebo tam s dopisem někoho po-
slat - pro tyto účely si větší vesnice platily posla, 
který jednou týdně vybral od obyvatel dopisy a 
zanesl je na poštu. Později se tento princip ustálil 
a těmto lidem se začalo říkat „poštovní sběrate-
lé“. Jedna taková sběratelská stanice byla v Lokti. 
Tamní úředník dvakrát do týdne zajel do Karlo-
vých Varů, kde vybral poštu pro obyvatele svého 
města a doma ji roznesl. V roce 1831 bylo toto 
sběrné místo v Lokti povýšeno na poštovní úřad, 
pod který Chodov patřil.

Ve stejném roce, kdy byly vesnice Dolní a Hor-
ní Chodov spojeny do jednoho celku a povýše-
ny na městys, byl zřízen i první poštovní úřad 
i v našem městě - stalo se tak 1. května 1869. Na 
razítku ovšem ještě několik dalších let (do roku 
1891) stálo jen „Dolní Chodov“. Prvním c.k. erár-
ním poštmistrem se stal Josef Grünes, chodovský 
pekař a pozdější starosta obce. Chodovský úřad 
spravoval v této době nejen samotnou obec, ale 
i okolní vesnice a samoty - Mírovou, osadu Na 

Z dějin chodovské pošty

Chodovská pošta v roce 1936. |Foto: archiv Miloše BělohlávkaPerličky z činnosti MP Chodov
Kuriózní oznámení přijali strážníci ze spor-

tovního centra u areálu Spartaku v ul. Bezručo-
va, kde si dva rekreační sportovci chtěli zahrát 
minigolf a při závěrečné jamce zjistili, že jejich 
hra nebude mít vítěze, neboť v poslední jamce je 
zahnízděn holub, který se zde uvelebil po nároč-
ném přeletu ke svému vzdálenému cíli v zahra-
ničí. Holub byl vyčerpán a okroužkován značkou, 
díky níž byl kontaktován majitel. Strážníci zajistili 
předání zvířete do záchranářské stanice k zota-
vení. Ještě že si nevybral bowlingovou dráhu…   

S odloženými psy u zábradlí či nákupních 
center se strážníci setkávají poměrně často. Je 
to vůči zvířeti velká zákeřnost jejich bývalých 
majitelů a je jen o všímavosti lidí, zda se podaří 
takové nezodpovědné majitele dohledat a po-
trestat. Strážníkům byl oznámen uvázaný pes 
u zábradlí před prvním stupněm základní ško-
ly v ul. Dukelských hrdinů. Pes je tam prý skoro 
již čtyři hodiny, bez vody a možnosti volnějšího 
pohybu, na krátkém vodítku. Nikomu nic nedělá, 
jen tiše sedí a klepe se zimou. Hlídka psa zajisti-
la a začala prověřovat možné úmyslné odložení 
zvířete. K jejich velkému překvapení měl však pes 
na sobě identifikační známku i čip, díky čemu byl 
během několika minut znám majitel. Jednalo se 
o starší paní z ul. Poděbradova, která byla ihned 
kontaktována. Překvapení však zavládlo na obou 

stranách, neboť jak bylo zjištěno, paní má své-
ho pejska jako velkého přítele, bydlí s ní doma 
a v osudný den šla tato paní s pejskem vyzved-
nout svou vnučku do školy a rychlý souběh všech 
okolností a následných povinností zaměstnal 
mysl této paní tak dokonale, že ta nebohé zvíře 
zapomněla před školou a doma si ani nevšimla 
za celou dobu, že pejsek není ve svém pelíšku. 
Radostné shledání bylo poté námětem na po-
kračování legendárního seriálu Goro bílý pes II.

Velmi nemilou zprávu se dozvěděl ozna-
movatel z ul. ČSO, který během noci uslyšel vel-
kou ránu z parkoviště v dané ulici a z obavy, že 
se někomu mohla stát nějaká škoda, zavolal na 
tísňovou linku 156. Strážníci informaci prověřili a 
skutečně nalezli na parkovišti poškozené zapar-
kované osobní vozidlo. Následnou lustrací pak 
bylo zjištěno, že toto vozidlo patří právě ozna-
movateli. Několik dní před tímto oznámením se 
navíc tomuto oznamovateli někdo vloupal do 
zahradní chatky. Službu konající dozorčí městské 
policie však díky kamerovému systému města 
dokázal zpětně pomocí jednotlivých kamero-
vých bodů dohledat vozidlo, které zřejmě škodu 
způsobilo, a vysledovat jeho trasu újezdu až na 
parkoviště u restaurace Slavia, kde jej posléze 
strážníci skutečně nalezli i se stopou nárazu na 
karosérii. Řidička vozidla byla hlídkou zajištěna 
v restauraci během hry na výherních automa-
tech. Věc byla následně předána k došetření po-
licejnímu oddělení v Chodově.
Pozor na zamrzlé vodní plochy

Pokud přijdou mrazy, varujeme rodiče malých 
dětí, aby poučili své ratolesti o nebezpečí vstu-
pu na zamrzlé vodní plochy bez dozoru dospělé 
osoby. 

Dále žádáme řidiče při parkování jejich vozi-
del, aby neparkovali svá vozidla před nájezdy 
na chodníky a dodržovali průjezdnost vozovek 
v případě sněžení s ohledem k posypové a úkli-
dové činnosti technikou CHOTES.

  Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

li i policisté z Nýřan. Chodovští hasiči vybojovali 
3. místo ze šesti týmů. V programu preventivně 
výchovné činnosti nechybělo proškolení nových 
zaměstnanců v PO a první pomoci. Proběhla ex-
kurze žáků základní školy z Husovy ulice.  „Na 
stopě klimatu“ bylo téma listopadového společ-
ného setkání mladých hasičů z Chodova a z ně-
meckého Oelsnitz/ Erzgebirge.

