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Starosta Patrik Pizinger: Uplynulý rok
2020 byl nejpodivnějším rokem
V minulých letech
jste každý rozhovor začínal konstatováním, že
jste s uplynulým rokem
spokojen a že se vydařil. Platí to i pro rok
2020?
Letos to tak stoprocentně říct nemohu. Rok
2020 byl nejpodivnějším
rokem, jaký asi většina z nás prožila. Na jednu
stranu musím velmi pozitivně hodnotit, že se
i přes nepříznivou situaci podařilo začít největší
investici města v posledních letech – rekonstrukci
objektu školy v ulici Dukelských hrdinů. Na druhou stranu jsem jako politik, ale ani jako člověk
nezažil rok, který by byl tolik psychicky i fyzicky
náročný.
Jak podle Vás Chodov a jeho obyvatelé
zvládli epidemii koronaviru covid-19?
Podle mě velmi dobře. Zvláště na jaře, když
byla situace velmi nepřehledná, nařízení přicházela často každý den a nikdo vlastně nevěděl,
proti čemu stojíme, tak tehdy Chodováci prokázali velkou schopnost semknout se a spolupracovat. Desítky sousedů nám nosily ušité roušky, lidé
celkem přísně dodržovali vládní nařízení a snažili
se chránit sebe i své blízké.
Dnes už jde vidět únava na celé společnosti.
Všichni jsme unavení nejen z omezení, ale hlavně
z jejich chaotičnosti a nepřehlednosti. Jeden týden jsou zaváděna opatření, která hned ten další
vláda sama popírá a obchází. Čím méně nařízením rozumíme, tím větší máme bohužel tendence je nedodržovat.
Projevila se epidemie v realizaci větších investičních akcí v rámci města?
Naštěstí ne nijak výrazně. Jsem opravdu rád,
že se podařilo začít s rekonstrukcí budovy školy
v ulici Dukelských hrdinů, kterou postupně adaptujeme pro potřeby chodovské ZUŠky. V tuto
chvíli je budova zvenku zcela hotová, dostala
z obou stran novou fasádu a pracuje se na vnitřních prostorách. Stejně tak se nám podařilo po
několika letech dotáhnout revitalizaci lesoparku
v Lesní ulici, kterou považuji za velmi zdařilou,
a jsem rád, že jsme pro naše sousedy vytvořili
nové místo pro procházky a odpočinek. Velmi se

daří i revitalizace sídliště v Tovární ulici, kde pomalu končí první etapa a vzniklo zde 35 nových
parkovacích stání. No a v neposlední řadě jsme
v letošním roce našim hasičům koupili nový žebřík, který nám ve výbavě naší jednotky opravdu
hodně chyběl. Ve městě, které je tvořené paneláky a věžáky, je zásah bez žebříku noční můra
každého hasiče.
V polovině prosince byl schválen rozpočet na příští rok. Již dopředu jste avizoval, že
bude vzhledem k ekonomickému propadu
jeho skládání mnohem náročnější než obvykle. Muselo město omezit investice nebo
běžný provoz?
Máme velké štěstí, že Chodov dlouhodobě
patří mezi města s nejlepší ekonomickou kondicí v regionu. V minulých letech jsme dokázali
vytvořit finanční rezervu, díky které zvládneme
přečkat následující roky, které budou ekonomicky velmi složité. Už pro rok 2021 jsme tedy sáhli
do našich městských úspor, abychom nemuseli
omezovat investice, ale ani běžný chod města.
Odvážet odpad, svítit nebo uklízet silnice musíme prostě za všech okolností. Z velkých investic
náš čeká dokončení budovy ZUŠ, druhá etapa
revitalizace sídliště v Tovární, parkoviště na sídlišti v ČSO nebo začátek výstavby cyklostezky
z Chodova do Lokte přes Nové Sedlo a Loučky.
Budeme také budovat, nebo opravovat, několik
nových dětských hřišť a chystáme se dokončit
projektovou dokumentaci k výstavbě skateparku
na Bílé vodě.
Od poloviny prosince jste členem Rady
Karlovarského kraje. Co pro Vás tato nová
funkce bude znamenat? A co to bude znamenat pro Chodov?
Na tomto místě je důležité říct, že to neznamená, že bych skončil v Chodově.

Pokračování na straně č. 4

Piktogram ve zpravodaji

Tento piktogram upozorňuje
na to, že k dané akci pořídilo chodovské TV studio videozáznam,
popřípadě videoreportáž, které jsou či budou
ke zhlédnutí na www.kasschodov.cz v záložce
Archiv TV Chodov.
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Pokračování ze strany č. 3
Chodov pro mě, tak jak jsem to říkal i před volbami, bude vždy na prvním místě. Byla by ale
chyba nevyužít možnost ovlivnit dění v našem
kraji a zříci se odpovědnosti, kterou jste nám svěřili. Věřím navíc, že právě na pozici radního pro
regionální rozvoj mám velkou možnost podpořit
i dění v Chodově a jeho okolí.
Jsem navíc přesvědčen, že tým na chodovské
radnici, v čele s panem místostarostou a paní tajemnicí, je natolik funkční a výkonný, že jim mohu
bez starostí svěřit část svých povinností. V následujících týdnech a měsících uvidíme, jak tento
souběh funkcí bude fungovat.
Vnímám jako pozitivní i fakt, že v nové krajské
vládě bude mít Chodov silné zastoupení. Chodováci budou zasedat ve výboru pro vzdělávání
a školství, v komisi pro přeshraniční spolupráci, ve
sportovní komisi, v komisi krizového řízení a bezpečnosti kraje, v komisi pro rozdělování dotací
sborům dobrovolných hasičů a v sociální komisi.
Věřím, že díky tomuto zastoupení budeme
moci na krajské úrovni řešit témata, která jsou
pro Chodov důležitá. Ať už je to další rozvoj
gymnázia v našem městě, jehož budova vyžaduje značné investice, nebo tlak na plánovaný
obchvat Chodova. Myslím, že všichni vnímáme,
jak nepříjemná je nákladní doprava v ulicích,
a právě kraj je tím, kdo dokáže obchvat města
realizovat.
Velkým tématem v Chodově, stejně jako ve
všech velkých městech, bylo a je parkování.
Chystá se město přijít s nějakým zásadním
řešením? Neuvažuje například o stavbě parkovacího domu?
V posledních dvou letech město Chodov investovalo do rekonstrukce nebo výstavby parkovacích 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 najít volné místo
k zaparkování. I za náročných podmínek, kdy
každý rok přibydou desítky nových aut, se ale
snažíme dělat maximum.
Parkovací dům není pro město velikosti Chodova reálný. Parkovací domy jsou mnohem
dražší než běžná parkovací stání. Pro představu - jedno parkovací stání v parkovacím domě
vyjde investičně průměrně na půl milionu korun.
To znamená, že za 15 milionů bychom postavili
parkovací dům pro 30 automobilů.
V Hradci Králové v loňském roce postavili parkovací dům pro 284 automobilů a stál
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135 milionů korun. To je suma, jakou má Chodov
na investice přibližně na tři roky dopředu. Tři roky
bychom nemohli opravit ani postavit nic, kdybychom takovou investici chtěli uskutečnit.
Uvažujete tedy o výstavbě velkokapacitních parkovišť na vybraných místech ve městě?
V současné době máme na stole dva návrhy,
které by společně dokázaly navýšit kapacitu parkovacích stání v Chodově o více než pět stovek
míst. Jsem rád, že se na tvorbě řešení podílejí
i zastupitelé, a velmi aktivní je zde kolega Josef
Pojar, kterému opravdu srdečně děkuji.
Za prvé jsou to parkovací plochy v ulicích Vítězná, Říjnová, Příční a Boženy Němcové, kde by
mohlo během dalších několika let vzniknout téměř dvě stě nových parkovacích míst.
Ovšem musíme si na rovinu říct, že by šlo
o parkování na úkor sídlištní zeleně a parkoviště by byla umístěna na volných plochách mezi
domy. Jiná cesta, jak parkování v této lokalitě
vyřešit, ale není. Druhou plánovanou plochou,
kde se do budoucna počítá až s více než třemi
stovkami parkovacích míst, je pak plocha zanedbaného lesa v ulici U Koupaliště.
Tam to bohužel stojí již několik let na jednání s Lesy ČR, které jsou majitelem pozemku. Ale v obou případech budeme ještě v roce
2021 zpracovávat projektovou dokumentaci,
abychom mohli začít s výstavbou. Stejně tak se
chystám, hned jak to situace dovolí, svolat místní
jednání s občany dotčených domů, abychom jim
projekt představili.
Jaký bude podle Vás rok 2021? Víte už teď,
že bude v něčem jiný, než je obvyklé?
Rozhodně bude. Nikdo z nás neví, jak dlouho
bude situace kolem koronaviru trvat, a už je nám
všem asi jasné, že dokud nebude lék nebo vakcinace, tak se situace jen tak nezlepší.
V tuto chvíli už víme, že nebude tradiční ples
města, a je skoro už jisté, že nebude ani městský
masopust. Co všechno dalšího budeme muset
oželet, to si netroufám hádat.
Osobně pevně věřím, že tradiční svatovavřinecká pouť v příštím roce už proběhne v normálním režimu a bez obav.
Co byste Chodovákům do nadcházejícího
roku popřál?
Opravdu upřímně bych nám všem přál, aby
byl nadcházející rok ve všech ohledech lepší než
rok 2020.
A abychom se všichni snažili hledat i v této
komplikované době to hezké, co nám život přináší. 
(mb)
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Likvidace kalů ze Staré Chodovské skončila

