OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 12 ze dne 29.6. 2016
53. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 12. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení : Michal Sudor
			

Václav Zimák

8. Předložený návrh vlajky Městyse Chodová Planá ve variantě
č. 1 zpracovaný Mgr. Janem Tejkalem, Záblatská 23/25, 713 00
Ostrava - Heřmanice.
(bod č. 12.5 programu ZM)

3. Ověřovatele zápisu: Oldřiška Nejedlá
		

Ing. Sylva Zítková

4. Kontrolu usnesení 11. zasedání ZM.
5. Vyhlášení záměru prodeje p.p.č. 489 (ostatní plocha) o výměře
104 m2 v k.ú. Pístov.
(bod č. 12.2 programu ZM)
6. Bezúplatný převod pozemku p.č. 4070/2 ostatní plocha

o výměře 205 m2 v k.ú. Chodová Planá, který vznikl na základě
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1064-204/2016
z pozemku p. č. 4070, dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách
převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, Usnesení vlády ČR č. 565 ze dne 17. 5. 2006, část G, bod 5,
ze správy Státního pozemkového úřadu ČR do vlastnictví Městyse Chodová Planá.
(bod č. 12.3programu ZM)

7. Celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok
2015, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad.
(bod č. 12.4 programu ZM)

2

54. ZM bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 12.1 programu ZM)

2. Informaci společnosti GeoLoci, o.p.s. ve věci obnovy objektu čp.
60 v k.ú. Michalovy Hory s tím, že do příštího zasedání ZM (září)
budou připraveny ekonomické a finanční podklady (náklady) na
opravu budovy.
(bod č. 12.6 programu ZM)

Dne 12. října 2016
se koná 14. 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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 16. dubna 2016 proběhlo v obřadní síni úřadu městyse pod vedením starosty Ctirada Hirše
první letošní vítání nových občánků našeho městyse.
Přivítáni byli: Vojtěch Víšek, Josef Chrašč, Vojtěch Rozehnal, Viktorie Němejcová,
Jiří Matiščák, Johana Rolková a Karolína Kubíčková.
Rodičům srdečně gratulujeme a dětem přejeme mnoho zdraví, veselé a bezstarostné dětství.

Český svaz včelařů spolek Chodová Planá
Český svaz včelařů, zapsaný spolek
Chodová Planá sdružuje 34 včelařů a
17 mladých včelařských adeptů. Hospodaří s 411 včelstvy v roce 2016 a do
budoucna očekáváme výrazný nárůst
tohoto počtu.
Každému včelařskému adeptu spo-

lek přidělil odborného včelařského garanta. Péče o rozvoj včelařství je zakotvena v projektu spolku nazvaném
„Příroda, včely, mládež“.
O mládež spolek pečuje nejen vnitřně, ale rozvíjíme spolupráci se Základní
školou v Chodové Plané. Tímto oceňu-

jeme vstřícnost p. učitelky Sedláčkové,
která je ze zkušené včelařské rodiny.
Těšíme se na spolupráci při naplňování
našeho včelařského programu v obci.
Zdeňka Drexlerová
Janoch Jindřich
Thomová
jednatel
předsedakyně
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Nový zámek Chodová Planá
Účastníci soutěže pro rodiče s dětmi, obří „Člověče nezlob se“ dne 11. 6.
2016, od 13:00 hod. zámecký areál Chodová Planá
Družstvo :
„Chebští vyhazovači“: Dominik Tóth, Michal Tóth, Lukáš Jadlovský,
Miroslav Houdek.
„Rebelky“: Pavlína Hoffmannová, Iveta Dvořáková, Karolína Hoffmannová,
Veronika Galbová.
„Mimoni“: Lukáš Bobita, David Bobita, Andrea Sudorová, Pavla Plecitá.
„Cvalíci“: Nikola Černohorská, Filip Zezula, Marie Mastná, Jitka Mastná.
„Janoši“: Josef Janoch st., Josef Janoch ml., Josef Janoch nejml.,
Markéta Janochová.
„Božkov team“: Josef Kubíček, Lucie Dubová, Lukáš Krejza, Zdeněk Svoboda.
„ Rolkocj“: Rudolf Rolko, Anna Rolková, Marcela Rolková, Jaroslav Rolko.
Vítězové:
1. Rolkojc
2. Cvalíci
3. Janoši
4. Mimoni
5. Rebelky
6. Božkov team
7. Chebští vyhazovači
Po ukončení soutěže byla pokácena máje a rozdělán oheň, kde se spálila špička májky. Hudba hrála, děti a rodiče se dobře
pobavili, najedli, napili, svítilo nám sluníčko. Akce se vydařila k radosti nás všech.
Zapsala: Slávka Janochová

