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SLOVO STAROSTY

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi pozdravit všechny občany prostřednictvím prvního letošního čísla občasníku a spolu s vámi
všemi přivítat nadcházející období. Doufám, že v tomto čísle najdete opět každý něco pro sebe.
Zatímco před rokem ještě u nás vládla klasická zima, letos se na konci února o slovo pomalu začíná hlásit
jaro. Na zahrádkách ve městech i na vesnicích se začínají objevovat první jarní květiny, vykvetly hlavně
bledule a sněženky. Jako vždy využijeme teplé jarní dny k úklidu po zimě, je nutné uklidit celou obec, zamést
komunikace, upravit zelené plochy.
Vážení sousedé,
jaro je za dveřmi a s ním přichází i aktivnější trávení volného času. Přepněme na jarní režim a nastřádanou
zimní energii využijme při sportu, výletech či návštěvou pěkné kulturní akce. Stejně jako každý rok se můžete
těšit na jarní velikonoční výstavu, ples sportovců, pálení čarodějnic, tradiční chodské slavnosti, další také
už trochu tradiční sochařské sympozium a sportovní akce pořádané Sportklubem Chodová Planá. Městys
již vyhlásil termín pro podávání žádostí o přímou podporu sportovních oddílů, občanských a zájmových
sdružení, kde smyslem je především finanční výpomoc na podporu aktivit na území obce. Díky finanční
pomoci mohou oddíly, sdružení či spolky zajistit náklady spojené s činností nebo organizací aktivit.
				
Přijďte se pobavit, pro některé z nás je to velice milá příležitost potkat se
s celou řadu svých přátel, známých a kamarádů, se kterými se bohužel
				
v hektičnosti dnešních dní setkáváme velmi málo a nebo máme šanci
				
s nimi prohodit jen minimum slov.
					
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

Zámek Chodová Planá
V jednom z loňských čísel zpravodaje jsme vás informovali o tom, že městys bude postupně v jednotlivých a navazujících etapách rekonstruovat budovu zámku v rámci celkové obnovy objektu. Jak jsme slíbili, tak plníme.
V loňském roce byly uskutečněny první stavební úpravy na zámku, které obec provedla pod názvem „Stavební
úpravy objektu zámku – I. etapa“. V této etapě byly opraveny venkovní terasy nad vstupním vestibulem u severní a
jižní fasády, stávající ocelové zábradlí, vnější fasády 1. PP a 1NP a oprava střechy předložené konstrukce u hlavního
vstupu.
Celkové náklady za tyto stavební práce se vyšplhaly do výše 1.100 000,- Kč, ale městysi se podařilo získat dotaci ve
výši 900.000,- Kč, což značně ušetřilo finanční prostředky, které mohou být využity při jiných opravách.
Určitě jste si všimli, že chybí dveře hlavního i vedlejšího vstupu do zámku. V současné době na nich probíhají restaurátorské práce a navráceny by měly být v měsíci březnu popř. dubnu letošního roku.
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V letošním roce bychom rádi v úpravách zámku pokračovali, v plném proudu jsou již přípravy
na další část - „Stavební úpravy objektu zámku
- II. etapa“.
V této etapě je zamýšlena oprava vnějších fasád
východního a severozápadního štítu v úrovni
2.NP - 4.NP, oprava podlah a zábradlí na balkónech včetně oken. Předpokládaná hodnota prací
je 1.900.000,- Kč.
Nyní jsme ve fázi výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.
Věříme, že postupnými kroky se nám podaří
obnovit tuto hodnotnou památku ve vlastnictví
městyse Chodové Plané tak, aby mohl zámek
znovu ožívat třeba svatebními a jinými slavnostními obřady, pravidelnými výstavami, jednáními
zastupitelstva městyse i dalšími akcemi a nabízet své důstojné a krásné zámecké prostory k možnému pronájmu.

