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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY

Přichází jaro.
Jaro se začíná hlásit o svá práva. Zatím rozpačitě a nesměle, ale jeho poslové už jsou tu. Na mnoha zahrádkách
ze záhonů zvědavě vykoukly hlavičky
a první lístky sněženek, krokusů, bledulí a dokonce i zelené špičky budoucí
nádhery tulipánů. Většina z nás se na
tuhle chvíli těší, dokonce i ti největší
vyznavači zimních sportů a milovníci
zasněné krásy bílé zimní krajiny. Celá
příroda se pomalu začíná probouzet
z odpočinku a s lidmi to není jinak. Protože přes všechny lidské výtvory, vymoženosti a odlišnosti, je člověk stále
její součástí. Plánujeme, co a kam zasít,
zasadit, opravit, vyměnit, nebo jenom
natřít, či uklidit. Děje se s námi to, co
se vším živým. Faunou i florou. Vrací se
nám energie a zejména ti mladší mají
najednou i jiné touhy, než je například
nové auto, či nové šaty. Ty jsou nám
vrozeny, máme je od nepaměti a vždy
mít budeme.

Ostatně v češtině, jako v jednom
z mála slovanských jazyků, se zachovaly názvy měsíců podle dění v přírodě.
Březen je odvozen od březosti zvěře a
není náhodou, že symbolem je zajíček
(březňáček) a vajíčko. Tyhle dva symboly jsou mnohem starší než Velikonoční církevní svátky a dokonce lidový
průběh oslav Velikonoc nemá dodnes
s církevním pojetím nic společného.
Pomlázka, darování vajíček a kraslic,
pečení zajíčků, beránků a polévání
vodou jsou prastaré zvyky spojené
s jiným svátkem a tím bylo staročeské „Vynášení Morany“. Byl to svátek
mláďátek a obnovy života. Světnice se

zdobily rašícími větvičkami z břízy
(i tady je slyšet slovní spojení
s březnem) a svátek měl pevné datum.
Slavil se v den jarní rovnodennosti,
tedy podle našeho kalendáře, vždy
20. března.

Vážení spoluobčané. Přejeme Vám
všem plné a rychlé obnovení Vašich
sil a hodně úspěchů při naplňování
všech Vašich jarních předsevzetí, činnosti a prací.
Zdeňka Štěchová
místostarostka

Ctirad Hirš
starosta

DĚNÍ V OBCI
Zámek Chodová Planá - shrnutí:
I. etapa rok 2013 provedeny oprava cca za 1.200 tis. Kč, získaná dotace Městysem CH. Planá 900 tis Kč.
II. etapa rok 2014 provedeny opravy cca za 1.200 tis. Kč, získaná dotace Městysem CH. Planá 400 tis Kč.
III. etapa rok 2015 budou provedeny opravy v řádu 1.700 tis. Kč, kde bude opravena fasáda od východní strany včetně
věže, v současné době posílá městys žádost o dotaci z programu Podpory obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
Revitalizace sídliště Lučina - MěÚ vydal Rozhodnutí - Územní Rozhodnutí dne 16. 12. 2014. Předmětem projektu je
rekonstrukce a úpravy části místních komunikací na sídlišti Lučina, doplnění odstavných a parkovacích stání, odvodnění
ploch a rozšíření krytého stání na separovaný odpad.
Stále pokračují dle územního rozhodnutí MěÚ Planá odboru výstavby ze dne 11. 12. 2014 práce na budově městyse
,,Odvodnění dešťových vod do zatrubněné vodoteče.“
									Z. Štěchová - místostarostka
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 1 ze dne 17.12. 2014
1. ZM schvaluje:
1. Předložený program 1. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: Michal Vasilečko, Luboš Hlačík
3. Ověřovatele zápisu: Michal Sudor, Karel Benda
4. Kontrolu usnesení ustavujícího zasedání ZM.
5. Předložený návrh jednacího řádu zastupitelstva městyse.
(bod č. 1.2 programu ZM)

6. Předložený návrh rozpočtu na rok 2015.
(bod č. 1.4 programu ZM)

7. Sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
dle OZV č. 1/2013 pro rok 2015 ve výši 500,- Kč.
(bod č. 1.5 programu ZM)

8. Rozpočtové opatření č. 6/2014. (bod č. 1.6 programu ZM)
9. Předběžně rozpočtové opatření č. 1/2015 k rozpočtu na rok
2015 pro operace, které vzniknou za období od 1.1.2015
do 31.12.2015 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto
rozpočtové změny:

• Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých
transferů.
• Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání, nebo
z jiných důvodů, předběžné opatření se schvaluje na změny
výdajové i příjmové položky transferů, nebo položky finančního vypořádání.
• Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií
a živelných pohrom, výdaje ve stavu nouze a další výdaje,
kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.
• Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné
rozpočtové skladby v případech přesunu příjmů a výdajů.

10. Každé rozpočtové opatření, které bude provedeno v režimu

předběžného rozpočtového opatření č. 1/2015, bude předloženo včetně částek ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse. (bod č. 1.7.1 programu ZM)

11. Doplnění údajů do Kupní smlouvy na p.p.č. 3250/58
v k.ú. Chodová Planá. (bod č. 1.8 programu ZM)

12. Oddávacími dny pro období 2014-2018 pátek, sobotu
a neděli v čase od 08:00 do 16:00 hodin.
(bod č. 1.10.1 programu ZM)

2. ZM volí
1. I. ZM volí členy kontrolního výboru: paní Marii Zítkovou a paní
Janu Janochovou
II. ZM volí členy finančního výboru: pana Tomáše Marcina
a ing. Irenu Kohoutovou
(bod č. 1.1 programu ZM)
3. ZM bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti RM. (bod č. 1.3 programu ZM)
4. ZM stanovuje

