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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
přestože nás počasí stále nepřesvědčuje o nadcházejícím létě, jeho čas se blíží a s ním doba volna, prázdnin a
dovolených. V tomto období se také nejvíce konají v místě a okolí nejrůznější kulturní a sportovní akce.
V minulém čísle jsem vás informoval o našich dvou nejvýznamnějších tj. o II. ročníku Mezinárodního sochařského sympozia a Chodských svatojánských slavnostech. Obě tyto akce proběhnout v červnu 2013 v areálu
chodovoplánského zámku.
Určitě si nenechte ujít zahájení sochařského sympozia, kde hlavním hostem bude hitmaker Michal David,
který potěší svými písničkami srdce nejednoho fanouška. Od 14:00 hod. je připraven program, který potrvá do
pozdějších odpoledních hodin. Vstupné činí 100,- Kč. Sympozium končí dne 22. června 2013 a bude navázáno Chodskými slavnostmi. Podrobnější informace budou uveřejněny
na plakátech. Zbývá už jen, aby nám přálo počasí a budu se
na vás všechny, kteří přijdete, velmi těšit.
Nakonec přeji všem čtenářům dobrý start do nadcházejícího letního období.
Ctirad Hirš
starosta
DĚNÍ V OBCI
Po nekonečně dlouhé zimě technické služby městyse již usilovně čistí chodníky a ulice, regeneruje se obecní
zeleň. Je to mnoho hodin pracovních úkonů, protože Chodová Planá disponuje poměrně velkou plochou místních
komunikací, chodníků a veřejných prostranství.
Pro obyvatele mám celkem příjemnou zprávu, protože zastupitelstvo schválilo částečné opravy zámku, které spočívají zejména v rekonstrukci veřejného osvětlení, oprav vnějších fasád, částečné opravy střechy u vstupu, opravy
venkovní terasy nad vstupním vestibulem a dalších drobnějších opravách.
Bohužel se zima podepsala velmi výrazně na našich komunikacích. Snažíme se co nejrychleji tuto katastrofu
v podobě četných výtluků zlikvidovat. Nejedná se samozřejmě pouze o komunikace v Chodové Plané, ale také
ve spádových obcích.
Dále upozorňuji občany, že v ulici Chodská u hasičárny byla umístěna nová sběrná nádoba od společnosti IGRO
na tříděný odpad - SKLO z důvodu nedostatečné kapacity a tím vznikajícího nepořádku v okolí kontejnerů. Vzhledem k tomu, že Městys Chodová Planá nenavýšil poplatky za svoz odpadů, očekávám od vás důslednější třídění.
Proto znovu v tomto čísle uvádíme, že městys disponuje sběrným dvorem a kompostárnou v areálu Chodovky a.s.,
které jsou vám všem k dispozici. Do kompostárny je možné svážet 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.
Ctirad Hirš
starosta
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 14 ze dne 24. 4. 2013
62. ZM schvaluje:
1. Předložený program 14. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení : Michal Vasilečko
Mgr. Stanislav Janoch
3. Ověřovatele zápisu: Ing. Sylva Zítková, Zdeňka Štěchová
4. Kontrolu usnesení 13. zasedání ZM.
5. Konání Chodských slavností 2013 v areálu zámku.
(bod č. 14.1.2 programu ZM)

16. Stažení bodu z programu zasedání.
(bod č. 14.11 programu ZM)

17. Prodej pozemku p.č. 3250/67 o výměře 2007 m2 v k.ú. Chodová Planá pánům René Hlaváčikovi a Leonu Tsoukernikovi
za účelem výstavby RD za těchto podmínek:
-uzavření kupní smlouvy
- cena 400,- Kč / m2
- do 1 roku stavební povolení
- do 2 let základová deska
- do 5 let kolaudační rozhodnutí na stavbu
V případě nesplnění podmínek pokuta 120,- Kč/m2.
(bod č. 14.12 programu ZM)