Oprava místních komunikací v Hostíčkově
Také na osadách patřících pod správní území Chodová Planá se plánují některé opravy. V současné době probíhá
oprava místních komunikací v Hostíčkově. Záměrem obce je provést opravu komunikací především co se týká kvality povrchu (živičný povrch) a podchytit podstatnou část povrchových vod, aby nedocházelo k poškozování komunikací touto vodou.
Náklady na opravu komunikace jsou vyčísleny ve výši 1.425.000,- Kč a předpokládaný termín ukončení prací je v
měsíci květnu letošního roku.

Vývoj obyvatelstva v roce 2013
měsíc

LEDEN- PROSINEC

Počet obyvatel za jednotlivé osady a obec celkem:
Celkem obyvatel

31.12.2012

31.12.2013

Chodová Planá		
1570		
1555		
Boněnov		
71		
69		
Dolní Kramolín		
36		
33		
Holubín			
1		
1		
Hostíčkov		
8		
9		
Michalovy Hory		
69		
76		
Pístov			
13		
16		
Výškov			
40		
41		
						
CELKEM		
1808		
1800		

Muži 2012

Muži 2013

Ženy 2012

Ženy 2013

809		
37		
20		
1		
5		
39		
7		
21		

753		
36		
18		
1		
6		
44		
7		
21		

761		
34		
16		
0		
3		
30		
6		
19		

802
33
15
0
3
32
9
20

939		

886		

869		

914

Jednotlivé změny obyvatelstva v roce 2013:
Narození			
Úmrtí				
Svatby				
Rozvody			
Počet přistěhovaných		
Počet odstěhovaných		

12
6 chlapečků
23
14 mužů
10		
11		
48
22 mužů
45
20 mužů

6 holčiček
9 žen
26 žen
25 žen

									
V Chodové Plané dne 9.1. 2014
								
Zpracovala: Plecitá Věra-matrikářka ÚM Chodová Planá
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 19 ze dne 12. 2. 2014
77. ZM schvaluje:
1. Předložený program 19. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: ing. Pavel Štěpánek
			
Zdeňka Štěchová
3. Ověřovatele zápisu: Mgr. Jan Ambrož, Vlastimil Machovec
4. Kontrolu usnesení 18. zasedání ZM.
5. Rozpočtové opatření č. 8/2013. (bod č. 19.3 programu ZM)
6. Rozpočtové opatření č. 1/2014. (bod č. 19.4 programu ZM)
7. Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstev dle
nařízení vlády - varianta 1 s účinností od 01.01. 2014.
(bod č. 19.5 programu ZM)
8. Vypracování demoličního souhlasu na stavbu bez čp. / e.č.
v majetku obce na st.p.č. č. 105/2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 19.7.2 programu ZM)
9. Prodej části pozemku p.č. 128/4 o výměře 1539 m2 - trvalý
travnatý porost v k.ú. Pístov (v geometrickém plánu
pro rozdělení č. 79-154/2012 – p.p.č. 128/6).
(bod č. 19.8 programu ZM)
10. Paní S. J. jako kandidátku přísedící u Okresního soudu
v Tachově. (bod č. 19.9 programu ZM)
11. Prodej bytu čp. 295/5, sídl. Lučina, Chodová Planá.
(bod č. 19.10 programu ZM)
12. Partnerství městyse Chodová Planá s organizací Veřejný
prostor a vzdělávání v projektu Obnova krajiny a místa
česko-německého pohraničí na příkladu modelového
území Výškovice. (bod č. 19.11 programu ZM)

78. ZM neschvaluje
1. Oddělení části pozemku p.č. 913/1 - ostatní komunikace
v k.ú. Michalovy Hory o výměře cca 60 m2 sousedící
s pozemky st.p.č. 147 a 148 za účelem prodeje z důvodu
zúžení místní komunikace.
(bod č. 19.6 programu ZM)
79. ZM bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti RM. (bod č. 19.1 programu ZM)
80. ZM souhlasí
1. S realizací projektu katalytické depolymerizace společnosti TARIA, a.s., se sídlem Brno - Dolní Heršpice, Vídeňská 134/102, PSČ 619 00 v bývalém areálu společnosti
Solitera spol. s r.o. Palackého nám. 77, Hořovice, pobočka
Chodová Planá, Výškovská 322.
(bod č. 19.2 programu ZM)
81. ZM revokuje:
1. Usnesení 108.16 ze dne 15.9.2010.
(bod č. 19.7.1 programu ZM)

Dne 23. dubna 2014
se koná 20. 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.