1. Že rada městyse může schválit rozpočtové opatření, pokud se

nejedná o změnu schválených závazných ukazatelů rozpočtu
(změny pouze v rámci jednotlivých kapitol schváleného rozpočtu) - nezmění se celkový objem rozpočtu.
(bod č. 1.7.2 programu ZM)
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5. ZM pověřuje

1. K přijímání prohlášení o vstupu do manželství a konáním dalších

občanských obřadů dle § 11a odst. 1 písm.a) zákona č. 301/2000
Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů ing. Sylvu Zítkovou,
pana Luboše Hlačíka a ing. Jana Kestřánka.
(bod č. 1.10.2 programu ZM)

Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 2 ze dne 18. 2. 2015
6. ZM schvaluje:
1. Předložený program 2. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: ing. Jan Kestřánek, Luboš Hlačík
3. Ověřovatele zápisu: Michal Vasilečko, Sáša Suk
4. Kontrolu usnesení 1. zasedání ZM.
5. Prodej pozemku p.č. 3250/122 o výměře 804 m2 v k.ú. Chodová

Planá za účelem výstavby RD za podmínek, že žadatel nepožaduje plynovodní přípojku a vybudování ostatních inženýrských
sítí bude zhotoveno na náklady žadatele.
(bod č. 2.3.2 programu ZM)

6. Bezúplatný převod pozemku p.č. 79/2 o výměře 3948 m2 v k.ú.

Boněnov ze Správy státního pozemkového úřadu do vlastnictví
Městyse Chodová Planá. (bod č. 2.6 programu ZM)

7. Bezúplatný převod níže uvedených pozemků ze Správy státního
pozemkového úřadu do vlastnictví Městyse Chodová Planá:
p.p.č. 1047 - ostatní plocha o výměře 211 m2 v k.ú. Domaslavičky
p.p.č. 139/1 – zahrada o výměře 2006 m2 v k.ú. Michalovy Hory
p.p.č. 139/2 – zahrada o výměře 168 m2 v k.ú. Michalovy Hory
p.p.č. 44 – trvalý travní porost o výměře 2079 m2 v k.ú. Výškov
p.p.č. 58 – trvalý travní porost o výměře 4278 m2 v k.ú. Výškov
p.p.č. 67 – trvalý travní porost o výměře 3017 m2 v k.ú. Výškov
(bod č. 2.7 programu ZM)

8. Dodatek č. 1 k budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 12.11.2014
mezi prodávajícím Městysem Chodová Planá, Pohraniční stráže
129, Chodová Planá a kupujícími P.a L. K.
(bod č. 2.8.1 programu ZM)

9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a smlouvě o budoucí kupní
smlouvě uzavřené dne 14.4.2008 mezi Městysem Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, Chodová Planá, IČO 00259861 a panem Z. Z., ve kterém bude upraveno prodloužení termínu pro
dokončení stavby a to do 31.12.2015. (bod č. 2.9 programu ZM)

10. - pořízení změny č. 1 územního plánu Chodová Planá, vydaného

dne 15. 12. 2011 s účinností dne 30. 12. 2011 na návrh fyzické
osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku
nebo stavbě na území obce
- pořizovatelem změny č. 1 ÚP Chodová Planá - Městský úřad
Tachov, odbor výstavby a územního plánování - „úřad územního
plánování“ dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a pověřuje
starostu k podání žádosti o pořízení změny č. 1 pořizovateli
- projektanta na pořízení změny č. 1 - Ing.arch. Miroslava Míku MARKANT, Palackého 303, 353 01 Mar. Lázně a na základě předložené nabídky, zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o dílo dle
cenové nabídky ze dne 26.1.2015
- určeného člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem
na pořízení změny č. 1 ÚP Chodová Planá (RM navrhla p. Luboše
Hlačíka a p. Romana Kohoutka).
- přeúčtování nákladů vynaložených na změnu vždy po jednotlivých etapách uvedených v předložené cenové nabídce ze dne
26.1.2015 Ing.arch. Miroslavem Míkou - MARKANT, Palackého
303, 353 01 Mariánské Lázně
(bod č. 2.10 programu ZM)

11. RO č. 10/2014. (bod č. 2.11 programu ZM)
12. RO č. č. 2/2015.(bod č. 2.12 programu ZM)
13. Prominutí dluhu, který se skládá z dluhu na nájemném a vodném a stočném včetně příslušenství bývalému nájemci čp. 161,
Pohraniční stráže, Chodová Planá. (bod č. 2.13 programu ZM)

14. Doplnění zásad pro poskytování dotací spolkům následovně:
Výjimka pro SRPDŠ - od roku 2015 je SRPDŠ při ZŠMŠ Chodová
Planá osvobozeno od platby nájmu z akcí pořádaných v kulturním domě a ve sportovním areálu. (bod č. 2.14.1 programu ZM)

15. Doplnění podmínky k algoritmu výpočtu výše dotace: podmínka pro výplatu 5-ti násobku dotace za práci s mládeží je uspořádání 4 akcí pro děti za rok (např. turnaj, závody, zájezd, kulturní
představení….). Záznam o uskutečnění akce organizace předloží
při podání využití schválené dotace. (bod č. 2.14.2 programu ZM)
7. ZM neschvaluje:

1. Prodej částí pozemků p.č. 81/2 a 81/11 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 2.4 programu ZM)

2. Prodej části pozemku p.č. 3410/16 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 2.5 programu ZM)

- st.p.č. 443/9, st.p.č. 443/12, st.p.č. 443/13, st.p.č. 443/19 firmě
Massa New Clean a.s.
(bod č. 2.2.3 programu ZM)
10. ZM nesouhlasí:
1. S prodejem pozemků p.č. 3522 (ostatní plocha) o výměře 1629 m2,
p.č. 3627(ostatní plocha) o výměře 3 m2, p.č. 3628 (ostatní plocha) o výměře 57 m2 a p.č. 3629 (ostatní plocha) o výměře 241
m2 v areálu provozovny firmy Lukr a.s., Massa New Clean a.s. a
KPS SE v Chodové Plané firmám LUKR a.s., Massa New Clean a.s.
a KPS SE z důvodu, že se jedná o bývalou obslužní komunikaci k
RD čp. 254 a 263. (bod č. 2.2.1 programu ZM)

