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 1. 12.   Virtuální výstava výtvarného oboru ZUŠ Chodov na TV  Chodov 
 6. 12.   2. adventní online koncert žáků ZUŠ Chodov 
20. 12.   Adventní online koncert učitelů ZUŠ Chodov 



2 Informační servis2 Informační servis2

Adventní 

koncerty
v Chodově ONLINE 

sledujte na 
YOUTUBE kanálu 
TV studia Chodov

nebo v kabelové
televizi TV Chodov

27. 11. 18:00 
Adventní koncert skupiny Roháči

KASS Chodov a ZUŠ Chodov vás  srdečně zvou na

29. 11. 18:00 
Vánoční pásmo žáků ZUŠ Chodov 

6. 12. 18:00 
Vánoční pásmo žáků ZUŠ Chodov

13. 12. 18:00 
Vánoční pásmo žáků ZUŠ Chodov

20. 12. 18:00 
Vánoční koncert učitelů ZUŠ Chodov

3. 1. 18:00 
Novoroční koncert Červení panteři



Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 

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

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

K věci

Vážení sousedé, milí Chodováci,
začala adventní doba a pomalu se blíží 

vánoční svátky. Velmi pravděpodobně to 
budou jedny z nejpodivnějších Vánoc, jaké 
většina z nás zažije.

Prožijeme Vánoce v rouškách a zřejmě 
ještě s omezením společenského života, 
obchodů i restaurací. Dny jsou pořád kratší 
a kratší a společně s nevlídným počasím to 
na dobré náladě nikomu nepřidá.

Neznamená to ale, že bychom měli letoš-
ní Vánoce prožít smutní a osamocení. Pro-
tože každý svátek a každá oslava jsou jen 
takové, jaké si je uděláme. Určitě si dokáže-
me navodit tu správnou atmosféru i v této 
složité době, kdy nám situace nedovoluje 
setkávat se s přáteli na náměstí u hrnku sva-
řeného vína.

Zkusme proto letos na chvíli zapomenout 
na horečné tempo vánoční doby. Připo-
meňme si, o čem vánoční svátky opravdu 
jsou – o míru, radosti a lásce mezi lidmi.

Opravdová krása Vánoc se spíše než ve 
velkých dárcích nachází v jednoduchosti. 
Jedněmi z největších darů, které letos mů-
žeme přinést každému našemu blízkému, 
ale i neznámým lidem, jsou prostá lidská 
laskavost, pochopení a úsměv. 

Letošní Vánoce a advent budou mnohem 
více než kdy jindy o rodině, o našich nejbliž-
ších a společných chvílích v klidu domova. 
Pokusme se proto hledat mnohem více to 
dobré, co nám život přináší. Může to být 
skvělá šance, jak začít dělat věci jinak. Tak to 
zkusme využít.

Přejeme Vám jménem vedení města 
i všech zaměstnanců radnice šťastné, veselé 
a hlavně radostně prožité Vánoce 2020.

 Patrik Pizinger, starosta města 
�Mgr.�Luděk�Soukup, místostarosta města

Chodov ozdobí městské 
louky, chce to trpělivost

První městské louky plánuje Chodov. Více zeleně 
se tak objeví mezi domy panelového sídliště v To-
vární ulici, které v těchto týdnech prochází rozsáh-
lou regenerací.

Na druhově pestré louky jsou v místě navrženy 
celkem tři plochy. Než však získají svou konečnou 
podobu, je třeba trpělivosti. První dva roky tam to-
tiž budou růst především plevele a trávy a v tomto 
období nebudou tato místa zrovna půvabná.

Trvalky začnou kvést až v následujících letech a  
louky následně přilákají včely, motýly a také ptactvo.

Údržba luk bude probíhat zcela jinak, než je 
běžné. Louky se sekají pouze dvakrát do roka, a to 
v červnu a v září. Kvůli zachování přirozeného pro-
středí pro hmyz se nebudou sekat všechny najed-
nou. Louky se nehnojí ani jinak chemicky neošetřují.

Regenerace sídliště je nyní v plném proudu. Stá-
vající etapa oprav chodníků a rozšíření parkovacích 
ploch bude hotova do konce letošního roku. Ná-
sledná, závěrečná etapa se připravuje na příští rok, 
kdy přijdou na řadu obnovy trávníků, výsadba stro-
mů, keřů a květin.

Sídliště rovněž doplní nové lavičky, hřiště pro 
malé i velké a odpadkové koše.

Na poslední etapu chce město získat 50% dotaci 
z programu na regeneraci sídlišť ve výši zhruba šes-
ti milionů korun.  (mák)

Uzavření úřadu pro veřejnost
Městský úřad v Chodově informuje, že z pro-

vozních důvodů bude pro veřejnost uzavřen dne 
30. 12. 2020 od 11:30 hodin  a  31. 12. 2020 
po celý den. Dne 4. 1. 2021 bude provoz úřa-
du omezen kvůli převádění softwarových úloh 
z roku 2020 na rok 2021, z tohoto důvodu nebu-
dou v provozu pokladny do 12:30 hod. 

Omlouváme se občanům za možné komplika-
ce a děkujeme za pochopení.

 Ing.�Marcela�Kubicová, tajemnice úřadu
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Do našetřených rezerv musel po řadě let sáh-
nout Chodov při sestavování návrhu rozpočtu na 
příští rok. Jeho výše má dosáhnout zhruba 277 
milionů korun, což je o 15 milionů korun méně 
než částka, se kterou město hospodaří letos.

Zapojením volných finančních prostředků se 
tak Chodovu podaří udržet vyrovnaný rozpočet 
a vyhnout se úvěru. Navrhovaný rozpočet svou 
výší reaguje na řadu faktorů. Kromě koronavirové 
krize, jež přinese menší daňovou výtěžnost, zo-
hledňuje zvýšení minimální mzdy.

„Jde o nejsložitější rozpočet, co jsme sestavo-
vali, museli jsme přizpůsobit výdaje i investice. Je 
to kompromis, víme, že Chodováci byli zvyklí na 
větší investice,“ poznamenal starosta Chodova 
Patrik Pizinger s tím, že i za této situace nebude 
město omezovat provoz a služby. Rovněž neplá-
nuje propouštění a uzavírání svých organizací.

„Nadále budeme jako dosud podporovat 
sport, volnočasové aktivity a kulturu. A stále bu-
deme držet dostatečnou finanční rezervu,“ zdů-
raznil starosta.

Na investice chce Chodov vyčlenit přibližně 
62 milionů korun. Z větších akcí počítá s dokon-
čením základní umělecké školy či pokračováním 
revitalizace sídliště v Tovární ulici.

V plánu na příští rok má také přípravu cyklo-
stezky z Chodova do Lokte, opravy chodníků 
a komunikací za více než sedm milionů korun 
a rekonstrukci mostu ve Staré Chodovské v ceně 
deseti milionů. „Budeme chystat i další projekty 
pro budoucnost, abychom mohli včas reagovat 
na zlepšení situace,“ doplnil starosta.

Definitivní podobu rozpočtu budou schvalovat 
zastupitelé na svém jednání 10. prosince 2020. 
 (mák)

Den válečných veteránů si ve středu 11. listopadu připomněl také Chodov. Přesně v 11 hodin dopole-
dne se po dobu jedenácti minut rozezněly kostelní zvony a vedení města, zastoupené starostou Patri-
kem Pizingerem a místostarostou Luďkem Soukupem, položilo k Památníku obětem válek v městském 
parku věnec se stuhou. Pietní akt byl letos kvůli epidemiologické situaci krátký a bez přítomnosti ve-
řejnosti. Den válečných veteránů, kteří se zapojili do bojů za svobodu a demokracii, připadá na 11. lis-
topad. Lidé si veterány mimo jiné připomínají červenými vlčími máky na klopě svých oděvů. (mák)

Vlčí máky připomněly veterány

Chodov sáhl kvůli pandemii do finančních rezerv

Starosta Patrik Pizinger a místostarosta Luděk Soukup při pietním aktu ke Dni válečných veteránů.      |Foto: M. Polák  
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Chodovský Denní stacionář Mateřídouška slaví 
v těchto dnech významné jubileum. Ve čtvrtek 5. 
listopadu si připomněl 30 let od svého založení.

Tři dekády trvání měly připomenout velké ce-
lodenní oslavy v Kulturním a společenském stře-
disku v Chodově, tak jako tomu bylo před pěti 
lety. „Kvůli epidemii koronaviru akci přesuneme 
zřejmě na listopad příštího roku,“ uvedla Věra 
Bráborcová, ředitelka Denního centra Mateří-
douška, o. p. s., které je zřizovatelem a provozo-
vatelem stacionáře.