ODPADY
Už jste si asi v předchozích číslech Regentu všimli, že v poslední době se na stránkách našeho zpravodaje často věnujeme
problematice odpadů, jejich sběru a hlavně jejich třídění. Důvod je jednoduchý – velké rezervy, které v této oblasti máme. A to
jak obec, tak jednotliví občané. Odpad může být cenný materiál. Tříděním prodloužíme jeho životní cyklus, což prospívá životnímu prostředí, ale zároveň lze ušetřit i náklady na jeho likvidaci.
Stále někteří nechápou, k jakému účelu se sběrné nádoby používají. Uvádím jeden příklad za všechny: v lednu 2014 nebyly
společností IGRO s.r.o. vyvezeny kontejnery v Michalových Horách, protože někdo navezl k těmto nádobám sedadla z vozidla a
ještě se je pokusil ,,nacpat” dovnitř nádoby. Tady už opravdu zůstává normálním lidem rozum stát. Prosím, všímejte si více dění
ve vaší obci, neboť vy v tomto prostředí žijete a je pouze na vás, jaké to prostředí bude.
V rámci ochrany životního prostředí se městys Chodová Planá zapojil do programu recyklace sesbíraných oděvů, obuvi a
hraček a prostřednictvím společnosti REVENGE a.s., která servis spojený s vyprazdňováním, úklidem a odvozem sesbíraného
odpadního materiálu zajišťuje, budou v obci umístěny kontejnery na tento odpad. Budete tedy moci výše uvedený nepotřebný
materiál ukládat do těchto sběrných nádob. Výše uvedená společnost 96% těchto odpadů recykluje a následně obchodně realizuje pro použití v automobilovém, strojírenském a stavebním průmyslu a částečně z výtěžku podporuje činnost neziskových
a charitativních organizací.
V loňském roce došlo v městysi k malému rozšíření počtu sběrných nádob, zejména na sklo a plasty, ale to je pouze první krok
k lepšímu nakládání a třídění. Ten druhý krok musí vzejít od vás - občanů. Přestaňme se vymlouvat větami „Nemáme na to čas“,
„Kontejner je příliš daleko“, a začněme skutečně odpovědně odpady třídit (omlouvám se, pokud jsem se dotkl těch, kteří tak činí
již nyní, těm samozřejmě děkujeme). Výsledkem bude lepší ekonomika systému nakládání s odpady, ale především dobrý pocit,
že jsme udělali něco pro zdravější životní prostředí v naší obci a tedy i pro sebe.
											
Ctirad Hirš - starosta městyse
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Ocenění bezpříspěvkových dárců krve
Dne 15. ledna 2014 v 16:00 hod. byli
v obřadní síni městyse Chodová Planá
oceněni bezpříspěvkoví dárci krve, kteří získali zlatou a stříbrnou plaketu prof.
MUDr. J. Jánského .
Starosta městyse Chodová Planá Ctirad
Hirš předal paní Lence Hreusové a paní
Evě Rolkové finanční dar a květiny.
U příjemného posezení jim poděkoval
za nezištnou pomoc druhým a popřál
i nadále dobré zdraví.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Sdružení občanů za rozvoj a prosperitu areálu a zámku Chodová Planá
Dne 20. 12. 2013 uspořádalo občanské
sdružení „1. Vánoční zpívání“ na zámku
v Chodové Plané.
Jednalo se o první hudební vystoupení
od převzetí zámku městysem.
Při vystoupení zazněly kytary, flétny i zpěv.
Pro vystoupení bylo připraveno sto šedesát míst. Všechna místa byla
obsazena, někteří návštěvníci museli zůstat stát a je nám líto, že mnoho občanů se na vlastní vystoupení vůbec nedostalo.
Při vystoupení bylo podáváno svařené víno a čaj. Proběhla zde současně i výstava obrazů p. Zdeňka Rolka.
Tímto děkujeme Městysu chodová Planá za pomoc při uspořádání
tohoto vystoupení a zvláště panu starostovi a dalším za poskytnutí
sponzorských darů.
Z vybraných peněz na dobrovolné vstupné byla vyrobena a instalována
další informační tabule, která je umístěna na hlavní vjezdové bráně.

