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INFORMACE PRO CHODOVSKÉ
SENIORY

OČKOVÁNÍ 
PROTI COVID-19

Lidé nad 80 let, po upřesnění termínu 
i senioři nad 70 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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K věci
Vážení a milí sou-

sedé, drazí Chodo-
váci,

únorové zastupi-
telstvo města ze mě 
na mou žádost udě-
lalo neuvolněného 
starostu.

Co to znamená? 
Znamená to, že od 

března nebudu placen za výkon funkce 
starosty v plné výši. Nepovažuji totiž za 
správné, abych bral dva plné platy – jeden 
jako starosta Chodova a druhý jako krajský 
radní, kterým jsem se stal v prosinci loň-
ského roku.

Je důležité říct, že to v žádném přípa-
dě neznamená, že bych skončil na radnici, 
nebo s prací pro Chodov. 

Naše město pro mě bude vždy na prv-
ním místě. Byla by ale chyba nevyužít 
možnost ovlivnit dění v našem kraji a zříct 
se odpovědnosti, kterou jste mně i mým 
kolegům z hnutí Místní ve volbách svěřili. 
Věřím navíc, že právě na pozici radního 
pro regionální rozvoj mám velkou možnost 
podpořit i dění v Chodově a jeho okolí.

Bude to pro mě osobně nesmírně nároč-
né a časově vyčerpávající, ale jsem pevně 
přesvědčen, že tým na chodovské radni-
ci, v čele s panem místostarostou a paní 
tajemnicí, je natolik funkční a výkonný, že 
jim mohu bez starostí svěřit část svých po-
vinností.

V následujících týdnech a měsících uvi-
díme, jak tento souběh funkcí bude fun-
govat. Já ale věřím, že to s vaší podporou 
zvládneme a pomůžeme tím nejen našemu 
městu, ale celému kraji.

Moje rodina z toho moc nadšená nebu-
de, protože to znamená, že už mě neuvidí 
. skoro vůbec, ale vám všem slibuji, že na 
mém nasazení a na mé práci pro město se 
to neprojeví.

Chodov bude v nové krajské vládě mít 
svůj hlas a já věřím, že společnou prací 
se nám podaří posunout kupředu nejen 
Chodov, ale i celý kraj.

Díky za tu možnost a moc prosím – držte 
nám palce v naší práci!

 Patrik Pizinger, starosta města

Návštěvníky Bílé vody přivítá 
nový vstup a skatepark

Nový přístup k vyhledávanému přírodní-
mu koupališti Bílá voda plánuje Chodov. Jeho 
součástí bude i skatepark, po němž delší dobu 
volá chodovská mládež.

Město už má k dispozici studii (snímke dole), 
která komplexně řeší celý prostor pod Bílou 
vodou. Autoři do návrhu začlenili další místa 
k stání pro automobily, novou zeleň, mobiliář 
a vstupní portál. Skatepark v těsné blízkosti 
stávajícího pumptracku koncepčně doplní celý 
areál.

Radnice zahájí revitalizaci uvedené lokality 
v letošním roce, a to zhotovením projektové do-
kumentace nutné pro stavební povolení. V roz-
počtu na ni vyčlenila zhruba 800 000 korun.

Akci chce Chodov financovat z takzvané 
ekomiliardy, která je určena na zahlazení důl-
ních následků. Práce by mohly proběhnout 
v letech 2023 nebo 2024. První velmi předběž-
né odhady celkových nákladů počítají s částkou 
šest až sedm milionů korun.

„Pokud nás meziresortní komise do výběru 
nezařadí, doporučím záměr do našeho roz-
počtu. Jedná se totiž o mimořádně zdařilý 
projekt,“ poznamenal starosta Chodova Patrik 
Pizinger.

Bílá voda a její přilehlé okolí patří pro své 
rekreační a sportovní možnosti k nejvíce využí-
vaným místům v blízkosti Chodova. Kromě pří-
rodního koupaliště s jedinečnou kvalitou vody 
nabízí napojení na cyklostezky, běžecké trasy, 
praktické zázemí pro návštěvníky či venkovní 
posilovací stroje.

Město lokalitu upravuje postupně už několik 
let, přičemž každý rok do její údržby a rozvoje 
investuje statisíce korun.  (mák)
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Epidemie uzavřela okres

Zcela mimořádnou situaci zažili minulý měsíc 
obyvatelé sokolovského okresu, včetně Chodo-
va. Region se kvůli pandemické situaci dostal 
do uzávěry, a lidé tak nesměli cestovat bez váž-
ných důvodů mimo okres a ani do něj přijíždět. 
V době uzávěrky tohoto vydání nebylo ještě jisté, 
zda toto omezení bude trvat ještě v březnu.

Nicméně Chodováci se s nezvyklou situací vy-
rovnali obdivuhodně, někteří z nich se ji snažili 
odlehčit humorem a nadsázkou. Například měst-
ský historik Miloš Bělohlávek vládní opatření ko-
mentoval na svém facebookovém profilu takto:  
Z domu, kde bydlím, je to na hranici okresu přes-
ně 403 metrů. Na druhé straně za tratí už je svo-
bodné Karlovarsko.

Znám dobře terén, tajné stezky, průchody přes 
mokřady i střídání vojenských hlídek. Nabízím 
proto možnost převádění osob na druhou stranu 
čáry, případně i pašung potřebného zboží. Kro-
mě stezek přes močály je možné využít i právě 
dokončovaný systém podzemních chodeb až za 
signální stěnu na druhé straně hranice. 

Na vyžádání mohu opatřit falešné doklady 
i umělé kníry. Můj praprapradědeček takhle pa-
šoval ze Saska umělý cukr, takže máme s podob-
nými aktivitami bohaté zkušenosti.

Již teď plánuji pašovat na Chodovsko a Soko-

lovsko nedostatkové zboží, jako cyklistické zvon-
ky, cukrové homole a meníčka z McDonaldu ve 
Varech.

Jeho poznámka pak okamžitě zaujala média, 
a na komentář tak upozornily jak hlavní deníky, 
tak některé televize.  (mák)

Policisté na okraji Chodova kontrolují vládní opatření. |Foto: Martin Polák
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Vysvědčení za covidové pololetí 

Pololetní vysvědčení přímo z rukou učitelů si tentokrát převzali pouze žáci 1. a 2. tříd chodovských škol. Ostatní ho 
dostanou, až se vrátí do svých tříd, známky za svou pololetní, převážně distanční výuku se dozvěděli především 
elektronickou cestou. |Foto: Martin Polák  

O budoucím rozvoji svých aktivit v Karlovar-
ském kraji jednali se zástupci Karlovarského 
kraje představitelé investiční skupiny Accolade. 
Ta už řadu let investuje do moderních průmyslo-
vých  parků. Například v Chebu rozvinula jeden 
z nejlépe hodnocených komplexů pro moderní 
podnikání ve střední Evropě.

