OBČASNÍK MĚSTYSE CHODOVÁ PLANÁ

ROČNÍK 22

ČÍSLO 3

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
srdečně vás všechny prostřednictvím zpravodaje zdravím a
v nadcházejícím slunečném a prázdninovém období bych vás chtěl
pozvat na naše, již tradiční, letní akce.
Dne 23. června startuje III. ročník Mezinárodního sochařského sympozia,
který se letos ponese v duchu zrození a života, mistrovské kousky budou
tesány do kamene, tak se nechme překvapit, jaká unikátní díla sochaři
vytvoří. Sympozium bude doprovázet bohatý program, který najdete v přiloženém plakátu, a všechny vás již teď zvu na taneční odpoledne 5. a 12. 7. 2014, kdy si můžete zazpívat a zatančit pod širým
nebem se skupinami CRAZY HORSES, CHODOVARKA, FOX BAND a DM BAND. Zazní mix písniček z české i zahraniční populární scény, na své si přijdou milovníci dechové hudby, folku a country i současné pop muziky. Nebude chybět dobré pivo a občerstvení. Sympozium bude slavnostně ukončeno dne
12. 7. 2014.
Letošní Chodské slavnosti se opět budou konat v areálu zámku, kde najdete řadu stánků s pouťovým
zbožím, ukázek řemesel, dobrého jídla a pití i s pravými chodskými koláči, které nám zase přivezou paní
pekařky z Domažlic. Těšit se můžete na bohatý program pro děti i dospělé a určitě přijďte vyzkoušet
novou atrakci Aquazorbing, která bude mít v Chodové Plané premiéru. Adrenalin si můžete zvednout
u kolotočů, které zůstávají umístěné na parkovišti u lékárny a věřím, že nikdo nebude atrakcemi zklamán.
Na závěr přeji všem krásné a příjemné prožití zasloužené dovolené, dětem nezapomenutelné zážitky
z prázdnin a těším se na setkání při některé z našich akcí.
										

Ctirad Hirš, starosta

DĚNÍ V OBCI

Budova úřadu

V loňském roce došlo v důsledku prasklého topení k vytopení kanceláře starosty v I. patře a následně dvou místností
v přízemí budovy úřadu. Po prvotní likvidaci havárie místní výjezdovou jednotkou hasičů byly všechny místnosti
vystěhovány a postupně vysoušeny. V dubnu letošního roku již bylo možné zahájit sanační práce na zdivu (odstranění plísní, prasklin apod.), položení nových podlah ve vytopených prostorách úřadu, naštukování a vymalováním
zdí. Jistě jste si povšimli, že částečnou rekonstrukcí prošla i chodba úřadu.
Práce v budově úřadu budou nadále pokračovat vymalováním schodiště, údržbou a opravou omítek, demontáží
obložení a vymalování chodby v I. patře.
Veškeré práce jsou prováděny firmou Petr Štulajter, Planá.

Tribuna na hřišti

Příznivce sportovních klání jistě potěší zpráva o umístění tribuny v našem sportovním areálu. Nejprve ale bylo nutné
odstranit starou tribunu, která již byla v nevyhovujícím stavu, zejména z bezpečnostního hlediska, poté bylo firmou
K. Benda, zemní a výkopové práce Chodová Planá provedeno zpevnění plochy a následně na ni bude do konce
května umístěna nová tribuna. Jedná se o montovanou, ocelovou mobilní tribunu se schodištěm, plastovými sedáky
a zábradlím v ceně 186.340,- Kč, která již zcela vyhovuje standardům.
Doufejme, že vydrží a odolá práci vandalů, kteří nám v obci neustále ničí veřejný majetek.
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Volby do Evropského parlamentu
se v Česku uskutečnily 23. a 24. května 2014 v rámci celoevropských voleb do Evropského parlamentu.
Volby provázela rekordně nízká účast, tedy nejen v Chodové Plané, ale i v rámci celé České republiky.
Dle uvedených výsledků se můžeme všichni zamýšlet nad otázkami typu: Proč tak nízká účast? Proč voliče nezajímá, kdo bude
sedět v Evropském parlamentu? Jak velký vliv čeští europoslanci vlastně mají? A proč se zjevně českým politikům nedaří voliče
přesvědčit, že v Evropském parlamentu pracují a má tedy smysl přijít k volbám a vybrat si kandidáta na europoslance, kterého
ten či onen volič považuje za nejvhodnějšího? A odpověď: - buď lidi politika nezajímá, nedokáží se vyznat v tom, o co jde, neznají
jednotlivé kandidáty, nenechají se zmanipulovat médii nebo se prostě jen nechtějí angažovat v politickém životě země.
Nezbývá nic jiného, než doufat, že v podzimních volbách do obecních zastupitelstev bude účast vyšší, a že k volbám i u nás v
Chodové Plané přijde více voličů, kterým nebude lhostejné, kdo bude jejich obec ve veřejných záležitostech zastupovat.
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. - 24.05.2014
Kraj: Plzeňský kraj 		
Okres: Tachov 		
Obec: Chodová Planá
Okrsky					
Voliči		
Vydané Volební Odevzdané
Platné
celkem		
zpr.
v %		
v seznamu
obálky		
účast v %
obálky		
hlasy

1		
1
100,00		
1 462		
160		
10,94		
Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Chodová Planá
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název			

