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ROUŠKY
RESPIRÁTOR
POUŽÍVEJTE JE, VYTVOŘTE
BARIÉRU PROTI INFEKCI

RUCE

UMYJTE SI RUCE HNED,
JAK JE TO MOŽNÉ.
POUŽÍVEJZE DEZINFEKCI.

?
ROZESTUPY
DODRŽUJTE ROZESTUPY.
SNIŽTE RIZIKO PŘENOSU
KAPÉNKOVÉ NÁKAZY

více informací najdete
na webových stránkách

koronavirus.mzcr.cz

ROZUM

POUŽÍVEJTE ROZUM,
ZABRAŇTE PŘENOSU VIRU.
DOKÁŽETE TO!
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Zprávy z města

K věci

Vážení sousedé, milí
Chodováci,
jsem opravdu rád,
že Vás mohu informovat, že epidemická
situace v našem městě
se v posledních týdnech zlepšuje a poprvé od loňského léta
můžeme říct, že je nemoc téměř pod kontrolou. Zatímco na počátku března bylo v jednu chvíli nakažených čtyři
sta Chodováků, dnes se počet aktivních případů pohybuje kolem třicet až čtyřiceti osob.
Přírůstky nakažených jsou navíc minimální.
Chtěl bych znovu moc poděkovat všem,
kteří se snažili opatření dodržovat. I když jsme
si o nich mysleli (a myslíme) své a často šlo
a jde o opatření z mého pohledu zmatená
a nelogická. Snažili jsme se maximálně, abychom více než ministerská a vládní opatření
více spoléhali na zdravý rozum a jsem rád, že
jsme to zvládli i bez zavedení přísných opatření na městské úrovni.
V tuto chvíli už několik týdnů jede na plné
obrátky i vakcinace v městském očkovacím
centru v budově Infocentra. A já jsem pevně
přesvědčený, že očkování je v tuto chvíli jediná známá cesta zpět k normálnímu životu.
Za těch pár týdnů jsme zde naočkovali mnoho stovek obyvatel Chodova i okolí a já bych
chtěl upřímně poděkovat všem, kteří se na
očkování v Chodově podílejí. Martině Svobodové a Luďkovi Soukupovi za skvělou organizaci, pánům doktorům Vaňkovi a Balounovi
za jejich ochotu pomoci, sestrám, hasičům,
administrativním pomocníkům a všem, kteří
pomáhali a pomáhají očkovat.
Moc děkuji všem - nejen personálu za jejich nasazení, ale i všem lidem za jejich důvěru. Protože s každým dalším naočkovaným
Chodovákem jsme o fous blíže k normálnímu
životu!
Přeji nám všem, milí sousedé, abychom blížící se jaro a léto prožili co nejvíce „normálně“.
Protože co si budeme povídat, po tom uplynulém roce už všichni opravdu hodně potřebujeme vyrazit na pivo, na koncert, nebo
s kamarády na dovolenou.
Tak ať je to co nejdříve! Hezký květen.

Patrik Pizinger, starosta města
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Hasiči vyrazí do terénu
se čtyřkolkou

Nové užitkové terénní vozidlo, které zvládne
i jízdu v náročných podmínkách, chtějí pořídit
chodovští hasiči. Čtyřkolka se zateplenou a vyhřívanou kabinou by mohla rozšířit autopark hasičů
ještě v letošním roce.
Jedním z důvodů k pořízení nové techniky je
narůstající počet zásahů v nepřístupném terénu,
jako jsou transporty pacientů k sanitce, ale také
požáry a pátrací akce. Hasiči rovněž chtějí reagovat na rozvoj areálu Bílá voda a výsypky, kde
je stále více běžců a cyklistů. Právě ke zraněným
sportovcům a výletníkům často mají záchranáři
a hasiči ztížený přístup, navíc si nejednou poškodili vozidla.
Chodovská jednotka operuje kromě území
města také v lesích či na kopcích v blízkém okolí.
„Uvízli jsme v nepřístupném terénu a k pacientovi
jsme měli ještě několik kilometrů. Nakonec musela
přijet obdobná speciální technika a transport osoby po hodině a půl dokončit,“ připomněl nedávný
zásah velitel chodovských hasičů Jiří Kiss s tím, že
právě pro tyto případy je čtyřkolka ideální.

Vůz podle něj najde využití i v jiných oblastech,
například při pomocných pracích pro město a zajištění městských akcí.
Pořízení čtyřkolky včetně příslušenství vyjde
zhruba na 800 tisíc korun, přičemž Karlovarský
kraj by mohl poskytnout přibližně 200 tisíc korun
formou dotace. „Nákup je podmíněn získáním
krajské dotace,“ poznamenal velitel.
„V poslední době se nám potvrdilo, že kvalitní
technika se vyplácí. Vnímáme to jako investici do
bezpečnosti nejen Chodováků,“ doplnil starosta
Chodova Patrik Pizinger.
(mák)
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Na sídlišti porostou tisíce keřů

Takhle by mělo vypadat sídliště podle jedné ze studií.

Desítky stromů, více než dva tisíce keřů, nejméně dvě městské louky a hřiště budou nově
zdobit sídliště, které tvoří ulice Tovární, Palackého
a Školní. Se sázením a instalací chce Chodov začít ještě v letošním roce.
Projekt počítá se čtyřiašedesáti stromy, jako
jsou například javory, habry, jasany, duby a lípy.
Dále pak s velkým množstvím růží, skalníků, zlatic
či zimolezů (celkem 2532 keřů) a sedmi desítkami popínavých rostlin. V plánu jsou také dvě
druhově pestré louky.
Nejmenší děti se mohou těšit na nové hřiště, své sportoviště dostane i mládež. Mobiliář
bude zahrnovat 27 lavic a dvě sestavy se stolem.

|Vizualizace: NOAR.CZ

Náklady na tuto poslední etapu regenerace sídliště Tovární jsou ve výši zhruba 12 milionů korun.
Městu se však podařilo získat dotaci, která činí 50
procent. Konečná cena však bude jasná až po
výběrovém řízení na dodavatele.
Současná druhá etapa, která zahrnuje opravy
chodníků a nová parkovací místa, vstupuje nyní
do závěrečné fáze, hotovo má být do konce
dubna.
Práce na její realizaci vyjdou Chodov přibližně
8,5 milionu korun. Celou akci město zahájilo před
několika lety první etapou, při níž došlo k výměně a opravě kanalizace za 7,5 milionu korun.

(mák)

Zatím se však na místě intenzivně pracuje, na konečnou podobu si ještě musíme počkat.

|Foto: Martin Polák
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Testování je pro žáky už
samozřejmostí

Žáci Základní školy J. A. Komenského při pravidelném testování. 

|Foto: Martin Polák

Testování na covid ve firmách, úřadech, ale
i školách se dnes už stalo součástí běžného života. Své o tom vědí i žáci chodovských škol, kteří
touto procedurou prochází dvakrát týdně.
Antigenní testování stěrem z přední části nosu
probíhá před zahájením vyučování a žáci jej

provádí samotestovací sadou. Pro případnou pomoc je jim vždy k dispozici učitelka či asistentka.
Chodovští pedagogové se shodují, že k testování se děti staví statečně a někdy i s humorem.
Podle prvních výsledků z dubna byli školáci i jejich učitelé v pořádku. 
(mák)

Atletické sektory čeká
výměna povrchu

V dopoledních hodinách slouží žákům uvedených škol, odpoledne je pak volně přístupný
veřejnosti. 
(mák)

Nový povrch dostanou atletické sektory ve
sportovním areálu, který spravuje ZŠ Školní.
K dispozici bude ještě v letošním roce.
Atletická dráha o délce 65 metrů a třicetimetrový rozběhový pruh před doskočištěm už dosluhují a jsou ve špatném technickém stavu. Zastupitelé odsouhlasili na opravy 307 tisíc korun.
„Práce provedeme zřejmě v průběhu letních
měsíců. Pokud to bude možné, dráhu bychom
chtěli začít využívat od září,“ poznamenal ředitel
školy Milan Martinek.
Areál leží v prostoru mezi školami ZŠ Školní,
ZŠ J. A. Komenského a Domem dětí a mládeže
Bludiště.