„Jsme rádi, že skupina Accolade vnímá Karlo-
varský kraj jako území s velkým potenciálem pro 
uskutečnění svých aktivit zaměřených nejen na 
přípravu a nabídku průmyslových budov, ale i na 
využití brownfieldů a na technologie šetrné k ži-
votnímu prostředí. A mimo jiné právě v oblasti 
revitalizace nevyužívaných území nám Accolade 
může pomoci,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

„Na Karlovarsku investujeme už více než 
šest let a za tu dobu se kraj neskutečně posu-
nul. Troufám si říci, že dnes patří mezi jedny 
z nejatraktivnějších lokalit pro rozvoj byznysu 
v celé střední Evropě. Jen v tomto roce chystáme 

navazující investice za více než miliardu korun,“ 
uvedl Milan Kratina, CEO skupiny Accolade, kte-
rá kromě Chebska působí také na Karlovarsku 
a v budoucnu se chce podílet i na regeneraci 
ploch na Sokolovsku.

Podle krajského radního Patrika Pizingera 
bude spolupráci zapotřebí úzce navázat na po-
třeby měst a jejich rozvojové plány. „Máme šanci, 
kterou jsme v historii nikdy nedostali. Do našeho 
kraje mohou v rámci transformace přijít miliardy 
korun z evropských fondů. Jenže to samo o sobě 
nestačí, musíme je také umět rychle a efektivně 
využít. A právě spolupráce se strategickými part-
nery je jednou z cest, jak toho dosáhnout,“ dodal 
Patrik Pizinger.

Podmínkou toho, aby kraj byl zajímavý i pro 
budoucí investory, je z pohledu zástupců skupi-
ny Accolade kvalitní dopravní dostupnost. Ať už 
jde o dostavbu D6 směrem na Prahu či propojení 
této dálnice s A93 v Německu.  (pav)

Kraj má šanci na evropské miliardy
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Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

Chodov už delší 
dobu plánoval vý-
stavbu nové, mo-
derní knihovny. Po-
daří se letos stavbu 
zahájit a jaký bude 
p r a v d ě p o d o b n ý 
harmonogram pra-
cí?

V letošním roce se 
spustí další dlouhodobě připravovaná in-
vestiční akce města. V současné době se 
pomalu dokončuje přestavba budov v uli-
ci Dukelských hrdinů pro potřeby základní 
umělecké školy a v létě by měly započít 
práce na rekonstrukci objektu bývalé vý-
robny knedlíků pro městskou knihovnu. 

Zastupitelé města dali k tomuto kroku 
souhlas na svém posledním zasedání v po-
lovině února.

Předpokládaná cena vzešlá z projekto-
vé dokumentace činila 33 milionů korun 
bez DPH. Vypsaného výběrového řízení se 
zúčastnilo 8 stavebních firem a s nejnižší 
nabízenou cenou, necelých 31 milionů ko-
run bez DPH, v soutěži zvítězila společnost 
3xN, s. r. o.

Město má schválenou dotaci ve výši  
50 % uznatelných nákladů, a navíc lze pro-
investované finanční prostředky zálohově 
proplácet. V praxi to znamená, že nemu-
síme celou akci předfinancovat a následně 
zpětně žádat o proplacení peněz, tak jak to 
bývá u většiny dotačních titulů.

Stavební práce budou zahájeny v srpnu 
letošního roku a celá rekonstrukce by měla 
být dokončena v říjnu 2022. Jelikož se jed-
ná o rozsáhlou stavební opravu dvou bu-
dov, přislíbili projektanti svou aktivní účast 
na kontrolních dnech během vlastní reali-
zace.

V příštím roce tak zaměstnanci knihovny 
a především návštěvníci získají nové, krás-
né místo k setkávání při půjčování knih, při 
různých besedách nebo jen při popovídání 
nad šálkem kávy.

Neméně důležitá je skutečnost, že se vý-
razně změní k lepšímu tvář této části měs-
ta za poliklinikou.  (mák)

Aktuality z Chodova
 sledujte na

 www.mestochodov.cz 

Vzpomínka
V těchto dnech vzpomínáme na nám nej-

bližší osobu
Miloslavu Janikovou (nar. 9. 3. 1948),

která zanechala v našich srdcích bolavé 
místo, když 31. 3. 2020 ve věku 72 let náhle 
zemřela. Byla to silná, milující a nezapome-
nutelná osoba, na kterou budeme vždycky 
s úctou vzpomínat. Byla jsi ta nejlepší babička, 
manželka a budeme uchovávat Tvou památ-
ku v srdcích Tvých pravnoučat. 

 Navždy Tvá vnučka a manžel

Sportovci v Chodově si  
rozdělí dotační milion

Jeden milion sto tisíc korun na podporu spor-
tovních klubů a organizací pracujících s dětmi 
a mládeží má připraveno v letošním rozpočtu 
Chodov. Částku si letos přerozdělí 14 organizací. 

Mezi příjemce městských dotací tradičně patří 
například TJ Spartak Chodov, TJ Batesta Chodov, 
ŠAK Chodov, BVC Chodov, karatisté, skauti či 
hasiči. Z uvedené částky jde na činnost mládeže 
a dětí 627 000 korun, zbytek peněz použijí orga-
nizace na údržbu, dopravu, energie a podobné 
potřeby.

Subjekty žádající o dotace mají v Chodově do-
hromady zhruba šest stovek mladých členů. Rad-
nice mládežnický sport podporuje dlouhodobě, 
vidí v tom, mimo jiné, jednu z účinných metod 
prevence kriminality.  (mák)

Staré prolézačky nahradí 
nové herní prvky

Nové herní prvky nechá nainstalovat radnice 
v ulicích U Porcelánky a ČSO. Nahradí tak vyslouži-
lé zařízení, které nechala loni na podzim odstranit.

U Porcelánky nová sestava potěší děti ve věku 
od 3 do 8 let, pro něž je určena. V ulici ČSO pak 
přibude Pavoučí chaloupka se skluzavkou, dvě 
pružinová houpadla Včelka a houpačka Broučci.

Prvky mají být na místě nejpozději do začátku 
letních prázdnin.  (mák) 
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Armáda spásy otevřela nový klub
V Chodově je nově 

v provozu nízkoprahové 
centrum pro děti a mládež. 
Zařízení, které sami jeho 
pracovníci označují jako 
klub, provozuje Armáda 
spásy. Jak klub (v ulici Bu-
dovatelů 677) funguje a co 
je jeho posláním, v krátkém 
rozhovoru popisuje sociál-

ní pracovnice Armády spásy Kateřina Čopová (na 
snímku).

Odkdy je zařízení otevřené a jak je přístupné?
Klub jsme otevřeli 18. 1. 2021. Otvírací doba je kaž-

dý pracovní den, pondělí až pátek, od 13 do 17 hod. 
Komu je primárně určené? 
Dětem ve věku 6 až 15 let. 
Jak budou děti u vás trávit čas? 
V běžném režimu to funguje tak, že v prvních 

dvou hodinách si připravují program pracovníci klu-
bu – máme pro děti tematicky zaměřená preventiv-
ní témata, hry i vyrábění a děti si mohou nosit také 
domácí úkoly, pomáháme i s přípravou do školy. 
V druhých dvou hodinách si pak program klubu ur-
čují samy děti. Pro tyto účely tu máme spoustu des-
kových i jiných her a také sportovní potřeby, protože  
v létě chodíme často ven.

