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19. 6. Chodov 
19.00 parkoviště Bezručova ul.
Vstupné: do tří let zdarma, 3 - 12 let 180 Kč
ostatní 240 Kč / předprodej www.kasschodov.cz
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K věci
Vážení sousedé, milí 

Chodováci,
před měsícem jsem 

na tomto místě své 
úvodní slovo věno-
val poděkování všem, 
kteří se zasloužili  
o vznik a o chod 
očkovacího centra 
v našem městě. O to 

víc mě mrzí, že dnes už musím o jeho činnosti 
v podstatě hovořit v minulém čase. Očkovací 
centrum bylo prakticky ze dne na den ome-
zeno jen pro aplikaci druhých dávek a objed-
naní lidé byli přesunuti do očkovacích míst  
v Karlových Varech a v Sokolově. Stalo se tak 
bez toho, aby nás dopředu někdo informoval, 
a my jsme neměli možnost toto rozhodnutí 
„shora“ ovlivnit.

Vybudování očkovacího centra stálo úsilí 
mnoha lidí. Úředníků, hasičů, lékařů. Sko-
ro dva měsíce jsme bojovali o to, abychom  
v našem městě mohli očkovat, a po dvou mě-
sících je najednou konec. Chci, abyste věděli, 
že já osobně to považuji za velkou chybu. Pro 
sousedy, kteří jsou hůře pohybliví, nebo pro 
Chodováky, kteří nemají auto, je cesta do Kar-
lových Varů spojená s mnoha komplikacemi  
a zabere i několik hodin.

Můj názor na princip se nezměnil, malá 
centra jsou klíčová pro dostupnost vakcinace 
lidem. Naopak bychom měli otvírat centra 
skoro v každém větším městě. Zřizovat mobil-
ní týmy a očkovat tam, kde to jen bude mož-
né. Protože jsem pořád pevně přesvědčený, 
že očkování je v tuto chvíli jediná známá cesta 
zpět k normálnímu životu. Z těchto důvodů 
prostě nemohu souhlasit se záměrem uzavřít 
centrum v Chodově.

Věřím ale, milí sousedé, že i přesto očkování 
obyvatel našeho města poběží i nadále dob-
ře a brzy se všichni i díky očkování vrátíme 
zpátky do normálu. Přeji vám krásný a snad 
už i slunečný začátek léta.

 Patrik Pizinger, starosta města

Autovraky 
V poslední době zaznamenáváme narůstající 

počet autovraků na místních komunikacích. Vozi-
dla opouštějí jejich provozovatelé nebo vlastníci 

zpravidla pro neutěšený technický stav, který již ne-
jsou schopni odstranit a vozidlo zprovoznit. Město 
Chodov by rádo všechny tyto  autovraky odstranilo, 
ať již pro uvolnění  parkovacích míst, nebo proto, 
aby nebyl narušen estetický vzhled města. Byli by-
chom rádi, kdybyste nám pomohli město vyčistit. Ne 
každé vozidlo, které na první pohled budí dojem, 
že je vrakem, takovým vrakem však ve smyslu záko-
na opravdu je. Pokud jako občan nabudete dojmu, 
že je na území města odstaveno vozidlo, které spl-
ňuje níže uvedené zákonné definice, můžete podat 
písemný nebo ústní podnět přímo na odbor správy 
majetku, kde se budeme takovým podnětem zabý-
vat podle § 42 správního řádu a budeme se sna-
žit každý podnět vyřešit v souladu se zákonem.
V  tomto  případě  podle  §  19  zákona  o  po-

zemních komunikacích: „Silniční vozidlo, které je 
pro závady v technickém stavu zjevně technicky ne-
způsobilé k provozu na pozemních komunikacích 
a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, do-
plnění nebo opravu podstatných částí mechanismu 
nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není 
možné identifikovat prostřednictvím identifikačního 
čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu 
vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku.“

Při posuzování vozidla, zda je, či není vrakem 
ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona, 
se tedy správní orgán musí řídit výše uvedenou de-
finicí, nestačí tedy, aby vozidlo mělo vypuštěná kola, 
bylo navenek ve špatném technickém stavu, či bylo 
zjevně nepojízdné.
Nově  od  1.  5.  2020  je  v  zákoně    zavedena 

možnost  odtažení  a  jeho  umístění  na  „vhod-
ném místě“ u takového vozidla, které „po dobu 
více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o pod-
mínkách provozu vozidel na pozemních komuni-
kacích provozováno na pozemních komunikacích 
z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení 
pravidelné technické prohlídky nebo technické ne-
způsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou 
nebo technickou silniční kontrolou“.

Odstranění vraku nebo umístění vozidla na vhod-
né místo bude předcházet dvouměsíční lhůta, kdy je 
majitel vozidla písemně vyzván k odstranění vozidla 
z komunikace. Proto jestliže sami podáte podnět 
k odstranění autovraku, mějte strpení. Správní úřad 
musí postupovat v souladu se zákonnými lhůtami.
Informace k ekologické likvidaci vozidla

Jste-li majitelem vozidla /vraku/ a nechcete jej 
již pro špatný technický stav provozovat, rádi Vám 
poradíme, jak postupovat a věc vyřešit, dle platné 
legislativy.

 Martina Stachová, odbor správy majetku
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Zhruba po dvou měsících se mohl svobodně 
proletět bukač velký, který poslední týdny strá-
vil v péči bublavské Záchranné stanice handi-
capovaných živočichů Drosera.

Tam se dostal přibližně před dvěma měsíci, 
kdy jej v zasněžených ulicích Chodova objevil 
jeden z místních obyvatel. „Zraněný nebyl, ale 
byl zcela vysílený,“ popsal stav bukače, který se 
řadí mezi středně velké druhy brodivých ptá-
ků z čeledi volavkovitých, zakladatel a správce 
stanice Vladimír Tomáš Smolík.

Ten vybral pro návrat do volné přírody vodní 
nádrž u cesty ve směru do Staré Chodovské. 
„ Je to blízko lokality, kde byl nalezen,“ pozna-
menal s tím, že hlas bukače častokrát slyšel, ale 
na vlastní oči ho ve volné přírodě ještě nespat-
řil. „V rákosí je prakticky neviditelný,“ vysvětlil 
správce, proč je vzácné tohoto ptáka zahléd-
nout.

Drosera měla a má v péči desítky zvířat a 
řadu z nich se jí úspěšně podařilo vrátit zpět 
do běžného života.

 Chodov a místní ochránci přírody se stani-
cí dlouhodobě spolupracují a pravidelně ji fi-
nančně podporují.  (mák)

Zotavený bukač je na svobodě

Vladimír Tomáš Smolík při dubnovém vypouštění bukače velkého u Staré Chodovské.   |Foto na stránce: Martin Polák

V suchém rákosí je bukač prakticky neviditelný, málokdo 
má proto to štěstí, spatřit ho na vlastní oči.  

http://www.droserabublava.cz/
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Krátce z Karlovarského kraje
Do  oprav  a  rekonstrukcí krajských silnic 

letos půjde téměř půl miliardy korun. Krajská 
správa a údržba silnic má v letošním roce na-
plánovány investiční akce na silnicích II. a III. 
tříd v celkovém objemu 352 miliony korun 
a neinvestiční akce za cca 145 milionů korun. 
Část peněz přitom získají silničáři z EU a ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury ČR.
V karlovarské krajské nemocnici zahájilo 

provoz Centrum diagnostiky a léčby bolestí 
hlavy. Specializované neurologické pracoviště 
je prvním svého druhu v kraji a po uzavření 
smluv s jednotlivými pojišťovnami také bude, 
jako jediné v regionu, moci pacientům apliko-
vat i moderní biologickou léčbu.
Celkem 170 nových ekologických autobusů 

pro veřejnou dopravu pořídí Karlovarský kraj.  
Moderní autobusy budou používat stlačený 
zemní plyn (CNG) a cestujícím by měly začít 
sloužit od ledna 2023.
Karlovarský  kraj  má  letos nachystáno 

na podporu budování a údržby cyklistických 
stezek, tras a na přípravu projektových do-
kumentací k cyklistické infrastruktuře v regi-
onu 3,8 milionu korun. Pokud částku schválí 
krajské zastupitelstvo, dotace dostanou obce  
i města po celém kraji.  (mák)

Parkoviště v ČSO čeká 
rekonstrukce

Rozšířeného a zrekonstruovaného parkoviště 
(snímek dole) se v dohledné době dočkají oby-
vatelé sídliště v ulici ČSO. Práce tam začnou před 
letními prázdninami, hotovo má být nejpozději 
do konce letošního října.