6. Vyvěšení programu před veřejným zasedáním ZM na inter- 18. Dle ustanovení § 4 zákona č. 94/1963 Sb., O rodině ve znění
netové stránky městyse v upraveném znění dle zákona
pozdějších předpisů oddávajícím Mgr. Stanislava Janocha.
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších
(bod č. 14.13 programu ZM)
předpisů. (bod č. 14.1.3 programu ZM)
7. Návrh Letopisecké komise názvu nové ulice v lokalitě Slovany
jako ,,Slunečná“. (bod č. 14.2 programu ZM)
8. Nákup kontejneru pro objemný odpad. (bod č. 14.3 programu ZM)
9. Návrh úpravy stanov VSO Halže schválené členskou schůzí VSO
dne 21. 3. 2013 v předloženém znění. (bod č. 14.4 programu ZM)

63. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM. (bod č. 14.1.1 programu ZM)
2. Vyhodnocení čerpání dotací na přímou podporu sportovních oddílů, občanských a zájmových sdružení v roce 2012.
(bod č. 14.7 programu ZM)

10. Stažení bodu z programu zasedání. (bod č. 14.5 programu ZM)
11. Zprávu ústřední inventarizační komise o provedení řádné
inventarizace k 31.12.2012. (bod č. 14.6 programu ZM)
12. Rozpočtový výhled městyse Chodová Planá na roky 2014 2016. (bod č. 14.8 programu ZM)
13. Rozpočtové opatření č. 1/2013. (bod č. 14.9 programu ZM)
14. Návrh na přidělení dotace na činnost spolků a organizací
na rok 2013 v předložené výši. (bod č. 14.10.1 programu ZM)

Dne 12. června 2013
se koná 15. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Chodová Planá.
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti kulturního domu
v 18.00 hodin.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

15. Změnu Zásad pro poskytování dotací na přímou podporu
sportovních oddílů, občanských a zájmových sdružení pracujících s mládeží. V příloze Zásad se stanovuje věková hranice
dětí od 6-ti let do 18-ti let. (bod č. 14.10.2 programu ZM)

Ctirad Hirš v.r.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 27. dubna 2013 proběhlo v obřadní síni úřadu městyse pod vedením starosty pana Ctirada Hirše první letošní vítání
nových občánků našeho městyse.

Přivítáni byli:
Hana Cenigová,
Václav Vopálenský,
David Šácha,
Jakub Moták,
Patrik Škola
a Matěj Majer.

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

Jarní úspěchy naší školy :-)

Letošní jaro je pro naší školu pokračováním žní na nejrůznějších školních soutěžích. I přes fakt, že ne každý docení píli žáků i
pedagogů Vám předkládám výčet úspěchů našich žáků v okresních a krajských kolech (tzn. postoupivší vítězové nižších soutěží).
Kinderiáda - Domažlice - krajské kolo 16. místo
Vybíjená dívky - Tachov - okresní kolo 1. místo
Vybíjená mix - Tachov - okresní kolo 8. místo
Vybíjená dívky - Tachov - krajské kolo 4. místo
Recitační soutěž - Tachov - okresní kolo 1. místo (Jiří Krejčí)
Recitační soutěž - Plzeň - krajské kolo - 4. místo (Jiří Krejčí)
Matematická olympiáda - Tachov - okresní kolo - 3. místo (Sam Janoch)
Mc Donald´cup fotbal - Planá - oblastní kolo - 2. místo ml. i st.
Mc Donald´cup fotbal - Tachov - okresní kolo - 6. místo st. a 5. místo ml.
Přírodovědná soutěž „Mladý zahrádkář“ - Tachov - okresní kolo - 1. místo
(Eliška Zítková) - postup na republikové finále do Klatov
Přírodovědná soutěž „Mladý zahrádkář“ - Tachov - okresní kolo - 3. místo
(Anna Brümmerová)
Dopravní soutěž - Tachov - okresní kolo - 4. místo
Všem úspěšným gratulujeme a ostatním přejeme, aby se jim napříště dařilo
úspěšné následovat. :-)
Mgr. Jan Ambrož
ředitel
21.5. se konalo další Jarní setkání žáků, rodičů a přátel 4.třídy.
Po zahajovacím flétnovém koncertu se všichni dali s chutí do tvoření,
soutěžení a ochutnávání přinesených dobrot. Setkání se vydařilo
a další nás čeká na podzim.
Světlana Ambrožová
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Dílny
Jedno květnové páteční dopoledne se ve škole konaly
Jarní dílny. Děti pracovaly v 10ti dílnách, vyráběly dárky
maminkám ke Dni matek. Den se krásně vydařil a maminky
byly mile potěšeny.
Světlana Ambrožová

Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Občané pro rozvoj a prosperitu
areálu zámku Chodová Planá

JARO 2013 - naše pozvánky
Občanské sdružení vzalo na vědomí, že Městys Chodová Planá, na základě naší iniciativy a podpory,
zahájilo opravy a údržbu zámku v Chodové Plané. Za tuto skutečnost velmi děkujeme současné radě a zastupitelstvu obce.
S prováděním oprav souhlasíme a všemožně je budeme podporovat, i když narušují původní plán akcí, které byly plánovány
v zámku a jeho areálu.
Jak již jste byli informováni, proběhne v areálu zámecké zahrady, již druhé sochařské sympozium ve dnech 8. 6. 2013 až 23. 6.
2013.
Občanské sdružení se k této akci připojí dalšími podpůrnými akcemi a to:
- dne 15. 6. 2013 v době od 9:00hod do 12:00 hod. uspořádá Sdruž. občanů za rozvoj a prosperitu areálu a zámku Chod.
Planá, společně s Lesní správou Přimda „Den s Lesy ČR“, kam srdečně zveme děti s Mateřské školy i Základní školy v Chodové
Plané, spolu s rodiči.
K této akci bude ve spolupráci se Základní školou, uspořádána v budově (s návštěvní místností vedle vrat do zámku) Výstava
ručních prací dětí z MŠ, ZŠ a to ve dnech 15. 6. 2013 od 9:00 hod. do 12:00 hod. a dne 16. 6. od 13:00 hod. do 17:00 hod.
Zveme na ni všechny rodiče, tety, strejdy, babičky a dědečky.
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- dne 16.6.2013 pozvalo naše Občans.sdružení do zámecké zahrady tvz. „ AUTOBUS 2015“s divadelním představením, pro děti i dospělé a to od 13.00 hod do 16.00 hod.Vstupné na tuto akci je zdarma. Předpokládáme,
že se této kulturní akce zúčastní maximální počet občanů z městyse a okolí.
Stále chceme pro širokou veřejnost uskutečnit otevření zámeckého areálu v letních měsících. A to samozřejmě s pomocí rady
a zastupitelstva Městyse Chod.Planá. Naše další návrhy, které jsou v platnosti, je vybudovat v zámeckém areálu tvz. Koutek pro
seniory,dětské hřiště apod.
K našich aktivitám, nám nabídl možnost spolupráce p. Kvasnička ml. z Plané,který by představil tvz.historickou vojenskou techniku. Jistě v budoucnu využijeme.
Bohužel, z důvodu provádění stavebních úprav zámku, bude zámek po celou dobu trvání akce uzavřen. A to dle informací
p. starosty Ct. Hirše.
Občanské sdružení se rozhodlo pomoct paní Kubíčkové s uspořádáním akce „Výstavní zámek“. Tato výstavní galerie by
měla proběhnout ve dnech 19.8.2013 až 25.8.2013. Vzhledem ke stavebním úpravám v zámku, bude tato akce uskutečněna
v budově bývalé ošetřovny.(Vila Thor)
Jako doprovodný program proběhne dne 23.8.2015 opět vystoupení společnosti „AUTOBUS 2015“, s tím, že zároveň
proběhne výstava zahrádkářských výpěstků a pečení bramborových placek v areálu zámecké zahrady. Bude
zde připraveno občerstvení pro návštěvníky. V této akci nám přislíbili pomoc místní hasiči.
S přesným programem seznámíme veřejnost cestou plakátů, zveřejněním na internetových stránkách Městysu Chodová Planá
a na webové stránce občanského sdružení.

