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SLOVO STAROSTY
Dovolte mi pozdravit všechny občany prostřednictvím prvního letošního čísla občasníku a spolu s vámi všemi
přivítat nadcházející oddobí. Doufám, že v tomto čísle najdete opět každý něco pro sebe.
Ještě pár dnů a kalendář nám oficiálně potvrdí příchod jara a budeme moci odložit teplé bundy a kabáty.
Proubouzení přírody po dlouhé zimě je vždy nejkrásnějším obdobím roku, dny jsou teplejší a teplejší, okolí se
rozjasní do barev a všichni příjemně ožijí. Takové kouzlo umí jen teplý sluneční paprsek.
Vážení sousedé, jaro je za dveřmi a s ním přichází i aktivnější trávení volného času. Nejen u nás, ale i v okolí jsou
připravovány kulturní a sportovní akce. Těšit se můžete na jarní velikonoční výstavu, plesy spolků a sdružení,
rockové koncerty, pálení čarodějnic, tradiční chodské slavnosti, další sochařské sympozium a sportovní akce
pořádané Sportklubem Chodová Planá. Občas slyším, že se v naší obci nic neděje (zajímavé je, že pouze od místních, zatímco ostatní mají názor přesně opačný a obdivují množství nejrůznějších akcí u nás pořádaných) nebo
že jsou to jen amatérské akce a chybí profesionální kvalita. Ale když se podaří zajistit třeba divadelní představení
nebo zájezd do divadla, kde vstupné bylo dotováno, tak přijde jen hrstka lidí. Snažíme se pro vás vytvořit pestrý
kulturní a sportovní program, různých žánrů a akcí. Myslím si, že informovanost je dostačující, na webových
stránkách či vývěskách jste vždy o konkrétní akci předem zpraveni. Pevně věřím, že na dalších akcích se budeme
potkávat v mnohem větším počtu.
Nezůstávejte doma, tam to znáte a zkuste udělat radost svojí účastí obětavým pořadatelům i sami sobě.
Na závěr přeji všem krásné a příjemné prožití velikonoc,
nejkrásnějších jarní svátků a těším se na setkání s vámi.
Ctirad Hirš
starosta

DĚNÍ V OBCI
I náš městys, stejně jako celá řada obcí, plánuje pro každý rok do svého rozpočtu investiční akce.
Co nás v letošním roce čeká? Mezi největší akce patří bezesporu:
•
•
•
•
•

rekonstrukce místních komunikací sídliště Lučina
výstavba vodovodu v Hostíčkově
provedení kanalizace v ulici Výškovská
nátěr a rekonstrukce fasády kulturního domu
částečné opravy zámku

Samozřejmě, že během roku probíhají nahodile drobné běžné opravy a údržba na majetku městyse tak, jak to
vyžaduje jejich stav v daném období či situaci.
Jak vidíte, je toho před námi dost, takže doufejme, že se nám bude dařit alespoň jako doposud.
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 13 ze dne 6. 2. 2013
57. ZM schvaluje:
1. Předložený program 12. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Sylva Zítková
Ing. Jan Kestřánek
3. Ověřovatele zápisu: Jindřich Janoch, Vlastimil Machovec
4. Kontrolu usnesení 12. zasedání ZM.
5. Roční odměnu kronikářce za zápis do kroniky za rok 2011.
(bod č. 13.2 programu ZM)
6. Účetní závěrku obce sestavenou ke dni 31.12.2012.
(bod č. 13.3 programu ZM)
7. Navýšení členských příspěvků MAS Český Západ
– Místní partnerství na 6,- Kč / obyvatele.
(bod č. 13.4 programu ZM)
8. Rozpočtové opatření č. 12/2012. (bod č. 13.5 programu ZM)
9. Dotaci Římskokatolické farnosti Planá o příspěvek z rozpočtu
městyse. (bod č. 13.6 programu ZM)

Dne 24. dubna 2013
se koná 14. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Chodová Planá.
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti kulturního domu
v 18.00 hodin.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Ctirad Hirš v.r.

UPOZORNĚNÍ NA VÝMĚNU
ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Současným tématem číslo jedna je povinná výměna řidičských průkazů. Výměna se týká všech držitelů řidičských
průkazů, kterým byly tyto vydány před 1.květnem 2004.
Řidičské průkazy vydané do 31.12.1993 musely být
vyměněny do 31.prosince 2007 a průkazy vydané
od 1.1.1994 do 31.12.2000 měly být vyměněny do
31.12.2010.

10. Žádost Leona Tsoukernika, Praha o odkoupení obecního bytu
č. 2 v čp. 385 na sídlišti Lučina v Chodové Plané.
(bod č. 13.7 programu ZM)
11. Prodej pozemků p.č. 209/46 o výměře 62 m2 – ost. plocha a
p.č. 209/47 o výměře 400 m2 – ost. plocha vytvořené GP č. 949309/2012 v k.ú. Chodová Planá s věcným břemenem plynárenského zařízení. (bod č. 13.8 programu ZM)
12. Zahájení postupné revitalizace zámku v návaznosti na získané
dotační prostředky. (bod č. 13.13.2 programu ZM)
58. ZM dává souhlas:
1. Se změnami ÚPO žadatelům za podmínky, že žádosti o změnu
podají žadatelé sami. (bod č. 13.9. programu ZM)
59. ZM souhlasí:
1. S předloženou projektovou dokumentaci NESEZu spol. s r.o.,
k vyjádření k územnímu a ke stavebnímu povolení na akci:
„Areál Chodová Planá-polní hnojiště“.
(bod č. 13.11 programu ZM)
2. Se západním obchvatem Chodové Plané (přeložka silnice I/21).
V případě realizace se městys zavazuje provést změnu územního plánu. (bod č. 13.12 programu ZM)
60. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM. (bod č. 13.1 programu ZM)
2. Vyjádření pana Karla Quasta k usnesení zastupitelstva 54.2
ze dne 19.12. 2012. (bod č. 13.10 programu ZM)
61. ZM revokuje:
1. Usnesení č. 54.1 z 18. zasedání ZM ze dne 5.11. 2008.
(bod č. 13.13.1 programu ZM)
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Řidičské průkazy, které byly vydány od 1.01.2001 do
30.04.2004 musí jejich držitelé vyměnit nejpozději do
31.prosince 2013.
Jestliže si nestihnete řidičský průkaz vyměnit včas pak:
1. s propadlým dokladem nesmíte řídit - policisté vám
mohou dát pokutu až do 2000,-Kč a přestupek ohlásí úřadu
2. hrozí vám až 30000,-Kč pokuta - úředníci vám tuto
pokutu mohou uložit i když neřídíte
Základní informace o povinných výměnách řidičských průkazů:
1. o výměnu se žádá na pracovišti Městského úřadu Tachov
nebo magistrátu města, kde jste jako řidič evidován
2. jestliže o výměnu nežádáte osobně, pak musíte vašeho
zástupce vybavit plnou mocí
3. zpracování žádosti trvá 15-20 dnů a je zdarma,
za expresní vyřízení (do 5 dnů) zaplatíte 500,- Kč
• potřebujete fotografii 35 x 45 mm
• staré řidičské oprávnění
• doklad totožnosti
• vyplněnou žádost

Nový řidičský průkaz.
Od ledna 2014
bude v ČR
platit pouze
tento typ.