„Jedná se o stávající parkoviště umístěné 
u domu čp. 933 směrem k výměníku. V těchto 
dnech hledáme zhotovitele zakázky,“ upřesnil 
místo stavby starosta Chodova Patrik Pizinger 
s tím, že předpokládaná cena akce je 5,8 milionu 
korun.

Rekonstrukce podle něj přinese do lokality 
zklidnění dopravy, větší bezpečnost a zhruba  
o desítku více parkovacích míst než dosud.

„Chtěli bychom tamní obyvatele požádat  
v průběhu výstavby o velkou trpělivost. Odmě-
nou jim bude další vylepšení území sídliště,“ do-
plnil starosta. (mák)

Chodov reaguje na změny 
novým plánem

Strategický plán rozvoje města do roku 2030 
začal v těchto dnech připravovat Chodov. Do 
jeho tvorby chce intenzivně zapojit i jeho oby-
vatele.

„Chodováci zde žijí, vyrůstají a vychovávají 
děti. Přál bych si, aby tuto šanci využili a podíle-
li se na přípravě tohoto důležitého dokumentu. 
Mohou se tak konkrétně vyjádřit, jak by si život 
ve městě představovali,“ uvedl starosta Chodova 
Patrik Pizinger s tím, že v následujících měsících 
osloví obyvatele Chodova společnost, která bude 
rozvojový plán připravovat.

„Setkání s veřejností by mělo přinést především 
dialog a nikoliv půtky. Předpokládám, že téma-
ta budou parkování, životní prostředí, doprava a 
Chodov jako prostor pro rodinu. Jaká forma se-
tkání to bude, zatím není jasné, uvidíme podle 
vývoje současné situace,“ poznamenal starosta.

Nový strategický plán rozvoje Chodova má 

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 

to, že k dané akci pořídilo chodov-
ské TV studio videozáznam, popří-

padě videoreportáž, které jsou či budou ke 
zhlédnutí na www.kasschodov.cz v záložce 
Archiv TV Chodov.

mimo jiné reagovat na aktuální změny v regio-
nu, chystané dotační výzvy a utlumení těžby uhlí. 
Zároveň by měl být v souladu s rozvojem Kar-
lovarského kraje a plánem spravedlivé územní 
transformace, ve kterém budou definovány pri-
ority pro období 2021–2027.

Na zpracování plánu má Chodov v rozpočtu 
připraveno 350 tisíc korun.  (mák)

www.kasschodov.cz


Kulturní servis6 Zprávy z města

Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

Chodovské  školy 
se chystají na tradič-
ní  prázdninové  in-
vestice.  Mohl  byste 
upřesnit jejich plány? 

Tak jako v předcho-
zích letech se i letos 
připravují ředitelé na-
šich škol využít letní 
prázdniny pro pravi-

delné opravy a investice. Pomalu se nám blíží 
ke svému zdárnému ukončení přestavba býva-
lé základní školy v ulici Dukelských hrdinů na 
novou základní uměleckou školu. Po dokonče-
ní se tedy sestěhují všechny umělecké obory 
pod jednu střechu. Zároveň je potřeba připravit 
pro nové využití pronajaté prostory na ZŠ J. A. 
Komenského a ZŠ Školní, kde v současné době 
působí taneční, literárně-dramatický a výtvarný 
obor. Na ZŠ JAK vznikne nové oddělení druži-
ny, taneční sál bude časem upraven na malou 
tělocvičnu. Na ZŠ Školní zase pomalu připravu-
jí přeměnu tříd současného výtvarného oboru 
v učebny informatiky. Mimo nutné investice 
reagující na změny spojené s přestěhováním 
žáků a učitelů ZUŠ do jejich nového působi-
ště plánují ředitelé plno dalších oprav a inves-
tic. Na ZŠ Husova připravují během prázdnin 
osadit nové šatní skříňky pro žáky 1. stupně či 
nahradit staré typy zářivek novým osvětlením. 
ZŠ Nejdecká by chtěla nakoupit nové interak-
tivní tabule pro zkvalitnění výuky a přestavět 
prostor dílen na jinou specializovanou učebnu. 
ZŠ J. A. Komenského se musí kromě tradičního 

Psal se rok 1971, sobota 5. června,
co hodiny kostela sv. Vavřince odbíjí poledne,

a právě v tento okamžik, toho dne,
Martička s Miloškem řekli si své ANO.
50 let na společné cestě životem jdou

a oporou jeden druhému jsou.
Za tu dobu změnilo se toho dost,

na Vaší lásce ale nic.
Máme z Vás tak velkou radost

a přejeme Vám těch let ještě víc.
K výročí Vaší zlaté svatby z celého srdce

blahopřejeme!
Michael+Lenka+Julinka+Miloš+Terka+Pavel

O pečovatelky je stále zájem
Počet klientů, kteří využívají v Chodově pečovatel-

skou službu, v posledních deseti letech výrazně na-
růstá. Město proto chystá modernizaci jejího zázemí.

Zatímco v roce 2012 zajišťovaly pečovatelky služby 
pro 59 potřebných, v loňském roce se staraly o 132 
klientů. Měsíčně to je v průměru 94 lidí, velká většina 
z nich je v seniorském věku.

„Noví i stávající klienti vyžadují stále širší rozsah 
úkonů, než tomu bylo dříve. Komplexnější péče je 
v přímé úměře tomu, jak klienti stárnou. Omezuje 
se totiž jejich pohyblivost a soběstačnost,“ uvedla ve-
doucí pečovatelské služby Michaela Fridrichová.

Služba má v Chodově podle starosty Patrika Pi-
zingera nezastupitelnou roli a město ji nadále hodlá 
podporovat. „Čísla každý rok narůstají a pečovatelky 
odvádějí skvělou práci,“ ocenil pracovníky starosta.

Radnice už má připravenou projektovou doku-
mentaci na revitalizaci hospodářské budovy, která 
přiléhá k domu s pečovatelskou službou. „Chceme 
tam vytvořit moderní zázemí a místo připravit pro 
další případný rozvoj. Jedno patro bude pro sociálně 
terapeutické dílny Mateřídoušky,“ přiblížil plány Patrik 
Pizinger.

Město chce přestavbu financovat především z do-
tačních peněz a čeká na vypsání vhodného progra-
mu. „Předpokládáme, že realizace by mohla pro-
běhnout v roce 2023,“ poznamenal starosta.  (mák)

malování tříd také více věnovat  školní jídelně, 
zde je potřeba zrealizovat havarijní opravu 
podlahy. Plánované opravy a investice by měly 
dosáhnout hodnoty 2,5 milionu korun. Pevně 
věřím, že se během letních prázdnin podaří 
školní areály zvelebit, a v září tak budou moci 
děti i učitelé již nastoupit do běžného školního 
roku. (mák)
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Do kraje už vyjely cyklobusy, nabízí několik zajímavých tras
Cyklisté mohou letos opět využít přepravu cyklobusy po celém Karlovarském kraji. Svou 19. sezónu 

zahájily v polovině května a v provozu budou o víkendech a svátcích až do 26. září. Jedna ze zastávek je 
také v Chodově.