Propadlé doklady mají
prodlouženou platnost

Propadlé řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců.
Prodloužení se týká dokladů propadlých v období
od 1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je
prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode
dne jejich původní platnosti. Lidé mohou evropské
nařízení využívat od 6. března 2021.
Podrobnosti naleznete www.mdcr.cz.  (mák)

Kulturní
servis
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Otázka měsíce

Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova
Zastupitelé
na
svém
posledním
dubnovém jednání
v rámci schvalování
rozpočtových změn
vyčlenili desítky tisíc korun na Plán
dopravní
obslužnosti. Čím se tento
dokument zabývá
a co přinese obyvatelům města?
V dnešním příspěvku bych se chtěl zabývat dopravním spojením z Chodova do
dvou nejbližších velkých měst našeho regionu, to jest do Karlových Varů a do Sokolova.
Ne každý občan Chodova vlastní auto či
má někoho blízkého, kdo je schopen potřebné osobě vždy zajistit dopravu k lékaři,
na úřad či do obchodu. Tito spoluobčané jsou pak zcela odkázáni na autobusové a vlakové spojení, které není vždy zcela
ideální.
Do Karlových Varů se člověk může dopravit relativně nekomplikovaně, zato do
Sokolova nabídka spojů není ideální.
Podobné postřehy se k nám dostávají
stále častěji, proto jsme se rozhodli začít
úplně od začátku analýzou stávajících spojů. Zastupitelstvo města schválilo na svém
posledním jednání rozpočtovou změnu ve
výši 75 000 Kč na vypracování Plánu dopravní obslužnosti.
Tento strategický dokument bude také
samozřejmě obsahovat kromě nezbytné
analýzy současného stavu návrhy ideálního dopravního spojení do Sokolova a do
Karlových Varů, včetně návrhu využití autobusového spojení k vlakovému nádraží.
Pevně doufám, že tento materiál se stane základním kamenem k zajištění lepší
dopravní dostupnosti v našem regionu.
(mák)

Aktuality z Chodova
sledujte na
www.mestochodov.cz
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Úpravy zklidní dopravu
v Bezručově ulici

Práce na zklidnění dopravy v Bezručově ulici
a úpravy přilehlé plochy zahájí letos v létě Chodov. Peníze na akci už schválilo v rámci rozpočtových změn dubnové zastupitelstvo.
Podle projektu přibudou v ulici zpomalovací
prahy, upravený vjezd na parkoviště, které doplní
vodorovné dopravní značení a ostrůvky.
„Už v loňském roce jsme se s obyvateli Bezručovy ulice domluvili na řešení, které tamní
dopravu zklidní a znemožní používat parkoviště jako závodní dráhu,“ uvedl starosta Chodova
Patrik Pizinger s odkazem na nedávnou nehodu,
kterou způsobil opilý mladík se zákazem řízení.
„Na odstavné ploše driftoval, dostal smyk a následně přejel betonový obrubník a přední částí
automobilu narazil do kovového oplocení, které
prorazil, a vjel na hřiště. Poté se pokusil vycouvat,
ale opět narazil do plotu,“ popsal událost z února
policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Město má na akci v rozpočtu připraveno zhruba 1,7 milionu korun.
(mák)

Následky jízdy opilého mladíka, který v Bezručově ulici
zdemoloval plot.
|Foto: PČR

Vzpomínka

Dne 13. května uplyne již
20 let, kdy nás navždy opustil pan
Miloslav Harušťák.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka Věra, děti Dáša, Milan,
Alena a Martin s rodinami.
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Nádražní čtvrť čekají další změny

Místostarosta Luděk Soukup ukazuje na místě budoucího chodníku nového nádraží.

Další změny se v dohledné době dočká okolí vlakového nádraží v Chodově. Město v těchto
dnech zahájilo přípravu na výstavbu chodníku,
který usnadní cestu k plánované nové výpravní
budově.
„Chodník je navržen od železničního přejezdu
po úroveň stezky pro pěší vedoucí do ulice Vančurovy. Zároveň počítáme s autobusovou zastávkou a přechodem,“ popsal záměr místostarosta
Chodova Luděk Soukup.
Radnice na projektovou dokumentaci vyčlenila
v rozpočtu 175 tisíc korun. „S realizací počítáme
v příštím roce,“ doplnil místostarosta.
Chodník je součástí modernizace a revitalizace celé lokality. Správa železnic tam chce v roce
2022 začít stavbu nové výpravní budovy s prostornou odbavovací halou. K dispozici bude také
parkoviště pro 28 vozidel, stání pro motocykly,
stojany a boxy na kola. Starou budovu podle všeho čeká demolice.
K zemi šel před lety v Nádražní ulici také chátrající dům chodovského průmyslníka Karla Gasche. Dnes stojí v místě malý parčík s pamětní
deskou. Rozsáhlou přestavbou za stovky milionů
korun prošla i samotná železniční stanice, kdysi
nevzhledná čtvrť tak pomalu dostává přívětivější
podobu.
(mák)

|Foto: Martin Polák

Kraj podpoří značení cyklotras

Na údržbu a nové značení cyklotras v regionu
pošle Karlovarský kraj Klubu českých turistů 300
tisíc korun.
„Právě klub turistů obstarává kontroly všech
vyznačených cyklotras a cyklostezek v kraji, zajišťuje opravu zjištěných závad ve značení, a to
v souladu s naplňováním dlouhodobé koncepce
údržby a rozvoje sítě cyklotras na území regionu.
V Karlovarském kraji se cyklistika těší velké oblibě, a právě proto je také naší snahou Klub českých turistů v této činnosti podpořit,“ uvedl radní
pro oblast regionálního rozvoje a projektového
řízení a chodovský starosta Patrik Pizinger.
Karlovarský kraj poskytuje dotace na nové
a na obnovu poškozeného značení již od roku
2003. V současné době spravuje KČT více než
2000 kilometrů cyklistických tras a stezek v kraji.
„Určitou formu kontroly provedené práce nabízí
také zpětná vazba od cyklistů či turistů. Značení
v našem kraji je dlouhodobě vyzdvihováno na
konferencích, workshopech či na pravidelných
setkáních týkajících se cyklistiky a je považováno za jedno z nejlepších v České republice. I to
svědčí o skvělé práci Klubu českých turistů,“ doplnil radní Pizinger. 
( jč)