Odkaliště u Staré Chodovské. 

Dehtové kaly ve Staré Chodovské jsou minulostí.
V uplynulých dnech skončila likvidace jedné z největších ekologických zátěží v Karlovarském kraji ze
70. let minulého století.
„Kaly jsou již kompletně odtěžené a v současné
době probíhá na místě úprava terénu, po které bude
následovat likvidace drobných staveb a rekultivace,”
řekl Zdeněk Mudra, předseda představenstva společnosti Jerus, která likvidaci na objednávku státu od
prosince 2017 provádí.
Od března příštího roku pak bude na místě probíhat ještě tříleté monitorovací období, při kterém se
budou z lokality odebírat na rozbor například vzorky
vod z kontrolních vrtů.
Samotná sanace skládky přitom nebyla nijak jednoduchá. Práce komplikovala rozloha nádrže i skutečnost, že v dobách bývalého režimu si nikdo příliš
nelámal hlavu s evidencí objemu uložených hmot
ani s ekologií. Takže nádrž obsahovala kromě tehdy
nezpracovatelných a zapáchajících těžkých kalů také
řadu pevných látek.
„Prostě se to vzalo, hodilo do nádrže, a co nebylo vidět, to neexistovalo,” potvrdil Mudra. Materiál
tak kvůli jeho nekonzistentnosti i občasným tuhým
předmětům nebylo možné těžit pomocí moderních
sacích čerpadel, kde by okamžitě ucpal síta i ventily.
„Nakonec jsme museli zvolit staré východoněmecké jeřáby. Jako jediné dosáhly až do středu velké
nádrže, kaly se musely postupně promíchat, mechanicky odtěžit a nakládat přes speciální násypku,
kterou jsme vyvinuli s projektanty Sokolovské uhelné
a která umožnila oddělit od kalů pevné části.”
Teprve v průběhu prací se zjistilo, že skládka o rozloze přes devět tisíc metrů čtverečních ve skutečnosti
skrývá téměř 33 tisíc metrů krychlových materiálu.

|Foto: Martin Polák

Tedy o několik tisíc více, než kolik se stát zavázal zlikvidovat.
O nadbytečný materiál a jeho zpracování se tak
nakonec postarala společnost Sokolovská uhelná,
která tak umožnila definitivní likvidaci skládky, jež
roky trápila především obyvatele nedalekého Chodova.
„Majitelé společnosti nakonec rozhodli, že nechají
tuto část historické zátěže zlikvidovat na vlastní náklady, aby se případná likvidace skládky zbytečně dál
neprotahovala,” potvrdil Stanislav Kapr, hlavní inženýr
zpracovatelského úseku Sokolovské uhelné ve Vřesové.
„Všechny kaly, včetně této části, se tak během
uplynulých měsíců zpracovaly v tlakové plynárně
Vřesová. Ta jako jediná v České republice dokázala
ve zcela uzavřeném cyklu přeměnit kaly na syntézní
plyn a chemické produkty. Syntézní plyn byl využit
pro výrobu elektrické energie,” dodal Kapr.
Nejvíce z dokončení prací bude profitovat sousední Stará Chodovská i nedaleký Chodov. To ostatně
potvrzuje i starosta města Patrik Pizinger. „Chodováci
sice přišli o připomínku, jak se v dobách minulého
režimu přistupovalo k ochraně životního prostředí,
ale myslím, že to nikoho nemrzí. Uleví se nám od
nepříjemného zápachu, který Chodov i okolí obtěžoval pravidelně skoro každé léto. Takže jsem rád, že
se tuto kapitolu povedlo definitivně uzavřít.”
Celkem bylo ve Vřesové zpracováno 29 317 tun
kalů, včetně těch zlikvidovaných na náklady Sokolovské uhelné.
Dalších 2 632 tun nejrůznějších hmot znečištěných dehty, které se v nádrži nahromadily a nebylo
je možné zpracovat, bylo předáno ke zpracování
specializovaným odpadovým firmám. (TZ SUAS)
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Otázka měsíce

Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova
V loňském roce
zahájil Chodov dvě
velké
investiční
akce. V jaké jsou
nyní fázi a ohrožuje
současná
pandemická situace termíny jejich dokončení?
Milí
Chodováci, rok 2020 byl pro všechny z nás velmi
zvláštní, jelikož do našeho pracovního
i soukromého života nekompromisně zasáhla epidemie covid-19. Dokud nebude
připravena spolehlivá vakcína pro všechny,
budeme se muset naučit s tímto virovým
onemocněním žít. Chápu, že současný stav
trvá již velmi dlouho a představuje pro nás
všechny velkou psychickou zátěž, proto
bychom se měli naučit radovat z jednotlivých maličkostí. Pro mne osobně a i pro
mé kolegy se tak stala postupná realizace dvou velkých investičních akcí, kterými
jsou přestavba školy v Dukelských hrdinů
pro základní uměleckou školu a revitalizace sídliště v Tovární ulici.
V současné době je již možné obdivovat
novou fasádu budoucí ZUŠ a práce plynule
pokračují uvnitř. Učebny tak pomalu získávají svou novou tvář. Původní tělocvična se mění v koncertní sál, prostor šaten
byl rozšířen pro taneční sál a většina tříd
bude přepažena pro individuální výuku.
Proinvestované náklady za loňský rok tak
činily 38 milionů korun. Bohužel epidemiologická situace postihla také zhotovitele,
a to jak karanténou pracovníků, tak i nepříznivou situací ohledně nasmlouvaných
dodávek. Na tomto místě je potřeba podotknout, že pokud se bude situace opakovat a dojde k dalšímu omezení, nebude
možné stihnout práce dokončit tak, aby
mohli žáci i učitelé zahájit nový školní rok
v této budově.
Další velkou investicí města je revitalizace sídliště Tovární. Zde došlo k navýšení parkovacích míst rozšířením parkoviště
před OC Plzeňka a změnou z podélného
na šikmé stání v ulici Palackého. I v této