Na výběr je pět základních tras: červená Cyklostezka Ohře do Krušných hor, modrá Mezi Střelou a Vla-
dařem, oranžová Chebskem a Vogtlandskem do přírodního parku Přebuz, žlutá Porolavím k Blatenskému 
příkopu a azurová Lázeňská. Oranžová bude k dispozici v závislosti na vývoji celkové situace v České 
republice i zahraničí. Více informací naleznete na www.autobusy-kv.cz.

Cyklobus odjíždí z chodovského autobusového nádraží v 9.32 hodin, při zpáteční jízdě se na stejném 
místě zastaví ve 12.35 hodin. Poplatek za dopravu kola je stejný jako v loňské sezóně, a to 25 korun, za 
elektrokolo zaplatíte 35 korun. Dopravu mohou využívat také turisté, rodiny s dětmi a ostatní cestující.

Mezi tradiční sponzory cyklobusu patří i Chodov, který ze svého rozpočtu přispívá částkou ve výši dva-
ceti tisíc korun.  (mák)

Chodov si připomněl konec války

Chodov si v pátek 7. května připomněl 76. výročí konce 2. světové války. Vzpomínkový akt se kvůli současné situaci 
konal stejně jako v loňském roce bez účasti veřejnosti a pozvaných hostů. Představitelé města a zástupci chodovských 
skautů tradičně položili květiny na třech místech, a to u Památníku obětem válek v Městském parku, u hrobu válečných 
zajatců na městském hřbitově a u památníku ve Staré Chodovské.  |Foto: Martin Polák

Díky cyklobusům mohou milovníci kol poznávat krásy téměř po celém Karlovarském kraji    |Ilustr. foto: Karel Macán

www.autobusy-kv.cz
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v červnu

Červen ozna-
muje zahrádká-
řům konec jara 
a začátek léta, je 
měsícem sklizně 
prvních červených 
sladkých jahod 
a třešní. Většinu 

titěrné činnosti, setí, přepichování, protr-
hávání a sázení, máme za sebou, práce na 
zahrádce sice nikdy nekončí, přesto už se 
těšíme z výsledků. Sbíráme cibulku, karotku, 
petržel, hrášek, kedlubny, první brambory.

Po sběru rané zeleniny mělce zpracujeme 
půdu a vyséváme salátovou řepu, hrášek, 
keříčkový fazol, hlávkový salát a podobnou 
zeleninu, abychom využili volné záhony. 
Končíme se sběrem rebarbory, kterou ne-
řežeme, ale vylamujeme – ochrana proti 
hnilobě. Ve skleníku sbíráme první rajčata 
a papriky, stejně jako okurky, na záhonech 
ulamujeme vybíhající květenství česneku, 
aby nevysilovalo rostlinu.

Naše babičky tyto stonky krájely na malé 
kousky a nakládaly do soli, aby v zimě měly 
výbornou česnekovou přísadu do jídel. 
Dnešní ženy stejné kousky ukládají do mra-
záku za stejným účelem. 

Začátkem června ještě můžeme dosadit 
předpěstované sazenice salátových oku-
rek, rajčat, cuket a melounů. Dosít můžeme 
okurky nakládačky  a cukety, pokud první 
výsev dobře nevzešel nebo rostlinky poško-
dil jarní mrazík. 

V okrasné zahradě sklidíme cibule, jakmi-
le zežloutnou a povadnou jejich listy, usuší-
me je a přes léto uložíme v suchu. Cibulky 
sněženek, bledulí a kandíků snadno vysy-
chají, proto je uskladňujeme  do rašeliny 
nebo pilin. Odstraníme postranní poupata 
u květin určených pro řez, např. růží a kara- 
fiátů, dosáhneme tak větších květů. Odkvet-
lé trvalky můžeme rozdělit a rozsadit na jiná 
místa, zároveň přihnojujeme a pravidelně 
zaléváme letničky.

Pravidelně odstraňujeme jejich odkvetlé 
květy, aby se rostliny nevysilovaly. Množíme  
dřeviny a trvalky bylinnými (zelenými) řízky, 
které nařežeme na délku 5  až 6 cm. Pokud 
množíme rostliny s velkými listy, zkrátíme je 
na třetinu, aby odnož nemusela dávat svoji 

Aktuality z Chodova
 sledujte na

 www.mestochodov.cz 

sílu listu, ale přímo řízku. Řezné rány namá-
číme do stimulátoru a ihned zasadíme do 
vlhkého substrátu. Dokončíme tvarování ži-
vých plotů.

V ovocné zahradě nezapomeneme pro-
světlit zahuštěné koruny broskvoní doplň-
kovým, časně letním řezem, postupně vy-
lamujeme nebo vyřezáváme tzv. „vlky“, což 
jsou bujné letorosty, které vyrostly na starším 
dřevě  zmlazených stromů.

Přihnojení ovocných dřevin plným hnoji-
vem by mělo být samozřejmostí. V chudších 
půdách se osvědčila zálivka s rozpuštěný-
mi  jednosložkovými, nebo kombinovanými 
hnojivy. Zálivku u stromů a keřů s drobným 
ovocem nesmíme zanedbávat, během léta 
by měla být vydatná, a to alespoň jednou 
v týdnu. V červnu máme hodně posekané 
trávy, kterou použijeme jako mulč ke kaž-
dému stromu, a zabráníme tím zbytečnému 
odparu vody i růstu plevelů. 

Kontrolujeme výskyt mšic – nacházejí se 
na nejmladších výhoncích. Při menším vý-
skytu napadené výhonky vystřihneme. Při 
větším zasáhneme buď přírodními postřiky, 
které jsme již dříve popsali, nebo použije-
me  insekticid Calypso 480 SC, Kalypso AL, 
Nurelle D. V nouzi nejvyšší lze použít i roz-
tok jaru, což je tedy čistá chemie a hodí se 
hlavně na květiny. Obzvlášť oblíbenou je 
pro mšice lichořeřišnice, kde samozřejmě 
nemůžeme použít lepové pásy. 
Pranostika:
• Červen mokrý studený – bývají žně 

zkažený.
• Je-li červen mírný, nebude mráz 

v prosinci silný.
• V červnu-li zamrazí, úroda se pokazí.
� zahrádkáři�Chodov

Poděkování
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat 

pracovníkům TV studia a KASS Chodov za vstříc-
nost, technickou podporu a realizaci virtuálních 
akcí ZUŠ Chodov.

 Jitka Kaprová, DiS., ředitelka ZUŠ

www.mestochodov.cz
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Tři zvony v chodovském kostele svatého Vavřince 
doplní v letošním roce čtvrtý zvon. Vyrobit ho ne-
chal hornický spolek Solles a nese jméno patronky 
horníků - svatá Barbora.

Laděný je do tónu Gis 2 a podle původního plánu 
měl být ve zvonici slavnostně zavěšen už v loňském 
roce. Záměr však zhatila koronavirová pandemie.

Zvon je od konce května vystaven v kostele sva-
tého Vavřince, kde bude k vidění až do zavěšení.

„S vedením Chodova nyní hledáme vhodný ter-
mín, vše se bude odvíjet od epidemiologické situa-
ce,“ uvedl předseda hornického spolku Solles Karel 
Veselý.

Vysvěcení zvonu se uskuteční v rámci tradiční 
Vavřinecké pouti v srpnu. Jeho zvuk ze zvonice by 
měli lidé slyšet nejpozději při letošním zahájení ad-
ventu.

Na zvon o váze více než 70 kilogramů, který 
loni odlila Zvonařská dílna Tomášková – Dytrycho-
vá v Brodku u Přerova, se složili členové spolku a 
sponzoři.