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově bude 
organizovat tradiční Hasičský ples. Termín byl 
stanoven na sobotu 11. února 2017, bude se 
konat opět ve velkém sálu KaSS v Chodově od 
20:00 hodin. Rezervaci vstupenek si zajišťuje 
SDH Chodov. 

Závěrem přejeme chodovským obyvatelům, 
podporovatelům, přátelům i sponzorům poho-
dové a klidné prožití adventních dnů ve zdra-
ví, bez nepříjemností, nehod i požárů. Přejeme 
krásné a bohaté Vánoce, do nového roku 2017 
hodně zdraví a štěstí.
�Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

14 15Zprávy z města Historie



Výstavba pošty v roce 1935. |Foto: archiv Miloše Bělohlávka

Cechu, Smolnici, Nové Chalupy, Starou Chodov-
skou, Novou Chodovskou, Čtyřdomí, Vintířov, 
Berghaus, Mrtvého Muže a Nový Chranišov.

Důležitou součástí poštovních služeb byl te-
legraf - zvláště ve spojitosti s rozvojem průmy-
slu. Rychlé zprávy o zdržení dodávek, nebo na-
opak o slibném vývoji na trhu měly pro místní 
průmyslníky cenu zlata, a tak byla v roce 1890 
zřízena telegrafní stanice, ke které se v roce 1906 
připojila i telefonní centrála. V roce 1925 mělo 
v Chodově telefon 70 objektů (nejčastěji šlo o 
továrny a státní úřady, případně vily továrníků). 
V témže roce pak chodovská pošta zaměstná-
vala jednoho vrchního poštmistra, šest úředníků 
a osm zaměstnanců, mezi nimi pět poštovních 
doručovatelů. Všichni se tísnili v nevyhovující bu-
dově v Plankenheimově (dnešní Husově) ulici, 
kde jim měsíčně prošla rukama hotovost ve výši 
několika milionů československých korun a mno-
ho tisíc zásilek. 

Nevyhovující situaci se starou budovou se roz-
hodla státní správa vyřešit v roce 1935, kdy od 
září probíhala výstavba nové budovy poštovního 
úřadu vedle kina (dnešní Bezručova ulice). Tato 
budova byla slavnostně otevřena 1. dubna 1936 
a sloužila svému účelu dlouhých čtyřicet let. Poš-
tovní úředníci pak do dějin města vstoupili hned 

dvakrát. Nejprve v roce 1938, kdy se o budovu 
pošty bojovalo v rámci pokusu o nacistický puč 
v Chodově, a pak hned v roce 1945, kdy to byl 
právě poštovní úředník Jaroslav Černý, kdo stál 
v čele Místní správní komise - prvního českého 
správního orgánu po druhé světové válce.

 Miloš�Bělohlávek, městský historik

Stará chodovská pošta v Plankenheimově ulici.
  |Foto: archiv Miloše Bělohlávka

Kulturní a spolecenské stredisko Chodov vás zve do divadla

Dívčí válka

9. 3. 2017 30. 3. 2017

Manželský čtyřúhelník

D. Homolová, 
M. Badinková, 

D. Rous, 
M. Kraus.   

S. Pogodová, F. R. Čech, 
M. Maděrič, J. Štědroň, 

O. Navrátil, R. Skamene a další.   

‹ ‹

ÚTERÝ 3. ledna 2017
10:00 HOD.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
VSTUPNÉ 50 kC

ÚTERÝ 7. února 2017
10:00 HOD.
instalatér z tuchlovic
VSTUPNÉ 50 kC

ÚTERÝ 7. brezna 2017
10:00 HOD.
pohádky pro emu
VSTUPNÉ 50 kC

Dopolední

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

Kino Malá scéna Chodov vás zve na

Ples BVC ChodovPles BVC Chodov

Hosté D-team Karlovy Vary a One Crew Chodov
Diskotéka s dýdžejem

Moderuje Petr Cimpera, k   tanci hraje Sokrat

Pulnocní prekvapenío

vstupné 250 Kc | predprodej: tel. 777 251 796

KASS Chodov, KASS Chodov, spolecenský sál
4. února 2017, 20 hodin

16 17Historie Informační servis



2. 1. (po) 19.30 h
ASSASSIN’S CREED 3D
Akční dobrodružné sci-fi / USA, VB, F
Callum Lynch (Michael Fassbender) díky revoluční tech-
nologii odhaluje ve své DNA genetické vzpomínky svého 
prapředka Aguilara žijícího v 15. století. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

3. 1. (út) 10 h
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU /97/
Komedie / ČR
Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé stře-
dočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miro-
slav Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerud-
ným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním 
neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“. 
Přístupné. Vstupné 50 Kč

3. 1. (út) 19.30 h
V PASTI /91/
Premiéra / Horor, thriller / Francie
Dětská psycholožka Mary Portman (Naomi Watts) přišla při 
automobilové nehodě o manžela. Její syn Stephen sice neho-
du přežil, ale zůstal ve vegetativním stavu upoutaný na lůžko. 
Pro Mary se život změnil v nepřetržitou péči o paralyzované 
dítě. V jejím velkém domě uprostřed lesů v ní narůstá pocit 
samoty a izolace. Vše změní příchod nového pacienta… 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné115 Kč

4. 1. (st) 19.30 h
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 3D
Dobrodružný sci-fi / USA
Rogue One: Star Wars Story je první z nové série samostat-
ných filmů Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny netradičních 
hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdán-
livě nemožný úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

5. 1. (čt) 17 h
POHÁDKY PRO EMU /110/
Romantický / ČR
V hlavních rolích příběhu o lásce a naději se setkávají dvě 
velké filmové hvězdy – Ondřej Vetchý a Aňa Geislerová. 
Přístupné. Vstupné 105 Kč

5.-7. 1. (čt-so) 19.30 h
PASAŽÉŘI 3D /116/
Premiéra / akční thriller / USA
Jennifer Lawrence a Chris Pratt představují dva pasažéry 
vesmírné lodi, která je má dopravit na jinou planetu, kde 
by měli začít nový život. Když je jejich hibernační kóje za 
záhadných okolností probudí o 90 let dříve, než loď dosáh-
ne svého cíle, mění se ale rutinní cesta v souboj o přežití. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

