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ÚVODNÍ SLOVO

Vánoce ve staletích
Všichni samozřejmě víme, že Vánoce
jsou oslavou narození Ježíše Krista a že
jsou spolu s Velikonocemi nejdůležitějšími
křesťanskými svátky.
Vánoce se slavily v mnohých kulturách již
od pradávna, mnoho tisíc let před tím, než
vzniklo křesťanství. Mnoho starověkých
národů slavilo znovuzrození Slunečního
Boha a jeho návrat k lidem, které předtím
postupně opouštěl.
Slované slavili v tomto období svátek
Kračůn. Slavili tak, že koledníci chodili
po sousedství s figurkou dítěte nebo slunce, zvěstovali tu dobrou novinu a zpívali
koledy. Sousedé jim potom dávali malou
výslužku a dárky - koledu. Doba Vánoc
byla zakončena oslavou příchodu tří králů,
symbolizovaných třemi jasnými hvězdami v pásu Orionu, které ukazují na obloze

k východu, kde vyjde hvězda Sírius. Tyto tři
hvězdy jsou ještě dnes známy jako tři králové a tato symbolika je známá i z Egyptských mýtů.
I Svatá rodina má svůj historický předobraz v příběhu Babylonského krále Nimroda
a jeho manželky, královny Semiramis. Oba
se už za života prohlásili bohy, a když se
královně dlouho po Nimrodově zavraždění narodil syn, prohlásila, že byl počat Duchem, jako znovuzrození Nimrodovo. Bývá
zobrazována jako matka s dítětem v náručí. Ten příběh byl velmi populární a pronikl
do náboženství různých národů. Znali jej
v Číně, Japonsku i Tibetu.
V Egyptě je nazývali Isis a Horus, v Římě Venuše a Jupiter.
Podstatné je to, že Vánoce beze sporu
mají čarovnou moc. Přinášejí naději, lásku,

porozumění a hlavně
to nejhezčí v životě
všech maminek,
tatínků, babiček a dědečků.
A tím jsou rozzářené a rozjásané
dětské oči. Přejme si,
aby to tak zůstalo nadále.
Vám všem, šťastné a veselé
Vánoce 2015 přeje
Zdeňka Štěchová
místostarostka

Ctirad Hirš
starosta

DĚNÍ V OBCI
Dokončena III. Etapa opravy východního křídla, fasády, oken a věže zámku za 1.246.574,- Kč včetně DPH, dotace z Programu podpory obnovy kulturních památek Ministerstva kultury ČR ve výši 131.000,- Kč, kterou provedl a stavební firma
Václav Stach dle výběrového řízení.
Dokončena oprava komunikace a parkovacích míst u Mateřské školy za 664.973,- Kč , kterou provedla společnost DYBS
s.r.o. dle výběrového řízení.
Probíhá oprava oplocení části hřbitovní zdi v Michalových Horách, výběrové řízení provádí společnost Pflaument s.r.o.
za 365.696,20 Kč včetně DPH.
Probíhají restaurátorské práce na reliéfu erbovního znaku na věži zámku čp. 196 Ch. Planá dle restaurátorského záměru.
Připravuje se II. etapa realizace vodovodu Výškov.
V současné době vypracována firma HP Projekt v Chebu pan Bc. Pašava projektovou dokumentaci na rekonstrukci místní
komunikace v ulici Pivovarská, včetně kanalizace splaškových vod.
Revitalizace sídliště Lučina, vzhledem nadcházejícího zimního období budou práce zahájeny v jarních měsících roku 2016.
Památník Pístov - vypracována studie ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Plzni. Jedná se na opravu a úpravu prostranství okolí Památníku Pístov.
										
Zdeňka Štěchová
Vážení občané městyse,
velmi se vám všem omlouváme za poruchy veřejného osvětlení, které se v poslední době objevovaly častěji než obvykle.
Situaci jsme několikrát řešili s dodavatelskou firmou a neustále hledali příčiny výpadku. Bohužel, až po několikeré urgenci
bylo zjištěno, že došlo k nenadálé havárii, způsobené rozpojením desek stožárů na náměstí, které jsou napojeny na ostatní
okruhy VO a v důsledku zkratu docházelo k výpadku dodávek osvětlení. Na odstranění poruchy se začalo pracovat ihned
a v současné době je již veřejné osvětlení v provozu.
Ještě jednou přijměte naši omluvu za nepříjemnou situaci.
Ctirad Hirš
									
starosta městyse
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 6 ze dne 21. 10. 2015
30. ZM schvaluje:
1. Předložený program 6. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jan Kestřánek,
			