Stacionář začínal v Chodově v devadesátých 
letech minulého století ve skromných pomě-
rech v pavilonu bývalých jeslí. Postupem času se  
z něj stal vyhledávaný a respektovaný poskytova-
tel sociálních služeb. Je držitelem Značky kvality  
v sociálních službách.

Denní centrum Mateřídouška má pod sebou 
kromě zmíněného stacionáře v Chodově také 
denní stacionář v Sokolově. Zařízení jsou určena 
pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kom-
binovaným postižením a pro osoby s poruchou 
autistického spektra.

V obou městech má centrum také sociálně 
terapeutické dílny, v Sokolově navíc Obchůdek 

Mateřídouška má za sebou třicáté narozeniny
u Mateřídoušky, který nabízí výrobky klientů.

Zájemci mohou využít také takzvanou odleh-
čovací službu a svozové automobily.

„Nic z toho by nebylo možné bez nadšeného 
vedení manželů Pavla a Věrky Bráborcových, je-
jich obětavých pracovníků, dobrovolníků, klientů 
a jejich příbuzných. Těm všem patří můj dík za 
jejich práci. Díky za práci, která není lehká a kte-
rou vykonávají pro Chodov a celý region již třicet 
let,“ ocenil Mateřídoušku starosta Chodova Patrik 
Pizinger.

Mateřídouška poskytuje v současnosti služby 
zhruba 160 klientům a zaměstnává více než 40 
lidí. Za třicet let využily její péči na dvě stovky 
klientů.

„V současné době máme rozpracovaný projekt 
na stacionář v Ostrově a stěhování chodovských 
dílen do jiného objektu ve městě,“ představila 
další plány Mateřídoušky Věra Bráborcová.

Za největší úspěch uplynulých tří desítek let 
považuje ředitelka získání důvěry rodičů, kteří 
Mateřídoušce svěřují své děti. „A samozřejmě 
máme obrovskou radost z toho, že z původních 
sedmi klientů se Mateřídouška rozrostla do těch-
to počtů,“ doplnila ředitelka.  (mák)

Mateřídouška v roce 2015 slavila čtvrtstoletí od založení. Snímek zachycuje tehdejší velkou společenskou akci 
s pestrým programem, která se konala v sále Kulturního a společenského střediska.  |Foto: Martin Polák  
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Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

Řada chodov-
ských podnikatelů 
musela v současné 
době uzavřít své 
provozovny. Plánu-
je město nějakou 
finanční kompen-
zaci či úlevu pro 
živnostníky, kteří 
podnikají v měst-

ských objektech či prostorách?
Již podruhé v tomto roce je běžný život 

nás všech narušen nepříznivou epidemio-
logickou situací spojenou s šířením nemo-
ci covid-19. Vláda České republiky přijala 
celou řadu mimořádných opatření, která 
mají za úkol zamezit setkávání lidí a tímto 
způsobem zabránit dalšímu přenosu viru. 
Tato složitá situace dopadá na celou naši 
společnost.

Děti se nemohou vzdělávat běžným 
způsobem ve škole, kdy kromě možnosti 
přímého získávání znalostí a osvojování si 
dovedností od jejich učitelů jim přirozeně 
chybí běžný kontakt s jejich vrstevníky. Ne-
lehkou situaci ve výuce pak mají plnohod-
notně nahradit rodiče, pro které to není 
vůbec snadný úkol.

Bohužel některé spoluobčany postihla 
tato nepříznivá doba ztrátou zaměstnání. 
Drobní živnostníci pracující v sektoru slu-
žeb museli dočasně svoji podnikatelskou 
činnost přerušit.

Radní města Chodova se rozhodli ales-
poň některým postiženým jejich nelehkou 
životní situaci usnadnit a odsouhlasili pro-
minutí nájemného všem nájemcům, kteří 
v souvislosti s vyhlášeným nouzovým sta-
vem nemohou provozovat svoji podnika-
telskou činnost v nebytových prostorech 
města Chodov.

Bude vyhověno všem těm, kteří po ukon-
čení nouzového stavu o prominutí nájmu 
požádají.

Osobně doufám, že toto rozumné roz-
hodnutí alespoň částečně živnostníkům 
vypomůže a že již brzy se začne situace 
zlepšovat a vracet k normálu.

Přeji všem poklidný adventní čas. (mák) Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz 

Hasiči mají novou radiostanici
Město Chodov pořídilo chodovským hasičům 

do užívání moderní prostředky určené pro spo-
jovou a informační službu. Konkrétně se jedná 
o přenosnou digitální radiostanici TPH 700 včet-
ně příslušenství (mikrofonu apod.) a výjezdový 
desetipalcový tablet se zásahovým a navigačním 
softwarem GINA.

Celkové náklady vyšly na 114.350,20 Kč včetně 
DPH. Město Chodov obdrželo dotaci Karlovar-
ského  kraje z dotačního programu na podporu 
jednotek dobrovolných hasičů v Karlovarském 
kraji ve výši 90.519 Kč (http://www.kr-karlovar-
sky.cz/Stranky/Default.aspx). Zbývající minimální 
10% spoluúčast byla v režii města. 

Hasiči získali do svého vybavení moderní infor-
mační podporu využívanou při zásahové činnos-
ti. Digitální radiostanice slouží ke spojení velitele 
jednotky (velitele zásahu) a Krajského a infor-
mačního střediska Hasičského záchranného sbo-
ru Karlovarského kraje (KOPIS).

Výjezdový tablet se zásahovým softwarem 
GINA poskytuje veliteli významnou informační 
podporu při zásahu. Je k dispozici příkaz k výjez-
du včetně přehledu o průběhu zásahu, informa-
ce o oznamovateli, formou statusů lze odesílat 
tzv. kódy typické činnosti v místě zásahu na KO-
PIS, dále je k dispozici navigační systém s mapo-
vým podkladem, ve kterém je zobrazována ak-
tuální poloha události a hasičského vozidla, dále 
lze sledovat vozidla dalších hasičských jednotek, 
policie či zdravotnické záchranné služby.

Operační středisko a velitel zásahu mají tak 
k dispozici důležité on-line informace o poloze 
vysílaných složek IZS. V datovém skladu jsou 
k dispozici další potřebné informace, jako napří-
klad dokumentace zdolávání požáru v určených 
objektech se zvýšeným požárním nebezpečím. 
Také lze odesílat na operační středisko fotografie 
o aktuální situaci na místě zásahu včetně zpráv.

Jsou zde informace o aktuálních uzavírkách, 
vodních zdrojích, hlášeném pálení, lze také zís-
kávat informace o objektech, o územích a jejich 
správcích. Při dopravních nehodách je využívána 
informační podpora RESCAR, která upozorňuje 
hasiče na důležité konstrukční prvky nejčastějších 
typů vozidel při vyprošťování osob z havarova-
ných vozidel a mnoho dalších.
� Ing.�Jiří�Kiss, velitel SDH  Chodov
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MUDr. Petra Mestická 
změnila adresu

Lékařka MUDr. Petra Mestická od začátku lis-
topadu pracuje v Chodově v nových prosto-
rech. Původní místo v bývalé mateřské škole 
v Čapkově ulici vyměnila za ordinaci v domě ve 
Staroměstské ulici, kde před časem sídlila po-
bočka jedné z bank.

„Jsme rádi, že k řadě služeb ve Staroměstské 
ulici přibyla i lékařská ordinace," okomentoval 
změnu starosta Chodova Patrik Pizinger.

Ordinační doba:
Pondělí 12–18 (17–18 objednaní pacienti)
Úterý 6.30–13 (12–13 objednaní pacienti)
Středa 6.30–13 (12–13 objednaní pacienti)
Čtvrtek 6.30–13 (12–13 objednaní pacienti)
Pátek 6.30–10 (10–11 objednaní pacienti)
Kontakt: 352 676 284, SMS: 704 336 067, 

e-mail: petra.mesticka@gmail.com.  (mák)

Reakce místostarosty na 
dopis pana Josefa Kočvara

Mrzí mne, že pan Kočvar vnímá situaci s par-
kováním takto negativně. Ačkoliv lidsky jeho 
rozčilení plně chápu. Parkování je velký pro-
blém každého města a s nárůstem počtu au-
tomobilů se každý rok zhoršuje. Chodov v tom 
bohužel není výjimkou. I přesto se rada města 
snaží každou žádost posuzovat velmi důklad-
ně, s přihlédnutím ke všem okolnostem. 

