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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané!
Rok 2012 je skoro už ve své polovině, pomalu, ale jistě přichází léto a spolu s ním čas
dovolených a prázdnin. Jak sami uvidíte, na začátku léta se u nás opravdu nudit nebudeme.
Ještě než se rozjedete do krajů zdejších či vzdálenějších, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji
pozval na V. Chodské Svatojánské slavnosti 2012, na 8. ročník setkání měst Planých pořádaných
městystem Chodová Planá, na XVI. MS v koulení pivních sudů pořádaných rodinným pivovarem Chodovar
a v neposlední řadě na Mezinárodní sochařské sympozium do areálu zámeckého parku, které se též koná pod záštitou městyse.
Doufám, že si z těchto kulturních akcí odnesete spoustu hezkých vzpomínek a zážitků. Přeji vám krásné prožití dovolené a
mnoho odpočinku, ať už pasivního či aktivního ve dnech volna a dětem příjemné prázdniny, které vždy utečou jak voda.
Velmi se těším na setkání s vámi, třeba na některé z výše uvedených akcí.

Ctirad Hirš
starosta

DĚNÍ V OBCI
Když procházím naším městysem a projíždím spádovými obcemi, ani nevíte jakou mám radost, když vidím co všechno jsme
již ze svých plánů zrealizovali nebo opravili, a to všechno s velmi omezenými finančními prostředky. Určitě budeme v této činnost nadále pokračovat a pokusíme se získat finance na další plánované projekty. Práce je to velmi pestrá a náročná, a není ji
zrovna málo. Proto děkuji všem, kteří se na přípravách podílejí, neboť v konečném výsledku to není úsilí pouze jedné osoby,
ale vše je dílem sehraného kolektivu.
Určitě mi dáte za pravdu, když zmíním, že snad na každém kroku se potkáváme s bohatstvím, které nám tu předkové zanechali, a právě tyto kapličky, kostely, sochy a ostatní bychom měli chránit a uchovávat a předávat je dalším pokolením, neboť
dodávají ráz naší krajině a bohužel mnohé z nich již žijí jen ve vzpomínkách pamětníků.

Kaple Nejsv. trojice

Proto jsem velmi pyšný na to, že se nám
podařilo zrealizovat opravu kaple Nejsvětější trojice v Boněnově, která nyní při vjezdu
do obce září na dálku svým novým ,,kabátem“.

Kaple p. Marie

Další kaplička na svou rekonstrukci teprve
čeká. V dubnu letošního roku jsme prostřednictvím Dispozičního fondu euroregionů Cíl 3 ČR - svobodný stát Bavorsko 2007-2013
požádali o dotaci na revitalizaci barokní
Kaple panny Marie v Boněnově, která stojí v
severní části obce. V rámci projektu budou
provedeny opravné práce nejen uvnitř samotné kaple, ale i venkovní úpravy. Velký význam projekt přináší pro věřící občany
nejen ze strany Čech, ale i sousedního Německa a konečným cílem je prohloubení příhraniční spolupráce mezi českou a německou stranou. V současné době nezbývá než čekat, zda bude dotace úspěšná a peníze z výše uvedeného fondu přiděleny.
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Hřbitov

Mezi úspěšně zvládnutý projekt v rámci dotací patří bezesporu přidělení finančních prostředků z dotačního titulu Projekty
obcí – část A) PSOV PK přes dotační portál Plzeňského kraje na
další stavební práce – oprava (rekonstrukce) stávajícího chodníku hřbitova městyse Chodová Planá.

Chodník – Nádražní ulice

V květnu byly zahájeny stavební práce společností AFR – zemní práce, s.r.o. Chodová Planá na opravě chodníku od č.p. 195
směrem k nádraží. Oprava se týká vybourání celé asfaltové
plochy s novou pokládkou zámkové dlažby v délce cca 85 m
a šířce 2,5 m.

Komunikace Slovany

Velmi rychlým tempem pokračují i práce na komunikacích v
ul. Slovany.

Krádež květináč

A není vše jen o pozitivních zprávách, i když samozřejmě tyto
převažují. Určitě jste všimli, že jsme v prosinci loňského roku
umístili před budovu úřadu městyse 4 kusy ozdobných květináčů, které jsme nechali osázet s úmyslem zkrášlení venkovních prostor samotné budovy úřadu. Přišlo jaro a zlodějíčci
na sebe nenechali dlouho čekat. Nejen, že si květináč odnesli,
ale polámané květiny neváhali i s hlínou vysypat před vstupní
dveře úřadu. A tak odcizený květináč už asi zdobí jinou zahradu. Ať se jím tedy nový majitel ,,kochá“.

Nepořádek

I na taková zákoutí můžete při procházce městysem či osadami narazit. Bohužel dolaďují kolorit okolí našich domků,
chalup, chat a zahrádek. Nemyslím si, že by sami občané takto
,,vylepšovali“ veřejná prostranství , ale ne vše je dílem cizích
lidí. Žádáme tímto občany, chataře a chalupáře, návštěvníky
Chodové Plané, aby veškerý odpad likvidovali prostřednictvím sběrných nádob svozových společností, sběrného dvora
a v neposlední řadě využívali mobilní sběr, který probíhá ve
spádových obcích 2x ročně. Děkuji všem , kteří se nemalou
měrou podílejí na úklidu nejen svých venkovních prostor, ale
i těch veřejných, všem, kteří na nepořádek upozorňují a tím
dávají podnět k zabezpečení úklidu znečištěného prostranství.
Fotografie jsou pořízeny v Chodové Plané (nádraží, Výškovská ulice)
a v Holubíně.