Roman Kohoutek
3. Ověřovatele zápisu: Vlastimil Machovec, Václav Zimák
4. Kontrolu usnesení 5. zasedání ZM.
5. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 62/1 (zahrada)
o výměře 64 m2 v k.ú. Hostíčkov.
(bod č. 6.2.1 programu ZM)
6. Vyhlášení záměru prodeje pozemku st.p.č. 139/2 (zast. plocha a nádvoří) o výměře 18 m2 v k.ú. Michalovy Hory.
(bod č. 6.3 programu ZM)
7. Podání žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 4004 - ostatní
plocha o výměře cca 870 m2 v k.ú. Chodová Planá z vlastnictví ČD a.s, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město,
Praha 110 11 Praha 1 do vlastnictví Městyse Chodová Planá,
IČ 00259861, se sídlem Pohraniční stráže 129, Chodová Planá za účelem vybudování cyklostezky na propojení Plzeňského a Karlovarského kraje.
(bod č. 6.4 programu ZM)
8. Prodej pozemku p.č. 4123 - trvalý travní porost o výměře
11.154 m2 v k.ú. Chodová Planá. (bod č. 6.5 programu ZM)
9. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 3414/1 (dle GP
č. 1024-83/2015 pro rozdělení pozemku se jedná o pozemky p.č. 3414/21 o výměře 6 m2, p.č. 3414/22 o výměře
9 m2 a p.č. 3414/23 o výměře 50 m2) pod chodníkem v ulici Pohraniční stráže (od úřadu městyse po ulici Výškovská)
v k.ú. Chodová Planá do vlastnictví Městyse Chodová Planá
od ŘSD, Plzeň. (bod č. 6.6 programu ZM)
10. Bezúplatný převod níže uvedených pozemků ze Správy státního pozemkového úřadu do vlastnictví Městyse Chodová
Planá:
p.p.č. 810 - ostatní plocha (ost. komunikace) o výměře
154 m2 v k.ú. Michalovy Hory
p.p.č. 919/2 - ostatní plocha (ost. komunikace) o výměře
1837 m2 v k.ú. Michalovy Hory
p.p.č. 930/1 - ostatní plocha (ost. komunikace) o výměře
938 m2 v k.ú. Michalovy Hory
p.p.č. 930/2 - ostatní plocha (ost.komunikace) o výměře
33 m2 v k.ú. Michalovy Hory
p.p.č. 931 - ostatní plocha (ost. komunikace) o výměře
162 m2 v k.ú. Michalovy Hory
(bod č. 6.7 programu ZM)
11. RO č. 12/2015. (bod č. 6.8 programu ZM)
12. RO č. 14/2015. (bod č. 6.9 programu ZM)
13. Sníženou cenu za prodej bytů a bytových domů dle návrhu
RK RAZKA s.r.o.. (bod č. 6.10.1 programu ZM)
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14. Vyhlášení záměru prodeje nebytového prostoru v čp. 22,
Pohraniční stráže, Chodová Planá, s tím, že Realitní kancelář RAZKA s.r.o. navrhne reálnou prodejní cenu. Přednostně bude prodej nabídnut SVJ čp. 22 za zvýhodněnou cenu.
(bod č. 6.10.2 programu ZM)
15. Předloženou cenovou nabídku na zpracování PD sportovní haly ve stupni STUDIE od společnosti SPORTPROJEKTA
PRAHA, s.r.o., Jindřišská 973/30, 110 00 Praha 1.
(bod č. 6.11 programu ZM)
16. Žádost SRPDŠ při ZŠMŠ Chodová Planá o souhlas s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel dětí školy při ZŠMŠ Chodová Planá na adrese Pohraniční stráže 193, 348 13 Chodová
Planá.
(bod č. 6.12 programu ZM)
31. ZM neschvaluje
1. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 2046/2
(ostatní plocha) - veřejné prostranství o výměře cca 144 m2
v k.ú. Hostíčkov.
(bod č. 6.2.2 programu ZM)
32. ZM bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti RM. (bod č. 6.1 programu ZM)

Dne 16. prosince 2015
se koná 7. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Chodová Planá.
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti kulturního domu
v 18:00 hodin.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Ctirad Hirš v.r.

UPOZORNĚNÍ
Na základě usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
dne 2. 9. 2015 upozorňujeme na:
povinnost žadatele při podání žádosti související
s pohybem majetku obce na Městys Chodová Planá od
ledna 2016 doložit potvrzení obce o bezdlužnosti vůči
Městysi Chodová Planá a čestné prohlášení, že nevede s Městysem Chodová Planá žádný občansko-právní
spor.
Od ledna 2016 je nutné doložit k žádosti potvrzení
o stavu osobního účtu žadatele z titulu úhrady místních poplatků, plateb plynoucích z nájemních vztahů a
ostatních vymahatelných plateb. Toto potvrzení bude
vystaveno na základě žádosti o vydání potvrzení a zpoplatněno dle platného sazebníku zákona č. 634/2004
Sb. o správních poplatcích.
Žádost lze získat v písemné podobě na podatelně Úřadu městyse nebo v elektronické podobě na webových
stránkách.

VÝZVA
Nepořádek u odpadních nádob
Přetékající popelnice, nepořádek okolo, rozlétané papíry, plasty, zapáchající domovní odpad v pytlích vyskládaných vedle,
nevzhledné řady kontejnerů.
Toť obrázek našeho městyse, o kterém se pravidelně v občasníku zmiňuji. Zřejmě nejzoufalejší je situace u kontejnerů
u hasičárny.
Určitě nejsem sám, komu se tento stav nelíbí. A proto znovu apeluji na vás, obyvatele naší obce, aby jste se snažili udržovat
okolo kontejnerů a popelnic pořádek zajišťující nejen potřebné hygienické podmínky, ale i estetický vzhled vašeho okolí.
Kromě nepořádku vznikají problémy také s úklidem takových míst. Jejich likvidace pak stojí nemalé peníze, tj. zbytečné finanční
náklady, které můžeme vynaložit na jiný účel.
Stížnostmi svozové firmy a opakovanými pochůzkami po obci jsem narazil na další palčivý problém. Zejména u rodinných
domů (nejvíce v ulici Sadová a Pivovarská) parkují jejich majitelé místo ve svých garážích na veřejném prostranství, tj. na komunikaci. Pokud je ulice lemována z obou stran stojícími vozidly, má svozová firma problém s výsypem sběrných nádob a zcela
oprávněně se může stát, že vám odpady nevyvezou i když si je poctivě platíte.
A proto žádám o zjednání nápravy, abychom těmto problémům předešli.
												Ctirad Hirš
											
starosta městyse

PODĚKOVÁNÍ
Český svaz bojovníků za svobodu,
základní organizace Planá, velice děkuje Zastupitelstvu městyse Chodová
Planá za každoroční finanční příspěvky
poskytnuté tomuto svazu na organizaci
vzpomínkové akce na Pístově, pořádané
v měsíci dubnu.
Bez uvedeného příspěvku bychom nemohli zabezpečit důstojnost a myslíme
i dobrou úroveň tohoto důležitého vzpomínkového aktu, který si to jistě z historického pohledu zaslouží.
Stejně tak děkuji rodinnému pivovaru
CHODOVAR Chodová Planá, rovněž za
každoroční přispění formou poskytnutí
firemních dárků pro zástupce družební
organizace z Aue - SRN, kam pravidelně
jezdí zástupci ČSBS v měsíci září na vzpomínkový akt.
Základní organizace ČSBS si této
vstřícnosti a náklonnosti považuje, zvláště
v dnešní době, kdy ekonomická situace
není pro nikoho jednoduchá.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec
roku, přeje ZO ČSBS Planá, jak všem
pracovníkům a členům zastupitelstva
Městyse Chodová Planá, tak celému
Rodinnému pivovaru Chodová Planá,
klidné a radostné vánoce a do roku 2016
všem pevné zdrav a hodně pracovních
úspěchů.
Základní organizace Českého svazu
bojovníků za svobodu Planá.