160		

Platné hlasy		
celkem		

SNK Evropští demokraté				
0		
Koalice SP a NO!				
1			
Klub angažovaných nestraníků			
0		
NE Bruselu-Národní demokracie			
0		
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.			
0		
Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO			
5		
Koalice TOP 09 a STAN				
29		
Liberálně ekologická strana			
0		
LEV 21-Národní socialisté				
1		
Komunistická str.Čech a Moravy			
21		
evropani.cz					
1		
REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.		
0		
Fair play - HNPD					
0		
Česká str.sociálně demokrat.			
28		
ANO 2011					
31		
„Strana rovných příležitostí“			
0		
Moravané					
0		
Česká strana regionů				
0		
Občanská demokratická strana			
9		
VIZE 2014					
1		
Úsvit přímé demokr.T.Okamury			
10		
Strana zelených					
1		
Strana svobodných občanů			
0		
Romská demokratická strana			
0		
Komunistická str.Českosloven.			
1		
Volte Pr.Blok www.cibulka.net			
1		
ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!			
0		
Koalice DSSS a SPE				
0		
HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH			
0		
Republika					
0		
Česká pirátská strana				
16		
Česká Suverenita					
0		
Koruna Česká (monarch.strana)			
1		
Aktiv nezávislých občanů				
1		
Česká strana národně sociální			
0		
Občanská konzervativní strana			
1		
Věci veřejné					
1		
OBČANÉ 2011					
0		

160

Předn. hlasy

v%
0,00		
0,62		
0,00		
0,00		
0,00		
3,12		
18,12		
0,00		
0,62		
13,12		
0,62		
0,00		
0,00		
17,50		
19,37		
0,00		
0,00		
0,00		
5,62		
0,62		
6,25		
0,62		
0,00		
0,00		
0,62		
0,62		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
10,00		
0,00		
0,62		
0,62		
0,00		
0,62		
0,62		
0,00		

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Dne 25. června 2014 se koná 21. 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.
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 20 ze dne 23. 4. 2014
82. ZM schvaluje:
1. Předložený program 20. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: ing. Jan Kestřánek
			
ing. Sylva Zítková
3. Ověřovatele zápisu: Jindřich Janoch, Michal Vasilečko
4. Kontrolu usnesení 19. zasedání ZM.
5. Zprávu ústřední inventarizační komise o provedení řádné
inventarizace k 31. 12. 2013. (bod č. 20.3 programu ZM)
6. Celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse
za rok 2013, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.
(bod č. 20.4 programu ZM)
7. Rozpočtový výhled Městyse Chodová Planá na roky
2015 - 2017. (bod č. 20.5 programu ZM)
8. Účetní závěrku Městyse Chodová Planá sestavenou
ke dni 31.12.2013. (bod č. 20.6 programu ZM)

P.č. 4014 (část) - orná půda - o výměře 46000 m2
P.č. 4018 (část) - tr. travní porost - o výměře 15000 m2
P.č. 4019 - orná půda
P.č. 4025 (část) - orná půda - o výměře 35000 m2
v k.ú. Výškov
P.č. 9/3 - tr. travní porost - o výměře 2372 m2
P.č. 44 - tr. travní porost - o výměře 2079 m2
P.č. 50/1 - tr. travní porost - o výměře 449 m2
P.č. 58 - tr. travní porost - o výměře 4278 m2
P.č. 67 - tr. travní porost - o výměře 3017 m2
v k.ú. Michalovy Hory
P.č. 931 - ost. plocha - o výměře 162 m2
P.č. 930/1 - ost. plocha - o výměře 938 m2
P.č. 930/2 - ost. plocha - o výměře 33 m2
P.č. 139/1 - zahrada - o výměře 2006 m2
P.č. 139/2 - zahrada - o výměře 168 m2
v k.ú. Domaslavičky
St.p.č. 31/1 - zast. Plocha a nádvoří - o výměře 5223 m2
St.p.č. 31/2 - zast.plocha a nádvoří - o výměře 2651 m2
P.č. 1047 - ost. plocha - o výměře 211 m2
v k.ú. Výškovice
P.č. 33/1 - ost. plocha - o výměře 10900 m2
ze správy Státního pozemkového úřadu do vlastnictví
Městyse Chodová Planá. (bod č. 20.13 programu ZM)

9. Doplnění Žádosti o poskytnutí dotací na přímou podporu
sportovních oddílů, občanských sdružení pracujících
15. Smír s M. v tomto znění: Žalobci, F. M. a J. M., jsou oprávs mládeží následujícím textem:
něnými osobami ve smyslu ust. § 4a zákona o půdě
Při podání žádosti, žadatel předloží jmenný seznam členů,
k uplatnění nároku Ministerstva České republiky, pozemkteří mají zaplacený členský příspěvek na daný rok a toto
kového úřadu v Tachově k nemovitostem patřícím k přídoloží příjmovým pokladním dokladem.
dělu v k.ú. Boněnov.
(bod č. 20.7 programu ZM)
Právnímu zástupci Městysu Chodová Planá se uděluje
10. Předložený Návrh na přidělení dotace na přímou podporu
pokyn k uzavření soudního smíru a k ukončení sporu.
spolků a sdružení pro rok 2014. (bod č. 20.8 programu ZM)
(bod č. 20.14 programu ZM)
11. Prodej st. p. č. 20/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
83. ZM neschvaluje
4705 m2 v k.ú. Hostíčkov za účelem využití vesnického bydlení 1. Snížení počtu členů ZM na volební období 2014 - 2018
dle Územního plánu obce Chodová Planá.
ze současného počtu 15 zastupitelů na 9 členné zastupi(bod č. 20.10 programu ZM)
telstvo bez jmenovaní rady městyse tak, jak je ustanove12. Žádost o bezúplatný převod zemědělského pozemku podle
§ 7 odst. 1 písm. a), b), c), a e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a to pozemku p. č. 4075
trvalý travní porost o výměře 18052 m2 v k.ú. Chodová Planá,
p. č. 3912 ost. plocha o výměře 4365 m2 v k.ú. Chodová Planá
a o část pozemku p.č. 4174 orná půda o výměře cca 31500 m2
v k.ú. Chodová Planá. (bod č. 20.11 programu ZM) území Výškovice. (bod č. 19.11 programu ZM)
13. Prodej pozemků p.č. p.č. 4060 - ostatní plocha o výměře 4541
m2, p.č. 4062 - ostatní plocha o výměře 692 m2, p.č. 4061 ostatní plocha o výměře 382 m2 a p.č. 4063 - ostatní plocha o
výměře 1562 m2 vše v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 20.12 programu ZM)
14. Žádost o bezúplatný převod pozemků:
v k.ú. Chodová Planá
P.č. 4070 - ost. komunikace - o výměře 464 m2
P.č. 4261 - orná půda - o výměře 151503 m2
P.č. 3919 - tr. travní porost - o výměře 13109 m2
P.č. 3918 (část) - orná půda - o výměře 57800 m2
P.č. 3892 (část) - tr. travní porost - o výměře 63000 m2

no zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích.
(bod č. 20.16 programu ZM)
84. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM. (bod č. 20.1 programu ZM)
2. Zprávu o vyhodnocení čerpání dotací na přímou podporu
spolků za rok 2013. (bod č. 20.2 programu ZM)
3. Projektovou dokumentaci na stavbu „Revitalizace sídliště
Lučina v Chodové Plané - I. etapa“ společností SPIRAL
spol. s r.o., Planá. (bod č. 20.9 programu ZM)
4. Informaci starosty o využití zámku v Chodové Plané.
(bod č. 20.15 programu ZM)
5. Informace o plánovaných kulturních akcích pro červen
2014. (bod č. 20.17 programu ZM)
85. 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
VNX – obchodní firma s.r.o., Nádražní 501, 348 15 Planá,
pobočka Trstěnice - Chodová Planá.
(bod č. 20.18 programu ZM)
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Sdružení občanů za rozvoj a prosperitu areálu a zámku Chodová Planá
Soutěž v obřím „ Člověče nezlob se“, areál zámku Chodová Planá, dne 20. 4. 2014,
od 13:30 hod., ukončení v 17:00 hod.

Velikonoční nedělní dopoledne naši členové Sdružení občanů za rozvoj a prosperitu areálu a zámku Chodová Planá
připravili na soutěž křídami hrací plochy na asfaltě zámeckého areálu. Hrálo se na dvou hracích polích, hráči byli
označeni barevnýcmi kšiltovkami v barvách bílá, žlutá, červená, zelená a modrá. Hráči hráli najednou, za kontroly
rozhodčích - p. M Šilhavý a P. Kadlec. Skupinky byly smíšené - dospělí a děti, bez rozdílu věku. Startovné bylo 40,- Kč
za družstvo. Samotná hra byla báječná, až
na počasí, typicky aprílové, které nás potrápilo - sluníčko, prudký déšť, kroupy. Ještě,
že jsme měli veliký stan (díky za půjčení
Chodovce a.s.), kam jsme se poschovávali. Jinak bylo zabezpečeno chutné občerstvení, klobásy, pivo, limo (díky hasičům),
výborná reprodukovaná hudba, kterou
obsluhoval p. Josef Janoch. Bylo zde hodně
přítomných občanů, kteří fandili hráčům a
skvěle se bavili po celou dobu soutěže.
Celkem bylo 8 družstev:
Delfíni: Iveta Dvořáková, Veronika Galbová,
Pavlína Vorlová, Angelika Oterová
Čmeláci: p. Diviš, Kohoutková, Krejza, Honzík
Modří Orli: Hlačík Luboš, Hlačíková Simona,
Hlačíková Kamilka, Janoch Slávek
Anonymi: Tesař David, Samuel Janoch,
Jakub Hlačík, Mikuláš Janoch
Berušky: Adélka Zimáková, Renata Zimáková, Věra Opatrná, Nikola Černohorská
Skokani: Marie Ščasnárová, Kateřina Ščasnárová, Natálie Matysová, Filip Loula
Rebelové: Jirka Krejčí, Kačenka Krejčová, Veronika Kohoutová, Martina Kohoutová
Hasiči: Lukáš Mejta, Eliška Kaparinovská, Michal Šuk, Vlastimil Heteš
Po finálovém klání jsou vítězové: 1. Hasiči, 2. Modří Orli, 3. Berušky
(pro první tři vítěze byly připraveny ceny)		
		
Zapsala Slávka Janochová

		

		
		

Český svaz včelařů o.s.
Chodová Planá
Včely se rojí

Střídání chladného a teplého počasí nepůsobí problémy jen
lidem, ale i včelám. Jsou zmatené a začínají se rojit. Impulzem
k rojení je nedostatek místa v úle. Včely se v teplých dnech
přirozeně množí a když nastane déšť a chladno, nevylétají
z úlu a začíná jím být těsno. Založí matečníky, ze kterých se
už po 15 dnech rodí nové matky, které vylétají a následuje
je celý roj včel. Rojů se lidé nemusí bát. Na likvidace roje je
nejlepší zavolat nejbližšího včelaře. Pravděpodobně to totiž
bude roj z jeho včelstev. Pro včelaře je roj velkou ztrátou, protože včely odnášejí z úlu velké množství medu, o který tak
včelař přijde.
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MS HUBERT v roce 2013
								