6. 1. (pá) 17 h
MANŽEL NA HODINU
Komedie / ČR
Pokračování úspěšné komedie Hodinový manžel. Milanův 
vztah k doktorce Elišce (Eva Holubová) se slibně vyvíjí, a 
když se ji už Milan konečně odhodlá požádat o ruku, vypa-
dá to, že svatbě nic nestojí v cestě. Teda kromě jedné malé 
„drobnosti“ – Milan je stále ženatý se Slovenkou Jankou 
(Zdena Studenková), matkou Kryštofa, se kterou se před 

lety jaksi zapomněl rozvést! Aby zachránili partu a vytáhli 
kamaráda Jakuba z depresí, rozhodne se Kryštof přivést do 
bazénu aquabely… 
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

7.-8. 1. (so-ne) 15 h
ZPÍVEJ /110/
Animovaný rodinný / USA
Koalí král zábavního průmyslu (bývalý) marně přemýšlí, jak 
udržet svůj podnik na nohou, než ho napadne uspořádat 
pěveckou soutěž. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

7.-8. 1. (so-ne) 17 h
ANDĚL PÁNĚ 2 /90/
Pohádka / ČR
Přístupné. Vstupné  105 Kč

8.-9. 1. (ne-po) 19.30 h
INKARNACE /86/
Premiéra / Horor / USA
Dr. Seth Ember (Aaron Eckhart) má jedinečnou schopnost, 
kterou uplatňuje při léčbě posedlých osob. Umí totiž přímo 
vstoupit do jejich mysli a v ní přímo čelit zlu způsobující-
mu pomatení jejich mysli. A jeho chvíle a největší výzva 
přichází, když malého kluka posedne arcidémon a veškerá 
dosavadní snaha klasických exorcistů selhává. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné  115 Kč

10. 1. (út) 19.30 h
PŘÍCHOZÍ /117/
Sci-fi / USA
Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, do-
jde k sestavení elitního týmu – v čele s odbornicí na lingvis-
tiku. Louise Banksovou (Amy Adams) – s cílem zjistit, jaké 
mají mimozemšťané úmysly. Zatímco celé lidstvo balancuje 
na pokraji globální války, Banksová se společně se svým 
týmem pokouší ve velmi omezeném čase najít odpovědi … 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

11. 1. (st) 19.30 h
NOČNÍ ZVÍŘATA /115/
Premiéra / Thriller / USA
Kurátorka galerie moderního umění se snaží svou vnitřní 
prázdnotu zaplňovat vystavováním šokujících exponátů a 
po nocích bdí v luxusním domě v L. A., ze kterého asi i 
před ní nápadně často utíká její partner. Rukopis románu 
Noční zvířata, který napsal její bývalý manžel Edward (Jake 
Gyllenhaal) by mohl být dokonalým lékem na nespavost. 
Kdyby nebyl jeho příběh tak zneklidňující... 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

12.-13. 1. (čt-pá) 17 h
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 3D
Dobrodružný sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

12.-14. 1. (čt-so) 19.30 h
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 3D /94/
Premiéra / Dobrodružný fantasy / USA. Čína
Legendární režisér Zhang Yimou (Klan létajících dýk, Nikdo 
nesmí chybět) přichází s velkolepým filmem, kde jedním 
z hlavních hrdinů je právě tato neuvěřitelná stavba, která 
dodnes nebyla překonána. A v dalších rolích pak uvidíte 
takové hvězdy jako je Matt Damon nebo Willem Dafoe. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

Kino Malá scéna Chodov

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

5.-7. 1. (čt-so) 19.30 h
PASAŽÉŘI 3D /116/
Premiéra�/�akční�thriller�/�USA
Jennifer Lawrence a Chris Pratt představují dva pasažéry vesmírné lodi, která je má dopravit na jinou 
planetu, kde by měli začít nový život. Když je jejich hibernační kóje za záhadných okolností probudí o 
90 let dříve, než loď dosáhne svého cíle, mění se ale rutinní cesta v souboj o přežití. 
Přístupné�od�12�let,�titulky.�Vstupné�140�Kč

12.-14. 1. (čt-so) 19.30 h
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 3D /94/
Premiéra�/�Dobrodružný�fantasy�/�USA
Legendární režisér Zhang Yimou (Klan létajících dýk, Nikdo nesmí chybět) přichází s velkolepým 
filmem, kde jedním z hlavních hrdinů je právě tato neuvěřitelná stavba, která dodnes nebyla 
překonána. A v dalších rolích pak uvidíte takové hvězdy, jako je Matt Damon nebo Willem Dafoe.
Přístupné�od�12�let,�česky�mluveno.�Vstupné�150�Kč

21. 1. (so) 17 h, 22. 1. (ne) 15 h
DIVOKÉ VLNY 2 /85/
Premiéra�/�Animovaná�komedie�/�USA
Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené pořádky, věnují se surfování na prkně a tráví čas na 
pláži. 
Přístupné,�česky�mluveno.�Vstupné�115�Kč

26.-28. 1. (čt-so) 19.30 h
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč

22.-23. 1. (ne-po) 19.30 h
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč
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14. 1. (so) 20 h
Reprezentační ples města Chodova
společenský sál

20. 1. (pá) 20 h
Maturitní ples GASOŠ Chodov - G8
společenský sál

26. 1. (čt) 16.30 h 
Vystoupení žáků ZUŠ Chodov LDO
kino Malá scéna

29. 1. (ne) 10 h 
Maškarní karneval DDM Bludiště
společenský sál

TV Studio Chodov

3. 1. (út) až 6. 1. (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)

10. 1. (út) až 13. 1. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ASI TU STRAŠÍ
Záznam z představení pro MŠ (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

17. 1. (út) až 20. 1. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za 1. polovinu měsíce ledna (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
KONCERT BONEY M REVIVAL ZE STARÁKU
Krátký záznam z Vavřinecké pouti (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