Celoživotnímu ohodnocení
paní Magdy Sukové
naší dlouholeté občanky
Slavnostní vyhodnocení záchranařů
České republiky proběhlo v Ostravě
v konkresovém centru CLARION dne
7. 10. 2015. Z každého kraje byl vždy oceněn jeden pracovník, kterému byla prezidentem AZZS MUDr. Markem Slabým
předáno ocenění za rok 2015.
Paní Magda Suková byla navržena za
Západočeský kraj a byla jí předána cena
ASOCIACE ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY za rok 2015 za celoživotní práci
ve zdravotnictví, za profesionální
přístup k pacientům a vynikající práci
v teamu výjezdových skupin.

Dárci krve si zaslouží naše poděkování
a úctu. Darovat krev je projevem velké
lásky k lidem a velkým činem. Dárce daruje krev bez nároku na odměnu, aniž by
věděl, komu tento cenný dar poskytuje.
Jsem rád, že každý rok jsou pravidelně
oceňováni i občané našeho městyse
Chodová Planá.
Letos mezi ně patří
pan Martin Chalupský
s 10 odběry a bronzovou plaketou
prof. MUDr. J. Jánského.

Tímto mu jménem městyse Chodová
Planá děkuji za nezištnou pomoc a přeji
i nadále dobré zdraví.
C. Hirš
starosta městyse

Zdeňka Štěchová

3

Římskokatolická farnost Planá - Kalendář 2015-16 - Chodová Planá
Předvečer Narození Páně - Štědrý den 24.12. - 22:30 hod. – mše sv. Chodová Planá
26.6. neděle
- 11:00 h - Chodová Planá - pouť sv. Jana Křtitele (svoz Ch. Újezd a Z. Chodov)
30.7. sobota
- 11:00 h - Michalovy Hory - mše sv. - setkání rodáků
31.7. neděle
- 10:00 h - Svatá Anna - poutní česká mše sv. se svozem z ostatních farností a občerstvením poté na místě.
- 16:00 h - mše sv. - Chodová Planá - setkání rodáků (opat P. Filip Lobkowicz OPraem.)
25.8. neděle
- 15:00 h - Pístov - pouť sv. Bartoloměje (svoz z Ch. Plané a Z. Chodova)
28.9. středa
- 11:00 h - Michalovy Hory - pouť sv. Michaela archanděla
Sobota 9. 1. 2016 - 8:30 hod - Tříkrálové koledování pro Charitu!!!
Prosíme děti a rodiče (jako průvodci), aby se co nejdříve přihlásili a my pro ně mohli zajistit
slavnostní oděvy a jídlo; sraz na faře v 8:00 hod, konec ca 14:00 hod.
Finanční sbírky na pomoc uprchlíkům:
Charita ČR
44665522/0800, variabilní symbol 917 CHARITASVET
Kontakt : sasajara@seznam.cz , tel.: 607 202 127.

P. Mgr. Jaroslav Šašek

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 7. listopadu 2015 proběhlo
v obřadní síni úřadu městyse
pod vedením místostarostky
Zdeňky Štěchové poslední
letošní vítání nových občánků
našeho městyse.

Přivítáni byli:

Leontýnka Bubnová,
Viktor David,
Šimon Janoušek
a Anežka Sudorová.
Rodičům srdečně gratulujeme a dětem
přejeme mnoho zdraví, veselé
a bezstarostné dětství.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Krásného životního jubilea dosáhla

paní Herta Farářová,

dne 6. 11. 2015,
kdy se dožila úctyhodného věku 95ti let.
V současné době je nejstarším občanem městyse.
Oslava proběhla v rodinném kruhu včetně pozvaných
přátel. Kromě rodinných příslušníků a pozvaných přátel
se oslavy zúčastnil i pan starosta Ctirad Hirš s paní místostarostkou paní Zdeňka Štěchová a členkou SPOZu
paní Janou Fuldnerovou s gratulací osobní pohody a
pevného zdraví do dalších let.
				Zdeňka Štěchová
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Sdružení občanů za rozvoj a prosperitu areálu a zámku Chodová Planá
„III. ročník DOKOPNÉ“

Sdružení občanů za rozvoj a prosperitu areálu a zámku Chodová PLaná uspořádalo dne
22. 8. 2015 - „ III. ročník DOKOPNÉ“ na nádvoří místního zámku. Pekly se bramborové placky
dle rodinného receptu. Placky návštěvníkům náramně chutnaly, padlo na ně několik desítek
brambor. Byl výběr se zelím nebo s povidly. Další stánek s občerstvením, s chodovoplánským
pivem, byl obsazen návštěvníky. Součástí Dokopné bylo vystaveno 50 výpěstků od ČZS - vítězové p. Tábořík, p. Remiš, pí Trojanová. Svoji prezentaci měli i chodovoplánští včelaři - p. Josef Janoch a také výstavka artefaktů
Pohraniční stráže, dobových fotografií a vojenská vozidla s nádechem historie - p. F. Wasko. Pro děti byl připraven skákací hrad,
který byl plně využit. Celou akci provázela živá hudba skupiny „Čago“, k tanci i k poslechu. Děkujeme všem, našim sponzorům a
hlavně členům našeho sdružení, za uspořádání této velice milé akce.
											