1+2+3 / 13 - zimní přikrmování zvěře v době strádání,krmivo zakoupeno z vlastních prostředků MS za 49 000,-		
30.3. - Výroční členská schůze MS - přijetí nových členů do sdružení: přítel HYBŠT Zdeněk přítel ŠLEHOFER Bronislav
4 / 13 - hodnocení trofejí za rok 2012 + jarní svod psů v Chodském Újezdě					
- stavění Máje v Dolním Kramolíně společně s místními občany					
5 / 13 - koupení a odchov 350 ks kachny březňačky							
5 -9 / 13 - lov srnců - v sezoně uloveno celkem 3 ks srnce obecného					
6 / 13 - rybářské závody na rybníku Kolman u příležitosti „Měsíce myslivosti „ , za účast rybářů i z řad nečlenů MS
7-8 / 13 - rekonstrukce kuchyně v naší klubovně v Dolním Kramolíně (výměna kamen,obložení zdí,ohřívač vody )
9 / 13 - společné hony na kachny								
10+11+12 / 13 - lov jelena siky, společné hony a naháňky, krmení zvěře v zimním období			
- výlov rybníku Bahna - v tomto roce jsme přišli vlivem záplav o většinu ryb (celkem o 150 ks kapra)
										
v roce 2013 bylo uloveno:
3 ks srnčí zvěře
167 ks kachny březňačky				
31 ks černé zvěře
12 ks lišky obecné					
71 ks zvěře Sika - zatím nejvyšší počet od počátku lovu této zvěře v našem MS
poprvé byly uloveny také 2 ks Norka amerického ( do sklopce )			
V roce 2013 jsme celkem odpracovali 972 brigádnických hodin. K 31.12.2013 má MS HUBERT 16 členů
						

Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu
Práce na kostele v Boněnově zdárně pokračují
Ani v prvním pololetí letošního roku naše občanské sdružení nezahálelo.
Zdárně pokračovaly práce na obnově kostela Všech svatých v Boněnově a
uskutečnila se také tradiční velikonoční výstava.
Díky obětavosti řady dárců byla 25. dubna 2014 započata stavba kůru
v boněnovském kostele (původní kůr se zřítil počátkem 90. let minulého
století), do konce července by měl být kůr hotov. Jedná se zatím o hrubou
stavbu, jejíž rozpočet činí 536 254,- Kč. Na kůru bude položena dočasná dřevěná podlaha a zřízeno provizorní zábradlí. Truhlářské práce se uskuteční až
po omítnuní stěn a výmalbě interiéru kostela, jelikož bude zapotřebí nejprve odvětrat velké množství vlhkosti z omítek a štuků tak, aby nedocházelo
k deformaci nových truhlářských prvků na kůru a v mobiliáři.
V letošním roce bychom chtěli ještě obnovit a vyspravit omítky spolu
s dokončením předposlední betonové vrstvy podlahy, přičemž se na závěr
položí dlažba, a to jako finální úprava po výmalbě. Předtím se samozřejmě
připraví průchody pro elektroinstalaci tak, aby se v budoucnu nemuselo
již zasahovat do nových omítek. Výmalba bude uskutečněna v intencích
původní podoby a měl by ji vytvořit keramik a výtvarník Jaroslav Chmelař
(Toužim - Radyně). Poté se budeme soustředit na mobiliář.
Součástí obnovy kůru je také vybourání a zajištění nového vstupu do věže
z interiéru kostela. V současně době se do věže musí chodit zvenku, což je
velice nepraktické.
Pokud to stavební práce na kostele dovolí, uskuteční se v Boněnově opět
na přelomu října a listopadu den otevřených dveří.
Plně funkční by kostel měl být do dvou let, půjde-li vše podle plánu.
Z další činnosti OSOTR
30. srpna 2014 se uskuteční tradiční dětský Den plný her, letos by mělo
děti čekat putování středověkým hradem. Podrobnosti budou zveřejněny
na našich internetových stránkách (http://osotr.cz).
Počítáme i s pokračováním přednáškové činnosti, např. koncem září by se
měla uskutečnit přednáška o Bělorusku. Ale o ní, podobně jako o vánoční
výstavě, budeme informovat v příštím čísle REGENTa.
										
					
Aleš Moravec, předseda OSOTR

5

Rybáři spolku Starousedlíků zahájili sezonu v sobotu
10. května 2014 závody na Návesním rybníku. Závodů se
zúčastnilo 34 rybářů ( 25 dospělých rybářů a 9 dětí) a závodilo se o nejdelší sečtenou délku nachytaných ryb. Měřily
se všechny chycené ryby delší než 10 cm.
1.
2.
3.

místo získal Jaroslav Temejčík s 1237 cm
místo obsadil Lukáš Radil s 1081 cm
skončil Karel Remiš s 861 cm.

Z dětí si nejlépe vedl Michal Hudec, který ulovil 297 cm
ryb. Kompletní výsledkovou listinu najdete na
http://starousedlici.chodovka.cz.
O bezchybný průběh závodů se zasloužili funkcionáři Petr Zítka, Miroslav Petrák st, Miroslav Marcin, Ladislav
Mačšák, Luboš Krásnohorský, Karel Pazderka a Jindřich
Janoch.
Závody nebyly jen slavností rybářů, ale byly celospolečenskou akcí s nebývalým ohlasem občanů Chodové Plané.
Počasí závodu přálo, občerstvení chutnalo, ryby se vrátily
do vody a závody se líbily rybářům i divákům.
Po skončení závodu si členové sdružení vyzvedli rybářské
povolenky. A od 16.5.2014 mohou starousedlíci na rybníku
chytat.
Spolek má zaregistrováno 60 dospělých členů a 40 dětí. Pro
děti bylo zřízeno posezení s ohništěm pro opékání buřtů.
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Foto autor: Gustav Batrla

http://starousedlici.chodovka.cz
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OKÉNKO ZŠ - SOUTĚŽE
Okresní dopravní soutěže se zúčastnilo družstvo 5.třídy.
Vybojovalo si z 12 družstev 6. místo.