„Město zajistí odbornou montáž a zavěšení,“ po-
znamenal starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, 
že nový zvon může být jakýmsi symbolem posled-
ních let, která jsou ve znamení odklonu od těžby a 

Chodovákům se představil další 
zvon, tentokrát  svatá Barbora

dobývání uhlí v regionu.
Na hornictví odkazuje i nápis na zvonu: Věnová-

no horníkům a ve věčnou vzpomínku na hornictví 
v Chodově a blízkém okolí. Hornický spolek Solles. 
Zdař Bůh! L. P. 2021

V kostele sv. Vavřince v současné době zvoní 
Jan Vilém (historický zvon z roku 1658), svatý Flo-
rián (zvon věnovaný k poctě chodovských hasičů) 
a městský zvon svatý Vavřinec.  (mák)

Členové spolku při přebírce zvonu v Brodku u Přerova.   |Foto: HS Solles

Chodník usnadní přístup  
k vlakovému nádraží

Bezpečnější přístup k nástupištím vlakového 
nádraží připravuje společně se Správou železnic 
Chodov. Ten v těchto dnech pracuje na projektu 
nového chodníku v Hrnčířské ulici, který bude 
navazovat na stávající podchod.

Dokončení podchodu je v režii Správy želez-
nic, chodník, včetně případného doplnění veřej-
ného osvětlení, má na starost Chodov. Chodník 
bude dlouhý řádově desítky metrů a projektové 
práce si vyžádají zhruba 80 tisíc korun. Realizace 
se předpokládá v roce 2022 až 2023.  (mák)
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Stručně z Chodova

Dalších šest let může být ve funkci dosa-
vadní ředitelka základní školy v Nejdecké ulici  
Mgr. Iva Jurnečková. Rada města totiž nebude 
vyhlašovat konkurzní řízení na místo ředitele 
školy. Důvodem je spokojenost vedení Cho-
dova s její dosavadní prací a jejím týmem.
Chodov má oficiálně potvrzeno, že uspěl 

s žádostí o dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj na výstavbu nové knihovny. Dotace 
činní 50 % z nákladů na výstavbu, které se 
odhadují na 40 milionů korun. Stavba začne 
v letošním roce. 
Nový automatizovaný externí defibrilátor 

si pořídil chodovský sbor dobrovolných hasi-
čů. Nákup moderního přístroje pro záchranu 
lidských životů podpořili zastupitelé schvále-
ním rozpočtové změny ve výši zhruba 60 tisíc 
korun.  (mák)

Hrob faráře a mladé lékárnice 
se dočkají obnovy

Chodov bude pokračovat v obnově význam-
ných hrobových míst na svém hřbitově. V plánu 
má pro letošek renovaci dvou hrobů, a to dě-
kana chodovské farnosti Mons. Wenzela Möckla  
a mladé lékárnice Herthy Hammerschmidové.

„Zahájení prací se předpokládá na přelomu 
jara a léta, hotovo by mělo být do podzimu 
tohoto roku,“ uvedl městský historik Miloš Bě-
lohlávek s tím, že práce Chodov svěří do rukou 
restaurátora Michala Durdise, se kterým má z mi-
nulých let výborné zkušenosti.

Předpokládané náklady na opravu obou hro-
bek se pohybují kolem 150 tisíc korun. Město nyní 
usiluje o dotaci z Karlovarského kraje.

Na hřbitově jsou už opraveny hroby rodin 
Gasch, Fenkl, Ritter a Heinzmann. „Pokud vše 
vyjde, bude letos dokončena plánovaná naučná 
stezka po hřbitově, která připomene významné 
městské osobnosti,“ poznamenal historik.
Mons. Wenzel Möckl  (1869-1939) - papež-

ský tajný komoří, arcibiskupský konzistoriální rada, 
krajský vikář a děkan chodovské farnosti. Narodil 
se v Horní Blatné, odkud odešel studovat teologii 
do Vídně, Říma a Prahy, kde byl vysvěcen na kně-
ze. V roce 1900 byl jmenován farářem v Chodově, 
kde působil až do své smrti. Je nejdéle působícím 
chodovským duchovním a také jediným, který je 
pohřben na chodovském hřbitově.

Zasadil se o velké rekonstrukce kostela ve 20. 
a 30. letech a také nechal v letech 1914–1916 vy-
stavět novou farní budovu. Děkan Möckl dosáhl 
velkého uznání nejen v Chodově, o čemž svědčí 
řada titulů a ocenění, včetně titulu monsignora, 
který mu udělil papež Pius XI. Jeho hrob je vý-
znamný kvůli osobnosti pohřbeného.
Hertha Hammerschmid (1911-1937) – lékár-

nice. Narodila se do rodiny chodovského lékární-
ka a člena městské rady Hugo Hammerschmida. 
Ten na konci 19. století vystudoval farmacii na 
Univerzitě Karlově a posléze nastoupil v Chodo-
vě do lékárny Antona Zeidlera, jejíž vedení o ně-
kolik let později převzal. Ve stejném roce, kdy se 
Hertha narodila, nechal vystavět její otec nárož-
ní lékárnu v dnešní Staroměstské ulici, kde sídlí 
městská knihovna. Dům rodina obývala a lékárnu 
zde pan Hammerschmid měl až do roku 1945.

Hertha Hammerschmidová vystudovala gym-
názium v Chebu, kde maturovala v roce 1930, 
a posléze i farmaceutickou přípravku v Marián-
ských Lázních, kterou dokončila v roce 1932.

Své studium dovršila promocí jako magistra 
farmacie na Univerzitě Karlově v roce 1935. Její 
otec jí chtěl předat vedení rodinné lékárny, ale 
Hertha Hammerschmid krátce po dokončení 
školy onemocněla autoimunitním systémovým 
lupusem a zemřela v roce 1937 na selhání vnitř-
ních orgánů a otravu krve. Krátce po svých šest-
advacátých narozeninách.

Hrob děkana chodovské farnosti Mons. Wenzela 
Möckla.   |Foto: Martin Polák
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Mateřská škola Chodov

Informace o zápisu
Zápis do MŠ Chodov se letos konal ve dnech 

3.-14. 5. 2021, osobně přinést přihlášku mohli zá-
konní zástupci dětí v termínu od 4. do 6. 5. 2021. 
Celkem bylo přijato na všechna 4 pracoviště 99 
nových dětí jak z Chodova, tak z okolních obcí. 
Stále ještě máme volnou kapacitu na pracovišti 
Zahradní a U Koupaliště. 

Přednostně byly přijímány děti, které dosáh-
nou věku 5 let nejpozději do 31. 8. 2021, a také 
děti s odkladem školní docházky. Tyto děti budou 
od 1. 9. 2021 plnit povinné předškolní vzdělávání.

Ze seznamu poskytnutého zřizovatelem je 
zřejmé, že se k zápisu zatím nedostavili zákon-
ní zástupci všech dětí s povinným předškolním 
vzděláváním, pro které je MŠ Chodov školou 
spádovou.

Žádáme proto rodiče, aby co nejdříve kontak-
tovali výše jmenovaná pracoviště MŠ Chodov a 
k povinnému předškolnímu vzdělávání své dítě 
přihlásili.
Provoz o prázdninách

Oznamujeme rodičům všech našich dětí, že od 
1. 7. 2021 do 20. 8. 2021 bude v provozu pouze 
MŠ Nerudova 915.

Pracující rodiče mohli své děti z jiných praco-
višť do 14. 5. 2021 přihlásit k prázdninové do-
cházce vyplněním formuláře, který obdrželi ve 
své mateřské škole. K omezení provozu dochází 
z důvodu plánovaných oprav a údržby ostatních 
pracovišť. Od 23. 8. 2021 budou již v provozu 
všechna pracoviště v obvyklém režimu příprav-
ného týdne. Děkujeme za spolupráci a pocho-
pení.
Hledáme nové spolupracovníky

MŠ Chodov hledá spolehlivého a zručného 
pracovníka, který se nám postará o základní 
údržbu školních zahrad na všech čtyřech praco-
vištích (sekání trávy, úprava keřů a záhonů, hra-
bání listí, úklid sněhu, udržování čistoty a pořád-
ku v areálech…). Úvazek 0,5, nástup možný od  
1. 9. 2021. Dále hledáme pracovníka na zabez-
pečení provozu školní zahrady v MŠ Zahradní 
pro veřejnost v období od cca 21. 6. do 15. 10. 
2021. Pracovní náplní bude dohled nad návštěv-
níky školní zahrady v odpoledních hodinách 
a o víkendu. Bližší informace na telefonním čísle 
773 052 498 nebo 352 352 487.