Demolice zámek

Rozhodnutím Rady městyse bylo z důvodu havarijního stavu
několika staveb v areálu zámku schváleno jejich odstranění.
Jednalo se o následující objekty:
- v areálu zámku – bývalá prádelna, sklad PHM, garáž
- v areálu bývalých kasáren PS – trafostanice
Stavby byly odstraněny společností AFR – zemní práce s.r.o.
Chodová Planá v měsíci květnu.
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MŠ a ZŠ CHODOVÁ PLANÁ
Duben a květen v mateřské škole
Proběhly tyto akce: kluby maminek, logopedická prevence, Den Země ( Děti pomáhaly přírodě sběrem spadaných
větviček, rozhrabávaly krtince, likvidovaly nepořádek v okolí
mateřské školy, pečovaly o skalku, pracovaly s encyklopediemi, podnikaly výpravy do přírody, kde pozorovaly konipásky, kosy, čápy, drozdy, obdivovaly orseje, blatouchy, sasanky,
pomněnky…. Poznávaly přírodu všemi smysly. Kreslily naši
planetu, zpívaly jarní písně a hrály jarní hry. Na Den Země je
navštívil vodník, který v parku pro děti připravil Přírodovědnou stezku. Po splnění zábavných i naučných úkolů děti čekal
poklad. Uskutečnilo se finále korespondenční soutěže o přírodě a ekologii. Celkem se do této hry se svými rodiči zapojilo 61 dětí. V první kategorii se nejlépe vedlo K. Masnerové,
M.Matysovi, N. Hlavničkové a A. Zítkové . Ve druhé kategorii se
nejlépe vedlo A. Černé, S. Petrášové a E. Kohoutové.
Ve třetí kategorii se nejlépe vedlo N. Krištofové, T. Petrželkovi,
D. Šulcovi a F. Hlavničkovi. Všechny děti, které se zapojily do
soutěže, dostaly drobnou odměnu od rady přátel MŠ. Pálení
čarodějnic - děti s učitelkami připravily hranici dříví, která byla
slavnostně zapálena při dramatickém vystoupení čarodějky
Olgy. Bylo sucho a foukal vítr, který točil plameny na všechny strany. A tak vuřty opekly přítomné maminky dětí. Děti si
pochutnaly na opečených vuřtech, trhaly ježibabě Slávce perníčky z chaloupky, ochutnaly perníčky, přeskakovaly a házely
košťaty. Tančily s ostatními čarodějnicemi a společně s čarodějkou Olgou se učily tanec a zaříkávání. S paní učitelkou Pavlou si děti ozdobily opravdické perníčky a vyrobily perníčky
z papíru.
Navštívila nás čarodějnice Světlana s dětmi 3. třídy základní školy. V ohni shořela „čarodějnice“ a s ní zlo. U ohně jsme si
zazpívali píseň o jaru a popřáli si pěkné prožití jara.
Za pomoc děkujeme
A. Petrželkové, Z. Poláchové,
M. Krištofové, V. Opatrné,
M. Lohové, S. Janochovi,
H. Fišákové, L. Janochové a
M. Rapšové.
Bylo krásné jarní teplé počasí a všichni
jsme si to krásně užili.
Uskutečnilo se setkání předškolních dětí s žáky l. třídy ZŠ.
Paní učitelka L. Balvínová připravila pro všechny děti dramatizaci pohádky Budka. Předškoláci nám předvedli, jak umí dobře číst.
Další setkání si děti užily za krásného dopoledne na zahradě
mateřské školy, kdy „se čarovalo s velkým padákem“, který se
stal mořem, cirkusovým stanem, loukou či peřinkou. Paní učitelka S. Sloupová jim připravila spoustu her.
Navštívili jsme velikonoční výstavu v kulturním domě, kde
jsme měli rovněž vystavené práce dětí a učitelek. Garantem
této akce byla p. P. Nejedlá.
Velmi rádi jsme přijali pozvání paní H. Kohoutové do jejich
hospodářství. Postupně se zde vystřídaly všechny tři třídy dětí.

Mile nás přijala nejen hospodyně, ale i obrovský pes a malá
kůzlátka. Paní Kohoutová ukázala a pěkně vyprávěla o svých
zvířatech, o koních, ovečkách, kozách, psovi i králících. Děti si
je mohly pohladit. Bavili jsme se i v dětském koutku.
Podnikali jsme výpravy do parku, kde vše nádherně roste a
využili i víceúčelového hřiště, kde jsme sportovali.
V jarních dílnách jsme vyráběli dárky pro maminky – přívěsek, vyšívané přání, papírovou květinu či přání. Dárky děti
předaly po kulturním pásmu při oslavě Svátku matek.
Zapojili jsme se do tří výtvarných soutěží Pohádková zahrada, Moje nejmilejší hračka a Naše krásná zem.
Rodiče využili prodejní výstavy hraček a knih.
2. třída podnikla a užila si výlet do Mariánských Lázní s návštěvou zábavného hřiště Prelát.
Slavili jsme v parku 20. narozeniny kobylky Lucky.
K zápisu do MŠ na školní rok 2012/2013 se dostavilo 16 dětí se
svými rodiči.
Spolupracovali s námi tito rodiče a přátelé MŠ: M. Klobásová,
M. Krejčová, K. Hlačíková, P. Nejedlá, M. Krištofová, Z. Brummerová, I. Šulcová, J. Černá, H. Kohoutová, V. Krejzová, J. Klimentová, D. Matysová, L. Abramčuková, H. Balatá, L. Pokorná,
V. Masnerová, M. Krejčová a J.Skalická. Pan V. Černý vyrobil
rámečky na výtvarné práce dětí, paní M. Šilhavá vyzdobila
závěs květinami a K. Hiršová věnovala dózy dobrot.
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A na co se děti mohou těšit?
28. – 30.5. 2012
preventivní program Město štěstí pro předškolní děti pod
vedením psycholožky A. Suchardové
30. 5. divadelní představení O líné veverce.
1. 6. MDD
6. 6. zájezd do ZOO Plzeň
8. 5. účast na okresním kole sportovní olympiády
12. 5. klub maminek
sportovní olympiáda
majáles
turistické výlety
rozloučení předškolních dětí s představiteli městyse
projekt Staré pověsti české
22. 6. od 17.00 hodin
Rozloučení se školním rokem – táborový oheň, cesta parkem
s motivací Staré pověsti české, přespání v mateřské škole