Okresní soutěže Mladý zahrádkář v Tachově se zúčastnili
Samuel Janoch - 2.místo a Radek Hais - 5.místo.

Okresní soutěže Mladý záchranář v Tachově se
zúčastnila dvě družstva, složená ze žáků 4. a 5.třídy.
Družstva se umístila na 7. a 13.místě z 16 družstev.
Všem zúčastněným patří velká gratulace.

Sportovní soutěže OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) v Tachově se zúčastnili 2 děvčata a
2 chlapci. Matúš Poznán a Karel Kepl se probojovali
do krajského kola, které se koná 29. 5.

8

Družstvo děvčat základní školy
se zúčastnilo okresního kola ve vybíjené
v Tachově.
Dívky vybojovaly úžasné 3. místo.
Smíšené družstvo se umístilo na 8. místě
(z 11 družstev).

JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Školní rok nám utíká „jako voda“ a my v mateřské škole máme za sebou spousty dalších
nových podnětů, zážitků a akcí, které nás provázely na konci zimního období i jarními dny.
V minulém čísle tohoto časopisu jsme psali
o plánovaném maškarním karnevalu ve školce,
který se konal koncem února. Děti byly perfektně připravené. Všechny měly masku, která
představovala pohádkové bytosti, postavičky
z dětských filmů i seriálů a jiné. Dopoledne
v maskách jsme si užili na třídách různými hrami
a soutěžemi, které připravily učitelky dětí. Poté
jsme se chtěli pochlubit kamarádům jak nám
masky sluší. Udělali jsme proto promenádu
v maskách budovou školky i školní družiny. Moc
se nám všem karneval líbil.
Měsíc březen jsme zahájili sportem, zcela novou
akcí pro děti – „Sportujeme pro zdraví“.
Sportovní dopoledne jsme strávili v KD
v Chodové Plané, kde jsme využili sportovního nářadí a náčiní a zacvičili si jako správní sportovci. Dopoledne bylo
vyplněné cvičením na hudbu - dětským aerobikem, atletickými disciplínami, překážkovou dráhou a hrami. Sport
děti baví a z nové akce tohoto typu byly nadšené. Sportovat jsme byli i v měsíci květnu. Rádi bychom zařadili tuto
sportovní aktivitu v příštím školním roce do naší činnosti jako pravidelnou.
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A co dál? Další akce!
Před Velikonocemi proběhl další klub maminek spojený s výrobou pod názvem „Vařečky trochu jinak“. Tentokrát proběhlo společné vyrábění v malém počtu, ale přesto si účastníci vyrobili
krásné velikonoční dekorace s využitím netradičního materiálu
- vařečky, barvy, mech, květináčky a jiné.
Konec dubna jsme oslavili jako většina z nás s čarodějnicemi.
Tradiční školkovou akci jsme pojali trochu jinak. Pozvali jsme na
náš „ Slet čarodějnic a čarodějů „ i velké školáky z naší základní
školy a společně s nimi si užívali rej na školní zahradě. Čarodějky
a čarodějové museli se svoji „ Letenkou“ obletět připravená stanoviště, například: chůze po pavučině, házení ježibaby do pece,
chůze nad propastí, let na koštěti a další. Samozřejmě nechyběl tanec čarodějnic, který jsme se naučili a společně
zatančili s čarodějkou Mončou. Nechyběla ani malá sladká odměna pro všechny.

Blížíme se do finále.
Kromě kouzelníka ve školce a hudebního představení a tancování se naše některé děti podílely na Vítání nových
občánků v obci. Připravily společně s paní učitelkou R. Pavlíkovou krátké literární pásmo a ve spolupráci s rodiči se
prezentovaly. Patří jim velké poděkování.
Nezapomněli jsme ani na naše maminky, kterým jsme připravili besídku ke Dni matek.
Akcí a aktivit zažíváme společně s dětmi opravdu hodně. Čeká nás ještě výlet ke Dni dětí - na Prelát do Mariánských
lázní. V červnu se zúčastníme okresních sportovních her V Tachově. Školku bude reprezentovat 20 vybraných dětí.
A závěrem?
Na závěr pozvánka na poslední připravovanou akci v letošním
školním roce:
„Pohádková cesta a rozloučení se školkou“ dne 25. 6. 2014
od 17.00 hodin
Bližší informace budou na samostatném plakátku v MŠ, ZŠ.
POSLEDNÍ DŮLEŽITÁ INFORMACE!
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ZÁPISU NOVÝCH DĚTÍ
DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ do mateřské školy
v Chodové Plané, který proběhl v mateřské škole 8. 4. 2014.
K Zápisu se dostavilo 26 zájemců. Všichni zájemci splnili Kriteria a
podmínky pro přijetí dítěte do předškolního vzdělávání a na nový
školní rok 2014/2015 byli přijati
							
							