Postřižiny
Spolek Nový zámek Chodová Planá ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar uspořádal v sobotu 18. 6. 2016
večer divadelní představení původního muzikálu P o s t ř i ž i n y na motivy románu Bohumila Hrabala. Na nádvoří
pivovaru Chodovar nejprve vystoupila kapela „Třehusk“
a hodinu po ní se rozezněly první tóny muzikálu, ve kterém nebylo nouze o vtipné scény v podání osvědčené
dvojice herců Petra Jančaříka v roli doktora Gruntoráda a Lumíra Olšovského coby pana Koloničného. Těmto
profesionálům znamenitě sekundovali dobřichovičtí
ochotníci v čele s Karlem Králem v roli Pepina, dále Alena Říhová v roli paní Koloničné, jež sehrála part manželky - dračice a Míša Nosková v roli krásné a smyslné
Maryšky, která nakonec zachránila funkci správce pivovaru pro svého manžela Francina. Režisérem muzikálu
byl pan Miloslav Frýdl.
Počasí bylo přívětivé jak k divákům, tak hercům i herečkám, které ve scénáři mají koupel v pivovarských
sudech. Přeci jen za teplejšího počasí je snadnější
do chladné vody vlézt.
Děkujeme všem sponzorům, bez jejichž pomoci by
podobné kulturní představení v Chodové Plané neproběhlo. Děkujeme také všem členům spolku Nový zámek za jejich celoroční práci pro spolek, jehož náplní je
ožívat kulturní dění v Chodové Plané v místním zámku
a jeho přilehlém okolí.
všech.
Zapsala: Slávka Janochová
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POZVÁNKA
Zámecká jízda zručnosti

pro děti a hravé rodiče a prarodiče aneb netradiční sobotní dopoledne
Spolek Nový zámek Chodová Planá z. s., si Vás dovoluje dne 3. 9. 2016 pozvat na sportovně zábavné dopoledne
nazvané „Zámecká jízda zručnosti“.
Prezentace účastníků bude zahájena v 9:30 hod. v areálu zámku v Chodové Plané a samotná soutěž začne v 10:00
hod. Soutěžní disciplíny pro děti se uskuteční na vlastních kolech a odrážedlech. Pro hravé rodiče a prarodiče zde
bude závod se stavebním kolečkem (zapůjčíme)☺.
Po celou dobu konání akce je zabezpečeno občerstvení.
www.zamek-chodova-plana.cz

Těšíme se na Vás!