Vývoj obyvatelstva v roce 2012
měsíc

LEDEN- PROSINEC

Počet obyvatel za jednotlivé osady a obec celkem:
Celkem obyvatel

31.12.2011

31.12.2012

Muži 2011

Muži 2012

Ženy 2011

Ženy 2012

Chodová Planá
Boněnov
Dolní Kramolín
Holubín
Hostíčkov
Michalovy Hory
Pístov
Výškov

1560
75
40
1
6
72
14
42

1570
71
36
1
8
69
13
40

807
39
21
1
4
40
7
22

809
37
20
1
5
39
7
21

753
36
19
0
3
32
7
20

761
34
16
0
3
30
6
19

CELKEM

1811

1808

941

939

870

869

Jednotlivé změny obyvatelstva v roce 2012:
Narození
Úmrtí
Svatby
Rozvody
Počet přistěhovaných
Počet odstěhovaných

19
11
8
13
43
54

10 chlapečků
5 mužů

9 holčiček
6 žen

21 mužů
21 mužů

22 žen
33 žen
V Chodové Plané dne 20.01. 2013
Zpracovala: Plecitá Věra-matrikářka ÚM Chodová Planá

Městys Chodová Planá zabezpečuje ve spolupráci s firmou EKODEPON s.r.o:

Mobilní sběr
objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu
a zařízení zpětného odběru

který proběhne:
v neděli 31.3.2013
Stanoviště
Doba přistavení mobilní sběrny:
Dolní Kramolín
12:30 – 12:50
Holubín
12:55 – 13:05
Pístov
13:10 – 13:20
Výškov
13:40 – 13:50
Michalovy Hory
13:55 – 14:30
Boněnov
14:35 – 15:00
Hostičkov
15:05 – 15:30
Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní
sběrny firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové)
znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, monočlánky, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty
znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné složky vyskytující
se v komunálním odpadu.

Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být ze zákona
neprodyšně zabalen!
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče, přenosné baterie
- monočlánky, olověné akumulátory
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner na objemný komunální odpad (tj. například části vyřazeného nábytku,
koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.).
Veškeré odpady budou přebírány od občanů zdarma!!!
Prosíme občany, aby uvedené odpady a zařízení předávali
do mobilní sběrny pouze v době přistavení, aby odpady byly
ukládány přímo do odpovídajících prostředků.
Děkují Vám pracovníci firmy EKODEPON.
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UPOZORNĚNÍ
Chtěli bychom upozornit všechny občany městyse a spádových obcí na tu skutečnost, že poplatek za likvidaci komunálních
odpadů zůstal ve stejné výši, tj. 500,-Kč/osobu/nemovitost jako v předchozích letech. Oproti ostatním obcím městys likvidaci odpadů občanům nezdražil a tímto bychom vás všechny chtěli požádat o důkladné třídění zmíněného odpadu do nádob
ke třídění jednotlivých druhů určených.
S blížícím se jarním a letním obdobím začne vznikat tzv. bioodpad (zeleň), proto si vás dovolujeme v krátkosti seznámit s jeho
likvidací na území našeho městyse.
Kompostárna v areálu a.s. CHODOVKA
Kompostárna je zaměřena na zpracování bio odpadů vzniklých při údržbě zeleně na pozemcích městyse (tj. posekaná tráva, listí
a větve). Současně je určena pro zpracování těchto odpadů vzniklých na pozemcích občanů městyse a přilehlých obcí.
Počínaje květnem letošního roku je možno svážet občany městyse do areálu biologické odpady (trávu, větve, listí) v pracovní
dny od 7.00 hod do 15,30 hod. kromě středy, kdy je možno navážet do 17:00 hod. V sobotu otevírací doba pro příjem materiálů na kompostování navazuje na provoz sběrného dvora – tj. od 9:00 do 11:00 hod. Při vykládce je nutno dodržovat pokynů
pracovníků akciové společnosti a odpovědného pracovníka za provoz sběrného dvora. Určené plochy pro vykládku jsou řádně
označeny – nelze v žádném případě vykládat přímo na asfaltovou plochu kompostárny.
Zpracoval: Ing. Vohlídal

VOLBY
Vážení občané Chodové Plané,
máme za sebou období prvních přímých voleb prezidenta republiky, vítězové i poražení diskutují nad možnými příčinami úspěchu či neúspěchu, jedno je ale bez jakýchkoliv analýz jisté, vývoj ve společnosti – i díky nepopulární vládě - se kloní do leva…
Volby jsou však za námi a z dostupných výsledků, jak všichni víme, byl regulérně zvolen prezidentem České republiky pan Miloš
Zeman.
Jak volili občané našeho městysu vidíte sami z přiložených výsledků.
Tímto bych chtěl poděkovat nejen volební komisi za jejich práci a čas věnovaný přípavě voleb, ale i všem voličům, kteří k volbám
přišli a kteří nejsou k současnému politickému dění lhostejní.
Ctirad Hirš
starosta

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 11.01. – 12.01.2013
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Plzeňský kraj Okres: Tachov Obec: Chodová Planá

Tabulka: Obec Chodová Planá – souhrnné informace
-

Okrsky
počet zprac.