Český svaz včelařů o.s. Chodová Planá
Organizace Českého svazu včelařů sdružuje 36 členů, které řídí
výbor základní organizace
Dvořák Josef
předseda Škola Miroslav
zdravotní referent
Janoch Jindřich
jednatel
Škola Martin
místopředseda
Janoch Josef mgr.
hospodář
Organizace vždělává 20 včelařských adeptů a každému z nich je stanoven včelařský instruktor. Organizace má dlouhodobou tradici mimo jiné v dlouholetém předsedovi okresní
organizace Tachov a v dlouholetém předsedovi základní organizace Chodová Planá panu
Miroslav Hlavničkovi. Pod jeho vedením bylo dosaženo největšího rozmachu.
Co nás trápí dnes:
Přestárlá členská základna, nemoci včelstev, klimatické podmínky, nízké výkupní ceny
medu, škody na včelařském zařízení /vloupání, krádeže, požáry/
			
Dvořák Josef
předseda
Janoch Jindřich
jednatel
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OSOTR v roce 2014
Občanské sdružené pro obnovu tepelského regionu i na letošní rok připravuje řadu akcí. A samozřejmě (a zdárně!)
pokračuje v obnově kostela Všech svatých v Boněnově.
Po loňském položení izolace a
vybetonování podlah (za obětavost a vytrvalost patří všem zúčastněným velký dík, vždyť brigády se
konaly od dubna do října téměř každou sobotu) připravujeme obnovu
kůru a dokončení oprav kamenných prvků. Doufejme, že letos
budeme moci opět pozvat nejen
štědré dárce, ale i širokou veřejnost
k prohlídcě interiéru kostela v rámci
podzimního dne otevřených dveří,
aby každý na vlastní oči mohl spatřit, jak boněnovský kostel zase rozkvétá do původní krásy.
4. a 5. dubna 2014 se uskuteční
tradiční velikonoční výstava ručních prací a uměleckých řemesel,
připravujeme na ni pro návštěvníky opět řadu překvapení. Při té příležitosti nabízíme všem, kteří mají
šikovné ruce a zajímavé nápady,
výstavní prostor. Výstava se uskuteční jako obvykle v Kulturním domě
v Chodové Plané a pořádáme ji opět
ve spolupráci s místní základní školou.
I na letošní rok připravujeme zajímavé přednášky - podrobnosti
jsou zveřejňovány mj. na stránkách
našeho sdružení (osotr.cz) a městyse (chodovaplana.cz). A děti se jako
obvykle mohou těšit na přelom srpna a září - na den plný her. 		
					
Aleš Moravec, předseda OSOTR
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V březnu minulého roku vzniklo občanské sdružení Chodovoplánští starousedlíci.
Sdružení bylo registrováno dne 21. 3. 2013 a první valná hromada se uskutečnila dne 31. 3. 2013.
Jedním z cílů sdružení je spolupráce při správě a užívání
volných vodních ploch Návesného rybníka za účelem provozování individuálního rybářství (lov na udici), sportovního rybářství a tím souvisejícím chovem ryb, dále údržba
vodních ploch a okolních pozemků.
Původně byl Návesný rybník vypuštěný. Na jaře roku
2013 byl nasazen zhruba 1 metrák kaprů, jako sponzorský
dar pana Ctirada Hirše. Druhé zarybnění proběhlo 14. září
2013, a to do bylo dorybníka ve speciálním rukávu vypuštěno rovnou do vody 2,5 metráku kapra o velikosti K2 zprostředků sdružení. Při třetím zarybnění dne 16.10.2013 bylo
do Návesného rybníka přidáno cca jeden a půl metráku
nových kaprů. V tomto případě šlo o sponzorský dar od
p. Leona Tsoukernika v hodnotě 10.000,-Kč.