11. ZM opětovně žádá:
1. O prodej pozemků v areálu provozovny firmy Lukr a.s., Massa
New Clean a.s. a KPS SE v Chodové Plané p.č. 3522 (ostatní
plocha) o výměře 1629 m2, p.č. 3627 (ostatní plocha) o výměře 3 m2, p.č. 3628 (ostatní plocha) o výměře 57 m2, p.č. 3629
(ostatní plocha) o výměře 241 m2 ze Správy Policie ČR do
majetku obce Chodová Planá za účelem zpřístupnění bývalé
obslužní komunikace k RD čp. 254 a 263.
(bod č. 2.2.2 programu ZM)
12. ZM revokuje:
1. Usnesení ZM č. 90.30 ze dne 10.3. 2010

8. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM. (bod č. 2.1 programu ZM)

(bod č. 2.3.1 programu ZM)

9. ZM souhlasí:
1. S prodejem pozemků:
- st.p.č. 443/10, st.p.č. 443/11, st.p.č. 443/15, st.p.č. 443/16, st.p.č.
443/17, st.p.č. 443/18, st.p.č. 443/20, st.p.č. 443/22, st.p.č. 443/23,
st.p.č. 443/24 firmě KPS SE, evrop. společnost,
- p.č. 3520, p.p.č. 3523, p.p.č. 3618, p.p.č. 3626, p.p.č. 3630, st.p.č.
443/14 firmě Lukr a.s.,

13. ZM ukládá:
1. Panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh Do-

datku č. 1 k budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 12.11.2014
podle bodu I. usnesení č. 6.8 a tento jménem obce uzavřít.
(bod č. 2.8.2 programu ZM)

Vývoj obyvatelstva v roce 2014
měsíc
Celkem obyvatel

LEDEN- PROSINEC
31.12.2013

Počet obyvatel za jednotlivé osady a obec celkem:

31.12.2014

Muži 2013

Muži 2014

Ženy 2013

Ženy 2014

Chodová Planá		1555		1557		753		803		802		754
Boněnov		
69		
69		
36		
36		
33		
33
Dolní Kramolín		
33		
31		
18		
18		
15		
13
Holubín			
1		
1		
1		
1		
0		
0
Hostíčkov		
9		
8		
6		
6		
3		
2
Michalovy Hory		
76		
72		
44		
42		
32		
30
Pístov			
16		
17		
7		
7		
9		
10
Výškov			
41		
43		
21		
22		
20		
21
						
CELKEM		1800		1798		886		935		914		863
Jednotlivé změny obyvatelstva v roce 2014:
Narození			23		Rozvody			 8
Úmrtí				10		Počet přistěhovaných		27
Svatby				14		Počet odstěhovaných		42
V Chodové Plané dne 23.2. 2015
Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů informujeme občany městyse Chodová
Planá o následujícím:
1. Prosíme občany (jubilanty) s trvalým pobytem na území městyse, kteří dovrší životní
jubileum ve věku 70, 75, 80, 85,90, 95 a více
let a mají zájem o osobní návštěvu člena ve-

Zpracovala: Plecitá Věra-matrikářka ÚM Chodová Planá

dení městyse spojenou s gratulací a předáním dárkového balíčku či uvedení dosažení
svého jubilea v občasníku městyse a kronice
městyse, aby se dostavili na úřad městyse
na matriku (kancelář č. 7) a potvrdili svým
podpisem souhlas ke zpracování osobních
údajů.
2. Prosíme rodiče (zákonné zástupce) na-

rozených dětí s trvalým pobytem na území
městyse, kteří mají zájem na účasti tradičního vítání občánků a uvedení informace
o narození v občasníku městyse a kronice
městyse, aby se dostavili na úřad městyse
na matriku (kancelář č. 7) a potvrdili svým
podpisem souhlas ke zpracování osobních
údajů.
Věra Plecitá (matrika)
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Sdružení občanů za rozvoj a prosperitu areálu a zámku Chodová Planá

POZVÁNKA
Dne 19. 6. 2015 se uskuteční divadlo
v zámeckém areálu Chodové Planá
muzikál „NOC NA KARLŠTEJNĚ“.
ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST
V NOCI NA KARLŠTEJNĚ EXCELUJÍ:
JAN ROSÁK, PAVEL VÍTEK, LUMÍR
OLŠOVSKÝ, VÁCLAV VYDRA, PETR
JANČAŘÍK A DALŠÍ
Do desáté sezony vstupuje unikátní muzikál Noc na Karlštejně, který
na jedno jeviště svedl profesionály i
amatéry z kraje kolem dolního toku
řeky Berounky. Letos toto představení, které dosud zhlédlo ku sta tisíc
diváků, můžete shlédnout i na zámku v Chodové Plané.
Původní muzikál Noc na Karlštejně
poberounský soubor prvně uvedl
na nádvoří zámku Dobřichovice v létě
2006. Od samého začátku v něm vedle
místních ochotníků excelovali Vladimír
Čech, Jan Rosák, Pavel Vítek či brilant-