 Ivana�Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

Obnovení AkvaTera trhů těší 
stovky jejich návštěvníků

Po dlouhé nucené přestávce se do sálu Kul-
turního a společenského střediska Chodov vrací 
pravidelná konání oblíbených AkvaTera trhů, kte-
ré opět nabídnou široký počet druhů akvarijních 
rybiček, akvarijních i terarijních rostlin, krmiv a 
dalšího příslušenství, terarijní živočichy, živá krmi-
va, drobné hlodavce, ptactvo, nebo také krmiva 
a pamlsky pro všechny ostatní domácí mazlíčky, 
včetně psů i koček. Návštěvníci se mohou těšit 
na nové tváře v řadách prodejců a vystavovatelů, 
kteří opět prohloubí váš dojem z akce nejen roz-
šířeným sortimentem.

Modernizací prošel také systém předprodeje 
vstupenek on-line, který je nyní ještě pohodlnější. 
Zkrátka se vracíme zpět v plné síle a těšíme se na 
jedinečnou atmosféru, která všechny naše akce 
doprovází, a to, že se opět společně sejdeme 
pod jednou střechou.

Apelujeme však na dodržování aktuálně plat-
ných vládních protiepidemických opatření, která 
neznamenají omezení vašeho zážitku, ale po-
moc k tomu, abychom se vídali opět pravidelně. 
Červnové AkvaTera trhy se v chodovském KASSu 
uskuteční v sobotu 26. června v čase od 9 do  
12 hodin.

Více informací naleznete na oficiálním webu: 
www.zivotvevode.cz nebo na Instagramu a Face-
booku Život ve vodě.  (dg)

Její náhrobek je unikátní svým nadčasovým 
zpracováním a patří k umělecky cenným dílům 
chodovského hřbitova.  (mák)

Hrob Herthy Hammerschmidové.   |Foto: M. Polák

https://mschodov.cz/
www.zivotvevode.cz
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ZŠ Školní ulice

ZŠ J. A. Komenského

ZŠ Husova ulice

Zahájení školního roku 2021-2022
Školní rok 2021/2022 bude slavnostně zahájen   

1. září 2021 v 8:00 pro žáky 1.–9. ročníku ve škole 
v ulici Smetanova. Žáci 1.–5. ročníku budou vcházet 
do školy vedlejším vchodem (nově přistavěná část 
školy), žáci 6.–9.ročníku vchází do školy hlavním 
vchodem. První školní den nemusí mít žáci s sebou 
přezůvky. První školní den mohou se žáky 1. tříd 
přijít zákonní zástupci. Od druhého školního dne 
vstupují do školy žáci sami, z bezpečnostních a or-
ganizačních důvodů není možné, aby žáky rodiče 
doprovázeli až do budovy!

 Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Hledáme učitele 
Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku 

s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro výuku 
Aj převážně na II. stupni ZŠ, dále přijme učitele/
ku pro výuku přírodovědných oborů matemati-
ka, fyzika, chemie, nebo vysokoškolsky vzděla-
ného odborníka z praxe.  Další informace na tel.  
352 352 290 nebo u ředitele školy.

 Mgr. Milan Martinek, ředitel školy

Už druhý rok za sebou se Chodováci museli obejít bez celoměstské akce pálení čarodějnic. Školáci si však tuto tra-
dici nenechali ujít a připomněli si ji alespoň symbolicky. Řadu tříd tak zaplnily děti v maskách nejrůznějších čarodějnic, 
čarodějů a kouzelníků. Na snímku jsou malé čarodějnice ze ZŠ ve Školní ulici.    |Foto:  Martin Polák

Poděkování
Školní jídelna naší školy děkuje porcelánce 

Thun Nová Role za opětovné poskytnutí spon-
zorského daru v podobě bílého porcelánu. 

 Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Hurá, jsme zpět ve škole
Po nekonečně dlouhé době se nám do školy 

vrátily všechny třídy bez rotace. To bylo rados-
ti ze shledání. S tím samozřejmě bylo spojeno  
i prověřování zvládnutého učiva.

Bylo nastaveno adaptační období, po které 
žáci nebyli zkoušeni „naostro.“ Po tuto dobu se 
zjišťoval stav vědomostí. Kde se vyskytl problém, 
látka byla znovu vysvětlena, doučena.

Chválíme velkou většinu našich žáků, že k dis-
tanční výuce přistupovali zodpovědně. Když 
neměli možnost se výuky zúčastnit on-line, cho-
dili si pro tištěnou podobu jak plánů, tak pra-
covních listů. Někteří také využili nabídky školy 
a byla jim zapůjčena IT technika.

Chválíme a věříme, že teď už všechno poběží 
k naprosté spokojenosti všech a školní rok do-
chodíme prezenčně.

 Mgr. Lenka Hrušková

https://www.zschodov.cz/
https://www.zs2chodov.cz/
hhttp://www.zs3chodov.cz/
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ZŠ Nejdecká ulice

Budou z nás elektrikáři?
Naše třída se těšila na návrat do školy po dis-

tanční výuce, protože jsme měli přislíbeno, že 
fyzika se bude odehrávat v duchu praktických 
činností na téma magnetismus a elektrické ob-
vody. Nejdříve jsme se museli seznámit s teorií  
a pak to přišlo.

Dostali jsme k dispozici železné piliny a mag-
nety, různé druhy destiček, např. ze dřeva, z plas-
tu, ze skla, a zkoušeli jsme, jak reaguje magnet. 
Nakonec jsme z pilin vytvářeli siločáry a kreslili 
různé obrazce. 

Další týden nám paní učitelka přinesla sta-
vebnice na zapojování elektrických obvodů 
a to nás tak chytilo za srdíčko, že jsme tomu 
úplně propadli. Zapojovali jsme různé obvo-
dy s vypínačem, s žárovkou nebo motůrkem. 

IKAP II
Naše škola je zapojena do Krajského akčního 

plánu IKAP II, který je zaměřen na žáky 9. roční-
ku. Po dlouhé distanční výuce se vrátili do škol  
i žáci 2. stupně. Konečně už bez rotace. A proto 
ve spolupráci s karlovarskou střední odbornou 
školou stavební se mohla uskutečnit pro 9. roč-
ník (za dodržení epidemiologických  opatření) 
na konci května exkurze do Karlových Varů. Celý 
tento projekt je financován z dotací Evropské 
unie. 

Žáci byli nadšeni a celý den si pěkně užili.
Školní družina

Také školní družina rozjela naplno svou práci. 
Do školy se vrátili i žáci 1. stupně bez rotace. Díky 
tomu se mohly začít uskutečňovat již dlouho na-
plánované akce. Ať už to byl v rámci šablon „Den 
parků,“ „Den hasičů“ nebo „Den lesů,“ oslavil se 
také 30. duben – svátek čarodějnic. Byla vyhláše-
na soutěž „O nejhezčí čarodějnici“.

 Do hlasování byli zapojeni všichni žáci ško-
ly. I učitelé se s chutí zapojili do hlasování. No 
a jak soutěž dopadla? Všechny čarodějnice byly 
krásné a bylo opravdu těžké vybrat tu nejhezčí. 
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

Podařilo se nám zapojit zdroje (baterie) do série   
i spotřebiče.