1. kolo 1
2. kolo 1

1
1

v%

Voliči
v seznamu

100,00 1 472
100,00 1 465

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné % platných
hlasy hlasů

763
727

51,83
49,62

763
724

761
721

99,74
99,59

Tabulka: Obec Chodová Planá
číslo

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1
2
3
4
5
*6
7
8
*9

Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischer Jan Ing. CSc.
Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taťana
Sobotka Přemysl MUDr.
Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Dienstbier Jiří
Schwarzenberg Karel

Občan
Občan
Občan
Občan
Poslanci
Občan
Občan
Senátoři
Poslanci

KDU-ČSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09
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1. kolo
hlasy
%
17
172
29
7
20
210
59
172
75

2,23
22,60
3,81
0,91
2,62
27,59
7,75
22,60
9,85

2. kolo
hlasy
%
X
X
X
X
X
551
X
X
170

X
X
X
X
X
76,42
X
X
23,57

POPLATKY
Úřad městyse tímto vyzývá občany, kteří ještě nemají zaplacené místní poplatky k jejich okamžité úhradě.
Termíny a výše všech poplatků, které se dle platné legislativy odvádí:
•
místní poplatek - komunální odpad
ve výši 500,- Kč - za osobu trvale žijící v obci
ve výši 500,- Kč - za nemovitost k rekr. užívání, byt či nemovitost, kde není žádná osoba hlášena k TP
splatný ½ do 31.1. 2013 a 2/2 do 31.7.2013
•

místní poplatek ze psů
ve výši 50,- Kč - osady Chodové Plané
ve výši 50,- Kč - poživatelé důchodů
ve výši 200,- Kč - rodinný dům
ve výši 500,- Kč - bytový dům
splatný do 30.4. kalendářního roku

•

poplatek za nájem z pozemku
splatný do 30.3. kalendářního roku

•

poplatek za hrobové místo (služby +nájem)
splatný do 31.12. kalendářního roku

Poplatky lze uhradit hotově v pokladně ÚM kancelář č. 6 či převodem na č.ú. městyse

OKÉNKO ZŠ

Ledová Praha
První tři únorové dny prožila 4. třída v Praze na akci s názvem Ledová Praha. Tato
akce je pořádaná organizací Pionýr. Během těcho dnů jsme navštívili Pražský
hrad, Petřínskou rozhlednu, Zrcadlové bludiště, Karlův most a Muzeum Karlova mostu, Staroměstské náměstí (Orloj), Václavské náměstí, sochu sv.Václava,
Muzeum Policie ČR, Muzeum voskových figurin, Vyšehrad, Muzeum hraček, Pragofest, koncert Děti dětem konaný v Kongresovém centru, jezdili jsme metrem
a po jezdících schodech, ... Spali jsme ve škole ve spacácích, do Prahy a zpět jeli
vlakem, počasí nám přálo, i sluníčko vysvitlo. Výlet se všem moc líbil a další ročník této akce můžeme všem doporučit.
Ze slohových prací žáků 4.třídy vypsala Světlana Ambrožová

5

Okresní turnaj ve florbalu – kategorie I. st. ZŠ
6. února 2013 se naše škola zúčastnila okresního turnaje školních florbalových mužstev uvedené kategorie. Po podzimním
úspěchu byl náš tým pasován do role jednoho z favoritů a všichni čekali, zda se podaří i v nové, výrazně rozšířené konkurenci
obstát a zopakovat dobrý výkon, nebo zda se ukáže, že podzimní úspěch byl více dílem štěstí. V konkurenci 10ti škol prokázali
naši hráči dobrou fyzickou i technickou kondici a práce trenéra Sáši Suka přináší ovoce. V základní skupině jsme nejdříve porazili
Přimdu 4:1, abychom v euforii neunesli druhý zápas a prohráli s tachovskou Zárečnou 0:4. Pokud jsme chtěli myslet na semifinále, a my jsme chtěli, nemohli jsme sin dovolit žádné další zaváhání. Po vylepšených výkonech jsme porazili Bezdružice 6:0 a
Stráž 6:1. Z druhého místa ve skupině jsme nastoupili do semifinále proti dosud neporaženému týmu Stříbra. Slabinou našeho
mužstva je pomalý rozjezd a slabší začátek a toho dokonale soupeř využil po pár minutách jsme prohrávali, ale zvýšeným
tlakem jsme nejprve vyrovnali a po nervydrásajícím závěru strhli vítězství 2:1 na svou stranu. Druhé semifinále bylo záležitostí
Tachovských škol – Zárečná – Hornická 2:1. Hornická v souboji o bronz podlehla Stříbru 0:5 a pak začalo finále, které bylo opakováním podzimního souboje. Bohužel nám opět zle nevyžel začátek a během 3 minut jsme dostali 4 góly. Jako by špatným
vývojem z našich spadla tréma z možného úspěchu a začali teprve v té chvíli hrát svou hru. Na hřišti najednou bylo jen jedno
družstvo a Tachované se už vůbec nedostal na naši polovinu, ale bohužel se našim podařilo pouze korigovat a po lítém boji
jsme se Zárečnou prohráli 3:4. I tak jsme ale odehráli skvělý turnaj se skvělým výsledkem. Navíc byl nejlepším hráčem vyhlášen
brankář Karel Kepl a útočníkem All Stars Teamu Vít Ansl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ZŠ TACHOV ZÁREČNÁ
ZŠ A MŠ CHODOVÁ PLANÁ
ZŠ STŘÍBRO MÁNESOVA
ZŠ TACHOV HORNICKÁ
ZŠ PLANÁ
ZŠ PŘIMDA „A“
ZŠ TACHOV KOSTELNÍ
ZŠ, MŠ A ZUŠ BEZDRUŽICE
ZŠ PŘIMDA „B“
ZŠ STRÁŽ
Jan Ambrož
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Občané pro rozvoj a prosperitu areálu zámku Chodová Planá
V měsíci dubnu 2012 jsme zřídili vlastní webové stránky a zajistili správce těchto webových stránek.(pan Rolko ml.) adresa:

www.zamek-chodova-plana.cz
Musíme konstatovat, že tyto webové stránky jsou často navštěvovány veřejností a zároveň jsou využívány ke sdělení názorů.
Na žádost starosty městysu jsme uspořádali dne 9. 6. 2012 dobrovolnou brigádu na úklid prvního nadzemního podlaží v zámku. Brigády se zúčastnili téměř všichni členové
OS a několik dobrovolníků z řad občanů městysu. Následně při sochařském sympoziu ve dnech
13. 6. 2012 až 23. 6. 2012 bylo veřejnosti zpřístupněno k prohlídce první nadzemní podlaží zámku
a areál kolem zámku,který byl veřejností velmi
navštěvován.
Na konci měsíce července 2012 jsme byli
požádáni paní Kubíčkovou k pomoci při uspořádání výstavní galerie pod názvem „Výstavní zámek“.
Na mimořádné valné hromadě konané dne
8. 3. 2012 bylo většinou členů odhlasováno, že
p.Kubíčkové a organizaci KOS bude z naší strany
pro tuto akci poskytnuta pomoc a to tím, že na
dobu výstavní galerie si zámek a jeho areál zapůjčíme a na základě partnerské dohody s organizací KOS zámek a přilehlý areál otevřeme ve dnech
16. 8. 2012 až 26. 8. 2012 pro veřejnost. Zároveň poskytneme finanční pomoc ve výši 1000,-Kč
Akce ve stanovené době proběhla a v průběhu týdne navštívilo zámek asi 700 občanů.
Vlastní vernisáže konané dne 24. 8. 2012 se zúčastnilo asi 180 lidí.
V měsíci prosinci 2012 nechalo na své náklady OS zpracovat informační tabuli, která
byla vyvěšena na vratech v přístupu z parku.
Jako hlavní akci v roce 2013 se OS snaží prosadit konání Svatojánských slavností dne
22. 6. 2013 v areálu zámecké zahrady.
Dále se budeme snažit prosadit zvýšení bezpečnosti při přecházení hlavní komunikace
a to zvýrazněním přechodů pro chodce technickými úpravami.
Dne 25.1.2013 proběhla valná hromada OS,kde mezi členy OS byly rozděleny úkoly pro
přípravu jednotlivých akcí na rok 2013. Této valné hromady se zúčastnil i pan starosta
městysu pan Hirš, který nás informoval o dění kolem areálu nového zámku a dohodli
jsme se na další spolupráci, za což mu velmi děkujeme.Plán na rok 2013 je zveřejněn
na webových stránkách OS.