Je v Chodově tento typ zařízení nutný, proč 
zrovna v Chodově? 

V Chodově jsme proto, že město vyhodnotilo, 
že je tento typ zařízení ve městě potřebný. My jsme 
služba primární prevence, nenahrazujeme školu, 
ZUŠ ani DDM. Jsou ale děti, které se na kroužky 
nebo do ZUŠ nedostanou, buď z kapacitních, nebo 
finančních důvodů. Tráví tak čas venku na ulici, nebo 
naopak doma na sociálních sítích, a to může být ča-
sem problém. Jinak tento typ zařízení má prakticky 
každé větší město. Tyto kluby najdete jak v Karlových 
Varech, tak i v Ostrově, Sokolově nebo v Nejdku.  

Jaké jsou poslání a cíl? 
Naším posláním je pomáhat dětem porozumět 

samy sobě a obtížným situacím, ve kterých se často 
nacházejí. Podporovat jejich samostatnost, růst v od-
povědnosti, budování zdravých vztahů  a zlepšování 
komunikace se svým okolím. 

Naším primárním cílem je zajistit dětem bezpečný 
prostor pro trávení volného času. Místo, kde se bu-
dou moct setkávat se svými vrstevníky a trávit smys-
luplně volný čas. Našimi dalšími cíli a snahou je posi-
lovat např. zodpovědnost dětí tak, aby byly schopné 
se orientovat v rizikových situacích a reagovat na ně, 

aby byly schopné posoudit i důsledky svého vlastní-
ho jednání. Znát nejen svá práva, ale i své povinnos-
ti. Chceme, aby děti dokázaly navazovat a udržovat 
zdravé vztahy. Učíme děti vyjádřit vlastní názor, ale 
zároveň respektovat ostatní, ovládat základy slušné-
ho chování, umět řešit konflikt i odpouštět. Dále pod-
porujeme děti v rozvíjení jejich nadání, ukazujeme 
jim, jak využívat nabídku veřejných zdrojů (kroužky, 
knihovna...). Jak smysluplně trávit čas i v době, kdy 
je klub zavřený.

Platí se za využívání klubu, nebo je zdarma? 
Klub je pro děti zdarma. 
Jak vám vyšla vstříc chodovská radnice, popří-

padě její sociální odbor? 
Nápad na otevření klubu vzešel z komunitního 

plánování sociálního odboru města Chodov. Před 
Armádou spásy měla podobnou službu v Chodo-
vě jiná nezisková organizace. Město podpořilo vznik 
zařízení v rámci akčního plánu rozvoje sociálních slu-
žeb Karlovarského kraje a přislíbilo i finanční podpo-
ru. Pomoc poskytlo i s hledáním vhodných prostor.

Kde všude máte podobná zařízení?
V našem kraji máme další dva kluby. Oba jsou 

v Karlových Varech. V České republice provozuje 
pak Armáda spásy kluby v Brně, Ostravě, Havířově, 
Krnově, Přerově, Kopřivnici nebo Jirkově. 

Kolik zaměstnanců bude v Chodově? 
Práci s dětmi zajišťují odborně vyškolení pracov-

níci. Klub v Chodově mají na starosti dvě sociální 
pracovnice. Tým pak doplňuje další kolega s peda-
gogickým vzděláním. 

Jedná se o dlouhodobější záměr, nebo jen  
o dočasné otevření? 

Pokud má mít naše práce smysl, tak je potřeba 
delší časové období. Dočasný je, doufám, jenom 
nouzový stav, ve kterém se právě nacházíme. Kvůli 
němu máme omezenou kapacitu. V běžném reži-
mu může být v jeden okamžik v klubu i 25 dětí. Teď  
maximálně deset. A to je trochu omezující, protože 
dětí je hodně a chtějí chodit, a tak je potřeba hledat 
nové způsoby, jak alespoň částečně naplnit potřeby 
všech.

Když otvíráme nový klub, připravujeme pro děti 
soutěžní den a pro veřejnost den otevřených dveří, 
aby se všichni mohli s naší službou seznámit. To jsme 
teď museli odložit na neurčito. V tuto chvíli, asi stejně 
jako spousta dalších lidí, vyhlížíme to pomyslné svět-
lo na konci tunelu. 

Těšíme se na den, kdy budeme moct otevřít naše 
dveře dokořán a zrealizovat všechny ty plány, které 
máme zatím v šuplíku.  (mák) 
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Kulturní servis

Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v březnu

Zima ještě pořádně neskončila, dokonce 
podle pranostiky za kamna vlezem, přesto 
nás zahrádkáře již čeká spousta práce. Vše už 
všichni známe, ale nikdy není na škodu si ně-
které činnosti připomenout.

Připravte si kvalitní substrát a vysejte semín-
ka letniček. Na sáčku si přečtěte, které druhy 
klíčí na světle. V tom případě je nezakrývejte, 
ale jen je zatlačte do půdy (třeba destičkou). 
To samé se týká i semínek zeleniny. Výsadbu, 
která se ujme, je třeba otužovat. Nejdříve 
zvedejte průhledný ochranný kryt na krátkou 
chvilku, později tuto dobu prodlužujte.

To bylo pro začátek. Vzpomínáte na naše 
doporučení, abyste sestřih okrasných trav ne-
chali na jaro? Nastala ta správná doba, stejně 
jako na odstranění všech suchých, přemrzlých 
a napadených listů okrasných rostlin a jahod-
níků.

Vysazujte a dělte trvalky, které jste si na 
vaši zahrádku během zimy vybrali. Dělením 
vzrostlých trvalek ušetříte spoustu peněz a je-
jich květy se budete těšit za chvíli. Současně 
řežeme i plaménky, jež kvetou v létě.

V zeleninové části naší zahrady upravíme 
zryté záhony a vyséváme otužilé druhy ze-
lenin: mrkev, petržel, černý kořen, salát, kopr 
na zeleno, špenát a ředkvičky. Abychom ušet-
řili co nejvíce půdní vláhy, nastýláme záhony 
mulčem nebo netkanou textilií. Až do desá-
tého března vysévejte papriky a ostatní druhy 
choulostivější zeleniny do truhlíku k předpěs-
tování a přesazení na záhon. Jsou to cukety, 
rajčata, okurky nebo květák. Vysazování cibu-
le sazečky nechte až na poslední dny v břez-
nu, aby neprochladla.

Bez obav vysaďte jarní česnek a šalotku. 
Podívejte se, jestli nejsou stromky a keře po-
škozeny mrazem nebo hlodavci. Případné 
rány začistíme a ošetříme štěpařským vos-
kem. Při dobrém počasí si naplánujeme po-
střik proti přezimujícím škůdcům (sviluškám, 
třásněnkám). Od počátku rašení do objevení 
špiček růžového poupěte můžeme na ovocné 
dřeviny použít přípravek Talstar 10 EC.