Velkým překvapením pro nás kluky bylo, že 
jsme vůbec nemuseli pomáhat našim děvčatům, 
která si s tím dokázala poradit na výbornou. Náš 
spolužák Robík přinesl z domova stavebnici „Vol-
tík“ a ukázal nám, jak se dá ještě jiným způsobem 
elektrický obvod zapojit. Všichni jsme se shodli, 
že z nás nejspíš budou elektrikáři.� Šesťáci
Oslava Dne Země byla i s čarodějnicemi

Jako každoročně proběhl v naší škole projek-
tový den zaměřený na Den Země, a protože se 
tentokrát uskutečnil o týden později, tedy v pá-
tek 30. dubna, spojili jsme jej i s připomínkou 
čarodějnic, které se podle lidových tradic slétají 
právě v tuto noc.

 Většinou probíhala v rámci projektového dne 
řada společných školních akcí, letos kvůli dodr-
žení hygienických pravidel volila každá třída svůj 
individuální program.

Děti na prvním stupni si tak vyzkoušely vaření 
léčivých lektvarů, připraveny měly i kostýmy, po-
vídaly si o lidových tradicích, ale nezapomněly si 
připomenout ani informace týkající se životního 
prostředí a podmínek pro život na naší planetě. 

Starší žáci se zase více zaměřili na meziná-
rodní Den Země. Páťáci si tak třeba vyzkoušeli 
nejdostupnější a nejjednodušší oblast – třídění 
odpadu.

Na koberci ve třídě se objevily papírové „po-
pelnice“, do kterých kluci a holky roznesli podle 
správného klíče obrázkové odpadky.

Ostatní vyrazili přímo do okolí školy s rukavice-
mi na rukou a igelitovými pytli na odpadky, které 
„nepořádníci“ odhazují kolem sebe. Sedmáci vy-
razili směrem na Bílou vodu a nestačili se divit, co 
všechno kolem sebe dokáží lidé vyhodit. Během 
dvou vyučovacích hodin, které venku strávili, na-
sbírali téměř deset velkých pytlů.

Snad tedy v budoucnu dokáží vysvětlit i „do-
spělákům“, že si přejeme žít na krásné a zdravé 
planetě a že něco málo pro to může udělat kaž-
dý z nás. Mgr.�Pavel�Nováček
Nabídka pracovního místa

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

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

https://www.zschodov-nejdecka.cz/
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO 
V dubnu zasahovali chodovští hasiči u 21 

událostí. Dvě události byly mimo území Cho-
dova, tři zraněné osoby byly zachráněny a dále 
předány do péče zdravotníkům, dvě osoby 
bohužel zemřely. Ve dvou případech vyjížděla 
jednotka na záchranu osoby pomocí AED (au-
tomatizovaný externí defibrilátor).

Celkem v devíti případech se jednalo o ne-
poplachové činnosti na žádost zřizovatele (tzv. 
„ZOČ“), šlo zejména o distribuci antigenních 
testů do škol, zajištění pravidelného antigenní-
ho testování na poliklinice, zajištění záložního 
zdroje elektrické energie v areálu technických 
služeb při plánovaném výpadku elektrické 
energie, průběžné servisy kamerových bodů.

Požáry byly celkem tři (plastový kontejner 
v ulici Konečná, les v lázeňských lesích v Kar-
lových Varech, požár na balkónu bytu v Hlavní 

ulici - jedna osoba skončila v péči zdravotní-
ků). Ostatní zásahy měly technický charakter. 
Pomocí výškové techniky byla zachráněna koč-
ka ze stromu v Lokti. Ve dvou případech byl 
proveden transport zraněné osoby do sani-
ty, v chodovských ulicích U Koupaliště a také 
v Karlovarské. 

Dvakrát šlo z důvodu nebezpečí z prodlení 
o nouzové otevření bytu, v ulici Tovární (bez 
zranění) a dále v ulici ČSO, zde byla nalezena 
osoba bez známek života. Také byla vyřeše-
na dopravní nehoda osobního vozidla, které 
se střetlo s dodávkou, bez zranění, s únikem 
PHM, v ulici Hlavní. Průběžné informace o čin-
nosti jsou aktualizovány na webu www.sdhcho-
dov.cz či našem facebooku. 
Informace SDH 

Během dubna, ačkoliv skončil nouzový stav, 
z důvodu protiepidemických opatření opět 
neproběhly žádné plánované kulturní ani 
sportovní akce, včetně preventivně-výchovné 
činnosti. Veškerá činnost je stále směrována na 

Hasiči při záchraně kočky ze stromu.   |Foto: SDH Chodov

http://www.sdhchodov.cz/


15Zprávy z města

Městská policie Chodov

Policie České republiky

 Střípky z policejních svodek
I v průběhu května v našem regionu města  

probíhalo blokové čištění města ve zvláštním 
režimu, s ohledem na probíhající pandemii co-
vid-19 a s ní spojená nejrůznější vládní nařízení, 
povinné karantény a nařízené izolace pozitiv-
ních osob. I s ohledem na tyto obtíže při šetření 
odstavených vozidel v ulicích, kde právě čištění 
probíhalo, bylo strážníky v době uzávěrky toho-
to čísla řešeno již na 337 vozidel.
S  nástupem  teplého počasí a postupného 

rozvolňování vládních opatření se v regionu 
města objevuje více a více sportujících dětí i do-
spělých. Mládežnická populace si velice oblíbila 
nejrůznější elektrické skateboardy a koloběžky 
a svou činnost zaměřila na kopírování svých in-
ternetových vzorů na YouTube, kde se učí nej-
různější triky a skoky.

Bohužel  se jim nechce chodit až na vzdá-
lený pumptrack na Bílé vodě, který je k tomu 
uzpůsobený, ale vybírají si schodiště u Ideálu, 
u Družstevníku nebo u polikliniky, kde pak do-
chází k ničení majetku po nevydařeném skoku, 
zejména k přelomeným dlaždicím apod. Jejich 
počínání není naštěstí lhostejné kolemjdoucím 
občanům, ale při snaze mládež napomenout se 
lidé často dočkají vulgárních odpovědí a výsmě-
chu. Na místo pak často musí vyjíždět policejní 
hlídka ke zjednání pořádku. 
Jaro je nástupem zahrádkářů, kteří jako pil-

né včeličky zvelebují přírodu na svém kousku 
zahrádky ať již vedle rodinného domku, nebo 
v zahradní kolonii. Jako pilný čmelák chtěl zve-
lebit i svůj finanční rozpočet jeden z bezdomov-
ců, který se v nestřeženém okamžiku připotácel 
do čekárny autobusového nádraží, kde nezvykle 

Řidič toyoty narazil do značky, 
nadýchal více než 4 promile

Ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem ná-
vykové látky podezírají policisté z dopravního 
inspektorátu čtyřiačtyřicetiletého muže ze Soko-
lovska.

Za to mu nyní v případě prokázání viny hrozí 
až tři roky vězení.

Podezřelý měl letos v březnu  řídit osobní au-
tomobil značky Toyota a krátce po poledni měl 
v Chodově zničehonic vozidlem najet na travna-
tý pás a poté narazit pravou přední částí auto-
mobilu do dopravní značky.

Následně měl z místa okamžitě ujet, aniž by si 
splnil povinnosti účastníka po dopravní nehodě. 
Policisté se jeho jednáním začali okamžitě zabý-
vat a po vozidle značky Toyota pátrat. 

Po zhruba dvaceti minutách byl automobil 
i se čtyřiačtyřicetiletým mužem vypátrán na par-
kovišti poblíž obchodního domu v Chodově. 
Podezřelý se poté podrobil orientační decho-
vé zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla  
s pozitivním výsledkem 4,11 promile.