Sponzoři akce: Městys Chodová Planá

http://starousedlici.chodovka.cz
Při příležitosti „Setkání Planých“, které sev letošním
roce konalo v Chodové Plané se uskutečnily rybářské závody na Návesném rybníce. Starousedlíci
vyslali do boje dětské družstvo ve složení Matěj
Lulák, Karel Kardoš, Filip Gabriel, Gino Držka, Viktorie Rapšová, Dan Kardoš a Ondřej Kubíček, které
reprezentovalo Chodovou Planou a umístilo se na
1. místě.
V současné době se opět potýkáme s kvalitou
vody v rybníce. Tento problém by mělo do budoucna vyřešit odkanalizování sportovního areálu a dalších objektů. V plánu je také revitalilzace
Návesného rybníka. Tyto projekty bude realizovat
Městys Chodová Planá. Starousedlíci budou
při realizaci nápomocni.
Spolek sdružuje 72 dospělých členů a 48 dětí.
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Aktivity spolku v průběhu roku 2016:
• ekologická akce pro děti a mládež „Čistý Návesný rybník“
• rybářské závody - společné rybářské závody pro dospělé,
děti a mládež
• výsadba rybí násady – vedení mládeže k chovu ryb
• zarybnění rybníka za účelem sportovního rybolovu
• rybářské závody v rámci Setkání Planých - dětské
družstvo
• kurz poznávání ryb našich vod pro děti a mládež
• kvíz poznávání ryb našich vod
• kurz poznávání vodních a pobřežních rostlin
• kvíz poznávání vodních a pobřežních rostlin
• celoroční rybolov dospělých, dětí a mládeže
v doprovodu dospělých členů spolku
- každá středa, pátek, sobota, neděle
• zamykání Návesného rybníka – zhodnocení celoročních
aktivity spolku – uzamykání vody před zimou a těšení se
na další rybářskou sezónu
5

HASIČI
HASIČI vyjížděli
Vážení spoluobčané, chtěl bych vás
informovat o jednotce sboru dobrovolných hasičů Městyse Chodová Planá.
V předcházejícím čísle Regentu jsme vás
neinformovali a tak bych to chtěl napravit.
Hasiči vyjížděli od 1. 1. do 23. 8. 2016
celkem 12x, čtyři výjezdy byly mimo
region Městyse, jednalo se o 6 požárů ,
4 technické pomoci, 1 dopravní nehodu
a 1 planý výjezd.
Kdy jsme vyjížděli :
LEDEN:
bez výjezdu
ÚNOR:
24. 2. 2016 - v 15:00 hod. - technická pomoc Chodová Planá sídliště Lučina: nalezen mrtvý muž. Pomoc pohřební službě.
27. 2. 2016 - v 17:37 hod. - planý výjezd Planá - údajný požár bytu: šlo o spálený
oběd.
BŘEZEN:
12. 3. 2016 - ve 21:52 hod. - požár - Chodová Planá Pohraniční stráže: požár odpadkového plastové koše.
13. 3. 2016 - ve 4:15 hod. - požár - Chodová Planá Chodská: požár palet a odpadu.

DUBEN:
29. 4. 2016 - v 2:19 hod. - požár - Kyjov :
požár stodoly.
KVĚTEN:
3. 5. 2016 - v 9:36 hod. - požár - Kyjov:
zahoření sazí v komíně.
31. 5. 2016 - v 16:59 hod. - technické pomoc - Chodová Planá Pohraniční stráže:
likvidace nebezpečného hmyzu.
Jednotka ještě zajišťovala dva závody
na dlouhé ploché dráze v Mar. Lázních
(Mistrovství republiky a Mistrovství světa
veteránů).
ČERVEN:
5. 6. 2016 - v 21:19 hod. - požár - Planá
Bohušova: požár bytu.
18. 6. 2016 - v 2:28 hod. - technická pomoc - Chodová Planá Pohraniční stráže:
otevření bytu.
ČERVENEC:
bez výjezdu
Jednotka zajišťovala závod MS družstev
na dlouhé ploché dráze v Mar. Lázních.
SRPEN:
5. 8. 2016 - v 18:17 hod. - technická pomoc - Chodová Planá Nádražní: likvidace
nebezpečného hmyzu.
17. 8. 2016 - v 9:41 hod. - požár - Chodová Planá Regent : požár osobního vozidla
na LPG uvnitř s tříměsíčním dítětem.

