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INFORMACE PRO CHODOVSKÉ
SENIORY

OČKOVÁNÍ 
PROTI COVID-19

Lidé nad 80 let, po upřesnění termínu 
i senioři nad 65 let, se mohou registrovat 
na internetu v Centrálním registračním
systému na adrese 

Registrovat se lze také telefonicky 
na čísle  
Doporučujeme požádat o pomoc 
rodinné příslušníky či příbuzné. 
Pokud jste obyvatel Chodova 
a nemáte nikoho, kdo by Vám s registrací 
pomohl, volejte v pracovní dny 
v době od 8 do 11.30 hodin 
na                                     nebo  

crs.uzis.cz

1221

352 352 122 352 352 260.

.

Registraci lze také vyřídit osobně v uvedené 
době v Infocentru nebo na Městském úřadě 
Chodov. S sebou vezměte mobilní telefon, 
kartičku pojištěnce a občanský průkaz.
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Chodov bude mít vlastní 
očkovací centrum

Dohodli se na tom zástupci radnice a Karlovar-
ského kraje. Obyvatelé třináctitisícového města 
tak nebudou muset kvůli  očkování dojíždět do 
Karlových Varů nebo Sokolova. 

„Je to komfortní a hlavně bezpečné řešení pro 
naše seniory. Většina z nich je odkázána na hro-
madné dopravní prostředky a tato forma cesto-
vání s sebou nese i zvýšené riziko přenosu infek-
ce. To však nyní odpadne,” uvedl starosta města 
Patrik Pizinger s tím, že na tomto řešení vydělají 
i obyvatelé okolních obcí. „Chodovské očkova-
cí centrum totiž bude fungovat jako regionální. 
Takže jeho služby budou moci využít i obyvatelé 
Vřesové, Mírové, Božičan nebo Nové Role, kteří 
to k nám mají blíže než například do okresních 
měst. Zároveň tak ulehčíme velkým očkovacím 
centrům, která budou už tak dost přetížena." 

Chodovské očkovací centrum bude umístě-
no v budově Turistického informačního centra 
Chodov ve Staroměstské ulici 39. Svou činnost 
by mělo zahájit jakmile budou dořešeny všechny 
náležitosti.

Jako první se budou očkovat senioři, po kte-
rých přijdou, podle dostupnosti dodávek vakcíny, 
na řadu i ostatní zájemci z řad obyvatel Chodova 
a jeho okolí. Informace o provozu očkovacího 
centra budou průběžně zveřejňovány na strán-
kách města. 

Prostory pro vznik nového očkovacího centra 
dalo k dispozici zdarma město Chodov, které zá-
roveň poskytne i administrativní pracovníky pro 
provoz centra.

Těm seniorům, kteří budou mít problém s re-
gistrací, pak budou připraveny pomoci také pra-
covnice městského infocentra.  (red)

Kraj se intezivně zapojí do 
přeshraniční spolupráce

Karlovarský kraj je zapojen do Programu pře-
shraniční spolupráce Česká republika – Svobod-
ný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Ten se za-
měřuje na regionální a místní projekty, které mají 
významný pozitivní dopad na české a bavorské 
příhraničí. Na listopadovém zasedání členů Mo-
nitorovacího výboru programu bylo schváleno 
celkem 9 projektů v celkové výši 3,65 milionů eur. 
Projekt žadatelů z Karlovarského kraje „Vzkaz 
v láhvi“ získal dotaci ve výši 280 900 eur z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj. 

„Na projektu „Vzkaz v láhvi“ budou spolupra-
covat Krajské sdružení Místních akčních skupin 
Karlovarského kraje, ekocentrum Kozodoj a dva 
ekologické spolky z Bavorska. Dojde k rozšíření 
přeshraniční spolupráce se školami v regionu, 
které si budou vzkaz v láhvi postupně předávat. 
Na základě spolupráce vznikne nová síť, jež spojí 
ekocentra, školy a instituce regionálního rozvoje. 
Spojovacím prvkem projektu bude téma voda, 
konkrétně řeka Ohře a péče o životní prostředí 
v jejím okolí,“ uvedl radní pro oblast regionálního 
rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger. 

Při výuce v rámci projektu „Vzkaz v láhvi” bude 
využita metoda projektového vyučování štafeto-
vou metodou. Během ní se budou žáci učit lépe 
spolupracovat v týmu. Postupně budou vypraco-
vávat zadané úkoly a jejich výsledky budou sdí-
let s dalšími týmy prostředníctvím interaktivních 
webových stránek. „Připravené ale jsou i další 
aktivity v podobě jednodenních vzdělávacích 
programů v mateřských školách, letní pobyty 
pro děti, workshopy pro učitele environmentální 
výchovy ale i pro širokou veřejnost. V rámci pro-
jektu vzniknou pracovní listy o řece Ohři a komisk 
o vodě. Účastníci projektu se také zúčastní akce 
Čištění břehu řeky Ohře,” doplnil radní Patrik Pi-
zinger.  

Program přeshraniční spolupráce Česká re-
publika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-
2020 je rozdělen do několika oblastí, takzvaných 
os, kterými jsou - Výzkum, technologický rozvoj 
a inovace, Ochrana životního prostředí a účinné 
využívání zdrojů, Investice do dovedností a vzdě-
lávání a Udržitelné sítě a institucionální spoluprá-
ce.  

Další zasedání Monitorovacího výboru by se 
mělo uskutečnit ve dnech 4. a 5. května 2021 
v Jihočeském kraji. Termín pro podání projekto-
vé žádosti pro projednání na 12. zasedání Mo-
nitorovacího výboru je 19. leden 2021 do 23:59 

hod. Bližší informace o Programu přeshraniční 
spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem 
a nabídce konzultací k podmínkám podání žádos-
tí o dotace naleznete na www.by-cz.eu.  (TZ KK)
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Stavba nové knihovny začne letos

Novou, moderní knihovnu odpovídající současným trendům začne v letošním roce stavět Chodov. 
Využije k tomu vyhořelý objekt bývalé výrobny knedlíků v těsné blízkosti polikliniky.

„Knihovna sídlí v nevyhovujících prostorách, novou budovu si jistě zaslouží. Stejně tak je třeba 
vyřešit vyhořelý objekt a jeho území,“ zdůvodnil dlouhodobý záměr starosta Chodova Patrik Pizinger.

Stávající objekt knihovny si město ponechá ve svém vlastnictví i nadále. „Otevřeme diskuzi, co s ním, 
a budeme hledat jeho smysluplné využití,“ poznamenal starosta.

