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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
vítám vás opět na stránkách občasníku, již třetího čísla tohoto roku. Čas plyne jako voda a
měsíce odpočinku a zábavy jsou již za námi. O slovo se hlásí podzim a spolu s ním nastává
čas školních a jiných povinností nejen našim dětem, ale i nám samotným. Ještě než slunečné
a teplé počasí vystřídají plískanice, déšť a vítr, připomeneme si na stránkách prostřednictvím
slova a fotograﬁí naše letní kulturní a ostatní akce. Děkuji těm, kteří se na nich podíleli, a i když
se říká ,,nikdy se nezavděčíš lidem všem“, myslím si, že se vydařily. Nejvíce práce mají teď asi
všichni zahrádkáři, kteří mohou zužitkovat svou úrodu, za kterou se zase své zahrádce odvděčí
sklizením plodin a zazimováním rostlin a stromů. Přeji všem občanům krásné babí léto a těším
se na vás opět na některé z připravovaných akcí.
Ctirad Hirš
starosta

DĚNÍ V OBCI
Kaple p. Marie

V severní části obce Boněnov stojí barokní vesnická kaple s názvem Kaple Panny Marie. Ze stávajícího, velmi nevyhovujícího až
dezolátního stavu bylo možné rozpoznat pouze zbytky pozednic původního krovu, byl zachován čelní štít s kamennou ozdobnou deskou, zdivo kaple je smíšené a bylo opatřeno novodobou cementovou omítkou, vnitřní omítky pak zcela chyběly.
Na tuto kapli byla v roce 2010 v rámci projektu „Podejme si ruce s kulturním dědictvím“ jehož investorem byl MAS Český Západ
zpracována projektová dokumentace. Na základě této dokumentace městys zažádal o dotaci z Dispozičního fondu euroregionů
s názvem „Revitalizace kaple Panny Marie v Boněnově společné dědictví“ a dotace mu byla přidělena.
Cílem projektu je zrevitalizovat a zachránit tuto sakrální stavbu, uctít společnou historii a zlepšit příhraniční cestovní ruch.
V rámci akce proběhnou také venkovní úpravy a na místě bude osazena informační tabule.
V současné době probíhá realizace shora uvedeného projektu.

Kulturní dům

V návaznosti na rekonstrukci náměstí pokračuje městys v této lokalitě s další rekonstrukcí a to bezbariérového přístupu do KD
a zázemím a WC pro imobilní.
Současný stav vstupu do budovy byl nevyhovující - popraskané schodiště, hlavní vchodové dveře netěsnily, docházelo k velkému úniku tepla.
Kulturní dům je centrem kulturního i sportovního dění v obci. Je užíván pro kulturní akce (besídky, divadelní představení, plesy,
okresní setkání svazu tělesně postižených ...) a sportovní aktivity např. okresní a krajský přebor ve stolním tenise, líný tenis, florbal .... a v neposlední řadě slouží KD jako tělocvična.
Záměrem městyse je zpřístupnit kulturní dům také pro imobilní osoby a vybudovat pro ně zázemí.
Další úpravy se týkají vstupních prostor (vestibulu) kulturního domu - vybudování úklidové komory, skladu nářadí, přesun šatny.
Vnější vzhled budovy se tímto nezmění.
Na tuto akci městys zažádal o dotaci ze SZIF z Programu rozvoje venkova ve spolupráci s MAS Český Západ.
Realizace tohoto projektu byla započata v červenci 2012.
1

OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 9 ze dne 13. 6. 2012
41. ZM schvaluje:
1. Předložený program 9. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: Michal Vasilečko
			
ing. Pavel Štěpánek
3. Ověřovatele zápisu: ing. Jana Batrlová
		
Michaela Brůhová				
					
4. Kontrolu usnesení 8. zasedání ZM.

k.ú. Pístov
p.p.č. 268/1 o výměře 9517 m² - tr. travní porost
p.p.č. 261/5 o výměře 347 m² - tr. travní porost
p.p.č. 261/6 o výměře 1984 m² - lesní pozemek
k.ú. Výškovice
p.p.č. 558 o výměře 3884 m² - tr. travní porost
p.p.č. 237/7 o výměře 394 m² - tr. travní porost
p.p.č. 237/8 o výměře 52268 m² - tr. travní porost
p.p.č. 17/2 o výměře 497 m² - tr. travní porost
p.p.č. 278 o výměře 1640 m² - lesní pozemek
(bod č. 9.15 programu ZM)