Zapsala: Slávka Janochová

Zámecká jízda zručnosti pro děti a hravé rodiče aneb netradiční sobotní odpoledne

Děti soutěžily na kolech, dospělí se stavebním kolečkem naloženým pískem. Soutěživé děti i hraví dospělí se sešli na zámeckém
nádvoří. Spolek, který si vetknul za cíl oživovat místní zámek, tam pořádal „ Zámeckou jízdu zručnosti pro děti a hravé rodiče
aneb netradiční sobotní odpoledne“.
Na start se tak v sobotu 5.9.2015 dopoledne postavily děti na odrážedlech, malých i větších kolech, aby projely mezi kužely,
přes sklopené prkno a házely tenisákem na cíl. Stejnou trať pak proběhli i dospělí soutěžící, ti ale muselo vést kolečko naložené
pískem. Sešlo se 38 dětí a 20 dospělých. Letos navíc přijely také děti z Dětského domova Čtyřlístek z Plané. Byli jsme velice rádi,
že se zapojily do naší soutěže.
Soutěžící byli rozděleni do několika disciplín. V kategorii pro nejmenší si nejlépe vedla tříletá Dominika Švejdová, druhý byl
Tomáš Přenosil a třetí se umístil Kája Hrdinka, oba ve věku tři a půl roku. V kategorii dospělých se stavebním kolečkem si nejlépe
vedl za muže Josef Dvořák z Dětského domova a u žen J. Táboříková. Z kategorie dříve narozených p. Josef Janoch st. a z žen
Zdeňka Štěchová. Blahopřejeme! Pro všechny bylo připraveno zdarma občerstvení a vyhrál vlastně každý. Kdo se neumístnil na
stupních vítězů, obdržel diplom za účast. Všichni dostali na pámátku dárky a sladkosti. Po loňské premiéře letos přišlo mnohem
více soutěžících a diváků.
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Zpráva o činnosti spolku „ Nový zámek Chodová Planá z.s.“
/dříve „Sdružení občanů za rozvoj a prosperitu a zámku Chodová Planá“/
za rok 2015
Dnem 25. 9. 2015 došlo k přeregistraci našeho občanského 3) Třetí ročník „Dokopné“ / 22. 8. 2015/, která je spojená s pesdružení na spolek s novým názvem „Nový zámek Chodová čením výborných pravých bramborových placek. Součástí
Planá z. s.“ V současné době má náš spolek 33 členů.
„Dokopné“ jsou výstavy artefaktů z období Pohraniční stráže,
výpěstků místního zahrádkářského svazu a výstavka včelařAreál zámku byl v roce 2015 využíván i ostatními organiza- ských potřeb ZO. Byla uskutečněna soutěž o nejlepší výpěscemi několikanásobně více, než v předchozích letech, což je tek. Pro děti byl k dispozici také skákací hrad, rodiče se mohli
z našeho pohledu velice dobře.
občerstvit výbornou klobásou a dobrým pivem, to vše při živé
V areálu zámecké zahrady a zámku byly uspořádány tyto naše hudbě. Našli se i tací, kteří si na place u zámku i zatancovali.
akce:

4) „Zámecká jízda zručnosti“ pro děti a rodiče /5. 9. 2015/.
1) Divadelní představení muzikál „Noc na Karlštejně“ /19. 6. Všichni přítomní se velice dobře bavili. Došlo na udílení me2015/, účast cca 900 lidí, úžasná atmosféra, byla velká chvála dailí, diplomů a dalších pěkných cen. Závěrem soutěže byl běh
na tuto naši akci. Odezva od diváků na našich www stránkách, se stavebním kolečkem naloženým pískem, tato disciplína se
velice dobře ujala. Také si přišly zasportovat děti z Dětského
že tak nádhernou akci chodovoplánský zámek ještě nezažil.
domova z Plané. Bylo to krásné sobotní dopoledne.
2) Druhý ročník turnaje v „Obřím člověče nezlob se“ /28. 6.
2015/, účast 38 osob. Opět přišlo dost zájemců si zahrát. Družstva byla rozlišena barevnými kšiltovkami, které si soutěžící
po hře odnesli domů na památku. I tak nechyběl stánek s občerstvením pro návštěvníky.
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5) Mimo areál zámku naše organizace dále v květnu 2015
uspořádala /8. 5. 2015/ „Koncert francouzského komorního
souboru Les Tongues Joviales“ v kongresovém sále Pivovaru
Chodovar. Účast cca 80 posluchačů. Tento koncert měl svůj
půvab, byla to zase v našem městyse Chodová Planá novinka.

Spolek „Nový zámek Chodová Planá z.s.“
6) Dne 16. 5. 2015 naše organizace uspořádala akci
“Překonej sám sebe a pokoř během jednoho dne K4
/4000 m/ tj pochod „Sedmihořím“, kde bylo pokořeno
všech sedm hor. Byla to velice krásná akce, také díky
pěknému počasí a nádhernému přírodnímu okolí.
Opět v roce 2015 členové našeho spolku pravidelně otevírali pro širokou veřejnost od května do
října vždy v sobotu a v neděli v době od 8:00 hod. 19:00 hod. zámecký areál. A to jak vchodovou přední
branku, tak velká vrata z parku. Máme radost, že areál
mohou navštěvovat rodiče s dětmi a je jimi využíván
o víkendech.
Současně připravujeme III. ročník „Vánočního zpívání“.

							
Zapsala Slávka Janochová

Vás srdečně zve na

III. ročník vánočního zpívání
19.12.2015
1.zahájení v 16:00 hod.
2. zahájení v 17:20 hod. (opakování)
Místo konání: v zámku Ch. Plané
Zpívá Komorní sbor českých muzikantů,
který vznikl na jaře 2011 jako iniciativa ze strany
učitelů ZČU a dalších přátel plzeňské konzervatoře.
Do repertoáru sboru patří skladby jak klasické, tak i
populární, světské či duchovní.

Vstupné dobrovolné

Občerstvení pro posluchače, výstava obrazů p. Rolka.