mariánskolázeňské Kolonádě. Výlet byl zakončen zrmzlinou. oplatkou a spokojeným pocitem, jak jsme si toto
setkání krásně užili. Na stejném festivalu ještě absolvovali páťáci čtvrteční hudební dílnu s Ivo Batouškem, rontonem perkusní skupiny Jumping Drumms.

		

Preventivní program ve 4. třídě

Stanislava Sloupová vedoucí učitelka MŠ

Besídka pro maminky v mateřské škole
Dne 10. 5. 2012 se v mateřské škole v Chodové Plané konala
Besídka pro maminky, věnovaná jejich svátku. Začátek byl v 15
hodin v první třídě 3-4 letých dětí. Tyto děti předvedly, co se
naučily v průběhu zimy a jara. Zazpívaly např.: písničku „Sněží“,
„Auto“, recitovaly báseň „Sněhulák“ nebo „Srdíčko“.
Tentýž čas zahájení byl ve druhé třídě 4-5 letých dětí. Zde se
zpívaly písničky, hrály hudebně pohybové hry, motivované
hlavně jarním obdobím. Vše podbarvoval hudební doprovod
kytary či flétny. Děti zpívaly např.: „ Běží jaro přes louku“, tančily
„ Pásla ovečky“, „Pomněnečky“, hrály hry“ Pro chytré hlavičky“:
„Bludička“ a „ Vodník“.
V půl čtvrté navázalo vystoupení dětí 5-7 letých ve třetí třídě.
Děti také zpívaly, rytmizovaly říkadla, tančily nebo dramatizovaly. Zvládly např.: píseň s tanečkem: „ Dva mrazící“, říkadlo:
„ Had leze z díry“, píseň „ Mámo má“ s průběžným doprovodem varhan a kytary. Děti ukázaly, že se toho umí hodně naučit, s velkou pílí i radostí.
V průběhu besídky vládla přátelská atmosféra a radostná
nálada, protkaná dojetím maminek při vystupování dětí i při
předávání dárků, které děti vyrobily. Zhotovily např.: vyšívaný obrázek, papírovou květinu, přívěšek vykrajovaný z hmoty Fimo (některé maminky hned vyzkoušely) a srdcová přání
s obrázky.
Účast dospělých byla hojná, což nám, učitelkám i dětem, udělalo radost. Za pozitivní ohlas na besídku děkujeme a těšíme
se na další společná setkávání.
			
Monika Szurmanová učitelka MŠ

Základní škola
Sportklub TJ Slavoj Chodová Planá pořádá v neděli
3. června 2012 od 9:30 hodin ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Chodová Planá a za přispění Městysu Chodová Planá a
dalších sponzorů Dětský den. Vše proběhne na hřišti Slavoj Chodová Planá. Všichni jsou srdečně zváni.
V pondělí 14. května vyjela 3. třída ZŠ do Mariánských
Lázní na akci konanou v rámci Festivalu porozumění.
V Ušovické škole společně muzicírovali s kamarády
s různým postižením a s dětmi z jiných škol. Nacvičenou
skladbu potom předvedli v odpoledním představení na
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Již po šesté se sešli třeťáčci ze základní školy s maminkami, tatínky a sourozenci na svém Jarním setkání. Po úvodním flétnovém koncertu dívčího souboru následovala
výroba jarního závěsu, štafeta rodinných týmů s kufrem
zakončená skládáním obrázku a samozřejmě ochutnávka
dobrůtek přinesených rodinnými týmy. Představeny byly
i další nové vytvořené knihy. Setkání se vydařilo a těšíme
se na další, tzn. podzimní setkání.
			
		

Mgr. Světlana Ambrožová
učitelka III. třídy ZŠ

11. května jsme se ve čtvrté třídě opět setkali s preventistkou Andreou Suchardovou. Tentokrát jsme mluvili
o narůstající šikaně mezi dětmi. Zároveň jsme hovořili
o přátelství a společně jsme se snažili o stmelení kolektivu. Sice jsem přišli o výuku ve dvou vyučovacích hodinách, za to jsme ale o trochu více poznali, co nás baví, co
se nám líbí a nelíbí.
				
Hana Balatá
		
učitelka IV. třídy ZŠ
Dne 17. května jela celá naše třída na festival Porozumění do
úšovické školy v Mariánských Lázních. V tomto světě setkávání
postižených školáků s těmi bez postižení jsme měli možnost
zahrát si na bubny. Při vstupu jsme dostali barevné medailonky se symbolem ruky, která znázorňovala název programu
- Dotyky. Na ruce byly Breilovým (slepeckým) písmem znaky
pro písmena FP jako Festival porozumění. Společně
s námi
tam byli i žáci z jiných škol.
Skupina hráčů se jmenovala Jumping Drumms. Nejdříve nám
zahráli jednu ze svých skladeb. Moc se nám líbila. Potom jsme
spolu s nimi zkoušeli různé styly hry a pokusili jsme se hudbou
vyjádřit příběh o medvědovi a zajíci. Moc nás to bavilo. Naše
škola dostala plakát s podpisem, CD a DVD. Dostali jsme také
malou svačinku, která obsahovala perník a pití. Při zpáteční
cestě jsme si povídali o tom, co jsme zažili.
					