24. 1. (út) až 27. 1. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
MUZIKÁL MAJA
Záznam z vystoupení ZUŠ Horní Slavkov (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

KASS Chodov14.-15. 1. (so-ne) 15 h
OZZY /91/
Premiéra / Animovaný / Španělsko
Ozzy je přátelský bígl, který žije idylickým životem v rodině 
Martinsových. Jeho páníčci se ale musí za prací přesunout 
do Japonska. Má to jeden háček: pes s nimi nesmí. 
Přístupné, česky mluveno. Přístupné 115 Kč

14.-15. 1. (so-ne) 17 h
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT 3D /133/
Rodinný, fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

15. 1. (ne) 19.30 h
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 3D
Dobrodružný, sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

16. 1. (po) 19.30 h
ASSASSIN’S CREED 3D
Akční dobrodružné sci-fi / USA, VB, F
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

17.-18. 1. (út-st) 19.30 h
UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY 3D
Akční horor / USA
Pokračování úspěšné filmové série Underworld, tentokrát 
s podtitulem Krvavé války, sleduje osudy upíří smrtonošky 
Selene (Kate Beckinsale), která se brání nemilosrdným úto-
kům jak ze strany lykanů, tak i upířího rodu, který ji zradil. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

19. 1. (čt) a 22. 1. (ne) 17 h
MANŽEL NA HODINU
Komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

19.-21. 1. (čt-so) 19.30 h
XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE 3D /105/
Premiéra / Akční thriller / USA
Velký návrat agenta a kaskadéra v jedné osobě – Xander 
Cage (Vin Diesel) bude opět nepřekonatelně silný i zábav-
ný v  akčním thrilleru xXx. A pomáhat mu při tom budou i 
někteří překvapiví borci – třeba fotbalista Neymar. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč

20. 1. (pá) 17 h
ANDĚL PÁNĚ 2 /90/
Pohádka / ČR
Přístupné. Vstupné 105 Kč

21. 1. (so) 15 h
TROLLOVÉ /92/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

21. 1. (so) 17 h, 22. 1. (ne) 15 h
DIVOKÉ VLNY 2 /85/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené pořádky, věnují se 
surfování na prkně a tráví čas na pláži. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč 

22.-23. 1. (ne-po) 19.30 h
VŠECHNO NEBO NIC /107/
Premiéra / Romantická komedie / ČR
Linda a Vanda jsou nerozlučné kamarádky. Mají po třicí-

29. 1.  (ne) 10 h
Maškarní 2017 
Vstupné dospělí a děti bez masky 30 Kč. Masky zdarma, 
s předem vyzvednutou vstupenkou. Distribuce vstupenek 
denně od 10 do 18 h, v pátek do 16 h v kanceláři DDM 
Bludiště.

Nabídka kurzu angličtiny pro děti
Druhé pololetí 2017. Mírně pokročilí – děti (7-9 let).
Lekce budou probíhat od února 2017 v DDM Bludiště, vždy 
v úterý 16 – 17 h. Přijímáme nové žáčky, kteří již s anglič-
tinou někdy začali. Vhodné pro děti od 2. třídy. Kurzovné 
750,- Kč do konce června 2017

Letní ozdravný pobyt s DDM Bludiště             
Chorvatsko 10.-19.8.2017
Ostrov Pag, kemp Straško s oblázkovou pláží a pěknými 
sociálkami. Ubytování v mobilhomech ve stínu stromů pro 
4-5 osob, věk dětí 8-15 let. Cena poukazu: 7.400,- Kč (uby-
tování, 5x denně strava, pitný režim, doprava, služby kem-
pu, pobytová taxa, pedagogický dozor). Splatnost zálohy 
3.000,- Kč do 28.2.2017. Doplatek 4.400,- Kč do 31.5.2017. 
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště.

Nová indiánská výprava Lhenice 2017
DDM Bludiště pořádá letní tábor pod vedením p. Libušky 
Heroldové. Těšíme se na zvídavé děti, které si s námi budou 
v létě hrát. Přihlášky si včas vyzvedněte v kanceláři DDM.
Kdy: od neděle 2. 7. do pátku 14. 7. 2017, kde: Lhenice u 
Prachatic, penzion Ingrid, věk dětí: 6–10 let, cena: 5.500,- 
Kč, (záloha 2.000,- Kč do 31.1.2017, doplatek do 31.5.2017). 
V ceně je doprava, ubytování, strava 5x denně, pitný režim, 
pedagogický doprovod, výlety, odměny do soutěží… Náplň 
tábora: výpravy, soutěže, hry v přírodě, diskotéky, karneval, 
výlet na zámek Kratochvíle, ZOO Hluboká …)
tel.: 352 352 280/281; 602 944 989. Foto z minulých let na 
www.ddmchodov.cz.

DDM Bludiště Chodov

Městská galerie v DDM Bludiště
10.-26. 1. 
Toulky Jiřího Vavřičky
Druhá výstava amatérského malíře a kreslíře z Vintířova.. 
Výstavní dny: úterý, čtvrtek, 9-12 a 14-17 h. 
Vstup zdarma.

tce, jsou spolumajitelky malého knihkupectví. Linda (Táňa 
Pauhofová) je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou 
dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí svobod-
né, veselé, nezávislé Vandě (Klára Issová), která hledá toho 
pravého. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

24.-25. 1. (út-st) 19.30 h
ROZPOLCENÝ /116/
Premiéra / Thriller / USA
Co může způsobit mnohočetná porucha osobnosti? Na-
příklad to, že máte v hlavě poněkud plno. Kevin (James 
McAvoy) v sobě skrývá 23 různých osobností, které po-
stupně odhaluje jeho psychiatrička. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné  125 Kč

26.-28. 1. (čt-so) 19.30 h
RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA 3D
Premiéra / Akční thriller / Německo, Kanada
Film přímo navazuje na události snímku Resident Evil: Od-
veta. Alice (Milla Jovovich) jako jediná přežije klíčový střet 
s nemrtvými, který měl rozhodnout o osudu lidstva. Nyní 
se Alice musí vrátit tam, kde celá katastrofa začala - do 
podzemního komplexu Hive v Raccoon City.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč

27. 1. (pá) 17 h
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT 3D /133/
Rodinný fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

28. 1. (so) 15 h
ZPÍVEJ 3D /110/
Animovaný rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

28. 1. (so) 17 h, 29. 1. (ne) 19.30 h
MILUJI TĚ MODŘE /90/
Premiéra / Romantická komedie / ČR
Romantická komedie o jednom zamilovaném malíři, dívce 
z výlohy, žárlivém vrhači nožů… a lásce v modrém. V hlav-
ních rolích se představí: Václav Jílek (malíř David), Denisa 
Nesvačilová (Tereza), Rostislav Novák ml. (žárlivec Igor), 
Taťjana Medvecká (matka jogínka), Vladimír Kratina (bonvi-
vánský otec), Hana Vagnerová (otcova nová můza) a další. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

29. 1. (ne) 15 h
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI 
SVĚTA /107/
Animovaný rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

29. 1. (ne) 17 h
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 3D
Dobrodružný, sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

30. 1. (po) 19.30 h
PASAŽÉŘI /116/
Premiéra / akční thriller / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140  Kč

31. 1. (út) 19.30 h
V PASTI /91/
Premiéra / Horor, thriller / Francie
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

TV studio Chodov
tel. 352 352 424
      774 739 223

tvstudio@kasschodov.cz

Natočíme vaši akci, večírek, svatbu...
v HD kvalitě!

Archiv pořadů na: www.kasschodov.cz/tvarchiv
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ZUŠ Chodov
25. 1. (st) 17 h
Třídní přehrávka p. uč. J. Kaprové a Z. Hraničky
Kytara, dechové nástroje, akordeon. 
koncertní sál

26. 1. (čt) 16 h
Vystoupení žáků literárně-dramatického oboru
Pod vedením p. uč. J. Rottové. 
kino Malá scéna

25. 1. (st) 17 h
Třídní přehrávka p. uč. V. Moiseevy
Klavír. 
koncertní sál 

3. 1. 14 h
Vycházka turistů
Okolí Chodova, cca 10 km. 
Sraz na autobusovém nádraží v Chodově.

10. 1. 8.30 h 
Vycházka turistů
Loket, Královské Poříčí, cca 10 km.
Sraz na vlakovém nádraží v Chodově.

17. 1. 12.15 h
Vycházka turistů
Nová Role, Kozodoj, Stará Role, cca 10 km.
Sraz na autobusovém nádraží v Chodově.

24.01. 8.30 h
Vycházka turistů
Karlovy Vary, cca 10 km. 
Sraz na vlakovém nádraží v Chodově.

28. 1. 9 h
Turnaj krajské ligy přípravek ve florbalu
sportovní hala 
pořádá TJ Batesta Chodov

31. 1. 14 h
Vycházka turistů
Jimlíkov, cca 10 km.
Sraz na autobusovém nádraží v Chodově.

Sport

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

23. 1. (po) 18 h
Blanka Milfaitová Road show 2016
Beseda ke knize Příběh psaný do vody. Cestopisný recepis 
marmeládové čarodějky z ostrovní expedice.

26. 1. (čt) 18 h
Jižní Mexiko
S Vladimírem Bružeňákem se tentokrát vydáte na cestu 
jižním Mexikem a poloostrovem Yucatán - za památkami, 
přírodou a kulturou starých Mayů.

31. 1. (út) 17 h
Cvičením proti stárnutí
Nácvik cviků, díky nimž lze zlepšit pohyblivost kloubů a 
koordinaci. Rezervace u Marie Valentové. Každé úterý do 
21. února. Cena 4 lekcí je 160 Kč.

Pondělí 16 h
Herní klub
2. 1. V kostce - Svět zvířat, 9. 1. Pexeso, 16. 1. Kostky, 23. 1. 
Člověče, nezlob se!, 30. 1. Kufr 

Středa 15 h
Výtvarná dílnička
4. 1. Panenky z knoflíků, 11. 1. Loutky z ponožek, 18. 1. Kar-
nevalové masky, 25. 1. Chobotničky z vlny

Čtvrtek 16 h
Pohádkohraní
5. 1. Zasněžené pohádky, 12. 1. Křemílek a Vochomůrka, 
19. 1. O Koblížkovi, 26. 1. Človíčkova dobrodružství

TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V Městské knihovně Chodov
Konec hlídky - Stephen King
Napínavý román Konec hlídky je velkolepým závěrem de-
tektivní trilogie, která se stala bestsellerem deníku New 
York Times a jejíž první dvě části – Pan Mercedes a Právo 
nálezce nedávno vyšly.
Nikdy neumírej sama - Lisa Jackson
Měl to být nejlepší den jejich života. Bohužel byl nejhorší. 
Otevřeno: Po-Pá 10-12 13-17

Městská knihovna Chodov

Galerie u Vavřince
25. 1. (st) 17 h
Jan Pelc: Korelace 02
Vernisáž výstavy. Úvodní slovo Mgr. Božena Vachudová. Vý-
stava potrvá do 6. 3. 2017
Otevírací doba úterý a čtvrtek 14 - 17 h, neděle 13-17 h

Infocentrum Chodov

Hrnek s motivem Chodova
Hrnek limitované edice s motivem města Chodov, který byl 
prodáván o Zlaté neděli na náměstí Staroměstské ulice v 
městském stánku nyní zakoupíte také v infocentru.

Florbalová přípravka TJ Batesta Chodov vás zve na ligový turnaj, který se uskuteční dne 28.1.2017 od 9.00 ve 
sportovní hale v Tyršově ulici.  |Foto a text: Zdenek Kozumplík, trenér

Malí florbalisté zvou na turnaj

Galerie u Vavřince 
Staroměstská 39, 357 35 Chodov

Jan Pelc / Korelace 02
25. ledna–6. března 2017

Zahájení ve středu 25. ledna 2017 v 17 hodin
Otevřeno: úterý a čtvrtek 14–17 hod., 

neděle 13–17 hod.