Nyní připravujeme rybník, abychom mohli začít rybařit. Ryby nyní musíme krmit, aby dosáhly míry potřebné k lovu. Porybným
byl zvolen p. Miroslav Petrák, který je profesionálem v oboru.
V zimě v případě potřeby musíme prořezávat led. V sezóně nás trápil žabinec, se kterým se pokusíme na jaře nějakým způsobem poprat. Nyní se chystáme na valnou hromadu, kde se bude rozhodovat o pravidlech rybolovu na Návesném rybníku a
budou přijímáni noví členové. V současné době má spolek 38 dospělých členů a 20 dětí. Na nové členy se těšíme.

6

P
E
T
R
Ů
V
Z
D
A
R
!

http://starousedlici.chodovka.cz
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OKÉNKO MŠ a ZŠ
Co nového v mateřské škole na začátku roku 2014

Konec kalendářního roku 2013 děti strávily společně s rodiči v rodinném kruhu. Nový rok jsme ve školce přivítali
vyprávěním zážitků z Vánoc a společnými hrami s novými hračkami. Hned první týden nás navštívilo nádherné
veselé Divadlo KOLEM, které za námi přijelo s pohádkou “O líné Čiperce“ . Představení se nám moc líbilo, bylo veselé
a vtipné.

Leden jsme nezahájili jen kulturou, ale i sportovní
aktivitou. Přihlášené děti jezdily pravidelně na „Školičku bruslení“ do Mariánských lázní. Celkem se
zúčastnily 6ti lekcí, které zakončily v únoru „Karnevalem na ledě“.

V lednu jsme také vyrazili do Tachova za další kulturou a to na hudební představení Honzy Krejčíka. Byl
to pro děti i učitelky další pěkný zážitek a nutno podotknout, že i cestu autobusem jsme zvládli výborně.
V únoru a březnu nás čekají týdny s dopravní tematikou - Bezpečí na cestě, sportem a „Maškarním karnevalem v MŠ“, který se uskuteční 27. února 2014
v dopoledních hodinách.
8

Děti si připraví spolu s rodiči veselou masku, kterou si přinesou do školky. Strávíme dopoledne soutěžemi,
hrami a řáděním v maskách.
V březnu nás navštíví kouzelník a v dubnu pak při velké akci Zapíšeme nové děti do naší MŠ na školní rok
2014/2015.
Informace k Zápisu do MŠ:
Termín přijímacího řízení na školní rok 2014/2015
je 08. 04. 2014 od 9.00 hodin do 15.00 hodin
v budově mateřské školy Chodová Planá.
Veškeré informace, podmínky a kritéria přijetí se dozvíte na
www.skol-chodova-plana.com, kde také můžete mj. najít i fotky z akcí školy.
									
Dana Müllerová
								
Vedoucí učitelka MŠ Chodová Planá

Zápis do 1. tříd
11. února proběhl v základní škole zápis
dětí k plnění povinné školní docházky.
K zápisu se dostavilo 20 předškoláků.
Většina z nich byla přijata a budou tvořit
od příštího roku I. třídu. Případní zájemci o odklad povinné školní docházky
ve smyslu § 37 Školského zákona mohou
požádat o odklad školní docházky o 1 rok
písemně a to nejpozději do 31. května
2014 a v takovém případě jsou povinni
doložit řediteli školy doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP Tachov) a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
						
			
Jan Ambrož
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14. února se konal ve školní družině maškarní karneval. Sešla se spousta krásných masek. Celé odpoledne bylo plné her, zábavy
a tance.
			