(www.zamek-chodova-plana.cz)
Včas pozveme dobrovolníky na úklid budov, které budou potřeba k provedení výstavy ručních prací dětí ZŠ a MŠ a výstavní
galerie. A hlavně děkujeme členům o.s., za jejich úsilí v našich plánech.
Za Občanské sdružení za rozvoj a prosperitu areálu a zámku Chod.Planá / zkratka: OSZRPAZ/
Ing.Josef Pěkný , Stanislava Janochová

Z činnosti OSOTR
Brigády v Boněnově
V květnu byly opět zahájeny brigády v Boněnově. Konaly se každou sobotu a v pracích se bude pokračovat i v dalších měsících. Brigády budou probíhat po celý den (dokud brigádníkům nedojdou síly), začínáme vždy v 8:00 hod. Letošním „stavebním“
cílem Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu je obnova podlah v boněnovském kostele Všech svatých. Přestože
jsme letos nezískali na obnovu kostela žádnou dotaci, pevně věříme, že bude letošní záměr naplněn. Samozřejmě o to vítanější
bude každá pomoc - ať už finanční, nebo fyzická (účast na brigádě).
Značný díl letošní práce budou představovat výkopové práce. Po nich bude následovat položení izolační vrstvy a následně
dlaždy. V květnu byly zahájeny práce v presbytáři a sakristii, obnoven (znovu vyzděn) byl také hlavní oltář. Další práce budou
probíhat v červnu i o prázdninách, téměř (s výjimkou začátku července) každou sobotu - aktuální informace jsou průběžně
zveřejňovány na internetových stránkách našeho občanského sdružení (osotr.cz), městyse Chodová Planá (chodovaplana.cz) a
na vývěsce v Boněnově. Každý, kdo je ochoten přiložit ruku k dílu, je vřele vítán, zvláště místní občané. Každá pomoc je opravdu
vítaná, zapojit se lze samozřejmě třeba i jen na pár hodin, ať už dopoledne, či odpoledne. Kdo může, nechť si s sebou, prosím,
vezme také pracovní nářadí (kolečko, krumpáč, lopata), ale není to podmínkou.
Pomozte nám, prosím, obnovit boněnovský kostel Všech svatých do jeho původní podoby a krásy!
Aleš Moravec, předseda OSOTR

Přednáška PhDr. Radomíra Malého
V sobotu 11. května 2013 se v Kulturním domě v Chodové Plané uskutečnila přednáška PhDr. Radomíra Malého nazvaná Inkvizice - mýty a skutečnost. Historik, vysokoškolský i středoškolský pedagog PhDr. R. Malý potvrdil, že je jedním z našich předních
odborníků (mimo jiné) v oblasti středověkých a raně novověkých dějin. V přednášce se podrobně věnoval problematice inkvizice, tedy instituce, s níž bývá často spojována řada mýtů a pseudovědeckých teorií. PhDr. R. Malý předestřel danou problematiku
bez předsudků a ideologických nánosů tak, jak se jeví ve světle moderní vědy.
Přednáška měla značný ohlas, nebylo tedy divu, že z řad posluchačů zazněla řada otázek, na něž PhDr. R. Malý následně velmi
zajímavě odpovídal. Naprostá většina přednesených informací skutečně není obecně známa, např. to, že biskupská či papežská
inkvizice zcela výjimečně vydávala někoho světské moci k potrestání, a to navíc jen tehdy, když daná osoba se dopustila kromě
hereze také nějakého kriminálního činu. Ve zcela jiném světle se např. objevil jinak známý případ Giordana Bruna, který nebyl
vydán světské moci k potrestání pro herezi, nýbrž z důvodu kriminálních zločinů (vražda převora kláštera), udavačství (v Anglii
se vloudil mezi katolíky, které následně za vlády Alžběty I. udával - vydával je tak na jistou smrt) a další morální delikty. Málo
známými informacemi byla přednáška přímo nabita, takže není divu, že PhdR. R. Malý sklidil dlouhotrvající potlesk.
Jiří Aubris
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Den plný her pro děti 2013
I letos naše občanské sdružení připravuje prázdninový den pro děti. Po loňské Cestě kolem světa čeká děti opět výprava do světa dobrodružství - množství her i dalších atrakcí. Bližší informace budou zveřejněny na plakátech i na internetu (osotr.cz). Den
plný her by se měl uskutečnit v 2. polovině srpna nebo začátkem září. Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče!
Aleš Moravec, předseda OSOTR