15. Finanční příspěvek na opravy a nezbytné náklady na kostel
sv. Jana Křtitele v Chodové Plané.
5. Úplatný převod pozemku p. č. 84/1 - vodní plocha v k.ú. Cho(bod č. 9.17 programu ZM)
dová Planá ze správy Pozemkového fondu ČR, Praha dle privatizačního projektu. (bod č. 9.2 programu ZM)
42. ZM neschvaluje:
6. Rozpočtové opatření č. 2/2012. (bod č. 9.5 programu ZM)
7. Celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse
za rok 2011, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad.
(bod č. 9.6 programu ZM)
8. Rozpočtový výhled Městyse Chodová Planá na roky 20132015. (bod č. 9.7 programu ZM)
9. Poskytnutí překlenovacího úvěru společnosti Chodovka a.s.
na dobu od 1.7. 20112, se splatností jednorázově nejpozději
do 31.12. 2012, s úrokem 5% na úhradu dodavatelských faktur
za stavební a strojní části kompostárny.
(bod č. 9.8 programu ZM)
10. Prodej pozemku p.č. 81/14 o výměře 229 m2 v k.ú. Chodová
Planá (vytvořený GP č. 928-4/2012 z pozemku p.č. 81/8).
(bod č. 9.9 programu ZM)
11. Oddělení části pozemku p.č. 2421/17 o výměře 4000 m² - orná
půda v k.ú. Chodová Planá za účelem vyhlášení prodeje.
(bod č. 9.10 programu ZM)
12. Prodej pozemků p.č. 435/12 o výměře 56 m² - ost. plocha v
k.ú. Pístov (GP č. 76-27/2012) a p.č. 438/3 o výměře 23 m²
- ost. plocha v k.ú. Pístov (GP 76-27/2012) za účelem umožnění
zpřístupnění a zjednodušení vstupu na nemovitosti p.č. 108/7
a 30/1. (bod č. 9.13 programu ZM)
13. Směnu pozemků p.č. 914/9 o výměře 222 m² - zahrada a oplocenou část p.p.č 914/1 o výměře cca 30 m² v k.ú. Michalovy
Hory za část pozemku p.č. 68 stejné výměry.
(bod č. 9.14 programu ZM)
14. Přičlenění pozemků níže uvedených pozemků ve vlastnictví
obce do HS Vysočany u Ovesných Kladrub.
k.ú. Boněnov
p.p.č. 728 o výměře 342 m² - tr. travní porost
p.p.č. 736 o výměře 173 m² - tr. travní porost
p.p.č. 737/1 o výměře 3237 m² - tr. travní porost
p.p.č. 737/2 o výměře 372 m² - ost. plocha
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1. Oddělení části pozemku p.č. 2558/1 o výměře 16670 m² lesní pozemek v k.ú. Chodová Planá za účelem prodeje.
(bod č. 9.11 programu ZM)
2. Prodej pozemků p.č. 2629/1 o výměře 21591 m² - lesní pozemek a p.č. 2629/2 o výměře 1320 m² - lesní pozemek v k.ú.
Chodová Planá.
(bod č. 9.12 programu ZM)
43. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 9.1 programu ZM)
2. Vyhodnocení čerpání dotací na činnost spolky - 2011.
(bod č. 9.4 programu ZM)
44. ZM pověřuje:
1. Úřad městyse do příštího zasedání ZM zpracovat návrh
na možné využití budovy zámku ve prospěch obce, včetně
možnosti získání dotačních titulů.
(bod č. 9.3 programu ZM)
45. ZM uzavírá:
1. s paní Acton:
• uznání závazku - smluvní pokuty tak, jak vyplývá z čl. 4.
odst. 4.5. kupní smlouvy uzavřené mezi paní Annou Acton a
městysem Chodová Planá dne 27. 5. 2010;
• splátkový kalendář na úhradu závazku - smluvní pokuty
(viz předchozí bod), která je splatná ve 36 rovnoměrných
měsíčních splátkách. Splatnost závazku bude zajištěna
směnkou;
• dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené mezi paní Annou
Acton a městysem Chodová Planá dne 27. 5. 2010, kterým
se zcela ruší čl. 4. a čl. 5 citované kupní smlouvy, to vše
s rozvazovací podmínkou úhrady celé částky smluvní pokuty. (viz výše)
(bod č. 9.16 programu ZM)