OSOTR - Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu
SETKÁNÍ POD KLENBAMI 2015
Po čtyřech letech intensivních prací na
obnově kostela Všech svatých v Boněnově připravil Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu (OSOTR) opět
den otevřených dveří v Boněnově. A
stejně jako před čtyřmi roky byl uspořádán také turistický pochod z Lestkova
do Boněnova.
Celá akce byla zahájena již kolem deváté hodiny v Lestkově, kde se sešlo na
dvacet účastníků. Všechny přivítal místopředseda OSOTR Jaromír Kohout a
předsedkyně MAS Český západ a starostka Olbramova Miroslava Válová,
která spolu s dalšími nadšenci, kteří se
podílejí na obnově kostela sv. Prokopa
v Lestkově, promluvila o historii kostela
i o rekonstrukčních pracích. V Lestkově
se podařilo nově zastřešit i loď kostela,
takže se zabránilo jeho další devastaci.
Práce však zůstává ještě mnoho - jak na
kostele... Přítomné přišla pozdravit také
starostka Lestkova Renata Šilingová.
Zúčastnění si prohlédli interiér kostela,
zájemci také vystoupili na kůr a na věž.

Hojné návštěvníky, mezi nimiž nechyběl ani starosta Chodové Plané Ctirad
Hirš, přivítal předseda OSOTRu Aleš
Moravec, který také promluvil o činnosti
spolku a o postupu prací při obnově kostela Všech svatých v Boněnově. Účastníci
se také seznámili s historií jak kostela, tak
celého Boněnova. Pro návštěvníky byla
také připravena výstava obrazů malíře
Víta Šťástky a flétnový koncert chrámové hudby v podání Kamily Cretan,
členky Západočeského symfonického
orchestru Marianské Lázně.
Potom byl čas na prohlídku kostela.
Rozsáhlá rekonstrukce proměnila nejen
interiér kostela k nepoznání. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout nově
renovované prostory, které doposud
nebyly zpřístupněny veřejnosti, a mohli
tak sami zhodnotit, s jakým úspěchem
se OSOTRu daří práce na obnově boněnovského kostela. Návštěvníci si mohli

prohlédnout chrámovou loď i presbytář
s nově položenou původní kamennou
dlažbou, obnovený kůr i vstoupit do
věže a prohlédnout si obnovené klenby. A k vidění toho bylo samozřejmě
ještě mnohem víc. OSOTR připravil také
panely s fotografickou dokumentací,
zachycující stav kostela v průběhu času
- od původní podoby přes havirjní stav
částečné zříceniny i postupné kroky při
jeho záchraně. Velmi zajímavá byla také
prezentace, kterou bylo mohlo zhlédnout na obrazovce.
Pro všechny bylo samozřejmě připraveno také bohaté občerstvení, které přichystali členové OSOTRu. Pro skupinu
turistů byl samozřejmě zajištěn odvoz
z Boněnova zpět do Lestkova.
			Jiří Aubris

Miroslava Válová ještě promluvila o
lestkovské tvrzi a kašně, která je postupně obnovována, a potom byl již čas vyrazit k Boněnovu. Za krásného počasí jsme
se vydali nejprve polní, později lesní cestou a nakonec po silničce na Hostičkov,
kde OSOTR připravil pro účastníky drobné občerstvení - zvláště teplý čaj byl v
slunečném, ale chladném počasí velmi
příjemným povzbuzením na další cestu.
Ta vedla tentokrát přímo do Boněnova,
kde se konal hlavní program dne.
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Spolek tělesně postižených seniorů Chodová Planá
Dne 13. listopadu 2015 v kulturním domě Chodová Planá uspořádal Spolek tělesně postižených seniorů Chodová Planá
slavnostní setkání spolků zdravotně postižených seniorů. Slavnostního setkání se zúčastnil spolek z Plané, Boru, Černošína, Stříbra Zadního Chodova, dále se pak zúčatnilo sdružení křesťanských ženy ze Storensteinu i bývalým starostou z
příhraničního městečka Storensteinu panem Danzogem. Za městys Chodová Planá pan starosta Ctirad Hirš a paní místostarostka Zdeňka Štěchová. Slavnostní program a pohoštění všech přítomých zajistil spolek tělesně postižených Chodová Planá svépomocí z prostředků darovaných sponzory. Děkuje tímto za sponzorské dary všem sponzorům, kteří nám
pomohli uskutečnit toto příjemné setkání.
Za náš spolek přejeme všem hezké a Vánoce a šťastný rok 2016

Motocross klub Chodová Planá člen SKP (Sport klub Policie)
Ve svém článku bych rád v krátkosti informoval chodovo-plánskou veřejnost o některých aktivitách klubu.
Pro rok 2015 si dal náš klub za cíl rozšířit členskou základnu, a to hlavně o mládež. Mladým motokrosařům chceme
věnovat větší pozornost. Zveme další zájemce do našeho
klubu.
Pro děti jsme uskutečnili společné tréninky, za účasti tachovského klubu byl uspořádán závod pro děti, a to
dvakrát
- na zahájení a ukončení motokrosové sezony.
Počasí nám letos pro velké horko nepřálo, práce byla s
úpravou tratě. Zde nám velkou měrou pomohli hasiči.
Děkujeme za pomoc panu Dvořákovi a Norovskému.
V květnu se jelo poprvé a ukázalo se, jak jsme byli připraveni. Tachovákům se akce líbila a v říjnu jsme jeli ve větším
rozsahu. Každému účastníkovi se trénink líbil. Děti úspěšně
bojovaly nejenom na motocyklech, ale i srdcem. Pochvalu
zde zaslouží nejmenší jezdci jako byl Horák, Krbec, a další.
Ukázali nám, že jezdit již umějí dobře a jejich výkony tomu
odpovídaly. Kombinace dětí a dospělých nám připravila
krásné dny, proto bychom chtěli tyto akce opakovat i v
příštím roce vždy na začátku a na konci motokrosové sezóny. Dále musím poděkovat našim sponzorům, kteří nás
podporují. Hlavním sponzorem je pan Leon Tsoukerník,
který nám pomáhá již radu let.
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Dále chci jmenovat i úřad Městyse Chodová Planá, pana
starostu Hirše i paní Marcinovou.
Se všemi se těšíme na spolupráci v příštím roce a zveme
všechny příznivce motokrosu k účasti na dalších akcí.