8

Zprávy z města

Zahrádkáři radí zahrádkářům

Zahrada v květnu
V květnu bývá na zahradě už příjemně, objevují se první květy, ale i první škůdci a choroby,
které ohrožují hlavně osamocené druhy rostlin.
Jednou z nejznámějších chorob je padlí, pro jehož šíření je ideální střídání horkých dní a chladných nocí a pozná se podle moučného povlaku
na listech. Dalším nebezpečím je černá skvrnitost na listech a pro kvalitní úrodu ze zdravých
keříků a stromků bychom měli zakročit při objevení prvních stop této choroby. Stačí, když se
objeví pouze na jednom keříku, ale ošetření
budou potřebovat všechny. Doporučíme postřiky Baycor 25WP, Bijan nebo Biocon. Ovocné
dřeviny kvetou, nebo jsou po odkvětu, a všude
nasazují malé plůdky. Nové letorosty se rychle
prodlužují a nečekaně zaplňují celou korunu,
zacloní ji a brání přístupu slunce. Chybějící světlo udělá z tmavě zelených a pevných listů světlounké a křehké olistění, náchylné k chorobám
a snadněji podléhající škůdcům. Uvnitř koruny
vylamujeme kolmo rostoucí letorosty celé. Ne
každý to umí, ale úzkými a ostrými nůžkami se
to povede. Stromům ani keřům to neublíží, spíš
naopak prospěje, a tyto výhony můžeme odlamovat prakticky celý rok. Zároveň také musíme
dodat nějaké živiny, protože po zimě a našem
loňském intenzivním pěstování všeho možného na zahrádce je půda vyhladovělá. Kromě
bio hmoty půda potřebuje dodat dusík, fosfor
a draslík, to vše obsahují tzv. plná hnojiva, která
je vhodné používat hlavně v jarních měsících
nejen u stromů a keřů, ale i u rostlin s kratší
vegetační dobou, např. u plodové i kořenové
zeleniny.
Dusík N – rostliny potřebují vždy na začátku růstu, tedy v dubnu, květnu a nejpozději do
konce července u jednoletých zelenin (hnojiva
ledková, amonná, močovina).
Fosfor P – je potřebný k pravidelnému a vyrovnanému nasazování květních pupenů příštího roku, což se děje ve vrcholném létě. Přihnojit by se mělo nejpozději měsíc předem, což
je počátkem června (Superfosfát).
Draslík K – je jakýmsi protipartnerem dusíku, protože ukončuje fázi růstu a s jeho pomocí dochází k vyzrávání letorostů a pupenů.
Současně podporuje tvorbu rostlinných cukrů
a barevných i aromatických složek. Rostliny potřebují dostat draslík v srpnu, nebo počátkem
září (draselná sůl).
Vhodné je i kombinované hnojivo NPK se

zeolitem, které všechny tyto potřebné složky
obsahuje ve vhodné kombinaci.
V praxi se nedostatek draslíku projevuje třeba u rybízu, kdy zhnědnou listy keřů, u rajčat
se projeví zelenou nebo žlutou barvou okolo
stopky. Pokud nám plody u slupky zasychají,
mají málo vápníku, tento nedostatek se projevuje i hnědými skvrnami. U rajčat se někdy
náhle zkroutí listy, nemusí to být počínající plíseň, ale došlo k nadměrnému odparu u rajčete, když jsme keříky najednou zbavili velkého
množství zálistků.
Jak jsme psali už na začátku, začínají se objevovat na ovocných stromech a keřích malé
plůdky, které nám přinášejí radost. Prohlédněte
si každý takto obalený stromek a bez milosti zredukujte plody na únosný počet. Na jedné větvi
by měly být maximálně 2–3 plody v případě
jablek, hrušek, broskví atd. Pokud vám bude líto
redukovat počet plodů a necháte tam celou
násadu, urodí se vám malé kuličky, nebarevné
a nedokonalé, nebo vám strom sám všechno
shodí. Je to stejné jako u zeleniny, kterou také
protrháváme, aby si nekonkurovala – jednotíme kedlubny, ředkvičky, karotku, řepu, aby
rostliny měly svůj prostor a dostatečně nám narostly, nikdo nechce sklízet nitky. Plody na větvi
si konkurují podobně, místa sice mají dost, ale
jedna větev všechny plody neuživí a nedonosí
do patřičné velikosti. To je celé tajemství velkých
plodů ovoce na stromech a zeleniny v zemi.
Ještě jedno připomenutí - už vloni jsme vám
radili, jak využít čerstvě posekanou trávu, a někteří z vás to určitě vyzkoušeli. Na jaře je trávy
dost, až skoro nadbytek, a naše sekačka nám ji
rozseká napadrť a připraví pro náš účel. Velké
květináče naplníme z jedné třetiny až poloviny
touto trávou, silně upěchujeme rukou a lehce
posypeme granulovaným hnojivem. Nakonec
dáme substrát, do kterého vysazujeme předpěstované květiny, rajčata, papriky, dýně, prostě
všechno možné. Postupně rozkládající se tráva
nám zajistí teplo na kořeny, postupné uvolňování živin a dlouhodobé zadržování vláhy. Stejný postup použijeme i při výsadbě rajčat a jiné
plodové zeleniny do igelitových pytlů nebo na
záhon.
Pranostika:
•
Májová kapka platí nad dukát.
•
Před Servácem není léta, po Serváci
s mrazy veta.
•
Když na Urbana prší, bude hodně myší.

zahrádkáři Chodov
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Nová deska přinese informace
nejen o městě

Instalace elektronické úřední desky u KASS.

Řadu informací o městě nově nabízí elektronická úřední deska u vchodu do kina v Kulturním a společenském středisku. Instalovat
ji tam nechal Mikroregion Sokolov – východ
v rámci zefektivnění veřejné správy. Dlouholetým členem svazku je i Chodov.
„Elektronická úřední deska s intuitivním
ovládáním slouží jako informační nástroj nejen pro obyvatele města, ale také pro jeho
návštěvníky. Lze v ní mimo jiné najít základní údaje o městě, kalendář akcí či nejbližší

|Foto: Martin Polák

turistické cíle,“ uvedl manažer mikroregionu
Miroslav Makovička.
Novinku si pochvaluje i jednatel KASS Jiří
Spěváček. „Kromě uvedeného nabídne program kina a našich akcí. Zároveň počítáme
s tím, že přes desku bude přístup do rezervačního systému, který umožní i prodej vstupenek,“ doplnil jednatel.
Elektronická deska je nyní ve zkušebním
provozu a její obsah se bude postupně doplňovat a aktualizovat.
(mák)

Pandemie zbrzdila stavbu základní umělecké školy
Nejméně o několik týdnů se posune termín
dokončení rekonstrukce základní umělecké školy
v Chodově. Hlavním důvodem je současná koronavirová krize, která ze stavby vyřadila některé
profese.
Původně se měli učitelé do tříd stěhovat v létě,
tak aby přivítali žáky na počátku nového školního
roku 2021/22. „Pandemie prošla stavbou a odstavila řadu řemeslníků. S firmou jsme nakonec
dohodli dokončení nejpozději do konce letošního září, je však společná vůle skončit dříve,“ uvedl
starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že prodloužení termínu se neprojeví na konečné ceně

zakázky.
Práce přibrzdily také potíže se spodní vodou
u výtahové šachty a delší doba zrání sanačních
omítek.
Podle starosty by však za běžných okolností
bylo možné tento skluz dohnat. „Jde nám především o kvalitu, ne o rychlost, není kam zbytečně
spěchat,“ poznamenal starosta.
To samé si myslí také ředitelka školy Jitka
Kaprová. „Chápeme, že covidová situace vše
změnila, alespoň bude více času a klidu na stěhování. Plánujeme tedy, že nový rok 2022 začneme v nové budově,“ doplnila. 
(mák)

Zprávy z města
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Chodovskét
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Blokové čištění - květen

V souladu se schváleným technologickým postupem a rozhodnutím silničního správního
orgánu bude v období od 1. 4. do 31. 5. 2021 probíhat na území města blokové čištění.
Žádáme řidiče, aby respektovali instalované dopravní značení a umožnili tak plynulý průběh
prací. Pro připomenutí termínů doporučujeme využít aplikaci Mobilní rozhlas, případně si
poznačit příslušný termín do kalendáře nebo do připomínek v mobilním telefonu.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
17.05.
18.05.
19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
24.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
31.05.