Dana Müllerová , vedoucí učitelka MŠ Chodová Planá

Fotogalerii z akcí naleznete na webových stránkách školy a v nejbližší době všechny nové aktuální informace www.skola-chodova-plana.com
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KULTURA
Ples sportovců
Dne 29. 3. 2014 uspořádal Sportklub Chodová Planá již jubilejní 20. ročník Plesu sportovců. Jednalo se o největší
akci, kterou tento oddíl pořádal. K poslechu a tanci hrála plzeňská skupina Jenny.cz. Celým večerem provázel hlavní
pořadatel Mgr. Jan Ambrož, který na úplný závěr sám zazpíval několik písní v doprovodu kapely. Na programu večera
bylo několik tanečních vystoupení, na úvod zahájily své představení Plánské aerobičky pod vedením Moniky Holé.
Během večera se hned dvakrát představila pražskobrazilská taneční skupina Brasil Show se sambou a Karnevalovým
vystoupením. Následovalo vyhlášení sportovce roku 2013 v kategorii muži a ženy, kde se předávání cen zhostil Karel
Vágner s předsedou Sportklubu Tomášem Marcinem a předali ocenění nejvšestrannějším sportovcům v tomto pořadí:
Ženy: 1. Miroslava Suková 105 b., 2. Lucie Pokorná 91 b., 3. Mgr. Světlana Ambrožová 62 b.
Muži: 1. Zdeněk Pokorný 117 b., 2. Antonín Krejčí 113 b., 3. Ing. Jiří Straka 108 b.
Poté přišlo na řadu vylosování výherců hlavních cen plesové soutěže o ceny.
Během večera se na jevišti představil i sám Karel Vágner a také jeho syn Josef. Absolutním vrcholem celého plesu
bylo vystoupení samotného mistra - Karla Gotta, který nás poctil svou návštěvou, zazpíval své největší hity, o půlnoci
vylosoval jednomu z diváků půlnoční tablet a pak se snad všem účastníkům plesu ochotně podepsal a vyfotil se
s nimi.
Velké poděkování patří našim hlavním sponzorům plesu, z nichž vyjmenováváme zejména pány Leona Tsoukernika, Ing. Jana Volného, Ing. Jana Budku a jeho firmu Nová Karna s.r.o., Luboše Hlačíka, Ing. Richarda Brümmera,
Mgr. Stanislava Janocha a ostatní. V neposlední řadě poděkování Sportklubu za sponzorování akce a všem jeho
členům, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu celého plesu.
				
Tomáš Marcin
				
Předseda sportklubu Chodová Planá
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 10. května 2014 proběhlo v obřadní síni úřadu městyse pod vedením místostarosty pana ing. Jana Volného
první letošní vítání nových občánků našeho městyse.
Přivítáni byli:
Anna Černáková, Pavlína Hnízdilová, Aneta Ovčačíková, Jakub Jenč, Viktorie Rozehnalová, Marek Jahoda a Filip Drabík.
Rodičům srdečně gratulujeme a dětem přejeme mnoho zdraví, veselé a bezstarostné dětství.
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
Jarní golf Sportklubu 24.5. 2014

Sportklub Chodová Planá uspořádal v Zádubu golfový turnaj
pro veřejnost. Zúčastnilo se 29 hráčů - 15 mužů, 5 žen a 9 dětí.
V soutěži o ceny se hráčům přiděloval handicap podle výsledku předchozího turnaje a proto zde nebyla nouze o překvapení. Mezi muži vyhrál první
cenu Miloš Hlačík (17) před Martinem Švejdou (20) a Davidem Sovkou (23).
Mezi ženami vyhrála první cenu Zuzana Brűmmerová (22) před Danou
Zemanovou (24) a Jitkou Koišovou (30). Kategorie dětí se hrála bez handicapů a vítězem se stal Vojta Hlačík s 50 ranami. Další místa obsadily Anička Brümmerovou (53), Míša Koiš (53), Kuba Hlačík (55), Barča Brümmerová
(63) a Kamilka Hlačíková (69). Samuel a Mikuláš Janochů hřiště kvůli průtrži
mračen nedohráli.
V absolutním pořadí bez handicapů byly dosaženy výborné výkony.
Nejlepší Brůžek na 9 jamek potřeboval pouhých 30 ran. Druhý a třetí Švejda se Strakou potřebovali o jedinou ránu více.
Největším překvapením byl výkon čtvrtého Pokorného, který se velmi
zlepšil a zahrál pouze 33 ran!
Muži absolutně:
1. Brůžek František 30 ran
2. Švejda Martin 31		
3. Straka Jiří 31			
4. Pokorný Zdeněk 33		
5. Marcin Tomáš 34		
6. Hlačík Luboš 34		
7. Hanko David 35		
8. Hlačík Miloš 37

9. Janoch Stanislav 38
10. Mach Pavel 38
11. Krejčí Antonín 41
12. Brűmmer Richard 42
13. Zeman František 47
14. Ambrož Jan st. 48
15. Sovka David 50

Ženy absolutně:
1. Hlačíková Simona 44		
2. Brümmerová Zuzana 49
3. Zemanová Dana 51

4. Koišová Jitka 56
5. Fišáková Hana 60

Lukostřelba
V pátek 23.5. 2014 uspořádal Sportklub Chodová Planá na hřišti závody v lukostřelbě. Zúčastnilo se 20 školáků a
předškoláků, 10 žen a 10 mužů. Mezi ženami zvítězila Miroslava Suková, která nastřílela šesti střelami 46 a tímto
porazila i nejlepšího muže, kterým byl Petr Balin z Tachova, který nastřílel 42.
Celou akci zajišťovala firma Luky Koliha s.r.o. z Dlouhého Újezda, která poskytla profesionální vybavení, a to luky
vlastní výroby.
											