Odhadované náklady na stavbu činí 33 milionů korun bez DPH. Město má přislíbenou dotaci z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj na regeneraci brownfieldů ve výši 50 %. „Bude vyplácena zálohově, mů-
žeme tedy využít průběžné financování akce,“ doplnil starosta.

Město v těchto dnech už vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele. Zájemci mohou podávat své 
nabídky do 8. února. Čtenářům by knihovna mohla začít sloužit zhruba v závěru roku 2022.  (mák) 

Vizualizace nové městské knihovny. |Foto: Ateliér Kopecký

Současná podoba a stav budoucí knihovny. |Foto: Ateliér Kopecký
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Rozsáhlou modernizací prochází v těchto 
dnech vstup u hlavního sálu v Kulturním a spo-
lečenském středisku. Podstatnou část přestavby 
provádí sami zaměstnanci KASSu, za sebou už 
mají zhruba třetinu plánovaných prací.

„Rekonstrukce umožní naše předsálí používat 
také jako multifunkční sál, kde se mohou konat 
menší konference, svatby či narozeninové osla-
vy. Kapacita pro sezení se zvedne z pětačtyřiceti 
míst na osmdesát. K dispozici bude samozřejmě 
wifi připojení, dvě velkoplošné obrazovky a nově 
vybavený bar,“ popsal chystané změny jednatel 
KASSu Jiří Spěváček.

Nové budou také šatny, snížený strop dostane 
barvu černé perletě. „Návštěvníkům chceme na-
bídnout účelné a zároveň příjemné prostředí. To 
původní bylo staré zhruba čtyřicet let. Prostory 
byly už nevyhovující a neodpovídaly některým 
bezpečnostním požadavkům,“ vysvětlil důvod re-
konstrukce jednatel.

Do práce se podle něj zapojili všichni zaměst-
nanci. „Využíváme nucené zastavení našich kul-
turních aktivit,“ poznamenal s tím, že zhruba za 
dva měsíce by mohlo být vše dokončeno.

V předsálí jsou už vybourané příčky, dřevěné 
obložení a ostatní prvky.

Na řadu nyní přijde kompletní výměna elek-
trických rozvodů, sádrokartonářské práce, nové 
topení a vodoinstalace.  (mák)

Rekonstrukce změní podobu 
předsálí kulturního střediska

Senioři se mohou zapojit 
do výtvarné soutěže

Už osmý ročník výtvarné soutěže pro seniory 
Věk pro nás není překážkou připravil Karlovarský 
kraj. Umělecké klání je určené seniorům z Karlo-
varského kraje ve věku od 60 let.

Cílem soutěže je ukázat, že i senioři v Karlovar-
ském kraji jsou aktivní a dokáží vytvořit hodnotná 
umělecká díla. Každý účastník může přihlásit jed-
nu práci do každé z kategorií. Těmi jsou – ruční 
práce, kresba, malba, grafika a fotografie. Oceně-
né budou vždy tři nejlepší práce v každé kategorii.

Příspěvky do soutěže, které nejsou starší více 
než dva roky, je možné odevzdávat v termínu od 
4. ledna do 1. března 2021.

Účastníci je mohou doručit na krajský úřad 
osobně, a to po předchozí telefonické domluvě 
na čísle 354 222 116, případně je mohou zaslat 
poštou na adresu: Krajský úřad Karlovarského 
kraje, Jitka Čmoková, Závodní 353/88, 360 06 
Karlovy Vary. Každé dílo by mělo být označeno 
názvem a popiskem se jménem a příjmením, ad-
resou, telefonním kontaktem a věkem autora.

Výsledky soutěže budou zveřejněny v měsíci 
dubnu na webu Karlovarského kraje, facebooku 
a v Krajských listech. Chybět nebude ani tradiční 
výstava všech soutěžních prací, která se uskuteční 
v prostorech Krajského úřadu Karlovarského kraje. 
 (TZ KK)

Práce na úpravě předsálí KASSu.  |Foto: Jiří Spěváček
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Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

V poslední době 
se řada obyvatel 
města ptá na aktu-
ální stav lesoparku 
v Lesní ulici. Jaká 
je tedy nyní situa-
ce a kdy bude toto 
oblíbené vycházko-
vé místo zcela do-
končené? 

V současné době je lesopark dokončený. 
Poslední překážkou bránící kolaudaci bylo 
osazení elektroměru a revize veřejného 
osvětlení. 

Tyto nedostatky byly odstraněny a my teď 
budeme usilovně pracovat na zkolaudová-
ní, aby naši spoluobčané mohli s příchodem 
jara již bezpečně lesopark využívat. Jelikož 
se jedná více o les než park, chceme po-
stupně upravovat režim tak, aby toto pro-
středí bylo příjemné jak pro lidi, tak i pro 
zvířata.

Veřejné osvětlení nebude v provozu po 
celou noc, ale mělo by se vypínat během 
zimního období v deset hodin, v letní sezó-
ně bude svítit o něco déle.

V zimní sezóně nebude probíhat údržba 
chodníku. Dojde k osazení dopravní značky 
Zákaz vjezdu motorových vozidel, který ne-
bude omezovat v průjezdu cyklisty. Během 
jarních měsíců proběhnou ještě konečné 
terénní úpravy, kontrola náhradní výsadby 
stromů a opravy vybraných chodníků.

Potom již bude jen na nás všech, aby-
chom se k tomuto zelenému zákoutí chovali 
tak, jak si zaslouží. Přeji si, aby byl po dlou-
há léta hojně navštěvován širokou veřejnos-
tí našeho města a okolí. Ať tady naleznou 
bezpečné zázemí děti ze škol či maminky 
na mateřské dovolené, ať zde místní spolky 
uspořádají různé soutěže a hry, zkrátka ať 
dělá radost nám všem. (mák)

Aktuality z Chodova
 sledujte na

 www.mestochodov.cz 

Cesta do K. Varů je levnější
Chodováci mohou ve srovnání s loňským ro-

kem cestovat do Karlových Varů o něco levněji. 
Autobusový dopravce Ad Ligneta regionalbus,  
s. r. o., od letošního roku snížil v některých tarif-
ních pásmech cenu jízdného. 

Dopravce potvrdil, že na nejvíce používané 
lince z autobusového nádraží v Chodově na ter-
minál v Karlových Varech ušetří cestující pět ko-
run. Zatímco loni stálo jízdné 40 korun, od ledna 
2021 to je 35 korun. Levněji lze jezdit na linkách 
Lignety, které dopravují cestující v tarifním pásmu 
do 13 kilometrů.