Přejeme všem příznivcům motocrossu a členům klubu
v roce 2016 hodně úspěchu a motokrosových zážitků.
								
				Loh Václav st.			
		
předseda klubu

OKÉNKO ZŠ a MŠ
Podzimní světélkování 2. třídy se konalo
jedno listopadové úterý. Děti přišly odpoledne do školy se spacáky, vyrobily si strašidýlko a potom jsme šli se světýlky ven.
Po procházce temnou Chodovou Planou
a úplně tmavým parkem jsme povečeřeli
pizzu, zahráli si několik her, poslechli pohádku a spinkali. Ráno následovala společná snídaně a škola jako každý den.

Na výlovu rybníka Regent nemohla 2. třída ZŠ chybět :-). Náramně jsme si to užili.
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Podzimní setkání 2.třídy

Nadešel čas Podzimního setkání žáků 2.třídy s rodiči, prarodiči a sourozenci této třídy. Bylo to setkání „bramborové“. Nejprve se koulelo bramborou na cíl, potom se měřila
délka slupky u oloupané brambory a nakonec rodinný tým
tvořil výtvarné dílo pomocí bramborových tiskátek. Týmy
přinesly i dobrůtky, tak byl čas i na svačinku. Další setkání
bude na jaře.
zapsala Světla Ambrožová

SRPDŠ
SRPDŠ uspořádalo pro děti a jejich rodiče první společné
pouštění draků. Akce se konala v neděli 26. 10. 2015 na driving range Golfového klubu Chodová Planá. Počasí nám
i drakům přálo, někteří draci létali pořádně vysoko. Pro
všechny jsem připravili něco na zahřátí i něco k zakousnutí. Všem, kteří přišli pouštět draky děkujeme a těšíme se na
příště. Do nového roku 2016 Vám přejeme jen to nejlepší,
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Zuzana Brümemrová
předseda SRPDŠ
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ZŠ a MŠ
Chodová Planá
pořádá

Školní besídku
dne 21.12.2015 od 17:00 hod.

Sál kulturního domu Chodová Planá.
Jste srdečně zváni.

HASIČI
Od začátku roku jednotka sboru
dobrovolných hasičů Městyse Chodová Planá vyjížděla k 33 událostem
Jak jsme vás informovali v minulém
čísle Regentu jich bylo zveřejněno 27.
V měsíci srpnu jednotka měla 10 událostí a v říjnu 3 události. O průběhu činnosti
výjezdové jednotky Městyse vám budu
informovat po novém roce.
K událostem od 27. 8. 2015
28 výjezd: dne 27. 8. 2015 KOPIS HZS
Plzeňského kraje ve 3:05 hoh. vyhlásil
událost požáru domu (garáže) v rodinném domku v Chodové Plané. Jednotka vyjela do 5 minut na místo události.
Jednalo se o požár garáže a její části, kde
bylo uskladněno různé zboží. K likvidaci
jednotka použila jednoho proudu ,,C,,
29 výjezd: dne 27. 8. 2015 KOPIS HZS
Plzeňského kraje v 19:00 h vyhlásil událost požáru stohu v Plané. Na místě události v Plané byla jednotka za 7 minut po
vyhlášení jako první. Na místo postupně
dojeli jednotka SDH Planá , HZS Tachov ,
HZS Mar. Lázně a JSDH Drmoul. Zahoření stohu bylo dosti velké a po domluvě
s majitel bylo rozhodnuto velitelem zásahu, že se stoh nechá dohořet a pak
dohasit. Na místě zůstala jednotka SDH
Chodová Planá. Celou noc bylo nutné
hlídat stoh, aby nedošlo k jejímu většímu
zahoření a rozšíření do okolí. Na tomto
zásahu se vystřídali skoro všichni členové jednotky. Až dne 28. 8. 2015 v 10:30
hod. stoh dohořel do možnosti ho dohasit. Jednotka ho třemi cisternami úplně
dohasila a ve 12:09 hod. se vrátila zpět
na základnu. Zásah trval 17 hodin.
30 výjezd: dne 31. 8. 2015 KOPIS HZS
Plzeňského kraje v 18:17 hod. vyhlásil
událost požáru trávy u tratě a lávky na

Svaté Anně. Jednotka musel jed na Planou směr na Kyjov. Po čtyřech minutách
byla jednotka na místě a bylo zjištěno, že
se jedná o požár trávy ve stráni u lávky.
Hašení bylo náročnější, neboť ve stráni
museli být hasiči kolegy jištěny lanem a v
blízkosti byla kolejiště a troleje. Na místo
dojeli kolegové s JSDH Planá a HZS SŽDC
Cheb.
31 výjezd: dne 16. 10. 2015 KOPIS HZS
Plzeňského kraje v 15:41 hod. vyhlásil
událost požáru lesa mezi obcí Kyjov a
Zadní Chodov. Jednotka vyjela v 15:44
hod. na místo události. Na místě nebylo zjištěno žádného požáru ani kouře
v okolí jak informovalo operační středisko. Na místo přijela jednotka SDH Planá
a HZS Tachov. Po domluvě s operačním
střediskem jednotky odjeli zpět na základnu.
32 výjezd: dne 23. 10. 2015 KOPIS HZS
Plzeňského kraje ve 3:57 hod. vyhlásil událost požáru nákladního vozidla
směr Kyjov. Jednotka ve 4:00 hod. vyjela
na místo události. Na místě bylo zjištěno,
že se jedná o požár návěsu naloženým
dřevem a bylo zasaženo pravé zadní
kolo u návěsu. Jednotka nasadila jeden
proud vysoko tlaku. Pro rychlý zásah
byla škoda minimální. Došlo k zahoření
pneumatiky a poškození části elektroinstalace. Teplem byl poškozen vzduchový měch. Na dřevě škoda nebyla žádná.
Na místě byla policie Planá JSDH Planá a
HZS Tachov. Po uhašení bylo dřevo přeloženo s návěsu na jiný návěs. To zajistila
dopravní firma.
33 výjezd: dne 24. 10. 2015 KOPIS HZS
Plzeňského kraje ve 22:59 hod. vyhlásil událost dopravní nehody u rybníku
Regent u odbočky na Dolní Kramolín.
Jednotka vyjela ve 23:11 hod. k události.

