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K věci
Parkování. Téma, 

které na tomto místě 
neřeším poprvé, a ur-
čitě také ne naposledy. 
V posledních letech se 
stalo parkování doslo-
va noční můrou pro 
velkou část obyvatel 
našeho města a my to 
vnímáme stejně jako 

vy. Když jsme v loňském roce prováděli velké 
dotazníkové šetření v rámci tvorby nového 
strategického plánu, tak parkování jako největ-
ší problém Chodova označilo 62 % obyvatel. 
Parkování tedy „vyhrálo“ mezi všemi tématy.

A není se čemu divit. V loňském roce bylo 
v Chodově registrováno přes osm tisíc vozidel. 
To je asi třikrát tolik než před čtvrt stoletím. Ale 
zatímco počet aut v ulicích každý rok roste, 
Chodov se od té doby nezvětšil a zvětšovat se 
už ani nemá kam. Parkovací místa se tak po-
sledních pětadvacet let postupně rozšiřují na 
volné plochy ve městě a kus po kuse ubírají 
městskou zeleň.

Každý rok se snažíme najít další místa, kam 
se ještě nová parkoviště mohou vejít. Většinou 
je to v rámci oprav stávajících silnic a parkova-
cích ploch. V roce 2021 se podařilo o několik 
desítek míst rozšířit parkoviště na sídlišti v To-
vární ulici a o několik míst se zvětšilo i oprave-
né parkoviště v ČSO. Rozpracované jsou v tuto 
chvíli studie a projektové podklady pro parko-
viště v ulici U Koupaliště (na místě lesíku mezi 
sídlištěm a polem) a také řešíme s obyvateli ulic 
Vítězná, 1. máje, Říjnová a Příční zřízení par-
kovišť v jejich ulicích. Dohromady by obě tato 
parkoviště mohla pojmout až několik stovek 
automobilů, ale tím už vyčerpáme prakticky 
všechny volné plochy ve městě.

Kromě volných ploch musíme brát ohled i na 
stále se zvyšující cenu parkování. Na počátku 
roku 2021 byly náklady na vybudování jednoho 
běžného parkovacího stání kolem dvou set ti-
síc korun. Dnes, kvůli inflaci a výraznému zdra-
žování surovin, jde o částku ještě vyšší. Pokud 
bychom chtěli vybudovat podzemní garáže, 
tak tam už začínají náklady na jedno parkovací 
místo na půl milionu korun. Pro Vaši předsta-
vu – každý rok máme jako město na všechny 
investice (chodníky, silnice, opravy, školy atp.) 
dohromady asi 50 milionů korun. Pokud by-

Chodov se připojil 
k Memorandu o porozumění

Memorandum o porozumění, které má zajis-
tit stabilitu dodávek a odběru tepla minimálně 
do roku 2035, podepsali v lednu za Chodov sta-
rosta Patrik Pizinger a za společnost Teplo Cho-
dov její jednatel Zdeněk Süssenbeck. Dohodu 
o spolupráci v oblasti centrálního zásobování 
teplem uzavřela města Karlovy Vary, Chodov  
a Nová Role. Společně s nimi memorandum po-
depsali také významní výrobci tepelné energie  
a distributoři.

Podpisem dokumentu tak Chodov definitiv-
ně upustil od dřívějšího záměru postavit pro 
město vlastní plynový zdroj či soustavu zdrojů 
pro vytápění. „Nemusíme investovat do ne-
perspektivní vlastní kotelny a můžeme se sou-
středit na rozvoj a modernizaci naší sítě. Navíc 
nebudeme mít komín přímo ve městě,“ vysvětlil 
rozhodnutí města připojit se k memorandu Pa-
trik Pizinger.  (mák)

chom chtěli vybudovat podzemní parkoviště 
pro třeba 250 automobilů, museli bychom mi-
nimálně na tři roky zastavit prakticky všechny 
ostatní práce ve městě. A popravdě – těch 250 
míst by asi ani nebylo poznat.

Mnoho let jsme se snažili chápat složitou 
situaci s parkováním a tolerovali jsme i par-
kování mimo vyznačená stání. V tuto chvíli je 
ale situace opravdu dlouhodobě neudržitelná. 
Záchranné vozy, hasiči, ale ani zimní údržba 
nemohou projet městem a každý den řešíme 
průjezdnost komunikací, které blokují bezo-
hlední řidiči. A to v situaci, kdy i dnes existují 
v Chodově parkovací plochy, které jsou zcela 
prázdné a řidiči je nevyužívají. Rozhodli jsme 
se proto od letošního roku zpřísnit represivní 
opatření a budeme bezohledné parkování po-
kutovat a případně budeme věc řešit i odta-
hem vozidel.

Protože jsem během psaní tohoto příspěvku 
zjistil, že téma parkování je mnohem obsáhlej-
ší, než jsem čekal, rádi bychom do březnového 
čísla zpravodaje připravili obsáhlý rozhovor, 
kde bych se parkování v Chodově věnoval. 
Rád bych tam také představil jednotlivé kroky, 
které chceme jako vedení města v následujících 
letech podniknout, aby se situace alespoň tro-
chu zlepšila. Věřím, že ulevit zaplněným ulicím 
bychom chtěli všichni. 
 Patrik Pizinger, starosta 
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Tři králové vyrazili do ulic

Přihlásili jste se k poplatku?
Od 1. ledna 2022 došlo ke změně systému platby 

za svoz komunálního odpadu. Pro majitele nemovi-
tostí určených k bydlení nebo rodinné rekreaci změ-
na znamená, že se musí registrovat u správce po-
platku, kterým je odbor školství, kultury a vnitřních 
věcí Městského úřadu Chodov. Tuto povinnost musí 
splnit buď společenství vlastníků jednotek, vlastník 
nemovitosti, anebo ten, kdo na základě plné moci 
zastupuje vlastníka či SVJ. Ohlašovací povinnost bylo 
dle zákona nutné splnit do 15. ledna 2022. Pokud se 
na Vás uvedená povinnost vztahuje a ještě jste tak 
neučinili, prosíme, registrujte se co nejdříve.

Formulář a návod, jak postupovat, najdete na 
webových stránkách města (www.chodov.cz) v sekci 
Radnice – Formuláře – OŠKV. 

 Hana Zapfová, vedoucí OŠKV

Po roční pauze vyšli 5. ledna do chodovských ulic v rámci tradiční Tříkrálové sbírky králové Kašpar, Melichar a Baltazar. 
V sobotu 8. ledna pak zamířili do Staré Chodovské (na snímku). Do sbírky, kterou pořádá Farní charita Karlovy Vary, 
se opět zapojily děti z turistického oddílu Hroši Chodov. Výtěžek sbírky bude použit na charitativní účely a provoz 
vybraných sociálních zařízení, jako jsou například alzheimercentra či hospice. Koledníci i organizátoři děkují všem, 
kteří akci podpořili.   |Foto: Martin Polák

Stará Chodovská je průjezdná
Práce na plánované rekonstrukci mostu přes 

Chodovský potok ve Staré Chodovské se pomalu 
blíží ke svému závěru. Staveniště už je od kon-
ce loňského roku průjezdné a řidiči nemusí střed 
obce objíždět. Most je nyní ve stavu takzvaného 
předčasného užívání, kdy je možné jej s omeze-
nou rychlostí a opatrností projet.

Finální úpravy povrchu a okolí bude firma pro-
vádět v návaznosti na vhodné počasí. Vše má být 
hotovo nejpozději do letošního května.

Důvodem pro rozsáhlou opravu mostu u bý-
valé požární nádrže byl především jeho špatný 
technický stav. Stavbaři starý most odstranili a na 
jeho místě postavili zcela nový. Most je nyní širší 
a delší a jeho parametry mají zajistit bezpečnější 
provoz.  

Celkové náklady a související práce jsou spočítá-
ny na částku zhruba 12 milionů korun včetně DPH.  
V Chodově je celkem 12 mostů a sedm lá-
vek. Město jejich stav monitoruje v rámci pra-
videlných kontrol. Pořadí mostů k opravě pak 
určí zprávy a doporučení revizních techniků. 