Karolína Plevková
žákyně V. třídy ZŠ

OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 8 ze dne 4. 4. 2012
36. ZM schvaluje:
1. Předložený program 8. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení :
			

Vlastimil Machovec		
Mgr. Jan Ambrož			

3. Ověřovatele zápisu:
				

Jindřich Janoch
Michal Vasilečko			

4. Kontrolu usnesení 7. zasedání ZM.
5. Zprávu ústřední inventarizační komise o provedení řádné
inventarizace hospodářských prostředků k 31. prosinci 2011.
(bod č. 8.2 programu ZM)
6. Přidělení dotace na činnost zájmových spolků a organizací
na rok 2012 v předloženém znění. (bod č. 8.3.1 programu ZM)
7. Oddávacími dny pátek, sobotu a neděli v čase
od 08,00 – 16,00 hodin. (bod č. 8.4.1 programu ZM)
8. Dle ustanovení § 4 zákona č. 94/1963 Sb., O rodině ve znění
pozdějších předpisů oddávajícími starostu městyse Ctirada
Hirše, místostarostu Ing. Jana Volného a členy zastupitelstva
Ing. Janu Batrlovou a Mgr. Jana Ambrože.
(bod č. 8.4.2 programu ZM)
9. Prodej pozemku p.č. 742 o výměře 1102 m² v k.ú. Boněnov
s věcným břemenem vodovodního zařízení.
(bod č. 8.5 programu ZM)
10. Aby se Městys Chodová Planá stal členem HS Dolní Kramolín.
(bod č. 8.6.1 programu ZM)
11. Prodej pozemku p.č. 140/3 - ost. plocha o výměře 226 m²,
vzniklý rozdělením p.p.č. 140/1 (GP č. 9169-546/2001)
v k.ú. Chodová Planá. (bod č. 8.7 programu ZM)
12. Prodej st.p.č. 541/3 o výměře 205 m² v k. ú. Chodová Planá,
včetně stavby za cenu dle znaleckého posudku.
(bod č. 8.8 programu ZM)
13. Na den 14.4. 2012 v 10:00 hod. setkání zastupitelů
z důvodu prohlídky zámku. (bod č. 8.9 programu ZM)
14. Změnu financování místní komunikace Slovany
z vlastních zdrojů. (bod č. 8.10 programu ZM)
37. ZM neschvaluje:
1. Vyhrazení pravomoci na schvalování příspěvků na jednotlivé
akce v roce 2012 v průběhu roku.
(bod č. 8.3.2 programu ZM)

39. ZM deleguje:
1. Pana Vlastimila Machovce do výboru honebního
společenstva Dolní Kramolín jako zástupce městyse.
(bod č. 8.6.2 programu ZM)
40. ZM ukládá:
1. Delegátu panu Vlastimilu Machovcovi, aby hlasoval
pro pronájem honitby MS Hubert.
(bod č. 8.6.3 programu ZM)

Dne 13. června 2012 se koná
9. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Chodová Planá.
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti
kulturního domu v 18.00 hodin.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Možná, že jste si již někteří všimli nové internetové prezentace
našeho městyse, tj. nových webových stránek, které najdete
pod stejným URL linkem, tj. www.chodovaplana.cz.. Snažili
jsme se tímto způsobem vyjít občanům více vstříc, poskytnout
všem jejich návštěvníkům maximální servis v oblasti zpravodajství o obci, kdy prostřednictvím internetu umožňujeme
občanům sdělovat jednoduchou a rychlou cestou důležité
informace a zároveň zprostředkovat lepší komunikaci mezi
občany a orgánem veřejné moci. Najdete zde spoustu odkazů
ze života obce, kulturní a sportovní akce, fotografie, poznatky
o městysi a spádových obcích a spoustu dalších zajímavostí,
jako jsou adresy a telefonní čísla na OVM v okrese, školy, zdravotnická zařízení apod., platnou legislativu a formuláře a jiné.
Samozřejmě je zde k dispozici odkaz na minulé stránky, kam
se stále budete moci podívat, ale už jen v rámci historie.
Další novinkou je zrušení návštěvní knihy, která se vůbec
neosvědčila, ba naopak sloužila spíše jako veřejné místo pro
napadání a vyřizování si osobních účtů mezi některými návštěvníky. Nadále s námi můžete komunikovat prostřednictvím
elektronické podatelny, adresy a všech emailů a telefonních
čísel uvedených v kontaktech.
Stránky dostaly i novou grafickou podobu a jejich obsah je
oproti dosavadním webovým stránkám mnohem bohatší,
pestřejší a přehlednější. Velmi uvítáme vaše kreativní nápady
a podněty, ale třeba i připomínky a kritická slova, neboť vše
bude přispívat k jejich lepší efektivnosti a snadnější přístupnosti.
Věříme, že pro vás budou uvedené informace přínosem a doufáme, že nová webová prezentace poslouží i k větší propagaci
cestovního ruchu.

38. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM. (bod č. 8.1 programu ZM)
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Velikonoční výstava a dvě přednášky

Během března až května 2012 uspořádalo Občanské sdružení
pro obnovu tepelského regionu několik zajímavých, hojně
navštívených akcí.
9. a 10. března se ve spolupráci s místní základní školou uskutečnila již po páté velikonoční výstava ručních prací. Letos ji
zhlédlo asi 350 návštěvníků. Poděkování patří jak hlavní organizátorce Jiřině Račákové, tak všem ostatním členům (či spíše
členkám) sdružení i jeho spolupracovníkům (či spíše spolupracovnicím), kteří se o konání výstavy zasloužili.
V dubnu a květnu se uskutečnily dvě fascinující přednášky. Ta
první byla věnována Severní Koreji. PhDr. Boris Hlaváček patří k nemnoha lidem, kteří měli možnost tuto izolovanou zemi
navštívit. A to, co říkal, mnohdy až vyráželo dech. Před návštěvníky přednášky se rozvíjel absurdní orwellovský svět. Svět zbavený těch nejzákladnějších lidských vztahů, svět ranních organizovaných rozcviček (nejprve pro ženy a pak pro muže), svět
uprostřed davu izolovaných lidí spěchajících do práce a zase z ní,
přesně dle pokynu Strany a jejího Vůdce. Svět výstavních domů,
v nichž nikdo nežije, širokých silnic, po nichž téměř nikdo nejezdí, svět liduprázdných, zřejmě „vzorových“ vesnic. Pohled do
odlidštěného světa ještě umocnila řada diapozitivů, pořízených
nikoli bez vážného rizika.
O měsíc později do Chodové Plané zavítal již po druhé známý
regionální historik a nakladatel Zdeněk Procházka. Téma zaniklých obcí Plánska přilákalo ještě hojnější návštěvu než dubnová
přednáška. Nabitý sál mohl poslouchat neobyčejně fundované
vyprávění o zaniklých obcích v našem regionu, i v tomto případě bylo vše dokumentováno hojným obrazovým materiálem
- mapkami, plány a fotografiemi. Řadu materiálů získal Z. Procházka pečlivým zkoumáním archivů. Mnozí využili příležitosti a
pořídili si i některou ze zajímavých publikací z produkce Nakladatelství Českého lesa.
OSOTR samozřejmě nezapomíná ani na kostel Všech svatých v Boněnově. Koncem dubna se uskutečnila další brigáda přímo
v Boněnově. V současné době se připravují další práce a zpracovává se projekt na odstranění vlhkosti, aby bylo možné následovně obnovit podlahy a také fasádu kostela. Velký dík v tomto směru patří členům výboru a zvláště předsedovi sdružení Aleši
Moravcovi.
Letošní Pohádkový den pro děti připravuje sdružení předběžně na začátek září, bližší informace budou včas zveřejněny na internetových stránkách občanského sdružení (osotr.cz).
												
Jiří Aubris

MS Hubert
Dne 27. 3. 2012 se konala v Dolním Kramolíně výroční členská schůze MS Hubert, jejímž hlavním bodem bylo hodnocení
činnosti za rok 2011. V roce 2011 bylo odpracováno 953 brigádnických hodin a ke dni 31.12. 2011 má MS Hubert 14 členů.
Bohužel, s některými kamarády myslivci jsme se museli z důvodu
úmrtí loni rozloučit, a to v srpnu s panem Zdeňkem Sudorem, a
v prosinci s pány Jaroslavem Procházkou a předsedou sdružení Janem Karolíkem.
Celkem bylo uloveno 100 ks spárkaté zvěře o váze 1008 kg.
Měsíce leden až březen již byly tradičně nejdůležitějším obdobím
v přikrmování zvěře. V dubnu jsme prováděli brigády pro společnost Chodovka a.s. Chodová Planá, zakoupili pro odchov 350 ks
káčat, které jsme vysadili na rybník. V dubnu též proběhlo v Chodském Újezdě hodnocení trofejí okr. Tachov za rok 2010. Na poslední
dubnový den zůstalo stavění máje v Dolním Kramolíně.
V květnu proběhl lov srnců za účasti lovců z Lichtenštejnska a v
červnu byl uspořádán závod v rybolovu na rybníku Kolman v rámci
měsíce myslivosti.
Podzim, jako každý rok, je časem, kdy je třeba myslet na zimu a tak se činnost sdružení soustředí na zajištění jádra a sena pro
spárkatou zvěř. Odměnou za celoroční práci jsou společné hony na kachny, lovy a naháňky spárkaté zvěře.
6

CHODOVKA a.s.
Kompostárna

Nápad na likvidaci přírodního odpadu vzešel z radnice městyse a jeho realizací se bude zabývat společnost CHODOVKA a.s.. Biologický odpad se bude likvidovat pomocí kompostárny v areálu Chodovky a.s.. Fungovat bude na principu řízeného zpracování
bioodpadu pomocí překopávače kompostu a výsledný produkt bude upraven síty na substrát pro potřebu městyse, případně
zahrádkářů. Bioodpad (tráva, drcené větvě apod.) se nemusí ukládat, tzn. skladovat či pálit. Kompostárna zabere plochu šestnácti set metrů čtverečních, roční kapacita kompostárny je plánována na 600m³ kompostu. Finanční prostředky na vybudování
se pokusí výše zmíněná společnost získat z evropských dotačních fondů a Ministerstva životního prostředí.

VELIKONOČNÍ POCHOD
Dne 7.4. 2012 proběhl již 6. ročník tradičního
velikonočního pochodu ODS Chodové Plané,
kterého se zúčastnilo 12 dospěláků a 2 děti.
Trasa začala srazem před kašnou na náměstí v
Chodové Plané přes Dolní Kramolín do Michalových Hor a zpět do Chodové Plané. Přestože
počasí vandrovníkům počasí nepřálo, všichni
dorazili do cíle příjemně naladění a správně
vyfoukaní.
Cestou bylo pro všechny účastníky připraveno posezení s pohoštěním v Dolním Kramolíně ve svatyni MS Hubert.
Letošní ročník se i přes malý počet účastníků
vydařil a všichni se určitě těšíme na ten příští.