Tomáš Marcin
				
				
Předseda Sportklubu Chodová Planá
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HASIČI - Výjezdové jednotce je 15 let
Hasiči v Chodové Plané oslaví 20. května 2015 už 140 let své existence. Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů Městyse Chodová Planá byla zřízena dne
1. 5. 1999 na základě ustanovení zákona ČNR č.133/1985 Sb. o požární ochraně
ve znění pozdějších úprav a doplňků, předpisů - zejména zák. č. 203/1994 Sb.
Výjezdová jednotka sboru dobrovolných
hasičů má svůj rozpočet, který schvaluje
rada a zastupitelé Městyse. Jednotku řídí starosta Městyse a velitel jednotky. Je zařazena
v integrovaném záchranném systému jako
JPO III/A. Jednotka je také řízena OPISEM
HZS Plzeňského kraje, který jednotce vyhlašuje výjezdy.
Výjezdy jsou vyhlašovány členům jednotky
nejdříve telefonicky, pak ihned SMS zprávou
a sirénou. Členové určeni k výjezdu se musí
co nejrychleji dostavit do hasičské zbrojnice, převléknout do zásahového obleku a
nastoupit do zásahového auta. Vysílačkou
jsou od HZS Plzeňského kraje informováni
o nastalé události.
Jednotka čítá 12 členů, tj. jednoho velitele jednotky, dva velitele družstev, čtyři strojníky a zbytek tvoří ostatní hasiči.
V jednotce je jeden vyškolený technik chemických prostředků a jeden vyškolený zdravotník. Členové jednotky mají kurz
nositelů dýchací techniky a práce s motorovou pilou. Velitelé každý rok chodí na cyklické školení velitelů na HZS. Školením
prochází také strojníci. Všichni členové jednotky musí projít každé dva roky zdravotní prohlídkou
Jednotka disponuje zásahovou technikou : cisternu CAS 20 MAN 4x4 s roku 2007, dopravním autem DA 12 Avia 31
z roku 1986 a velitelským vozidlem VEA Škoda Forman z roku 1996, které v květnu 2010 získala bezplatným převodem
od HZS Plzeňského kraje.
Evidenci výjezdů si vede velitel jednotky a to od 1.3.2004.
Jednotka vyjížděla od 1.3.2004 - do 31.12.2013 ....... k 284 událostem
106 požárům, 132 technickým pomocím různého druhu, 27 dopravním nehodám, 8 únikům nebezpečných látek,
2 prověřovacím cvičením, 1 železniční nehodě s následkem smrti a 2 pomocem ZZS.
Odvezli jsme humanitární pomoc Městyse do Havířova. Jednotka zasahovala při odstraňování následkům povodní a to:
v Novém Jičíně ve Frýdlantu v obci Lety a také u nás v Chodové Plané.
Jednotka působí v katastru Městyse o rozloze 63 km3 s 1800 obyvateli. Do katastru patří; Chodová Planá, Dolní Kramolín,
Holubín, Pístov, Výškovice, Domoslavičky, Boněnov, Hostičkov, Michalovy Hory a Výškov.
Jednotka ve svém poplachovém plánu vyjíždí v I.stupni do 20 obcí a to i mimo katastr Městyse. Ve II.stupni do okolí 45
obcí a ve III.stupni do dalších 20 obcí.
Jednotka je také zařazena do výjezdů výpomoci Karlovarskému kraji v I.stupni do obcí; Chotěnov, Skláře, Trstěnic a Horní
Vsi. Ve II.stupni do obcí; Drmoul, Lázně Kynžvart, Harníky, Kladská, Mar.Lázně, Ušovic, Stanoviště, Ovesné Kladruby. TepláBeranovka, Teplá-Bezvěrov, klášter Teplá, Chodská Huť, Tachovská Huť, Tři Sekery, Krásno, Valy, Klimentov, Malá Hledsebe,
Velká Hledsebe, Martinov, Vlkovice, Milhostov, Zádub a Závišín.
Jednotka má dosti velký okruh možností výjezdů do okolí, ke kterému je může povolat HZS Plzeňského kraje. Činnost
jednotky mimo výjezdy je velmi pestrá a dalo by se o ní psát dlouho. Jednotka si také mimo výjezdy vydělává peníze
na činnost a to ; zajištěním ploché dráhy, čistěním komunikací a studní, zajištěním různých kulturních akcí. Dále provádíme ostrahu místního zámku, jsme schopni otevřít byt v případě nouze.
Spolupracujeme nejen s místními firmami, které nám také pomáhají v naší činnosti podporou finanční a materiální, ale
i s místní základní školou.
Snaha vyškolit nové zásahové hasiče je těžká. Všichni máme svá zaměstnání a svůj volný čas pak věnujeme této činnosti.
Důležité je také pochopení našich blízkých, někdy bývá náročná práce výjezdového hasiče i neoceněna.

Den otevřených dveří pro žáky základní školy byl, dle našeho soudu, zajímavý, protože žáci se během něj dozvěděli o naší činnosti. Bohužel, den otevřených dveří pro občany byl dle našeho očekávání slabší návštěvnosti,
neboť někteří občané ani problematiku hasičů a jejich poslání neznají.
Chtěli bychom proto ještě jednou opakovat den otevřených dveří pro občany a zastupitele a doufáme ve větší
zájem o činnosti hasičů. O této akci budete informováni prostřednictvím zpravodajem REGENTU.
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velitel JSDH Václav Zimák