žáci školní družiny

KULTURA
V sobotu 8.3. 2014 proběhne již tradiční masopustní průvod. Vychází jako vždy ve 13°° hodin od branky základní
školy a s dechovou hudbou Daliborka projde až do areálu pivovaru Chodovar, kde budou následovat na prostranství
před Restaurací Stará Sladovna soutěže pro děti a masopustní zabíjačkové hody pro dospělé. Ve večerních hodinách
ve Sladovně živá hudba DEXONS Music. Vstup je zdarma a všichni malí i velcí jsou srdečně zváni :-)
+ pozvánka v příloze
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Dětský maškarní karneval

V sobotu 8. února 2014 se konal dětský maškarní karneval. Kulturní dům se zaplnil maskami a vše mohlo začít. Vodník Saša a Víla Vendulka prováděli děti celé odpoledne. Porotci měli opravdu těžkou práci, než vybrali ty nejhezčí
masky. Pro děti byly připravené soutěže, v přísálí chytání rybiček, házení na šaška a malování. Letos měly velký
úspěch balónky plněné heliem.
Vystoupily také dívky z Plané, pod vedením Ivy Holé.
Díky našim sponzorům jsme mohli dětem připravit opravdu krásné odměny.
Velký dík patří vám všem, kteří jste si udělali čas, přišli a pomohli nám s přípravou a organizací letošního plesu.
Díky vám jsme mohli vidět plno rozzářených očí a usměvavých tváří.
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Maškarní ples

Dne 8. 2. 2014 uspořádal Sportklub Chodová Planá Maškarní ples. Celkem si cestu na tuto kulturní akci našlo 105
masek a 20 lidí bez masky. K poslechu a tanci hrála skupina Tandem. Vyhlašovala se tradičně nejlepší maska skupiny, dvojice, jednotlivce a absolutního vítěze. V jednotlivcích vyhrál farář Otík. Prvenství ve dvojici si odnesla Ája a
Maxipes Fík. Nejlepší skupinou se stal kmen Černochů. Cenu pro absolutního vítěze s největším počtem hlasů získala
dvojice Ája a Maxipes Fík v podání Jana Ambrože a Marie Lehocké.
Poděkování patří hlavním sponzorům celé akce: Elco plus spol. s.r.o. Ing. Karel Čermák, p. Luboš Hlačík, p. Mgr. Stanislav Janoch, p. Ing. Richard Brümmer, společnost Chodovka a.s.
										