Nezapomeňte na průklest ovocných dřevin 
a do konce dotáhněte základní řez jabloní 
a hrušní. Delší výhony maliníku a ostružiníku 
zkraťte na sto třicet centimetrů a ty krátké od-
střihněte přímo u země. Dokončete řez rybízu 
a angreštu. Řez provedeme i na keřích josty 

a rakytníku řešetlákovém. Do poloviny měsíce 
by měl být dokončen řez vinné révy a do kon-
ce měsíce vyvázání tažňů na vedení. 

Máme-li kompost nebo nějaké hnojivo, 
poskytneme ho všem stromům a keřům. Po 
letošní zimě s velkým množstvím sněhu, který 
svým táním část živin vyplavil, je dobré rostliny 
přikrmit, protože na nich samozřejmě bude-
me chtít velkou úrodu. Na záhony, na které 
nemáte v plánu hned něco vysazovat a jsou 
zryté, rozhoďte semena pro zelené hnojení 
(oves, hrách, slunečnice, bob atd.).

S přicházejícím jarem také nezapomeňte 
na truhlíkové (balkónové) a pokojové rostliny, 
které bychom mohli přesadit. Kořenový bal 
očistíme od starých a poškozených kořenů, 
zeminu vytřeseme a vsadíme do větší nádo-
by. Některé pokojovky přesazujeme každo-
ročně, některé po delší době. Mezi ně patří 
třeba  fíkusy, dracény, klívie, které se přesazují, 
až když mají květináč zcela vyplněn kořeny. 
Květináč má být jen o něco málo větší než ten 
původní.

Můžeme začít s předpěstováním begónií 
a dosny. Hlízy begónií necháme nějakou dobu 
před samotnou výsadbou ve vlažné vodě. Hlí-
zy ostatních rostlin necháme v místnosti s níz-
kými teplotami a chráníme je před předčasným 
narašením. Přezimované balkónové rostliny se-
řízneme, přesadíme a po zakořenění přihnojí-
me. Přeneseme na světlé místo, aby si zvykaly 
na sluníčko. Jehličnany a bonsaje v nádobách, 
kdy jsou stále venku, před sluníčkem chráníme, 
aby se tzv. „nepřipálily“.

Nezapomeňte si připravit nějaký truhlík 
s kvalitní zeminou na pěstování bylinek, kte-
rých není nikdy dost. Své uplatnění mají nejen 
doma v kuchyni, ale i při letním zahradním 
grilování. Základem bylinkového truhlíku by 
měla být nejen máta, ale i tymián, šalvěj, roz-
marýn a bazalka. Když budete mít v truhlíku 
kousek místa, nebo vám zůstane o truhlík víc, 
nasaďte si nahusto cibuli sazečku, tzv. naze-
leno. Donesete si tím čerstvou nať na balkón 
a posypete si brambory nebo chleba vždy, 
když vás napadne. 

V březnu máme práce dost, určitě každý 
z nás ví, kde začít. Proto vám přejeme úspěš-
ný start do sezony, hodně pěstitelských úspě-
chů a moc zdraví.  

Pranostika:
• Březen bez vody, duben bez trávy.
� zahrádkáři�Chodov
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Pět tisíc roušek a stejný počet respiráto-
rů FFP 2 vyrobených v Chodově si ve středu  
27. ledna převzali zástupci dobrovolných ha-
sičů Karlovarského kraje. Ochranné pomůcky 
pak rozvezli do všech 77 jednotek v kraji.

Dar poskytl nadační fond REGI Base, který 
pomáhá mimo jiné válečným veteránům, po-
licistům, hasičům a jejich rodinným příslušní-
kům. Podle krajského starosty dobrovolných 
hasičů Aloise Mináře obdrží každá jednotka 
nejméně 50 roušek a 50 respirátorů. Přesný 
počet se odvíjí od četnosti výjezdů.

Mimořádným okamžikem se stalo předání 
dalšího daru, tentokrát v podobě elektrického 
invalidního vozíku Segway. Od nadace ho do-
stal hasič Stanislav Zatloukal z Lubence, který 
je po úrazu páteře.

U předání ochranných pomůcek  v hasič-
ské zbrojnici v Chodově byl také jeho staros-
ta Patrik Pizinger, který vyjádřil hasičům dík 
za jejich činnost. „Především v této době se 
ukazuje, jak jsou hasiči potřební a kolik práce 
odvádějí. Bez dobrovolných i profesionálních 
hasičů bychom se neobešli,“ poznamenal sta-
rosta.  (mák)

Hasiči převzali dar, tisíce roušek

Hasiči při předávání roušek a respirátorů v chodovské zbrojnici.  |Foto: Martin Polák

Pořadatelé chtějí oživit 
kulturu a sport

Oslavy 30. výročí založení atletického klu-
bu ŠAK Chodov, 70. výročí otevření stadionu 
Obránců míru, dva rockové festivaly a řadu 
dalších kulturních a sportovních akcí plánují na 
tento rok jejich pořadatelé. Pokud to epidemio-
logická situace dovolí, Chodováci se tak mají na 
co těšit.

Snahu organizátorů vrátit společenský život 
do zaběhnutých kolejí významně podporuje 
i město. Formou dotací jim přispěje celkovou 
částkou ve výši půl milionu korun.

Výbor pro volný čas měl na stole pro le-
tošní rok 45 žádostí. Na sportovní akce půjde  
350 000 korun (35 žadatelů), na vrcholový 
sport 10 000 korun (1 žadatel) a na kulturní akce  
108 500 korun. Pro mimořádné případy zůstane 
rezerva ve výši 31 500 korun.

Kromě zmíněných akcí se na podporu mohou 
těšit například pořadatelé tradičních a zavede-
ných podniků, jako jsou Maxištafeta, beachvo-
lejbalový turnaj Lážo Plážo, Chodovský bikema-
raton či Den Země.  (mák)
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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

Nabídka volného pracovního místa
Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného uči-

tele/učitelku 1. stupně, nástup možný ihned. Dále 
přijmeme učitele matematiky a fyziky na 2. stu-
peň školy. Nástup možný od 26. 8. 2021. Bližší 
informace na telefonu 352352190 nebo přímo 
u ředitelky školy.  Mgr.�Iva�Šípová, ředitelka školy

Masopustní průvod se letos nekonal, nicméně prvňáčci 
naší školy si vyrobili masky, a alespoň symbolicky si ho 
tak připomněli.  |Foto: Mgr. Věra Křížová

Výběrové řízení
Město Chodov vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení pracovního místa:
úředník/úřednice oddělení

ekonomiky – rozpočtář
Jedná se o pracovní poměr na dobu ne-

určitou, s nástupním termínem 1. 6. nebo 
dohodou. Podrobnosti k výběrovému říze-
ní naleznete na elektronické úřední desce 
www. mestochodov.cz. 

Složenky za místní poplatky
Radnice začala do schránek rozesílat složen-

ky za místní poplatky (za psy, provoz systému 
shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů za I. polo-
letí) a žádá obyvatele, aby vyčkali do obdržení 
poukázky a zbytečně nechodili do pokladny 
městského úřadu.

Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci 
úřad doporučuje v maximálně možné míře úhra-
du poplatku elektronickou formou (bankovní 
převod, platba QR kódem).  (mák)

Město podporu projektům 
nekrátí, pošle jim 1,5 milionu

Do oblasti sociální péče, zdravotnictví a pro-
tidrogové prevence půjde z městského rozpoč-
tu v letošním roce 1,5 milionu korun. Částku si 
rozdělí 26 organizací, které podaly na jednotlivé 
projekty celkem 37 žádostí.

Rada města doporučila dotace například pro 
Denní centrum Mateřídouška, Domácí hospic 
Motýl, Farní charitu Karlovy Vary či Dům ošetřo-
vatelské péče Dolní Rychnov. S novým projektem 
letos přišla Armáda spásy, která zřídila v Chodo-
vě nízkoprahové centrum pro děti ve věku 6–15 
let.

Radnice kromě chodovských organizací tradič-
ně podporuje i okolní zařízení. Jsou to především 
ta, jež poskytují své služby obyvatelům Chodova.

Náplň organizací je velmi pestrá. Svou činnos-
tí pomáhají mimo jiné neslyšícím, zdravotně či 
tělesně postiženým, obyvatelům v tíživé životní 
situaci, seniorům, dětem ze sociálně znevýhod-
něného prostředí či lidem bez přístřeší.

Celková částka pro zmíněné dotace je ve stej-
né výši jako v roce 2020, a to 1 548 800 korun. 
Vedení města se ji rozhodlo i přes současnou 
pandemickou situaci nekrátit.  (mák)

Testování v Chodově
Antigenní testování nově provádí také chodov-

ská laboratoř paní Evy Bělohlávkové v poliklinice. 
Na testování je třeba se zaregistrovat 

přes centrální krajský formulář na stránkách 
www.rezervacekk.cz. Testování jednou za tři 
dny je pro každého zdarma, v kratším intervalu si 
testy musí lidé uhradit.  (mák)
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ZŠ Husova ulice

Mateřská škola Chodov

Zápisy do MŠ na školní rok 2021/2022
Formuláře potřebné k přijetí dítěte do MŠ 

budou vydávány zástupkyněmi na jednotlivých 
pracovištích 14. a 15. dubna 2021, jsou dostup-
né také na webu školy www.mschodov.cz, stejně 
jako podrobnější informace ohledně zápisu.

Zápisy do MŠ budou v letošním roce probíhat 
v termínu 4. a 5. května 2021. Zda budou le-
tos zápisy s osobní přítomností žadatelů a dětí, 
nebo budou probíhat jako v loňském roce bez 
osobní přítomnosti, upřesníme v dubnovém 
zpravodaji.
Sbírka pro nadaci Nádech

V lednu proběhla na všech čtyřech praco-
vištích MŠ Chodov sbírka předmětů, oblečení, 
hraček, nábytku, hygienických potřeb atd. pro 
nadaci Nádech, která pomáhá rodičům samoži-
vitelům.

Děkujeme všem, kteří se podíleli a nezištně 
přispěli do naší sbírky. Sešlo se opravdu velké 
množství darovaných věcí, ze kterých budou 

Seznámení s knihou
Ani v  měsíci únoru přípravná třída nezahálela 

a navštívila naši školní knihovnu. Děti se seznámi-
ly s tím, jak si knížku půjčit, jak se kniha tvoří a jak 
se mají ke knížce chovat.

Další činností bylo seznámení s mapou města, 
povídaly si o městě, kde bydlí. Nakonec si vytvo-
řily vlastní mapu města Chodova.
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
� Mgr.�Lenka�Hrušková

Děti z přípravné třídy se svou mapou Chodova.   |Foto: ZŠ Husova

mít obdarovaní určitě velkou radost a užitek.
Předání věnovaných předmětů proběhlo 4. 2. 

2021, kdy si pracovnice z nadace všechny věci 
vyzvedla a odvezla si je.

 Ivana�Šestáková, ředitelka MŠ Chodov
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Život „prvňáka“ aneb co už dovedeme
Již více než půl roku s malou přestávkou v dis-

tanční výuce zasedáme do svých lavic v první 
třídě. Každý den se těšíme, co nového si pro nás 
přichystala paní učitelka. Někdy je to nové pís-
menko, jindy číslice nebo téma v prvouce. 

V ranním komunitním kruhu si vždy společně 
řekneme, jaké „novoty“ nás dnes čekají. Učíme se 
číst metodou „Sfumato“, která trochu připomíná 
zpívání. Ale čteme již hezky slabiky, slova i věty a 
hlavně rozumíme tomu, co čteme.

Abychom pěkně úhledně psali, musíme si 
uvolnit ruku, procvičit prsty a „pekelně“ se sou-
středit na tvary písmen. Matematika je pro nás 
velká zábava, učíme se sčítat, odčítat, nakupovat 
a prodávat, třídit i poznávat geometrické tvary. 
A když jsme již s učením hotovi, tak si můžeme 
chvilku pohrát. Ale není to jen obyčejná hra, cvi-
číme si u toho i prstíky, experimentujeme a obje-
vujeme. Škola je prostě „prima“.

 Za prvňáky Mgr.�Jana�Skrbková, tř. uč. 

Vtipný týden
Bláznivá doba si žádá bláznivé nápady. A proto 

jsme si zorganizovali vtipný týden aneb humorem 
ke zdraví. Zahajující pondělí přineslo oblečení na-
ruby, kdy jsme měli kousek našeho oblečení obrá-
ceně. V úterý přišly na řadu bláznivé ponožky - ka-
ždou ponožku jinou. Ve středu si chlapci s děvčaty 
vyměnili role, tedy co se týče oděvů, náhle byla 
z Pepíčka Pepina a z Pavlínky Pavel, a čtvrtek se nesl 
ve znamení humorných pokrývek hlavy.

Každý z dnů proběhl v návalech smíchu, dokázali 
jsme sobě i ostatním, že si ze sebe umíme udělat 
legraci a nebrat se vždy vážně. Vyvrcholením týdne 
bylo samozřejmě předávání vysvědčení, výsledků 
půlroční práce nás všech.

 Teď už se nemůžeme dočkat jarních prázdnin, 
které si určitě náležitě užijeme.
Pozor, blíží se zápisy do 1. tříd

Upozorňujeme na blížící se zápis žáků do  
1. třídy pro školní rok 2021-2022. Organizace zá-
pisu se bude řídit podle aktuální epidemiologic-
ké situace a pokynů MŠMT. Doufejme, že bude 
kontaktní. 

ZŠ Nejdecká ulice

Výuka  v ZŠ Nejdecká naplno probíhá i za současné nepříznivé situace. |Foto: ZŠ Nejdecká
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Policie České republiky

Pozor na podvody na internetu 
Policisté Karlovarského kraje od začátku le-

tošního roku již evidují tři případy podvodů na 
internetu, při kterých oběti zaslaly podvodní-
kům finanční prostředky v celkové výši kolem 
1,5 milionu korun. Proto bychom chtěli varovat 
všechny občany před podvodným jednáním, 
ke kterému dochází prostřednictvím internetu. 