•
•
•
•

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Po
Út
St
Čt
Pá
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Po
Út
St
Čt
Pá
Po

náměstí ČSM, KASS
parkoviště u Komerční banky
Hlavní od PENNY k ul. Boženy Němcové
Boženy Němcové, Příční, Říjnová, 1. máje, Vítězná
Hlavní - od Boženy Němcové k Vítězné, Konečná, Lipová, Polní, Žižkova
Vančurova, Krátká
Hlavní - od Vítězné k pekárně, Zahradní, parkoviště u obchodního domu
Školní, parkoviště u Plzeňky
U Koupaliště - parkoviště před č.p. 792 – 795
U Koupaliště - od č.p.795 k č.p.808
U Koupaliště - od č.p. 808 k PENNY
Vintířovská ulice (Osada Chranišov, lesík k č.p. 547)
Poděbradova - od č.p. 1091 k Okružní ulici
Poděbradova - od č.p. 701 k Okružní ulici
Rooseveltova, parkoviště Rooseveltova, Husova (č.p.739 – 742)
Stará Chodovská
Stará Chodovská
9. května, Husova (č.p.739 – 750)
Jiráskova (k č.p. 784)
Jiráskova (č.p. 781 – 784), Čapkova
Okružní
včetně placeného parkoviště a plochy u garáží
Železný dvůr, Husova (rodinné domy č.p. 23 – 1174)
Husova (č.p. 982 – 992, rodinné domy č.p. 94 - 1116)

Jaký odpad ve sběrném dvoře můžete odevzdat?

objemný odpad – dřevo, nábytek, koberce
biologický odpad rostlinného původu
pneumatiky, kovy, papír, sklo, plasty, nápojový karton, textil
všechny běžné druhy nebezpečných odpadů, jako jsou tonery, oleje, olejové filtry, brzdové
kapaliny, baterie, akumulátory, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zářivky, výbojky, barvy, lepidla a obaly znečištěné nebezpečnými látkami
Sběrný dvůr, U Porcelánky 212, Chodov, 357 35
Otevírací doba: pracovní dny 7–19 hodin
soboty, neděle a svátky 7–11 hodin
Pro obyvatele Chodova a Mírové je sběrný dvůr zdarma!
Uložení stavebního odpadu ve sběrném dvoře CHOTES je zpoplatněno dle platného ceníku,
zveřejněného v prostoru sběrného dvora, v době předání odpadu.
Stavební odpad jsou všechny druhy odpadu vznikajícího při stavební činnosti.
V případě uložení odpadu mimo odpadové nádoby či určená místa (např. sběrný dvůr)
se občan dopouští přestupku, za který lze ve správním řízení uložit pokutu až 50 000 Kč.

Zprávy z města

Projekt Zdravá rodina 2021

Všichni víme, co je pro nás dobré, ale málokdo to dělá - z různých důvodů.
Doba plná společenských omezení se na
nás podepisuje po všech stránkách. S jarním počasím však přichází zlepšení nálady.
I my bychom vám rádi umocnili dobrou náladu aktivitami na podporu fyzické a psychické
odolnosti celé rodiny. Dovolte, abychom se
představili našimi webovými stránkami www.
bludistekv.cz a pozvali Vás ve spolupráci
s městem Chodov na aktivity projektu Zdravá
rodina 2021.
Plánujeme pro Vás semináře. Začneme aktivitami pro děti, protože o ty se bojíme nejvíce. Ochutnávka připravovaných interaktivních
seminářů a témat: Vliv zvířat na zdraví člověka - Pohybová logopedie - Prevence plochých
nohou - První pomoc pro děti - Jóga pro děti
a mladistvé. Přesné termíny akcí budou včas
zveřejněny na našem webu, na FB stránkách
Chodova a Bludiště, ve Zpravodaji města.
Můžete využít bezplatného poradenství
odborníků-specialistů z oblasti psychologie,
financí, práva, osobnostního a kariérového
poradenství atd.
Mnoho oblastí našeho života si zaslouží
potřebnou prevenci. Např. zásady zdravého životního stylu je třeba formovat už od
dětství. Navodit u dětí pohybové aktivity je
náročné, obzvlášť v současné situaci. Děti
nejsou stavěny na individuální sport a právě
kolektiv je to, co je u pohybu drží. Individuální
sportování chce velké odhodlání, které těžko
zvládnou dospělí, natož děti či mladiství. Uvědomujeme si, že se přestávají zdravě hýbat,
každé čtvrté dítě trpí nadváhou a 90 % dětí
má zablokovanou páteř nebo skoliózu.
Procházka 1x denně s rodiči zdravý pohyb
nenahradí. Nadšení, že není škola, z dětí dávno vyprchalo a dlouhodobý pobyt doma je
negativně ovlivňuje. Distanční výuka na ně
klade vysoké nároky a stres běží v pozadí,
i když ho mnozí nevnímají. Fyzicky i psychicky jsou vyčerpané jak děti, tak rodiče. Všichni
víme, co je pro nás dobré, ale dokážeme rodině v této době nastavit řád, zajistit pohyb
a udržovat optimismus? Máme pro Vás informace, řešení, nápady a inspiraci pro celou Vaši rodinu. Rádi uvítáme Vaše podněty.
Zkuste to s námi.
Těší se na Vás tým Bludiště, z. s., Karlovy
Vary, ve spolupráci s městem Chodov.
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Kontakty:
Štěpánka Klimentová
mob. 732 512 756,
e-mail: zdravarodina2020@seznam.cz
http://www.facebook.com/bludistekv
www.bludistekv.cz 

(šk)

Poděkování

Rád bych touto cestou poděkoval evangelickému sboru v Chodově za milou pomoc, kterou
mi v minulých dnech farníci poskytli.
Formou sbírky se složili na pořízení mé zubní
protézy, kterou jsem si nemohl dovolit zaplatit
z vlastních prostředků. Ještě jednou mnohokrát
děkuji.
Miroslav Juhaňák, Chodov

Mateřská škola Chodov
Zápisy do MŠ Chodov

Ředitelství MŠ Chodov informuje, že v souladu
s § 34 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon, ve
znění pozdějších předpisů, organizuje zápis do
Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace, pro školní rok 2021/2022, který
se bude konat takto:
A) osobním odevzdáním vyplněných dokumentů na jednotlivých pracovištích ve dnech
4.-6. května 2021 od 8:00 do 12:00 hodin.
B) zasláním vyplněných dokumentů v termínu
od 3. do 14. května 2021 na adresy uvedené na
webu školy v záložce „Pro rodiče – zápis do MŠ“
C) vhozením do poštovní schránky jednotlivých OP v termínu od 3. do 14. května 2021.
Zápisy do MŠ Chodov budou probíhat bez
přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Dny otevřených dveří jsou zrušené.
Kontakty na jednotlivá pracoviště MŠ:
MŠ Zahradní – p. J. Durbáková – telefon 352 352
450;
MŠ Školní – p. J. Malichová – telefon 352 352 460;
MŠ U Koupaliště – p. M. Davídková – telefon 352
352 470;
MŠ Nerudova – p. O. Křivová – telefon 352 352
480;
Kontakt na ředitelku MŠ Chodov – 352 352 488,
773 052 498
Žádosti o přijetí do MŠ a Evidenční listy si mohou rodiče stáhnout na webových stránkách školy. 
Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

Zprávy z města
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Žáci v ZŠ zkoušejí, jaké to je, být zahradníkem, a chystají semínka k výsadbě.