HASIČI
Kam vyjížděli hasiči ?
Jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse Chodová Planá od začátku roku vyjížděla k 8 zásahům.
Do 11.března jednotka nevyjížděla. Konec klidu skončil dnem 12. března v 7:23 hod. kdy jednotka hasila
požár domu v Karlovarském kraji a to v obce Trstěnice. 24. dubna jednotka vyjela ve 14:14 hod. k požáru
odpadkového koše na autobusové zastávce v Chodové Plané. Měsíc květen je ve znamení výjezdů, které začly
7. května v 18:58 hod. kdy jednotka vyjela k technické pomoci (ucpané vpusti ve Výškovské ulici), 14. května
v 7:53 hod. byla jednotka volána k požáru trávy, ale po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná
o planý poplach. Opět večer ve 21:14 hod. jednotka zasahovala u úniku nebezpečných látek na sídlišti Lučina.
49 minut po půlnoci tedy 15. května jednotka vyjížděla k požáru do Chodské ulice. Klidový režim netrval dlouho, neboť následný
den 16. května ve 14:20 hod., jednotka hasila požár střechy v Michalových Horách. Poslední výjezd byl 21. května ve 22:02 hod.,
kde byl hlášen požár v Nádražní ulici. Po oznámení všech výše uvedených událostí jednotka vždy vyjela do pěti minut po oznámení. Události jsou vyhlašovány KOPISEM HZS Plzeňského kraje. Oznámení výjezdu je podáno nejdříve telefonicky a v zápětí
SMS, pak je výjezd vyhlášen sirénou. Na členech jednotky je co nejdříve se dostavit do hasičské zbrojnice, obléci se do zásahového obleku a nastoupit do zásahového vozidla. Je to velmi náročné na rychlost, neboť záleží, kde se v době vyhlášení nachází
členové výjezdové jednotky. Členové jednotky mají určeny služby. Jednotka je zařazena do JPO III/1 a vyjíždět by měla do 10
minut. Jednotka také zajišťovala požární bezpečnost na závodech na dlouhé ploché dráze v Mariánských Lázních na Mistrovství
veteránů a Mistrovství republiky. Další informace o činnosti jednotky zmíním v příštím čísle REGENTU.