stavbě nás zpozdila neočekávaná událost.
Na několika místech došlo k haváriím dožilého vodovodu a bylo nutné na vzniklou
situaci zareagovat a vodovod vyměnit. Na
druhou stranu by byla škoda, kdyby se
musela podobná situace řešit až po úplném dokončení revitalizace. Ministerstvo
pro místní rozvoj vypsalo dotační titul na
úpravu sídlištních ploch, kam jsme si podali
žádost, a pevně doufám, že pomocí těchto
finančních prostředků ukončíme celou revitalizaci úpravou zelených ploch, výsadbou nových stromů a instalací herních prvků. Závěrem bych nám všem chtěl popřát
hlavně pevné zdraví, protože to je v životě
nejdůležitější. 
(mák)

Novým hejtmanem se stal
Petr Kulhánek

V čele Rady Karlovarského kraje stojí od pondělí 14. prosince Petr Kulhánek (STAN, KOA, VPM
Cheb, TOP 09). Na ustavujícím jednání krajského
zastupitelstva byl zvolen
celkem 24 hlasy ze 44
přítomných zastupitelů.
Statutárním zástupcem,
a tedy 1. náměstkem hejtmana, zastupitelé zvolili Jana Bureše (ODS), jenž kromě zastupování
hejtmana bude řídit oblast dopravy a silničního
hospodářství.
Nový hejtman, který ve funkci vystřídal Petra
Kubise (ANO), bude mít na starosti oblast ekonomiky, financí, zdravotnictví, legislativy, bezpečnosti a krizového řízení, vnějších vztahů a vnitřních záležitostí a komunikaci s ústředními orgány
státní správy. „Výzvy, které jsou teď před námi,
máme zmapovány a dostali jsme příležitost postupně odpoutat kraj od pomyslného dna tabulky, kde se nachází. Vnímám neutěšenou pandemickou situaci a rozhodně navážu na to, co
se v kraji udělalo v boji proti koronaviru. Chceme
také dopracovat návrh krajského rozpočtu a po
krátkodobém rozpočtovém provizoriu v lednu
návrh schválit. Uvědomuji si problém s finanční
situací Karlovarské krajské nemocnice, to je další z našich priorit, které chceme řešit. A jsme na
cestě transformace regionu související s útlumem
těžby, i to je zásadní věc,“ uvedl Petr Kulhánek po
svém zvolení. 
(TZ KK)
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Chodov se dočká nové nádražní budovy

Vizualizace nové nádražní budovy v Chodově.

Správa železnic připravuje výstavbu nové výpravní budovy v Chodově na Karlovarsku. Bude
umístěna u bezbariérového podchodu na ostrovní nástupiště při pěší cestě ke starému nádraží. S tímto vhodnějším místem se počítalo už při
výstavbě peronů a modernizaci stanice. Návrh
moderního objektu představila Správa železnic
zástupcům města Chodova.
Nový objekt bude jednopodlažní, energeticky
úsporný, částečně zapuštěný do stávajícího terénu. Je navržen z větší části celoprosklený, s hliníkovými profily a bezpečnostním zasklením včetně
stínicích žaluzií. Odbavovací hala bude prostorná
a světlá. Hlavní vstup bude ze zastřešeného centrálního prostoru, který spojuje přístup z plánované autobusové zastávky, z nově navrženého
parkoviště a také z chodníku navazujícího na
nástupiště 1 a již realizovaný podchod k nástupišti 2. Začátek výstavby se předpokládá v prvním

pololetí 2022.
Výstavbou nové budovy dojde k výraznému
zvýšení bezpečnosti a úrovně kultury cestování.
Konkrétně půjde o vybudování bezbariérového
přístupu do budovy, WC pro imobilní občany
a vytvoření výraznějšího propojení na navazující druhy dopravy. Veřejně přístupné prostory
budou náležitě osvětleny a vybaveny prvky pro
zvýšení informovanosti i bezpečnosti. Úpravy se
dočká i dnes nedořešené okolí výpravní budovy,
tak aby se stalo pro cestující důstojným veřejným
prostorem s přehlednou strukturou. U výpravní
budovy vznikne parkoviště P+R pro 28 vozidel,
stání pro motocykly, stojany a boxy na kola.
Stávající nádražní budova je pro současné
potřeby značně předimenzovaná, a navíc ve
špatném technickém stavu. Po výstavbě nového
objektu bude zbourána a na jejím místě vznikne
stání pro autobusy v době výluk.
(TZ SŽ)

Kulturní
servis
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v lednu

Spí jen zdánlivě, protože na záhonech
čeká na sklizení otužilá zelenina, šlechtěná i planá, ale v teple domova už můžeme plánovat novou výsadbu, a dokonce
i s výsevem začít. Zatím si můžeme zpestřit zimní jídelníček tím, co na zahradě najdeme, např. ve skleníku nebo při oblevě
na záhoně najdeme výhonky vytrvalého
plevele ptačince, kterému se lidově říká
žabinec. Je velice vhodný třeba do salátu
a překvapí vás jemnou chutí a křehkostí. Při
trhání máte pocit, že pruží, že ho v zemi
drží gumička, což je také jeho hlavní poznávací znak. Stejně si můžeme dát na buničinu vyklíčit třeba již letitá semínka, která jsme objevili při třídění našich starých
zásob a nejsme si jisti, jestli z nich něco
vyroste. K vyklíčení jim stačí pouze voda,
světlo a teplo a za krátkou dobu budeme
sklízet zelené klíčky, na kterých si pochutnáme, a budeme mít k dispozici čerstvé
výhonky plné chuti a vitamínů. Takhle můžeme použít nejen semínka známé řeřichy,
ale i hořčice, vojtěšky, kedlubny, ředkvičky,
brokolice, zelí nebo třeba rokety, která je
k nerozeznání od rukoly.
Lednové výsevy jsou samostatná kapitola - začínáme s výsevem semen pro zeleniny skleníkové a pařeništní, které potřebujeme dříve než ty pro venkovní záhony.
Do misek a truhlíků na okenním parapetu můžeme vysévat papriky, rajčata, lilky
a saláty. V druhé polovině ledna vyséváme
celer, raný kedluben, květák a brokolici.
Klíčení semen a rychlost růstu sazeniček
závisí na teplotě a intenzitě osvětlení –
především u teplomilné plodové zeleniny.
Papriky a lilky vyžadují nejméně 22 a rajčata 20 stupňů. Kvalitní sazeničky sice snáze