ní kytarista Štěpán Rak. Vladimír Čech
nás sice před 2 lety opustil, ale v roli
Otce Vlasti jej zastoupil jiný skvělý herec - Václav Vydra. Ve vášnivém líbání
císařovny Elišky se střídá s exministrem
zemědělství Petrem Bendlem, který jej
v úloze Karla IV. alternuje. Do souboru
navíc postupně přibyly další populární
tváře: Sabina Laurinová, Lumír Olšovský, Petr Jančařík či Jan Matěj Rak.
Výše zmíněné profesionály doplňují ostřílení a mnoha rolemi prověření
ochotníci – Monika Vaňková v roli císařovny Alžběty, Pavla Švédová v roli
Aleny, Karel Král v roli purkrabího, Petr
Říha v roli arcibiskupa Arnošta z Pardubic, jeho žena Alena v roli hofmistryně
Ofky a další. Kostým zbrojnoše (nebude-li císařem Karlem)
obléká bývalý ministr
a hejtman Petr Bendl,
sbor manů je sestaven
z několika starostů
poberounských obcí,
respektive měst. Spolu
s herci a zpěváky účinkují šermíři a metači
ohně, nechybí ani koza
či kůň.
Všechna dosavadní
představení muzikálu

byla vyprodaná. Rekord drží reprízy
na hradě Střekov (2012) a na louce
u mostu v Karlštejně (2007), které vidělo 1.500, resp. 1.400 diváků. Loni se hrálo i přímo na nádvoří hradu Karlštejna,
kde byla divadelní Noc na Karlštejně
uvedena poprvé po čtyřiceti letech!
Poberounský soubor už uvádí Noc
na Karlštejně desáté léto doslova
po celé republice - letos budou muzikál kromě »domovských« Dobřichovic
hostit také Mariánské Lázně, Litomyšl,
zámky v Sychrově, Děčíně či v Mníšku pod Brdy, téměř dvorní scénu má
i na hradě Křivoklát. Soubor se vypravil i za hranice, a to do slovenských
Jaslovských Bohunic.
S. Janochová

Český svaz včelařů o.s. Chodová Planá
Všichni včelaři s napětím čekají
na první hromadný prolet včelstev.
Je to včelařům svátek. Tento prolet je
různý, záleží na klimatických podmínkách a umístění stanoviště. S prvními
předjarními slunečními paprsky znovu
přichází pro včelaře radostná práce.
Většinou je o to větší, když v případě
silných včelstev a léčení na zimu nic
nezanedbal, včelstva výborně a beze
ztrát přezimovala a jsou tudíž silná a
vitální. S takovými včelstvy je pak skutečně radost pracovat.
Co se nám daří. Práce s mládeží ZO má 16 včelařských adeptů, kterým
členská schůze přidělila garanta. Typování mladých, perspektivních funkcionářů - nedaří se všem organizacím.
Týmová práce na zvládnutí digitalizace
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dat do centrálního informačního systému /CIS/, v řadě ZO se toto nepodařilo,
částečně z důvodů přestárlé funkcionářské základny, a tím počítačové nedostatečnosti a nevybavenosti.
Co se nám nedaří. Důsledně snižovat
ztráty včelstev.

ZO ČSV Chodová Planá řídí výbor
ve složení: Dvořák Josef, Janoch Jindřich, Janoch Josef ml,. Škola Miroslav
a Škola Martin.

„Péče o mládež“

„Přírodě a společnosti včelařství více dává než bere“

Janoch Jindřich
jednatel

Dvořák Josef
předseda

Návesný rybník pod kostelem je v klidu. Je zamrzlý a pokrytý slabým ledem
a sněhem - viz foto. Vzhledem k tomu,
že klimatické podmínky nejsou vhodné, aby bylo možné bruslení, je vstup
na led zakázán. V letošním roce toto
zřejmě nebude možné.
Oproti rybníku a úřadu Městyse
Chodová Planá nejsou v klidu členové
sdružení „Chodovoplánští starousedlíci“. I přes výhrady je trpěno porušování
zákonů
- vypouštění splaškových vod do rybníka
- kontaminace ropnými produkty
- neoprávněný zábor pozemků kolem
rybníka - viz foto
V roce 2014 jsme zaznamenali zvýšený úhyn ryb a katastrofický nárůst
žabinců a trav v rybníku. Stále čeká-

me, že úřad Městyse, stavební úrad a
odbor životního prostředí budou činit
- nečiní - hrubým způsobem jsou porušována práva 73 členů sdružení a 43
jejich dětí.

Jindřich Janoch - jednatel
Miroslav Petrák - jednatel
Petr Zítka - jednatel
Výstraha:
Na led rybníka je vstup zakázán !

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 13. prosince 2014 proběhlo
v obřadní síni úřadu městyse
pod vedením starosty Ctirada Hirše
a místostarostky Zdeňky Štěchové
druhé vítání v roce 2014 nových
občánků našeho městyse.
Přivítáni byli:
Jonáš a Jáchym Rolkovi,
Justýna Chalupná, Ondřej Víška,
Adéla Hlačíková, Matyáš Beneš,
Patrik Zálešák, Denisa Kestřánková,
Miroslav Kohout, Rafael Slezák,
Marek Janoch, Zdeněk Pokorný,
Matouš a Šimon Zenklovi
a Šárka Černá.
Rodičům srdečně gratulujeme
a dětem přejeme mnoho zdraví,
veselé a bezstarostné dětství.
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OKÉNKO ZŠ
Chodovoplánští prvňáčci dostali své
první vysvědčení, a tak jeli za odměnu
za půlroční práci do Plzně do Domu
pohádek. Kromě her, tvoření a dovádění si ještě prohlédli náměstí, koukli na synagogu, řeku Radbuzu, užili
si jízdu vlakem, tramvají a jezdicími
schody. Výlet se náramně vydařil.
		

třídní učitelka
Světla Ambrožová

Ve školní družině jsme měli masopustní týden, který jsme zakončili
maškarním rejem. Bylo to zábavné
odpoledne plné her a soutěží.
J. Janečková, J. Šestáková