Společnost zároveň upozorňuje držitele prů-
kazu „Občan Chodov“, že stávající průkaz s holo-
gramem "2020" platí do 31. 12. 2021.  (mák)

Chodov letos nevyhlásí 
sportovce roku

Tradiční anketa Sportovec roku, která se koná 
v Chodově bezmála tři desítky let, se letos neu-
skuteční. Důvodem je už téměř rok trvající koro-
navirová pandemie.

Šíření viru tak zastavilo téměř veškeré sportov-
ní dění. „Loni se prakticky nekonaly žádné tur-
naje a soutěže. A právě výsledky z těchto akcí 
jsou jedním z důležitých kritérií k nominacím do 
ankety,“ uvedla Hana Zapfová, vedoucí odboru 
školství, kultury a vnitřních věcí.

Podle ní se na přerušení ankety shodly také 
chodovské sportovní organizace a výbor pro 
volný čas. „Věříme, že v příštím roce se anketa 
a vyhlášení uskuteční,“ doplnila Hana Zapfová.

Ocenění nejlepších sportovců za uplynulou 
sezónu se mělo letos uskutečnit už po sed-
madvacáté. Anketa má několik kategorií včetně 
té prestižní - Osobnost sportu.  (mák)

S láskou vzpomínáme
Dne 19. února tomu 

budou dva roky, co jsme 
se rozloučili s naším milo-
vaným synem, manželem, 
tatínkem, dědečkem a 
kamarádem

Liborem Dočkalem.

Navždy zůstane v našich srdcích.� Rodiče
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Zhruba tři desítky lidí musely zhruba v polo-
vině ledna nečekaně opustit své byty v domě 
v Hrnčířské ulici. Budovu totiž zachvátil požár, 
a většina obyvatel tak přes noc skončila v eva-
kuačním centru v tělocvičně 2. základní školy.

Požár likvidovalo celkem 6 jednotek hasičů 
s 15 kusy zásahové techniky. „Zásah pozitivně 
prověřil připravenost města na podobné situa-
ce. Celý systém zafungoval a je třeba poděkovat 
všem složkám. Hasičům, policistům, strážníkům, 
pracovnicím sociálního odboru a dalším zúčast-
něným. Díky si zaslouží také Chodováci, kteří 
okamžitě projevili solidárnost a nabízeli jak ma-
teriální, tak finanční pomoc,“ řekl starosta Cho-
dova Patrik Pizinger, jenž se i s místostarostou 
Luďkem Soukupem přímo na místě zapojil do 
pomoci.

Podle starosty se na zdárném průběhu akce 
podepsala také technika chodovských hasičů, 
kterou město pravidelně modernizuje. Za po-
slední dobu doplnil vozový park například au-
tomobil s žebříkem a víceúčelové vozidlo DA 
– L1Z. Tento vůz je primárně určen pro dopravu 
hasičů, výborně ale poslouží také pro pomocné 
práce pro město, krizový štáb, převoz materiálu 
a evakuaci obyvatel.  (mák)

Požár vyhnal  obyvatele domu do 
evakuačního centra

U požáru zasahovalo šest jednotek hasičů, ti do akce zapojili i žebřík chodovských hasičů.  |Foto: HZS KK

Hasiči rozdávají jídlo v chodovském evakuačním centru.
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Kulturní servis

Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v únoru

Jestliže růže trpěly černou skvrnitos-
tí listů, rozhodíme pod keř síran draselný 
a záhony určené pro košťálovou zeleninu 
posypeme páleným vápnem, které působí 
proti kořenovým nádorům. Pokud se už 
v tomto období broskvoním a nektarinkám 
začnou nalévat pupeny, ošetříme je v kaž-
dém případě fungicidem proti kadeřavosti.

Opravíme opěrné konstrukce rostlin dří-
ve, než je začnou rané rostliny ovíjet. Rašící 
okrasné cibuloviny k rychlení v nádobách 
přeneseme na světlé a teplé místo, zalije-
me je a přihnojíme.

Odebíráme rouby jádrovin a rybízu, 
z kmenů ovocných stromů odstraníme 
mech a lišejník a natřeme je slabým roz-
tokem vápna proti popraskání. Shrabeme 
zbytky listí pod ovocnými stromy, aby se 
na jaře do korun nevracely choroboplodné 
zárodky rzi, strupovitosti, antraknózy aj.

Hlízy jiřinek necháme ve vlhkém substrá-
tu na světle a teple narašit a 10 cm dlouhé 
výhonky použijeme jako řízky. Seřízneme 
je pod uzlinou, odstraníme spodní listy 
a zasadíme 2,5 cm  hluboko do substrátu.

Do misek za oknem vyséváme brokoli-
ci, raný salát, celer, lilky, papriky, případně 
i rajčata, košťáloviny, cibuli a petrželku pro 
časnou sklizeň. Salátu stačí teplota 10–15 
stupňů, papriky, rajčata a lilky potřebují 
minimálně 20 stupňů. Také plaménky, hle-
díky a dosny  lze již předpěstovat, poslední 
termín nastal pro lobelky a petúnie. Nej-
více světla poskytne východně nebo jižně 
orientované okno a misky je vhodné po 

osetí nezalévat, ale pouze mlžit a zakrýt 
průhlednou fólií nebo plexi, aby si vytvořily 
ideální mikroklima.

Klíčení urychlí také máčení semen ve 
vlažné vodě nebo bylinkovém nálevu heř-
mánku a posilující přesličky, kdy salátu sta-
čí pár hodin, rajčata a papriky snesou den 
i dva. 

Přepichujeme v lednu zaseté semenáčky 
a na světlo umístíme sadbu  velmi raných 
brambor.  Položíme je do vzdušných lísek 
tak, aby nahoru směřovalo co nejvíce oček, 
a teplota by se měla pohybovat mezi 10 až 
15 stupni.

Světlo je velmi důležité, protože zajistí 
silné a nazelenalé klíčky. Ranými odrůda-
mi brambor jsou Rosara, Velox, Dali, Leoni, 
Vitese, Princess. 

Pelargonie seřízneme až o dvě třetiny, 
aby se rozvětvily, to samé uděláme s fuch-
siemi. Pelargonie potom přesadíme do 
čerstvého substrátu obohaceného o vyzrá-
lý kompost a umístíme je na světlé místo.
Pokud nepanují silné mrazy, prořežeme ry-
bízové keře. Černé plodí nejvíce na 2-3le-
tých větvích, bílé a červené na 2-5letých. 
Pokud jsme si je v létě neoznačili, stáří vět-
ví poznáme podle barvy borky (kůry) - čím 
tmavší, tím starší.