VOLBY do zastupitelstva Plzeňského kraje
se budou konat na území ČR ve dnech

12. a 13. října 2012
Ve správním území městyse Chodová Planá je stanoven jeden volební okrsek se sídlem v přízemí
budovy Úřadu městyse v Chodové Plané v ulici Pohraniční stráže 129.
LETNÍ OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU

Chodské slavnosti
Letošní Chodské svatojánské slavnosti byly obohaceny o další sportovní a kulturní akce. Současně probíhal nejen 8. ročník
Setkání měst a obcí s názvem Planá a Mezinárodní sochařské sympozium, ale i zmíněné slavnosti a mistrovství světa v koulení
pivních sudů.
Návštěvníci tak mohli v krásném slunečném dni shlédnout např. vystoupení SHŠ Lorika, kapely Strašlivé podívané, kteří
připravili pro nejmenší i dospělé spoustu zábavy a zajímavých soutěží v pohádkových a netradičních kostýmech. Ke slyšení a
vidění byla staročeská jarmareční muzika a tance, dobová řemesla, kde samotní prodejci jako by vystoupili z dob dávných časů.
K dobrému jídlu a pití si odpoledne mohli všichni zazpívat klasické popové písně se skupinou DM Band.
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Setkání Planých
Snad všichni, kterým alespoň trochu bije srdce pro sport, přišli na hřiště TJ Slavoje v Chodové Plané držet palce a podpořit místní
sportovce ve čtyřech soutěžích. Jak úspěšní naši byli, vidíte sami na výsledkové listině. Jen ti fotbalisté trochu zaváhali, ale hlavu
vzhůru, příští rok jim to oplatíme v sousední Plané, kde se bude konat 9. ročník. Na závěr předávání cen vítězům a ,,poraženým“
zdobily krky sportovců pamětní medaile, slušela jim speciální trika a mohli se osvěžit místním pivním mokem - darem pivovaru
Chodovar s.r.o.
			
			
			
			
			

STOLNÍ TENIS					
1. místo - Chodová Planá					
2. místo - Planá u Čes. Budějovic				
3. místo - Planá nad Lužnicí				
4. místo - Planá						

FOTBAL

1. místo - Planá u Čes. Budějovic
2. místo - Planá
3. místo - Chodová Planá
4. místo - Planá n. Lužnicí

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

1. místo - Chodová Planá
2. místo Planá u Čes. Budějovic				

			
			
			
			
			

TENIS

1. místo - Chodová Planá
2.místo - Planá nad Lužnicí
3.místo - Planá

Mezinárodní sochařské sympozium
Po dobu 10-ti dnů probíhaly v areálu našeho zámku sochařské práce s tématikou čtvero ročních období. Jak se tvoří sochy přišlo
shlédnout velké množství návštěvníků z Chodové Plané i okolí. Umělcům se podařila nádherná díla z lipového a topolového
dřeva, která jsou unikátními a jedinečnými skvosty tvořenými z obyčejného pařezu.
Zatím jsou sochy uloženy v suchých prostorách a čekají na svou konzervaci. Po profesionálním ošetření budou zdobit prostranství našeho městyse.

Den plný zábavy, sportovních klání a kultury byl ukončen krásným slavnostním ohňostrojem a nezbývá si přát nic jiného, než
aby ten příští rok přinesl opět spoustu příjemných zážitků a pěkných vzpomínek.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V červnu 2012 proběhlo v obřadní síni úřadu městyse pod vedením starosty
pana Ctirada Hirše první letošní vítání nových občánků našeho městyse.
			

Přivítáni byli:

Karel Hrdinka, Václav a Josef Školovi,
Josef Slivoně, Dominika Švejdová,
Růžena Janochová a Barbora Brabcová.

Rodičům srdečně gratulujeme a dětem přejeme mnoho zdraví, veselé a bezstarostné dětství.

OKÉNKO ZŠ
Začal nový školní rok a proto dne 3. září 2012 proběhlo v 1. třídě naší školy slavnostní uvítání 15-ti prvňáčků. První den školy je
pro malé školáky určitě dnem výjimečným a proto je přišel uvítat i starosta našeho městyse pan Ctirad Hirš, společně s třídní
učitelkou Mgr. Sedláčkovou a ředitelem školy Mgr. Janem Ambrožem. Uvítání je vždy také spojeno s předáváním malých dárků,
které po slavnostním zahájení obdrželi děti od Městyse Chodová Planá a SRDPŠ.
Do školních lavic usednou:
Vojtěch Ansl, Denisa Brezničanová, Gino Drška, Filip Dykas, Hirš Luboš, Filip Hlavnička, Dominik Hurt, Michaela Kovacsová, Nikola Lohová, Jan Marcin, Kateřina Nejedlá, Tomáš Petrželka, Denisa Skalická, Luciana Volná a Adéla Zimáková.