Černá můra hasičů
U žádných technických zařízení se riziko vzniku požáru nedá zcela vyloučit. Výjimkou není ani fotovoltaika.
V současné době je na území ČR již více jak 22 tisíc fotovoltaických elektráren.Přesto nemají na našem území dlouhou tradici, a
z praxe víme, že o požární zásahy poblíž fotovoltaických panelů nebude nouze.
Fotovoltaické elektrárny, zejména jsou-li umístěny na střechách domů, představují pro hasiče nová rizika. Mají tu zvláštnost, že
je v případě požáru nejde jednoduše zcela vypnout. Prvotním problémem je najít střídač, na kterém se systém odpojuje od sítě.
Ne vždy je totiž umístěn u vchodu do budovy poblíž hlavního vypínače. I když se systém odpojí od sítě, solární panely na střeše
i dále mohou vyrábět elektrickou energii a postačí jim k tomu i svit měsíce nebo světelný kužel světlometů. Většina u nás používaných panelů je tvořena 72 články pozapojovanými tak, aby celkové jmenovité napětí panelu bylo 24 V. To by nepředstavovalo
výrazné riziko, ale panely jsou ještě na střeše pospojovány do skupin, tvz. stringů, a od nich do měničů, které bývají umístěny
v nižších patrech budov, kterým protéká e stejnoměrný proud o napětí v řádech stovek voltů. Některé novější systémy se snaží
pracovat jen s bezpečným napětím a stringy jsou pospojeny tak, aby dávaly max. 120 až 140 V. Může se však stát, že díky teplu
při požáru dojde k nechtěnému propojení a navýšení napětí. Další problém představují velké kondenzátory ve střídačích, které
mohou být zdrojem napětí i několik minut po vypnutí, a to na obou stranách odpojené části. Solární panely navíc výrazně omezují manipulační prostor potřebný pro bezpečné hašení požáru, znemožňují přístup ke střešní krytině, která může být zasažena
požárem a je v ní potřeba vytvořit otvor k odvětrání a také váhově zatěžují konstrukci, která se tak při požáru může dříve zřítit.
Některé novější systémy mají spínače u panelů nastaveny tak, aby v případě odpojení elektrické přípojky objektu automaticky
odpojily i všechny stringy. Hasiči však na místě zásahu na první pohled nepoznají, jak systém elektrárny funguje a proto vždy
musí postupovat s maximální opatrností. Hodně by jim pomohlo, kdyby u objektů s namontovaným fotovoltaickým systémem
měli k dispozici dokumentaci zdolávání požárů s vyznačením umístění vypínačů a popisem, kde jaké napětí mohou hasiči odpojení očekávat.
Možné komplikace:
- Fotovoltaické panely nemusí být vidět ze země.
- U domu nemusí být vhodné nástupní plochy.
- Bývá složitější doprava hasiv na plochu požáru.
- Střešní konstrukce s panely snese nižší zatížení.
- Kovové konstrukce se mohou dostat pod napětí.
- Mohou být narušené požárně dělící konstrukce.
- Neznáme umístění odpojovacích prvků systému.
- El.napětí v článcích může generovat i osvětlení.
- Bývá zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
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Vypalování trávy - jarní evergreen
Přichází to každé jaro s železnou pravidelností. Sníh je pryč a loňská tráva, odumřela, je nevzhledná a začíná na jarním sluníčku
schnout. Zbavování pozemků staré trávy a porostů si ale lidé představují různě. Není to jen tráva, ale také pálení dřevin a jiného
odpadu. Vypalování trávy a přírodních porostů je přitom zákonem zakázáno. Podle § 17odst. 3 písm.f ) zákona č.133/1985 Sb,
o požární ochraně nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů a pálení dřevin, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst.
1 písm. s) citovaného zákona. Prostý občan tak může za takové jednání dostat pokutu až pětadvacet tisíc korun.
Právnická nebo podnikající osoba může hořlavé látky spalovat na předem připravené hromadě na volném prostranství, pokud
je tato činnost řádně nahlášena příslušnému HZS kraje a pokud jsou splněny všechny podmínky a opatření, které HZS kraje
tomuto podnikateli nebo firmě stanovila. HZS může také tuto činnost přímo zakázat. Porušení zákazu nebo nesplnění podmínek či nenahlášení spalování odpadu může být sankcionováno podle § 76 odst. 2 písm. n) téhož zákona pokutou do výše až půl
milionu korun.
Bezpečnostní desatero
1. Důsledně dbát pokynů příslušného HZS kraje.
2. Velikost hromad klestu volit tak, aby shořela během pracovní směny
nebo v době přítomnosti dozoru.
3. Při náhlém zhoršení počasí (např. silný vítr), oheň ihned uhasit.
4. Místo pro pálení izolovat od okolí pruhem širokým nejméně 1 m,
odstranit z něj hořlavé materiály až na zeminu.
5. Místo spalování zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek.
6. Místo pálení opustit až po úplném uhašení ohně.
7. Po dobu 5 dnů nebo vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolovat.
8. Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.
9. Dodržovat bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských objektů.
10. Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
Závěrem bych vás chtěl informovat, že je možné se v této problematice pálení vždy obrátit na velitele výjezdové jednotky
Městyse na telefon 725 046 593. Po telefonním hovoru vše zařídím na HZS Plzeňského kraje .
velitel jednotky Václav Zimák

SPORTOVNÍ RUBRIKA
Sportovec roku 2013
Po několikaleté pauze se Sportklub rozhodl zařadit opět soutěž o nejlepšího sportovce roku v kategorii muži a ženy. Celoroční
soutěž je otevřena všem příznivcům sportu a kdokoliv si může přijít vyzkoušet své sportovní umění hned v několika odvětvích
sportu. Během roku je do soutěže vybráno 10 disciplín, ze kterých se průběžně sčítají body za nejlepší umístění.
Soutěžní disciplíny: líný tenis, badminton, plavání, pétanque, míčový víceboj, golf, minigolf,
střelba, kuželky a halový desetiboj smíšených dvojic.