Je nutné na tomto místě zdůraznit, že v ce-
lém městě jsme se vydali cestou neprodlužová-
ní individuálních stání pro zdravotně znevýhod-
něné sousedy. K tomuto kroku přistupujeme 
jen v opravdu výjimečných případech, kterých 
bylo za poslední dva roky jen deset, a v polo-
vině případů se jednalo o žádosti rodičů, kteří 
pečují o nemocného potomka. Druhá polovina 
jsou pak případy, kdy jsou lidé odkázáni jen na 
sebe a často jsou zároveň upoutáni na invalidní 
vozík.

Snažíme se postupně budovat všeobecná 
stání pro zdravotně postižené osoby napříč ce-
lým městem. Jednak se tak děje rekonstrukcí 
stávajících parkovišť, ale i budováním zcela no-
vých. A to tak, aby každý měl v blízkém okolí 
svého bydliště alespoň několik takových par-
kovacích míst. Na sídlišti ČSO, kde pan Kočvar 
bydlí, vznikla v loňském roce tři vyhrazená par-
kovací místa a v těsném sousedství jeho domu 
vzniknou v příštím roce další dvě.

V posledních dvou letech město Chodov in-
vestovalo do rekonstrukce nebo výstavby par-
kovacích míst více než 16 milionů korun, což 
je vzhledem k investičnímu rozpočtu města 
výrazná suma. Chápu, že pro mnoho našich 
sousedů je situace komplikovaná, a i já sám 
vnímám, jak problematické je každý večer na-
jít volné místo k zaparkování. I za náročných 
podmínek, kdy každý rok přibydou stovky no-
vých aut, se ale snažíme dělat maximum.

 Mgr.�Luděk�Soukup, místostarosta

Příspěvek Josefa Kočvara
Vážení invalidní občané, až budete žádat 

o přidělení parkovacího místa ve městě, tak 
pozor. Naši volení zastupitelé posuzují váš 
zdravotní stav jen od stolu. A ne dle vašeho 
zdravotního stavu, kdy doložíte vše potřebné 
k posouzení od doktorů. 

Toto město bude za pár let město duchů 
a starých občanů. Nejsou zde vybudovány 
řádné nájezdy pro vozíky a tam, kde jsou, stojí 
auta. Návrhy občanů na vybudování nových 
parkovacích míst nikdo nebere v úvahu.

Žiji zde od 82. roku a kromě sportovišť se 
nic moc nebudovalo. V době, kdy je více aut 
než občanů, je třeba stavět například parko-
vací domy, jako na západě od nás. Mám toho 
více na srdci, to je na jindy. � Josef�Kočvar

Parkoviště ve Smetanově ulici dokončil Chodov v první 
polovině letošního roku. |Foto: Martin Polák
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Kulturní servis

Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v prosinci

Na zahradě se na-
jde práce v každém 
ročním období a 
naše zahrady si péči 
zaslouží, protože se 
na nich rekreujeme 
a máme kam utéci 
před ruchem měs-
ta a každodenními 
starostmi. Podle po-

zorování našich předků i podle pranostik 
nás sice v letošní zimě nečekají žádné zá-
valy sněhu a třeskuté mrazy, ale stále platí, 
že štěstí přeje připraveným, proto bychom 
neměli nic ponechávat náhodě. 

Na záhonech máme stále zimní a růžič-
kovou kapustu spolu s kadeřávkem, proto 
jim trochu přihrneme kořeny, mokvající 
a vadnoucí vnější listy odstraníme a poma-
lu, po částech, je začínáme konzumovat. 
Protože malé mrazíky přišly už v listopadu, 
kadeřávek i kapusty trochu zkřehly a jsou 
již lahodné.

Středomořské bylinky, mezi které pat-
ří například dobromysl, tymián, saturejka, 
estragon nebo yzop, nejsou zvyklé ze své 
domoviny na mráz, a vyžadují proto v na-
šich podmínkách ochranu. Nejlepší je za-
krytí chvojím, které je ochrání před mra-
zem a zároveň umožní odpařování vody, 
kořeny se tak nepřemokří a nenapadne je 
hniloba. Pokud bylinky nemáme na záho-
ně, ale v květináčích, je lepší jejich uložení 
v dřevěné, nebo plastové bedně a zaizolo-
vání dřevitou vlnou, použít lze i polystyrén 
nebo slámu.

Nezapomínáme přitom na další problém  
- dřeviny v zimě žízní a mohou usychat, 
proto každému stromku a keři dopřejeme 
zálivku alespoň 10 litrů, tak aby voda do-
šla až do hlubších vrstev půdy, ke kořenům. 
Zároveň rozlišujeme opadavé a stálezelené 
rostliny - opadavé stromy a keře po shození 
listů výrazně zpomalí své životní pochody,  
a protože odpařují málo vody, mají men-
ší spotřebu než ty stálezelené, např. rodo-
dendrony a azalky. Svými listy stále odpařují 
vodu, proto potřebují zalít i za mrazivých 
dnů, kdy zem promrzlá není.

Letošní zima vypadá, že bude přát vý-
sadbě stromů a keřů, tak jako na podzim. 

Většinu sazenic však dnes koupíme v kon-
tejnerech, a můžeme proto vysazovat celý 
rok.  Za pozornost stojí sice okrasné, ale 
i velice užitečné třeba trnky obecné nebo 
nízký bez černý, které dávají zdravé a po 
úpravě chutné plody. V dobách našich 
předků nesměly chybět v okolí žádného 
stavení, protože se věřilo, že v korunách 
bezu žijí dobří duchové a ochraňují hlav-
ně dobytek. Zároveň se duchové zlobí na 
každého, kdo si z jejich keře něco odnese, 
proto každý, kdo si natrhal bezinky, měl 
před keřem pokleknout a ducha si udobřit 
-  odtud i rčení „před bezem klekni“. Dnes 
jsou tyto rostliny opět aktuální a jejich 
pěstování se věnují zasvěcení zahradníci 
a milovníci domácích rostlin. A nesmíme 
zapomenout, že tyto keře přilákají na naši 
zahradu opylovače, a to v době, kdy je 
ostatních květů ještě málo. 

Další keře vhodné k výsadbě jsou z ciziny 
a i k jejich výsadbě je pořád vhodná doba 
- borůvku chocholičnatou zná téměř každý 
zahrádkář pod názvem kanadská borůvka. 
Mírně matoucím názvem je také borůvka 
kamčatská (Konifera kamtschatica), která 
ani žádnou borůvkou není, protože se jed-
ná o zimolez. Z drobného ovoce bychom 
neměli zapomenout na ovoce našich ba-
biček - na mišpuli obecnou (Mespilus ge-
rmanica), kterou mnohdy považujeme za 
novinku posledních let.

O dalším ovoci, které pěstovali naši 
předkové, se dočtete na našich stránkách 
www.zahradkari.cz/zo/chodov/, nebo až 
skončí všechny nepříjemnosti kolem nás, 
domluvíme si setkání v městské knihovně a 
předáme si své zkušenosti. Protože je pro-
sinec, do ledna 2021 zbývá pár dnů a už 
nebudeme mít možnost se na nějaké akci 
setkat. Alespoň touto cestou všem pěstite-
lům a zahrádkářům přejeme klidné a spo-
kojené vánoční svátky a do nového roku 
hodně, hodně zdraví a spokojenosti.

Pranostika:
• Jsou-li na svatou Barboru meze při-

kryty sněhem, bude hodně trávy.
• Na svatého Tomáše chop se chlupa-

tého rubáše.
• Vánoční hlas hromu neprospívá 

ovocnému stromu.
� zahrádkáři�Chodov
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Ohři překlenula nová lávka 
pro cyklisty i pěší

 Cyklistům i pěším už slouží nová lávka přes 
řeku Ohři u Svatošských skal. Moderní konstrukce 
umožňuje v případě potřeby také průjezd sanit. 
Lávku nákladem 24,5 milionu korun včetně DPH 
nechal vybudovat Karlovarský kraj.

„Visutá konstrukce lávky je ocelová s dřevěnou 
mostovkou z dubu a modřínu, dalším použi-
tým materiálem se stal beton pro spodní stavbu 
a kámen pro obklady opěr. Hlavním vizuálním 
prvkem je dřevěné zábradlí z modřínu ve tvaru 
ondřejských křížů. Celková délka přemostění je  
61,5 metru,“ informovala mluvčí Karlovarského 
kraje Jana Pavlíková.

Nový most stojí na frekventované cyklostezce 
podél Ohře nedaleko dřevěné lávky, která je ve 
špatném technickém stavu.

Právě k páteřní trase kraje se chce připojit také 
Chodov. Společně s Novým Sedlem a Loktem 
pod hlavičkou Mikroregionu Sokolov – východ 
proto bude i v příštím roce pokračovat v přípra-
vách nové cyklostezky z Chodova do Lokte.