28. 8. 2016 - ve 23:05 hod - dopravní nehoda - Chodová Planá Pohraniční stráže:
dop. nehoda třích osobních vozidel.
Akceschopnost jednotky je náročná
na členy jednotky, neboť tuto činnost
vykonávají ve svém volném čase. Ještě
se jedná o absolvování kurzů a různých
školení. Členové jednotky mají speciální
kruz u HZS na práci s motorovou pilou.
V jednotce jsou vyškoleni strojníci, technik TCHP, máme vyškoleného lektora pro
motorové pily a zdravotníka.
Závěrem mi dovolte vás pozvat na nádvoří místního pivovaru a to 24. 9. 2016
od 9:00 hod., kde se bude konat 9. ročník
Memoriálu Václava Zimáka žen, 13. ročník Memoriál Václava Zimáka v požárním
útoku mužů, 11. ročník Memoriálu Václava Zimáka mladých hasičů a 2. ročník
memoriálu Václava Zimáka nejmladších
mladých hasičů. Součastně proběhne
Okresní soutěž - Mistr v požárním útoku,
kde bude závěrečné vyhodnocení všech
soutěží. Přijďte fandit našim mladým
hasičům.
Těšíme se na vás.
velitel JSDH Václav Zimák

SPORTOVNÍ RUBRIKA
Letní sportovní kemp 2016
Poslední červencový týden se nesl
ve znamení Letního sportovního kempu. TJ Slavoj Chodová Planá pořádal
I. ročník, se zaměřením na fotbal a tenis.
Kemp probíhal ve dvou skupinách, fotbalovou vedl Ladislav Buday a tenisovou
Mgr. Jiří Bařák. Celkem se přihlásilo 55
dětí, na které po celou dobu dohlíželo osm vedoucích a tři asistentky. Letní
sportovní kemp byl obdobou příměstského tábora, kdy rodiče každý den ráno
v 7:45 přivedli své děti a v 17:00 je zase
vyzvedli. Celý tento týdenní sportovní karneval zahájil v pondělí 25.7.2016
v 8:00 starosta Městyse Chodová Planá,
pan Ctirad Hirš. Poté se děti rozeběhly
na svá sportoviště a vedoucí je seznámili
s programem.
Fotbal to je hra
33 fotbalistů bylo hned na začátek
rozděleno podle ročníků, do čtyř skupin,
kde se děti postupně seznámily. Následovalo rozdělení tréninkových triček
a vedoucí postupně své skupiny sezna6

movali s programem kempu. Každý den
děti absolvovaly správné protažení těla
a trénovaly zlepšení svých fotbalových
dovedností, obratnosti, koordinaci těla,
rychlosti a posilovacích cviků. Během
kempu si vyzkoušely např. basketbal,
nohejbal, ragby, bosou ligu. Po celý týden byla rozehraná fotbalová turnajová
soutěž: ,, Liga mistrů´´ , kde byly náhodně namíchány všechny věkové kategorie
do týmů a děti si poté vymyslely své ná-

zvy. Poslední den přišlo na řadu vyhlášení výsledků ,, Ligy mistrů ´´a předání zasloužených cen. Následovalo rozloučení
s Letním sportovním kempem, opékání
vuřtů a posezení s rodiči.
Tenis je jedno velké přátelství
22 dětí, které si vybraly tenisové zaměření, čekalo na úvod rozlosování
do čtyř soutěžních týmů a také zařazení do tenisových skupin. Každý tým
měl svého vedoucího, název, svoji bar-