Zprávy z města
vypěstujeme pod umělým osvětlením, ale
při ideálních podmínkách bohatě postačí
světlo přirozené. Přímo do skleníku nebo
pařeniště se podle podmínek vysévají první ředkvičky a karotky.
V lednu je ideální doba pro očistění
kmenů a silnějších větví od staré borky,
kterou nikam neukládáme, ale spálíme,
protože obsahuje choroby a přezimující
škůdce. Rány vzniklé řezem nebo mrazem
okamžitě po nálezu ošetříme štěpařským
voskem, stromovým balzámem, nebo alespoň latexovou barvou. Můžeme začít řezat
jádroviny a keře drobného ovoce i při teplotě mírně pod nulou, ale pozor - nikoliv
peckoviny! Při větších mrazech raději počkáme a dodržujeme dvě základní zásady
- mírný řez podporuje růst plodonosného
obrostu a silný řez podporuje růst dřeva.
Výhony rostoucí kolmo vzhůru tvoří dřevo,
výhony vodorovné vytvářejí plody. Někteří
zahrádkáři proto přes zimu zatěžují vzhůru rostoucí větve a vedou je do vodorovné
polohy.
V lednu plánujeme výsadbu a dáváme
si přitom pozor na půdní únavu. Víme,
že pokud několik let po sobě vysazujeme stejnou plodinu, půda se jednostranně
vyčerpává a snižuje se výnos. Navíc opakované pěstování jedné plodiny vede k množení chorob a škůdců.
A zopakujeme si na závěr starou poučku
- než nakoupíme nová semena, prohlédneme a vyzkoušíme si své staré zásoby.
Než je vyhodíme, na vlhký savý papír odpočítáme 25 semen a necháme je vyklíčit.
Pokud máme 20 klíčků, semeno je vhodné
pro výsev, obecně by měla být klíčivost asi
80procentní.
Zároveň nezapomeňte na rebarboru,
přikryjte ji vrstvou kompostu nebo listí, dejte na ni sud nebo nějakou nádobu dnem
vzhůru a v prvních dubnových dnech ji odkryjte. Bude se snažit rychle růst a úrodu
přivítáte o měsíc dříve.
Pranostiky:
•
v lednu málo vody – mnoho vína,
mnoho vody - málo vína.
•
mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů
v srpnu.
•
ryje-li krtek v lednu, zima končí
v květnu. 
zahrádkáři Chodov
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Advent byl tentokrát online
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Vánoční koncert Roháčů (snímek nahoře), vystoupení žáků chodovské základní umělecké školy a promluva farářů a vedení města (fotografie dole) se zapálením svíce zahájily loňské adventní
období v Chodově.
Na rozdíl od let minulých byl loňský program velmi komorní a bez tradičního setkání ve Staroměstské ulici. Navíc se prakticky celý přesunul do virtuálního prostředí.
Kulturní a společenské středisko nyní nabízí záznam z těchto akcí na kabelové televizi anebo prostřednictvím svého YouTube kanálu TV studio Chodov. 
|Text a foto: Martin Polák
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Vodné letos mírně podraží

Valná hromada vodohospodářů jednala o ceně vodného tentokrát v Chodově.

Vodné a stočné na území Vodohospodářského
sdružení obcí západních Čech ( jehož členem je
také Chodov) se pro rok 2021 zvýší v průměru
o 4,5 %. Navýšení schválila valná hromada sdružení obcí v Chodově v pátek 27. listopadu. Cena
včetně DPH se tak vrátí na úroveň, která platila
do května 2020, než došlo ke snížení DPH, a tedy
k poklesu vodného a stočného.
Vodné a stočné se v členských obcích sdružení účtuje formou tzv. „dvousložkové ceny“.
Odběratelé tedy platí kromě ceny za odebrané
množství vody také paušální poplatek, stanovený
podle velikosti fakturačního vodoměru. Cena za
odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody
bude v roce 2021 celkem 67,56 Kč bez DPH. Poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr bude 1897 Kč bez DPH za rok. K navýšení
dojde i u ostatních paušálních poplatků za větší
vodoměry.
„K rozhodnutí navýšit vodné a stočné a vrátit
ho na úroveň, která platila do května 2020, nás
vedlo především zvýšení provozních i investičních nákladů vyvolané rostoucí inflací. Od jara
letošního roku se také výrazně propadá spotřeba

|Foto: Martin Polák

vody. Ani v příštím roce nemůžeme předpokládat zlepšení, vzhledem k vývoji epidemické situace. Náklady na výrobu a distribuci pitné vody
přitom nelze z větší části omezit. Navíc se v příštím roce bude zvyšovat cena za surovou vodu,
tu nakupujeme od podniků povodí pro výrobu
pitné vody. Také budeme nově platit za dešťovou
vodu, kterou při vydatných srážkách odlehčujeme na čistírnách odpadních vod do řeky, aby nedošlo k zatopení technologie. Průměrná cena za
kubík vody (ta zahrnuje i poplatek za vodoměr)
bude tedy 76,82 Kč bez DPH (84,50 včetně 10 %
DPH), i tak ale zůstane velmi nízká nejen v porovnání s okolními regiony, ale i s celou ČR,“ vysvětlil
Josef Hora, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.
„I přes současný nepříznivý vývoj budou v roce
2021 pokračovat investice do vodovodů a kanalizací i zkvalitňování provozních služeb,“ doplnil
Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací.
Podrobný ceník vodného a stočného s vysvětlením jednotlivých položek je k dispozici na internetových stránkách www.vodakva.cz.

TZ Vak Karlovy Vary
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Chodov navštívil Otto Hofmann

Otto Hofmann (uprostřed) při besedě v chodovském Kulturním a společenském středisku.

Počátkem prosince jsme měli čest přivítat na
Malé scéně KASS Chodov velmi milou návštěvu
- syna známého spisovatele, scenáristy a dramaturga Oty Hofmana, autora, jehož knihy byly
přeloženy do 15 jazyků.
Ota Hofman napsal také scénáře k více jak 30
filmům nebo televizním seriálům, z nichž asi nejslavnější jsou Pan Tau, Návštěvníci či Chobotnice
z II. patra, ale i mnoho dalších.
Syn slavného otce Otto Hofmann nás navštívil
v doprovodu pana Ondřeje Slaniny, který příjemné setkání moderoval, a i díky němu jsme měli
příležitost dozvědět se mnoho zajímavostí ze života slavného autora. Povídání zmíněných pánů
pak hudebně doplnila se svým saxofonem Květa
Teturová.
Petr Karbulka, TV Chodov

Poděkování neznámému dárci

Sociální odbor MěÚ v Chodově by rád poděkoval neznámému dárci, který věnoval finanční
dárek jedné potřebné rodině v našem městě.
Za toto neobvyklé a milé gesto touto cestou
děkují i pracovnice sociálního odboru.
Celý kolektiv sociálního odboru, včetně pečovatelské služby, všem přeje pohodový a ve zdraví
prožitý nový rok.
Mgr. Eva Virtelová, vedoucí sociálního odboru

|Foto: Jan Kurčík

Sázíme budoucnost

Spolupráci Ekocentra Chodováček a DDM
Bludiště v loňském roce zakončila akce Sázíme
budoucnost, kdy zástupci Mladých ochránců
přírody spolu s vedením DDM Bludiště Chodov
vysadili na zahradě DDM Bludiště jeden strom
a dva keře, o které se budou i v budoucích letech
starat.
Jedná se o dva keře klokoče a ovocný strom
mišpuli.
Touto aktivitou se i Chodov připojil k celorepublikové výzvě k výsadbě nových stromů.
 Mgr. Miloš Volek, Ekocentrum Chodováček

Ještě jednou k parkování

Pane Kočvaro, dovoluji si s Vámi nesouhlasit,
že v našem městě nejsou vybudovány řádné nájezdy pro vozíky (viz příspěvek v prosincovém
vydání zpravodaje).
Jsem na invalidním vozíku od roku 1998. Tenkrát jsem mohl s vozíkem jen po silnici. Od té
doby se změnilo moc a dovoluji si tvrdit, že na
vozíku se dnes dostanu po chodníku kamkoli.
Ne vždy tou nejkratší cestou, to připouštím, ale
kamkoli. Jsem ochoten vám to dokázat.
Zadejte dvě místa v Chodově a já je s vámi
projedu. 
Ludvík Janko