Průběžné pořadí deseti nejlepších po šesti disciplínách:

Ženy

Muži

1. Lucie Pokorná

58 bodů

1. Zdeněk Pokorný

55 bodů

2. Miroslava Suková

44 bodů

2. Tomáš Marcin

52 bodů

3. Světlana Ambrožová

35 bodů

3. Antonín Krejčí

51 bodů

4. Anna Suková

34 bodů

4. Jiří Straka

50 bodů

5. Simona Hlačíková

27 bodů

5. Roman Malík

48 bodů

6. Ivana Marcinová

26 bodů

6. Richard Brümmer

41 bodů

7. Jitka Koišová

17 bodů

7. Libor Hlačík

40 bodů

8. Olina Gregorová

16 bodů

8. Gustav Ščasnár

28 bodů

9. Kateřina Hlačíková

16 bodů

9. Luboš Hlačík

27 bodů

10. Věra Plecitá

14 bodů

10. Jan Ambrož st.

25 bodů
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Badmintonový turnaj
V kulturním domě se 7.dubna konal badmintonový turnaj.
Pořadatelem byl Sportklub a zúčastnilo se 13 hráčů – 7 žen a 6
mužů. Mezi ženami se suverénní vítězkou stala Mirka Suková,
která vyhrála všech šest utkání. Za ní skončily Lucie Pokorná
a Ivana Marcinová. Mezi muži byl boj daleko vyrovnanější. O
pořadí na prvním a třetím místě musel rozhodnout vzájemný zápas. Celkovým vítězem se stal Libor Hlačík se stejným
počtem bodů jako druhý Jiří Kuzmík. Třetí místo obsadil Tomáš
Marcin, který měl stejný počet bodů jako čtvrtý Roman Malík.

Golfový turnaj
Sportklub Chodová Planá uspořádal 11. května třetí ročník jarního golfového turnaje. V Zádubu se sešla rekordní účast - 21
mužů a 11 žen. Mezi muži zvítězil Martin Švejda (36 ran) před Davidem Hankem (36 ran) a Gustavem Ščasnárem (37 ran). Mezi
ženami byla nejlepší Lucie Pokorná (51) před Simonou Hlačíkovou (60) a Jitkou Koisovou (65).
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Chodovoplánská florbalová liga 2012/02013
Chodovoplánská florbalová liga je u konce. Hráči se tak sešli na závěrečné vyhodnocení výsledků a dovednostní soutěže.
21 kol bojovaly o letošní titul týmy: Husitská, Panteři, Tučňáci a Indiáni. Během sezóny se do ligy zapojilo 48 hráčů + brankáři.
Celkem bylo vstřeleno 813 branek, na kterých se podílelo 32 střelců. Po velmi vyrovnaném průběhu a strhujícím závěru, dokázali vůbec poprvé v historii ligy zvítězit Indiáni s 89 body. Na druhém místě skončili Panteři s 88 body. Třetí místo obsadili obhájci
titulu Husitská s 67 body. Čtvrté místo patří velmi houževnatému týmu Tučňáků s 15 body.
Vyhodnoceni bylo také 10 nejlepších střelců ligy, a to v tomto pořadí:
M. Vašina - 102 branek, M. Suková - 91branek, A. Suková - 74 branek, Z. Pokorný - 60 branek, L. Hlačík - 57 branek,
M. Galba - 51 branek, R. Zimák - 41 branek, V. Volný - 37 branek, M. Zlatník - 35 branek, M. Loulová - 33 branek
a R. Sloup – 33 branek.
Nejlepším brankářem byl oceněnen Petr Kotál.
Na závěr byla vyhlášena dovednostní soutěž ve střelbě na cíl, kde zvítězil Sáša Suk a soutěž v trestném střílení, kde si nejlépe
vedl Míra Vašina.
Nadcházející ročník začne opět na podzim a to prvním kolem 6. 10. 2013.
Poděkování patří sponzorům : MERIMEX s.r.o. , Richard Brümmer, Ctirad Hirš. Díky kterým můžeme ocenit snažení všech týmů
a dovednost šikovných střelců. A především SPORTKLUBU, který celou florbalovou ligu zastřešuje.