Naposledy nechal Chodov opravit most u garáží 
v Okružní ulici, a to v roce 2019. Ještě předtím 
prošel rekonstrukcí most přes Chodovský potok 
ve Školní ulici.  (mák)
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Služba Chodovský expres
Jak jsme avizovali již v předchozích měsících, 

připravujeme službu Chodovský expres pro naše 
seniory nad 65 let či držitele průkazu TP, ZTP, 
ZTP/P. V současné době finalizujeme podmínky, 
na základě kterých bude služba provozována,  
a formuláře, na základě kterých si občané budou 
službu objednávat a aktivovat.

Pro objednání služby bude nutné mít podanou 
žádost a vystavený průkaz, podmínky zveřejníme 
na webu města Chodova, budou k dispozici také 

Vzpomínka
„Pro každého z nás existuje někdo, kdo pro 

nás znamená celý svět... O to těžší je ztratit ho 
a uchovávat jen ve vzpomínkách.“

Dne 19. února tomu 
budou tři roky, co jsme se 
rozloučili s naším milova-
ným synem, manželem, 
tatínkem, dědečkem a ka-
marádem 

Liborem Dočkalem.
Navždy zůstane v našich 

srdcích.  Rodiče

Chodováci se mohli na vlastní oči přesvědčit o tom, jak se povedla přestavba bývalé základní školy na školu uměleckou. 
Den otevřených dveří využila v lednu řada zájemců. Škola pro ně navíc připravila zahajovací koncert Červených 
Panterů s hostem Felixem Slováčkem. |Foto: Martin Polák

Škola se představila veřejnosti

Pořadatelé si rozdělí půl milionu
Půl milionu korun přidá město pořadatelům 

sportovních a kulturních akcí, které se mají ko-
nat v Chodově v letošním roce. Radnice tak chce 
podpořit snahu organizátorů vrátit společenský 
život do zaběhnutých kolejí. Fanoušci by se moh-
li dočkat dvou rockových festivalů, Maxištafety, 
Chodovské vlečky, šachového festivalu, oblíbe-
ného závodu Kolo pro rodinu a desítek dalších 
větších či menších akcí.  (mák)

na odboru sociálních věcí.
Cena jízdného bude rozdělena do dvou pá-

sem - 30 Kč po Chodově a 50 Kč za Karlovy Vary 
a Sokolov. 

Předpoklad pro objednání služby – druhá 
polovina února 2022. Telefon pro objednání: 
720 024 788. Mgr. Eva Virtelová, vedoucí OSV
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Kulturní servis

Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

Chodov se po 
dohodě s církví 
rozhodl, že v letoš-
ním roce bezúplat-
ně převezme do 
své správy evan-
gelický kostel. Jaký 
bude nyní postup 
a připravuje město 
nějaké opravy či re-

konstrukci kostela?
Město Chodov se hrdě hlásí k další kul-

turní památce v našem městě. V minu-
lých dobách se v Chodově hodně bouralo 
a stará zástavba byla nahrazena panelovou 
zástavbou, jelikož bylo potřeba ubytovat 
značné množství obyvatel nově příchozích 
do našeho regionu. Dělo se tak především 
kvůli rozvoji povrchové těžby hnědého uhlí 
a otevření zpracovatelského závodu v ne-
daleké Vřesové. Chodov se tehdy během 
krátké doby rozrostl svým počtem oby-
vatel  v téměř dvacetitisícové město. Díky 
tomuto bouřlivému období chceme dnes 
o to více citlivěji přistupovat ke kulturnímu 
dědictví, které nám naši předci zanechali. 

Před několika lety byl evangelický kos-
tel zařazen na seznam kulturních památek, 
z chodovských budov je zde zapsán ještě 
kostel sv. Vavřince. Tato skutečnost nám 
otevřela možnost se pokusit získat dotač-
ní prostředky na případnou rekonstrukci.  
V minulém roce se na nás obrátili členo-
vé místního farního sboru Českobratrské 
církve evangelické s možností užší spolu-
práce. Bylo dohodnuto, že bychom mohli 
v zájmu společné věci postupovat obdob-
ně jako v případu kostela sv. Vavřince, kdy 
město Chodov převzalo v roce 2005 kostel 
do své správy, a tímto krokem se otevřela 
možnost provedení důslednější a finančně 
náročnější rekonstrukce vnějších i vnitřních 
prostor objektu. Kostel nicméně i nadále 
slouží svému původnímu účelu a veške-
ré kroky ohledně oprav i činnosti se vždy 
konzultují se zástupci římskokatolické círk-
ve. Podobným způsobem bychom chtěli 
i nadále postupovat v případě menšího, 
evangelického kostela. 

Se zahájením nového dotačního obdo-
bí se objevila možnost získat prostředky 
na vnější a vnitřní rekonstrukce kulturních 
památek. Nicméně je zde vždy podmínka 
předfinancování a finanční spoluúčasti, což 
není v reálných možnostech farního sboru. 
Proto bychom chtěli po vzájemné shodě 
evangelický kostel převzít a v budoucích 
letech zrealizovat částečnou rekonstruk-
ci. Díky dobré péči farního sboru o kostel 
by plánované opravy neměly být velkého 
rozsahu. Vnější úpravy by se týkaly fasády 
a střechy na věži kostela a v interiéru zbý-
vá provést rekonstrukci varhan. 

Kostel bude i nadále sloužit především 
potřebám farního sboru Českobratrské 
církve evangelické. Všichni však věříme, že 
bude budova ještě více využívána pořádá-
ním různých přednášek, koncertů či jiných 
kulturních akcí pro veřejnost. Možnost 
spolupráce se zde otevírá po přestěhování 
základní umělecké školy do budovy v uli-
ci Dukelských hrdinů. Obě strany se již nyní 
těší na vzájemné propojení svých činností. 

O darování evangelického kostela do 
majetku města by se mělo rozhodnout bě-
hem února, a to na jednání zastupitelstva 
města a na jednání seniorátu Českobratr-
ské církve evangelické.  (mák)

Zastupitele města čeká první 
letošní jednání

Letošní první jedná-
ní chodovských zastu-
pitelů se uskuteční ve 
čtvrtek 3. února od 
16 hodin v Kulturním 
a společenském stře-
disku.

Zastupitelé mají na programu řadu bodů, 
mimo jiné se budou zabývat rozpočtovými změ-
nami či bezúplatným převodem evangelického 
kostela do majetku města.

Jednání lze sledovat z pohodlí domova, KASS 
totiž opět zajistí na městských informačních ka-
nálech a sítích přímý přenos.

Zasedání zastupitelstva města je veřejné a jsou 
na něj srdečně zváni všichni občané města. 
Všichni návštěvníci musí respektovat všechna 
platná nařízení vlády ČR a Ministerstva zdravot-
nictví ČR.  (mák)
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Jiří Spěváček ukazuje dobové kladívko, menší snímek je ze zahájení stavby.  |Foto: M. Polák, archiv M. Bělohlávka

Milou vzpomínku na prvopočátek vzniku dnešního Kulturního a společenského střediska (KASS) 
objevili v minulých dnech jeho zaměstnanci při třídění archivu. Do rukou se jim dostalo zednické kla-
dívko v dřevěné kazetě, kterým se 6. května 1981 poklepával základní kámen stavby. Mosazný štítek na 
kazetě odkazuje na pracující tehdejšího národního podniku Chodos, kteří kladívko k této příležitosti 
věnovali. Jednatel KASSu Jiří Spěváček by jej rád ukázal také návštěvníkům kina. „Zvažujeme, že ho 
umístíme v nějakém vhodném prostoru, který je dostupný veřejnosti,“ poznamenal. (mák)

Trachytová socha  
s názvem Radost, kte-
rá je řadu let uložena 
v areálu Chodovských 
technicko-ekologic-
kých služeb (na sním-
ku), se v letošním roce 
znovu objeví ve veřej-

ném prostoru města. Původní podobu jí ale nejdří-
ve vrátí restaurátor a sochař Michal Durdis.