Zprávy z města
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Poděkování

Základní kynologická organizace Chodov č. 408 děkuje všem, kteří pomáhali
tuto organizaci dále rozvíjet a zlepšovat
nejen v loňském roce, ale i v letech minulých.
I přes obtížnou situaci v loňském roce se
povedlo zrealizovat několik projektů, díky
kterým máme opět o kousek lepší zázemí,
které slouží pro přípravu nejen vrcholových
psích sportovců a jejich psovodů, ale slouží
také těm, kteří chtějí svého psího parťáka
naučit pouze základům poslušnosti, mládeži a juniorům věnujícím se kynologickému sportu v rámci celého Karlovarského
kraje a také psovodům z řad profesionálů.
Kynologické cvičiště vzniklo v roce 1968
a od té doby jím prošlo velké množství členů
a každý z nich zde zanechal kus své práce.
Děkujeme tímto členům Základní kynologické organizace za dobře odvedenou
práci, Karlovarskému kraji a městu Chodov
za finanční podporu a stavební společnosti Hubert, s. r. o., Chodovským technicko-ekologickým službám, s. r. o., a panu Janu
Peřinovi za pomoc při realizaci našich projektů. 
Výbor ZKO Chodov č. 408

Vzpomínka

Dne 22. 1. 2021 uplyne
15 let od úmrtí manžela
a dědečka
Milana Grillo.
Vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka

Dne 26. 1. 2021 uplyne
5 let, kdy nás opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček pan
Jaroslav Franče.
Za společnou vzpomínku
na něj děkují manželka a
děti s rodinami.

ZŠ J. A. Komenského
Nabídka volného pracovního místa

Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného učitele/učitelku 1. stupně. Nástup možný ihned. Bližší informace na telefonu 352352190 nebo přímo
u ředitelky školy. Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Soutěž ve sběru kaštanů

Soutěž ve sběru kaštanů probíhala ve spolupráci s mysliveckým sdružením Rysy Doubí –
Karlovy Vary od září do listopadu 2020. Zúčastnili
se jí žáci 1. stupně naší školy.
Soutěžili mezi sebou jednotlivci, ale i třídní kolektivy. Celkem se nasbíralo 2406 kg  kaštanů.
Umístění tříd:
1. místo – III. B (902,5 kg)
2. místo – IV. A (718 kg)
3. místo – V. B (279 kg)
Umístění jednotlivců:
1. místo – Reidlová Marie – III. B (692 kg)
2. místo – Křivohlavá Laura – IV. A (679 kg)
3. místo – Vosátka Kryštof – II. A (155 kg)
Všem soutěžícím děkují organizátoři a také
zvířátka, pro která jsou kaštany určeny. Vítězné
třídy obdržely finanční dar a jednotlivci si mohli
zakoupit dárek dle svého vlastního výběru.

ZŠ Školní ulice

Vzpomínka

Dne 25. 1. 2021 tomu
bude 5 let, kdy odešel
Miroslav Volek ml.

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Rodina

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 matematika, fyzika, chemie, nebo vysokoškolsky vzdělaného odborníka z praxe. Další informace na
tel. 352352290 nebo u ředitele školy.

Mgr. Milan Martinek, ředitel školy
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Vánoce s českou spisovatelkou
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ZŠ Husova ulice
Volba povolání

Dne 14. 12. 2020 proběhla ve 2. A, 2. B beseda
Vánoce přicházejí s českou spisovatelkou Marcelou Kotovou. Chtěli bychom jí velmi poděkovat.
Děti se seznámily s biblickým příběhem o narození Ježíška. Připomenuly si české vánoční zvyky
a tradice. Na závěr si užily zábavu při soutěžích.
Mgr. Hana Nekysová

Než se kdo nadál, nastal čas, kdy si mají žáci
devátého ročníku zvolit budoucí zaměstnání.
Naše škola byla vybrána do projektu IKAP II.
Po dlouhé odmlce byla ve škole uskutečněna
motivační beseda s p. Vintrem.
V pondělí 14. prosince se žáci 9. ročníku
v doprovodu Mgr. Stojana zúčastnili řemeslných dnů v Karlových Varech.
Zde si mohli vyzkoušet práci na různých
pracovních strojích a zařízeních.

Vánoční stromek

Školu navštívil Mikuláš s čertem

Tradiční mikulášskou nadílku si i přes nelehkou
současnou situaci nenechal ujít první stupeň naší
školy. Hned u vstupu vítal malé školáky čert, Mikuláš a anděl, samozřejmě v rouškách.
Děti od nich hned ve dveřích dostaly sladkosti,
balíček s ovocem a malým překvapením pak na
ně čekal ve třídě.
Již se stalo tradicí, že si na Staroměstském
náměstí každá škola vyzdobí svůj vánoční
stromeček. Ani naši žáci nelenili a při pracovních činnostech vyrobili nádherné ozdoby,
kterými ozdobili ten náš.
A v rámci dopoledních činností se i naši
malí žáčci z přípravné třídy vydali na procházku, kde ten náš stromeček zkontrolovali.
A líbil se jim tak, že od něj nechtěli odejít.
Až když je paní učitelka vyfotila, tak byli spokojeni.

Hledáme

Mikulášská návštěva se podle reakcí dětí povedla a doufáme, že ta příští se už uskuteční v běžných podmínkách. 
Mgr. Romana Poláková

Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace - AJ,
M, F, D, Z) - plný úvazek (dle zákona č. 563/2004
Sb).
Informace podá na tel. 352 352 390 vedení školy.
Další informace o životě v naší škole najdete na
stránkách www.zs3chodov.cz
Do nového roku 2021 přejeme všem pevné
zdraví, štěstí a trpělivost.

Mgr. Lenka Hrušková

Zprávy z města
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Mikulášská besídka v ZŠ Nejdecká.

ZŠ Nejdecká ulice
Učíme se rozumět penězům

I v letošním trošku podivném školním roce
proběhl v naší škole v závěru listopadu projektový den zaměřený na finanční gramotnost žáků
s názvem „Rozumíme penězům“. Do různých
činností se zapojili žáci všech ročníků, tedy i děti
z přípravné třídy. Učitelé připravili řadu soutěží, pracovních listů, her i dalších zajímavostí ze
světa financí, prostřednictvím kterých mohli žáci
nahlédnout do světa peněz, aktivit a dovedností
s nimi spojených. Podle věku dětí se samozřejmě
aktivity lišily.
V přípravné třídě si předškoláci hráli na obchod, vyrobili si jednoduchou pokladničku, ale
jako správní „školáci“ řešili i jednoduché slovní
úlohy. V dalších třídách na 1. stupni děti plnily
různé úkoly a získávaly penízky, za které si mohly
o velké přestávce v otevřeném obchůdku nakoupit dobroty podle své chuti. Kromě toho si ale
povídaly i o tom, kde se peníze vůbec vzaly, vysvětlily si, co znamená rčení „Kdo šetří, má za tři“,
co vše se dá za peníze koupit, ale i to, že něco se

|Foto: ZŠ Nejdecká

ani za všechny peníze světa koupit nedá. Žáci na
2. stupni pracovali s pracovními listy zaměřenými
na podrobnější poznání finanční oblasti. Deváťáci
si vyzkoušeli různé modelové situace týkající se
finanční gramotnosti. V dalších třídách pracovali žáci na výtvarných návrzích bankovek i mincí,
luštili rébusy aj. Celkově se projektový den vydařil
a určitě přinesl většině i nové poznatky a pohledy
na svět financí a zacházení s penězi v praktickém
životě.
Mgr. Pavel Nováček