SPORTKLUB Chodová Planá pořádá ZÁJEZD do Freizeitzentra WEIDEN
sobota 14. března 2015
◆ Odjezd v 8°° hodin z parkoviště od Večerky - návrat okolo 14°° hodin
◆ Pobyt ve Weidenu ve Freizeitzentru cca 9:15 – 12:15 hodin
◆ Cena zájezdu - děti a mladiství do 18-ti let
nečleni 5,00 € se saunou 7,00 €
						
členi Sportklubu 3,00 € se saunou 4,00 €
		
- dospělí 			
nečleni 10,00 € se saunou 13,00 €
						
členi Sportklubu 5,00 € se saunou 7,00 €
◆ V ceně je zahrnuta doprava luxusním autobusem a 3 hodinový pobyt ve Freizeitzentru Weiden
– Svět bazénů a saunový svět – viz http://www.freizeitzentrum-weiden.de
◆ Děti pouze v doprovodu dospělé osoby.
◆ V rámci zájezdu pro zájemce vložený závod v plavání započítávaný do celoroční soutěže.
◆ Zájemci si mohou místo předem zamluvit a zaplatit ve škole u J. Ambrože, kde lze získat i odpovědi na Vaše případné
dotazy - tel. 605 722 411, nebo přijít rovnou na místo odjezdu (do naplnění busu). Připojištění pro případ úrazu si sjednává
každý individuálně.
◆ Připomínám, že členové Sportklubu jsou Ti, kdo mají zaplacené příspěvky na 2015 a ty můžete ve výši 250,-- Kč (děti 150,-- Kč)
zaplatit nejpozději do 31.3.2015 u Miroslavy Sukové a tím se stát členem Sportklubu.
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KULTURA
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
SRPDŠ Chodová Planá uspořádalo
8. února 2015 Dětský maškarní bál.
I tento rok přišlo hodně čertíků, pirátů,
princezen.. prostě spousta krásných
masek. Pro děti a jejich rodiče jsme připravili dvě vystoupení. První vysoupily
dívky z tanečního kroužku PING STARS
z Plané, které připravuje Kačka Masnerová a Míša Klimentová.
Nicol Opavová a Lukáš Zich z tanečního kroužku společenského sportovního tance Dance club, který funguje
při MěDDM Dráček Mariánské Lázně,
nám předvedli sambu, čaču, rumbu,
polku a jive. Vedoucími kroužku jsou
manželé Kandráčovi.
Pro děti jsme připravili soutěže
na sále, hry a malování v přísálí. Sál KD
byl vyzdoben obrázky, které děti malovaly ve školní družině.
Mnohokrát děkuji všem sponzorům,
kteří podpořili náš maškarní bál a děkuji všem, kteří nám pomohli s přípravou a organizací.
Další fotografie najdete na stránkách
školy :-)
Doufám, že se Vám maškarní bál líbil,
a že se příští rok opět sejdeme.
Zuzana Brümmerová

MAŠKARNÍ PLES
Dne 7. února 2015 uspořádal Sportklub Chodová Planá z.s. Maškarní ples.
Celkem si cestu na tuto kulturní akci
našlo 86 masek a jen 5 lidí bez masky.
K poslechu a tanci hrála skupina Pralessanka. Vyhlašovala se tradičně nejlepší
maska skupiny, dvojice, jednotlivce a
absolutního vítěze.
V jednotlivcích vyhrál Hurvínek. Prvenství ve dvojici získalo hroznové
víno. Nejlepší skupinou se stala housenka Lenka. Cenu pro absolutního
vítěze s největším počtem hlasů získal
Hurvínek.
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. a RESUR s.r.o.
Tomáš Marcin
Předseda TJ Sportklub Chodová Planá
7