Přejeme školákům úspěšný školní rok 2012/2013 a také to, aby se jim ve škole líbilo, aby zde našli plno nových kamarádů a každý
den si odnášeli spoustu vědomostí a zážitků.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
OSOTR - pokračujeme v obnově
Po jarní velikonoční výstavě a přednáškách o Severní Koreji
či zaniklých obcích Plánska se během léta Občanské sdružení
pro obnovu tepelského regionu soustředilo především na
obnovu kostela Všech svatých v Boněnově. V současné době
je připravena potřebná dokumentace k položení hydroizolace
a obnově podlah. V červenci se pustili členové OSOTR, tentokrát podpoření i několika místními, do namáhavé práce v rámci
příprav pro položení hydroizolace, resp. pro podřez celé stavby. Především výkopové práce uvnitř kostela daly všem zabrat
(pracovalo se třikrát po sobě vždy v pátek a sobotu), ale vše je
řádně připraveno a hydroizolace by měla být ještě letos hotova. Poté bude možné obnovit podlahy a po vyschnutí zdí také
fasádu kostela.
Samozřejmě se snažíme obnovit kostel Všech svatých v Boněnově v původní podobě. Narážíme ovšem na problém s nedostatkem dokumentace, proto velmi uvítáme jakoukoli informaci
o původní podobě kostela, zvl. o interiérech. Každá vzpomínka,
fotografie či nákres budou pro nás velmi cenné. Týká se to např.
vitráží, ale také jednotlivých oltářů, soch atp. Kontakt na sdružení
lze snadno najít, např. na našich internetových stránkách (osotr.
cz).
V polovině srpna členové sdružení s pomocí spolupracovníků a
sponzorů připravili pro děti Pohádkový den - Cestu kolem světa. Radost ve tvářích dětí byla tou nejlepší odměnou všem, ale
o tom se lze dočíst v jiném článku. Členové sdružení se také
aktivně (vlastní stánek) zúčastnili řady kulturních akcí v regionu,
např. Chodovských slavností či oslav 755. výročí založení Lestkova.
Letos v prosinci samozřejmě nebude chybět tradiční vánoční výstava rukodělných prací. Pouze Den otevřených dveří se tento
rok z důvodu prací na hydroizolaci a dlažbě neuskuteční.
					

Aleš Moravec, předseda Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu

Cesta kolem světa
Milovníku literatury při přečtení názvu tohoto článku přijde na mysl nejspíše Jules Verne a jeho slavný román. Naše Cesta kolem
světa však netrvala osmdesát dní, a uskutečnila se v parku a na nádvoří zámku v Chodové Plané v sobotu 18. srpna 2012. A
nenapsal ji slavný francouzský prozaik, nýbrž pro děti uspořádalo Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu. Ale o
dobrodružství nebyla nouze ani u nás v Chodové Plané.
Děti, většinou doprovázené svými rodiči či jinými příbuznými, u vstupu do parku dostaly karty v podobě jízdenky a vydaly se na
cestu kolem světa. Čekaly je nejrůznější úkoly i zajímavý kvíz a v cíli pak milá odměna.
Cesta kolem světa zavedla děti nejprve do Ruska, kde si úspěšně ozkoušely vystřihování květin podle šablony. Mnohé se pak
vydaly před zámek zajezdit si na šlapacích kárách. Zde bylo rušno až do odpoledne a neodolal ani nejeden tatínek. Trasa malé
cestovatele pak zavedla mezi indiány do Severní Ameriky a pak se hned přenesli do Austrálie, kde si ozkoušeli střelbu na terč.
Následovaly Spojené státy americké, kontinenty se tedy jen míhaly před očima. A slalom s pinpongovým míčkem i nápaditý kvíz
daly také zabrat. Cesta pak pokračovala přes Japonsko, Španělsko a Skotsko, kde se chodilo na chůdách a sestřelovaly plechovky, na Havaj (nebo, chcete-li, Hawaii či Sandwichovy ostrovy), tam se zase pilně rybařilo. Na posledním stanovišti děti už z dálky
vítal nefalšovaný Mexičan (a z počátku i mexická hudba - než se u notebooku vybila baterie). Po zodpovězení ne vždy lehkých
otázek už děti zavedla cesta přes Polsko na Ostrov pokladů, tj. do cíle jejich náročného putování.
V cíli děti čekala nejen princezna, ale také občerstvení a drobné odměny za úspěšné absolvování Cesty kolem světa. I letos
nechyběli místní hasiči, kteří všem zájemcům rádi ukázali svou pečlivě udržovanou techniku, především hasičské auto s kompletním vybavením.
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Příjemná, ač pro pořadatele značně náročná sobotní Cesta kolem světa se vydařila jak vzhledem k příznivému počasí, tak zásluhou řady sponzorů, kteří akci podpořili. Poděkování tedy patří Rodinnému pivovaru Chodovar, Autodopravě Brož, Karlu Bendovi
(Zemní a výkopové práce), Josefu Kovácsovi (Auto Kovács), Luboši Hlačíkovi, pekárně Penam a stříbrské firmě Ehrmann. A také
ovšem „lovci Pampalinimu“, který ledaskomu málem vyrazil dech, když obešel všechna stanoviště, kde rozdával pořadatelům
na občerstvení jablka a broskve. Udělat radost těm, kteří se snaží potěšit druhé - skutečně hezká myšlenka.