Příprava návrhu práce na rok 2013
K přípravě návrhu práce na rok 2013 navrhuji postupovat takto:
- zajistit aby se ZM rozhodlo o těchto možnostech a jedna z nich se stala po další období nejméně dvaceti let neměnnou:
1. ponechat zámek v majetku obce, urychleně zahájit nezbytné sanační práce
2. ponechat zámek v majetku obce a dlouhodobě jej pronajmout (před tím provést nezbytné sanační práce)
3. provést prodej nemovitosti
Po tom co se zastupitelstvo rozhodne pro jednu z těchto alternativ zpracovat vlastní plán práce pro odpovídající alternativu.
-u budov v areálu zámku usilovat (v případě ponechání si jich obcí) o jejich přestavbu a využití podle předložených návrhů
v soutěži a to jako turistickou ubytovnu a informační centrum.
Požadovat odstranění stromů v blízkosti budov a jejich nahrazení okrasnými křovinami nebo stromovými zákrsky
V co nejkratší době prosadit zpřístupnění zámecké zahrady veřejnosti
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OSOTR
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

Pozvánka na výstavu, přednášky i na brigádu
Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu (OSOTR) připravuje pro věřejnost i letos řadu zajímavých akcí. Na jaře to
bude - jako vždy ve spolupráci s místní základní školou - především tradiční výstava rukodělných předmětů, která se ovšem
netradičně uskuteční až po (letos časných) velikonočních svátcích, takže tentokrát nepůjde o výstavu velikonoční, nýbrž jarní.
Návštěvníci se mohou jako vždy těšit na velké množství vystavovatelů i na řemeslné dílny. I letos chystáme opět řadu překvapení.

Jarní výstavu lze navštívít 12. a 13. dubna 2013 (v pátek a sobotu),
vždy od 10:00 do 18:00. Srdečně zveme!
Zřejmě v dubnu začnou také další brigády v boněnovském kostele Všech svatých. Doufáme, že i letos přijdou podpořit členy
OSOTR také místní občané. Po loňském podřezu kostela a vytvoření hydroizolace máme letos v plánu (zatímco budou vysychat
zdi kostela) položit v celém kostele dlažbu. Bude to znamenat samozřejmě vynaložení značných finančních prostředků i namáhavé práce. Pevně doufáme, že se i letos podaří přiblížit při obnově kostela ke kýženému cíli. Jakoukoli pomoc při této činnosti
naše občanské sdružení vřele uvítá. Termíny brigád budou s dostečným předstihem zveřejněny - např. na našich internetových
stránkách (osotr.cz) či na stránkách Chodové Plané. Finančně lze podpořit letošní etapu obnovy kostela příspěvkěm na konto
našeho sdružení (0809448379/0800 - Česká spořitelna, variabilní symbol 3481301).
Letos chceme také pokračovat v pořádání přednášek pro veřejnost. I jejich termíny budou včas zveřejněny (první by se měla
konat 11. května v Chodové Plané). Doufáme, že se nám podaří navázat na úspěšné loňské přednášky a že i letos se setkají
s velkým zájmem veřejnosti.
Aleš Moravec, předseda OSOTR
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HASIČI o činnosti v roce 2012
Vážené členky, Vážení členové, mladí hasiči a hosté.
Scházíme se tu opět po roce, abychom společně zhodnotili naší činnost v roce 2012 a připravili se na
nové úkoly v roce 2013.
Členská základna má k dnešnímu dni 21 mužů, 10 žen a 12 mladých hasičů.
V roce 2012 se výbor SDH sešel na svých jednáních 3x , členská základna se sešla na 5-ti schůzích a 2x se
sešla kontrolní revizní rada sboru která provedla kontrolu účtů a majetku SDH.
Roční činnost jsme tradičně zahájili přípravami na ples, který se konal v měsíci březnu. Čestným hostem
tohoto plesu byl Dan Moravský neboli zpívající hasič, který nám skvěle doplnil program a postaral se tak o skvělou zábavu všech
hostů. Samozřejmě že mé poděkování patří vám všem, kteří jste se plesu aktivně zúčastnili a společně jsme se zasloužili náročnou přípravou výtečného výsledku jelikož víme, že ples pro náš sbor znamená hlavní finanční příjem pro naší činnost.
V měsíci dubnu byla provedena údržba materiálu pro potřeby SDH, probíhala rekonstrukce nové klubovny a skladních prostor
v budově bývalé hasičárny, která nám byla na naší žádost přidělena z důvodu nedostatku skladových prostor pro potřeby SDH
v budově současné hasičárny, jelikož se hmotný majetek SDH rozrostl od roku 2009 o 90% .Dále nám byl přidělena dotace od
městyse Chodová Planá na roční činnost mládeže 15129 Kč ,která byla využita na nákup kádě pro požární sport, opravu PS 12 a
psací potřeby. V tomto měsíci jsme se také zúčastnili tradičního stavění máje.
V měsíci květnu jsme se opět zúčastnili tradičního koulení sudu z německého Stornsteinu do Chodové Plané kde naši členové,
kteří běželi, výborně reprezentovali náš sbor.
V červnu jsme pořádali tradiční soutěž o pohár starosty SDH v areálu rodinného pivovaru Chodovar, která se bohužel v tomto
roce nevydařila dle našich představ z důvodu nízké účasti soutěžních družstev.
V měsících červenec a srpen se v rámci volna členů jezdilo na některé soutěže pořádané na okrese.
Bohužel jsme se nemohli zúčastnit všech soutěží podle našich představ a to z toho, že většina členů pracuje i o víkendu. Dále
bych Vás chtěl informovat o tom že dne 22.8.2012 oslavil náš nejstarší člen a poválečný zakladatel našeho sboru pan Josef Hradský své 85 narozeniny, při této příležitosti bych chtěl jmenovitě poděkovat panu Jiřímu Kohoutovi, panu Miroslavu Šilhavýmu a
panu Milanu Brůžkovi že se tento den osobně za panem Hradským dostavili, popřáli mu tak k narozeninám a tím i poděkovali za
vše co pan Hradský pro náš sbor v minulosti udělal.
V září se tradičně pořádala soutěž ,,memoriál Václava Zimáka“, které se zúčastnilo více družstev než v červnové soutěži, ale
mrzeli mě zde hádky mezi členy našeho sboru. Osobně si myslím, že každý problém se dá nějak řešit. Proto Vás žádám, aby jste
o skutečnosti, že musíte běžet dřív než ostatní družstva napříště předem informovali velitele soutěže a starostu SDH kteří tak
informují hlavního rozhodčího soutěže.
V říjnu byl náš sbor pozván do partnerské obce Stornstein v Německu na slavnostní událost předání nového zásahového vozu
tamní jednotce dobrovolných hasičů. Akce se konala dne 14.10. z Chodové Plané se nás zúčastnilo 20 členů zúčastnili jsme se
slavnostního průvodu obcí k místnímu kostelu kde následně proběhla slavnostní mše pak jsme se vrátili průvodem nazpět k
hasičské stanici, kde nám pak místní členové připravili zábavu a ukázali nám celou stanici i s vybavením. Myslím si, že bychom
se v následujících letech měli více zaměřit na spolupráci mezi našimi sbory a prvním krokem, se kterým jistě všichni budete
souhlasit je pozvání na náš tradiční ples.
Začátkem listopadu se provedla celková oprava PS 12, kde bylo zjištěno prasklé výfukové potrubí, špatně těsnění u výfuku
a vývěvy byla provedena výměna starého chladiče, výměna oleje výměna filtru a mašina také získala novou barvu. Na této
činnosti jsem se osobně podílel s p. Lukášem Mejtou, p. Ivanem Mejtou a p. Václavem Zimákem, který nám objednal některé
požadované součástky.
V prosinci se uskutečnilo jednání o pronájmu budovy staré hasičárny mezi SDH a úřadem městyse.
Jelikož vyšlo nařízení že všechny organizace v obci, které užívají majetek obce musí platit nájemné. Jednání bylo úspěšné dle
našich požadavků. SDH bude hradit úřadu městyse 1000kč ročně plus poplatky za energie. S tímto návrhem byla seznámena
členská základna na posledním zasedání , která tento návrh odsouhlasila nesouhlasil pouze jeden člen ze všech přítomných.
V roce 2013 se musíme především zaměřit na činnost mládeže, která poslední dobou upadá z důvodu nezájmu mladých lidí o
tyto činnosti. Proto žádám všechny členy, aby se aktivně zapojili do práce s mládeží a pomohli jsme tak vedoucímu mládeže a
instruktorům s vytvořením vhodných podmínek pro tuto činnost. Je naším úkolem získat v nadcházejícím roce co nejvíce mladých členů, kteří náš jednou budou zastupovat v naší činnosti.
Dalším vážným úkolem pro rok 2013 je co nejvíce se zaměřit na přípravy plesu, jelikož 16.2.2013 pořádá v Chodové Plané ples
hasičský sbor Planá, což je měsíc před naším plesem. Věřím že tuto situaci zvládneme jako vždy a nebudeme se vzdávat jak jsem
již slyšel že nemá cenu nic pořádat byla by to hloupost vzdát to kvůli tomu že v Chodové Plané pořádá ples Planá. Osobně si
myslím, že s našimi zkušenostmi budeme mít ples na stejné úrovni jako vždy.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se aktivně podílí na činnosti sboru, úřadu městyse Chodová Planá, rodinnému pivovaru Chodovar a panu Leonu Tsoukernikovi za to že podporují náš sbor.
Děkuji Vám za pozornost a s přáním všeho nejlepšího v novém roce se těším na další spolupráci.