Podvodníci se ve většině případů vydávají za 

vojáky jiné země a svou oběť kontaktují pře-
devším na sociálních sítích či seznamkách. Umí 
být velmi přesvědčiví, a snadno tak s poškoze-
ným  navážou bližší vztah, který vedou mnoh-
dy i několik měsíců. Po získání důvěry s pří-
slibem společné budoucnosti a smyšlených 
náhod žádají o zaslání finančních prostředků ve 
formě půjčky, které poškozený rád zašle. Své 
peníze ani svou lásku v podobě podvodníka již 
nikdy neuvidí. 

Kyberkriminalita je stále na vzestupu, a tak 
je důležité si dát na síti pozor, s kým komuni-
kujete.

Připravili jsme si proto pro Vás několik pre-
ventivních rad, které když budete dodržovat, 
Vás mohou před podvodníky na internetu 
ochránit:

• Pokud užíváte internet, nikomu nesdě-
lujte na síti své osobní údaje, jako je na-
příklad rodné číslo, adresa či telefonní 
číslo.

• Při komunikaci s cizími lidmi na interne-
tu buďte obezřetní. Podvodníci se mo-
hou vydávat např. za ovdovělého vojáka 
či hodnou paní učitelku ze školky. Po-
stupem času z Vás ale mohou vylákat 
mnohdy všechny Vaše úspory.

• Na internetu se chovejte tak jako v re-
álném světě. Na ulici také nedáte své 
celoživotní úspory cizím lidem, tak proč 
je posílat někomu na síti.

• Myslete na to, že na internetu je při-
bližně každý pátý člověk pod falešnou 
identitou. Nenechte se proto napálit, 
neboť ani fotky na samotných profi-
lech nemusí být dotyčné osoby, která je 
s Vámi ve spojení.

• K různým službám na internetu pou-
žívejte různá a hlavně silná hesla. Jsou 
jako klíč k Vašemu domu, pořádně si je 
tedy střežte.

• Nenechte se prostřednictvím internetu 
ani v běžném životě k ničemu nutit.

• Nikomu nedávejte své přihlašovací úda-
je do internetového bankovnictví.

• V žádném případě nikomu na internetu 
neposílejte žádnou finanční hotovost.

V případě, že se i přes naše preventivní 
rady stanete obětí trestného činu, neváhej-
te se obrátit na bezplatnou linku 158 nebo 
na nejbližší policejní služebnu. 
nprap.�Mgr.�Věra�Hnátková, oddělení tisku 

a prevence Krajského ředitelství policie Karlo-
varského kraje

Zájemci o umístění dítěte do přípravné tří-
dy na ZŠ Nejdecká pro školní rok 2021/2022 
se mohou předběžně hlásit. 

Přednostně budou přijímány děti s odkladem 
povinné školní docházky. Více informací získáte 
na webových stránkách školy www.zschodov-ne-
jdecka.cz. 

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Ivu Jurneč-
kovou, ředitelku školy, na tel: 731 151 826, nebo 
pište na  e-mail: info@zschodov-nejdecka.cz  
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, pří-
spěvková organizace, hledá kvalifikovaného uči-
tele/učitelku na ZŠ speciální s kvalifikací dle záko-
na 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

Děti v ZŠ Nejdecká si dokáží udělat legraci i samy ze 
sebe. Předvedly to v rámci Vtipného týdne.
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Souhrn jednotky PO 
Jednotka absolvovala v lednu celkem dva-

advacet událostí. Během těchto událostí bylo 
zraněno 5 osob, 4 osoby byly zachráněny, 22 
osob bylo evakuováno, 1 osoba zemřela. Celkem 
12 událostí bylo mimo území zřizovatele, jedna 
událost byla nepoplachová, v rámci „ZOČ“ při 
stěhování skladu s dezinfekcí. Celkem byly lik-
vidovány tři požáry (rodinný dům v Rájci – bez 
zranění, střecha obytného domu v Hrnčířské ulici 
v Chodově, bylo evakuováno 22 osob, z důvodu 
neobyvatelnosti domu bylo pro tyto osoby zří-
zeno evakuační středisko v tělocvičně II. ZŠ, vše 
bez zranění, shořela také bouda bezdomovců na 
výsypce v Božičanech, bez zranění). Byly řešeny 
dvě dopravní nehody. Nehoda dodávky a osob-
ního vozidla v Mezirolí si vyžádala tři zraněné 
osoby a nehoda nákladního vozidla nakloněné-
ho v příkopu, převážejícího nebezpečnou látku 

Sbor dobrovolných hasičů Chodov (dle ADR) poblíž Jindřichovic, vše se obešlo bez 
zranění a bez úniku. Další zásahy měly technic-
ký charakter. Celkem 4x byl proveden nouzový 
vstup do bytu z důvodu nebezpečí z prodlení 
(v Chodově ulice 9. května, Poděbradova – nale-
zena mrtvá osoba, Obránců míru a ve Vřesové). 
Byly odstraněny ledové převisy z budovy MěÚ 
Rotava, MěÚ Chodov a infocentra. Závěrem mě-
síce zaměstnalo nejen chodovské hasiče počasí, 
kvůli kterému padaly stromy a blokovaly průjezd-
nost. Jednotka vyjížděla k popadaným stromům 
v oblasti Vřesová, Tatrovice, Mezihorská, a to 
celkem 4x. Bylo odstraněno na různých místech 
celkem 11 stromů. Ve dvou případech spolupra-
covala jednotka v rámci IZS se ZZS při transportu 
zraněných osob do sanity. V ulici ČSO byl prove-
den transport osoby po resuscitaci, v Tatrovicích 
byla zachráněna zraněná osoba z nepřístupného 
terénu. V rámci pandemické situace na žádost 
krizového štábu HZS KVK jednotka vypomáha-
la na hranicích v Pomezí nad Ohří během dvou 
víkendů. Šlo o pomoc při zřízení a provozování 
mobilního testovacího místa pro pendlery. Pro 

Hasiči odstraňují ledové převisy z budovy U Vavřince. |Foto: SDH Chodov
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Městská policie Chodov

Střípky z policejních svodek
Velice nebezpečný zásah se rozhořel 

v bytovém domě v ul. Hrnčířská, kde začal hořet 
jeden z podkrovních bytů a požár se postupně 
začal šířit celou půdní nástavbou. Uvnitř domu 
bylo na 30 osob, z nichž bylo několik dětí 
nezletilého věku. Na místo přivolaná hlídka 
strážníků začala neprodleně organizovat evakuaci, 
vytyčila uzavření místa požářiště, evakuační 

shromaždiště a přivolala hasiče a policii. Dále 
se podílela v součinnosti na regulaci dopravní 
situace. Na místo se dostavil evakuační autobus 
HZS, neboť venku panovalo navíc mrazivé 
počasí. Na místo neštěstí se dostavil i starosta 
města s členky krizového štábu, který začal ihned 
organizovat evakuační centrum v tělocvičně 2. 
ZŠ, kam byly evakuované osoby přemístěny. Bylo 
nutno zajistit ubytování i stravu, evidenci osob a 
stanovit další postup. Během zásahu nebyl naštěstí 
nikdo zraněn. Vyšetřování převzala policie a HZS. 