vu trika a svůj pokřik, kterým provázel celé
své soutěžení. Děti po celý týden soutěžily
v nejrůznějších disciplínách a to jak sportovních, tak vědomostních. Vyzkoušely si např.
střelbu ze vzduchovky, moderní pětiboj, orientační hru, vytvoření nejdelšího provazu, turnaj
v piškvorkách, židličkovanou, Anenský pochod,
turnaj ve vybíjené, získání bobříka odvahy, stavění stanů, vytváření úsloví…… a mnohé další.
Po celou dobu kempu byla dbána důslednost
na ranní správné protažení a rozcvičení celého
těla. Každodenní tenisová škola učila děti rozvíjet své tenisové umění. Celý týden se naši sportovci připravovali na závěrečný tenisový turnaj,
kde poměřili své tenisové dovednosti. Na závěr
kempu přišlo na řadu vyhlášení všech výsledků
v celotáborovém soutěžení, tenisovém turnaji
a udělení ocenění Správný kluk, Správná holka
a Bavič kempu. Byly předány různé ceny podle
umístění v soutěžích. Vše se podařilo, děti byly
spokojené a odměnily své vedoucí tím největším možným dárkem, totiž jejich šťastným
úsměvem.
Na úplný závěr celého týdenního sportování se se všemi rodiči rozloučil prezident TJ
Slavoj CHodová Planá, Sáša Suk. Poděkoval
všem sponzorům, rodičům a vedoucím, kteří
se podíleli na historicky prvním ročníku Letního sportovního kempu. Byla zapotřebí pracovitost, odvaha a především týmová práce, aby
se tento kemp mohl uskutečnit.
Poděkování hlavním sponzorům :
Plzeňský kraj, Městys Chodová Planá, Chodovar, Chodovka a.s., Luboš Hlačík, Michal Sudor,
Karel Benda
Poděkování všem, kteří pomohli, kdykoliv
bylo potřeba:
L. Buday, J. Bařák, S. Sloupová, L. Hlačík,
S. Suk, M. Suková, R. Ovčačik, J. Plecitý, P. Bobek,
T. Krejzová, N. Matysová, N. Kubálková, M.
Šilhavá, V. Černý, P. Šilhavý, Z. Kutička, M. Folejtar, K. Těšínská, L. Černohorský, V. Märzová,
P. Procházková, Stora Enso Planá, ZŠ a MŠ Chodová Planá, J. Straka, P. Mareš, A. Kudláčková,
Pavel Zálešák a další.
Mirka Suková
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Krajská soutěž po 14 letech znovu na tenisových kurtech
Dlouhý čas uběhl od dob, kdy se na tenisových kurtech v Chodové Plané hrávala krajská soutěž družstev v tenise.
Letošní rok toto čekání ukončil. Trenéři tenisu tady vychovávají spoustu mladých nadějných talentů. Tenisový oddíl se
proto rozhodl přihlásit naše tenisty do krajské soutěže v kategorii Babytenis. Cílem bylo, aby si děti vyzkoušely skutečná
mistrovská utkání, zápasy na kurtech po celém kraji, získaly zkušenosti a především poměřily síly s ostatními vrstevníky.
V kategorii : BABY KV - A Memoriál Zdeňka Kocmana, soupeřilo naše družstvo proti týmům z předních tenisových měst:
TK Škoda Plzeň A, TCF S. Mariánské Lázně A, Lokomotiva Plzeň C, Lokomotiva Karlovy Vary, TCG Karlovy Vary B. Družstvo TJ Slavoj Chodová Planá reprezentovali: Štěpán Šilhavý, Anna Černá, Adam Slepička, Petra Procházková, Mikuláš
Janoch, Viktorie Rapšová, Kristýna
Ulmonová a Vanessa Cimická. Jako
nováčci soutěže nám připravili veliké překvapení v podobě vyrovnaných utkání a konečném umístění.
Krásné 4. místo, a to pouze na horší
skóre vyhraných bodů, bylo odměnou pro všechny tenisty, rodiče a
trenéry. Nastávající sezónu odchází
do TCF SIGNALBAU Mariánské Lázně naši nejlepší hráči, kteří tenisově
v Chodové Plané vyrostli: Štěpán
Šilhavý, Anna Černá a Adam Slepička. Touto cestou jim přejeme
hodně štěstí, úspěch a žádná zranění. Děkujeme rodičům za důvěru
po celé roky naší práce a těšíme se
na další nové talenty. Poděkování
patří také sponzorům : Luboš Hlačík
a in memoriam Slávek Janoch.
SPORT ANO, DROGY NE
Mirka Suková