Pétanque
Sportklub uspořádal 30.dubna další ročník turnaje v pétanque. Na stadión přišla rekordní účast - 11 žen a 8 mužů. Utkali
se systémem každý s každým do 10 bodů.
V kategorii ženy získala první místo Lucie Pokorná, která
osmkrát vyhrála a pouze dvakrát prohrála. Druhá byla Irena
Kohoutová, která měla stejně bodů, ale s Pokornou prohrála
vzájemný zápas. Další místa obsadily Anna Suková (7 výher),
Světlana Ambrožová (6), Simona Hlačíková (5), Ivana Marcinová (5), Stanislava Janochová (3), Miroslava Suková (3), Kateřina
Kohoutová (2), Kateřina Hlačíková (2) a Olga Gregorová (2).
Mezi muži zvítězil Roman Malík, který šestkrát vyhrál a pouze
jednou prohrál. Další místa obsadili Tomáš Marcin (5 výher),
Jiří Straka (4), Zdeněk Pokorný (4), Josef Zámečník (3), Miloš
Hlačík (2), Jan Ambrož starší (2) a Luboš Hlačík (2).
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Tenis družstev
Tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá
uspořádal 18. května pátý ročník turnaje družstev. Hrálo se o putovní pohár
starosty obce. Zúčastnilo se pět družstev - tři domácí, Planá a Vizovice. Vítězem se poprvé stalo domácí družstvo C
ve složení Sáša Suk, Libor Hlačík, Zdeněk
Pokorný a Hung Lien Tran.

Šachy vyhrál Vácha
Šachový oddíl Slavoj Chodová Planá zorganizoval tradiční prvomájový turnaj. V penzionu Svatá Anna bojovalo osm šachistů o ceny a dobré
umístění. Hrálo se systémem každý s každým.
Suverénním vítězem se stal Jaroslav Vácha, který
vyhrál všech sedm zápasů. Druhé místo s 6 body
obsadil Jan Švec. Napínavý byl souboj o třetí
místo. V posledním zápase Karel Mašek nečekaně prohrál s Františkem Chvalem. Díky tomu získal třetí místo Jiří Straka se 4 body. Stejně bodů
měl i čtvrtý Chval a páté místo zbylo na Maška se
3,5 bodu. Šestý skončil Miroslav Motl se 2 body,
sedmý Karel Královec z Horšovského Týna s 1
bodem a osmý Milan Ščasnár. Ten získal pouze
půl bodu za remízu s Maškem.
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Pro občasník Regent zpracoval 23.5.2013
Jiří Straka

„KOUPÍM RESTITUČNÍ NÁROKY“
za nadprůměrné ceny
Jan Růžička
Beroun č.p. 1
364 61 Teplá
Tel: 353 392 577
Mob: 607 121 161
E-mail: jan.r@email.cz
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Městys Chodová Planá a občanské sdružení NEFOSIN pořádají ve dnech

8. - 22. června 2013

II. MEZINARODNI
SOCHARSKE SYMPOZIUM
v areálu zámku, které bude 22. června završeno slavnostmi
městyse Chodová Planá. Téma sympozia: PŘÍRODNÍ ŽIVLY.
Sympozia se účastní 9 sochařů z Čech a Německa.
Součástí 14-ti denního sympozia jsou kulturní programy
pro výtvarníky a širokou veřejnost.

DOPROVODNÝ PROGRAM
II. ročníku Mezinárodního
sochařského sympozia

CHODOVÁ PLANÁ
www.chodovaplana.cz

SOBOTA 8.6.2013
Vstupné 100,- Kč na celý den
14,00 hod. zahájení sympozia
14,15 hod. hudební skupina TANDEM p. Poura
17,00 hod. hudební skupina DM BAND

18,15 hod. vystoupení Michala DAVIDA
19,15 hod. hudební skupina DM BAND

SOBOTA 15.6. 2013
09,00 hod. Den s Lesy ČR (zábavně naučný pořad pro děti)
18,00 hod. hudební skupina DM BAND

NEDĚLE 16.6. 2013
13,00 hod. Kulturní autobus 2015 - Plzeň evropské
hlavní město kultury (bohatý kulturní program)
16,00 hod. hudební skupina CRAZY HORSES

STŘEDA 19.6. 2013
16,00 hod. ukázka práce HSZ a Policie ČR

www.nefosin.cz

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ

umělecká tvorba

art creation

SOBOTA 22.6. 2013
11,00 hod. ukončení sochařského sympozia
– pokračování Chodskými slavnostmi

SPONZOŘI

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 5. 6. 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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