PIETNÍ AKT NA PÍSTOVĚ
V neděli 22. dubna, téměř přesně po 67 letech, se tradičně konal u velmi dobře udržovaného pomníku padlých a zastřelených
v pochodu smrti, který šel z koncentračního tábora v Lengenfeldu do Flossenburgu (asi 20km od Tachova), pietní akt za přítomnosti starostů a místostarostů Mariánských Lázní, Tachova a Chodove Plane, členů Svazu bojovníků za svobodu z M.L., Tachova
a Chebu, zástupců Československé obce legionářské, delegace protifašistických bojovniků z Německa a široké veřejnosti. Kytici
u jejich hrobu položil i starosta městyse Chodová Planá pan Ctirad Hirš.
Hlavni organizátor PhDr. Nenutil řekl mimo jiné: „Připomínáme si ty, kteří několik dni před koncem 2. světové války položili své
životy, nedočkali se svobody, nedočkali se naplněni svých snů, nemohli založit své rodiny a prožit svůj život.“ Poté se vystřídali
u mikrofonu různí řečníci a za zvuků smutečního pochodu položily jednotlivé delegace k pomníku květiny.
(článek použit ze zdroje: Mariánskolázeňské listy, č. 17 ze dne 22. 04. 2012)
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Kobylka“Lucka“ slavila dvacetiny
V pátek 11. května 2012 dopoledne, se v chodovoplánském zámeckém parku konala velká párty. Oslavenec byl trochu netradiční - byla jím bílá kobylka „Lucka“ chovatelů Josefa a Slávky Janochových. Letos slavila již dvacáté narozeniny. „Lucka“ je v Chodové Plané velmi oblíbená. Každoročně začátkem zimy přiváží za dětmi svatého Martina, spojené s lampiónovým průvodem.
Děti ji vyhledávají i během roku, rádi ji navštěvují, chodí ji krmit. Mezi gratulanty v tento sluneční, téměř letní den, nechyběly
právě děti s učitelkami z místní mateřské a základní školy. Tentokrát se jich sešlo v parku opravdu hodně. Přinášely „Lucce“ samé
zdravé a chutné dobroty, zpívaly písničky, zapálily svíčky na dortu. Samozřejmě se jim zpět do školních lavic vůbec nechtělo.
Neustále se na něco vyptávaly,“Lucku“ hladily. Došlo i na fotografování a sladké odměny pro gratulanty.
							
Zaznamenala Slávka Janochová

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pivní SEZÓNY 2012
Dne 28. dubna 2012 byla zahájena pivní sezóna 2012, která již opět po roce startovala koulením pivního sudu z partnerského
bavorského městečka Störnstein, kde spolu narazili sud starosta městyse Chodová Planá pan Ctirad Hirš a starosta Störnsteinu
pan Boris Damzog za účasti pana Jiřího Plevky ml., zaměstnanců pivovaru, kuličů a dalších. Dlouhá trasa vedla přes Plößberg,
Bärnau, Halži, Tachov, Planou zpět do Chodové Plané. Více na stránkách rodinného pivovaru Chodovar s.r.o.

8

SPORTOVNÍ RUBRIKA
Zpráva o činnosti TJ Slavoj v roce 2011

Oslava 20 let Sportklubu

V roce 2011 bylo pod hlavičkou TJ Slavoj sdruženo šest
oddílů. V jednotlivých oddílech bylo přihlášeno celkem 211
členů.

Roku 1992 byl založen oddíl rekreačního sportu - Sportklub
Chodová Planá. To znamená, že letos oslaví již 20 let trvání své
činnosti, a že se mu jistě podařilo mnoho dobrého, o tom není
pochyb. Při této příležitosti jsou všichni členové, příznivci, přátelé a zájemci zváni v sobotu 18.srpna na stadion v Chodové Plané, kde bude během dne probíhat Sportovní desetiboj
čtyřčlenných družstev. Večer poté bude následovat posezení
u táboráku s kapelou. V případě deště se akce bude konat
v kulturním domě.
Desetiboj družstev se bude skládat z následujících disciplín:
volejbal, petanque, tenis čtyřhra, badminton čtyřhra, přetahování lanem, střelba ze vzduchovky, hod šipkami, hod míčem
na koš, golfové rány a štafetový běh 4x100 metrů a do soutěže družstev se může přihlásit kdokoliv. Ve čtyřčlenném týmu
musí být minimálně dvě ženy a v případě přihlášení velkého
množství družstev mají přednost „rodinná“ družstva. Pojďte si
udělat veselou srpnovou neděli, postavte si vlastní družstvo a
přijďte se s námi vyřádit. Diváci i soutěžící si budou moci navíc
změřit svou přesnost a šikovnost v otevřené disciplíně o láhev
dobrého moku. Družstva se přihlásí nejpozději do 31.července
u Jiřího Straky telefonicky na čísle 739834131, případně mailem na adresu strakajiri1@seznam.cz.
				