Autorem díla z roku 1966 je Antonín Kuchař. „Ten 
měl k našemu městu velmi specifický a úzký vztah. 
Vzal si totiž za ženu Ernu Gizelu Zuberovou, dceru 
chodovského kameníka a sochaře Aloise Zubera, 
který je mimo jiné autorem kamenného městského 
znaku na fasádě dnešní radnice,“ uvedl městský his-
torik Miloš Bělohlávek s tím, že manželé Kuchařovi 

jsou v našem regionu známí jako autoři sochy Jurije 
Gagarina, která dlouhé roky stála u kolonády v Kar-
lových Varech.

Podle dostupných informací původně stála Ra-
dost před budovou pošty na sídlišti Ovčárna v So-
kolově, později byla přesunuta do chodovské Po-
děbradovy ulice, kterou zdobila do 90. let. „Pak byla 
kvůli poškození přemístěna do depozitáře a tam je 
uložena dodnes. Což je opravdu škoda, protože 
jde o umělecky a historicky velmi hodnotné dílo, 
které má pro naše město svůj význam i díky osob-
nosti autora,“ doplnil historik.

„Po restaurování by měla ozdobit jedno z cho-
dovských sídlišť. Momentálně zvažujeme možnost 
umístění Radosti do nových květinových luk, které 
budou vysázeny na sídlišti v Tovární ulici,“ dodal Mi-
loš Bělohlávek.  (mák)

Do Chodova se po letech vrátí Radost
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v únoru
Vypadá to na vrcholící zimu, kdy se na za-

hradách nic neděje, ale už se začínají uka-
zovat první poslové jara - sněženky, ladoňky 
nebo talovíny. Pokud nám to počasí dovolí, 
můžeme převrstvit kompost a naházet si jej 
na záhony, kde se chystáme mít brambory, 
košťálovou a plodovou zeleninu. Prohnojit 
můžeme i ostatní zeleninové záhony, nejlépe 
obyčejným hnojem. Když ještě napadne sníh, 
krásně nám živiny při svém tání vtáhne do 
půdy a udělá práci za nás.

Malá rada – hnůj nikdy nepoužívejte na zá-
hony, kde plánujete pěstovat kořenovou zele-
ninu, vyhnete se tím hnilobě kořenů a napa-
dení živočišnými škůdci. Totéž platí u brambor, 
protože tato zelenina potřebuje vždy hnojení 
vyzrálým hnojem, jak říkali naši předkové, „ve 
staré síle“. Při hnojení na sníh můžeme použít 
nejvhodnější granulované hnojivo NPK, které 
po sněhu rozhodíme. 

V našem sadu prořezáváme jádroviny 
a bobuloviny, abychom je zmladili a měli 
dobrou sklizeň. U rybízů a angreštů odstraní-
me všechny letorosty starší čtyř let (poznáme 
je podle tmavé, skoro až černé kůry), tím keře 
prosvětlíme a provzdušníme. Peckovin si ne-
budeme všímat, mají na řez ještě dost času. 
Když budeme mít v ruce nůžky, můžeme také 
prostříhat stálezelené keře, okrasné javory 
a další okrasné porosty. Jen ty rostliny, které 
kvetou brzy zjara, necháme na pokoji, pro-
tože bychom odstranili pupeny, které jsou už 
připravené nakvétat.

Pokud není mrazivé počasí, provedeme 
postřik, kterým opláchneme kmeny a silnější 
větve, na nichž se zpravidla nachází nejvíce 
larev škůdců. Máme-li na zahradě větší výskyt 
mšic, postříkáme také letorosty, kde se vysky-
tuje nejvíce jejich vajíček. Doporučuje se po-
střik  Inporo a aplikuje se u ovocných dřevin 
(např. jabloň) brzy na jaře od rašení do růžo-
vého poupěte, u ovocných plodin (např. rybíz, 
maliny, jahody) od rašení do fáze vývoje prv-
ních květů. Je účinný proti mšicím, sviluškám, 
štípenkám a puklicím.

Postřik provádíme ze 30 centimetrů na ce-
lou rostlinu, tak aby byla celá vlhká, ale ne-
tvořily se kapky. Kmeny stromů bychom měli 
zakrýt deskami, nebo provést nátěr proti jejich 
přehřátí sluncem a brzkému probuzení. Bro-
skvoně ošetříme postřikem proti kadeřavosti, 

která se stává postrachem zahrádkářů, pro-
tože oslabuje stromy tak, že se stávají mno-
hem náchylnějšími k jiným chorobám. Pokud 
nehrozí mrazy, postříkejte stromy roztokem 
Sulky – koncentrace 4–5 %, nebo připravte 
Kuprikol 50 v koncentraci šest až deset pro-
cent. Postřikem je nutné ošetřit nejen kmen, 
ale i všechny větve a není na škodu postřik 
po dvou týdnech za vhodného počasí zopa-
kovat.

V únoru nezapomeneme vysévat semín-
ka zeleniny, abychom si mohli předpěstovat 
sazenice pro sebe a své přátele zahrádkáře 
- raný salát, košťálovou zeleninu (květák, zelí, 
kedlubny, kapusta – i růžičková, papriky, rajča-
ta, bazalka, majoránka, letní pór).

Poslední rada nebo doporučení na závěr - 
posypte záhony páleným vápnem, třeba i na 
sníh, opravdu to pomáhá. Vydezinfikujte si 
skleník a pařník, nejlepší jsou sirné knoty na 
pařník a sirné svíce na skleník. Tím se zbavíte 
otravného hmyzu v létě a zabráníte množení 
nežádoucích parazitů při jarní výsadbě. 

Pranostika
• Svatý Valentýnek – jara tatínek.
• V únoru sníh a led – nanesou v létě 

včely med.
• Je-li na Matěje mráz, pak ho ještě čty-

řicet dní máš. zahrádkáři Chodov

Vzpomínka
Dne 20. 2. to bude rok, 

co nás navždy opustil 
manžel, otec, dědeček 
a kamarád

Petr Mikulecký.
Vzpomíná rodina a ka-

marádi

Vzpomínka
Dne 22. 2. to bude rok, co 

nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek, dě-
deček, bratr a kamarád pan 

Jaromír Synek.
Kdo ho znal, vzpomeňte 

s námi.
 Manželka Dana a dcery s rodinami
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ve čtvrtek 24. února 2022 v 17 hodin
v Interaktivní galerii Becherova vila, 

Krále Jiřího 9, Karlovy Vary.

Výstavu uvedou: 
Jan Samec, ředitel galerie,

Patrik Pizinger, starosta města Chodov 
a Božena Vachudová, kurátorka výstavy.

Výstava potrvá do 1. května 2022.
Otevřeno denně kromě pondělí 10 – 17 hodin.

Zahájení proběhne dle aktuálně platných hygienických podmínek v ČR.
Změna programu vyhrazena. 

Platné podmínky a případné změny prosím sledujte na:
www.becherovavila.cz či www.galeriekvary.cz

Jiří JUN neustálé
hledání

...

Galerie umění Karlovy Vary 
příspěvková organizace Karlovarského kraje

si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy

Výstavu podpořilo město Chodov.
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ZŠ Husova ulice

Senioři, pozor! Podvodníci útočí
Dnešní rychlý a hektický způsob života má 

mnohdy za následek to, že lidé nenavštěvují 
své rodiče či prarodiče tak často, jak by oni sami 
chtěli. Důsledkem toho může být pocit osamě-
losti a také sociální izolace seniorů. Toho právě 
následně využívají podvodníci, kteří spoléhají na 
seniorovu důvěřivost a radost z jakéhokoliv kon-
taktu. Právě telefonát začínající větou „Ahoj babi, 
hádej, kdo volá?“ může mít pro osamoceného 
seniora fatální následky.

Nicnetušící a překvapený dědeček nebo ba-
bička osloví volajícího jménem svého vnuka či 
vnučky. Poté začne nežádoucí konverzace se 
smyšleným, často srdcervoucím příběhem, ve 
kterém se potomek dostal do finančně svízelné 
situace nebo potřebuje nezbytnou věc, na kterou 
nemá peníze. Ty nutně potřebuje, a protože se 
pro hotovost nemůže z určitých důvodů osob-
ně dostavit, posílá svého „kamaráda“. Nicnetušící 
senior v obavě o svého příbuzného odevzdá pe-
níze do rukou cizího člověka, aniž by si sdělené 
informace ověřil, a v té chvíli mnohdy přichází  
o veškeré své finanční prostředky.