ZŠ Nejdecká ulice
Zamyšlení nad distančním vzděláváním

Distanční výuka je distanční výuka. Chybí nám
vše, na co pravidelně hubujeme. Chybí nám křik
ve školních třídách. Chybí nám stále opakující se
všetečné otázky. Chybí nám stereotypní způsob
života, který je ovládán školním zvonkem. Chybí nám i vše ostatní, co z našeho povolání dělá
poslání. Chybí nám dětský smích a pubertální
průpovídky. Chybí nám plánování výletů a dalších aktivit. Chybí nám probouzet zájem o poznání osobním přístupem. Chybí nám posezení
ve sborovnách. Chybí nám náš běžný život, na
který jsme zvyklí.
Distanční výuka je v pravém slova smyslu
vzdálená tomu, na co jsme navyklí. Hledání pozitivního pohledu na věc je stále těžší. Povídání si
přes počítač je vhodné k zábavě, ale zcela jistě
nevhodné k výuce. Sociální kontakt je neskutečně důležitým aspektem našeho života, který nám
počítač nenahradí.
V naší škole se snažíme tento nestandardní čas
naplnit zábavným učením. K žákům přistupujeme
stále individuálně. K běžné výuce připojujeme
zábavné činnosti i pro celou rodinu. Nabízíme
osobní konzultace dětem, žákům i zákonným

|Foto: ZŠ Nejdecká

zástupcům. Využíváme motivační principy k udržení zájmu o vzdělávání. Využíváme různé mediální platformy, které zpestří každodenní výuku.
FB školy zaplňujeme pozitivními videi.
Přes všechnu náročnost tohoto školního roku si
udržujme zdravý rozum, srdce na pravém místě
a nadhled. Při návratu do škol si važme všedností
každého dne a buďme šťastní za možnost hubovat nad zvyklostmi, které nám nyní tolik chybí.

Mgr. H. Kalfářová

Vyklíčí, či nevyklíčí?

Konečně je tu jaro a příroda se probouzí
k životu. Začíná se zelenat tráva, na stromech se
objevily pupeny, rostlinky začínají vykukovat ze
země a zahradníci začínají vysévat a sázet ovoce
a zeleninu.
Chtěli jsme si vyzkoušet, jaké to je, být zahradníkem, a tak jsme si na něj zahráli. Zaseli jsme
řeřichu a nechali klíčit fazole. Budeme napjatě
sledovat, jestli nám fazolky vyklíčí. Ale pozor, to
nejsou obyčejné fazole, to jsou fazole závodní!
Ptáte se, jak je to možné? Inu, až nám fazolky
pěkně vyklíčí, zasadíme je do zeminy a odstartujeme šampionát. Fazole, která nejrychleji vyroste,
bude vítězem a s ní i její pěstitel, který o ni musel
celou dobu pečovat. Na to si ale budeme muset
ještě několik týdnů počkat. A co řeřicha? Počkáme, až vyroste, a potom už nám bude stačit jen

Zprávy z města
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chleba, máslo a nůžky. Protože chleba s řeřichou
je skvělá pochoutka plná vitamínů a ty potřebuje
každý školák. Vyzkoušejte si to taky!

Mgr. Iveta Urbánková

Adaptační vycházka

V pátek 16. 4. 2021 jsme se i přes nepřízeň počasí vydali na adaptační vycházku. Po „měsíčním
lenošení“ byla trasa na Bílou vodu náročná. Na
plnění úkolů, které nás čekaly, jsme museli načerpat síly. Na čerstvém vzduchu jsme se nasvačili
a „hrrrr “ do práce.
Společně jsme vyplnili pracovní list, kde byly
úkoly z přírodovědy, matematiky a českého jazyka. I když jsme byli zmrzlí, tak nás práce venku
bavila. Pak jsme se s úsměvem na tváři, který přes
povinné roušky nikdo neviděl, vrátili do školy.
Paní učitelky Iveta Krásná a Barbora Kopolovičová

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

Mgr. Milan Martinek, ředitel školy

Deváťáci si převzali třídní mikiny

ZŠ Husova ulice
Přípravná třída nezahálí

Po návratu zpět do školy děti opakovaly roční období, dny v týdnu a k tomu si všichni vytvořili pomůcku na doma - kalendář. Všem se
moc povedl, měli z něj radost a doma se s ním
pochlubili.
Dalším projektem byla probouzející se příroda na jaře – rostliny i živočichové. Děti vytvořily
jarní kvítky a housenky. Svými výtvory se mohly
pochlubit při zápisu do 1. třídy.
K tomuto učivu patřila on-line návštěva ZOO
„Na dvorečku“. Děti se seznámily s domácími
zvířátky, jejich zvuky a přiřazovaly mláďata
k jejich rodičům.

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

ZŠ J. A. Komenského
Nabídka volného pracovního místa

V pátek 16. 4. jsme s 9. B slavnostně ukončili
třetí čtvrtletí předáním třídních mikin.
Využili jsme naše "výdejní okénko" v šatnách.
Bylo to osvěžující, po dlouhé době opět se vidět
a prohodit několik slov tváří v tvář.
Doufejme, že se brzy uvidíme ve škole.

Mgr. Arnoštka Fedorková

Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného
učitele/učitelku 1. stupně, nástup možný ihned.
Dále přijmeme učitele matematiky a fyziky
na 2. stupeň školy.
Nástup možný od 26. 8. 2021. Bližší informace na telefonu 352 352 190 nebo přímo u ředitelky školy.
Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Zprávy z města
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Hasiči pomáhají při transportu těžkého pacienta.

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO

Jednotka zasahovala v březnu i přes nebezpečí koronavirové nákazy celkem u 17 událostí.
Během těchto událostí byly dvě osoby zraněny
a předány do péče zdravotníkům. 6x zasahovala jednotka mimo území zřizovatele, dále plnila
úkoly zřizovatele v rámci nepoplachových činností, v osmi případech se jednalo hlavně o technické pomoci. Většinou byly tyto práce spojené
s opatřeními v rámci koronavirové pandemie, na
základě rozhodnutí krizového štábu.
Např. distribuce roušek včetně respirátorů pro
základní nebo mateřské školy, zajištění provozu odběrného testovacího místa na poliklinice,
transport seniorů z domu s pečovatelskou službou k očkování atd.
Dále byla průběžně prováděna technická pomoc při údržbě městského kamerového systému
pomocí výškové techniky. Celkem byly řešeny tři
požáry, z toho 2x šlo o skládku komunálního odpadu za Vřesovou a jednou o travní porost za
ulicí U Koupaliště.

|Foto: SDH Chodov

Další zásahy měly technický charakter. Hasiči
absolvovali dvě pátrací akce po pohřešovaných
osobách, v Habartově a v okolí bývalého transmotelu u D6. Bohužel ani v jednom případě
nebyla pátrací akce úspěšná. Velmi nebezpečný
se jevil únik plynu v bytě v ulici 9. května. Zde
bylo zjištěno, že malé dítě bez dohledu rodiče
zapnulo sporák. Celý dům byl rychle odvětrán
a nebezpečné hodnoty nebyly naměřeny. K žádným škodám ani zranění nedošlo.
Jednotka pomohla na žádost ZZS se záchranou velmi těžkého pacienta pomocí výškové
techniky a záchranného koše. Pacient byl transportován do sanity ze čtvrtého patra v ulici
U Porcelánky. Jednotka byla také vyslána k dopravní nehodě nákladního vozidla v Horním
Slavkově, zde došlo ke zranění jedné osoby.
Jednou byl také zaznamenán planý poplach
při ohlášeném požáru v areálu technických služeb v Nové Roli, ten se nakonec nepotvrdil. Další
informace jsou aktualizovány na našem webu
www.sdhchodov.cz a facebooku.