Tomáš Marcin
									
Předseda TJ Sportklub Chodová Planá

12

HASIČI
Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů Městysu Chodová Planá sečetla rok 2013
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městyse Chodová Planá je zřízena městysem. Úkolem jednotky PO je chránit
život, zdraví občanů a jejich majetek před požáry a 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. Na rok 2013
bylo schváleno 178 600,- Kč. Jednotka vyčerpala 134 283,- Kč, tedy 44 317,- Kč nebylo nevyčerpáno.
Jednotka obdržela státní povodňovou dotaci ve výši 99 500,- Kč včetně DPH a to na nákup pro dovybavení ochranných a věcných prostředků. Jednotka si svou činností, mezi které patří např. zajištění PO na ploché dráze, čištění
komunikací aj. přispěla do příjmu výší 30 817,- Kč, za které bylo také nakoupila potřebné dovybavení jednotky.
Jednotka odpracovala:
pomoc obci : 82 hodin na údržbě techniky : 110 hodin na údržbě výstroje a výzbroje : 260 hodin na propagaci PO : 17
hodin na hlídkách PO. Jednotka zajišťuje nepřetržité zabezpečení zámku (alarmu), kde bylo odslouženo 90 hodin.
Dále jednotka čistí komunikace, účastní se dětského dne a jiných akcí pro děti. Zajistila stanoviště PO na branném
závodě základní školy v parku, kde prověřila znalosti požární ochrany u dětí a i u učitelů. Jednotka zajistila dopravu
vody na hřbitov při poruše čerpadla. Kropila hřiště TJ Slavoj. Členové jednotky se také účastní otevírání pivní sezóny
a to koulení pivního sudu z Německa do místního pivovaru. Zajišťuje PO při různých akcích , kde se sejde více než
200 lidí.
Dne 7.června 2013 byl Městys Chodová Planá osloven paní starostkou obce Lety s žádostí o pomoc při povodních, kterými
byla tato obec zasažena. Na základě této žádosti vyjela Jednotka sboru dobrovolných hasičů s technikou na čerpání a
čištění studní a sklepů. Pod vedením p.Zimáka jednotka poskytla výše jmenované obci , technickou pomoc spolu s peněžním darem na nákup čisticích prostředků. Jednotka se už v minulosti účastnila pomoci odstraňováním povoďní v Novém
Jičíně a na Frýdlansku. V roce 2013 se také částí Chodové Plané přehnala velké voda, kde bylo zatopeno několik domů.
Zde byly uplatněny všechny znalosti z předchozích povodní k rychlému zásahu vodního živlu.
Jednotka má k dispozici při zásahu tato vozidla : CAS 20 MAN 4x4 od roku 2007. DA 12 AVIA 31 stáří 25 let , která
před 8 lety prošla částečnou opravou v Polsku. Dále vozidlo VEA Škoda Forman stáří 19 let, které před 8 lety prošlo také opravou celé karoserie. Toto vozidlo bylo předáno v květnu 2010 do užívání JSDH Chodová Planá od HZS
Tachov .
Jednotka je zařazena do JPO III/A. V poplachovém plánu v I.stupni jednotka vyjíždí do 20 obcí v okolí. Ve II. stupni
vyjíždí do 45 obcí a ve III. stupni vyjíždí do 20 obcí. Jednotka je také zařazena do výjezdů v Karlovarském kraji, do
okresu Cheb a to v I.stupni do 4 obcí, ve II. stupni do 45 obcí, ve III. stupni není zařazena vůbec.
Působení jednotky není malé a je velmi časově náročné. Všichni jsme zaměstnáni a tzv. hasičinu děláme ve svém
vlastním volnu.
Jednotka čítá 12 členů a to jednoho vyškoleného velitele jednotky, dva vyškolené velitele
družstev, tři vyškolené strojníky a šest vyškolených hasičů. Hasiči prošli kurzem na nositele
dýchací techniky. Jednotka má také vyškoleného zdravotníka a jednoho technika chemické služby. Všichni členové mají kurz pro práci s
motorovou pilou.Velitelé a strojníci chodí pravidelně na cykliku, kterou zajišťuje HZS Tachov
a HZS Stříbro. Každý člen je každý měsíc školen
v hasičské zbrojnici.
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Jednotka vyjížděla k 28 událostem - k 8 požárům, 17 technickým pomocím, 1 úniku nebezpečných látek, 2 planým
poplachům
Jak se v měsících vyjíždělo?
leden a únor 		
bez výjezdu
březen a duben 		
po 1 výjezdu
květen a červen 		
po 7 výjezdech
červenec 		
2 výjezdy
srpen 			
5 výjezdů
září, říjen a listopad
po 1 výjezdu
prosinec 		
2 výjezdy
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům
jednotky za práci v jednotce za rok 2013
a také zřizovateli a všem sponzorům
naší jednotky.
				
			
velitel JSDH Václav Zimák
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
PLÁN SPORTKLUBU 2014
Datum 		