Starší větve plodí méně a obvykle nesou 
i menší listy. Odstraníme i poškozené větve 
a řezy ošetříme štěpařským voskem nebo 
latexovou barvou. Za příznivého počasí si 
můžeme vykopat díry pro jarní výsadbu 
dřevin a přeházet kompost.

Pokud nemrzne, roubujeme meruň-
ky, třešně a višně, za bezmrazého poča-
sí sbíráme rouby jabloní, hrušní a rybízu 
a prořezáváme v létě kvetoucí okrasné 
keře, růže, jabloně a  hrušně. Řez by měl 
být šikmý, aby voda stékala ven. Prořezá-
váme i vinnou révu tak, aby na keři odrůd 
s velkými hrozny  zůstalo 6–8 oček na 1 m2 

půdy, u menších plodů můžeme ponechat 
i 12 oček.

Pranostika:
• Když skřivánek v únoru zpívá, velká 

zima potom bývá.
• Jestli únor honí mraky, staví březen 

sněhuláky.
• Je-li v únoru zima a sucho, bývá  

horký srpen.� zahrádkáři�Chodov
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Chodovské zastupitele čeká 
první letošní jednání

Návrh střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb v letech 2021 až 2023 projednají na svém 
prvním letošním jednání chodovští zastupitelé. Na 
programu však budou mít i další body.

Zasedání se bude opět konat ve společenském 
sále KASSu, tentokrát  ve čtvrtek 18. února od 16 
hodin. Zastupitelstvo lze sledovat také z pohodlí 
domova, KASS totiž opět zajistí na městských in-
formačních kanálech a sítích přímý přenos pomo-
cí streamu. Jednání zastupitelstva města je veřejné 
a jsou na něj srdečně zváni všichni občané města. 
Všichni návštěvníci musí respektovat všechna plat-
ná nařízení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví 
ČR.  (mák)

Radnice stanovila termíny 
obřadů na letošní rok

Chodovská radnice připravila termíny obřadů na 
rok 2021. I s uplynulým lednovým termínem jich je 
tradičně dvanáct.

Město nabízí tři oficiální místa, kde si mohou 
snoubenci říci své „ano“. Kromě obřadní síně a při-
lehlé zahrady to je farní zahrada v těsné blízkosti 
dominanty města, kostela svatého Vavřince.

Matrika v loňském roce zaevidovala 40 sňatků, 
v roce 2019 to bylo o jeden méně. Přímo v Cho-
dově se konalo 37 sňatků, další tři pak ve Vintířově, 
který spadá pod matriční obvod Chodova. Mož-
nost uzavřít sňatek na zahradě obřadní síně využilo 
loni osm párů.

„Po domluvě jsme schopni oddávat i na jiných 
místech, musí se ale jednat o důstojné prostředí. 
Rovněž se budeme snažit vyhovět i obřadu mimo 
termín,“ doplnil starosta Chodova Patrik Pizinger. 

Termíny svatebních obřadů na roku 2021
leden   23. 01.  červenec   24. 07. 
únor   20. 02.  srpen   21. 08.
březen   13. 03.  září   25. 09. 
duben    24. 04.  říjen   23. 10.
květen   22. 05.  listopad   20. 11.
červen   19. 06.  prosinec   18. 12.  

 (mák)

Závěr loňského roku byl 
v ulicích města klidnější

Klidnější závěr roku ve srovnání s minulý-
mi lety prožívali chodovští hasiči i strážníci. 
Vánoční svátky totiž ovlivnily vládní opatření  
a zákaz vycházení.

„Oproti roku 2019 byly tentokrát svátky klid-
nější, nicméně i tak jsme měli ke konci roku 
několik výjezdů,“ uvedl velitel dobrovolných 
hasičů v Chodově Jiří Kiss.

Přímo na Vánoce například vyjela jednotka 
do nedaleké Vřesové, kde vzplál vánoční stro-
meček. „Podle majitele bytu na požár upo-
zornil papoušek, který svým křikem rodinu 
zalarmoval, takže začala ihned hasit. Požár se 
podařilo rychle zlikvidovat,“ popsal velitel je-
den ze zásahů.

Hasiči pak ještě pomáhali zachránit labuť 
uvízlou ve výpusti rybníka a den po Novém 
roce vyjížděli k požáru domu v Rájci.

Více klidu v ulicích města zažívali také stráž-
níci. Důvodem však byla skutečnost, že konflik-
ty se z venkovních prostor přenesly za dveře 
bytů. „V průběhu silvestrovských oslav jsme ře-
šili především domácí půtky či sousedské spo-
ry. Z celkové pohledu byl závěr roku klidnější,“ 
potvrdil Ladislav Staněk, velitel Městské policie 
v Chodově.

Dodal, že především v době vánočních svát-
ků působili potíže bezdomovci, kteří u nákup-
ních center popíjeli alkohol, žebrali o peníze 
a obtěžovali zákazníky.  (mák)

Poplatky ze psů a za svoz 
komunálního odpadu 

Upozorňujeme občany Chodova, že poštovní 
poukázky k úhradě místních poplatků ze psů a za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů za I. pololetí letošního roku budou 
vzhledem k epidemiologické situaci rozesílány 
poštou v pozdějším termínu. 

V této souvislosti žádáme všechny poplatníky, 
aby se zaplacením poplatků vyčkali do obdrže-
ní poukázky a při platbě upřednostnili bezhoto-
vostní úhradu (bankovní převod, platba QR kó-
dem). S ohledem na splatnost poplatků nebude 
Městský úřad Chodov sankcionovat jejich pozdní 
úhrady.