... vše, co vidíme, by mohlo být i jinak
Ludwig Wittgenstein

Český svaz chovatelů ZO Chodov 1 pořádá

Srdečně zveme i na soutěž na podporu chovatelů.
Dobré občerstvení zajištěno.

Sobota

8-17 hod.

28. ledna 2017

JUBILEJNÍ VÝSTAVU
drůbeže, holubů, králíků

a exotů

Slavíme 70 let trvání ZO Chodov

107.
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              Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. 
 
 

Přehled stanovišť kontejnerů na objemný odpad – Chodov – 1. pololetí 2017 

1. kontejner: 
Jiráskova  (u VS 13)     2.  1. -    9.  1.   20.  2. - 27.  2.   10.  4. - 17.  4.   29.  5. -   5.  6. 
Husova (u VS 21)     9.  1. -  16.  1.   27.  2. -   6.  3.   17.  4. - 24.  4.     5.  6. - 12.  6. 
Poděbradova  (u č.p.701)   16.  1. -  23.  1.     6.  3. - 13.  3.   24.  4. -   1.  5.   12.  6. - 19.  6. 
Nejdecká  (u č.p. 452)   23.  1. -  30.  1.   13.  3. - 20.  3.     1.  5. -   8.  5.   19.  6. - 26.  6. 
Čapkova  (u VS 14)   30.  1. -    6.  2.   20.  3. - 27.  3.     8.  5. - 15.  5.   26.  6. -   3.  7. 
Karlovarská  (u základní školy)     6.  2. -  13.  2.   27.  3. -   3.  4.   15.  5. - 22.  5.     3.  7. - 10.  7. 
9. května, Jiráskova (u VS 12)   13.  2. -  20.  2.     3.  4. - 10.  4.     22.  5. - 29.  5.     10.  7. - 17.  7. 

2. kontejner: 
U Porcelánky (parkoviště u č.p. 852)     2.  1. -    9.  1.   20.  2. - 27.  2.   10.  4. - 17.  4.   29.  5. -   5.  6. 
Hrnčířská     9.  1. -  16.  1.   27.  2. -   6.  3.   17.  4. - 24.  4.     5.  6. - 12.  6. 
ČSO (na parkovišti)   16.  1. -  23.  1.     6.  3. - 13.  3.   24.  4. -   1.  5.   12.  6. - 19.  6. 
Tovární  (za č.p. 721-724)   23.  1. -  30.  1.   13.  3. - 20.  3.     1.  5. -   8.  5.   19.  6. - 26.  6. 
Nádražní (u železničního přejezdu)   30.  1. -    6.  2.   20.  3. - 27.  3.     8.  5. - 15.  5.   26.  6. -   3.  7. 
Palackého  (za 5. MŠ)     6.  2. -  13.  2.   27.  3. -   3.  4.   15.  5. - 22.  5.     3.  7. - 10.  7. 
Luční  (na parkovišti)   13.  2. -  20.  2.     3.  4. - 10.  4.     22.  5. - 29.  5.     10.  7. - 17.  7. 

3. kontejner: 
Obránců míru (u č.p. 671)     2.  1. -    9.  1.   20.  2. - 27.  2.   10.  4. - 17.  4.   29.  5. -   5.  6. 
Nerudova      9.  1. -  16.  1.   27.  2. -   6.  3.   17.  4. - 24.  4.     5.  6. - 12.  6. 
Zahradní   16.  1. -  23.  1.     6.  3. - 13.  3.   24.  4. -   1.  5.   12.  6. - 19.  6. 
U Koupaliště  (u 6. MŠ)   23.  1. -  30.  1.   13.  3. - 20.  3.     1.  5. -   8.  5.   19.  6. - 26.  6. 
Příční   30.  1. -    6.  2.   20.  3. - 27.  3.     8.  5. - 15.  5.   26.  6. -   3.  7. 
Lesní       6.  2. -  13.  2.   27.  3. -   3.  4.   15.  5. - 22.  5.     3.  7. - 10.  7. 
Revoluční   13.  2. -  20.  2.     3.  4. - 10.  4.     22.  5. - 29.  5.     10.  7. - 17.  7. 

4. kontejner: 
garáže Okružní     2.  1. -    9.  1.   20.  2. - 27.  2.   10.  4. - 17.  4.   29.  5. -   5.  6. 
Stará Chodovská (u č.p. 52)     9.  1. -  16.  1.   27.  2. -   6.  3.   17.  4. - 24.  4.     5.  6. - 12.  6. 
garáže Vančurova   16.  1. -  23.  1.     6.  3. - 13.  3.   24.  4. -   1.  5.   12.  6. - 19.  6. 
osada Chranišov (u zastávky)   23.  1. -  30.  1.   13.  3. - 20.  3.     1.  5. -   8.  5.   19.  6. - 26.  6. 
garáže Horní   30.  1. -    6.  2.   20.  3. - 27.  3.     8.  5. - 15.  5.   26.  6. -   3.  7. 
Stará Chodovská (u požární nádrže)     6.  2. -  13.  2.   27.  3. -   3.  4.   15.  5. - 22.  5.     3.  7. - 10.  7. 
garáže Tovární   13.  2. -  20.  2.     3.  4. - 10.  4.     22.  5. - 29.  5.     10.  7. - 17.  7. 

Přemístění vždy v pondělí, odvoz 2x týdně (pondělí, čtvrtek).  Kontejnery jsou určeny pouze chodovským občanům. 
 
Zákaz ukládání firemního a podnikatelského odpadu!!! 
 
Pro ukládání odpadu slouží přednostně sběrný dvůr v ulici U Porcelánky (CHOTES, s.r.o.).  
Provozní doba v pracovních dnech od 7 do 19 hodin, soboty, neděle a svátky od 7 do 11 hodin. 