O vydařené Cestě kolem světa ledacos vypoví i fotografie, jejichž autorem je předseda OSOTR Aleš Moravec.
Po loňské Pohádkové zemi a letošní Cestě kolem světa se můžeme těšit na to, co Občanské sdružení pro obnovu tepelského
regionu připraví pro děti na příští rok.
													
Jiří Aubris

HASIČI
Jednotka sboru dobrovolných hasičů vyjížděla
do 31. 7. 2012 ke 12-ti událostem. V měsíci lednu
vyjeli k požárům komínu a plastové popelnice a
technické pomoci (čerpání vody).
Měsíc únor byl ve znamení jednoho výjezdu
k požáru nízké budovy do Mar. Lázní. Měsíc březen
byl ve znamení klidu. V dubnu jednotka vyjela pouze na jednu technickou pomoc. Měsíc květen byl
bez výjezdu. V červnu jednotka vyjela k pěti událostem. Na technickou pomoc - pomoc IZS k naložení
nadměrné osoby v Chodové Plané, požáru lesa
na Pístově, odpolednímu požáru kotelny ve firmě
STOROENSO TIBER Planá s. r. o. a večernímu požáru
- výbuchu plynu na ubytovně v Plané, kde jednotka
zajišťovala evakuaci 60-ti lidí z ubytovny a pomáhala
záchranné službě v ošetřování zraněné osoby (kotelníka) a následně zajistila naložení pacienta do vrtulníku a zajistila odlet záchranného vrtulníku.
Jednotka na konci měsíce vyjížděla k dopravní nehodě nákladního auta a chodce s tragickými následky, kdy chodkyně
pod koly kamionu na místě zemřela. Jednotka zajistila místo nehody a po úkonech policie zajistila vyproštění osoby pod vozidlem a předala pohřební službě. Poté odstranila následky dopravní nehody z komunikace. V měsíci červenci jednotka vyjela
ke dvěma technickým pomocím a to na likvidaci padlého stromu v Michalových Horách a likvidaci bodavého hmyzu (vos) na
hřišti TJ Slavoj. Hodnocení období je průměrné , ale o to více tragické. Za měsíc červen při pomoci IZS, požáru ubytovny v Plané
a dopravní nehodě všichni zranění zemřeli. Čas dovolených končí a i u nás byl problém zajišťovat výjezdy po dobu dovolených.
Naším věčným problémem je vlastní zaměstnání, neboť někteří zaměstnavatelé nechtějí členy JSDH uvolňovat. Zatím se nějak
navzájem doplňujeme, abychom zajistili výjezd jednotky.
Na závěr bych vás chtěl pozvat do místního pivovaru na nádvoří, kde se koná na X. ročník memoriálu Václava Zimáka
v požárním útoku dne 23. 9. 2012 od 9:00h. Přijďte se podívat na požární sport , který v televizi neuvidíte.
												
velitel Václav Zimák
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28. a 29. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA KOČEK
Ve dnech 1. a 2. září 2012 se v sále kulturního domu v Chodové Plané
uskutečnila mezinárodní výstava koček, kterou uspořádala ZO Klubu
koček Karlovy Vary. Na tuto každoroční akci se sjíždí všichni obdivovatelé a zájemci o tohoto krásného domácího mazlíčka. Na výstavě
koček si každý návštěvník mohl prohlédnout nespočet různých plemen od obyčejných až po vzácné druhy koček a v neposlední řadě i
vybranou kočičku zakoupit.
Výstava byla opravdu zajímavá, jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky a určitě se budeme zase těšit na další ročník.