Informace SDH

Z důvodu vydaných vládních nařízení jsou přijata bezpečnostní opatření, byly zrušeny všechny

Zprávy z města
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plánované akce jak sportovní, tak také kulturní,
včetně pravidelné preventivně-výchovné činnosti. Jsou organizovány online schůzky s dorosteneckým družstvem, jehož členové se průběžně
vzdělávají a připravují na případný vstup do zásahové jednotky.
V rámci akceschopnosti jednotky je provoz na
zbrojnici omezen jen na plnění základních úkolů,
jako je řešení mimořádných událostí, činnost základních odborných služeb, činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu města Chodova nebo
provádění pravidelného výcviku v omezeném
režimu.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Zásah na skládce za Vřesovou.

|Foto: SDH Chodov

Policie České republiky
Sníh byl pro motorkáře zrádný

Počátkem dubna letošního roku došlo v brzkých ranních hodinách u kruhového objezdu
v Chodově k dopravní nehodě.
K té mělo dojít tak, že šestačtyřicetiletý řidič
motocyklu značky Kentoya Hammer, který jel po
pozemní komunikaci druhé třídy z ulice Karlovarská směrem ke kruhovému objezdu, zřejmě
nepřizpůsobil rychlost jízdy motocyklu stavu pozemní komunikace.
Na mokré a zasněžené silnici dostal při zastavování smyk. Následně měl s motocyklem upadnout na pozemní komunikaci a přitom si způsobit
zranění, se kterým byl převezen do nemocnice.
Šestačtyřicetiletý muž se podrobil orientační
dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která
vyšla s negativním výsledkem.
Dopravní policisté muži za tento přestupek
uložili pokutu.

nprap. Jakub Kopřiva, policejní mluvčí

Městská policie Chodov
Střípky z policejních svodek

Uběhl rok a je tu další blokové čištění města. I před rokem se konalo ve zvláštním režimu s ohledem na probíhající pandemii covid-19
a s ní spojená nejrůznější vládní nařízení, povinné karantény a nařízené izolace pozitivních osob.
I s ohledem na tyto obtíže při šetření odstavených vozidel v ulicích, kde právě probíhá blokové čištění, bylo strážníky v době uzávěrky tohoto
čísla řešeno již na 57 vozidel.
To, že jedno z nepříjemných vládních nařízení obsahuje i povinnost mít zahalené dýchací
cesty v bytové zástavbě i venku na ulici, přestože
je tam třeba člověk úplně sám, je veřejností neseno celkem nelibě a není se co divit.
Jsou však někteří, kterým respirátor či rouška
slouží jako východisko z nouze. Ženy se po ránu
nemusí líčit, někdo si nečistí zuby, někdo tuto
dobu využil k tomu, aby si nechal udělat zuby,
a zatím nemusí shánět prozatímní protézu a skryjete i různé opary či neholené strniště na bradě.
Zkrátka jsme si už pomalu zvykli, ale jsou případy, které vás ještě stále zarazí, jako například
zahalený muž se šátkem na obličeji, který páčí
drátem okénko u vozidla. I to se však dá vysvětlit
kontrolou strážníků po tísňovém oznámení, kteří na místě zjistili pouze provozovatele vozidla,
který se v nanošátku snažil ze svého zamčeného
vozidla vydolovat své zabouchnuté klíče a nebyl
zrovna v nejlepší náladě.
Uplynulý měsíc byl bohatý i na nejrůznější
asistenční zákroky se složkami hasičů či policie,
zvláště při úředním otvírání bytů z důvodu podezření na ohrožení života a zdraví osob, které byly
uvnitř a buď se neozývaly, nebo naopak volaly
o pomoc.
Nejinak tomu bylo i u několika pátrání po pohřešovaných osobách, které se podařilo spolu
s policisty vypátrat. Mužné rámě nabídli strážníci i půvabné ženě, která v pozdních nočních
hodinách po návratu ze zaměstnání chtěla vejít
do vchodu svého domu, ale měla podezření, že
se ve vchodě někdo pohybuje, a z obavy o své
zdraví se obrátila se žádostí o doprovod na hlídku strážníků. Půvabná již nebyla vůně provázející
bezdomovce, který se usídlil za výtahem vchodu,
ale i jemu nabídla hlídka mužné rámě a vyprovodila jej zcela rázně do mrazivé noci.
Všem pevné zdraví a optimismus.

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Drobné sakrální památky
Chodova

Kříže a sakrální památky v blízkém okolí kostela svatého Vavřince na mapě z roku 1842

Krajina kolem Chodova se utvářela stovky
let a především od 17. do poloviny 20. století
vzniklo to, co nazýváme kulturní krajinou. Může
to znít jako zvláštní spojení – kulturní krajina –
nejde samozřejmě o krajinu, která chodí po večerech do divadla a do kina, ale o přírodu, která
je člověkem postupně měněna a utvářena jeho
činností. Lidé dříve využívali každý kousek půdy.
Vznikala nejen pole a pastviny, ale i s tím spojené cesty, odpočívadla, vesnice a městečka. Později
samozřejmě i průmyslové areály, doly, lomy a veřejná prostranství. Když se podíváme na fotografie
a pohlednice Chodova z první poloviny 20. století,
vidíme velmi úpravnou krajinu. Bylo velmi málo neudržovaných nebo zarostlých ploch, lidé se snažili,
aby každé místo mělo svůj účel.
Nedílnou součástí této kulturní krajiny jsou drobné sakrální (náboženské) památky. Křížky, smírčí kříže, svaté obrázky, boží muka, zvoničky a kapličky,
které vznikaly během stovek let a v českém prostředí
můžeme bez nadsázky říct, že jich byly stovky tisíc
po celém území dnešní republiky. Lidé je stavěli na
místech, ke kterým měli zvláštní vztah. Podél cest,