Malé ohlédnutí za uplynulým rokem

Po optimistickém vstupu do nového školního
roku jsme opět na základě vládních opatření museli přejít na distanční výuku.
Po zkušenostech z jarních měsíců se řada věcí
dařila lépe a dokázali jsme uplatnit a nabídnout i
nové prvky, které domácí výuku dětem zpříjemnily a obohatily. Část výuky probíhala online s využitím počítačů a mobilních telefonů, v některých
předmětech měli žáci možnost využít výuková videa natočená přímo jejich učiteli, celková komunikace mezi žáky a vyučujícími probíhala daleko
lépe a plynuleji. Většina žáků pracovala velmi
dobře a naše poděkování patří i rodičům, kteří
je v práci podporovali, pomáhali jim, vytvářeli jim
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vhodné podmínky pro domácí výuku. Věříme, že
další práce už zůstane převážně na nás učitelích,
a přejeme všem úsměvy na tvářích po celý rok
2021.

Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace, hledá kvalifikovaného učitele/učitelku na ZŠ speciální s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. v aktuálním 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

Mateřská škola Chodov
Ohlédnutí za adventem a začátek
nového roku

Adventní čas a závěr roku 2020 se stále ještě
nesly ve znamení třídních karantén a menšího
počtu docházejících dětí než v minulých letech.
I přesto byly plné činorodosti a nejrůznějších aktivit. Na přelomu listopadu a prosince byly ověřeny
znalosti a dovednosti dvou předškoláků, kteří se
vzdělávají individuální formou. Každá školička
vyrobila ozdoby a zkrášlila svůj vánoční stromeček ve Staroměstské ulici. Všechny třídy navštívil
čert s Mikulášem a andělem, aby trochu postrašili
nezbedy a odměnili hodné děti. Pro děti, které
do mateřinek nedocházely, každé pracoviště
dále připravovalo na web školy témata, cíle a aktivity pro předškolní distanční výuku. Rodiče dětí,
které zůstávaly doma, si také mohli v určených
třídách vyzvedávat pracovní listy, šablony a obrázky k výuce a probrat s učitelkou případné
dotazy. Svou stáž zahájilo 7 praktikantek, které
se vzdělávají v kurzu chůva pro předškolní věk.
Možná v budoucnu některé z nich posílí naše
kolektivy. Protože byly docházka dětí i zájem
rodičů o umístění v prosinci opravdu nízké, rozhodla ředitelka školy, po domluvě se zřizovatelem, ve dnech 21. 12. – 23. 12. 2020 o sloučení
provozu do mateřinky v Nerudově ulici. V MŠ
Nerudova v prosinci proběhla i sbírka pamlsků a krmiva pro pejsky ze záchytného střediska
v Chodově. Vybrané „dárečky“ pak děti pejskům
osobně předaly. Protože nám situace, bohužel,
nedovolila pořádat tradiční vánoční besídky, některé paní učitelky alespoň natočily krátká videa
s vystoupením dětí a sdílely je na třídních facebookových stránkách. Od 24. 12. do 31. 12. 2020

15
byly všechny chodovské mateřinky uzavřeny.
Provoz v novém roce se opět rozběhne 4. 1. 2021
ve všech třídách v obvyklém režimu. Rok 2021
bychom chtěli zahájit na všech pracovištích sbírkou pro nadaci „Nádech“, která pomáhá matkám
i otcům samoživitelům, kteří to v současné době
mnohdy nemají jednoduché. V každé školičce
bude jedna třída, kde se budou shromažďovat
darované předměty (dětské oblečení, drogerie,
kosmetika atp.), které v závěru ledna předáme
zástupcům nadace. V lednu vás také opět pozveme do „Galerie na plotě“ u MŠ Školní, kde si
budete moci prohlédnout výtvarná díla malých
umělců. Lyžařská školička se letos kvůli covidové
situaci konat nebude. Snad na nás v Potůčkách
do příštího roku počkají. A závěrem jen krátké
oznámení pro všechny rodiče, kteří hradí platby
v hotovosti. Od ledna 2021 se platby v hotovosti
budou vybírat už pouze v MŠ Nerudova v kanceláři vedoucí ŠJ. Platba na jednotlivých pracovištích nebude možná. Děkujeme za spolupráci.
Přejeme všem pohodový, šťastný a klidný rok
2021.
Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

Policie České republiky
Brutální napadení před restaurací

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání
sedmadvacetiletého muže z Chodova, kterého
obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu
těžkého ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví.
V polovině srpna loňského roku měl mít obviněný v nočních hodinách před restauračním
zařízením v Chodově spor se čtyřiačtyřicetiletým
mužem. Ten k němu měl přijít a snažit se s obviněným usmířit, ovšem ten na to měl zareagovat
tak, že do něj měl strčit a shodit ho ze schodů.
Poté měl k ležícímu muži přistoupit a fyzicky ho
napadnout. Měl ho kopnout do horní části těla
a několikrát udeřit pěstí. Na závěr incidentu
se měl obviněný rozeběhnout a poškozeného
muže kopnout do oblasti hlavy.
Tímto agresivním jednáním mu měl způsobit
zranění, která si vyžádala hospitalizaci a následné vystavení pracovní neschopnosti téměř na dva
měsíce.
Policisté sedmadvacetiletého muže, který byl
pod vlivem alkoholu, na místě zadrželi.
V případě prokázání viny hrozí muži, který byl
již v minulosti pravomocně odsouzen pro přečin
výtržnictví, trest odnětí svobody až na deset let.
nprap. Jakub Kopřiva, tiskový mluvčí PČR
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Hasiči při zásahu u dopravní nehody poblíž Jimlíkova. 

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO

Chodovští hasiči v listopadu zasahovali celkem u 16 událostí. Bilance byla tragická. Během
těchto zásahů byly čtyři osoby zraněny, pět osob
bylo zachráněno a dvě osoby zemřely. Ve čtyřech případech jednotka zasahovala mimo území zřizovatele. Byl likvidován jeden požár chaty
v Tatrovicích. Zde se vše obešlo bez zranění. 7x
šlo o technickou pomoc, z toho tři nepoplachové činnosti v rámci ZOČ při údržbě sirén a kamerového systému.
V rámci spolupráce IZS jsme vypomáhali kolegům z MP a ZZS při resuscitaci osoby v Chodově, v ulici ČSO, bohužel i přes veškerou snahu
záchranářů pacient při převozu do nemocnice
zemřel. Během listopadu byla řešena jedna dopravní nehoda osobního vozidla poblíž Jimlíkova
s nutností vyproštění dítěte. Během této nehody
byly zraněny dvě osoby a zasahovaly zde všechny složky IZS. Ve dvou případech byly likvidovány

Zprávy z města

|Foto: SDH Chodov

uniklé provozní náplně z vozidel v ulicích Nejdecká a Rooseveltova. Ve třech případech šlo o
nouzový vstup do uzavřených prostor. V Tatrovicích byl nalezen muž bez známek života, v Tovární ulici byla vyproštěna jedna osoba z výtahu,
bez zranění. V jednom případě byla jednotka
zneužita při ohlášené nutnosti otevření bytu
v Revoluční ulici s údajným nebezpečím požáru,
který se nepotvrdil.
Tato událost byla předána k dalšímu řešení vyšetřovatelům. V případě prokázání úmyslného
činu hrozí přestupci tučný peněžitý trest včetně
úhrady nákladů za zásah požární jednotky. Jednotka se také podílela na záchraně papouška
žako. Ten ulétl svým majitelům ve Vintířově. Vše
šťastně dopadlo a majitelům se jej podařilo odchytit.
Ve dvou případech šlo o transport zraněné
osoby do sanitního vozu v ulicích Tyršova a Vítězná. 2x šlo o planý poplach, neprokázaný únik
plynu v ulici Budovatelů. Také byl prověřen požár komínu ve Staré Chodovské, který se taktéž
nepotvrdil. Další informace naleznete na našem
webu či facebooku.