Při příjezdu na místo nebylo nalezeno
žádné havarované vozidlo. Po příjezdu
jednotek SDH Planá , HZS Tachov a HZS
Mar. Lázně a dopravní policie a záchranné služby byl po domluvě vytvořen průzkum okolí. Nebylo nic nalezeno. Všichni
pak odjeli zpět na základnu.
Šťastný konec výjezdu
Dne 21. 11. 2015 ve 12:00 hod. došlo
k oznámení policie , že byl v Nádražní ulici u bývalé hospodu pod Kaštanem nalezen černý Labrador. Po domluvě s místo
starostkou Městyse p. Štěchovou jsme
pro psa vyjeli . Na místě bylo zjištěno, že
se jedná o černou fenku Labradora. Měla
obojek a byla vyčerpaná. Byla převezena do záchytné klece v areálu a.s. Chodovka. Na obojku bylo zjištěno jméno a
telefonní číslo. Po domluvě p. Štěchová
zajistila zavolání na uvedené telefonní číslo. Opravdu se jednalo o majitele
fenky a to až z Německa . Fenka se jim
ztratila před třemi dny a pořád jí hledali.
Fenka se vydala až do Chodové Plané a
urazila kolem 40 km. Ve 14:00 hod. byla
předána majitelům, kteří si pro ní přijeli.
Fenka byla velmi šťastná. Tento výjezd
měl dobrý konec.
zpracoval velitel JSDH Václav Zimák
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
Golfový klub
Golfisté hodnotili a plánovali
Golfový klub Chodová Planá uskutečnil 17.října valnou hromadu. Ve zprávě o činnosti bylo kladně hodnoceno otevření
klubovny s golfovým simulátorem a dokončení tréninkové cvičné louky. Na začátku roku klub uspořádal 6 turnajů v klubovně na simulátoru. Od dubna bylo organizováno 18 venkovních turnajů - 4 v Zádubu, 6 v Teplé, 4 v Alfrédově, jeden
v Sokolově, jeden v Cihelnách a dva na domácím drivingu. Mistrem klubu za rok 2015 se stali Jiří Straka a Simona Hlačíková.
Od 7. listopadu 2015 se v klubovně konají pravidelné turnaje na simulátoru pro veřejnost. Termíny jsou každou druhou
sobotu. Veřejnost je také zvána vyzkoušet si kdykoliv hru na simulátoru. Informace lze získat u Tomáše Marcina, telefon
731 044 037.
Na rok 2016 si klub naplánoval uspořádat 18 venkovních turnajů, na které je zvána i veřejnost. V plánu činnosti je rozšířit
tréninkové plochy o cvičný green na patování.
											
Zapsal Jiří Straka

Šachy vyhrál Kapolka
Šachový oddíl uspořádal letos již šestý turnaj pro veřejnost. V hotelu Slunce bojovalo o vítězství sedm šachistů. Zrodila se
řada nečekaných výsledků. Podle očekávání sice zvítězil Kapolka z Plané, ale neměl to jednoduché. Mašek jej dokázal porazit, ale bohužel nečekaně prohrál s Motlem a Ščasnárem. Proto se musel spokojit s druhým místem. Třetí místo vybojoval
Ščasnár a to bylo překvapení. Zklamal
jeden z favoritů Straka. Nečekala se
jeho prohra s Pospíšilem a remíza s
Motlem.
1. Štefan Kapolka

- 4,5 bodu

2. Karel Mašek 		

- 4,5 bodu

3. Milan Ščasnár

- 3,5 bodu

4. Miroslav Motl 		

- 3,5 bodu

5. Jiří Straka 		

- 3 body

6. Bronislav Pospíšil

- 1,5 bodu

7. Zdeněk Marek

- 1 bod

			

Jiří Straka
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41. ročník běhu z Pístova.
11. 10. 2015 se uskutečnil již 41. ročník tradičního crossového závodu Běh z Pístova. Běželo se za krásného slunečného
podzimního počasí a závodu se zúčastnilo celkem 45 běžců
v sedmi kategoriích. Největší počet závodníků přijel již tradičně ze Stříbra. Nejlepší čas zaběhl Ivan David ze Stříbra.
Nejrychlejší běžec z Chodové Plané byl Jaroslav Kroupa.
Nejmladší účastník závodu byl v letošním roce jedenáctiletý Kristián Zimáček z Chodové Plané. Běhu se zúčastnili další běžci z Chodové Plané - Natálie Matysová, Simona Pejšová, Jiří Straka, Zdeněk Pokorný, Libor Hlačík, Tomáš Marcin.
Tomáš Marcin