|Foto: archiv M. Bělohlávka

po kterých chodili do kostela. Na okrajích svých pozemků. Na rozcestích cest. Nebo na místech, kde
došlo k neštěstí, nebo dokonce ke zločinu. Velké
množství těchto drobných památek vznikalo i jako
poděkování – za narození dítěte, za uzdravení člena rodiny, nebo jen za šťastný život. Zdobily krajinu
a přibližovaly ji lidem.
Jen v samotném Chodově jich bylo před rokem
1945 asi dvacet. A minimálně ještě jednou tolik jich
bylo na území dnes už zcela zaniklých vesnic a obcí
Smolnice (Pechgrün), původní Stará Chodovská
(Stelzengrün) a Nové Chalupy (Neuhäuser). Nejvíce
bychom takových drobných památek našli přímo
v centrech obou tehdejších částí obce – v Horním
a Dolním Chodově.
V Horním Chodově jich bylo minimálně šest
a umělecky i historicky nejzajímavější byl sloup,
označovaný předválečnou chodovskou kronikou
jako „morový“. Šlo o kamenný sloup, posazený na
masivním a základovém soklu. Na vrcholku sloupu
byly dvě sochy - ukřižovaný Kristus a pod ním stojící
Panna Maria Bolestná. Jako Pannu Marii Bolestnou
označujeme vyobrazení Panny Marie, která trpí při
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pohledu na smrt svého syna na kříži. Pro vyjádření
této bolesti má Panna Marie v srdci často vbodnutý
meč, tak jak je viditelné právě na chodovském „morovém“ sloupu. Někdy je těchto mečů sedm, pak
hovoříme o tzv. Panně Marii Sedmibolestné. Tento
sloup stál u mlýnského rybníka v Horním Chodově,
tedy v místech dnešní ulice U Koupaliště. Nacházel
se na počátku tzv. Kostelní stezky (Kirchsteig), po
které chodili (a stále chodí) obyvatelé Staré Chodovské (Braunsdorf) do Chodova. Sochy i morový
sloup zmizely zřejmě nenávratně na počátku 60. let,
kdy zanikly během výstavby sídliště.
Další křížky pak stály například u panského zámku
na místě dnešního sídliště v Husově ulici, u dnešního
domu č. p. 1116 nebo u staré cesty dubovou alejí do
Smolnice. Pozůstatky toho posledního byly v roce
2014 nalezeny panem Jiřím Matoušem a od roku
2015 stojí obnovený křížek na hrázi Bílé vody jako
památník zaniklých obcí Chodovska.
V Dolním Chodově bylo takových drobných památek ještě více a některým se budu věnovat podrobněji v dalších článcích. Nejstarší zachovanou
památkou jsou boží muka, která dnes stojí u zdi
farní zahrady a která vznikla v roce 1672. Od svého
vztyčení stál tento sloup vždy v těsné blízkosti kostela, původně před dnešní budovou infocentra, a na
současné místo byl přesunut během opravy radnice
v roce 1898. Druhou dodnes zachovanou památkou je pak mariánský sloup z roku 1675, který stál
až do druhé poloviny 20. století na místě dnešního
autobusového nádraží. Do třetice pak samozřejmě
musíme zmínit sochu svatého Šebestiána u kostela, který původně stál na rozcestí ulice Karlovarská
a Nejdecká.

statkářská rodina Stöhrů, které po staletí patřil dodnes stojící statek za chodovským kostelem (mezi
obyvateli Chodova dnes označovaný jako Ungerův
statek). Stejná rodina také nechala vztyčit křížek, který stál v těsném sousedství statku u kostela.
Další křížek stál po staletí také na svahu nad Chodovským potokem, kousek za tehdejší Fenklovou
vilou. Tedy za dnešním domem č. p. 702 v Poděbradově ulici. Křížek na svém místě stál i po roce 1945.
Byť z něj zbyl jen kamenný sokl. Dokonce zde byl
ještě v 90. letech 20. století. A pak - jako by se po
něm slehla zem. Bohužel i ten musíme dnes považovat za nenávratně ztracený.
O několik desítek metrů dál směrem na severovýchod za dnešním hřbitovem stál „Fischerův kříž“.
Nechal jej tam vztyčit v roce 1855 chodovský statkář
Anton Fischer, majitel usedlosti „Rauscherhof“, která
stála na místě dnešního evangelického kostela. Jako
jeden z mála přečkal na svém místě celou druhou
polovinu dvacátého století. Kamenný sokl tohoto
kříže je dnes deponován v areálu technických služeb. Stejně jako je zde uložen kamenný pozůstatek
kříže s letopočtem 1868, o kterém není známo, odkud přesně pochází, a který byl nalezen v zahrádkářské kolonii pod rybníkem Spěváček.
Tyto dva poslední se snad brzy zase do chodovské krajiny vrátí. Budou pro nás, stejně jako pro naše
předky a předchůdce, symbolem toho, že jsme
v této krajině doma. A že si jí umíme vážit.

Sochu Jana Nepomuckého smetla bouře

Kromě těchto notoricky známých památek bylo
v Dolním Chodově i mnoho dalších. U mostu přes
Chodovský potok u dnešní městské knihovny stála
v letech 1714-1868 socha svatého Jana Nepomuckého. Tento svatý, jako ochránce mostů a vody, stojí
většinou na mostech nebo v blízkosti vodních toků.
Sochu zde nechal zřídit v roce 1714 panský písař
Johann Mathias Joseph Götz, který zastával tento
úřad v době Franze Flamina z Plankenheimu. Tato
památka byla zničena během velké bouře, během
které došlo ke zřícení a poškození sloupu i sochy.
Severně od dnešního hřbitova, v místech zahrádkářské kolonie, stála „Stöhrova“ kaple, o které máme
jen velmi málo informací a zachycena je jen na dvou
nekvalitních fotografiích. S jistotou zde ale stála od
sklonku 18. až do druhé poloviny minulého století.
Podél kaple vedla jedna z mnoha cest do Božičan
a je velmi pravděpodobné, že kapli nechala vystavět

Morový sloup v Horním Chodově na fotografii z roku
1935
|Foto: archiv Miloše Bělohlávka



Miloš Bělohlávek, městský historik
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TV Studio Chodov
4. 5. (út) až 7. 5. (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

11. 5. (út) až 14. 5. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově

TV ZÁPAD

Informační servis

DDM Bludiště Chodov
Příměstský tábor s DDM Bludiště - léto 2021

O zábavu vašeho dítěte bude postaráno pedagogy volného času po–čt od 8 do 16 h, v pá do 14 h.
1. PT:
9. 8. - 13. 8.
2. PT:
16. 8. - 20. 8.
3. PT:
23. 8. - 27. 8.
Hry, tvoření a sportování, canisterapie u DDM, Lanové centrum Linhart, obora, koupání na Bílé vodě, v Chomutově
a ve Františkových Lázních, minigolf a sportovní hry.
Změna programu vyhrazena.
Cena za týden: 1 200 Kč
V ceně: 2x oběd v restauraci (polévka, hlavní chod, nápoj),
materiál, pomůcky, veškerá doprava, vstupy, pronájem
sportovišť, odměny do soutěží, pedagogický doprovod.
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště.
Informace: 352 352 281, 731 151 827

Zprávy ze západu Čech

18. 5. (út) až 21. 5. (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

25. 5. (út) až 28. 5. (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

Městská knihovna Chodov
Od 12. 4. je knihovna opět zpřístupněná
veřejnosti.
Otevírací doba:
Pondělí a středa: 9.00-12.00 / 13.00-17.00
Pátek: 9.00-12.00 / 13.00-15.00

Ostatní akce
Ekocentrum Chodováček

Ekocentrum Chodováček opět v květnu otevírá svoji expozici s programem pro MŠ a první stupně ZŠ.
Jaro v minibotanické zahradě.
Návštěvu je třeba předem objednat u lektorky St. Volkové
na tel. 723 292 016.

Chorvatsko s DDM Bludiště 2021

Z pochopitelných důvodů se ruší. Moc nás to mrzí, těšili
jsme se, a o to víc se těšíme na příští léto. Snad už to vyjde.

Uzávěrka

červnového čísla
18. května 2021

Sport

Cyklisté začali s tréninky

Trénink cyklistického oddílu TJ Plamen Chodov.