Hana�Zapfová, vedoucí�odboru�školství,�
kultury�a�vnitřních�věcí
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ZŠ Husova ulice

ZŠ J. A. Komenského

ZŠ Školní ulice

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

Hledáme
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 na naší škole najdete na 
stránkách www.zs3chodov.cz  

Do nového roku  2021 přejeme všem pevné 
zdraví, štěstí a trpělivost. Mgr.�Lenka�Hrušková

Nabídka volného pracovního místa
Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného uči-

tele/učitelku 1. stupně a zároveň učitele/učitelku 
na výuku matematiky a fyziky na 2. stupni školy. 
Oba nástupy možné ihned. Bližší informace na 
telefonu 352352190 nebo přímo u ředitelky školy. 
� Mgr.�Iva�Šípová, ředitelka�školy

I když jsme tentokrát nemohli jít koledovat do ulic 
města, Tři krále jsme si připomněli alespoň symbolicky 
ve třídách.  |Foto: Mgr. Romana Poláková 

Vzpomínka
Na zlatou neděli, dne 20. prosince loň-

ského roku, nás náhle opustil drahý tatínek 
a bratr pan

Erich Hüttner.
Tímto bychom jménem celé rodiny chtěli 

poděkovat příslušníkům chodovského oddě-
lení Policie ČR a strážníkům Městské policie 
v Chodově za snahu o záchranu lidského 
života, profesionální přístup a maximální 
nasazení.

Děkujeme také všem, kteří  se přišli 
s Erichem rozloučit, přinesli květiny a budou 
společně s námi vzpomínat.

 Zarmoucená rodina

Lednové radovánky
Letošní lyžařská školička pro děti z chodov-

ských mateřinek byla z důvodu protiepidemio-
logických opatření a kvůli uzavření lyžařských 
areálů zrušena.

Sníh a radovánky na něm ale stejně přišly za 
námi. Letošní zimu a sníh si děti po dlouhé době 
užily na klouzačkách, stavěním sněhuláků, kou-
lováním a  hrátkami se sněhem. Prostě zima je 
prima.
Omlouvání dětí

Děti, které dlouhodobě nedocházejí do mate-
řinek, musí být svými zákonnými zástupci omlu-
veny.

Především pak děti, které plní v MŠ povinné 
předškolní vzdělávání a v současné době jsou 
z jakéhokoli důvodu doma. Žádáme rodiče, aby 
tak v nejbližší době učinili. Bližší informace na 
webu školy (školní řád) nebo u učitelek ve tří-
dách. 
Potvrzení o výši vynaložených výdajů 
za umístění dítěte v MŠ za rok 2020

Formulář k potvrzení je k dispozici ve třídách 
na všech pracovištích nebo v elektronické podo-
bě na webu školy. Zákonný zástupce, který bude 
výdaje uplatňovat, si formulář vyplní a odevzdá 
učitelkám ve třídě k dopsání částky a potvrzení 
ředitelkou školy. Poté jim bude vrácen zpět. Zá-
konní zástupci dětí, které již do MŠ nedochází, si 
mohou formulář vyzvednout u zástupkyň ředitel-
ky na jednotlivých pracovištích.
� Ivana�Šestáková, ředitelka�MŠ�Chodov

Mateřská škola Chodov
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„Bílá“ zima se nám líbí
Konečně nám všechna ta různá omezení 

a nepříjemnosti zpříjemnil sníh. Radost byla 
vidět v očích všech žáků, když se konečně 
z nebe snesly sněhové vločky. Zvlášť proto, že 
měli v plánu vytvořit sněhuláka.

Ovšem ne klasického, ale papírového. Pár 
hodin předtím se však protrhla sněhová pe-
řina a z oblohy se jen sypalo a sypalo. Od-
poledne tak ti, kteří navštěvují školní družinu, 
mohli postavit na školní zahradě sněhuláka 
opravdového, a ještě využít čas ke koulování.

Žáci III. S přikrmují ptáčky, kteří do budky, 
kterou jim připravili, létají v současné době 
mnohem častěji. Do krmítka jim sypou hlavně 
semínka slunečnice a drcené oříšky, ale věnují 
se také pozorování nenasytných ptačích ná-
vštěvníků a seznamování se s různými druhy 
a jejich zvyklostmi. 

Všichni si přejí, ať taková krásná zima ještě 
nějakou dobu vydrží.  Mgr.�Pavel�Nováček
Hudební výchova bez zpěvu

Jelikož při hudební výchově nemůžeme 
zpívat (což máme moc rádi), museli jsme si 
najít náhradní plán. Už jsme se naučili noty 
a prostřednictvím tabletů zahrajeme písně.

Zjistili jsme, že naše třída je plná nadaných 
hudebníků. Když nemůžeme vynikat ve zpě-
vu, budeme vynikat ve hře na hudební nástro-
je!� Žáci�III.�Z
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, 
příspěvková organizace, hledá kvalifikované-
ho 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

ZŠ Nejdecká ulice

Žáci ZŠ Nejdecká si užívají pravé zimy a postavili si sněhuláka. |Foto: ZŠ Nejdecká
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Policie České republiky

Chystáte se na hory? Přečtěte si našich pár 
preventivních rad.

Policisté Karlovarského kraje by rádi varovali 
návštěvníky hor před hrozícím nebezpečím, ne-
boť i zde jim hrozí určitá rizika.

Před jízdou do horských oblastí si nejprve 
zjistěte povětrnostní podmínky v dané oblasti. 
Mnoho horských oblastí a jednotlivých měst má 
již na svých internetových portálech aktuální me-
teorologické zprávy, případně webkamery přímo 
z dané oblasti. Pokud na horách panuje nepřízni-
vé počasí, raději vůbec nevyjíždějte.

Trasu výletu si vždy naplánujte a případně měj-
te i náhradní variantu. V krásném počasí se může 
stát, že oblast bude již přeplněna turisty a nebu-
de zde možné ani zaparkovat.

Do hor se však nevydávejte bez kvalitní zimní 
výbavy vašeho vozidla. Což znamená povinné  
zimní obutí, řetězy, případně lopatu na vyproštění 
vozidla. Auto mějte vždy dostatečně natankované. 

V případě, že někde uvíznete, si můžete alespoň 
přitopit, než pro Vás dorazí pomoc.

Při pohybu na horách se držte vyznačených 
tras a dodržujte řádně místní dopravní značení 
v dané oblasti. 

Vždy u sebe mějte mobilní telefon, abyste si 
v případě potřeby mohli zavolat pomoc. I pou-
žití reflexních prvků je na horách důležité, neboť 
správný sportovec i turista se řídí pravidlem “Vi-
dět a být viděn“.

V případě zimních sportů používejte kvalitní 
vybavení určené pro jednotlivé sporty. Můžete 
tak předejít nepříjemnostem s výstrojí či nebez-
pečí úrazu. Při jízdě na lyžích či snowboardu 
mějte ochrannou přilbu, ochranu očí i páteře.