VÝSTAVA V ZÁMKU V CHODOVÉ PLANÉ
Ve dnech 18. 8. - 26. 8. 2012, od 12.oo -18.oo hod. se uskutečnila v chodovoplánském zámku výstava výtvarných děl - obrazy,
fotogalerie, plastiky dřevěné a keramické - celkem osmi autorů.
Tato výstava měla velký ohlas, přes celý tento týden ji navštívilo 700
návštěvníků. Vernisáž této výstavy byla dne 24. 8. 2012 s proslovem
o historii zámku a vzniku o. s. „Občané pro rozvoj a prosperitu areálu zámku Chododová Planá“, s pohoštěním a za milé hudby elektronického klavíru a příčné flétny, kterou navštívilo celkem 180 lidí.
Vystavovaná díla v prostorách zámku vynikla a vytvořila příjemnou
atmosféru. Jménem p. I. Kubíčkové chceme poděkovat za pomoc
při přípravě této výstavy - KOS p. B. Borůvkové, Mgr. Stan.Janochovi, I. a J. Plevkovým, O. Hnízdilovi, hudební kapele, prostě všem,
co pomáhali. Těšíme se na další podobné akce, které se uskuteční
v prostorách chodovoplánského areálu zámku.
Stanislava Janochová
Občanské sdružení
„Občané pro rozvoj a prosperitu areálu zámku Chodová Planá“
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
SPORTKLUB CHODOVÁ PLANÁ

Akce se všem přítomným líbila a již nyní se plánuje její opakování. Příští rok by další sjetou řekou měla být Sázava.

Sjíždění Otavy
Sportklub Chodová Planá zorganizoval pro členy i pro veřejnost třídenní sjíždění Otavy. Akce se konala od 11. srpna
do 13. srpna 2012. Zúčastnilo se dvacet začínajících i pokročilejších vodáků. Konkrétně to byly rodiny Marcinů (Tomáš, Jirka, Hanka, Honzík), Suků (Saša, Mirka, Anička), Krejzů (Richard,
Radka, Tery), Brümmerů (Richard, Zuzana, Andulka, Barča),
Hlačíků (Libor, Miloš, Vojtíšek), Pokorných (Lucie s Davídkem)
a Jiří Straka.
První den v sobotu jsme v 7 hodin ráno odjeli vlastními auty
do tábořiště Rosenbaunův mlýn u Horažďovic. Zde jsme si
postavili stany a přejeli jsme 17 km proti proudu do Sušice.
Nafasovali jsme raft, kanoe, pádla, barely i plovací vesty a vyrazili jsme na vodu. Někteří z nás sjížděli řeku poprvé a proto
jsme začali opatrně. Ale brzy jsme se s vodou seznámili (někteří až moc důvěrně). Vody v Otavě bylo po dlouhém suchu
málo a často jsme museli dávat pozor na mělčinách. Počasí
bylo chladné, ale naštěstí nepršelo. Cesta do tábora nám trvala 7 hodin. Po večeři z vlastních zásob následovalo posezení
u táboráku do pozdních nočních hodin.
V neděli jsme se probudili do krásného slunečného počasí. V plánu bylo sjet 14 km, takže jsme nemuseli spěchat.
Na řeku jsme vyrazili až ve 12 hodin. Jízda byla klidná, nikdo se
nezranil, mohli jsme se opalovat a zdokonalovat své vodácké
umění. Na jezech jsme se občas koupali, někteří plánovaně,
jiní neplánovaně. Do tábořiště Otavský ráj v Katovicích jsme
dorazili v 19 hodin. Tento kemp byl na lepší úrovni než předchozí, ale teplá voda zbyla jen na někoho. Petankový turnaj se
nestihl dohrát. Večer se v hospůdce konala oslava dvojích narozenin. Náhodou tu byla i parta muzikálních kolegů vodáků a
tak se mohlo zpívat až přes půlnoc.
V pondělí se počasí opět vydařilo. Během posledních 15 km
do Štěkeně se někteří nejen opálili, ale i spálili. V půlce trati
jsme odevzdali raft a závěrečný úsek už jeli všichni na kánoích.
Někteří si to zkusili poprvé, ale všichni zdárně dojeli do cíle.
Tento den si vodu Otavy vyzkoušeli všichni na vlastní kůži.
Za tři dny na vodě jsme překonali celkem 21 jezů (někteří nadšenci i vícekrát).