Zprávy z města
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Během listopadu byla z důvodu vládních
pandemických opatření stále přerušena veškerá
sportovní, společenská a preventivně-výchovná
činnost sboru, která se netýkala zajištění trvalé
akceschopnosti požární jednotky včetně krizového řízení města.
Závěrem přejeme chodovským obyvatelům,
podporovatelům, přátelům a sponzorům pohodové a klidné prožití následujících dnů, bez
nehod i požárů a do nového roku 2021 hlavně
zdraví a štěstí.

Zásah v Tatrovicích.

|Foto: SDH Chodov

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

Městská policie Chodov
Střípky z policejních svodek

Děti z 1. tříd bývají natěšené z představy velkého školáka, nové školní tašky nebo nové učitelky. Nejedno dítě už nemůže dospat, aby konečně
vyměnilo mateřskou školu za opravdovou školní
třídu s velkou tabulí. Jeden z prvňáčků si však
svou představu v porovnání s realitou vyhodnotil
jako svůj životní omyl a po pár dnech usoudil, že
své vzdělání již považuje za ukončené. Během
přestávky si sbalil tašku a odešel ze školy směrem
k domovu. Na stopu se mu však pověsila třídní
učitelka a přivolaná hlídka strážníků, která výtečníka vystopovala.
Lidský hyenismus nezná mezí. Za vymyšlenou Sbírku pro děti v rámci vymyšlené charitativní akce maskoval svou touhu po alkoholu
jeden z místních bezdomovců a pokoušel se vybírat peníze od zákazníků u prodejny Tesco. Moc

důvěry však nevzbudil, a když spatřil přivolanou
hlídku strážníků, snažil se ukrýt v obchodě mezi
regály se zbožím s tím, že je řádným zákazníkem. Bohužel se však v panice stihl postavit pouze před regál s dámskými potřebami, což jeho
důvěryhodnost již zcela pohřbilo.
To, jak se v Chodově parkuje, je bohužel
smutný odkaz dnešní moderní motoristické doby.
Každý hledá nějaký kousek toho svého asfalt,
a když není zbytí, zkusí zariskovat případnou pokutu a najde nějaký nezpevněný či travnatý povrch. To, aby však někdo zaparkoval do potoka,
je už spíše na pozdvižené obočí, ale budiž. V ul.
Tovární takto strážníci nalezli odstavenou dodávku přední maskou v místním potůčku. Během šetření však vyšlo najevo, že řidička při parkování
špatně vozidlo zajistila proti pohybu. Zajímavý na
tom byl dále fakt, že jej zrovna přivezla opravené
ze servisu.
Taková ta vlezlá podzimní a zimní rána, každý
je zná. Znají je i řidiči, když promrzlí sedají do
studených aut a snaží se zahřát nastartovaným
vozidlem. Doslova vychytávku však mají ti, co
dokáží moderní auta vyhřívat zmáčknutím čudlíku na svém dálkovém ovladači od auta a vozidlo
se jim předem předehřeje, než k němu dorazí.
Bohužel však nesmíte mít doma malé děti, které
si rády s nejrůznějšími čudlíky a mačkátky hrají.
Jedno takové taky zmáčklo čudlík, ale ve 21 h.
večer a pak šli všichni spokojeně spát. Kdo však
pilně pracoval, bylo auto majitele, které se kousek před domem spolehlivě nastartovalo a předehřívalo a předhřívalo a předehřívalo…, až do
tří hodin do rána, kdy rozespalý soused zmateně
hledal zvuk, který neustále celou noc přitlumeně
brouzdal jeho sluchem.

Pozor na zamrzlé vodní plochy

Pokud přijdou mrazy, připomínáme rodičům
malých dětí, aby poučili své ratolesti o nebezpečí
vstupu na zamrzlé vodní plochy bez dozoru dospělé osoby.
Dále žádáme řidiče při parkování jejich vozidel, aby neparkovali svá vozidla před nájezdy
na chodníky a dodržovali průjezdnost vozovek
v případě sněžení s ohledem k posypové činnosti
a úklidu sněhu a námrazy technikou CHOTES.

Hledáme kolegy

Stále hledáme parťáky do našich řad. Pokud
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní
a dopravní problematice tomuto městu v uniformě strážníka, ozvěte se nám.

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Zámek v Horním Chodově,
nejstarší panské sídlo

Pohled na budovu zámku v šedesátých letech 20. století nám ukazuje robustní raně barokní stavbu s mohutným
zdivem a jednoduchým stavebním řešením. 
|Foto na dvoustraně: archiv M. Bělohlávka

Zámek, nacházející se v Horním Chodově,
vznikl podle některých pramenů jako nástupce
původní opevněné stavby založené ve středověku jako sídlo zdejší panské správy. Kdy přesně
chodovská tvrz vznikla, kde ležela a jak vypadala,
nám dnes bohužel není známo. Víme s jistotou,
že v nějaké podobě zde panské sídlo existovalo
v první polovině 15. století. Na konci husitských
válek se zde usídlil rytířský rod Hýzrlů, který si
ke svému jménu přidal přídomek „z Chodova“
a zdejší tvrz přeměnil na své rodové sídlo. Majitel
Chodova Matěj Hýzrle patřil mezi výrazné politické odpůrce loketského purkrabího Jeronýma
Šlika. Loketská kronika nám říká, že v noci na 30.
října 1490 přepadli šlikovští vojáci chodovskou
tvrz a zcela ji zpustošili. Co nešlo odnést, to bylo
zničeno. Sám Matěj Hýzrle se sice zachránil útěkem, ale i když se o svůj majetek se Šliky soudil
(v roce 1503 svůj spor v uherském Budíně přednesl samotnému králi Vladislavu Jagellonskému),
tak se na počátku 16. století raději chodovského
panství vzdal a z kraje se odstěhoval. Celá událost se stala základem pro chodovskou pověst