Ing Jiří Straka
Jednatel Sportklubu

Fotbalový oddíl měl 61 členů. Soutěže hrála 3 družstva.
Družstvo A hrálo okresní přebor. Na jaře přišel nový trenér
Miroslav Zeman s asistentem Janem Martínkem a družstvo se
zachránilo na jedenáctém místě. Výrazné zlepšení se potvrdilo
tím, že po skončení podzimu bylo družstvo A na prvním místě.
Také družstvo B se podobně zlepšilo. Ve IV.třídě skončilo na
jaře jedenácté. Na podzim vyhrálo svou skupinu a postoupilo
do nástavby. Trenéry byly Richard Krejza a Karel Burian. Třetím
družstvem byly žáci. Na jaře ještě hráli jako starší přípravka. Na
podzim se z nich stali mladší žáci a v okresním přeboru prohráli všech pět zápasů. Trenéry byly Ladislav Buday a Luboš Pártl.
Oddíl stolního tenisu měl 32 členů. V soutěžích hrála čtyři
družstva. Družstvo A hrálo krajskou soutěž a sezónu 2010/2011
skončilo na jaře na 6.místě. Také po podzimu se drželo na 6.místě ze 14 družstev. Další družstva hrála okresní soutěž. Družstvo
B v I. třídě skončilo na jaře druhé a po podzimu vedlo tabulku.
Družstvo C ve II. třídě skončilo na jaře čtvrté, ale po podzimu
bylo v čele. Za družstvo D ve II.třídě hrají i žáci. Na jaře skončilo
z 9 družstev předposlední, ale po podzimu již bylo třetí. Mimo
soutěže oddíl uspořádal o velikonocích tradiční handicapový
turnaj Chodovar cup za účasti 32 hráčů. Předsedou oddílu byl
Rudolf Rolko.
Nohejbalový oddíl měl 12 členů. V okresním přeboru skončil na 6.místě z 10-ti družstev. V září oddíl uspořádal 16.ročník
turnaje volených trojic a dvojic za účasti 24 hráčů. Vedoucím
oddílu byl Rudolf Rolko.
Tenisový oddíl měl 59 členů. Okresní soutěže družstev
s názvem Davis cup se opět zúčastnilo pět družstev, ale jejich
výsledky byly proti minulosti slabší. V I.třídě se družstvo A
(kapitán Rožumberg) zachránilo, ale družstvo B (Abramčuk)
všechny zápasy prohrálo. Ve II.třídě družstvo E (Straka) skončilo třetí, družstvo C (Suk) šesté a družstvo D (Ambrož) poslední
sedmé. Mimo to oddíl uspořádal 9 turnajů pro různé kategorie.
Po roční pauze se na podzim opět rozběhl žákovský kroužek.
Jeho vedoucím se stal Sáša Suk. Předsedou oddílu byl Libor
Hlačík.
Oddíl rekreačního sportu byl znám pod názvem Sportklub.
Příspěvky zde zaplatilo 37 členů. Oddíl pořádal akce nejen pro
sebe, ale hlavně pro veřejnost. Uspořádal celkem 21 akcí. Z
toho bylo 6 akcí pro děti a 3 společenské akce (Ples sportovců, maškarní ples a májka na hřišti). Další akce byly zájezdy do
bazénu a na kuželky, florbalové a golfové turnaje, Chodovoplánský triatlon, Běh z Pístova a další. Dva členové Sportklubu
vedli celoročně žákovský sportovní kroužek. Předsedou oddílu byl Jan Ambrož.

Tenisté v Chodovce zahájili
Tradičními oddílovými turnaji začala v Chodové Plané tenisová
sezóna 2012. Muži se utkali v sobotu 5. května a ženy v neděli
6. května. Sponzorem obou akcí byl městys Chodová Planá a
pan Miloš Polach - Kovošrot Chodová Planá.
V kategorii mužů mezi dvanácti hráči zvítězila oddílová jednička Libor Hlačík. Ve finále Hlačík porazil Antonína Krejčího
6:2. Další čtyři místa obsadili tenisté se jménem Jiří v pořadí
Rožumberg, Kuzmík, Straka, Abramčuk. Za nimi skončili Radek
Dlouhý, Richard Krejza, Vladimír Kadlec, Sáša Suk, Roman
Sloup a Pavel Mach.
V kategorii žen se utkalo sedm hráček systémem každá s každou do 5 gamů. Kvůli dešti se turnaj dohrál až 8. května. Hlavními favoritkami byly sestry Suků. V jejich vzájemném zápase
Anička porazila Mirku 6:0 a radovala se z celkového vítězství.
Další pořadí bylo Lucie Pokorná, Naďa Dlouhá, Světlana Ambrožová, Zdena Šulcová a Radka Krejzová.

Šachový oddíl měl 10 členů. Během roku bylo pořádáno
5 turnajů pro veřejnost. Do okresního přeboru se oddíl nezapojil. Předsedou byl Karel Mašek
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Výsledky pétanque
Při stavění májky na stadionu se 30. dubna hrál turnaj
v pétanque. Pořádající Sportklub nabízel účast všem zájemcům z veřejnosti. Loni jich zde hrálo šest a letos osm. Na třech
hřištích se utkali systémem každý s každým do 13 bodů. Vítězem se stal Jiří Straka, který, vyhrál šest zápasů a prohrál pouze jednou. Další místa obsadili Tomáš Marcin, Roman Sloup,
Stanislav Janoch, Mirka Suková, Filip Loula, Marián Galba a Jan
Petrželka.

ze II.třídy okresního přeboru. To znamená, že papírově slabší
hráči měli větší šanci uspět proti silnějším a většina utkání byla
proto vyrovnaná. Ve čtvrtfinále Martina Mácová porazila Jiřího
Abramčuka, Viktor Ondráš porazil Jiřího Rožumberga mladšího, Martin Gregor porazil Františka Pitru a Antonín Krejčí
mladší porazil Jaroslava Dědíčka. V semifinále dva hráči z Boru
vyřadili dva domácí hráče. Mácová porazila Ondráše a Gregor
porazil Krejčího. Ve finále Mácová přehrála Gregora 3:1 a získala putovní pohár. Hrály se také losované čtyřhry. Ve finále zvítězila dvojice Jaroslav Haišman s Viktorem Ondrášem nad dvojicí Roman Malík s Markem Křížem. Třetí místo obsadili Martina
Mácová s Dominikem Křížem. Po turnaji se konalo posezení
s občerstvením. V jeho rámci se konal tradiční turnaj
s „prkýnky“ - pálkami vyřezanými z překližky. Mezi 19 hráči
vyhrál František Wágner starší, když ve finále porazil Romana
Malíka.
				