 

Stolní tenis
Vydařená sezóna stolních tenistů

Chodovští stolní tenisté mají za sebou celou 
řadu turnajů, kde se jim daří sbírat nejen cenné 
zkušenosti, ale také kvalitní úspěchy v podobě 
medailí a pohárů. 

V letošní sezóně se velmi daří starší žákyni 
Natce Morové, která již 2 turnaje ve své kategorii 
zcela ovládla a ten třetí a čtvrtý jí přinesly stříbro. 
Ve čtyřhře ji doprovází Klára Kárová, se kterou 
na krajské úrovni dosud neprohrála. V jednotliv-
cích se daří i zmiňované Kláře Kárové, Barboře 
Perglerové a Martině Hubené, které rovněž do 
Chodova vozí medaile. Pravidelně mezi čtyřmi 
nejlepšími jsou právě tři děvčata z Chodova. 

Další úspěchy jsou i mezi chlapci, kdy vintířov-
ský a chodovský turnaj starších žáků ve čtyřhře 
ovládl a zlatou medaili vybojoval chodovský Ma-
těj Brož, tentokrát s parťákem Vojtou Levorou 
z Lubů. 

Ani mezi mladšími žáky Chodov nestrádá. Na 
posledním turnaji v Aši obsadil Jirka Nykl stříbr-
nou pozici, Lukáš Boči bronzovou a společnými 

silami vybojovali stříbro ve čtyřhře. 
Velkou cenu Chodova staršího žactva dopro-

vázely další úspěchy v podobě několika stří-
brných a bronzových medailí. Ovšem okresní 
přebory byly čistě v režii Chodova. Okresními 
přeborníky se tak v jednotlivých disciplínách stali 
Jiří Nykl a Natálie Morová ve dvouhrách, Moro-
vá & Kárová, Nykl & Boči ve čtyřhrách a Morová 
& Brož ve smíšené čtyřhře. 

Další účastníci turnajů Ondra Košek, David 
Neškrabal, Dominik Svoboda a Samuel Pušman 
svými výkony mnohdy překvapí, ovšem na kvalit-
ní umístění to zatím nestačí, nicméně bojují.

Rovněž mezi dospělými jsou vidět slušné vý-
sledky, kdy naše „céčko“ v KP2 statečně drží 
1. místo v tabulce (tahouni Martin Tonhauser, 
Tomáš Partyngl, Ondřej Minář) a „béčko“ v divizi 
je prozatím třetí (Marek Minář, Jaroslav Plaček, 
Bohuslav Vála, David Kruliš, Robert Tonhauser). 
Při posledním hracím dnu první poloviny sezóny 
bylo možné vidět velmi napínavou čtyřhodino-
vou bitvu mezi první Lomnicí a do té doby čtvr-
tým Chodovem, kdy v závěru odcházel šťastnější 
Chodov. Pouze „áčko“ se v letošní 3. lize setkává 

24 25Informační servis Sport

Cyklisté TJ Plamen Chodov 
bodovali na MČR

Výborný závod se povedl chodovským kadetům, kteří se připravují pod vedením trenéra Zdeňka Kubíka, na dráhovém 
mistrovství ČR v pražském Motole. Pro třetí místo si dojel Karel Macán (na snímku vpravo) a vynikající výkon 
plameňáků završil čtvrtým místem David Vitner (snímek vlevo). 



Fotbal

Tenis

Chodovským kadetkám se podařil historický úspěch. Svěřenkyně trenérů Štěpána Javůrka a Jiřího Turečka skončily 
v základní části nejvyšší soutěže na 3.místě a postoupily do finálové šestky extraligy, kde se utkají s družstvy Olympu 
Praha, VŠ Plzeň, UP Olomouc, KP Brno a Sokola Frýdek-Místek!!!  

Historický 
úspěch 

kadetek 
BVC Chodov

Velký úspěch našich babytenistů
V polovině prosince se naši tenisté Terezka 

Krejčová a Honzík Psota (na snímku v bílém) 
představili na největším turnaji této věkové ka-
tegorie, který se koná každoročně v Praze na 
Spartě. 

Neoficiálního mistrovství republiky se zúčastni-
lo 30 dívek a 35 chlapců z celého Česka. 

Terezka se mezi dívkami probojovala až do 
samotného čtvrtfinále, kde už byla nad její síly 
hráčka z Jihočeského kraje. 

Honzík ve velké konkurenci také senzačně ob-
stál, když prohrál až svůj sedmý zápas s hráčem 
z libereckého oddílu, ale konečné třetí místo, které 
obsadil na takovém turnaji určitě předčí všechny 
jeho vítězné trofeje.  Milan�Hajduk, trenér 

Spartak začal se zimní přípravou
Každoročně  jsou pro hráče kopané měsíce 

leden a únor  údobím nabírání sil pro jarní část 
soutěží. Kdo tento čas promarní, těžko potom 
hledá formu pro jarní část soutěží. Proto trenér 
Jankovský a asistent Vondráček připravili nároč-
nou zimní přípravu. Do 15. 1. naordinovali indivi-
duální přípravu hráčů.

Od 16. ledna bude probíhat trénink:
pondělí: posilovna, úterý: trénink ve sportovní 

hale, čtvrtek: trénink v terénu nebo na tréninko-
vém hřišti (dle počasí), sobota: přípravné utkání  
(turnaj v Ostrově).

Mužstvo bude hrát na zimním turnaji v Ost-
rově na stadionu s umělou trávou. Rozlosování 
turnaje nebylo ještě provedeno, ale bude mít 
osm mužstev. Pořad utkání přineseme v únoro-

Tanec

s houževnatými soupeři a poněkud velkou dáv-
kou smůly, avšak bojujeme. 