„V současné době čekáme na vydání staveb-
ního povolení a v příštím roce chceme požádat 
o dotaci. Pokud se bude vše vyvíjet bez kompli-
kací, je možné, že rovněž vypíšeme výběrové ří-
zení na zhotovitele,“ okomentoval situaci kolem 
cyklostezky manažer Mikroregionu Sokolov - vý-
chod Miroslav Makovička.  (mák)

Skauti opět přivezou 
do města Betlémské světlo

Letošní rok sice velkým akcím nepřeje, ale Cho-
dováci o Betlémské světlo ani letos nepřijdou.

Skauti ze střediska Jestřáb, ve spolupráci s měs-
tem Chodov, jej našemu městu přivezou i tento-
krát. K dispozici bude v kostele svatého Vavřince 
na zlatou neděli 20. 12. od 16.00 do 18.00 a na 
stejné místo si pro něj budete moci přijít přímo 
na Štědrý den od 9.00 do 17.00. 

Žádná tma není tak silná, aby ji světlo z Bet-
léma nedokázalo překonat - tak si přineste kus 
vánočního světla i k vám domů.  (mb)

Nový most přes řeku Ohři.  |Foto: KÚ KK
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Potravinová banka Karlovarského kraje, 
z. s., děkuje městu Chodov za finanční pod-
poru ve výši 20 000 Kč, kterou využívá na čin-
nost v letošním roce. Díky příspěvku se může 
nezisková organizace věnovat svému poslání, 
čímž je boj proti hladu a proti plýtvání potra-
vinami. A co zajímavého se letos událo? 

„Během jarní i podzimní vlny epidemie ko-
ronaviru jsme nepřestali zásobovat naše od-
běratelské organizace potravinovou pomo-
cí. Zájem o tuto pomoc se zvýšil, a tak jsme 
museli zajistit i více potravin. Kromě toho 
jsme se během nouzového stavu zapojili do 
potravinové sbírky pro složky integrovaného 
záchranného systému, za což jsme od Hasičů 
České republiky obdrželi čestné uznání. Také 
nyní jsme připraveni pomoci v oblasti zabez-
pečení stravování pro obyvatelstvo postižené 
mimořádnou událostí,“ uvedl Milan Hloušek, 
ředitel Potravinové banky Karlovarského kra-
je, z. s.

V roce 2019 naše potravinová banka pře-
rozdělila 71 tun potravinové pomoci. V rámci 
spolupráce se svými odběratelskými nezis-

kovými organizacemi se tato pomoc dostala 
k více než 2500 osobám v našem regionu.

V Karlovarském kraji pravidelně pořádáme 
Sbírky potravin, které jsou součástí celore-
publikových kampaní. Díky tomu můžeme náš 
sklad doplnit potravinami, které pro naše od-
běratelské organizace potřebujeme. Jedná se 
o těstoviny, cukr, rýži, mouku, konzervy, mlé-
ko, polévky nebo kompoty. 

Provoz potravinové banky je financován 
z dotačního programu Ministerstva země-
dělství. Peníze na činnost a vybavení získává 
organizace i od dalších měst z našeho kraje. 
Letos se potravinová banka dočkala finanční 
podpory také ze strany Karlovarského kraje, 
Kraslic, Chebu a Karlových Varů. 

Potravinovou banku Karlovarského kraje,  
z. s., založily v roce 2015 dobročinné organi-
zace s dlouholetou působností v našem regi-
onu – farní charity, Armáda spásy a Pomoc 
v nouzi, o. p. s.
Milan� Hloušek, ředitel Potravinové banky 

Karlovarského kraje, z. s.

Nakládání potravinové pomoci.  |Foto: Potravinová banka Karlovarského kraje

Potravinová banka děkuje
městu Chodov
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Poděkování
Děkujeme pořadatelům tradičního chodov-

ského metalového koncertu za finanční podporu 
Denního centra Mateřídouška, o. p. s. Koncert se 
bohužel nepodařilo z důvodu nepříznivé pande-
mické situace uspořádat, rockeři ale dodrželi svůj 
slib a Mateřídoušce věnovali výtěžek ze vstupné-
ho, které se nevracelo.

Děkujeme tedy všem účastníkům zrušeného 
koncertu a především panu Milanu „Berry“ Bera-
novi a paní Jitce Červenkové.

Dále děkujeme sponzorům: paní Ivetě Hauzro-
vé – Oáza restaurace Chodov, paní Jitce Kupco-
vé ze společnosti Domino, panu Tomáši Randovi 
a panu Lukáši Kopeckému - Truhlářství Chodov, 
panu Danielu Demeterovi a panu Jiřímu Kršovi. 
Velmi si vážíme dlouhodobé finanční podpory, 
která nás opravdu těší. 
Bc.�Věra�Bráborcová, ředitelka Denního
centra Mateřídouška, o. p. s.

Česko zpívá koledy
Milí Chodováci, v předchozích letech jsem vás 

srdečně zval na společné zpívání českých koled  
v rámci akce Česko zpívá koledy.

Bohužel  se v letošním roce v rámci protikoro-
navirových opatření v městském parku u sochy 
Knihkupce nesejdeme.

Zazpíváme si koledy doma, u rádií. Koledy bu-
dou vysílány plzeňským a karlovarským rozhla-
sem dne 9. prosince 2020 od 18 hodin. 

Zastupitelé projednají 
rozpočet na příští rok

Návrh rozpočtu na rok 2021 budou projed-
návat na posledním letošním jednání chodovští 
zastupitelé. 

Zasedání se bude konat ve společenském sále 
KASSu ve čtvrtek 10. prosince od 16 hodin.

Zastupitelstvo lze sledovat také z pohodlí do-
mova, KASS totiž opět zajistí na městských infor-
mačních kanálech a sítích přímý přenos pomocí 
streamu.

Jednání zastupitelstva města je veřejné a jsou 
na něj srdečně zváni všichni občané města. 
Všichni návštěvníci musí respektovat všechna 
platná nařízení vlády ČR a Ministerstva zdravot-
nictví ČR.  (mák)

Letošní advent přímo 
z vašeho obýváku

Vzhledem k epidemiologické situaci, která na-
stala, musíme si letošní adventní setkání a popo-
vídání  při dobrém svařáku ve Staroměstské ulici 
bohužel odpustit. Dění kolem celého kulturního 
a společenského života se zastavilo, a to nejen 
v Chodově. 

Vzhledem k tomu, že není možné se potkávat 
při kulturních akcích, tak jak bylo běžné, připravili 
jsme pro vás advent trošku netradičně, ale dou-
fám, že i tak vám přinese radost a potěší vás. 

Nesejdeme se na náměstí, ale potěšíme vás 
tím, že některé akce přeneseme do virtuálního  
prostředí. Stejně, jako listopadový koncert Rohá-
čů, je tedy budete moci sledovat v přímém tele-
vizním přenosu v kabelové televizi a na YouTube 
kanálu TV Studia Chodov, popřípadě dalších so-
ciálních sítí. 

Sérii přímých televizních přenosů už odstar-
toval v závěru listopadu starosta města Chodova 
společně s faráři při zapálení první adventní sví-
ce v kostele sv. Vavřince. Po tomto zahájení jsme 
připravili ve spolupráci se ZUŠ Chodov pravi-
delné adventní koncerty žáků ZUŠ, které budou 
odvysílány vždy v neděli v 18 hodin a zakončeny 
poslední adventní neděli koncertem učitelů ZUŠ.

Za zmínku určitě také stojí připravovaný no-
voroční koncert ČERVENÝCH PANTERŮ, také 
v tomto formátu. Jako hezký kulturní bonus 
v předvánočním čase budou také odvysílány vý-
stavy obrázků výtvarného oboru ZUŠ. Vše mů-
žete sledovat na vašich obrazovkách z pohodlí 
domova a při tom si vychutnávat třeba onen 
zmíněný „svařák“. Já se budu těšit, že v tom roce 
následujícím se už uvidíme opět opravdu naži-
vo a všechny kulturní akce se dostanou opět do 
pohybu. 

S přáním krásného a  klidného závěru roku Jiří 
Spěváček – jednatel KASS. 

Hovořil jsem s panem šéfredaktorem Kacerov-
ským z Plzeňského deníku. Sdělil mi, že koledy 
bude hrát živě kapela Čechomor.

Text koled bude k dispozici v periodiku Deník a na 
webových stránkách www.ceskozpivakoledy.cz.

Dejte si skleničku teplého svařeného vína a na-
laďte hlasy. V duchu se můžete přenést ke Knih-
kupci a jako bychom se tam všichni sešli.