 Vozidla parkujte jen na vyznačených místech. 
Své věci nenechávejte volně viditelné a své spor-
tovní vybavení nenechávejte bez dozoru, abyste 
se nestali obětí krádeže. Věci odkládejte jen tam, 
kde je máte na dosah a na dohled, či na zabez-
pečená a hlídaná místa provozovatele zařízení.
Věra� Hnátková, oddělení� tisku� a� prevence�

Krajského�ředitelství�policie�Karlovarského�kraje

Výlet na hory nepodceňujte

Výlet na zasněžené vrcholky Krušných hor (na snímku) je vždy příjemným zpestřením dnešních dnů.  Nicméně cesta 
bez pořádné přípravy může skončit nepříjemnostmi. |Foto: Jiří Spěváček
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO
Prosinec byl oproti předchozímu roku nároč-

nější měsíc, během dvaceti absolvovaných mi-
mořádných událostí bylo 6 osob zraněno, stejný 
počet osob byl zachráněn, čtyři osoby bohužel 
zemřely. 2x se jednalo o zásah při záchraně oso-
by s AED (Chranišov – osobu se přes veškerou 
snahu všech složek nepodařilo již zachránit, 
před OD Tesco Chodov – osoba byla při vědomí 
a předána do péče ZZS). V sedmi případech jed-
notka zasahovala mimo území zřizovatele. Byly 
likvidovány 3 požáry, byt ve Vřesové (vánoční 
stromeček), sklepy v Horním Slavkově, kontejner 
ve Vřesové, vše se obešlo bez zranění.

Původně ohlášený požár bývalé hospody 
v Novém Sedle se nepotvrdil a byl překlasifikován 
na technickou pomoc.  V jednom případě jed-
notka vyjela k železniční nehodě se smrtelným 

zraněním osoby v Karlových Varech. Dále jed-
notka zasahovala spolu s kolegy ze Sokolova, 
Vintířova, zdravotníky, strážníky a policisty u do-
pravní nehody osobního vozidla ve Vintířovské 
ulici v Chodově. Zde si nehoda vyžádala jedno 
lehčí zranění.

Další případy měly technický charakter. Celkem 
čtyřikrát byli transportováni pacienti pro zdra-
votnickou záchrannou službu v ulicích Vítězná, 
Dukelských hrdinů a Jiráskova.  PČR požádala o 
nouzový vstup do bytu z důvodu podezření na 
úmrtí v ulici U Koupaliště, zde bohužel byly na-
lezeny dvě osoby bez známek života. Také byl 
odstraněn strom na komunikaci do Tatrovic. Ne-
tradiční zásah byl při záchraně labutě z propusti 
Božičanského rybníka.

Ve třech případech byly likvidovány provoz-
ní náplně, které unikly z vozidel na komunikaci 
v ulicích Tovární, Školní a ve Staré Chodovské. 
Ohlášený únik zemního plynu byl řešen v ulici 
Jiráskova, naštěstí šlo o velmi malý únik, který 
rychle vyřešila plynárenská havarijní služba. 

Další informace včetně fotogalerie najdete na 
webu a facebooku SDH Chodov. 
Informace SDH

Z důvodu platných aktuálních protiepidemic-
kých opatření je stále ostatní činnost, která se 
netýká zajištění akceschopnosti jednotky a krizo-
vého řízení města, pozastavena. Až to podmínky 
umožní, budeme se snažit zachovat jak spolko-
vou, tak i preventivně výchovnou činnost. SDH 
v Chodově nebude v letošním roce organizovat 
tradiční Hasičský ples. Určitě tuto tradici obno-
víme hned, jak to bude možné. Závěrem děkuji 
všem členům jednotky za náročnou práci. Všem 
členům sboru a jejich rodinám přeji v této době 
nejen pevné zdraví, ale i pevné nervy.

� Ing.�Jiří�Kiss, SDH�Chodov�

Hasiči asistují u dopravní nehody, která se odehrála 
v Chodově ve Vintířovské ulici. |Foto: SDH Chodov

Mladík v obchodě kradl alkohol
Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 

pětadvacetiletého muže z Chodova, kterého ob-
vinili ze spáchání zločinu krádeže.

Obviněný měl během necelého měsíce něko-
likrát navštívit obchodní dům v Chodově a při 
tom měl v šesti případech odcizit několik lahví 
alkoholu. 

Vše mělo začít v sobotu 12. prosince minulého 
roku, kdy měl do prodejny přijít v odpoledních 
hodinách. Pod oblečení si měl uschovat pět lahví 
alkoholu a bez zaplacení z prodejny odejít. Toto 
jednání měl poté zopakovat ještě v pěti dalších 
případech.

Naposledy se měl krádeže dopustit ve čtvrtek 
7. ledna 2021, kdy měl bez zaplacení z prodejny 
odejít se čtyřmi lahvemi alkoholu. Celkově měl 
z obchodního domu odcizit téměř dvacítku la-
hví alkoholu a způsobit tím škodu přibližně 8 tisíc 
korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci pod-
nět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vaz-
by, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí 
soudu byl muž vzat do vazby.

Nyní muži, který již byl za krádeže v minulos-
ti pravomocně odsouzen, hrozí v případě pro-
kázání viny trest odnětí svobody na dvě léta až 
osm let, neboť se takového činu dopustil za stavu 
ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živel-
ní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující 
život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo ma-
jetek.� nprap.�Jakub�Kopřiva, mluvčí�PČR
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Městská policie Chodov

Střípky z policejních svodek
Covidová opatření se v dlouhodobém ho-

rizontu začínají projevovat i na psychice lidí. 
Strážníci často vyjíždějí do domácností, kde 
dochází k rodinným hádkám, neboť atmosfé-
ra v některých rodinách je natlakovaná velkým 
stresem. Restaurace jsou uzavřené, na výlety 
nikdo nikam nejezdí, školáci nechodí do školy, 
rodiče se bojí o práci.