HASIČI
Výjezdová jednotka Městyse Chodová Planá hodnotila rok 2014
Jako každý rok v lednu se hasiči schází, aby zhodnotili celý rok, tentokrát už
2014. Tento rok byl pro výjezdovou jednotku Městyse na výjezdy průměrný, ale
některé nové výjezdy měly svá nová poznání.
Během roku jste informováni o činnosti
jednotky a vždy na začátku roku následujícího je zpracována statistika událostí a celé činnosti za uplynulé období.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Městyse Chodová Planá jejímž je zřizovatel Městys oslavila v květnu 15 let své
činnosti pod vedením Městyse. Krátce
bych se chtěl zmínit , že jednotka vyjela
za mé desetileté činnosti velitele k 300
událostem. V průběhu roku budeme
nadále o těchto událostech veřejnost informovat, neboť 20. května 2015 budou
hasiči v Chodové Plané slavit 140 leté
výročí založení hasičů v Chodové Plané.
Jednotka zřízená Městysem se řídí vlastním rozpočtem, který navrhuje velitel a
schvaluje ho rada a zastupitelé Městyse.
Jednotka má 12 členů a to čítá jednoho
velitele jednotky ,dva velitele družstev ,
tři strojníky a šest hasičů. Jednotka má
vyškoleného technika TCHP, zdravotníka. 10 členů je držiteli průkazů na práci s
motorovou pilou. 8 členů prošlo kurzem
nositelé dýchací techniky, kde také absolvovali POLYGON v Plzni na HZS Košutka.Každý člen jednotky prochází jednou
za měsíc školením a na konci roku dělá
testy. Jednou za dva roku musí absolvovat lékařskou prohlídku. Velitelé chodí
na cyklická školení na HZS Stříbro a HZS
Tachov. Strojníci jednou za čtyři roky.
Jednotka má vlastní obvod o rozloze
63 km2 a asi 1800 obyvateli. Do obvodu
patří obce: Výškov, Michalovy Hory, Domoslavičky, Hostičkov, Boněnov, Výškovice, Pístov, Holubín a Dolní Kramolín.
Jednotka je zařazena do kategorie JPO/
III A a disponuje těmito zásahovými vozy
- CAS 20 MAN 4x4 ve stáří 7 let. Ve stáří 26
let a před 9 lety částečně repasovanou
DA 12 Avia 31 a velitelským vozidlem
Škoda Forman, které dostali bezplatným
převodem od HZS Tachov.
Jednotka vyjíždí mimo svůj obvod a to
v I. stupni do 20 obcí ve II. stupni až do
45 obcí a ve III. stupni poplachu do 20
obcí. Jednotka také může ve spolupráci
s Karlovarským krajem vyjíždět v I. stupni
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poplachu do 4 obcí a ve II. stupni do 20
obcí. Ve III. stupni jednotka není zařazena. Možnost výjezdů je rozsáhlá a náročná po všech stránkách. Všichni členové
mají své zaměstnání a většinu volného
času věnují ,,hasičině“.
V roce 2014 jednotka vyjela k 18 událostem, z toho 3 výjezdy mimo svůj obvod.
O jaké události šlo? 5x požár, 10x technická pomoc 3x dopravní nehoda a 1
prověřovací cvičení.
Jak šli měsíce: leden - 1x požár (zahradní chata) a technická pomoc (odstranění
stromu s potoka), únor - bez výjezdu,
březen - 1x technická pomoc (kácení nebezpečných stromů ve spolupráci s hasiči HZS SČDC Cheb), duben - 1x požár
Planá sokolovna, 1x technická pomoc
(Výškovice-odstranění padlého stromu),
květěn - bez výjezdu, červen - 2x dopravní nehoda, červenec - 1x technická
pomoc (zajištění při odstraňování nástražného systému ve spolupráci s pyrotechniky policie ČR, srpen - 1x technická
pomoc (pátrání po pohřešované osobě),
1x technická pomoc (likvidace nebezpečného hmyzu pod střechou na hřišti,
1x dopravní nehoda autobusu, září - 1x
technická pomoc (likvidace sršního hnízda v podhledu na balkóně rod. domu, 1x
technická pomoc - lokální záplava Chodová Planá Nádražní ulice, 1x technická
pomoc (lokální záplava Vyškovská ulice
čerpání vody a vytvoření protipovodňové hráze, říjen - 1x technická pomoc
(odchyt psa), listopad - 1x požár osobního auta, 1x požár trafostanice v Zadním Chodově, prosinec - 1x požár sena
v Lesné.
Členové jednotky odpracovali : na údržbě techniky: 80 hodin, na opravě techniky: 48 hodin, na ochranu věcných pro-

středků: 23 hodin, na práci pro Městys:
147 hodin, na vodních zdrojích: 25 hodin, propagaci PO (dozorech PO): 154
hodin, údržbě ochranných pomůcek: 27
hodin, úklidu hasičské zbrojnice: 64 hodin a pro školu 14 hodin.
Jednotka zajišťovala požární dohled na
závodech na ploché dráze v Mar. Lázních,
dále na Sochařském sympóziu a Chodských slavnostech. Zajistila stanoviště
v parku pro základní školu. Jednotka se
účastnila akcí na dětských dnech v Chodové Plané a Zadním Chodově a zajistila
průzkum havárie kanalizace a zálev nové
výsadby v obci a mnoho jiných akcí.
Finančně jednotce přispělo HZS Plzeňského kraje formou dotace ve výši kolem
53.766,- Kč a někteří podnikatelé v obci
za nákup potřebného materiálu. Těm
bych chtěl poděkovat.
Závěrem mi dovolte krátce zhodnotit
rok 2014. Byl průměrný, ale měl nějaké
novinky a poznání v naší práci. Je pravdou, že školit se na něco není tak záživné jak to přímo zažít při události. Nové
bylo pátrání po pohřešované osobě a
zajištění likvidace nástražného systému
ve spolupráci s pyrotechniky policie ČR
z Hradce Králové a použití pyrotechnického robota. Nejdelší výjezdní událostí
byl požár sena v Lesné, kde jsme strávili
9 hodin.
V úplném závěru bych chtěl poděkovat
všem členům jednotky za práci v roce
2014 a všem co nám pomohli v naší náročné práci a zároveň bych chtěl všechny
občany pozvat na červnové oslavy 140
let založení hasičů v Chodové Plané. Tyto
oslavy se budou odehrávat na místím
zámku. O programu Vás budeme prostřednictvím REGENTU informovat.
velitel jednotky Václav Zimák

SPORTOVNÍ RUBRIKA
PLÁN SPORTKLUBU 2015
Datum

Název akce		

7. 2.

Maškarní bál			

Marcin

28. 2.

Moderní pětiboj			

Suk, Straka

S

14. 3.

Bazén				

Ambrož

S

28. 3.

Ples sportovců			

Ambrož

Velikonoční florbalový turnaj

Suková, Pokorný

4. 4.
25. 4.

Plánská padesátka

30. 4.

Turnaj petanque			

30. 4.

Stavění máje

Straka

S

3. 5.

Turnaj minigolf			

Straka

S

17. 5.

Jarní golfový turnaj		

Straka

S

31. 5.

Dětský den			

Ambrožová

5. 6.

Závody ve střelbě		

Straka

27.-29. 6.

Berounka			

Marcin

Červen

Cyklovýlet 			

Dlouhý

26. 7.

Lukostřelba			

Kolihová

4. 9.

Běžecké závody pro děti		

Ambrožová

S

S

5. 9.

Memorial Lenky Volné		

Ambrož, Volný

11. 9.

Cyklozávody pro děti		

Ambrožová

18. 9.

Míčový víceboj 			

Pokorný

28. 9.

Babický štípanec			

Vondrášek

11. 10.

Běh z Pístova

17. 10.

Badminton			

Marcin

S

7. 11.