Odpoledne po vrácení vodáckého vybavení jsme si udělali
poslední fotku s řekou a pospíchali jsme na opožděný oběd
spojený s večeří do Hoštic. Zde jsme navštívili muzeum JZD
Hoštice známé z filmové trilogie Slunce, seno …. Do Chodové
Plané jsme se vrátili až ve 22 hodin.

20 let Sportklubu
Sportklub Chodová Planá oslavil dvacet let svého trvání
sportovně i kulturně. V sobotu 18. srpna se na stadionu utkalo
devět čtyřčlenných družstev ve sportovním desetiboji. Večer
se přítomní bavili při muzice a u táboráku vzpomínali na uplynulá léta.
První disciplínou desetiboje byla vzduchovka. Nejlepší mušku měli Dlouháni a těsně za nimi skončil Jessica team. Následoval hod míčem na koš. Zde se o první místo podělili Indiáni
s Dlouhány. Také v házení šipkami byli nejlepší Indiáni a druhé skončilo Sluníčko. Golfovou hůl nejlépe ovládlo družstvo
s názvem Metan před Rychlými šípy. V přetahování lanem byli
nejsilnější Dlouháni a těsně za nimi skončili Smrtihlavové. Nejlepší volejbal hrálo Sluníčko, které ve finále porazilo Dlouhány.
Stejné umístění bylo i v tenisu. Badminton vyhrálo družstvo
s názvem Romašu před Sluníčkem. V pétanque byli nejlepší
Indiáni před Dlouhány. Závěrečným sportem byla běžecká
štafeta na 4 x 100 metrů. Suverénně zvítězilo družstvo Metan,
druzí v cíli byli Indiáni.

Konečné pořadí:
1. Dlouháni (Dlouhý Láďa, Dlouhý Radek, Dlouhá Naďa, Majerová Jitka) – součet umístění 30,5
2. Sluníčko (Hlačík Libor, Poláček Josef, Ambrožová Světlana,
Schmidtová Marcela) – 41
3. Indiáni (Marcin Tomáš, Kudláček Pavel, Suková Mirka, Suková Anička) – 41,5
4. Rychlé šípy (Sloup Jindřich, Ščasnár Gustav, Marcinová Ivana, Pokorná Lucie ) – 50,5
5. Smrtihlavové (Sloup Roman, Zámečník Josef, Kohoutová
Irena, Dufková Bohumila) – 53
6. Romašu (Rožumberg Jiří, Majer Ladislav, Majerová Eva, Šulcová Zdena) – 55
7. Jessica team (Krejčí Antonín, Masner Lukáš, Koišová Jitka,
Mlejnská Andrea) – 57,5
8. Drsňáci (Janoch Stanislav, Jindřich Jindřich, Fišáková Hana,
Janochová Eliška) – 59
9. Metan (Petrželka Karel, Radil Lukáš, Kovařovicová Hana,
Poznánová Jindřiška) – 64
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Tenis vyhrála Suková
Tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá uspořádal 26.srpna další ročník turnaje pro pozvané ženy. Zúčastnilo se 10 hráček a z toho
byly 3 z Plané. Turnaj se hrál systémem každá s každou na jeden zkrácený set, takže všechny ženy si tenis opravdu užily. Vítězkou
se podle očekávání stala jediná registrovaná hráčka Anička Suková. Ceny a občerstvení pro všechny přítomné věnovali sponzoři.
Byli to pan Miloš Polach za Kovošrot, Ing. Jan Volný, Hospůdka na hřišti a pořádající tenisový oddíl.
Konečné pořadí:
1. Anna Suková (9 výher)
2. Naďa Dlouhá (8)
3. Věra Kulířová (6)
4. Lucie Pokorná (5)
5. Věra Plecitá starší (5)
6. Ivana Marcinová (4)
7. Světlana Ambrožová (4)
8. Magda Niebauerová (3)
9. Dana Zemanová (1)
10. Marcela Schmidtová (0)
Zapsal Jiří Straka