Roman Janoušek
starosta SDH
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městyse Chodová Planá hodnotila rok
Každým rokem se scházíme v lednu, aby jsme zhodnotili rok už 2012. Ten nebyl na události tak bohatý jak rok 2011, ale o to
smutnější.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městyse Chodová Planá, jejímž zřizovatelem je dle zákona Městys má ve svém poslání
chránit život a zdraví občanů a majetek před požáry. Poskytovat účinnou pomoc při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
Jednotka se řídí vlastním rozpočtem, který navrhuje velitel jednotky a schvaluje ho rada a zastupitelé. Už čtvrtým rokem je
v rozpočtu příjmová položka jednotky. V roce 2012 byla položka ve výši 25 tisíc korun. Tato položka se naplňuje při akcích jako
jsou dohledy PO na ploché dráze,brigády, zajištění různých akcí a také příspěvkem od HZS za výjezdy mimo náš katastr. Jednotka hospodařila s rozpočtem 197 300,- Kč
Jednotka je zařazena v kategorii JPO III a sčítá deset členů. Jednotka je složena z jednoho velitele jednotky, dvou velitelů
družstev, třech strojníků a čtyř hasičů.Všichni členové mají své zaměstnání a činnosti v jednotce věnují všech svůj volný čas.
Jednotka má vyškoleného technika chemické služby, zdravotníka.Všichni absolvovali kurz na práci s motorovou pilou a členové
postupně prochází kurzem nositele dýchací techniky s absolvováním polygonu HZS Plzeň – Košutka. Každý rok prochází velitelé
cyklikou na HZS Stříbro a HZS Tachov. Cykliku mají také strojníci na HZS Stříbro a školení řidičů v autoškole. Všichni procházíme
zdravotními prohlídkami.
Jednotka působí v katastru Městyse o rozloze 63km3 s 1800 obyvateli. Do katastru patří : Chodová Planá, Dolní Kramolín,
Holubín, Pístov, Výškovice, Domaslavičky, Boněnov, Hostičkov, Michalovy Hory a Výškov.
Jednotka ve svém požárním poplachovém plánu vyjíždí v I.stupni do 20 obcí i v okolí Městyse. Ve II.stupni do 45 obcí v okolí
Městyse a ve III.stupni do 20 obcí v okolí. Jednotka je zařazena na výjezdy do Karlovarského kraje v I.stupni do obcí Chotěnov,
Skláře, Trstěnic a Horní Vsi. Ve II.stupni do obcí Drmoul, Lázně Kynžvart, Hamrníky, Kladská, Mar.Lázně, Ušovice, Stanoviště, Ovesné Kladruby, Teplá-Beranovka, Teplá- Bezvěrov, klášter Teplá, Chodská Huť, Tachovská Huť, Tři Sekery, Krásno, Valy, Klimentov,
Malá Hledsebe, Velká Hledsebe, Martinov, Vlkovice, Milhostov, Zádub a Závišín. Jak jste si přečetli, tak působnost jednotky není
malá a dosti náročná.Proto si práce členů jako velitel velmi cením.
Jednotka disponuje zásahovým vozidlem CAS 20 MAN 4x4 stáří 5 let. Zásahovým vozidlem DA 12 AVIA 31 stáří 24 let a to
před 7 lety částečně repasovanou v Polsku. Zásahovým vozidlem velitelské vozidlo VEA Škoda Forman stáří 18 let před 5 lety,
které prošlo repasí karoserie. Toto velitelské vozidlo jednotka dostala bezplatným převodem od HZS Plzeňského kraje. Dále
vlastní přívěs PPS 12, který byl jednotce věnován od místního pivovaru CHODOVAR. Nezásahovým vozidlem je historický kočár
z konce 19. století,
Jednotka vyjela v roce 2012 celkem k 30-ti událostem, z toho 10 událostí bylo mimo katastr Městyse. Jednalo se o 15 požárů, 11 technických pomocí ( likvidace nebezpečného hmyzu, výpomoc ZZS, čištění vodních toků atd.), 3 dopravní nehody a
1 planý poplach. Jednotce bylo vyhlášeno HZS Plzeňského kraje prověřovací cvičení. Průměr na výjezd má jednotka do 5 minut
po vyhlášení. Čas je velmi dobrý, neboť jednotka muže vyjíždět do 10 minut. Člen jednotky se po vyhlášení musí co nejrychleji
dostavit na výjezd do hasičské zbrojnice. Vyhlášení výjezdu je řízeno OPISEM HZS Plzeňského kraj a to postupně SMS zprávou
na telefon člena, pak hlasovou zprávou a součastně je zapnuta siréna. Po tomto všem je nutné se rychle dostavit do zbrojnice.
Někdy je to velmi náročné, neboť záleží, kde se momentálně člen nachází. Náročné na rychlost je to v nočních hodinách. Členové mají určeny služby, takže jedna polovina vyjede a druhá je připravena doma na možné přivolání. Vyjíždí určená technika
a velitelské vozidlo.
Proč výjezdy za rok byli smutnější?
Jednotka zasahovala u dopravní nehody na přechodu u školy, kde byla usmrcena chodkyně. Při výbuchu plynu v kotelně na