Liný tenis			

Marcin

S

21. 11.

Kuželky			

Ambrož

S

12. 12.

Desetiboj smíšených dvojic

Marcin

S

26. 12.

Vánoční florbalový turnaj		

Pokorný, Suková

27. 12.

Vánoční volejbal s posezením

Majerová

S

S - soutěž zařazena do soutěže o sportovce roku.

Zpráva o činnosti Sportklubu
v roce 2014
Hlavní událostí loňského roku
bylo osamostatnění naší organizace.
Na začátku roku jsme byli oddílem rekreačního sportu pod tělovýchovnou
jednotou Slavoj Chodová Planá s pracovním názvem Sportklub. Dne 7. července 2014 byl u krajského soudu zapsán do spolkového rejstříku nový spolek
s názvem Sportklub Chodová Planá z.s. Zakládajícími členy
byli Tomáš Marcin, Zdeněk Pokorný a Jiří Straka. Do nového
spolku poté byli převedeni všichni členi bývalého Sportklubu.
První loňskou akcí byl maškarní ples 8. února za účasti
105 masek. Jako nejlepší masky byli vyhlášeni farář Otík,
dvojice Ája s maxipsem Fíkem a skupina Černoši.
Druhou akcí byla novinka. V kulturním domě se 23. února
konal sportovní pětiboj s disciplínami kuželky, florbalový
slalom, stolní tenis, střelba ze vzduchovky a šipky. Zúčastnilo se 7 žen a 8 mužů. Mezi ženami byla nejlepší Mirka Suková a mezi muži Tonda Krejčí.

9. března se konal turnaj v líném tenisu. Mezi 7 ženami
vyhrála Mirka Suková, mezi 7 muži Zdeněk Pokorný.
22. března jsme zorganizovali zájezd do plaveckého centra ve Weidenu. Zájemců byl plný autobus. Součástí akce
byly plavecké závody. Nejrychlejším plavcem byl Tomáš
Marcin a nejrychlejší plavkyní Hanka Fišáková.
29. března jsme pořádali tradiční Ples sportovců. Největším tahákem byl Karel Gott. Ples měl velký úspěch a získali
jsme hodně peněz na další činnost.
5. dubna se hrál za malého zájmu badmintonový turnaj.
Mezi 5 ženami vyhrála Mirka Suková a mezi 3 muži Zdeněk
Pokorný.
Velikonoční turnaj ve florbalu se konal 19. dubna. Hrálo 5
družstev a vítězem se stala Husitská.
Společně jsme se zúčastnili dálkového pochodu Plánská
50.
30. dubna jsme na stadiónu postavili májku a také jsme
hráli pétanque. Zúčastnilo se 6 žen a 9 mužů. Nejlepší ženou byla Slávka Janochová a nejlepším mužem Tonda Krejčí.
16. května jsme stříleli ze vzduchovky. Na stadiónu si své
střelecké umění vyzkoušelo 14 dětí, 8 žen a 10 mužů. Nejlepší zásahy měli Samuel Janoch, Jitka Koišová a Jiří Straka.
Další ročník turnaje v minigolfu se hrál 18. května v hotelu U Sládka. Zúčastnilo se 8 dětí, 4 ženy a 10 mužů. Nejlepší
byli Anička Brümmerová, Slávka Sloupová a Honza Ambrož
starší.
Loni se poprvé konala soutěž v lukostřelbě. Většina z nás
si 23. května na stadiónu poprvé vyzkoušela střelbu z luku.
Akci nám zajistila firma Luky Koliha s.r.o. Nejlepšími lučištníky byli Petr Balin a Mirka Suková.
Den nato se konal jarní golfový turnaj na Zádubu za účasti
15 mužů, 5 žen a 9 dětí. Nejlepší byli Franta Brůžek, Simona
Hlačíková a Vojta Hlačík.
Tradičně jsme byli hlavními organizátory oslavy Dětského
dne na stadiónu.
Další soutěží byl míčový čtyřboj na umělé ploše za tribunou. Mezi 6 muži vyhrál Tonda Krejčí, mezi 4 ženami Mirka
Suková, mezi 3 školáky Vojta Hlačík a mezi 2 předškoláky
Kamila Hlačíková.
V červnu se konala tradiční cyklodovolená. Desetičlenní
výprava týden cestovala Českým středohořím a ujela 400
km.
29. června jsme mimo plán zorganizovali zájezd do zábavného centra v německém Chamu.
O prázdninách se konaly 2 akce. 27. července jsme hráli
golf na Zádubu. Mezi 10 muži byl opět nejlepší Franta Brůžek a mezi 2 ženami byla opět nejlepší Simona Hlačíková.
V prvním srpnovém víkendu se 32 vodáků vydalo sjíždět Ohři. Za tři dny sjeli 46 kilometrů.
Na začátku září jsme zdejší škole pomáhali uspořádat
závody dětí v běhu a v jízdě na kole.
Již 17. ročník memoriálu Lenky Volné ve volejbalu se konal 6. září. Bohužel se zúčastnila pouze 4 smíšená družstva.
Domácí Broučci obsadili 4. místo.
Cyklisté se v září zúčastnili tradičního výletu Babický štípanec, který pořádá Vlasta Vondrášek. Zhruba 30 cyklistů
najelo 50 km v okolí Mariánských Lázní.
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13. září proběhl podzimní golfový turnaj na Zádubu.
I do třetice byl mezi 8 muži nejlepší Franta Brůžek, mezi 3
ženami byla nejlepší Dana Zemanová.
Jubilejní 40. ročník Běhu z Pístova se konal 12. října.
Na start u památníku na Pístově se postavilo 41 běžců a
všichni uběhli 8 km na stadión v Chodové Plané. Nejrychlejšími běžci byli Ivan David ze Stříbra a jeho dcera Lucie.
Na kuželky do Teplé jsme loni jeli 22. listopadu. Vítězi se
stali Zdeněk Pokorný a Simona Hlačíková.
Závěrečnou disciplínou soutěže o nejvšestrannějšího
sportovce byl desetiboj smíšených dvojic. V kulturním
domě se konal 6.prosince. Zúčastnily se pouze 4 dvojice a
nejlepší byli Ivana Marcinová s Jiřím Rožumbergem.
Druhý svátek vánoční jsme pořádali florbalový turnaj
za účasti 9 družstev z širokého okolí. Ve finále družstvo