GOLF TRUHLÁŘSTVÍ
Firma „Truhlářství Hlačík Chodová Planá“ uspořádala 17.srpna 2.ročník golfového turnaje. Celkem na tréninkovém hřišti v Zádubu hrálo 27 začínajících golfistů! Nejprve hrálo 8 žen. Byl to první chodovoplánský golfový turnaj pro ženy. Překvapila vítězná
Martina Němečková z Plané, která zde hrála teprve podruhé. Pod vedením své dcery Amálky na 9 jamek potřebovala pouhých
41 ran. S tímto výsledkem by byla desátá mezi muži. O třetí místo musel být rozstřel, protože dvě hráčky měly shodně 58 ran.
1. Němečková Martina - 41 ran
5. Ambrožová Světlana - 61 ran

2. Hlačíková Simona - 56 ran
6. Zemanová Dana - 63 ran

3. Schmidtová Marcela - 58 ran
7. Fišáková Hana - 66 ran

4. Sloupová Jana - 58 ran
8. Koišová Jitka - 73 ran

Poté hrálo 19 mužů, což byla rekordní účast z dosavadních chodovoplánských turnajů. Hráči byli rozděleni do tří výkonnostních skupin a ti slabší byli zvýhodněni handicapem, aby měl každý hráč šanci na vítězství. Díky tomuto systému byl rozdíl v
upraveném pořadí mezi prvním a patnáctým hráčem pouhých 10 ran.
Absolutní pořadí (bez HCP):
1. Zigo Martin - 31 ran
2. Straka Jiří - 34
3. - 4. Hanko David - 35
3. - 4. Ščasnár Gustav - 35
5. - 6. Brůžek František - 37
5. - 6. Hlačík Luboš - 37
7. - 8. Hlačík Libor - 38
7. - 8. Kohout Václav - 38
9. Švejda Martin - 39
10. Krejčí Antonín - 42
11. - 12. Ambrož Jan st. - 43
11. - 12. Marcin Tomáš - 43
13. Sloup Roman - 44
14. - 15. Mach Pavel - 46
14. - 15. Sloup Jindřich - 46
16. Janoch Stanislav - 49
17. Krkoška Jan - 52
18. Šenkýř Radek - 56
19. Hlačík Miloš - 61

Upravené pořadí (s HCP):
1. Zigo Martin - 31
2. Hlačík Libor - 38 - 5 = 33
3. Straka Jiří - 34
4. Ambrož Jan - 43 - 9 = 34
5. - 7. Hanko David - 35
5. - 7. Ščasnár Gustav - 35
5. - 7. Sloup Roman - 44 - 9 = 35
8. - 10. Brůžek František - 37
8. - 10. Hlačík Luboš - 37
8. - 10. Krejčí Antonín - 42 - 5 = 37
11. - 12. Kohout Václav - 38
11. - 12. Marcin Tomáš - 43 - 5 = 38
13. Švejda Martin - 39
14. Janoch Stanislav - 49 - 9 = 40
15. Mach Pavel - 46 - 5 = 41
16. Krkoška Jan - 52 - 9 = 43
17. Sloup Jindřich - 46
18. Šenkýř Radek - 56 - 9 = 47
19. Hlačík Miloš - 61 - 9 = 52

Pořadatel Luboš Hlačík nejen věnoval poháry a věcné ceny, ale zajistil i chutné občerstvení pro všechny. Ceny z Nové Karny
věnoval také ing. Jan Budka.									
Zapsal Jiří Straka
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MS HUBERT
V červnu byla podána na Městský úřad Tachov u odboru
životního prostředí žádost o schválení honitby Honebního společenstva Dolní Kramolín. Uznání této honitby je
podmínkou pro existenci MS Hubert na příští desetiletí.
S končícím létem se členové mysliveckého sdružení připravují na završení celoroční práce v honitbě. Zejména je
připravena krmivová základna - nastává období lovu.
8. září 2012 začíná lov kachen, na který pak navazují lovy
spárkaté zvěře (jelen sika), která tvoří podstatný podíl příjmů na zajištění činnosti MS pro další období.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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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.
REGENT vychází jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá. Toto číslo vychází 11. 9. 2012
Občasník je registrován u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR E 18280 Sestavila Redakční rada Úřadu městyse Chodová Planá.
Tisk Marieprint s.r.o.,- tiskárna Kňourek Planá, Tel.: 605 292 616
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