Jak se tedy chovat, abychom se nestali obětí 
podvodníků, kteří se snaží získat náš majetek?

• Pokud Vám z neznámého čísla volá osoba vy-
stupující jako Váš rodinný příslušník a Vy si nejste 
jisti, že byste ho po hlase poznali, tak se zeptejte 
na celé jeho jméno – rozhodně se nenechte odbýt 
odpovědí „Ale babi, to jsem přece já, ten nejstarší“. 
• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. 
Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli 
údajně volat, případně nejbližším příbuzným. 
• Pokud po Vás bude někdo v telefonickém ho-
voru chtít peníze a navrhne z jakýchkoliv důvo-
dů, abyste je předali kamarádovi či kamarádce, 
tak odmítněte a poproste svého rodinného pří-
slušníka, aby se pro ně stavil osobně.  Cizího člo-
věka nikdy nepouštějte do svého domu či bytu.

Policie České republiky dále přistoupila k aktiv-
ní osvětě v podobě telefonního kontaktu reali-
zovaného robotem. Seniorům, kteří mají pevnou 
linku, může doma vyzvánět telefon s následují-
cím vzkazem:

„Dobrý den, varování Policie České republiky. 
Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. 
Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že 
je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného za-
stupuje jako doktor či notář, a bude od Vás chtít 
poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás 
sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte 
a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii 

České republiky, a to na telefonním čísle 158. Dě-
kujeme. Policie České republiky."

Pokud budete mít jakékoliv podezření, že Vás 
kontaktoval podvodník, nebo se o to pokusil, 
vždy to oznamte policistům na tísňovou linku 
158.  nprap. Eva Valtová, PČR

Výstava prací

Ať už byla karanténa, nebo ne, nás to nezasta-
vilo. Přestože byl minulý školní rok velmi náročný 
- opakované zavírání škol, nepřítomnost žáků na 
prezenční výuce a další omezení při výuce - nás 
a naše žáky to neodradilo a i v této době se po-
ctivě vzdělávali nejen v hlavních předmětech, ale 
i v oblasti výchov. Důkazem toho je výstava pra-
cí žáků naší školy pod názvem „Kreslím, kreslíš, 
kreslíme aneb distanční výuka nás nezastaví“.

Velké poděkování patří paní učitelce Kubin-
cové, která práce z této doby shromáždila a ve 
spolupráci s DDM Bludiště nainstalovala v jejich 
galerii.

Slavnostně výstavu dne 11. 1. 2022 zahájila naše 
paní ředitelka. 
Hledáme

Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace -  AJ, 
M, F, D, Z, Tv a Hv) - plný úvazek (dle zákona č. 
563/2004 Sb).

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

 Mgr. Lenka Hrušková
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ZŠ Školní ulice

Nabídka pracovního místa
ZŠ Chodov, Školní 697, okres Sokolov, pří-

spěvková organizace, hledá kvalifikované učite-
le/učitelku s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 
Sb. v aktuálním znění. Jedná se především 
o učitele pro výuku angličtiny, němčiny, infor-
matiky, matematiky, ale i ostatních všeobec-
ně vzdělávacích předmětů na druhém stupni.  
E-mail: reditel@zs2chodov.cz.

 Mgr. Milan Martinek, ředitel školy
Ježčí návštěva ve škole

Řadu informací o ježkovi evropském se v lednu 
dozvěděli žáci 3.-5. ročníku naší školy. Zajímavou 
přednášku i s živou ukázkou si pro ně připravila 
Stanislava Volková z chodovského svazu ochrán-
ců přírody.

Školáci se tak mimo jiné dozvěděli, kde ježek 
evropský žije, čím se živí, kolik váží, kdo je pro něj 
nebezpečný, a také to, jak se správně zachovat, 
když najdeme před zimou ježčí mláďata.

Za milou přednášku bychom rádi paní Volkové 
chtěli tímto moc poděkovat.

 Mgr. Hana Nekysová

Malý ježek jako doplněk přednášky zaujal všechny děti.   |Foto: Mgr. Hana Nekysová

Nové učebny
Dvě nové učebny se uvolnily přestěhováním 

výtvarného oboru základní umělecké školy do 
nově opravené budovy v ulici Dukelských hrdinů. 
Volné prostory  nyní prochází základní úpravou, 
jako je například úklid či výmalba (snímek dole).

Prázdné třídy škola využije pro počítačovou 
učebnu, do druhé se pak přestěhuje jedna ze 
tříd, která tak uvolní místo v přízemí pro školní 
družinu z druhého stupně.

 Mgr. Romana Poláková 
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Víte, co znamená FIE? 
Od měsíce ledna se někteří žáci naší školy se-

znamují s novou metodou výuky. FIE je zkratka 
Feuersteinovy metody instrumentálního oboha-
cování. Tato mezinárodně rozšířená metoda se 
často využívá i u žáků se speciálními vzdělávací-
mi potřebami, prospěšná je však  všem, kteří se 
chtějí naučit „učit“. 

Velmi dobré výsledky přináší v rozvoji myšle-
ní, pomáhá odstraňovat strach z chyby, učí děti 
dobře si rozmyslet práci, soustředit se, slouží  
k rozvoji pozornosti i schopnosti komunikovat 
mezi sebou. Žáci v rámci této metody nejsou 
známkováni, nepracují s klasickými učebnicemi  
a sešity, ale využívají speciální pracovní listy (in-
strumenty), se kterými pracují pouze ve speciál-
ních hodinách FIE.

V tomto pololetí se takto budou vybraní žáci 
učit jednu hodinu týdně. Věříme, že tato nová 
metoda přinese očekávaný efekt a výsledky, na 
jejichž základě se bude moci proškolit a získat 
certifikát potřebný pro výuku více pedagogů 
a následně tak tuto metodu využívat i více žáků.

 Mgr. Pavel Nováček

Zpět ve školní družině
A je tu nový rok a s ním leden. Ve školní dru-

žině trávíme dny aktivně. Každé ráno se potká-
váme a společně si hrajeme. Je příjemné začínat 
den ve společnosti kamarádů a s úsměvem na 
tváři. Odpoledne chodíme na vycházky, na hřiště, 
do knihovny, nebo se sejdeme u stolečku a něco 
vyrábíme, povídáme si o bezpečnosti a jiných 
důležitostech. Ačkoli z nového roku uběhlo te-
prve pár dní, za sebou máme již spoustu zážitků. 
Například velkou koulovačku a dovádění se sně-
hem, vyrábění tří králů, návštěvu výstavy v galerii 
DDM a mnoho krásných chvilek při hraní s le-
gem, autíčky a hrami, jako je věž, Brain box a Tik 
ťak bum, které rozvíjejí naše znalosti. Těšíme se 
na další dny. Děti ze ŠD a Ivona Škarpecká
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, pří-
spěvková organizace, hledá kvalifikovaného uči-
tele/učitelku s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 
Sb. v aktuálním znění.

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

ZŠ Nejdecká ulice

Školáci ze ZŠ Nejdecká si vyrobili masky tří králů a s chutí v nich zapózovali.  |Foto: ZŠ Nejdecká
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Mateřská škola Chodov

ZŠ J. A. Komenského

Lyžařská školička
Předškolákům, kteří milují lyžování, jsme, 

po loňské přestávce, nabídli opět Lyžařskou 
školičku. Ve skiareálu v Potůčkách se nám 
v minulých letech velmi líbilo, a možnost za-
řádit si na sněhu tak měli další kamarádi.

Kvůli velkému zájmu rodičů a dětí o tuto ak-
tivitu jsme museli přidat druhý termín školič-
ky. Na bílé svahy tedy vyrazila od 10. do 14. 
ledna 2022 první skupina malých lyžařů, a to 
z MŠ Zahradní a MŠ U Koupaliště. Druhá sku-
pina, z MŠ Školní a MŠ Nerudovy, pak řádila 
na sjezdovce od 17. do 21. ledna 2022. Sněhu 
bylo dost a děti si to v Potůčkách užily.