Název akce		

8.2.2014

Maškarní bál		

Marcin

22.2.2014

Moderní pětiboj		

Suk, Straka

9.3.2014

Líný tenis			

Marcin

22.3.2014

Bazén			

Ambrož

29.3.2014

Ples sportovců		

Ambrož

5.4.2014

Badminton		

Marcin

19.4.2014

Velikonoční florbalový turnaj

Suková a Pokorný

26.4.2014

Plánská padesátka

30.4.2014

Turnaj petanque		

Straka

30.4.2014

Stavění máje		

Suk,Hlačík

9.5.2014

Míčový víceboj 		

Pokorný

16.5.2014

Závody ve střelbě		

Straka

18.5.2014

Turnaj minigolf		

Straka

23.5.2014

Lukostřelba		

Kolihová

24.5.2014

Jarní golfový turnaj

Straka

1.6.2014

Dětský den		

Ambrožová

14.7.2014

Cyklovýlet 		

Dlouhý

27.7.2014

Letní golfový turnaj

Straka

1-3.8.2014

Vodácký zajezd Ohře

Marcin

5.9.2014

Běžecké závody pro děti

Ambrožová

6.9.2014

Memorial Lenky Volné

Ambrož,Volný

12.9.2014

Cyklozávody pro děti

Ambrožová

28.9.2014

Babický štípanec		

Vondrášek

13.9.2014

Podzimní Golfový turnaj

Straka

12.10.2014

Běh z Pístova 40. ročník

Ambrožová

22.11.2014

Kuželky			

Ambrož

6.12.2014

Desetiboj smíšených dvojic Marcin

26.12.2014

Vánoční florbalový turnaj

Pokorný, Suková

27.12.2014

Vánoční volejbal s posezením

Majerová

Kdo se chce stát členem Sportklubu Chodová Planá na rok
2014, nechť uhradí členské příspěvky ve výši 250,- Kč za
dospělého a 150,- Kč za děti nejpozději do 31.3.2014 u
Mirky Sukové

Moderní pětiboj
Sportklub Chodová Planá uspořádal 23. února
2014 sportovní soutěž pro muže a ženy.
Do kulturního domu bylo naplánováno pět disciplín: kuželky, slalom s florbalovou holí, stolní tenis,
střelba ze vzduchovky a šipky. Jak se ukázalo, jednotlivé disciplíny byly především o citu a pevné
ruce. Protože se nejednalo o silové soutěže, šanci
zvítězit měl tak každý.
Byla to vůbec první bodovaná akce do celoroční
soutěže ,, Sportovec roku „.
Pětiboje se zúčastnilo 7 žen ve složení: Suková Mirka, Marcinová Ivana, Pejšová Simona, Ambrožová
Světlana, Koisová Jitka, Hlačíková Simona, Brümmerová Zuzana.
V mužské kategorii o vítězství bojovalo celkem 8
mužů ve složení: Pokorný Zdeněk, Hlačík Libor, Suk
Sáša, Krejčí Tonda, Hlačík Luboš, Marcin Tomáš, Straka Jiří, Brümmer Richard.
Jak u žen, tak u mužů rozhodly o vítězi až vzájemné
souboje v jednotlivých disciplínách.
Konečné pořadí :
Ženy				

Muži

1. Suková			
2. Pejšová			
3. Marcinová			
4. Ambrožová			
5. Hlačíková S.			
6. Brümmerová Z.		
7. Koisová			

1. Krejčí
2. Hlačík Li.
3. Straka
4. Pokorný
5. Brümmer
6. Suk
7. Marcin
8. Hlačík Lu.

Za TJ Sportklub Chodová Planá Miroslava Suková

15

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze z našeho chovu!!
Stáří slepiček 15-20. týdnů cena 149 - 185,- Kč/ks - dle stáří

Prodeje se uskuteční :

ve čtvrtek 20. března 2014
Chodová Planá – pod kostelem u hotelu U sládka – v 9:00 hod.

ve čtvrtek 3. dubna 2014

Chodová Planá – pod kostelem u hotelu U sládka – v16:00 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek – cena 20-30 Kč/ks
Případné bližší informace Po - Pá od 9⁰⁰ - 16⁰⁰ hod. tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

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 7. 3. 2014
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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