Zároveň byl čtyřiačtyřicetiletý muž vyzván k lé-
kařskému vyšetření spojenému s odběrem biolo-
gického materiálu. To muž bezdůvodně odmítl. 
Policisté čtyřiačtyřicetiletému muži zadrželi řidič-
ský průkaz a převezli ho na obvodní oddělení 
k dalším úkonům.
� nprap.�Jakub�Kopřiva, policejní mluvčí

čile a bděle odcizil květinu velikosti Adély, „co 
ještě nevečeřela“, i s květináčem a prchal s ní 
kolem polikliniky, kde si podivného zahrádká-
ře všimli udivení kolemjdoucí, z  nichž si jeden 
rychle uvědomil, o co jde, a svědomitě lapkovi 
nastavil špičku boty, čímž jej na místě uzemnil až 
do příjezdu policejní hlídky.
Dodržujte platná nařízení

Otevírají se restaurační předzahrádky. Důraz-
ně žádáme provozovatele všech restauračních 
zařízení, aby dodržovali všechna dosud platná 
vládní nařízení a pečlivě zvažovali, v jaké míře 
a komu podávají alkoholické nápoje, a neza-
pomněli na pravidlo o zachování nočního kli-
du. Kuřáky trávící čas nočním klábosením před 
restauracemi prosíme o ztišení jejich hlasových 
projevů.

Všem pevné zdraví a optimismus.
 Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

plnění vládních opatření, dále k plnění úkolů 
krizového štábu města Chodova. Činnost sbo-
ru včetně přijatých opatření v budově MZS je 
směrována k plnění základních úkolů jednotky, 
aby byla zajištěna její nepřetržitá akceschop-
nost.

Pandemická situace se pomalu zlepšuje, 
všechny sportovní kolektivy již řeší alespoň ná-
vrat do tréninkového režimu za splnění všech 
vládních podmínek. 

Všem členům jednotky i sboru děkujeme za 
jejich náročnou práci. 
Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.

cz
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Dnešní článek se nebude úplně týkat Cho-
dova. Věděli jste totiž, že jen několik kilome-
trů od našeho města se narodil před dvěma 
sty lety geniální vědec a zakladatel moderní 
chemie a fyziky?

Touto osobností byl Josef Loschmidt, který pa-
tří mezi největší mozky 19. století, a jeho přínos 
vědě se podařilo plně pochopit až skoro sto let 
po jeho smrti.

Josef Loschmidt se narodil v Počernech dne 
15. března 1821 a pocházel z velmi chudých po-
měrů. Přesto měl ve svém životě štěstí na velké 
osobnosti, které potkal v tu správnou chvíli. Tato 
setkání mu často dokázala od základů proměnit 

život. První takovou osobnost potkal hned na 
škole v Počernech. Řídící učitel Anton Watzka si 
totiž povšiml, že malý Josef převyšuje svou in-
teligencí nejen své vrstevníky, ale i žáky výrazně 
starší. Upozornil proto na nadaného chlapce se-
dleckého faráře Adalberta Čecha. Důstojný otec 
malému Josefovi nejprve dával soukromé hodiny 
a nakonec rozhodl, že hoch musí studovat stůj co 
stůj. Byla by velká chyba zahodit tak slibný talent!

V roce 1833 byl proto dvanáctiletý Josef poslán 
na studia na piaristické gymnázium v Ostrově, 
kde patřil opět k premiantům. Po absolvování 
gymnázia v roce 1837 poslali bratři piaristé mla-
dého Josefa studovat do Prahy. Zde vystudoval 
humanitní a filozofické vědy na Karlově univerzi-
tě a svá studia dovršil ve Vídni, kde později za-
čal pracovat jako vědecký pracovník. Teprve ale 
roku 1866, ve věku 45 let, se Josef Loschmidt stal 
soukromým docentem fyziky na univerzitě. O rok 
později se stal členem Vídeňské akademie věd.

Loschmidt byl proslulý jako experimentátor. 
Sám si z toho v pozdější době dělal legraci, když 
navrhoval, že by měl existovat vědecký časopis 
nepovedených experimentů, kam by mohl hoj-
ně a pravidelně přispívat. Když se jej jednou jeho 
žák Boltzman ptal, proč provádí experimenty, 
které na první pohled nedávají smysl, odpověděl 
mu Loschmidt: „Pouze ten, kdo zkouší věci ne-
pravděpodobné, může učinit opravdu velké ob-
jevy.“ V roce 1861 vydal svou první samostatnou 
práci s názvem „Studie chemické, část první“. Ta 
zůstala zcela bez povšimnutí, a možná i proto 
nikdy nevyšlo její pokračování. Až o půl století 
později – v roce 1912 – byla tato práce opětovně 
vydána v edici klasiků přírodních věd a stala se 
historickým dokumentem o úrovni poznání v po-
lovině 19. století.

Právě v této práci se totiž Josef Loschmidt vě-
noval mimo jiné struktuře molekul organických 
sloučenin. Nakreslil v ní a popsal celkem 368 růz-
ných molekul a mezi jinými i molekulu benzenu. 
Benzen, základní aromatický uhlovodík, byl pro 
vědce dlouho velkou záhadou. Jeho moleku-
la  sestává ze šesti atomů uhlíku a šesti atomů 
vodíku, nebylo ovšem jasné, jak jsou vzájemně 
propojené. Právě Loschmidt jako první vytvo-
řil nákres, na kterém jsou atomy uhlíku spojeny 
v kruhu a na ně jsou napojeny, tak jako malé bri-
lianty na prsten, atomy vodíku. Tento nákres byl 
zveřejněn celé čtyři roky předtím, než se stejným 
objevem přišel slavný německý chemik Friedrich 

Josef Loschmidt, geniální vědec od sousedů

Josef Loschmidt.  |Foto: archiv Miloše Bělohlávka
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August Kekulé. Právě Kekulé je dnes považován 
za objevitele cyklické struktury molekuly benze-
nu a díky tomuto objevu je řazen mezi největší 
chemiky 19. století.

V roce 1811 napsal italský vědec Amedeo Avo-
gadro, že počet molekul v litru plynu je při dané 
teplotě a tlaku stejný pro všechny plyny. Avogad-
ro však tehdy ještě nebyl schopen tento počet 
molekul určit. Pro tento výpočet bylo třeba zjis-
tit typickou velikost a objem molekuly. Problém 
tak zůstal nevyřešen až do roku 1865, kdy přišel 
Loschmidt s geniálním způsobem, jak určit prů-
měr molekul na základě hustoty zkapalněných 
plynů a středních volných drah molekul v plyn-
ném skupenství.

V roce 1865 vyšla Loschmidtova přelomová 
publikace s názvem „O velikosti molekul vzdu-
chu“. Na téma jej přivedl profesor Stefan, který 
mu doporučil ke studiu právě tuto problematiku. 
Loschmidt odhadl průměr molekuly, za předpo-
kladu, že je sférická, na 1 nanometr. Na základě 
toho jako první určil počet molekul v 1 cm3 ide-
álního plynu při normálním tlaku a teplotě. Ten-
to počet je dnes označován jako "Loschmidtova 
konstanta". 

Později Loschmidt s využitím Avogadrových 
zjištění, že při stejných podmínkách má libovolný 
plyn stejný počet molekul na jeden mol, určil její 
hodnotu 6,023×1023 mol-1. Dnes se běžně této 
hodnotě říká Avogadrova konstanta, zejména 
v německé literatuře pak můžeme najít označení 
Loschmidtovo číslo.
Ulice ve Vídni nese fyzikovo jméno

Až do smrti zůstal Josef Loschmidt věrný rod-
nému kraji. Velmi rád se každé léto vracel do 
Počeren a trávil zde čas procházkami a odpočin-
kem. Jeho sousedé jej znali jako jemného, laska-
vého muže, který jako by ani nebyl stvořený pro 
praktický život v reálném světě. Svůj rodný dům, 
nazývaný místními "u Petrlů", dal v roce 1871 
zbořit a na stejném místě nechal postavit dvou-
poschoďový dům s vyhlídkovou věžičkou podle 
vlastního návrhu. Na tomto domě byla roku 1936 
umístěna pamětní deska, která je zde dodnes. Až 
do vysídlení původních německých obyvatel se 
jméno geniálního fyzika a chemika těšilo nejen 
v Počernech, ale v celém regionu velké úctě.