Lyžařské schopnosti druhé skupiny byly 
také zaznamenány kamerami TV studia Cho-
dov. Pokud jste zvědaví, jak to dětem šlo, po-
dívejte se už nyní na YouTube kanál TV studia 
Chodov.
Bruslení v MŠ

Od 31. 1. 2022 budou každé pondělí moci 
děti z MŠ Chodov dojíždět do KV Arény na 
lekce bruslení. Výuka (9 lekcí) bude probíhat 
ve spolupráci s trenéry HC Energie Karlovy 
Vary. Kurz je určen především pro předško-
láky. Celkem se přihlásilo 86 dětí, které se 
budou v KV Aréně střídat. Přihlášené děti se 
v kurzu naučí základy bruslení a na ledě si 
užijí spoustu legrace.

Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

Nabídka volného pracovního místa
Přijmeme na plný úvazek učitele/učitelku 

s kvalifikací na 2. stupeň školy s aprobací český 
jazyk a hudební výchova a dále přijmeme jako 
zástup za mateřskou dovolenou kvalifikovanou 
vychovatelku do školní družiny na úvazek 0,5. 
Nástup možný ihned. Informace na telefonu  
352 352 190 nebo 602 255 746.

 Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy
Úspěch ve výtvarné soutěži

Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže, 
kterou vyhlásil tým silniční bezpečnosti ve spolu-
práci s Policií České republiky. Soutěž se jmeno-
vala „Zebra se za Tebe nerozhlédne”. Téma znělo 
– Jak se ne/bezpečně přechází přes silnici?

Ve všech soutěžních kategoriích byli oceněni 
v každém kraji 3 výherci, kteří automaticky po-
stoupili do celostátního kola. Zde bylo v každé 
kategorii oceněno 5 výherců.

Naše žákyně Salma Enan se svým obrázkem  
obsadila druhé místo v Karlovarském kraji a čtvr-
té místo v celé republice. Výhru jí osobně ve 
škole předali zástupci policie Karlovarského kraje 
(snímek nahoře). Mgr. Oxana Valentová

Soutěž ve sběru kaštanů
Soutěž ve sběru kaštanů probíhala ve spolu-

práci s mysliveckým sdružením Rysy Doubí – Kar-
lovy Vary od září do listopadu 2021. Zúčastnili se 
jí žáci 1. stupně naší školy. Nasbíralo se jen 830 
kg kaštanů.

Nejlepšími sběrači se stali:
1. místo – Křivohlavá Laura (175 kg)
2. místo – Kozumplíková Stela (121,5 kg)
3. místo – Klauberová Anna (86 kg)
4. místo – Vosátka Kryštof (78,5 kg)
5. místo – Nimrichterová Julie (49 kg)
6. místo – Krehlík Daniel (36 kg)
7. místo – Jirků Pavel (34 kg)
8. místo – Jelínková Eliška (32,5 kg)
Sběrači byli obdarováni řadou dárků. Děkuje-

me všem žákům za účast a vítězům ještě jednou 
blahopřejeme. 

Mgr. Iveta Obdržálková, zástupkyně ředitelky 
školy
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Policie České republiky

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO
V prosinci absolvovala jednotka celkem 19 

událostí. 14 osob bylo zraněno, 11 osob bylo za-
chráněno, tři osoby bohužel zemřely.

V pěti případech jednotka zasahovala mimo 
území zřizovatele. Jednotka pomáhala v rámci 
nepoplachové činnosti při rozvozu testů a také 
například při odvozu elektroodpadu ze školy 
v rámci tzv. ZOČ. Bylo evidováno celkem šest 
požárů (věšák na prádlo - Pod Železným dvo-
rem, truhlárna - Horní Slavkov, byt - Nové Sedlo, 
pásový dopravník - Důl Jiří, byt - ulice Jiráskova 

Zásah u tragické nehody v Dolních Nivách. |Foto: SDH Chodov

Zloděje lákalo pracovní nářadí
Policisté z obvodního oddělení Chodov sdě-

lili třiatřicetiletému muži podezření ze spáchání 
přečinů krádeže a porušování domovní svobody.

Třiatřicetiletý muž měl v prvním případě v po-
lovině prosince loňského roku v Chodově vnik-
nout vstupní brankou na pozemek, který náleží 
k domu s garáží. Poté měl vstoupit do garáže, 
která je součástí domu, odkud odcizil několik 
kusů nářadí, jako například úhlovou brusku, aku 
vrtačku, motorovou pilu nebo například bourací 
kladivo. S odcizenými věcmi měl poté pozemek 
opustit.

Na konci prosince loňského roku měl třiatřice-
tiletý muž krást v Chodově opakovaně. Obviněný 
muž měl vniknout na pozemek domu, který byl 
zrovna v rekonstrukci. Do domu se měl muž do-
stat nezajištěnými vstupními dveřmi a odcizit z  
něj několik kusů nářadí. Například horkovzduš-
nou turbínu nebo různé aku vrtačky. Říká se, že 
pachatel se vrací na místo činu. A bylo tomu tak i 
v tomto případě, protože o pár hodin později se 
třiatřicetiletý muž na místo opravdu vrátil. Opět 

měl vniknout na pozemek a následně z domu 
odcizit multifunkční strunovou pilu nebo dvě kra-
bice s ručním nářadím. S odcizenými věcmi měl 
pozemek po několika minutách opustit.

Svým jednáním měl muž způsobit celkovou 
škodu přibližně 35 tisíc korun. 

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí 
svobody až na dva roky.

prap. Jan Bílek, kpt. Bc. Zuzana Týřová, 
PČR 
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Městská policie Chodov

Střípky z policejních svodek
To, že automobilový provoz na silnici je pro 

každého nepozorného chodce nebezpečný, se 
učí už i děti ve školce. Návrat k této dopravní 
výchově by však mělo absolvovat i mnoho do-
spěláků, kteří neuvěřitelným způsobem riskují při 
přebíhání přes silnici, mnohdy i mimo značený 
přechod.

Samotní strážníci nebo asistenti prevence až 
žasnou, co vše chodce napadne ve snaze si 
ušetřit pár minut svého času, bez okolků na-
příklad kličkují mezi projíždějícími vozidly, aby 
byli blíže svému vysněnému cíli cesty. Zlatý singl 
„Hráli jsme kličkovanou“ od Dalibora Jandy pak 
za rok 2021 vyhrává 73letá dáma, která nejprve 

bez rozhlížení vběhla nečekaně pod přijíždějící 
kamión na přechodu pro chodce u DDM i se 
svou 5letou vnučkou a potom ještě naprosto 
vystresovanému a vylekanému řidiči, který jen 
tak tak dobrzdil i s očima na čelním skle, vmetla 
do tváře několik pohlavků a vulgárních nadávek. 
Své entrée završila tím, že nechtěla nechat řidiče 
z místa odjet, dokud si její vnučka nezapamatuje 
celou registrační značku vozidla, prý pro případ-
né soudní řízení. 

Tísňové telefonické oznámení několika vy-
strašených obyvatel ul. Lesní zalarmovalo poli-
cejní hlídky poté, co oznamovatelé uváděli, že 
nějaký muž vtáhl do dodávky ženu, která křiče-
la, a zřejmě se jednalo o únos. Dle popisu vozu 
a uvedené dvojice se rozjelo pátrání v daném 
směru pohybu vozidla, které se podařilo velmi 
rychle dostihnout a zastavit. Při následném še-
tření bylo zjištěno, že šlo pouze o hádku mezi 
manželi, která probíhala sice v italském stylu, ale 
mafiánský konec nehrozil, neboť fyzicky zdatnější 
manželka svého rozčileného muže pacifikovala 
zcela dle svých pravidel a vypadalo to na TKO 
v prvním kole.