Šachy
Velikonoční turnaj

Chodovští šachisté uspořádali 4. dubna online
turnaj mládeže hraný na 2x 10 minut + 5 vteřin za tah. Do turnaje ve virtuálním prostředí se
přihlásilo 32 hráčů z Karlovarského, Ústeckého,
Plzeňského, Jihočeského kraje a Prahy.
Silná konkurence hráčů ve věku od 7 do 16 let
slibovala těžké boje, což se také potvrdilo. Vítězem turnaje se stala Michaela Marešová z ŠK
64 Plzeň před Petrem Mikolášem z ŠK Karlovy
Vary a Jindřichem Tegdou z KŠ Tietz. Vedle celkových vítězů byli oceněni i výherci jednotlivých
věkových kategorií a nejlepší dívka, která shodou
okolností opanovala i celý turnaj. Speciální cenu
za šachový projev si odnesl desetiletý Martin Michael Mikulka ze Spartaku Ústí nad Labem.
Nejúspěšnějším Chodovákem se stal celkově
desátý Jakub Červenka, který ještě dvě kola před
koncem turnaje pomýšlel na bednu.
Poděkování za finanční podporu patří městu
Chodov a Karlovarskému kraji. Marcel Vlasák
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|Foto: Karel Macán

Bojové sporty
Online národní pohár v allkampf-Jitsu

Devět samurajů se i v době lockdownu rozhodlo zúčastnit online turnaje v allkampf-Jitsu.
Na tento turnaj se museli po dobu dvou týdnů
připravovat sami doma, jen za online dohledu
trenérů. I přes tyto nesnáze vybojovali šest medailí.
Reprezentantky Veronika Dobiášová a Kamila
Hermanová potvrdily své kvality a obě získaly ve
svých kategoriích zlatou medaili.
Velmi příjemně překvapili Anastasia Kravets,
Kristýna Křížová a Jakub Procházka, kteří se umístili na krásném druhém místě.
Největším překvapením byla bronzová medaile Daniela Sarkányho, který měl v kategorii 17
závodníků.
Jaroslav Kalfář
e-mail: samurai-fight-club@seznam.cz
tel. +420 604 965 358
www.samurai-fight-club.cz
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ŠAK Chodov, z. s., ve spolupráci s DDM Bludiště Chodov zve fanoušky atletiky na

30. jubilejní ročník Chodovské tretry - Memoriál Libora Dočkala

Akce je podpořena finančním grantem města Chodova.
Běh na 5000 m je vyhlášen Mistrovstvím Karlovarského kraje pro registrované závodníky
a závodnice klubů KK

Akce proběhne v neděli 30. 5. 2021 od 10 do 17.30 hodin
Soutěže a kategorie
Atletická minipřípravka - hoši (2013-12)
60 m
Atletická minipřípravka - dívky (2013-12)
60 m
Atletická přípravka - hoši (2011-2010)
60 m
Atletická přípravka - dívky (2011-2010)
60 m
Ml. žáci (2009-08)			
60 m, 800 m, 60 m př., koule 3 kg
Ml. žákyně (2009-08)			
60 m, 800 m, 60 m př., koule 2 kg
Žáci (2007-06)				
60 m, 300, 800 m, koule 4 kg
Žákyně (2007-06)			
60 m, 300, 800 m, koule 3 kg
Mohou závodit i v rozsahu disciplín kategorie muži a ženy OPEN
Muži (2001 a starší)			
100 m, 5000 m, dálka, koule 7,26 kg, disk 2 kg
V dálce je účastnický limit 5,70 m (výkon dosažený v roce 2020-21)
Ženy (2001 a starší)			
100 m, 5000 m, koule 4 kg, disk 1 kg
Závod na 80 m žactva a dorostu a závod na 5000 m mužů, žen, juniorů a juniorek je součástí Karlovarského běžeckého poháru.
Startovné
děti z Chodova a Vintířova zdarma,
cizí žactvo 50 Kč / disciplína, ostatní 100 Kč za disciplínu.
Přihlášky k závodům prostřednictvím www.atletika.cz do 28. 5. 2021 20.00 hodin
nebo na místě (na místě 150 Kč za disciplínu, a to nejpozději 60 minut před jejím začátkem!)
Ceny - v kategoriích žactva medaile a věcné ceny, nejlepší M a Ž peněžní prémie a věcné
ceny.
Děkujeme sponzorům:
Česká atletika, s. r. o., DDM Bludiště, Karlovarský kraj, Karel Matička, město Chodov, Lukáš
Kopecký – truhlářské práce, Obecní úřad Vintířov, HNHRM Chodov
Bližší informace
Miloslav Zítka, mobil: 607 992 873, atletikachodov@seznam.cz ,
www.sakchodov.cz, www.atletika.cz, https://www.facebook.com/sakchodov/
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MĚŘENÍ
ZRAKU
ZDARMA
PO CELÝ KVĚTEN I BEZ NÁKUPU
S HESLEM: „Oranžík měří“

SLEVA 50 % na obruby i skla (slevy LZE sčítat)

U Porcelánky 1017
CHODOV
tel.: 777 912 551
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777 563 941
profesionální
čištění Vašich
výčepů
Chodov a okolí

Prodám provozovnu
„Pedikúry” s bytem 3+1
v Chodově, ul. U Porcelánky

tel. 607 745 889
nebo 734 222 116

PRONÁJEM BYTU
Pronajmu byt 1+kk ul. U Porcelánky
"věžák" Chodov
Nájem 5.200 Kč + energie
Kauce 10.000 Kč

TEL.: 724 522 980
Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár

www.home-pcservis.cz
Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…
Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme
Prodej nových PC
Kamerové systémy
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Pronajmu křeslo
v zavedeném
kadeřnickém salónu
v Sokolově.

V případě zájmu volejte
na tel. 721 131 125

MASÁŽE PRO ŽENY
regenerační a sportovní
masáž zad + šíje
masáž horních končetin + šíje + hrudi
masáž dolních končetin zezadu, zepředu
baňkovací masáže
antistresová masáž (šíje, hruď, bříško)
cena: 300 Kč / 60 min.

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

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
Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás

www.masazechodov.cz
tel. +420 774 738 223

PŮJČ
SI MĚ
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ŽALUZIE

Společnost LIGNETA přijme do svého týmu
schopné, manuálně zručné zaměstnance na pozice:

1. SPRÁVCE AREÁLU
- správa a údržba areálu
- práce s bagrem a nakladačem
- požadujeme řidičský průkaz sk. C,
strojnícký průkaz výhodou

2. PRACOVNÍKA ÚDRŽBY
- práce související s údržbou
a úklidem areálu
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

Email: personalistika@ligneta.cz
Tel.: 703 347 600
www.ligneta.cz

FOTOŽALUZIE
LÁTKOVÉ ROLETY
OCHRANNÉ SÍTĚ
K a r e l Ta s c h l e r
721 864 129
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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

I&N ATOR s.r.o.
evidovaná v seznamu
u KDP ČR
IČO: 01484028

REVIZE
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

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

tel. 602 245 878
e-mail: romanlejsek@seznam.cz
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PRODEJ / PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
prostory bývalé lékárny s ordinacemi na adrese
Čapkova 1067, 357 35 Chodov

603 436 038

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

OTHERM SOKOLOV

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

27

Placená inzerce

Pavel DOLEŽEL |tel. 602 160 734

žaluzie
SÍTĚ PROTI HMYZU

horizontální - vertikální žaluzie
Látkové roletky

Pondělí - pátek 9.00-15.00 hod.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu

Tetra hnědá a Dominant – ve všech barvách,
Green Shell - typu Arakauna
a Dark Shell-typu Maranska
Stáří 16 – 20 týdnů | Cena 185 -229 Kč/ks
Prodej se uskuteční:

27. 5. ve 14.40 h

Chodov - parkoviště naproti klubu Luna
Případné bližší informace Po-Pá 9-16 h:

601 576 270, 728 605 840

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky

Oáza přijme
Pivnice Oáza hledá do
svých řad paní na úklid.
Jedná se o zkrácený
víkendový pracovní úvazek
na 5 hodin denně,
každou sobotu a neděli.
Práce je vhodná pro
vitální ženu v důchodovém
věku.

Info na tel. 724 240 212

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