Stres v rodině se projevuje například zvýše-
nými požadavky rodičů na děti, ponorkovou 
nemocí partnerských dvojic, ale i únikem k al-
koholu či k pořádání bujarých večírků. Sousedi 
ve zvýšené míře bedlivě sledují další sousedy 
a neváhají oznamovat jakékoliv porušení vlád-
ních nařízení. S osobním nasazením při kont-
role vládních nařízení se zapojila i část rodiny 
z jednoho panelového domu v ul. U Koupa-
liště, kde manželka po 22. hodině nemohla 
usnout z důvodu pořádaného večírku v patře 
nad svým bytem, a proto rozezlena vyslala 
na průzkum situace svého manžela, který na 

Příloha č.1 STATISTIKA 2020

Číslo Zkratka Popis Počet
12 P Požáry 52 násobnost+4

24 celkem DN
21 DN-S Silniční 23
22 DN-SH Silniční hromadná 0
23 DN-Ž Železniční včetně metra 1
24 DN-L Letecká 0
25 DN-O Ostatní 0

0 celkem ŽP
31 ŽP-P Povodeň, záplava, déšť 0
32 ŽP-S Sníh, námraza 0
33 ŽP-V Větrná smršť 0
34 ŽP-SP Sesuv půdy 0
35 ŽP-O Ostatní 0

37 celkem UL
41 UL-P Plynu, aerosolu 5
42 UL-K Kapaliny 0
43 UL-RP Ropného produktu 32 násob
44 UL-PL Pevné látky 0
45 UL-O Ostatní 0

146 celkem TH
51 TH-TH Technická havárie 0
52 TH-TP Technická pomoc 137 násobnost +4+2+2
53 TH-TLP Technologická pomoc 0
54 TH-O Ostatní pomoc 9
61 RH Radiační havárie a nehody 0
71 OMU Ostatní mimořádné události 0
81 PP Plané poplachy 7

celkem výjezdů 266 násobnost +12

VUP - vstup do uzavřených prostor 37
AED - automatický externí defibrilátor 6
mimo katastr zřizovatele 66
ZOČ - zprávy o činnosti (nepoplachové) 27
celkem cvičení 0

zraněných osob 64
zachráněných osob 78
evakuovaných osob 6
mrtvých osob 12

Dopravní nehody

Živelné pohromy

Úniky nebezpečných chemických látek

Technické havárie
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Plané poplachy

Hasiči při záchraně osoby před OD Tesco Chodov. Graf v dolní části ukazuje statistiku výjezdů. |Foto: SDH Chodov
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Městská policie Chodov - vybrané údaje ze statistik 2 019 2020  
COVID-19

přestupky zjištěné v regionu celkem 1 684 1 349

Pokuty celkem 513 156

Domluva celkem 1 028 987

Oznámení přestupce celkem 143 206

výše pokut celkem 109 000 87 100

výše pokut celkem i s odtahy 232 000 99 100

odtah vozidla 166 13

spolupráce s PČR (společný zákrok, dopr. nehoda) 205 151

zadrženo hledaných, pohřešovaných osob, vozidel 7 9

zjištěno T.činů a předáno Policii ČR 17 11

zadrženo pachatelů T.činu 11 5

kontrola známky-čipu psa 69 66

řešení přestupce-chovatele psa 15 12

počet odchycených psů v regionu 49 45

počet psů umístěných v útulku 18 21

prověření oznámení 1 159 1 073

"botička" 171 63

rozdíl od ní spokojeně chrněl v peřinách.
Ten hrubě probuzen svou chotí se rozmrze-

le vydal vykonat osvětovou misi do bytu dis-
kžokeje. Když se však muž ani po půlhodině 
nevracel, s obavami za mužem vyslala svého 
staršího syna, který spal ve vedlejším pokoji. 
Když se však nevrátil po další půlhodině ani on, 
přesvědčená o naprostém masakru svých členů 
rodiny oznámila věc na městskou policii. Jaké 
pak bylo její překvapení, když mezi tancující-
mi hosty diskotéky v objetí sousedky a dalších 
oslavenců nalezla oba pohřešované.  

To, jak složitý proces je dnes úplně oby-
čejný pokus zaparkovat své vozidlo k večeru 
po příjezdu z práce, by si nikdo před pár lety 
ani nedokázal představit. Řidiči zoufale ob-
jíždějí všechna možná místa a doufají, že se 
někde nějaké mezitím uvolní. Když ne, par-
kují, kde se dá, nebo kam je až jejich fantazie 
dovede. V intravilánu ulic Boženy Němcové 
a dalších místně přilehlých však měli řidiči fan-
tazii bezbřehou. Někteří dokonce zaparkovali 
i uprostřed silnice, a vytvořili tak nepropust-
nou překážku v silničním provozu, že nezbý-

valo než vozidla nechat odtáhnout. Rozezlení 
řidiči pak častovali strážníky rozčilenými ar-
gumenty, že není v Chodově kde zaparkovat 
a že jde o šikanu řidičů. Jeden z nich dokonce 
i tvrdil, že každý zdatný řidič by dokázal přes 
takovou překážku rozumně projet a vozidla 
objet, a pokud ne, měl by vrátit řidičák. Ne-
vím, kdo by komu a kam měl co vracet, ale 
myslím, že by se některým lidem měl hlavně 
vrátit zdravý rozum.
Pozor na zamrzlé vodní plochy

Pokud přijdou opět mrazy, upozorňujeme 
rodiče malých dětí, aby poučili své ratolesti 
o nebezpečí vstupu na zamrzlé vodní plochy 
bez dozoru dospělé osoby. 

Dále znovu žádáme řidiče, aby neparkovali 
svá vozidla před nájezdy na chodníky a dodr-
žovali průjezdnost vozovek v případě sněžení 
s ohledem na posypovou a úklidovou činnost 
prováděnou technikou CHOTES. 

Odtahujeme vozidla, tak ať se Vám to par-
kování neprodraží.
� Ladislav�Staněk, velitel�MP�Chodov
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Informační servis

I když se poslední chodovské hlubinné doly 
uzavřely nejpozději s koncem druhé světové 
války, tak ještě na počátku 60. let bylo v okolí 
města mnoho pozůstatků po hlubinné těžbě. 
Větrné jámy, vstupy do šachet a štol byly ro-
zesety kolem celého Chodova. 

Teprve s výstavbou sídlišť a rostoucím počtem 
obyvatel se začaly vstupy jako potenciálně ne-
bezpečné zaslepovat a pečetit. Dodnes je však 
mnoho míst, kde jsou tyto hornické "jizvy" na 
krajině pořád dobře viditelné. 

Jen kus západně od dnešního Chodova, 
v lokalitě dnes nazývané Chodováky „za potů-
čkem“, existoval až do 60. let areál dolu František 
(Franziskus). Tento malý důl založila v roce 1918 
společnost Duchcovsko-podmokelská dráha 
(k.k. privilegierte Dux-Bodenbacher Eisenbahn-
Gesellschaft), která v této době provozovala 
v našem regionu hned několik důlních děl.