Přeji vám příjemně prožité svátky vánoční 
a v novém roce pevného zdraví. Těším se na vás 
u zpívání v roce 2021.  Rudolf�Netík

11Zprávy z města



Milí přátelé a spoluobčané, 
jak se blíží advent a Vánoce, světla ubývá a tma 

houstne. Letos pochmurnost tohoto období ještě 
zvýraznila pandemie a z ní plynoucí nemocnost, 
ztráta zaměstnání, nejistota, osamocenost. Jakoby 
v největší tísni však přicházejí svátky, které připo-
mínají narození Dítěte, sestup neviditelného Boha 
doprostřed lidské bídy, chudoby, nejistot a opuště-
nosti. Znamená to, že tento svět je i navzdory utr-
pení a hříchu Boží svět, že každý člověk je milován, 
že náš vesmír není prázdná hmota beze smyslu 
a bez účelu, vždyť tím největším divem Vánoc je 
bezmocné dítě, které má přinést záchranu všem. 
Vánoce a Velikonoce jsou dvě spojité nádoby. Ná-
sledování Ježíše vede úzkou cestou, ale vede k cíli 
a naplnění. On ztělesňuje to, co je v životě nejdůle-
žitější. Život jako služba Pravdě, láska k Bohu, která 
se projevuje láskou k člověku, zájmem o druhého, 
pomocí, dobrým slovem i neokázalým činem. 

Letos o Vánocích asi budeme ještě v určité izo-
laci. Snažme se tu izolaci už v adventu překonávat 
tak, jak to lze – třeba tím, že svým blízkým doma 
věnujeme víc pozornosti, že si najdeme čas na 
sdílení, popovídání, že jiným zase zatelefonuje-
me nebo po delší době někomu napíšeme dopis 
a uděláme mu radost. Materiální dárky potěší, ale 
to, co potěší nejvíc, to jsou mezilidské vztahy lásky 
a přátelství, zkrátka vědomí, že druhým na mně zá-
leží. To nás učí betlémské Dítě i jeho matka, Popelka 
Nazaretská, jak ji ve své tklivé stejnojmenné básni 
nazval Václav Renč ve zcela neromantických kuli-
sách leopoldovského lágru v 50. letech. Potěšme 
se vánočními písněmi a koledami, ty první Vánoce 
byly také těžké, vždyť Herodes usiloval Dítě zničit, a 
přece se mu to nepodařilo. To světlo i dnes ve tmě 
svítí a tma je nepohltila.    Martin T. Zikmund, ad-
ministrátor Sboru Českobratrské církve evangelické 
v Chodově

Milí Chodováci,
jsem moc rád, že vás můžeme oslovit 

společně s mým kolegou, kterého si vážím 
a opravdu obdivuji pro jeho povahové rysy, 
které mi chybí.  Čeho jsem si v poslední době 
všiml, je to, že se o sebe více zajímáme, více 
se o sebe bojíme, více na sebe myslíme. Při-
šli jsme na to, že se nikdo nemůže zachránit 
sám. A v rámci mého hesla „z nevýhody udě-
lej výhodu“ to vidím jako velmi dobré. Mů-
žeme totiž z té krize vyjít silnější jako rodiny, 
sousedé, jako město.

Budeme slavit advent a Vánoce, období, 
kdy si po 2 tis. let připomínáme, že ten, kte-
rému všichni říkají Bůh, přišel bydlet s námi, 
v nás.

Jsem přesvědčen, že to učarovalo pohan-
ským Římanům i sv. Václavu, když vlastníma 
rukama kladl základní kámen pražské ka-
tedrály na svátek sv. Emeráma r. 935. Získal je 
všechny příběh Boha, kterému se neobětuje, 
ale který se obětuje, kterému se neklaníme, 
ale který dává život za nás. Proto ho uctíváme 
a klaníme se mu. Přeji vám všem, abyste ještě 
více objevili zázrak vzájemné blízkosti a péče 
o sebe navzájem.

 Romuald�Štěpán�Rob, administrátor 
Římskokatolické farnosti v Chodově

Bohoslužby v obou chodovských kostelech, 
přepisy kázání a program pro dobu advent-
ní a vánoční můžete sledovat na facebooku, 
nebo na našich stránkách

https://www.farnost-chodov.cz
http://karlovy-vary.evangnet.cz/site/
Na Štědrý den bude kostel svatého Vavřin-

ce otevřen od 9.00 do 17.00 a bude zde k dis-
pozici Betlémské světlo.
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ZŠ Školní ulice

Rozsáhlá obměna IT techniky
V průběhu října a listopadu proběhla ve škole 

řada pozitivních změn.
Díky navýšení provozního rozpočtu ze strany 

města Chodov se ve škole podařilo modernizovat 
 anebo zcela nově vybavit řadu učeben.

Proběhla kompletní výměna 10 let starých, 
nefunkčních počítačů v počítačové učebně na  
1. stupni za nové počítače.

Všechny učebny druhého stupně byly vybave-
ny počítači s rychlým kabelovým připojením k síti. 
To umožní  přechod k plnému využívání platformy 
Bakalář, kterou uskutečníme od druhého pololetí, 
a současně nám takto vybavené učebny umožni-
ly provádět online výuku v době distanční výuky. 
Dále byly v učebnách na druhém stupni nainsta-
lovány nové tabule a multifunkční dataprojek-
tory, v dalších učebnách byla nainstalována 
a osazena promítací plátna a dataprojektory, 
generální opravou prošla starší interaktivní smart 
board tabule a přibyla také jedna zcela nová 
smart board tabule.  Vyučující školy tak získali 
podmínky a možnosti pro každodenní využívá-
ní IT techniky při výuce. V dnešní době existuje 

nepřeberné množství digitálních učebnic, po-
můcek, a počítač tak významně pomáhá při 
výuce jak učitelům, tak žákům. Věřím, že učitelé 
budou tuto techniku společně s žáky efektivně 
využívat, a vím, že to přinese užitek učitelům 
při zprostředkování výuky, tak především dě-
tem při osvojování si učiva. Využívání IT techni-
ky v hodinách bude mít jistě i kladný dopad na 
zlepšení počítačových dovedností našich žáků.  
Tak jako učitelé, žáci a rodiče v celé republice, 
i my se potýkáme s distančním způsobem výuky.

Moc děkuji všem vyučujícím školy za obrov-
ské množství práce spojené s organizováním 
distanční a online výuky. Zajištění takto vedené 
výuky je opravdu organizačně i profesně velmi 
náročné. Děkuji i žákům školy a jejich rodičům 
za ochotu spolupracovat při zavádění této výuky. 
I oni se museli učit mnoha novým věcem a po-
stupům a se školou a vyučujícími úzce spolupra-
covat.

Vážíme si toho a těší nás Vaše ochota a vstříc-
nost. Doufáme, že současná nešťastná situace 
s distanční výukou brzy pomine a že se co nej-
dříve sejdeme všichni společně ve škole.

Klidné Vánoce, šťastný nový rok a pevné zdraví 
přeje Milan�Martinek� a� všichni� zaměstnanci�
školy.

Po více než měsíční nucené pauze se prvňáčci a druháci základní školy ve Školní ulici vrátili v polovině listopadu 
do školních lavic. Ze setkání se spolužáky, ale i svými učiteli měli upřímnou radost. Hned první hodiny, poté co si 
povyprávěli zážitky, se vrhli do výuky a bylo vidět, že ani doma nezaháleli a zadané úkoly se snažili společně s rodiči 
zodpovědně plnit.  |Text a foto: Mgr. Romana Poláková
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ZŠ Nejdecká ulice

Mateřská škola Chodov

Poděkování a přání do nového roku
Zaměstnanci MŠ Chodov chtějí touto ces-

tou poděkovat všem rodičům, kteří nám 
vyšli během nouzového stavu vstříc a v prů-
běhu listopadu si nechali své děti doma.                                                                                                                                        
Koncem října zasáhla nákaza COVID-19  

Trochu jiná hudební výchova

Nová vládní opatření o ochraně našeho zdraví 
nám v současné době neumožňují vést klasickou 
výuku hudební výchovy, která bývá v ZŠ Nejdec-
ké plná zpěvu a tance. Opatření chápeme a plně 

respektujeme, proto hledáme nové způsoby vý-
uky, které budou plně rozvíjet hudební dovednos-
ti našich žáků.

Inspirujeme se citátem hudebníka Eltona Joh-
na: „Hudba má schopnost uzdravovat“, proto se 
výuky hudební výchovy nevzdáváme.

Využíváme, kromě klasických poslechových 
činností, také hudební hry, řešíme hudební kvízy 
a hádanky. Aktivně pracujeme s PC aplikacemi, 
které zdokonalují hudební znalosti a dovednosti. 
Děti prezentují referáty o oblíbených hudební-
cích. Častěji zapojujeme hru na „Boomwhackers“ 
(unikátní perkusní - bicí nástroj, který je laděn na 
určité tóny) a další hudební nástroje. Lépe po-
znáváme tajemství notových zápisů, překládáme 
texty písní z cizích jazyků, hledáme poezii v tex-
tech písní. Výtvarně vytváříme hudební časovou 
osu, kam umisťujeme texty písní, které jsou typic-
ké pro daná období.