ubytovně v Plané přišel kotelník po převozu vrtulníkem o život.(Měl popáleniny na 80% těla). Při pomoci transportu nadměrného pacienta do sanity ZZS , pacient v nemocnici zemřel,
Členové jednotky odpracovali za rok : 63 hodin na údržbě výstroje a výzbroje, 6 hodin na údržbě vodního zdroje, 148 hodin
na pomoc obci, 58 hodin na údržbě techniky, 133 hodin na požárních dohledech, 158 hodin na propagaci požární ochrany, 60
hodin na přípravě odbornosti a 85 hodin na hlídání
zámku. Jednotka se podílela na kropení hřiště Slavoje, zajištění ohňostroje, spolupracovala se mateřskou
a základní školou, účastnila se pohádkové procházky pořádané Tepelským regionem, dětského dnu
a branného závodu, zajišťovala hlídání sochařského
sympózia na zámku, zajistila ukázku práce hasičů
na zámku při záchraně osoby a dalších akcí.
Na hasičské zbrojnici byla zhotovena nová střecha
a také došlo ke zvýšení sušáku na hadice, neboť starý
sušák byl nižší a hadice byli na spodní části přehnuté, kde docházelo k poškození vázání na konci hadic
a následné praskání.
Závěrem bych chtěl poděkovat členům jednotky
na práci v jednotce. Poděkování také patří zřizovateli
a všem sponzorům naší jednotky.
velitel jednotky Václav Zimák
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Hasiči varují !
Domácí krb bez komínu
Na trhu se objevují krby, které nepotřebují komín a
mohou stát třeba uprostřed místnosti na koberci či na
stole. Pro mnohé to je ještě záhada, má však jednoduché
vysvětlení. Na mysli mám
takzvané biokrby, které
spalují alkohol nebo biolíh. Při hoření nelétají jiskry
ani saze a vzniká tak malé
množství zplodin, že není
nutné zmiňované napojení na komín. Kouř odchází
přímo do místnosti stejným způsobem, jako když
se zapálí svíčka, a je zcela
neškodný. I když nikdy není nic tak jednoznačné, jak nás
mohou na první dojem přesvědčit reklamní letáky.
Takzvaný biokrb spaluje klasický etanol, tedy 96%
denaturovaný alkohol nebo speciální bioalkohol, tedy
přírodní produkt vyrobený z rostlin. Bioplyn hoří krásným klidným přirozeným žlutým plamenem bez vývinu
kouře, sazí nebo praskání jisker, takže nehrozí začouzení
interiéru ani po delším používání.Výsledkem spalování
je jen oxid uhličitý (CO2) a vodní pára (H2O). Skutečně
tedy nejsou potřeba žádné spalinové cesty - kouřovody ani komíny. Přitom v biokrbech plane skutečný oheň
jako v opravdovém krbu. Jedná se o konstrukčně zcela
novou generaci topidel, která musí vizuálně uspokojit
každého romantika. Krby lze montovat na zeď podobně jako plazmovou televizi, může stát na zemi nebo i na
stole. Krb zabírá poměrně málo místa a k jeho instalaci
není třeba žádných zvláštních stavebních úprav, takže
mohou být nejen v halách, obývacích pokojích, ale třeba i v koupelnách. Hodí se i do malých bytů, zimních
zahrad, kancelářích i vináren a restaurací.
Nejedná se o pouhou imitaci ohně, biokrby skutečně topí. Většina krbů má výhřevnost 2-4 kW. Nejběžnější krby dokáží ohřát místnost o ploše 20 m2 až o pět
stupňů. Nemohou tedy nahradit ústřední topení. Jsou
určeny především k doplnění vzhledu interiéru. Je v
nich však skutečný živý plamen, který dokáže vznětlivý
materiál v blízkém okolí zapálit. Části krbu blízko plamene se stávají extrémně horké. Před krbem může teplota
dosáhnout až 120°C. Doporučuje se většinou metrový
odstup hořlavých předmětů od čelní strany krbu. Přibližně 90% tepla sálá vzhůru. Proto by neměly být nad
krb zavěšovány hořlavé dekorační předměty či dřevěný
nábytek. Po stranách se bio krby zahřívají velmi málo. I
tak je důležité neumisťovat krb na taková místa, kde by
se k němu mohly dostat vlivem průvanu záclony, závěsy nebo jiné hořlavé předměty. Při výběru krbu je třeba
hledět na kvalitu. Zcela nejdůležitějším rozdílem mezi
levnými a kvalitními biokrby jsou kritéria bezpečnosti - nekvalitní biokrby jsou vyrobeny z materiálů, které
špatně absorbují teplo a zcela opomíjejí bezpečnostní
prvky. Nekvalitně vyrobené biokrby mohou mít například netěsné hořáky nebo se nekvalitní hořáky mohou
během hoření rozpadnout. Dalším problémem může
být u nekvalitních krbů systém zavěšení nebo pronikání
tepla do hmoždinek, kdy biokrby mohou i spadnout.