Během výkonu pěší hlídkové činnosti v pro-
storu ul. Nejdecká si strážník na pochůzce po-
všiml 37letého muže, který se při spatření stráž-
níka snažil tomuto vyhnout přechodem na druhý 
chodník, přičemž se choval dost podezřele a ná-
padně. Strážník si v paměti projel všechny tvá-
ře osob, které načerpal v instruktáži jako osoby 
hledané a pohřešované, přičemž jedna tvář mu 
v paměti otiskla shodu. Bezpečně v muži poznal 
hledanou osobu, která byla policií ustavena jako 
osoba v pátrání pro dodání do výkonu trestu. 
Rozhodl se na místě muže zadržet a po úspěšné 
kontrole totožnosti své podezření potvrdil. Ná-
sledně muže předvedl na místní oddělení policie 
k dalšímu opatření.    

V nastalých únorových mrazech si místní 
bezdomovci hledali jakoukoliv skulinu tepla. Ve-
lice rychle přišli na nápad maskovat se v místní 
poliklinice jako pacienti čekající na ošetření, vyu-
žívající zateplenou čekárnu. Na ošetření zde če-
kali od rána po odemčení budovy celý den a ně-
kteří to zkoušeli i během noci s tím, že se nechají 
uzamknout v budově. Na jejich fintu však velice 
rychle přišla uklízečka, která uvědomila strážníky 
městské policie a ti bezdomovce vykázali z bu-
dovy. Budovu však bylo následně nutno několik 
dní hlídat, neboť se tam někteří bezdomovci usi-
lovně vraceli. 
Nezapomínejte na reflexní prvky

Vážení řidiči. Brzy nastane jaro a na komuni-
kaci se objeví opět mnoho cyklistů a motorkářů. 
Věnujte zvýšenou pozornost i těmto účastníkům 
silničního provozu a dbejte na pravidlo bezpeč-
ného návratu nejen pro Vás, ale i pro ně. Také 
pro každého chodce platí, že při chůzi na silnici 
mimo obec při snížené viditelnosti musí mít na 
sobě reflexní prvek. Může být součástí oblečení, 
nebo si například navlékne reflexní pásek či vestu. 
Ruku na srdce. Ten reflexní prvek bych si na sobě 
určitě zvýraznil i v rámci obce, neboť jde přede-
vším o naše zdraví, co říkáte?

 Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

účely administrativního zpracovávání výsledků 
byl, kromě obsluhy, k dispozici i dopravní auto-
mobil DA-L1Z Iveco.
Informace SDH

 Společenská a spolková činnost je stále z dů-
vodu nepříznivé pandemické situace přerušena. 
Nicméně jedna výjimečná akce se v hasičské 
zbrojnici konala. Celkem pět tisíc roušek a stejný 
počet respirátorů třídy FFP2 vyrobených v Cho-
dově si koncem ledna převzali zástupci dobro-
volných hasičů Karlovarského kraje. Konkrétně 
chodovští hasiči obdrželi 200 ks roušek a 250 ks 
respirátorů třídy FFP2. Roušky a respirátory do-
stali také naši zasloužilí hasiči. Více se o předání 
daru dočtete  v přední části tohoto vydání.

Za svoji dlouholetou nepřetržitou činnost 
ve sboru převezmou v letošním roce stužku za 
věrnost 30 let Stanislav Šimral a Ing. Jan Orava. 
Stužku za věrnost 40 let letos převezme také člen 
Jiří Kot starší. V lednu oslavil kulaté narozeninové 
jubileum Mgr. David Sýkora (50).  Všem kolegům 
blahopřejeme a děkujeme za dlouholetou ná-
ročnou práci u chodovských hasičů, do dalších 
let přejeme hlavně pevné zdraví.  

 � Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov 
Testování pendlerů v Pomezí.  |Foto: SDH Chodov
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Masopust letos rozhodně nebyl příliš radost-
ný. Nekonaly se masopustní průvody, zabijačky 
a veselice. Přesto považuji za dobré připome-
nout si, jak jej slavili v Chodově naši předkové 
a původní obyvatelé našeho regionu. 

Masopust je doba zábavy, veselí a dobrého jídla. 
Začíná vždy na svátek Tří králů (6. ledna) a končí 
čtyřicet šest dní před Velikonocemi (na Popeleční 
středu), kdy se zahajuje půst. Tedy období, kdy je 
zakázáno jíst maso a kdy se většina lidí dříve zříka-
la i dalších potěšení. Protože datum Velikonoc se 
mění každý rok, je pohyblivý i konec masopustu. 
Může tak končit už 1. února, ale klidně až 7. března. 

Největší oslavy jsou již staletí spojeny především 
s posledními dny masopustního období – od čtvrt-
ka do úterý. Pojďme se na jednotlivé dny podívat.

Tučný čtvrtek (lidově „tučňák“) letos připadal na 
11. února. V našem kraji se mu dříve říkalo Toller 
Donnerstag (Skvělý čtvrtek).

Na Egerlandsku, jehož byl Chodov součástí, bylo 
v novověku zvykem, že mládenci táhli vesnicí na 
Tučný čtvrtek pluh a orali zasněžené silnice. Za tuto 
„službu“ dostávali od hospodářů výslužku – maso, 
koblihy a kořalku. Na Tepelsku bylo v tento den 
zvykem, že se každý mladík musel najíst k prask-
nutí masa, aby měl po celý rok dost síly. V jiné části 

Egerlandu svobodné dívky na Tučný čtvrtek musely 
sníst kus masa vestoje, aby měly krásné nohy a na-
šly si brzy ženicha. Ve vesnicích se scházely skupiny 
mladíků a vymýšlely a vyráběly společně masky na 
masopustní průvod.

Hlavně byl ale tento den velkou oslavou jíd-
la. Podle starého zvyku měl každý sníst co nejvíce 
mastných a masitých pokrmů, aby byl po celý rok 
zdráv. Konaly se proto zabijačky, hospodyně sma-
žily vdolky a koblihy a na každém stole bylo tolik 
masa, kolik to jen šlo. Ovarová kolena, bramborové 
knedlíky se slaninou, jitrnice, jelita, boží milosti sy-
pané cukrem, pečená drůbež i alkohol. To vše na 
Tučný čtvrtek nesmělo chybět, aby se na další rok  
z domu neztratila hojnost.

Masopustní úterý – letos připadalo na 16. února.
Tento den tradičně tvořil vrchol masopustních 

radovánek a byl to nejbláznivější a nejdivočejší 
den v roce. Stejně jako ke každému významnému 
dnu, tak i k masopustnímu úterý se vázala řada 
pověr a tradic. Aby byla dobrá úroda lnu, měl 
ten den hned ráno hospodář několikrát vyskočit 
do výšky a hospodyně kvůli tomu samému měla 
omýt kolovrátek čistou vodou. Nesmělo se také 
vyšívat, zašívat nebo plést – jinak by tím hospodyně 
zašily „Årschala“ (prdelky) drůbeži a ta by celý rok 

Masopust, doba veselí a jídla

Chodovský masopust dokázal v posledních letech vždy zaplnit Staroměstskou ulici. Pobavit se a ochutnat především 
zabijačkové dobroty přišli jak místní, tak lidé z blízkého okolí.   |Foto na dvoustraně: Martin Polák
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nesnášela vejce. Zatímco hospodyně uklízela dům, 
svázal hospodář tři snopy, které pověsil na štít 
statku – ty měly chránit před bleskem a požárem 
po zbytek roku.