Uchopit hudební výchovu trochu jiným způso-
bem se nám daří také prostřednictvím propojení 
mezipředmětových vztahů. Využíváme poznatky 
z hodin matematiky, českého a anglického jazy-
ka, dějepisu a výtvarné výchovy.

Odlišné pojetí hudební výchovy vede žáky 
k přesnějšímu vnímání pocitů, myšlenek, nápadů 
a potřeb. Žáci se učí vyjadřovat své nálady, na-
cházet pozitivní postoj k sobě samému a zároveň 
respektovat a tolerovat názory druhých.

Ukázku z netradiční hodiny hudební výchovy 
najdete na FB stránkách naší školy.
� Mgr.�Helena�Kalfářová

Nabídka pracovního místa
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, 

příspěvková organizace hledá kvalifikované-
ho učitele/učitelku převážně na 2. stupeň ZŠ  
s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. v aktuál-
ním znění.

Informace: osobně: 
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov 
telefonicky: 352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem:  info@zschodov-nejdecka.cz  
� Mgr.�Iva�Jurnečková, ředitelka školy

ZŠ Husova ulice

Hledáme učitele
Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace -  AJ, 

M, F, D, Z, Tv a Hv) - plný úvazek (dle zákona 
č. 563/2004 Sb).

Informace podá na tel. 352  352 390 vedení školy.                                                                                                                           
Další informace o životě na naší škole najdete na 
stránkách www.zs3chodov.cz.
� Mgr.�Lenka�Hrušková

Nabídka volného pracovního místa
Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného uči-

tele/učitelku 1. stupně. Nástup možný ihned. Bliž-
ší informace na telefonu 352352190 nebo přímo 
u ředitelky školy. �Mgr.�Iva�Šípová, ředitelka školy

ZŠ J. A. Komenského

Hledáme učitele 
Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku 

s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro výuku 
Aj převážně na II. stupni ZŠ, dále přijme učitele/
ku pro výuku přírodovědných oborů matemati-
ka, fyzika, chemie, nebo vysokoškolsky vzděla-
ného odborníka z praxe.  Další informace na tel. 
352352290 nebo u ředitele školy.

 Mgr. Milan Martinek, ředitel školy
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Policie České republiky

Pozor na kapesní krádeže a podvody 
na internetu

Policisté Karlovarského kraje by Vám i v této 
době chtěli přinést několik preventivních rad, 
neboť s blížícími se vánočními svátky nám hrozí 
určitá rizika a můžeme se velmi snadno stát obětí 
protiprávního jednání jak v reálném, tak virtuál-
ním světě. 

V případě, že vyrazíte na nákup vánočních 
dárků do nákupních domů, mějte své osobní věci 
pod neustálým dohledem. Zkušenému kapsáři 
totiž stačí jen několik málo vteřin k tomu, aby 
Vám odcizil mobilní telefon, peněženku, doklady 
či celé příruční zavazadlo.  Proto doporučujeme 
nosit finanční hotovost odděleně od dokladů 
a platebních karet. Mobilní telefony mějte také 
řádně zabezpečeny v uzavřené kapse. Svá osob-
ní zavazadla neodkládejte ani na nákupní vozíky 
a mějte je vždy řádně uzavřena.

Nepodceňujte ani chvíli, kdy ukládáte nákup 
do svého vozidla, a peněženku či kabelku mějte 
vždy pod dohledem. 

Pozor si ale dejte například i při placení pla-
tební kartou či při výběru z bankomatu. Nikdy 
nezadávejte PIN k Vaší platební kartě, pokud se 
ve Vaší blízkosti někdo nachází či narušuje Vaši 
diskrétní zónu. 

V případě, že budete své vánoční dárky po-
řizovat prostřednictvím internetu, buďte zvláš-
tě obezřetní. Dávejte si proto pozor, z jakých 
e-shopů dárky objednáváte, a použijte raději jen 
ověřené zdroje. Peníze neposílejte dopředu, ale 
raději volte způsob platby dobírkou. Můžete tak 
předejít možnému zklamání.  V případě přihláše-
ní do jednotlivých e-shopů a služeb na internetu 
používejte různá a kvalitní hesla, aby nedošlo 
k prolomení Vašeho účtu.

Jestliže se budete chtít přihlásit do svého inter-
netového bankovnictví, nepřihlašujte se v žád-
ném případě z odkazu ve Vašem e-mailu, může 
se jednat o podvod. 

V případě, že se i přes naše preventivní rady 
stanete obětí protiprávního jednání, bezodklad-
ně se obraťte na nejbližší policejní služebnu nebo 
volejte na tísňovou linku Policie ČR. 

Rádi bychom Vám tímto popřáli klidné a po-
hodové prožití vánočních svátků a šťastný vstup 
do nového roku. 
nprap.� Mgr.� Věra� Hnátková, oddělení tisku 

a prevence Krajského ředitelství policie Karlovar-
ského kraje 

několik zaměstnanců MŠ Chodov.
Od tohoto období jsme tedy řešili nejen ka-

rantény pracovníků, celých tříd či skupin dětí, 
kteří byli v kontaktu s pozitivními osobami, 
ale navíc bylo poměrně hodně zaměstnanců 
v pracovní neschopnosti z důvodu tradičních 
podzimních viróz a chřipek nebo v dlouhodo-
bé pracovní neschopnosti z předešlého obdo-
bí. Z provozních a organizačních důvodů jsme 
přistoupili k omezení provozu.

Dalším důvodem byla rovněž epidemiolo-
gická situace ve městě, kdy denní nárůst po-
zitivně testovaných byl vzrůstající. Velmi jsme 
proto ocenili pochopení, vstřícnost, laskavost, 
ohleduplnost a spolupráci všech rodičů, kte-
rým nevadilo nechat si dítě doma a vzdělávat 
jej distanční formou dle nabídky na webu školy. 
Děkujeme rovněž zřizovateli za jeho podporu 
a spolupráci.

Doufáme, že se situace brzy zlepší nato-
lik, že takovýchto opatření nebude potřeba.                                                                                                           
Vzhledem k tomu, že se tradiční vánoční be-
sídky ve třídách tento rok neuskuteční, pře-
jeme tedy, alespoň takto, všem našim dětem 
a jejich rodičům klidné a pohodové prožití ad-
ventu i Vánoc v kruhu rodiny, kouzelný Štědrý 
den, veselého silvestra a v novém roce mnoho 
zdraví a štěstí. Děkujeme za spolupráci a po-
chopení v roce 2020 a doufáme, že rok 2021 
bude pro nás všechny příznivější. 

Dále bychom chtěli poděkovat všem zaměst-
nancům Městské knihovny Chodov, kteří MŠ 
Chodov nabídli svou pomoc a zajistili pobyt 
a denní program pro děti-žáky 1. stupně ZŠ, 
jejichž maminky tak mohly dále pracovat ve 
svých třídách a nemusely žádat o ošetřovné. 
Tato pomoc výrazně přispěla k tomu, že mate-
řinky přečkaly nouzový stav bez toho, aby mu-
selo být některé pracoviště uzavřeno z důvodu 
nedostatku personálu. Velmi děkujeme.

Do třetice bych chtěla jako ředitelka MŠ 
Chodov poděkovat všem svým zaměstnancům 
za jejich práci v letošním roce. Byl to rok ne-
lehký, plný mimořádných událostí a obtížných 
situací. Velmi si cením vaší vzájemné spoluprá-
ce a výpomoci jak mezi pracovišti, tak i mezi 
třídami, vaší obětavosti a ochoty zastoupit ne-
přítomné kolegy a zajistit tak vždy provoz pro 
předškoláčky.

S letošní mimořádnou situací jsme se vy-
pořádali velmi dobře a dokázali jsme, že nás 
jen tak něco nezaskočí. Přeji všem pohodové, 
krásné Vánoce a klidnější rok 2021.
� Ivana�Šestáková, ředitelka MŠ Chodov
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO
Říjen byl z pohledu zásahové činnosti poměr-

ně náročný a události byly rozmanité. Jednotka 
zasahovala celkem u 14 událostí.

Z toho dvě události byly mimo území zřizova-
tele jednotky. 7 osob bylo zraněno, zároveň i za-
chráněno. Jednou jednotka zasahovala na pokyn 
zřizovatele, v rámci tzv. „ZOČ - zpráva o činnos-
ti“, mimo poplach, technická pomoc občanovi 
v osobní nouzi. 1x se jednalo o požár potravin 
v bytě Obránců míru, bez větších škod a bez 
zranění. Celkem dvě nehody, během kterých 
jednotka také zasahovala, si vyžádaly celkem tři 
zraněné osoby.