Plápolající plameny v biokrbu mohou příjemnou pohodu a romantickou náladu brzy změnit ve smrtelnou past.
Bio krb spaluje kyslík v místnosti a
přeměňuje ho v oxid uhličitý. Ten
se běžně vyskytuje ve vzduchu, ale
pouze v koncentraci 0,03%. V této
koncentraci je pro člověka neškodný.
Jenže krb koncentraci oxidu uhličitého podstatně zvyšuje na úkor kyslík. Příznakem nedostatku kyslíku je
náhlá slabost a špatné soustředění.
Při koncentraci oxidu uhličitého okolo 5% člověka přemůže ospalost a může mít závratě. Při koncentraci nad 8% již může člověk
upadnout do bezvědomí. Při 20% se člověk náhle zhroutí a smrt
nastává do 5-10minut. Rozhodně by se při používání krbu nemělo
spát. Proto se místnost s krbem musí pravidelně a dobře větrat.
Není vhodné používat v jedné místnosti více než jeden biokrb.
velitel Václav Zimák

NEMOCNICE V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH ŽIJE !
Vážení občané Mariánských Lázní a okolí,
vzhledem k tomu, že neustávají dotazy ohledně fungování
naší nemocnice, bychom vás rádi ujistili, že změny v provozu
nemocnice se dotkly v podstatě pouze operačních zákroků.
24 hodinová chirurgická i interní ambulance zůstala zachována beze změn včetně 24 hodinového provozu RTG i laboratoře.
U neodkladných případů ( STATIM) je 24 hodin denně k
dispozici také CT, jinak je CT i sono v provozu v pracovních
dnech od 7 do 14 hodin.
Zachovány zůstaly také ambulance gastroenterologická,
urologická, rehabilitační, neurologická a ambulance léčby
bolesti.
Nemusíte mít tedy žádné obavy, že o vás v naší nemocnici nebude postaráno. Budete vyšetřeni a ošetřeni stejně
jako dřív a teprve v případě nutnosti – např. předpokládaného operativního zákroku – vám bude zajištěn odvoz do
jiné nemocnice ( na cestu vám samozřejmě bude například
zafixována zlomenina nebo podán nějaký prostředek proti
bolesti tak, aby cesta pro vás byla snesitelnější).
Oproti dřívějšímu fungování nemocnice můžete dokonce
ušetřit, neboť při návštěvě chirurgické ambulance v době
pohotovosti vám bude místo dřívějších 90 Kč účtováno pouze 30 Kč.
Věříme, že nám zachováte svou přízeň i nadále.
Děkujeme
Více informací nejen o ordinačních hodinách naleznete
na našich stránkách www.neml.cz
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
SPORTKLUB CHODOVÁ PLANÁ
PLÁN SPORTKLUBU 2013
Datum

Název akce

2.2 2013

Maškarní bál

Marcin

9.2.2013

Líný tenis

Suková

23.2.2013

Turnaj Minigolf

Straka

30.3.2013

Ples sportovců

Ambrož

6.4.2013

Velikonoční florbalový turnaj

Suková a Pokorný

7.4.2013

Badminton

Marcin

21.4.2013

Zájezd do bazénu

Ambrož

30.4.2013

Turnaj Petanque

Straka

30.4.2013

Stavění máje

Ambrožová

10.5. 203

Míčový víceboj

Pokorný

11.5.2013

Jarní golfový turnaj

Straka

26.5.2013

Turnaj Minigolf

Straka

31.5.2013

Závody ve střelbě

Straka

1-2.6. 2013

Dětský den

Ambrožová

Červen

Cyklovýlet

Dlouhý

Vodácký zajezd Sázava

Marcin

Letní golfový turnaj

Straka

Běžecké závody pro děti

Ambrožová

4-7.7. 2013
20.7.2013
6.9.2013
7.9.2013

Memorial Lenky Volné

Ambrož,Volný

13.9.2013

Cyklozávody pro dětí

Ambrožová

28.9.2013

Babický štípanec

Vondrášek

31.9. 2013

podzimní Golfový turnaj

Straka

13.10.2013

Běh z Pístova

Ambrožová

9.11.2013

Kuželky

Ambrož

7.12.2013

Desetiboj Smíšených dvojic Marcin

26.12.2013

Vánoční florbalový turnaj

Pokorný, Suková

27.12.2013

Vánoční volejbal z posezením

Majerová
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PLES SPORTOVCŮ
V sobotu 30. března 2013 pořádá Sportklub TJ Slavoj
Chodová Planá tradiční Ples sportovců. Již po devatenácté a
tentokráte ve žlutozeleném velikonočním hávu (možno přizpůsobit vlastní outfit - není podmínkou). Těm, kdo jsou pravidelnými návštěvníky není potřeba nijak zvlášť ples anoncovat
a těm ostatním sdělujeme, že ples začíná ve 20°° hodin v KD
Chodová Planá, hraje Kamilos show band Kamila Štědráka a
večerem provází Jakub Štáfek alias Matěj Jordán z populárního nekonečného nováckého seriálu Ulice. Během večera se
dočkáte vloženého programu, který vás jistě pobaví a pravděpodobně i něco nového naučí. Samozřejmostí je Koktejlový
bar mistra umění barmanského Zdeňka Javorského. Těšíme
se, že si s námi přijdete užít poslední březnovou a navíc velikonoční sobotu.
Lístky budou k dostání od 20. 3. u Jana Ambrože v ZŠ Chodová
Planá (tel. 605722411), případný doprodej na místě. Potenciálním i reálným sponzorům předem děkujeme za pomoc s
realizací plesu.

VÁNOČNÍ FLORBAL
Druhý vánoční svátek patřil v kulturním domě florbalistům.
Na již tradičním turnaji se utkalo devět družstev. Vítězem se
stalo družstvo s názvem Paralyolympici ve složení Lukáš Pártl, Patrik Knopf, Jan Urban a Dominik Jiráň. Ve finále tito hráči
zvítězili nad domácím družstvem Žízeň 4:2. V utkání o třetí
místo Zgeňo team porazil Pantery 4:3. Další místa obsadila
družstva Husitská, Broďáci, Indiáni, Vajíčka a Tučňáci.
Nejlepšími střelci se stali Patrik Knopf (27 gólů), Luboš Pártl (25) a Míra Vašina (12). Nejlepšími brankáři byli vyhlášeni
Standa Sieber, Luboš Matys a Jiří Marcin.
Pořadatelé tímto děkují všem sponzorům, kteří pomohli
turnaj zajistit. Jmenovitě to byli pan Luboš Matys, rodinný
pivovar Chodovar, Truhlářství Luboš Hlačík a firma Solitera.