Největší atrakcí celého dne byl však především 
maškarní průvod. Ten měl na Chodovsku pevně 
daný průběh i masky, které v něm musely jít. Jeden 
z chlapců v průvodu, kterému se říkalo „Běžec“, utí-
kal před průvodem a ohlašoval jeho příchod. V čele 
samotného průvodu šel „Hanswurst“ (Klobásový 
Honza). Měl černou špičatou čepici a v ruce držel 
rákosku, se kterou naháněl vesničany do průvodu. 
Poté šel vždy šašek „Bojaz“ (z italského bajazzo), 
který si vymýšlel básničky a popěvky o obyvatelích 
obce. Za šaškem šel „medvěd“ – muž obalený ve 
slámě, kterého vedl na řetězu „medvědář“ s bičem 
ozdobeným pentlemi. Pak už následovala řada 
různorodých masek a postav. „Turci“, „lovci“, „řezní-
ci“, „kominíci“, „koně“ a „lékaři“ společně tančili a za 
velkého povyku obcházeli celé město.

Samozřejmě se tančilo. Celý den a všude. V hos-
podách, ale i na návsích, náměstích a v domácnos-
tech. Den předem – v pondělí – bylo tančení vy-
hrazeno jen sezdaným párům. Ale o masopustním 
úterý tančili všichni, a především mládež. 

Celý den pak vrcholil obřadem pochování basy. 
Basa, jako symbol tance, radosti a veselí, byla ne-
sena vesnicí na márách až k rybníku, nebo potoku 
a zde byla po veselém ceremoniálu „pohřbena“ 
a vhozena do vody. Na Mariánskolázeňsku se basa 
symbolicky spálila. Často u toho v některých vesni-
cích kraje asistoval i muž v masce smrti, který sym-
bolizoval končící zimu. Po pochování basy zahrála 
muzika poslední slavnostní fanfáru a přesně o půl-

noci přišel ponocný, nebo rychtář a ohlásil začátek 
postní doby. Čas veselí a radovánek skončil. 

Popeleční středa – letos připadala na 17. února.
„Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ - tato 

biblická věta v tento den zazní v kostelech celého 
světa. A kněží při ní věřícím na čelo udělí popelec. 
Tedy kříž z popela, který jim má připomínat pomíji-
vost lidského života.

Tímto dnem končí období nevázaného ma-
sopustního veselí, kdy se pořádaly zábavy, plesy, 
veselice a maškarní průvody. Začíná čtyřicetidenní 
půst, který (s výjimkou nedělí) trvá až do Velikonoc. 
Letošní postní doba bude končit na Velikonoční ne-
děli 4. dubna. Postní doba stála v ostrém protikladu 
k předcházejícímu masopustu a jejím cílem bylo 
připravit se duševně na blížící se největší svátky v 
roce - Velikonoce.

Nekonaly se zábavy ani tancovačky, lidé z jídel-
níčku úplně vyřadili maso a odpírali si i jiné požitky 
- například se zřekli kouření nebo alkoholu. Podob-
ně jako na Nový rok si lidé i na postní dobu dávali  
(a dávají) předsevzetí. Slibují si, že budou trávit 
méně času na internetu nebo začnou cvičit.

Naši předci brali postní dobu velmi vážně. Na 
postním jídelníčku bychom našli především luštěni-
ny, kaše, brambory a zelí. Historické kuchařky mají 
většinou velkou část věnovanou postním jídlům, 
a i když jsou to jídla bezmasá, jsou velmi chutná 
a vynalézavá. 

Odříkání však není hlavním smyslem postu - tím 
je zklidnění a uvědomění si, co má vlastně v životě 
smysl, co je opravdu důležité a co nám jen "zaple-
veluje" život i mysl. A to není na škodu nikdy.

  Miloš�Bělohlávek, městský historik

Četníci odnášejí medvěda, kterého skolili na útěku. 
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TV Studio Chodov
2. 3. (út) až 5. 3. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

9. 3. (út) až 12. 3. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

16. 3. (út) až 19. 3. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

23. 3. (út) až 26. 3. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 
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Bojové sporty

Uzávěrka 
dubnového čísla
19. března 2021

19Sport

Nevzdáme se
Samurai Fight Club, jako amatérský klub, je 

jako většina klubů nucen být v izolaci mimo své 
tělocvičny. Bude to již rok, kdy díky Samurai vý-
zvám, on-line tréninkům držíme klub nad vodou 
alespoň po fyzické a psychické stránce. Neustále 
motivujeme naše bojovníky - nevzdat se!!!

Doba COVIDU nás rozděluje na ty, kteří se vše-
mu chtějí postavit čelem, na negativisty bez jaké-
koliv snahy něco dělat a lidi, kteří to vzdali a jsou 
odevzdáni osudu. Nevíme, co je správné, ale 
víme, že se NEVZDÁME. Jsme tu, abychom mo-
tivovali lidi, aby se hýbali, budovali svoji imunitu, 
své duševní a fyzické zdraví, dokud to vše ne-
skončí. Netvrdíme, že je to správné, chceme být 
„pozitivní“, opustit svoji komfortní zónu a přede-
vším bojovat, to jediné nám naše současná situ-
ace dovoluje. Nechceme být top kvůli fotce na ig 
nebo fb, chceme všechny motivovat. 

Běh, turistika, tréninky otužování v přírodě jsou 
cesta, cesta samuraje, kterou zvládne každý. Není 

Členové Samurai Fight Clubu Chodov. |Foto: Samurai Chodov

to o tom, kolik a jak dlouho. Je důležité začít dělat 
cokoliv, co vás baví, a nebýt neustále negativní. 

Fenoménem Samurai výzvy se stal SAMURAI 
ponor, kdy třicítka samurajů se postupně a pravi-
delně otužuje. A přidávají se další. Ponor do le-
dové vody v mrazivém počasí, který si představil 
málokdo, že dokáže. A i když nám COVID sebral 
mnoho radostí, naučil nás překonávat mnohem 
větší výzvy. Naučil nás vážit si sami sebe a celého 
samurai týmu, který to nevzdává a je tým „JSEM 
SAMURAI“. Václav�Kolář

 Samurajové se nevzdávají



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

     So: 8-11h  
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REVIZE 
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

tel. 602 245 878
e-mail: romanlejsek@seznam.cz

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



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
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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

    
      

     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  

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

p
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

23Placená inzerce

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

ÚČETNÍ SLUŽBY

Školní 736, Chodov

DANE@INATOR.CZ

702 978 955

I&N ATOR s.r.o.

evidovaná v seznamu u KDP ČR
 IČO: 01484028
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