Florbal
Thin Blue Cup
- školní turnaj pro 1. stupeň
Florbalový turnaj v Tachově 23.11.
2015 byl letos nad naše síly. První zápas s Tachov školy Zárečná byl vyčerpávající. Hrálo se 2x 15 minut. První
půle byla pro soupeře 7 : 0. Morálními vlastnostmi jsme šokovali tachovské kluky a otočili zápas vítězstvím
10 : 8. Finále bylo nad naše síly. Byli
jsme vyčerpáni. Hráli jsme dva zápasy
za sebou a to nás odrovnalo.
Děkuji všem hráčům za předvedený
výkon.
Simona a Saša
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TJ SLAVOJ Chodová Planá
Největší spolek Chodové Plané jde správnou cestou
V současné době je v Chodové Plané a osadách 17 spolků. Tělovýchovná jednota Slavoj má 199 členů a z toho je 63
dětí. Slavoj sdružuje 5 sportovních oddílů. Největším a nejstarším oddílem je fotbalový. Byl při zrodu TJ v roce 1945.
Většina TJ se zakládala po válce. Nahrazovaly po roce 1948
organizace Sokola, které byly politicky nežádoucí. Hlavní
náplní členů bylo a je vychovávat a udržovat sportovního
ducha. Vychovávat děti a mládež při sportu byl a je prvořadý cíl Slavoje. Připravovat každý týden pro lidi sportovní
akce, ať pro aktivní sportovce anebo pro diváky, patří neodmyslitelně k Chodové Plané. V letošním roce Slavoj uspořádal spoustu velkých turnajů ve fotbalu, v tenisu, ve stolním tenisu, v nohejbalu i v šachu. Mezi priority samozřejmě
patří mnoho akcí pro děti. Jako příklad lze uvést fotbalový
turnaj za účasti 120 dětí. Sportovní soutěže se konají celý
rok, takže občané Chodové Plané si mohou užívat sportovní bohatý program.
Letos 26. září Slavoj oslavil 70 let svého trvání. Tato akce se
vydařila a všem účastníkům se líbila. Rád bych touto cestou
poděkoval za přípravu oslavy celému organizačnímu týmu.
Osobní poděkování patří především Davidu Hankovi, který
přišel s touto myšlenkou a věnoval přípravě spoustu času.
Největší pýchou Slavoje jsou však naše děti. Jsem pyšný
na rodiče, kteří nám hodně pomáhají. Vždycky říkám, že rodiče jsou a budou hlavním tahounem našeho sportu. Vždyť
si připomeňme minulost. Marek Benda - hokejový reprezentant do 18 a 20 let, extraliga mužů. Štěpánka Zemanová
- tenisová reprezentantka v žákovské kategorii. Petr Mareš
- fotbalista ligové Slavie Praha. Anička Suková - florbalová
reprezentantka do 18 let a fotbalová žákovská liga s Viktorií
Plzeň. Pavel Chval - žákovská fotbalová reprezentace. Marie
Ščasnárová - úspěchy na atletickém mistrovství republiky
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a fotbalová žákovská liga s Viktorií Plzeň. Jindřich Pelán fotbalová reprezentace v mládežnických kategoriích a druhá liga v Mostě. Pavlína a Jitka Hyklů - tenisové úspěchy na republikové úrovni. Miroslava Suková - hráčka první
florbalové ligy za Slávii Plzeň. Tereza Krejzová - tenisová
hráčka ligové Lokomotivy Plzeň. Pavel Kudláček - hokejová dorostenecká liga v Chomutově. Dominik Kříž - divize
Karlovarského kraje ve stolním tenise. Z nové generace
pak dvojčata Dan a Karel Melicharovi - fotbalová žákovská
liga ve Viktorii Plzeň. Myslím, že bychom mohli ještě hodně
jmenovat. Ale snad mi starší generace odpustí. Víme, že zde
bylo mnoho sportovců, kteří hrávali vysoké soutěže a jako
děti začínali u nás. V současné době práce s mládeží zaznamenala značný rozvoj. Začali jsme od těch nejmenších
a myslím, že se práce daří. Absolutní poděkování si zaslouží
naši trenéři. Pavel Chval, Rudolf Ovčačík, Jan Plecitý, Václav Benedikt, Simona Pejšová, Pavel Bobek, Štěpánka Skácelová, Pavel Mach, Luboš Matys a Rudolf Rolko. Dámy a
pánové, za předvedenou práci s dětmi, za obětovaný volný
čas hlavně o víkendech a za profesionální přístup Vám moc
děkuji. Je to dlouhá cesta, na kterou jsme se vydali, a věřím, že vydrží jak rodiče tak my. Hozená rukavice „Sport ano,
drogy ne“ je výzva, kterou Slavoj zvedl a ošklivé anonymy
nám v tom nezabrání. Moc děkuji všem sponzorům, kteří nám pomáhají a věří naší práci. Ano, chceme jít cestou
upřímnou a poctivou. Jsme spolek s velkým srdcem a rádi
budeme spolupracovat s dalšími spolky. Už teď se mi líbí
spolupráce s našimi hasiči. Slavoj na příští rok připravuje
příměstský tábor o letních prázdninách. Bude to další nová
zkušenost.
Naším heslem je „Udělej něco navíc“ a o tom to je.
Předseda TJ Slavoj
Sáša Suk
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Nabídka nájmu nebytových prostor
S platností od 1. 1. 2016 akciová společnost CHODOVKA nabízí do nájmu nebytové prostory:
- část budovy v průmyslovém areálu v Chodové Plané (bývalá kasárna PS)
o výměře 339 m2 včetně sociálního zázemí a přilehlých pozemků (487 m2 nezpevněné a 402 m2 zpevněné plochy).
Informace, včetně případné prohlídky: Ing. Vohlídal, tel. 603 325 342

Městys Chodová Planá zve na

Adventní koncert

6. prosince 2015 začátek v 17:00 hod.
centrum Chodové Plané u nákupního střediska

Účinkuje:
pěvecký smíšený sbor FONTÁNA Mar. Lázně
Za doprovodu vánočních koled si můžete dát něco
dobrého na zahřátí a vychutnat si kouzelnou
atmosféru Adventu.

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.

Silvestr 2015
Městys Chodová Planá a rodinný pivovar Chodovar s.r.o.
vás srdečně zvou na rozloučení s rokem 2015,
které se uskuteční na přelomu 31. prosince a 1. ledna
na náměstíčku u kašny.
Oslava se koná za každého počasí.
Program:
00.15 - sraz na náměstí
00.30 - slavnostní ohňostroj a společný Novoroční přípitek

REGENT vychází jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá.
Uzávěrka příštího čísla je 22. 2. 2016. Toto číslo vychází 3. 12. 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 tel.: 720 482 092 Tisk: Marieprint s.r.o. - Planá, tel.: 777 860 151
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