V ulici Dukelských hrdinů strážníci řešili špat-
né parkování vozidla, a vzhledem k tomu, že se 
řidič u vozidla nenacházel, umístili za stěrač vý-
zvu k projednání přestupku na služebně městské 
policie. Jaké pak bylo překvapení, když se na 
služebnu začala trousit trojice provinilců v po-
dání čert–anděl–Mikuláš. Vzhledem k tomu, že 
ten večer nadělovala výslužky po městě jen tato 
tradiční trojice, nebylo by moudré si to s peklem 
i nebem rozházet finanční výslužkou na úkor tra-
dic, a vše se vyřešilo domluvou.
Pozor na zamrzlé vodní plochy

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

Dále žádáme řidiče, aby neparkovali svá vozi-
dla před nájezdy na chodníky a dodržovali prů-
jezdnost vozovek v případě sněžení s ohledem 
k posypu a úklidu sněhu a námrazy technikou 
CHOTES.

Hledáme kolegu
Stále hledáme parťáka do našich řad. Pokud 

máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní 
a dopravní problematice tomuto městu v unifor-
mě strážníka, ozvěte se nám.

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Chodov - 20 evakuovaných, 7 osob zachráněno, 
4 osoby zraněny a předány ZZS, dále požár od-
padu z popelářského vozu ve Vřesové).

Další případy měly technický charakter. Jed-
notka zasahovala v prosinci u dvou dopravních 
nehod a obě se staly u Dolních Niv. Při první 
nehodě šlo o střet dodávky a osobního vozidla, 
s lehčím zraněním. Druhá nehoda byla tragická. 
Zde se čelně střetla dodávka a další dvě osobní 
vozidla. Nehoda si vyžádala nutnost vyproštění 
jedné osoby.

Dvě osoby zemřely, čtyři zraněné osoby pře-
vezla do nemocnice ZZS. Ve čtyřech případech 
se jednalo o nouzový vstup do uzavřených pro-
stor (ul. Hlavní - úmrtí, ul. Luční - zranění, Smeta-
nova - zranění, Luční - nebezpečí požáru - uvnitř 
zapnutý sporák). Jednou šlo o likvidaci obtížného 
hmyzu.

Byla také odčerpána voda po havárii vody ve 
sklepech dvou budov ve Staroměstské ulici. V uli-
ci Lesní a na D6 jednotka pomáhala při likvidaci 
úniku ropné látky na komunikaci.

Posledním výjezdem v roce 2021 bylo prověře-
ní signalizovaného požáru po spuštění elektrické 
požární signalizace (EPS) v kostele sv. Vavřince. 
Ten se nepotvrdil a událost byla zaevidována 
jako planý poplach. Další informace včetně fo-
togalerie najdete na webu nebo facebooku SDH 
Chodov. 

Sportovní a ostatní činnost sboru pokraču-
je v omezeném režimu. Nicméně se podařilo 
v rámci splnění všech opatření uspořádat miku-
lášskou akci pro děti.

Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz 
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V roce 2022 si budeme připomínat výročí 
úmrtí hned dvou významných chodovských 
osobností. Dne 27. února to bude 95 let od 
smrti starosty a lékárníka Antona Zeidlera 
a 5. prosince uplyne 90 let od smrti Josefa 
Gerstnera, druhého nejdéle sloužícího staros-
ty našeho města.

Zatímco jméno jejich kolegy a přítele Karla 
Fenkla se v posledních letech v Chodově opět 
stalo známým, tito dva pánové stojí bohužel ve 
Fenklově stínu. A nutno říci, že zcela neprávem. 
Ve své době to byli právě tito tři, kdo společnými 
silami zajistil rozvoj našeho města. Bez nadsázky 
lze říct, že „velká trojka“ Fenkl-Gerstner-Zeidler 
ovlivňovala dění v Chodově dlouhých 40 let. Vel-
mi pěkně to popisuje chodovská městská kronika 
z konce 20. let 20. století:

„Přes mnohdy malichernou místní politiku 
pokračoval rozmach našeho městečka v osm-
desátých a devadesátých letech 19. století velmi 
překotně. Samozřejmě k tomu bylo třeba mužů 
železné vůle a rychlého rozhodování, aby udě-
lali ze špinavé uliční vesnice kvetoucí městečko. 
Z mužů, kteří tehdy i později dějiny Chodova 
vedli a ovlivňovali, budiž pro budoucí generace 
jmenováni jen tři:

Karl Fenkl, majitel továrny, který nejprve jako 
radní a později jako starosta vykonal mnoho vel-
kého pro svůj domov. Josef Gerstner, obchodník 
a továrník, který více než čtyřicet let neúnavně 
pracoval pro blaho svého města. Anton Zeidler, 
lékárník, který si všemi svými činy vysloužil ozna-
čení ‚největší dobrodinec města Chodova‘.“

Protože každé město by mělo znát své vý-
znamné rodáky a osobnosti, které stály u jeho 
rozmachu, dovolte mi, abych oba pány krátce 
představil.

Anton Zeidler (7. 1. 1842 – 27. 2. 1927) byl prv-
ním chodovským lékárníkem a nechal si vystavět 
honosný nárožní dům s lékárnou v dnešní ulici 
Dukelských hrdinů. Šlo o největší chodovský dům 
městského typu a stál přímo proti dnešní budově 
městské knihovny. Desítky let zasedal v městské 
radě a v letech 1905–1907 zastával úřad starosty 
města. Byl velmi aktivní v sociální oblasti, inicioval 
založení starobince a na své náklady umožnil stu-
dium mnoha dětem z chudých rodin. Byl velmi 
oblíbený mezi svými sousedy a až do své smrti 
platil za velmi váženou osobnost města. Výraz-
ně také podporoval rekonstrukci kostela svatého 
Vavřince na přelomu 19. a 20. století, opravené-
mu kostelu věnoval jedno vitrážové okno.

Opravené hrobky připomenou další starosty 

Josef Gerstner.  |Foto: archiv Miloše BělohlávkaAnton Zeidler.  |Foto: archiv Miloše Bělohlávka
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Josef Gerstner (5. 1. 1856 - 5. 12. 1932) stál 
u zrodu většiny chodovských spolků a sdružení 
a významně se podílel na životě obce. Do spol-
kového života vstoupil již v roce 1873, kdy mu 
bylo pouhých 17 let. Založil například pěvecký, 
divadelní i literární spolek, byl činovníkem místní-
ho sboru dobrovolných hasičů a byl aktivní v ka-
tolické farnosti. V roce 1892 založil Josef Gerstner 
v budově bývalého chodovského mlýna malou 
továrnu, vyrábějící transportní stroje a příslušen-
ství. Již od 80. let 19. století hodně spolupracoval 
s Karlem Fenklem na správě obce a v roce 1901 
byl sám zvolen starostou. Tuto funkci zastával 
s dvouletou přestávkou až do roku 1918. Během 
jeho působení v úřadu byl do města zaveden 
elektrický proud, byl opraven kostel, založen 
zaopatřovací spolek pro chudé a bylo otevřeno 
kino. 

Po odchodu z funkce starosty po konci první 
světové války mu papež udělil nejvyšší papežské 
vyznamenání „Pro ecclesia et pontifice“ („Pro cír-
kev a papeže“).

Právě u příležitosti výročí úmrtí obou pánů se 
město Chodov v letošním roce rozhodlo opravit 
a obnovit jejich hrobky na městském hřbitově. 
Hrobka starosty Gerstnera leží jen několik kroků 
od obnovené hrobky rodiny Fenklů a bohužel 
společně s ní sdílela i stejný osud. V druhé polo-
vině 20. století byla hrobka zcela zničena a dnes 

jsou na jejím místě patrné jen původní kamenné 
obruby mohutné hrobky. Místo posledního od-
počinku starosty Antona Zeidlera je sice zacho-
vané – nachází se u jižní strany hřbitova –, ale je 
v dezolátním stavu a hrozí, že by během několika 
let zcela zaniklo. S obnovou obou hrobů nám 
i letos, stejně jako již tolikrát v minulých letech, 
pomůže Česko-německý fond budoucnosti, kte-
rý zaplatí polovinu nákladů na obnovu hrobo-
vých míst.