Jednou šlo o dopravní nehodu osobního vozi-
dla v příkopu v Boučí ( jedno lehčí zranění). Dru-
há nehoda dvou osobních vozidel se stala po-
blíž Jimlíkova. I zde, kromě škod na vozidlech, si 
nehoda vyžádala dvě lehčí zranění. Ostatní byly 
zásahy technického charakteru.

Celkem čtyřikrát se z důvodu různých 

nebezpečí z prodlení nouzově otevíral byt v Cho-
dově (Hrnčířská ulice - zraněný muž, Palackého 
- žena po dialýze, ČSO - zraněný muž, Revoluční 
- bez zranění). Jednotka se podílela na úspěšné 
pátrací akci v Sokolově, pohřešovaná žena byla 
nalezena zraněná a předána do péče zdravot-
níkům. V jednom případě šlo o záchranu osoby 
uvízlé ve vaně v ulici Hlavní. I zde byla žena za-
chráněna a předána do péče zdravotníkům. Ve 
dvou případech byly likvidovány uniklé pohonné 
hmoty, které znečistily komunikace v chodovských  
ulicích Karlovarská a Staroměstská. Jeden únik ply-
nu, po opravě plynárenské technologie – plynové 
stanice v ulici U Porcelánky, byl vyřešen společně 
s techniky plynárenské pohotovosti. Nikdo nebyl 
zraněn, k ohrožení obyvatel také nedošlo.

Jeden planý poplach byl zaznamenán v ulici 
Tovární, zde byl prověřen údajný požár od zá-
bavní pyrotechniky, který se nakonec nepotvrdil. 
Další informace včetně fotogalerie najdete na 
našem webu a FB.
Informace SDH

V říjnu jsme vzhledem k aktuální pandemické 
situaci a vyhlášenému nouzovému stavu opět 

Hasiči při zásahu  u dopravní nehody v Jimlíkově.  |Foto: SDH Chodov
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Městská policie Chodov

Střípky z policejních svodek
Neustálý tlak na bezdomovce ze strany vý-

konu služby strážníků je někdy jako boj s větrný-
mi mlýny. Uložené sankce jsou nevymahatelné, 
na výzvy hlídky reagují velmi nepředvídatelně  
a z města se jim evidentně nechce.

Žebrají, kde se dá, a docela jsou úspěšní, pro-
tože se najde dost lidí, kteří se slitují a přispějí ně-
jakou tou korunou, kterou obratem bezdomovci 
otočí v nějakém nákupním středisku za alkohol. 
Jsou velmi přizpůsobiví a umějí kočovat za výděl-
kem, což se projevilo například v jednom týdnu, 
kdy se jim celkem dařilo vyžebrat větší obnosy 
peněz u cestujících, kteří se pohybují na auto-
busovém nádraží. Dokonce si stihli kolem Tesca 

postavit i několik stanů, odkud směle pak vyráželi 
na žebrající mise.

Dokonce se vyskytl i jeden kreativec, jenž se 
povýšil na jakéhosi převaděče seniorů, kteří ka-
ždé ráno mířili z Domu s pečovatelskou službou 
za nákupy do Tesca, a tento bezdomovec zde na 
ně trpělivě čekal s tím, že je převede přes silnici, 
ale za drobný úplatek, který mu občas důchodci 
skutečně předali. Své opilecké orgie pak bohužel 
prezentují každému, kdo se kolem jejich ležení 
vyskytne, děti nevyjímaje. Pak začnou padat stíž-
nosti a strážníci bezdomovce vytlačí do jiné loka-
lity města, kde to vše začne nanovo.

Velice brutálním způsobem si vyřizovali své 
účty dva muži před panelovým domem v ul. 
Osadní, kde se nejdříve vzájemně dohadovali, 
poté vulgárně uráželi a nakonec i fyzicky na-
padli. Jejich spor ukončil jeden z mužů dokonce 
kopanci do ležícího těla svého soka a v dalším 
jednání mu zabránil až příjezd přivolaných stráž-
níků. Muž byl poté předán policii, která posoudí, 
zda bude zahájeno trestní stíhání.

Že pivo chutná v každém věku, přesvědčil 
IZS i své sousedy 80letý muž z ul. U Koupaliště, 
který si skočil na pár kousků do blízké hospůdky. 
To, že si tam skočil těsně poté, co do trouby za-
ložil maso na oběd, zapomněl hned po prvním 
půllitru. To, že oběd je už asi dávno hotový, ale 
nepoživatelný, zaregistrovalo několik sousedů 
v domě, kteří zpozorovali dým stoupající z okna 
svého souseda, který na bouchání na dveře ne-
reagoval, neboť zatím místo hladu hasil žízeň. 
Štafetu hašení však za něho převzala přivolaná 
hasičská jednotka.  
Zábavní pyrotechnika

Chtěli bychom připomenout zvláště dětem 
a jejich rodičům, že vzhledem k blížícím se osla-
vám nového roku bude v prodejní nabídce opět 
i tzv. „zábavní pyrotechnika“. Ta je však zábavou 
pouze za dodržení bezpečnostních pravidel 
a její použití nevhodnou formou a při porušení 
bezpečnostních pravidel má za následek vážné 
úrazy a škody na majetku. Doporučujeme rodi-
čům dětí, aby je v zájmu ochrany života a zdraví 
o této skutečnosti řádně poučili. 

Přejeme Vám za kolektiv městské policie šťast-
né a klidné prožití vánočních svátků. 
Hledáme kolegy

Stále hledáme parťáky do našich řad. Pokud 
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní 
a dopravní problematice tomuto městu v unifor-
mě strážníka, ozvěte se nám.
 Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

pozastavili veškerou zájmovou, spolkovou, pre-
ventivně výchovnou činnost. Veškerá hlavní čin-
nost je směrována k zajištění akceschopnosti 
zásahové jednotky a krizového řízení města. Pro 
bezpečnost našich občanů děláme maximum. 
Závěrem děkuji všem chodovským hasičům za 
odvedenou náročnou práci. Všem přeji při do-
držování vládních opatření pevné zdraví i nervy.

Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz 
Otvírání bytu v Hrnčířské ulici. |Foto: SDH Chodov

17Zprávy z města
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Poprava piráta na dobové kresbě. Typově stejná šibenice stála v Chodově.   |Foto na dvoustraně: archiv M. Bělohlávka

Tento měsíc téma úplně vánoční nebude. 
Společně se totiž vydáme na symbolický 
výlet na chodovský šibeniční vrch. Že jste  
o něm zatím nikdy neslyšeli? 

Není úplně divu, ve většině literatury se o něm 
nepíše vůbec nic a i pro mě byla jeho existence 
překvapením. Poprvé jsem si náznaku jeho exis-
tence všiml na mapě stabilního katastru z roku 
1842. Jde o nejstarší katastrální mapování všech 
obcí v Českém království a tyto podklady nám 
dokáží hodně vypovědět o tom, jak vypadala 
naše města a naše obce před stovkami let. Na 
této mapě se severovýchodně od centra obce – 
v místech dnešní Nejdecké ulice a dále směrem 
na Božičany – nachází území označené jako „Oe-
der Galgen“, tedy Opuštěná (pustá) šibenice.

To mne tehdy zaujalo a rozhodl jsem se podí-
vat na mapy ještě starší. První alespoň trochu po-
drobnou mapu Chodova máme z let 1764–1768 
a jde o tzv. první (někdy též josefinské) vojen-
ské mapování. Důstojníci vojenské topografické 

služby tehdy projížděli krajinu na koni a mapovali 
metodou "a la vue", česky to zní méně vzneše-
ně - "od oka", tj. pouhým pozorováním v teré-
nu. Jeden důstojník tak za léto zmapoval až 350 
km2. Na této mapě najdeme severovýchodně od 
Chodova napůl cesty do Božičan na mapě kar-
tografickou značku pro šibenici – příčné břevno 
položené na dvou sloupech.