V roce 1891 odešel Josef Loschmidt ve věku 
70 let do penze a až do konce svého života 
žil nesmírně skromně ve svém vídeňském bytě 
v Lacknergasse. Zemřel ve vídeňském sanatoriu 
dr. Löwa v Mariannengasse na akutní zánět led-
vin dne 8. června 1895. 

V roce 1899 byl Loschmidtovi odhalen na ar-
kádovém nádvoří Vídeňské univerzity památník 
vytvořený sochařem Antonem Schmidgruberem. 
Této pocty se dostává jen největším vědeckým 
kapacitám. V roce 1953 byla po Josefu Loschmid-
tovi pojmenována jedna z ulic ve Vídni a od roku 
1967 Společnost rakouských chemiků pravidelně 
uděluje „Medaili Josefa Loschmidta“ za vynikají-
cí výzkumné výsledky v oblasti chemie. Od roku 
2010 nese jeho jméno také jedna z poslucháren 
na Fakultě chemie Vídeňské univerzity.

Roku 1995, u příležitosti stého výročí úmrtí, vy-
dala rakouská pošta speciální známku s podobi-
znou geniálního fyzika a chemika. V témže roce 
byla také odhalena pamětní deska na domě, ve 
kterém Loschmidt ve Vídni žil a zemřel. V Berlíně 
nese od roku 1947 jméno Josefa Loschmidta uli-
ce ve čtvrti Charlottenburg a také zdejší střední 
odborná škola. Část majetku Josefa Loschmidta 
je uložena ve sbírce Dietera Flamma v rakouské 
Ústřední knihovně fyziky a Katedře chemie na Ví-
deňské univerzitě.

O připomínání památky geniálního vědce 
v jeho rodném kraji se stará Spolek přátel Poče-
ren a Josefa Loschmidta, který u příležitosti letoš-
ního dvoustého výročí obnovil pamětní desku na 
Loschmidtově rodném domě. Slavnostní odhale-
ní desky, na které vás také srdečně zvu, se v Po-
černech odehraje 12. června od 14.00. Protože 
náš kraj by si své velké osobnosti měl připomínat. 
Máme být na co hrdí!
� Miloš�Bělohlávek, městský historik

Podobizna vědce se dostala také na rakouské známky.



TV Studio Chodov

1. 6. (út) až 4. 6. (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 

8. 6. (út) až 11. 6. (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

15. 6. (út) až 18. 6. (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 

22. 6. (út) až 25. 6. (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 

DDM Bludiště Chodov

Městská knihovna Chodov

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

Příměstský tábor s DDM Bludiště - léto 2021
O zábavu vašeho dítěte bude postaráno pedagogy volné-
ho 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 cen-
trum 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

ZUŠ Chodov
7.-10. 6. 
Koncerty absolventů
Koncerty našich žáků s přihlédnutím k aktuálním vládním 
opatřením.

21.-25. 6. (po-pá) 14-18 h
Informace k zápisu nových žáků do ZUŠ 
pro šk. r. 2021/2022
Forma zápisu žáků bude upřesněna dle aktuálních vládních 
nařízení. Již nyní můžete vyplnit online přihlášku ke studiu – 
dostupná na webových stránkách ZUŠ.
Novinky ve výuce: hra na ukulele, kytara v populární
hudbě a fitdance.

Městská galerie v DDM Bludiště
3.-24. 6.  
Výstava prací žáků VO z distanční výuky
Dle platných epidemiologických nařízení bude výstava 
umožněna 3 osobám současně (15 m2/osoba)
Výstavní dny úterý a čtvrtek 9–12 a 14–17

Evangelický kostel
18. 6. (pá) 18 h
Koncert karlovarské skupiny Primitivové 
neznámé kultury
Během koncertu relaxačně meditativní hudby bude také 
pokřtěno nové album skupiny s názvem Když letí orel. 
Těšíme se na všechny milovníky hudby na prvním pocovi-
dovém koncertu v našem kostele.

18 Informační servis

http://archiv.kasschodov.cz/tvarchiv
http://www.knihovnachodov.cz/
http://www.ddmchodov.cz/
www.zus-chodov.cz
http://www.ddmchodov.cz/


Česko-německý online turnaj v kata  
Tři členové Samurai kata týmu se ve dnech  

23. a 24. dubna zúčastnili online turnaje v kata 
mezi ČR a Německem. Tohoto turnaje se zúčast-
nilo více než 50 závodníků z obou států.

Nejlepšího výsledku dosáhla Veronika Dobiá-
šová, která všechny své soupeře suverénně pora-
zila a získala svoji již pátou zlatou medaili v řadě!

Největším překvapením turnaje byla bezpo-
chyby Kristýna Křížová, která v nejnabitější kate-
gorii vybojovala krásné třetí místo.

Třetím zástupcem Samurai fight clubu byl Tien 
Minh Nguyen  Dinh, který bohužel vypadl již 
v eliminaci s budoucím medailistou. 
� Jaroslav�Kalfář

e-mail: samurai-fight-club@seznam.cz
tel. +420 604 965 358 
www.samurai-fight-club.cz

Bojové sporty

19Sport

Oddíl florbalistek TJ Plamen Chodov naplno zahájil tréninkovou přípravu.  |Foto: Pavel Dawidko

Florbalistky zahájily přípravu

www.samurai-fight-club.cz
http://www.samurai-fight-club.cz
https://www.facebook.com/TJ-Plamen-Chodov-d%C3%ADvky-302851520069876/


na všechna brýlová

skla

na brýlové obruby

na sluneční brýle

Slevy
LZE sčítat!

Akce platí od 1. 4. 2021 do odvolání. Kompletní podmínky této i našich dalších akcí naleznete na www. orangeoptik.cz/akce

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

20 Sport



MASÁŽE PRO ŽENY
regenerační a sportovní

cena: 350 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)

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

Uzávěrka 
letního dvojčísla
15. června 2021
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www.masazechodov.cz
www.othermsokolov.cz


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

Nejoblíbenější TAXI služba v Chodově

mmáámmee  ii  ddrruuhhéé  tteell..  čč..  777733  330000  330088
Pro velký zájem 

6O7 472 393 / 728 354 938

STRÍHÁNÍ / KOUPÁNÍ / TRIMOVÁNÍˇ

PSISALONM@SEZNAM.CZ

SALON RELAX, JIRÁSKOVA 1225, CHODOV 

PSÍ SALON MÁ  Aj  
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prostory bývalé lékárny
s ordinacemi na adrese
Čapkova 1067, Chodov        

       603 436 038
       

PRODEJ / PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

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

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
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Přijďte posílit náš tým 
 
Hledáme zaměstnance pro tyto pozice : 

o Operátor/Operátorka ve výrobě 
o Seřizovač vstřikovacích lisů 
o Provozní elektrikář 
o Technik kvality 
o Technolog 

Nabízíme příjemné pracovní prostředí a klima, zajímavé ohodnocení a mnoho dalšího. 
Životopisy zasílejte na kariera@kh-czechia.cz nebo přijďte osobně do KH Czechia, 
Vintířovská 1157, Chodov 
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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  
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REVIZE 
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

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

kontroly a revize plynových zařízení dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.
bytové domy, jednotlivé byty, 

revize po odpojení plynoměru pro zpětnou montáž,
plynové kotelny I, II, III. kategorie, 

měření plynových kotlů dle TPG 704 01 čl.8.3.2

I&N ATOR s.r.o.
evidovaná v seznamu 

u KDP ČR
 IČO: 01484028

http://antsatel-kv.cz/
www.dluhovaporadna.cz
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