o bílé paní, kterou jsem již několikrát zmiňoval.
Tvrz v Horním Chodově získala po Hýzrlech
rytířská rodina Unruherů, která držela panství
(patřily k němu v té době i vesničky Smolnice
a Stará Chodovská) více než sto let. Právě v jejich době byla tvrz přestavěna na zámek, který
odpovídal tehdejším společenským a reprezentačním standardům. Není ani vyloučené, že
nový zámek byl vystavěn na zcela jiném místě,
než stála původní tvrz. Unruherové také založili
v Horním Chodově dlouhá staletí funkční pivovar
a provozovali železný hamr na zpracování rudy.
O panství však přišli v souvislosti s majetkovými
a společenskými změnami po bitvě na Bílé hoře
a novým majitelem se stal Vilém Maxmilián z Endern. Z doby po jeho násilné smrti v roce 1634 se
nám zachoval podrobný popis zámečku a jeho
vybavení, které odráží tehdejší možnosti bydlení
nižší šlechty. Podle všeho sestávala budova z několika ložnic, přijímacího pokoje a velké panské
jídelny – ústředního prostoru celého zámku. Kromě toho se v objektu nacházelo bohaté vybavení, četné obrazy, nábytek a domácí oltář. Vše bylo
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zničeno jen o několik let později v roce 1646,
když na konci třicetileté války krajem protáhla
švédská vojska.
To už byl celý Chodov v rukách pánů z Plankenheimu. Právě oni spojili obě panství v jeden
celek a drželi je sto let až do poloviny 18. století.
Právě ti vtiskli zámku podobu, kterou si uchoval
až do 20. století. Především Jan Vilém z Plankenheimu, žijící v letech 1624–1710, se výrazným
způsobem zasadil o stabilizaci Chodova po třicetileté válce a vystavěl znovu rodový zámek.
Jeho syn, Franz Flamin z Plankenheimu, přenesl
své sídlo do Dolního Chodova, kde si nechal vystavět moderní barokní zámek odpovídající více
tehdejším potřebám. Když však došlo po jeho
smrti k opětovnému rozdělení panství na dvě
části, získala jeho starší dcera Marie Anna Horní
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Chodov, kde žila se svým manželem Johannem
Ferdinandem Braunem z Braunsdorfu až do své
smrti. V roce 1796 však jejich potomci panství
i se zámkem prodali a od té doby Horní Chodov
často střídal své majitele. Posledním významným
majitelem se stal v roce 1908 dr. Gustav Linnartz,
který byl zároveň majitelem několika hlubinných
dolů v chodovském revíru. Jeho dcera Hedwiga
Ritterová byla poslední majitelkou zámku, statku a také poslední chodovskou uhlobaronkou.
Kromě panství jí patřily i doly Jindřich, Hedwiga
I a Hedwiga II. Po druhé světové válce patřil statek Hnědouhelným dolům a briketárnám Sokolov
a v budově zámku bydlel správce statku. V roce
1971 budova zámku vyhořela, byla stržena,
a zmizela tak jedna z nejstarších budov města.

Miloš Bělohlávek, městský historik

Zámek na kresbě v městské kronice z let 1923–1926 ukazuje podobu objektu v době, kdy jej obývala rodina Hedwigy
Ritterové.
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ZuŠ Chodov a KASS Chodov vás zvou
na výstavu prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Chodov
tříd Milana Exnera a Vladimíra Hrebeňáka

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA
sledujte na
YOUTUBE kanálu
TV studia Chodov

21

Informační servis

TV Studio Chodov
5. 1. (út) až 8. 1. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

26. 1. (út) až 29. 1. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

Život v Chodově očima kamery

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU

Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

12. 1. (út) až 15. 1. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

19. 1. (út) až 22. 1. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

Z kulturního dění v Chodově
Zprávy ze západu Čech

Sport
6. 1. (st) sraz 9.45 autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Karlovy Vary - různé cesty

13. 1. (st) sraz 8.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Cheb - Skalka - Františkovy Lázně

20. 1. (st) sraz 12 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Nebanice - Mostov - Kynšperk

27. 1. (st) sraz 9.45 autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Karlovy Vary - Linhart

Na všechny akce zve KČT Chodov a uskuteční se podle
situace a podle počasí.
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Sport

Lukáš Zrůst, klubový archiv. 

|Foto: Šachy Chodov

Šachy
Šachy on-line

Šach y pa tř í m e zi spo r t y, k t e ré s e d o kázaly r y c h l e a da pt ova t v s o u č a s n é
d o bě a přesu n u l y se n a i n t e rn e t . St e j n ě
j ako pra v i del n é a i n di v i d u á l n í t ré n i n ky
p řes v ide ok on f eren c e s e s p u s t i l y i o n l in e tu rna j e .
V seriál u 7 tu rn a j ů , kt e r ý s e h r á l t é m ěř dva m ěsí c e a j eh o ž s e z ú č a s t n i l o
3 9 hráčů , a t o n e j en z n a š e h o kr a j e ,
p ředvedl sk v ěl ý v ý k o n L u k á š Z r ů s t , k t e r ý doká zal v e sv é k a t e g o r i i U 1 0 v y h r á t
v šech s ed m k l á n í a sta l s e s u v e ré n n í m
v ítězem .
Velmi pě k n ý v ý sl ede k u h r á l ro v n ě ž
v kategor i i H1 4 Ja k u b Č e r v e n k a , kt e r ý
obs a dil c el k o v é 4 . m í s t o , p ř i če m ž p o sledn í tu rn a j do k á z a l v yh r á t s p l n ý m b o d o v ý m zi sk em . Do t u rn a j e s e z a p o j i l o
h ned s ed m c h o dov sk ýc h h r á č ů .

Marcel Vlasák

Atletika
Jirka Valjent mistrem ČR

Chodovský ultramaratonec Jirka Valjent se zúčastnil Mistrovství ČR v běhu na 100 km v Plzni.
Časem 10:30:08 hodiny obsadil celkové 17. místo.
V kategorii nad 50 let byl ale nejlepší ze všech,
a získal tak titul mistra ČR v této kategorii.
Gratulujeme a držíme našemu ultramaratonci
palce do dalších závodů. Vedení ŠAK Chodov
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Uzávěrka
únorového čísla
19. ledna 2021

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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Út-St: 8-12,14-16:00h
Čt-Pá: 8-12,14-16:30h
So: 8-11h

REVIZE
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
kontroly a revize plynových zařízení dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.
bytové domy, jednotlivé byty,
revize po odpojení plynoměru pro zpětnou montáž,
plynové kotelny I,II,III. kategorie,
měření plynových kotlů dle TPG 704 01 čl.8.3.2

tel. 602 245 878
e-mail: romanlejsek@seznam.cz
Otevírací doba je
každý všední den:
8:00-17:30
tel. 352 666 070, 602 157 191, 723 383 411

Autoservis Šimek
Připravte svůj vůz na zimu
Kompletní pneuservis

Husova 101, Chodov

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

Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás

25

Placená inzerce

GYMNÁZIUM SOKOLOV
a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

nabízí vynikající přípravu
v několika oborech vzdělání

www.gymso.cz

4leté
4leté
6leté
8leté

pro žáky z devátých tříd
pro žáky z devátých tříd
rozšířená výuka
V CHODOVĚ
tělesné výchovy
pro žáky ze sedmých tříd
přírodovědné zaměření
pro žáky z pátých tříd

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

Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár

www.home-pcservis.cz
Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…
Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme
Prodej nových PC
Kamerové systémy
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Jakub Hejna
pozemní stavitelství
- Novostavby
- Re ko n st r u kce
- Poradenství
Nerudova 1221, Chodov 357 35
tel.: 725 029 992
e-mail: jakub-hejna@email.cz

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE
NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH

PŮJČ
SI MĚ

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

VSAĎTE NA
KVALITU
PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ , HLINÍKOVÁ
A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
VENKOVNÍ A VNITŘNÍ STÍNICÍ TECHNIKA

OTHERM SOKOLOV

Bendlova 572, T: 603 211 229
E-mail: sokolov@otherm.cz
www.otherm-sokolov.cz
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na všechna brýlová
skla

na brýlové obruby

U Porcelánky 1017, Chodov, tel.: 777 912 551
Akce platí od 4. 1. 2021 do odvolání. Slevy na skla a obruby lze sčítat.

telefon: 352 352 422
e-mail: zpravodaj@kasschodov.cz
www.kasschodov.cz
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