V závěru mi dovolte poděkovat všem, kteří 
se svou aktivní a dobrovolnou účastí podíleli na 
stěhování stolů, zejména pak Pavlu Koleňákovi 
a Václavu Brožovi. Rovněž děkujeme škole ZŠ 
J. A. Komenského Chodov za zvelebení tělocvič-
ny, kde trénujeme a hrajeme mistrovská utkání. 
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat městu 
Chodov, Karlovarskému kraji a ČAST za podpo-
ru, a to nejen finanční. Poslední větou bych Vám 
všem, zejména pak stolním tenistům i jejich ro-
dinám, chtěl popřát vše nejlepší do nového roku 
2017 a spousty sportovních úspěchů.

Mgr.�Jan�Kořínek, předseda oddílu

vém zpravodaji.
Zahájení turnaje v sobotu 28. ledna. Ukončení 

turnaje v sobotu 11. března. Družstvo pro jarní 
boje posílí hráč Parth, který se vrací z angažmá 
v Německu.  Ing.�Alfons�Skokan

Rytmus přivez z Liberce titul mistrů světa 
Titul mistrů světa a další medaile si přivezly 

tanečnice z chodovského Rytmusu při DDM Blu-
diště z výpravy do severočeského Liberce, kde 
se v závěru listopadu konalo tradiční mistrovství 
světa  World Dance Championship 2016. 

Zlato a titul mistrů světa získaly za společný 
tanec v kategorii World Championship Urban 
Street Dance Fusin Show Mixed age Showcases  
se sestvou RESIDENT EVIL.

Tanec velkých rytmusaček s názvem JOP! v ka-
tegorii Championship Urban Street Dance Youth 
& Adults Large teams získal 2. místo a titul více-
mistryň světa.

Střední tanečnice s vystoupením SWAGGERS 
v kategorii World Championship Urban Street 
Dance Juveniles Large teams si odvezly 3.místo.

Děkujeme a gratulujeme všem ze skupiny Ryt-
mus DDM Chodov Bludiště.  (zš)

Taneční skupina Rytmus.

Uzávěrka únorového 
čísla 

17. ledna 2017
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Gymnázium
a střední odborná škola Chodov

Komenského 273
357 35 Chodov

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme obory:

79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 5. tříd
16-02-M/01 Průmyslová ekologie – nově od roku 2015/2016

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM ZDARMA

v úterý 24. 1. 2017 (14 – 18 h)
Dny otevřených dveří:

Mimo uvedené termíny je možná individuální návštěva dle domluvy.
kontakt: ☎ 733 626 364, 739 322 447

e-mail: sekretariat@gasos.cz
www.gasos.cz | Ředitelka školy: Ing. Eva Temňáková

STUDIO ZDRAVÍ
(za penzionem Harmonie)

Zdeňka Pátková
tel. 603 763 380

zdravichodov@seznam.cz
Automatická masáž
vyhřívané lehátko, skenování páteře 

doba trvání cca 37 minut
masáž ušitá Vašemu tělu 

Akce 100 Kč

NOVINK
A

• Klasické masáže
• Refl. masáž plosky nohy
• Indická masáž hlavy
• Zábaly
• Lymfodrenáž přístrojem

p
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á
èe

k - 1
/4

Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

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

Nabízíme: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu 
Od  ledna:  semena, postřiky, hnojiva pro sezonu 2017        

Od března: ovocné a okrasné dřeviny, drobné ovoce

Od dubna: sadbu zeleniny a květin, balkonové květiny

V š e m  s t á l ý m  i  b u d o u c í m  z á k a z n í k ů m  p ř e j e m e  ú s p ě š n ý  r o k  2 0 1 7

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

OZNÁMENÍ ZÁKAZNÍKŮM

Prodejna květin a zahrádkářských potřeb 
je přestěhována 

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

Pro sezonu 2017 osadíme vaše truhlíky letními květinami
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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

Autoservis Šimek

Veškeré opravy osobních a dodávkových vozidel

Montáž tažných zařízení SCV - český výrobce

Příprava vozu na STK

Kompletní servis klimatizace

Přestavby vozu na LPG

Přestavby vozu na E85

Montáže mechanického zabezpečení vozidel CONSTRUCT

  tel. 352 666 070, 602 157 191, 723 383 411 Husova 101, Chodov  

Otevírací doba je

 každý všední den:

8:00-17:30

Připravte svůj vůz na zimu
Kompletní pneuservis 

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

Přijmeme kvalifikované zaměstnance

• zámečník
• svářeč kovů
• obráběč kovů/horizontkář

www.rotas-strojirny.cz
    e-mail: telefon:info@rotas-strojirny.cz 352 668 296 

Nabízíme: motivující finanční ohodnocení, perspektivní 
a zajímavé zaměstnání ve stabilní společnosti, práci 

s moderními technologiemi, možnosti dalšího vzdělávání

výrobce lehkých stavebních materiálů, člen nadnárodní skupiny

TRUHLÁŘ, TESAŘ

Náplní práce je výroba forem pro betonovou prefabrikaci.
Vyučení v oboru truhlář, tesař - není podmínkou.

Nabízíme práci ve stabilní společnosti, 
motivující mzdové ohodnocení, 

příspěvek na stravné a penzijní připojištění, 
týden dovolené navíc.

přijme zaměstnance na pozici 

Tel. 352 324 454 p. Milotová nebo osobně po-pá 7:30-14:30 hod.
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Zde je místo
pro váš inzerát

Tel. 352 352 422
zpravodaj@kasschodov.cz

www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200

Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200

➔ 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

•  VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 

MARTIN HEJNA
TEL.: 603 702 221

10 000 Kč + 10% DPH
 CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE

 www.oknadverehejna.cz

 @otherm.cz
www.othermsokolov.cz

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

Přejeme v novém roce
mnoho úspěchů a vše dobré

sokolov

zakázková výroba 
kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dětské pokoje, ložnice, 
kancelářský nábytek…

www.truhlarstvikopecky.com

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

32 33Placená inzercePlacená inzerce



Placená inzercePlacená inzerce

Zde je místo
pro váš inzerát

Tel. 352 352 422
zpravodaj@kasschodov.cz

mobil: 602 190 602

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ

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

CENA: 75,- CZK  |  m2  |  měsíc

KONTAKT: 777 870 067

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

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
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