TURNAJ V LÍNÉM TENISE
Dne 9. 2. 2013 uspořádal Sportklub Chodová Planá turnaj
v líném tenise. Turnaj probíhal v kategoriích muži a ženy. Hrálo se
systémem každý s každým, rozhodovalo počet vítězství nadále vzájemný zápas a skóre. Jednalo se o první disciplínu, která byla
bodována do celoroční soutěže o nejlepšího sportovce roku.
Turnaj zahájilo 7 žen ve složení : Pokorná, Mlnaříková, Plecitá, Suková, Ambrožová, Marcinová, Zemanová. Po velmi zamotaném průběhu nakonec zvítězila bez porážky M. Suková, na druhém místě skončila V. Plecitá. Se stejným počtem čtyř vítězství,
ale horším skórem se na třetím místě umístila I. Marcinová. Další místo obsadila L. Pokorná taktéž se stejným počtem vítězství.
Na pátém místě se umístila S. Ambrožová, na šestém D. Zemanová a sedmém Z. Mlnaříková.
V mužské kategorii se výrazně přitvrdilo stylem hry. O vítězství bojovalo celkem 8 mužů ve složení:
Ambrož, Marcin, Suk, Malík, Straka, Pokorný, Rožumberg, Krejčí.
Zde o vítězi rozhodoval vzájemný zápas. Z prvenství se tak radoval R. Malík. Na druhém místě skončil Z. Pokorný.
Třetí místo obsadil J. Straka. Čtvrté místo se čtyřmi výhrami patřilo T. Krejčímu. Na pátém místě se umístil J. Ambrož,
na šestém J. Rožumberg, na sedmém S. Suk a na osmém místě T. Marcin.

Sportklub TJ Slavoj Chodová Planá

Sportklub
p
TJ Slavojj Chodová Planá

PoƎádá
PoƎádá

Velikonoēní turnaj ve florbale
6. 4. 2013 od 9:00 hodin v
sále kulturního domu Chodová Planá.
Prezence do 8:30 hodin
Hrají týmy 3+1

Turnajj v Badbintonu
7.4. 2013 od 9:00 hodin v
sále kulturního domu Chodová Planá.
Ženy 9 00
Ženy-9:00
Muži-11:00

Startovné 100,, na hráēe
Obēerstvení zdarma, prima zábava
PƎípadné info: Saša Suk 606 689 360

Kontakt: tom.marcin@seznam.cz

Poděkování za dar
Tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá by rád touto cestou poděkoval společnosti CHODOVKA a.s. za finanční příspěvek
na činnost dětského tenisového kroužku. I díky tomu se může 27 dětí během zimy v kulturním domě připravovat
na letní sezónu.
Sáša Suk, trenér
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KULTURA

Dne 23. února 2013 proběhl v kulturním domě dětský maškarní ples.
Odpoledne plné smíchu, her, soutěží
a tance vyvrcholil vyhlášením nejlepších či nejkrásnějších masek. Účast
dětí a doprovázejících rodičů byla
veliká a proto patří organizátorům
(SRDPŠ) a sponzorům velký dík.

Sportklub Chodová Planá byl pořadatelem tradičního maškarního plesu. V kulturním domě bylo 2. února 2013 vidět
83 nejrůznějších masek. K tanci a poslechu jim i dalším návštěvníkům hrála
kapela Tandem.
Během večera mohli všichni přítomní
hlasovat o tom, které masky se jim nejvíce líbí. V kategorii skupin vyhrála Basa
piv z Plané před domácími Roztleskávačkami a Zdravotními sestřičkami z Plané.
V kategorii dvojic vyhráli Otík a Pávek,
druhé místo získali Beruška s Ferdou a
třetí skončili Motorkáři. Mezi jednotlivými maskami získala nejvíce hlasů Opice
před Elvisem a Vánočním stromkem.
Se zajištěním plesu pomohli finančně
sponzoři Richard Brűmmer, Ctirad Hirš
a Luboš Hlačík. Za tuto pomoc jim patří
poděkování od pořadatelů.

Přání k 60.narozeninám
proVáclava Brože
Život to vzal zase zkrátka,
je tady šedesátka.
Budíž pravdou dávné rčení,
stár, že člověk nikdy není.
Cíti-li se v duši mlád,
žije si na světě rád.
Ať Tě život stále baví,
vše nejlepší hodně zdraví
Ti přejí dcery Maruška,Vendula a Lucka
s rodinami.
14
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SPORTKLUB TJ Slavoj Chodová Planá za podpory
ZŠ a MŠ Chodová Planá a mČstysu Chodová Planá
poĜádá

ZÁJEZD
do Freizeitzentra WEIDEN
nedČle 21. dubna 2013
• Odjezd v 8°° hodin od Veþerky - návrat okolo 14°° hodin
• Pobyt ve Weidenu ve Freizeitzentru cca 9.15 – 12.15 hodin
• Cena zájezdu
- dČti a mladiství do 18-ti let
neþleni
6,00 €
þleni Sportklubu 3,00 €
- dospČlí
neþleni
12,00 €
þleni Sportklubu 6,00 €
• V cenČ je zahrnuta doprava luxusním autobusem a 3 hodinový pobyt ve Freizeitzentru
Weiden – SvČt bazénĤ a saunový svČt – viz http://www.freizeitzentrum-weiden.de
• DČti pouze v doprovodu dospČlé osoby.
• Zájemci si mohou místo pĜedem zamluvit a zaplatit ve škole u J. Ambrože, kde lze získat
i odpovČdi na Vaše pĜípadné dotazy – tel. 733 320 013, nebo pĜijít rovnou na místo
odjezdu. PĜipojištČní pro pĜípad úrazu si sjednává každý individuálnČ.
•

PĜipomínám, že þlenské a oddílové pĜíspČvky v celkové výši 250,-- Kþ máte možnost zaplatit do 31.3.2012 a tím se stát þlenem
Sportklubu

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16-18. týdnů cena 159 - 170,- Kč/ks - v začátku snášky 178,- Kč/ks

Prodeje se uskuteční : ve středu 10. dubna 2013
Chodová Planá – pod kostelem u hotelu U sládka – v 9:00 hod.
Případné bližší informace tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
........................................................................................................................................................................................................
Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích kožek – cena 22-35 Kč/ks

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 8. 3. 2013
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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