Chodov má v současné době 15 takzvaných 
čestných hrobů, v kterých odpočívají významné 
české i německé osobnosti našeho města. Z toho 
šest hrobů je už zrestaurováno (nebo se obnoví 
v tomto roce) a dalších šest je udržováno v dob-
rém stavu. V tomto roce na seznam přibyla místa 
posledního odpočinku Josefa Bokra (obchodník 
a starosta města v letech 1920–1927), Václava Ka-
síka (učitel, čestný občan města Chodova), Gizely 
Kuchařové (sochařka), Alberta Langera (továr-
ník, majitel dnešní budovy DDM) a Karla Pleiera 
(podnikatel, starosta obce Smolnice).

V letošním roce bychom také rádi vydali ob-
sáhlou brožuru, která představí jednotlivé vý-
znamné osobnosti našeho města a také místa 
jejich posledního odpočinku na městském hřbi-
tově. Abychom alespoň takto připomněli ty, kteří 
v našem městě žili před námi. 

 Miloš Bělohlávek, městský historik

Historik Miloš Bělohlávek ukazuje místo, kde bude obnovená hrobka J. Gerstnera.  |Foto: Martin Polák
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KINO

rezervace a nákup vstupenek na www.kasschodov.cz
změna programu vyhrazena

Připravujeme na únor

C H O D O V
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KINO

rezervace a nákup vstupenek na www.kasschodov.cz
změna programu vyhrazena

Připravujeme na únor

C H O D O V

Dopolední
Kino Malá scéna Chodov vás zve na

ÚTERÝ 8. ÚNORA
10:00 HOD.

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
VSTUPNÉ 50 KČ

ÚTERÝ 22. ÚNORA
10:00 HOD.

JEDINĚ TEREZA
VSTUPNÉ 50 KČ
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KASS Chodov

TV Studio Chodov

1. 2. (út) až 4. 2. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

8. 2. (út) až 11. 2. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

26. 2. (so) 9 h
Život ve vodě (Akvatrhy)
společenský sál

Sport
2. 2. (st) 10.45 h sraz vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Sokolov, muzeum - výstava knoflíkův (vstup 40 Kč), pro-
cházka Sokolovem

9. 2. (st) 8.45 h sraz vlakové nádraží Chodov-
Vycházka turistů KČT
Loket, 10 km

16. 2. (st) 8.30 h sraz vlakové nádraží Chodov-
Vycházka turistů KČT
Cheb, 10 km

23. 2. (st) 13.45 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Norá Role, Kozodoj, Stará Role, 10 km

DDM Bludiště Chodov

15. 2. (út) až 18. 2. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

22. 2. (út) až 25. 2. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

5 DNÍ LYŽOVÁNÍ BEZ STAROSTÍ

11.000,-Kč
Hotel Milano ** 

středisko Santa Caterina 35 km (1722 – 2887 m.n.m.) 

středisko Bormio 51 km (1225 – 3012 m.n.m.) 

  TERMÍN 13. - 19. 3. 2022 

 

2 lůžkový pokoj 11.000,- Kč /osoba 
-300,- Kč sleva dítě 8-12 let na 3./4. lůžku 
Dítě do 8 let (nar. po 27.11.2013) na 3./4. lůžku v doprovodu dvou osob 
3.000,- Kč – (za tuto cenu pouze 3 děti ve skupině 40 osob!), 
 
Záloha 2.000,- do 20. 11. 2021 a doplatek do 20. 2. 2022 na 
účet 273000129/0300.  
 
Cena zahrnuje: dopravu komfortním autobusem, 4x ubytování 
s italskou polopenzí, 5 denní skipas (Santa Caterina, Bormio), 
telefonická asistence delegáta.  
 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, pojištění storna, léčebných 
výloh, odpovědnosti a Covid – 79Kč/ osoba a den; pobytovou taxu, 
případné povinné testy na Covid. 
 
Pište na e-mail: ddm-chodov@mybox.cz,  
volejte DDM: 352 352 280-1, Špačková 775 900 604 

Uzávěrka 
březnového čísla
17. února 2022
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Dne 19. 12. 2021 se v chodovské sportovní hale 
konalo 5. kolo florbalového turnaje, kde opět 
nechyběly ani ženy z týmu TJ Plamen Chodov,  
2. liga žen - skupina 1. Na pořadu dne byly zápa-
sy s týmy FBC ROKYCANY a SPORT CLUB Klato-
vy. V prvním zápase se ženy postavily tabulkově 
nejsilnějšímu týmu z Rokycan. Plameňačky se 
na palubovce dokázaly koncentrovat a využívat 
soupeřovy slabé chvilky, při kterých si vytvořily 
dvě krásné gólové šance. Střelkyně branek Lucie 
Dawidková #6 a Kateřina Baštářová #26. I když 
byl zápas velice náročný hlavně na fyzičku, pla-
meňačky do toho daly kus sebe, a proto celý zá-
pas nakonec dopadl krásnou remízou 2:2. 

SPORT CLUB Klatovy je týmem, ke kterému 
mají naše hráčky poměrně dost blízko, co se 
týká týmové spolupráce. Dá se říci, že některé 

společně začínaly s florbalem už jako mladší 
žákyně. Proto i další zápas, který na naše svě-
řenkyně čekal, byl zápasem mezi přáteli a kama-
rády, co se týká florbalové morálky. Plameňačky 
do tohoto zápasu daly poměrně dost sil, které 
jim zbyly ještě z prvního náročného rokycanské-
ho mače. Důraz však nebyl tak dostatečný, a tak 
naše svěřenkyně za první dva poločasy viděly za 
zády gólmanky Terezy 4 branky. Ve třetí třetině 
se jim podařilo snížit brankový náskok zásluhou 
hráček #11 Natálie Vaníčkové a #23 Nikoly Králí-
kové, která se při další šanci na gól zranila a ne-
mohla dále ve hře pokračovat. Nakonec utkání 
dopadlo vítězstvím týmu z Klatov 6:2. 

Hráčkám Plamenu moc děkujeme za obětavý 
přístup k oběma zápasům, Nikole Králíkové pře-
jeme brzké uzdravení a budeme se těšit na další 
skvělé florbalové zážitky našich žen.

 Pavel Dawidko

Florbal

Florbalové ženy v Chodově
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Bojové sporty

Trenéři ve škole 
Zúčastnil jsem se nového projektu WANNADO 

za podpory NSA na Základní škole J. A. Komen-
ského Chodov.

Jmenuji se Václav Kolář a bojovým sportům 
se věnuji více jak 20 let. Jsem akreditovaný tre-
nér bojových umění. Zaměřuji se na trénink kic-
kboxingu, karate a jiu-jitsu. Dále jsem kondiční 
trenér. Ve své praxi jsem získal se svými svěřen-
ci tituly mistrů ČR, mistrů Evropy i mistrů světa 
a dosáhl těch nejvyšších úspěchů. V současné 
době jsem trenér reprezentace ČR a týmu A  
v klubu Samurai Fight Club. Dále trénuji i volno-
časové aktivity - funkční, kondiční trénink pro ši-
rokou veřejnost. 

Můj hlavní úkol byl ukázat žákům nové mož-
nosti výuky, přenést zkušenosti trenéra z praxe 
a začlenit bojové sporty do běžné výuky tělesné 
výchovy na základní škole. 

Prvotní seznámení a představení úpolů na 
hodině tělesné výchovy se setkalo s nadšením. 
Skvělá odezva a obrovská snaha žáků, kteří dali 
do tréninku maximum. Další hodiny navázaly na 
trénink bojových sportů. Soustředil jsem se na 
jednotlivé fáze tréninku. Rychlost, síla, dynami-
ka, vytrvalost, nechyběly ani základy gymnastiky  
a atletiky. Úpoly jsou univerzální sport, který si 
zaslouží mít své místo v běžných hodinách těles-
né výchovy. 

Po tříměsíční praxi ve škole se dostavil skvělý 
výsledek. 

Děti rychle reagovaly na nové cviky, zlepšily 
své dovednosti, pohyblivost a nechybělo nadšení 
a snaha posunout se dál. 

Věřím, že tento projekt je pouze začátek cesty, 
která všem ukázala smysl, proč zařadit bojové 
sporty do běžné výuky v mateřských školách, zá-
kladních i středních školách, a navážu další spo-
lupráci i s ostatními školami a opravdu dokážeme 
společně „bavit se pohybem“. 