Většina českých šibenic totiž vypadala jinak, 
než jak si většina z nás představuje. Nejčastěji 
šlo o jednoduché příčné břevno, nesené dvěma 
sloupy – tak jako v Chodově. Ve větších a bo-
hatších obcích pak měla šibenice zděný základ, 
na kterém stály tři, nebo čtyři sloupy propojené 
vzájemně břevny. Tím se zvyšoval počet odsou-
zenců, které bylo možné v jednom okamžiku 
popravit. Slavná Tyburnská šibenice v Londýně, 
zvaná „králův strom“, takto mohla pojmout až 
24 odsouzenců. V našem regionu takové velké 
šibenice známe například z Horního Slavkova 
nebo z Bečova nad Teplou, kde se nám dodnes 

Šibeniční vrch v Chodově
18 Historie
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jejich základy zachovaly. 
Kdy přesně chodovská šibenice vznikla, to bo-

hužel nevíme. Její původ můžeme klást do doby 
kolem roku 1600, kdy víme ze záznamů, že rytíři 
v loketském okrese získali právo vrchního soudu 
nad svými poddanými. Tehdejší chodovští páni – 
Unruherové – nechali tedy šibenici zřejmě posta-
vit jako symbol této své nové pravomoci a jako 
jasnou výstrahu svým poddaným. V této tradici 
určitě pokračovali i páni z Plankenheimu, kteří 
Chodov získali o pár let později v době pobělo-
horské. Jelikož šlo o dobu častých selských bouří 
a třicetileté války, staly se šibenice a hrdelní právo 
pro šlechtu způsobem, jak udržovat klid na svých 
panstvích.

Musíme zde ale přiznat, že je velmi pravdě-
podobné, že v Chodově k popravě možná nikdy 
nedošlo a šibenice plnila především „preventiv-
ní“ a „odstrašující“ funkci. Minimálně pro popra-
vy v Chodově nemáme žádné písemné důkazy. 
S jistotou víme, že Chodov nikdy neměl vlastního 

kata, a pokud by zde poprava proběhla, musela 
by si chodovská vrchnost pozvat mistra popra-
včího z nějakého královského města. V druhé 
polovině 18. století pak byla tato „venkovská“ 
popraviště zrušena reformami Marie Terezie úpl-
ně a vznikl systém soudů v královských městech, 
kam se přesunulo i vykonávání hrdelních trestů. 
V této době tedy většina českých šibenic zanikla 
a stejný osud potkal i tu v Chodově. Až do polo-
viny 20. století se udržel název „Opuštěná šibe-
nice“ pro pozemky mezi Chodovem a Božičany 
a po výměně obyvatel po druhé světové válce 
zmizel z obecného povědomí i on.

A kde přesně bychom místo, kde kdysi stáva-
la chodovská šibenice, našli? Přesně napůl cesty 
mezi Chodovem a Božičany – tedy v místech, 
kde se dnes nachází areál podniku Chodos Cho-
dov a sousedící les. Dnes už tam šibeniční vrch 
nepřipomíná nic a zůstalo nám jen to jméno na 
starých mapách.

 Miloš�Bělohlávek, městský historik

Mapa prvního vojenského mapování z let 1764-1768. Červeně označená je šibenice.
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VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA

ZuŠ Chodov a KASS Chodov vás zvou 

na výstavu prací žáků výtvarného oboru  ZUŠ Chodov

     tříd Milana Exnera a Vladimíra Hrebeňáka 

sledujte na 

FB TV studio Chodov,

YOUTUBE kanálu 

TV studia Chodov

nebo v kabelové

televizi TV Chodov



TV Studio Chodov
1. 12. (út) až 4. 12. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery
1. ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ CHODOV
Žáci
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA ZUŠ CHODOV
Výtvarný obor tříd Milana Exnera a Vl. Hrebeňáka
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

8. 12. (út) až 11. 12. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
2. ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ CHODOV
Žáci
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA ZUŠ CHODOV
Výtvarný obor tříd Milana Exnera a Vl. Hrebeňáka
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

15. 12. (út) až 18. 11. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery
3. ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ CHODOV
Žáci
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA ZUŠ CHODOV
Výtvarný obor tříd Milana Exnera a Vl. Hrebeňáka
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech  

Fotbal

22. 12. (út) až 25. 12. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery
4. ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ CHODOV
Učitelé

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA ZUŠ CHODOV
Výtvarný obor tříd Milana Exnera a Vl. Hrebeňáka
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

24. 12. (čt) od 10:00 a 18:00 h
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ STAROSTY MĚSTA

29. 12. (út) až 1. 1. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA ZUŠ CHODOV
Výtvarný obor tříd Milana Exnera a Vl. Hrebeňáka
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

Do uzávěrky tohoto vydání nebyl vzhledem k epidemiologické
 situaci k dispozici program kulturních, společenských a sportovních 

akcí ve městě. Sledujte proto informační kanály jednotlivých 
organizací a kulturního střediska v Chodově. 
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Spartak Chodov
Vážení čtenáři, rád bych Vás na tomto 

místě opět seznámil s posledními výsledky 
našich družstev. Bohužel to ale není možné, 
protože současná epidemiologická situace 
a nařízení vlády nedovolily odehrát žádná 
soutěžní utkání. Jsme z toho velmi smutní 

a pevně věříme, že všechny nesnáze brzy 
pominou a naši hráči i trenéři se budou moci 
znovu naplno věnovat svému oblíbenému 
sportu.

Dovolte mi, abych Vám všem popřál pří-
jemné vánoční svátky v kruhu vašich nejbliž-
ších. A do nového roku nemůžu popřát nic 
jiného než pevné zdraví a mnoho spokoje-
nosti v osobním životě! Jaroslav�Pinc



Uzávěrka lednového čísla
11. prosince 2020

PRONÁJEM BYTU 

TEL.: 737 603 643 

Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 (62,40 m2),
Jiráskova 774, Chodov, přízemí 

parkování u domu, klidná lokalita, v okolí obchody, 
pošta, banka, škola, školka, restaurace, dětské hřiště

Nájem 8.500 Kč + energie 
Vratná kauce:  2 nájmy při podpisu smlouv y

volný ihned
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CELOROČNÍ PRODEJ
BRAMBOR, CIBULE, ČESNEKU A JABLEK 
OD  FARMÁŘŮ A ZEMĚDĚLCŮČESKÝCH

PRODEJ V TATROVICÍCH (pod kostelem)
OTEVŘENO: PO-PÁ   9.00-11.30 13.00-17.00    SO   9.00-13.00

TEL. 702 040 495, 352 676 737
Telefonické objednávky s možností závozu až k vám!

www.ovoce-zelenina-tatrovice.cz

VELKOOBCHOD-MALOOBCHOD 
OVOCE A ZELENINY

V TATROVICÍCH nabízí

AKTUÁLNÍ NABÍDKA:
 VLAŠSKÉ OŘECHY LOUPANÉ

SALÁTOVÉ BRAMBORY, CIBULE, ČESNEK, JABLKA
HRUŠKY, PŠENICE, JEČMEN, MED, MOŠTY.
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GYMNÁZIUM SOKOLOV
a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

nabízí vynikající přípravu
v několika oborech vzdělání

A b s o l ve n t  ka ž d é h o  o b o r u  j e  p ř i p r ave n  ke  s t u d i u  n a  j a k é ko l i  v y s o k é  š ko l e .

4leté pro žáky z devátých tříd

6leté pro žáky ze sedmých tříd
přírodovědné zaměření

8leté pro žáky z pátých tříd

4leté
pro žáky z devátých tříd
rozšířená výuka
tělesné výchovy V CHODOVĚwww.gymso.cz



PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE 
NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH

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

PŮJČ 
SI MĚ

Nejoblíbenější TAXI služba v Chodově

mmáámmee  ii  ddrruuhhéé  tteell..  čč..  777733  330000  330088
Pro velký zájem 

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
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Karlovarsko

+420 603 880 965 f.dvorak@reality11.cz

POMUŽEME  VÁM
S PRODEJEM  I  PRONÁJMEM 
VAŠÍ  NEMOVITOSTI

º



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 

    
      

     Petr Kácha & Vítězslav Vondrys 
     antsatel-kv 
 
 
 
       Anténní a satelitní technika 
       EZS Jablotron , Elektro 
       
       Tel.:604 200 386           info@antsatel-kv.cz 
                            www.antsatel-kv.cz  
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VSAĎTE NA 
KVALITU

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ , HLINÍKOVÁ 
A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ STÍNICÍ TECHNIKA

Bendlova 572, T: 603 211 229
E-mail: sokolov@otherm.cz

www.otherm-sokolov.cz
OTHERM SOKOLOV

Jakub Hejna

Nerudova 1221, Chodov 357 35
tel.: 725 029 992
e-mail: jakub-hejna@email.cz

pozemní stavitelství

- N o v o s t a v b y 
- R e k o n s t r u k c e 
- P o r a d e n s t v í
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Všem zákazníkům TAXI Suchan 

přeji krásný, zdravý 

a úspěšný nový rok 2021



Akce platí od 1. 11. 2020 do odvolání.

MĚŘENÍ ZRAKU

U Porcelánky 1017, Chodov, tel.: 777 912 551
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