Golfisté hrají na simulátoru

Golfový klub Chodová Planá v zimě nově využívá
domácí tréninkový simulátor. Ten je umístěn v golfové
klubovně v truhlárně Luboše Hlačíka. Konaly se tam již
čtyři turnaje pro veřejnost s průměrnou účastí 17 hráčů
- mužů, žen i dětí. Na simulátoru si může tréninkově zahrát kdokoliv a zájemci se mohou přihlásit u jednatele
klubu Tomáše Marcina, telefon 731 044 037.
Na první pololetí 2015 plánuje golfový klub organizovat pět turnajů pro veřejnost na okolních hřištích:
5. dubna
- Zádub
8. května
- Teplá
30. května
- Zádub
9. června
- Alfrédov
19. června
- Teplá
Golfový klub přivítá i další zájemce o tuto krásnou hru.
				 Zapsal Jiří Straka
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s názvem Nevím obhájilo loňské prvenství výhrou 3:1 nad
domácími Pantery.
Závěrečnou akcí bylo vánoční posezení spojené s volejbalem. Konalo se 27. prosince v hotelu Slunce.
Loni opět probíhala soutěž o nejvšestrannějšího sportovce. Hodnotilo se 10 sportů. Z celkového vítězství se radovali
Tonda Krejčí a Mirka Suková.
V loňském roce zaplatilo členské příspěvky celkem 63 členů. Z toho bylo 35 mužů, 20 žen a 8 dětí. Náš spolek řídil
sedmičlenný výbor ve složení Tomáš Marcin jako předseda, Mirka Suková jako pokladník, Jiří Straka jako jednatel a
členi Zdeněk Pokorný, Ladislav Majer, Mirka Majerová a Jan
Ambrož starší.
Zpracoval Jiří Straka dne 24. 1. 2015

Nabízíme podporu a pomoc
v obtížné životní situaci
Terénní program KOTEC o.p.s., nabízí podporu a
pomoc těm lidem, kteří se dostali do obtíží s bydlením (bydlí v nevyhovujících podmínkách, dluží
na nájemném, hrozí jim výpověď z nájmu, atd.);
se zaměstnáním (hledají práci, chtějí se dobře prezentovat při ucházení se o zaměstnání, dostali se
do sporů se zaměstnavatelem, chtějí se rekvalifikovat a neví jak na to); s dluhy (hrozí jim exekuce,
jsou předlužení a nemají na splátky, mají potíže
v komunikaci s věřiteli, atp.); jsou v nouzi (potřebují se orientovat v dávkách, na co mají nárok); jsou
uživateli drog anebo mají obtíže se svým užíváním
alkoholu.
Nabízíme individuální sociálně - právní poradenství. Můžeme pomoci s vyjednáváním s úřady, věřiteli, zaměstnavateli, apod. Známe služby, na které
je možné se v té které záležitosti obracet. Můžeme
při jednání i asistovat.

Graﬁka

Pracujeme po domluvě s případnými zájemci
o služby v jejich místě bydliště, nemusí za námi
nikam dojíždět. Služby, pokud to lze poskytujeme
anonymně. Všechny naše služby jsou poskytovány
zdarma.
Pokud byste služby potřebovali, můžete nás kontaktovat nejprve telefonicky, nebo e-mailem.
Nebo se obraťte na svůj obecní úřad, kde Vám pracovníci poskytnou kontakty na nás nebo setkání s
Vámi domluví.
Adresa:
Terénní program, KOTEC o.p.s.,
Rokycanova 4, 347 01 Tachov
Telefony:
608 656 538, 734 567 580, 778 474 774
E-mail: tp.tachov@kotec.cz
Web: www.kotec.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant černý ,modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu!!
Stáří slepiček 14-19 týdnů
Cena 149 - 180,- Kč/ks - dle stáří
Prodeje se uskuteční :

v sobotu 28. února 2015
Chodová Planá – pod kostelem u hotelu U sládka - v 16:00 hod.
ve čtvrtek 19. března 2015
Chodová Planá – pod kostelem u hotelu U sládka - v 9:00 hod.

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace Po - Pá od 9⁰⁰ - 16⁰⁰ hod. na tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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ZÁVĚREM
Těšíme se na vaše připomínky a náměty, které přivítáme. Pokud máte zájem publikovat svůj příspěvek v našem občasníku, je možné jej podat
na Úřadě městyse kdykoli během pracovní doby v kanceláři č. 6, totéž se týká i inzerce.
Rádi bychom předávali občanům informace o činnostech všech zájmových skupin na území obce, ať se jedná o sportovní, kulturní, zájmové
nebo jiné kroužky. Prostě, kdo má zájem dát o sobě něco vědět, o svém názoru či akci, kterou pořádáte, přijďte, přineste napsaný text či jeho
elektronickou podobu.
REGENT vychází jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá.
Uzávěrka příštího čísla je 22. 5. 2015. Toto číslo vychází 6. 3. 2015.
Občasník je registrován u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR E 18280
Sestavila Redakční rada Úřadu městyse Chodová Planá.
Grafické zpracování: Grafika Jana Mašková Tisk Marieprint s.r.o. - tiskárna Kňourek Planá, tel.: 777 860 151
12