I hasiči jsou jenom lidé
Zásahoví hasiči mají už z podstaty volby své dobrovolné činnosti vyšší míru odolnosti proti stresu než běžní lidé.
Jsou zvyklí racionálně zvládat mnohdy velmi vypjaté situace, kdy pod tlakem jak časovým, tak i zodpovědností, musí
dělat svoji práci. Právě jejich klid, racionalita, jistota toho, co dělají, a nohy ,,pevně postavené na zemi“ pomáhají
obětem mimořádných událostí zvládat jejich vlastní stres. I hasiči jsou jenom lidé.
Někdy nastanou situace, které otřesou i těmi nejotrlejšími. Nejde je přejít mávnutím ruky, černým humorem ani se
z nich jednoduše vypovídat a ,,spláchnout je „ jedním večerem v hospodě, nebo si srovnat hlavu fyzickou námahou
takového kalibru, že člověk padne do postele vyčerpáním a ráno se vzbudí s čistou hlavou, protože ,,ráno moudřejší
večera“. Jsou to události, které nelze zapomenout, které dále ovlivňují život člověka a které mohou být natolik závažné, že rozdělí život na ,,předtím“ a ,,potom“ .
Stát se to může
Se zvýšeným náporem na psychiku se zásahoví hasiči musí vyrovnat, jestliže se stane přímým svědkem úmrtí
jiných osob, zvláště kolegů nebo dětí; jestliže zasahuje u události s množstvím obětí; jestliže zranění oběti vypadají
extrémně; u rozsáhlých katastrof s velkými škodami a širokou základnou zoufalství postižených; pokud selže jeho
záchranná mise apod.
S extrémními nároky na psychiku se hasič musí
potýkat i v případě, že se sám dostane do situace zraněného - např. utrpí těžké ohrožení života při vážné
dopravní nehodě, utrpí poleptání, ozáření, intoxikaci, těžké popáleniny, zažije zavalení či zasypání.
Stres, jehož zvládání se vymyká osvědčeným běžným praktikám, s sebou přináší i situace, kdy hasič
v důsledku dopravní nehody nebo chybného rozhodnutí způsobí těžké zranění nebo smrt někoho jiného,
přičemž dlouhodobě a těžce stresující není jen pocit
vlastní zodpovědnosti, ale např. i následné soudní
řízení.

BIO odpad ± 1(1ËRGSDG
REþDQpQDãHKRPČVW\VHY\XåtYHMWHSURVYĤMbioodpad
NRPSRVWiUQX YDUHiOXChodovka a.s.

3$7ěË6(0

 =GRPiFQRVWL

 Ze zahrady:
















=E\WN\MtGHO
Zbytky ovoce a zeleniny
.YČWLQ\DþDMRYpViþN\
.iYRYêRGSDG
6NRĜiSN\]YDMHF
Okrajky z brambor apod.

7UiYDSOHYHO
.RãĢiO\DURVWOLQ\
/LVWt
6HQRDVOiPD
.RXVN\YČWYtNHĜĤDVWURPĤ
.RĜHQ\
6SDGDQpRYRFH

Tel. 725 076 030
15

Městys Chodová Planá
pořádá a všechny zblízka i z daleka zve na

VII. Chodské Svatojanské zámecké slavnosti
v sobotu 2 8 . ée r v n a 2 0 1 4
Program slavností: AREL ZÁMKU CHODOVÁ PLANÁ
9:00

Otevření jarmarku a stánkového prodeje

9:30

Popletené hrátky - Jana Rychterová, zpěvačka a moderátorka a Ruda Papežík,
klaun, mim, kouzelník - komponovaný zábavný pořad pro děti písniček, tance,
kouzlíček, soutěží a legrace. Oba interprety děti znají z dopoledního víkendového
vysílání České televize - Hřiště, Z půdy, případy detektiva Packala a z TV Public UP Paráda.

11:30

areál zámku a následně areál Chodovaru - průvod městysem

12:00

Slavnostní zahájení Chodských slavností

12:10 - 14:00

Duo Pygmalion pro dříve narozené a seniory

(Eva Skalická, zpěvačka a moderátorka, také od podzimu r. 2012 v moderátorka
v TV Barrnadov a Pavel Skalický, hudebník, zpěvák, skladatel, textař, moderátor - mix písní
Z alba Karla Vlacha a Yveta Simonová a Milan Chladil revival song, Z babiččiny krabičky
a dědečkova kufru, Písničky táborových ohňů a country bálů

15:00 - 18: 00 DM BAND hudební skupina – hrají k tanci a poslechu

Doprovodný program:
Po celou dobu budou v provozu DOBOVÉ HRY pro děti i dospělé: střelba z luku, střelba z kuše, sestřelování rytířů lukem,
hod kopím, hod sekerkami do terče, krmení draka pro malé děti, oblékání do středověkých zbrojí, ukázky zbraní a výzbroje,
malování obličejů pro děti a spousta další zábavy.
NOVĚ – modelování balonků ZDARMA.
Po celý den budou v provozu v prostoru parkoviště za lékárnou Lunaparky LTZ Plzeň.
NOVĚ - Aquazorbing - tzv. chůze po vodní hladině, velké nafukovací hřiště.
Tato atrakce je určena pro děti i dospělé (v areálu zámku).

V průběhu dne od 9:00 do 16:00 hodin můžete navštívit a nakoupit ve stáncích tradičních českých trhovců i na staročeském
jarmarku nejrůznější zboží, vyzkoušet si stará řemesla na vlastní kůži. Budete si moci ozdobit vlastní svíčku, utkat plátno,
vytočit hrnek nebo zkusit uplést košík či poznat řemeslo platnéřské a mincířské. Řemeslníci a stánkaři z různých koutů naši
vlasti Vám předvedou své dovednosti a zboží.
PŘIJĎTE K NÁM NA PRAVÉ CHODSKÉ KOLÁČE, DOBRÉ MASO A PIVO. OCHUTNEJTE TRADIČNÍ LANGOŠE, TRDELNÍK, CUKROVOU
VATU A DALŠÍ DOBROTY, KTERÉ PRO VÁS NACHYSTÁME.

III. Mezinárodní sochaąské sympozium
23. éervna - 1 2 . ée r v e n c e 2 0 1 4
sobota 5. 7.

Taneéní odpoledne pod širým nebem

14:00

hudební skupina CRAZY HORSES (folková a country skupina)

17:00

taneční kapela FOX BAND (bohatý repertoár 7 muzikantů české i zahraniční hudby)

stąeda 9. 7.
16:00

ukázka práce HZS a Policie ČR

sobota 12. 7.

Taneéní odpoledne pod širým nebem

12:30

slavnostní ukončení sympozia

13:00

dechová kapela CHODOVARKA

16:00

hudební skupina DM Band

Změna programu vyhrazena.

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. 6. 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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