 Václav Kolář

Bavit se pohybem
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Volejbal

Kadetky i juniorky stále vpředu  
Pro další extraligové body jsme museli za-

jíždět bojovat na palubovky soupeřů. Výborná 
pozice v celkových tabulkách obou kategorií 
nám do cesty postavila soupeře velmi zvučných 
jmen. Nakonec vše dobře dopadlo a holky si za 
předvedené výkony zaslouží velkou poklonu.  

Nejprve družstvo juniorek vyrazilo o víken-
du 8. a 9. ledna do Prostějova, kde se ve dru-
hé kvalifikační skupině postupně utkalo s týmy 
Přerova, Šternberka, Českých Budějovic a Pros-
tějova. První zápas s Přerovem jsme po velmi 
napínavém boji a vyrovnaných setech vyhráli 
3:2, druhý zápas – prohra s favoritem skupi-
ny Šternberkem 3:0. Daleko důležitější bylo 
zvládnout neděli. V prvním zápase nastoupila 
děvčata proti Českým Budějovicím, a výhrou 3:0 
jsme tak celkově měli již 5 bodů. Poslední zápas 
nás čekal s domácím Prostějovem, děvčata ho 

Kadetky i juniorky stále vpředu

zvládla také 3:0. Celkově druhé místo, přísluš-
nost v druhé výkonnostní skupině, dobrý pocit 
z odvedeného výkonu a obhájení příslušnosti 
v extralize pro další sezónu. V celkovém pořadí 
se juniorky stále drží na výborném 4. místě, což 
jim zajišťuje účast mezi šesti nejlepšími ve finá-
lovém kole.   

Také kadetky bojovaly o týden později o se-
trvání v první výkonnostní skupině. Ke svému 
dalšímu turnaji zajížděly do Jablonce nad Ni-
sou, kde jim byly soupeřem týmy Frýdku-Míst-
ku, TJ Ostrava, Olympu Praha a Dukly Liberec. 
Z pohledu bodového zisku pro setrvání v první 
výkonnostní skupině bylo důležité zvládnout 
oba sobotní zápasy. Dopoledne děvčata hrála 
s Frýdkem-Místkem a zisk tří bodů za výhru byl 
dobrým základem do dalších bojů. Odpoledne 
opět výhra nad Ostravou, která nám dala jisto-
tu setrvání v první skupině. V neděli nás čekaly 
věhlasné kluby. V prvním zápase s Olympem 
Praha jsme měli na dosah velké překvapení, ale 
zvrat ve třetím setu nám přisoudil prohru 3:1. 
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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  

Večer už potom děvčata prohrála s Duklou Li-
berec 3:0. Na tento turnaj jsme odjížděli pouze 
se sedmi hráčkami. V sobotním odpoledním zá-
pase došlo ke zranění Terky Havlové, která již 
v neděli nenastoupila. Přes všechny problémy 
se kadetky ziskem šesti bodů udržely v první 
výkonnostní skupině a celkově drží medailovou 
třetí příčku. 

Kadetky BVC Chodov „B“ odehrály své další 
utkání v 1. lize kadetek, čímž dohrály základ-
ní skupinu, ve které obsadily celkové 4. místo. 
Tento výsledek je zařadil do skupiny o udržení, 
která bude rozehrána příští měsíc. 

Starší a mladší žákyně odehrály svá další kola 
krajského přeboru Karlovarského kraje. Starší 
žákyně jsou průběžně se ziskem devíti bodů 
na pátém místě. Mladší žákyně díky výsledkům  
v posledním odehraném  kole drží průběžně 
parádní druhé místo, hned za Volejbalovým klu-
bem Karlovy Vary „A“. 

Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zá-
pasy a další aktuální informace můžete sledovat 
na oficiálních stránkách Českého volejbalového 
svazu nebo na facebookových a internetových 
stránkách BVC Chodov.

 Ladislav Zapf

Hasičský sport

Trenéři ve škole 
Sportovní a ostatní činnost sboru pokračuje 

v omezeném režimu. Soutěžilo se v individuál-
ních běžeckých disciplínách „halové šedesátko-
vání“ v „tunelu“ FK Baník Sokolov pro kategorie 
mladších, starších žáků a pro kategorii dorostu 
tzv. „trojákování“. Náš sbor měl opět zastoupení 
ve všech věkových kategoriích. V kategorii mlad-
ších žáků se umístil Filip Belička na 1. místě za klu-
ky, Nikola Balážová na 1. místě za holky. V kate-
gorii starších žákyň se umístila Eliška Šimralová na   
2. místě. V kategorii dorostu se běhalo bez vě-
kového rozdílu. Naši závodníci se umístili takto: 
Tomáš Orava na 2. místě, Petr Horniak na 5. místě 
a Eliška Šimralová na 5. místě.

SDH v Chodově nebude z důvodu vládních 
omezení v letošním roce organizovat tradiční 
Hasičský ples. Určitě tuto tradici budeme chtít 
obnovit, jakmile to bude možné. Závěrem děkuji 
všem členům jednotky za náročnou práci. Všem 
členům sboru a jejich rodinám přeji nejen pevné 
zdraví, ale i pevné nervy.

Ing. Jiří Kiss
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MASÁŽE PRO ŽENY
regenerační a sportovní

cena: 450 Kč / 60 min.

www.masazechodov.cz

tel.  +420 774 738 223

masáž zad + šíje

masáž horních končetin + šíje + hrudi

masáž dolních končetin zezadu, zepředu

baňkovací masáže

antistresová masáž (šíje, hruď, bříško)

ošetření spoušťových bodů (Trigger points)

ZDE JE MÍSTO PRO VÁŠ INZERÁT
ceník s rozměry inzerce na www.kasschodov.cz

tel. 352 352 422, 721 657 791 |  zpravodaj@kasschodov.cz
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Autoservis Šimek

Veškeré opravy osobních a dodávkových vozidel

Montáž tažných zařízení SCV - český výrobce

Příprava vozu na STK

Kompletní servis klimatizace

Přestavby vozu na LPG

Přestavby vozu na E85

Montáže mechanického zabezpečení vozidel CONSTRUCT

  tel. 352 666 070, 602  157 191   Husova 101, Chodov  

Otevírací doba je

 každý všední den:

8:00-17:30

Připravte svůj vůz na jaro
Kompletní pneuservis 

Nad Hájovnou 652, 357 33 Loket
tel.: +420 724 345 214     e-mail: vera.tresnakova@seznam.cz

Se zvířátky je to jako s dětmi, ne vždy je můžete brát s sebou...

Školka a hotýlek Merlin se ráda o Vašeho mazlíčka postará v krásném prostředí v Lokti.
Hřiště pro pejsky, procházky, hry i mazlení.

Nechcete nechávat svého mazlíčka doma na delší nebo jen krátkou dobu Vaší nepřítomnosti?

K a r e l Ta s c h l e r 
7 2 1 8 6 4 1 2 9

ŽALUZIE 

LÁTKOVÉ ROLETY

OCHRANNÉ SÍTĚ

FOTOŽALUZIE
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Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

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

I&N ATOR s.r.o.
evidovaná v seznamu 

u KDP ČR
 IČO: 01484028

Školní 736, Chodov 

DANE@INATOR.CZ 

702 978 955

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

ÚČETNÍ SLUŽBY

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

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

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  199 -245 Kč/ks 
Prodej se uskuteční: 

26. 2. ve 14.40 h26. 2. ve 14.40 h
Chodov - parkoviště naproti klubu Luna

P R O D E J  S L E P I Č E KP R O D E J  S L E P I Č E K

Př i  p ro d e j i  s l e p i če k  -  v ý ku p  krá l i č í c h  kože k  -  ce n a  d l e  p o p t áv k y

Případné bližší informace  Po-Pá  9-16 h: 
601 576 270, 728 605 840

Autopůjčovna 
K pronájmu auto pro 8 osob

Možnost zapůjčit auto i s řidičem
Ceny již od 1000 Kč bez DPH/den

v Chodově

Více info 777 674 041
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VSAĎTE NA 
KVALITU

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ , HLINÍKOVÁ 
A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ STÍNICÍ TECHNIKA

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

www.otherm-sokolov.cz
OTHERM SOKOLOV
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