Nový důl František byl uveden do provozu 
v roce 1920 a zpočátku produkoval každý den 
pět až deset vagonů uhlí. Těžní jáma nového 

dolu byla 25 m hluboká, na povrchu vznikly 
strojovna s elektrickým vrátkem, správní budo-
va a dřevěná třídírna s dílnou. Uhlí mělo střed-
ní kvalitu a bylo spíše drobné, proto nacházelo 
odbyt především přímo v Chodově a blízkém 
okolí – například v místních cihelnách. Od dolu 
na nádraží, nebo do továren, bylo uhlí odváže-
no povozy – důl František nebyl nikdy propojen 
železniční vlečkou. V prvním roce provozu důl 
zaměstnával 25 mužů a vytěžil 13.000 tun uhlí, 
v druhém roce zde už pracovalo 72 horníků, kte-
ří vytěžili 32.000 tun. V následujícím roce zača-
la slábnout poptávka po uhlí a důl byl ztrátový. 
Proto se jeho majitelé v září 1922 rozhodli důlní 
dílo dočasně uzavřít. Dalších pět let byl důl udr-
žován v provozuschopném stavu, ale netěžilo se 
v něm. Majitelé zaměstnávali jen základní perso-
nál, který prováděl revize zařízení a odčerpával 
vodu. Dočasně byla opět těžba obnovena v roce 
1927 a práce zde pokračovaly do roku 1930, kdy 
byl důl definitivně uzavřen. Byť se jednalo o malý 
důl, následky poddolování pozemků se brzy na 

 Chodovský důl František 
připomínají jen zbytky cihel

 Důl dnes známe především z kreseb chodovského malíře Jana Všetuly.  |Foto na dvoustraně: archiv M. Bělohlávka 
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Informační servis

povrchu projevily, např. v roce 1931 museli těžaři 
zaplatit rolníkovi Karlu Moderovi z Chodova jed-
norázové odškodnění za propadlinu na jeho poli.

Důlní věž i budovy v areálu nicméně zůstaly 
stát – zřejmě se do budoucna zcela nevyloučila 
možnost obnovení těžby. Následná hospodářská 
krize a druhá světová válka však těmto plánům 
zabránily a důl se během let 1939-45 využíval jen 
pro nelegální těžbu uhlí, kterou zde provádě-
li obyvatelé Chodova a okolí pro své soukromé 
potřeby.

Podle svědectví pamětníků důl využívali v roce 
1945 vojáci z Chodova, kteří do něj vhazovali 
zbraně a munici po příchodu spojeneckých sil. 
V dalších letech se stal oblíbeným místem pro hry 
chodovských dětí, a to až do počátku 60. let, kdy 
bylo rozhodnuto důl zničit a vstup do podzemí 
zasypat.

Velmi pravděpodobně se nezachovala žádná 
fotografie dolu František, takže svědectví o jeho 
podobě máme z leteckých map a hlavně z kre-
seb chodovského malíře Jana Všetuly. Ten do 
města přišel v srpnu 1945 a jeho skicáře jsou 
plné unikátních kreseb našeho města z konce 40. 
a počátku 50. let. Mimo jiné je tam celá řada skic 

okolí města – starých chalup, božích muk, dnes 
již neexistujících vesnic, ale právě i dolu František. 

Takže až se půjdete projít „za potůček“, mů-
žete asi třicet metrů za mostem přes Vintířovský 
potok najít zbytky cihel a základů. Právě zde stál 
půl století František - jeden z nejmenších a nej-
mladších chodovských dolů. Důl, po kterém nám 
kromě pár kreseb skoro nic nezůstalo.

� Miloš�Bělohlávek, městský�historik
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TV Studio Chodov
2. 2. (út) až 5. 2. (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 

9. 2. (út) až 12. 2. (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 

Uzávěrka březnového čísla
16. února 2021

16. 2. (út) až 19. 2. (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 

23. 2. (út) až 26. 2. (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 

TV studio Chodov
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Bojové sporty

19Sport

Covid vs. Samurai
Zasáhla nás další „covid“ karanténa a nucená 

pauza, která nás opět uzavřela doma. Již za ztí-
žených podmínek se naši samurajové zúčastnili 
posledních turnajů a vybojovali poslední medaile 
2020. 

Na mistrovství ČR v kickboxu získali naši samu-
rajové 8 titulů mistra České republiky a celkově 
12 medailí. Dvojnásobným mistrem ČR se stal 
Kryštof Schwarz, Johny Kolář, Jan Dušek. Poslední 
turnaj sezóny Czech Open v čínském boxu byl 
rovněž úspěšný a samurajové získali pět titulů 
českého šampióna. Zlaté medaile si odváží Johny 
Kolář, Petr Goubej, Jan Dušek, Matyáš Flídr, Kryš-
tof Schwarz. 

Po uzavření sportovišť náš kata tým pilně 
trénoval v domácím prostředí v online spojení 
s trenéry. Online přípravu využili na Česko-slo-
venském turnaji v online KATA. Zúčastnilo se 
šest samurajů. Skvěle se vedlo Veronice Dobiá-
šové, která získala zlato, Robert Šustr skončil na 

Členové Samurai Chodov při odvážném ponoru do ledové vody. |Foto: Samurai Chodov

4. místě a v eliminaci po skvělém výkonu vypadli 
Kristýna Křížová, Thien Minh Nguyen, Tomáš Sa-
dílek. 

Samurai výzvy se staly již tradicí a každý týden 
v online výzvě spolu bojovalo více jak 50 samurajů 
v různých silových a vytrvalostních disciplínách. 

Fenomén a především nová výzva přišla v otu-
žování, odstartovala ji výzva SAMURAI PONOR. 
Každý advent minimálně jeden ponor ve studené 
vodě. Vrcholem byl povánoční společný ponor, 
kdy se na Bílé vodě postupně v mrazivém poča-
sí ponořila třicítka samurajů a společně uzavře-
li výzvu a především odstartovali novou tradici 
a hlavně prevenci proti všem virům. Tradici, která 
pokračuje i v novém roce, a k nuceným venkov-
ním tréninkům jsme přidali tu nejlepší regeneraci 
ve formě otužování. 

Věříme, že brzy skončí „covid“ krize a opět se 
se rozjede nová sezóna v plné síle. Věříme, že 
i díky online výzvám to společně zvládneme a 
všichni se zapojíme do nových výzev, které nám 
přinese klidně jen běžný trénink, ale i nové turna-
je, nové medaile. „Jsem samurai“

 Václav�Kolář



na všechna brýlová

skla
na brýlové obruby

Akce platí od 4. 1. 2021 do odvolání. Slevy na skla a obruby lze sčítat.

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

Slevy lze sčítat!
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Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

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

21Placená inzerce

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



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

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

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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