Zapsal Jiří Straka

Stolní tenis bilancoval
Oddíl stolního tenisu Slavoj Chodová Planá ukončil sezónu
2011/2012. Na výroční schůzi 7. 4. 2012 bylo konstatováno,
že sezóna byla velmi úspěšná. Oddíl měl v soutěžích zapojena čtyři družstva. Družstvo A hrálo krajskou soutěž a mezi 14
družstvy obsadilo 6. místo. Nejlepším hráčem družstva i oddílu byl Antonín Krejčí mladší. Družstvo B dokázalo vyhrát první
třídu okresního přeboru, ale z administrativních důvodů
do kraje nepostupuje. Družstvo C vyhrálo druhou třídu okresního přeboru. V této soutěži hrálo i družstvo D, za které hrají také
žáci. Po velikém zlepšení mezi 10 družstvy obsadilo výborné
4.místo. Mezi dospělými zde hrál i dvanáctiletý Dominik Kříž,
který dokázal vyhrát polovinu svých zápasů a je velkou nadějí
do budoucna. V oddílu stolního tenisu bylo zapojeno celkem
32 členů a z toho bylo 8 dětí. Vedoucím oddílu byl Rudolf Rolko.
Handicap vyhrála Mácová
Oddíl stolního tenisu Slavoj Chodová Planá uspořádal
na závěr sezóny tradiční turnaj s názvem Chodovar cup.
V sobotu 14.dubna 2012 přišlo do kulturního domu 40 hráčů, což byla rekordní účast. Z toho bylo 18 domácích hráčů
a zbytek byl z Plané, Boru, Tachova, Stříbra atd. Hrálo se v 8
skupinách a vždy 2 hráči postoupili do vyřazovacího pavouka.
Tento turnaj se hraje handicapovým způsobem. To znamená,
že hráči z nižších soutěží mají výhodu několika míčků proti
hráčům z vyšších soutěží. Nejvyšší rozdíl 7 míčků v každém
setu byl při utkání divizního Romana Vaňouse proti hráčům
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Šachy měly dva vítěze
Tradiční prvomájový šachový turnaj se konal v penzionu Svatá
Anna. Sedm účastníků zde hrálo systémem každý s každým.
O vítězství se rozdělili Jan Švec a Svatoslav Zítek. Za nimi skončili Jan Teplík, Jiří Straka, Karel Mašek, Miroslav Lulák a František Chval.

Minigolf vyhrál Marcin
V areálu hotelu U Sládka v Chodové Plané se 13.května 2012
konal druhý ročník turnaje v minigolfu pro veřejnost. Pořadatelem byl Sportklub Chodová Planá. Zúčastnilo se 13 dospělých hráčů a 3 děti. Zvítězil Tomáš Marcin, který na 18 jamek
potřeboval 41 ran. Druhý Roman Sloup měl 43 ran a třetí Jan
Ambrož starší 44 ran.
Zapsal Jiří Straka
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ZÁVĚREM
Těšíme se na vaše připomínky a náměty, které přivítáme.
Pokud máte zájem publikovat svůj příspěvek v našem občasníku, je možné jej podat na Úřadě městyse kdykoli během
pracovní doby v kanceláři č. 6, totéž se týká i inzerce.
Rádi bychom předávali občanům informace o činnostech
všech zájmových skupin na území obce, ať se jedná o sportovní, kulturní, zájmové nebo jiné kroužky. Prostě, kdo má
zájem dát o sobě něco vědět, o svém názoru či akci, kterou
pořádáte, přijďte, přineste napsaný text či jeho elektronickou podobu.
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PROGRAM:

POZVÁNKA

09:00 - příjezd účastníků
09:15 - 09:30 - přivítání účastníků a seznámení
s programem (podium u radnice)
09:45 - zahájení fotbalového turnaje + ostatních turnajů
(tenisu jednotlivců a stolního tenisu)
10:00 - zahájení Rybářských závodů na rybníku ,,Kohouťák“

Vážení občané a návštěvníci Chodové Plané

Veškeré soutěže probíhají současně.

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval

09:45 - 10:45 fotbal zápas, 2x 25 minut
10:45 - 11:45 fotbal zápas, 2x 25 minut
Oběd, přestávka, odpočinek a ostatní sporty
13:00 - 14:00 - fotbal zápas o 3.místo
14:10 - 15:10 - fotbal ﬁnále
15:30 - 15:50 vyhlášení vítězů, předání cen (podium u radnice)

na 8. ročník setkání obcí s názvem Planá,
který se koná

dne 23. června 2012

v obci CHODOVÁ PLANÁ
Těším se na setkání s Vámi
Ctirad Hirš
starosta městyse

OR
Z
PO CE
AK

V průběhu celého dne se konají 5. Chodské svatojánské
slavnosti s tradičními českými trhovci a staročeským
jarmarkem a 16. ročník MS v koulení pivních sudů
společnosti CHODOVAR s.r.o..

ČESKÉ DVEŘE

DVEŘE HLADKÉ, PLNÉ,
POVRCH FÓLIE, š. 60 - 90 CM :
dekor dub -

850,- Kč

bez DPH

v dekoru - buk, olše, javor,
wenge a ořech -

998,- Kč

bez DPH

AKCE PLATÍ DO KONCE ČERVNA 2012

Navštivte naše vzorkové prodejny:
Tachov
T. G. Masaryka 788
347 01 Tachov

Stříbro
Masarykovo Nám. 60
349 01 Stříbro

REGENT vychází jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá. Toto číslo vychází 6.6.2012
Občasník je registrován u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR E 18280 Sestavila Redakční rada Úřadu městyse Chodová Planá.
Tisk Marieprint Planá, Tel.: 605 292 616
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