KOP-TEN
Tenisový oddíl Chodová Planá se rozhodl znovu oživit turnaj pod názvem KOP-TEN, kdy fotbalisté hrají tenis. Jednalo
se o čtvrtý ročník po delší odmlce, a tak o účastníky nebylo nouze. Do turnaje se přihlásilo celkem 17 hráčů. Systém turnaje byl určen na dvě skupiny, ve kterých hrál každý s každým na jeden set. Semifinále a finále pak na tři vítězné gamy.
Dva nejlépe umístění hráči ve skupinách postoupili do semifinále. Byl to celodenní tenisový maratón, první zápasy se
začaly hrát v 9:15 a poslední končily
ve 21:30. Skupinu A vyhrála N. Matysová, na druhém místě skončil J.
Abramčuk. Skupinu B vyhrál S.Suk,
druhý skončil J. Pelán. První semifinále Matysová x Pelán ovládla
N. Matysová výsledkem 3:1. Druhé semifinále Suk x Abramčuk bylo velmi
vyrovnané, nakonec byl ten šťastnější
S. Suk s výsledkem 3:2. Poslední zápas celého dne, tedy finále Matysová
x Suk proběhlo už za horší viditelnosti. Přesto to byl velmi vyrovnaný boj,
ve kterém se stala vítězkou 4. ročníku
KOP-TEN 2016 N. Matysová. Celý turnaj finančně podpořil Richard Krejza,
zakladatel turnaje KOP-TEN. Ceny
pro nejlepší zajistili Jitka a Vašek
Černí. Příjemnou část občerstvení finančně podpořil Jirka Abramčuk. Poděkování patří všem 17-ti statečným,
kteří si přišli tento den tenisově užít.
Tenis je jedno velké přátelství
Mirka Suková
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Tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá zve na

PODZIMNÍ TENISOVÝ TURNAJ
v neděli 11. září 2016

v kategoriích:
Minitenis (7 let a mladší), Babytenis (8 a 9 let, roč. 2007 a 2008)
a Žactvo (10 a 11 let, roč. 2005 a 2006).
Přihlášky do turnaje na místě (tenisové kurty Ch. Planá),
v neděli 11. září od 9:30 do 10:00 hod.
Systém turnaje bude upřesněn na místě, podle počtu přihlášených.
Ředitel turnaje: Mgr. Jiří Bařák
Pro bližší informace: 732 970 801
miroslava.sukova@seznam.cz

Miloš Fiala zahrál první Eagle naší Tour, ale ani to na Davida Klímu nestačilo.
Odehrál se již jedenáctý turnaj série Veolia Masters Tour 2016. Golfový klub Chodová Planá tentokráte zavítal do Golf
a Wellness resortu Alfrédov. Do turnaje hraného na 18. jamek se přihlásilo celkem 19 golfistů a golfistek. Bojovat přijel
i host našeho klubu Miloš Fiala. Ten dokázal na jamce číslo 14 zahrát neuvěřitelný Eagle (dvě rány pod par). Stalo se tak
poprvé v celkové historii Veolia Tour. Ani tento husarský kousek však Milošovi na vítězství nestačil. Další skvělý výkon
předvedl David Klíma. Tomu se podařilo na druhé
devítce zahrát 5 krát par a dokonce dvakrát Birdie
(rána pod par). Jeho konečné skóre 93 ran znamenalo suverénní první místo. Druhý s 95 ranami skončil již zmiňovaný Miloš Fiala. Na třetím místě se s 99
ranami umístil Luboš Hlačík. Z žen se nejlépe vedlo
Anně Brümmerové – 106 ran, druhá skončila Lucie
Pokorná (132) a třetí Zuzana Brümmerová (141).
Veolia Masters 2016 se již pomalu chýlí ke svému
konci. Zbývá dohrát ještě dva bodované turnaje.
První z nich je v pátek 26.8.2016 na Zádubu. (Turnaj
Truhlářství Hlačík). Posledním místem bojů bude
lázeňský Kynžvart. (září). Poté čeká nejlepších 9 hráčů závěrečný Masters turnaj, který se bude hrát dle
všech předpokladů v Berouně.
			Ran

Pořadí

Klíma David		
Fiala Miloš		
Hlačík Luboš		
Brümmer Richard
Hanko David		
Ščasnár Gustav
Brümmerová Anna
Manda Vladimír
Straka Jiří		
Marcin Tomáš		
Malý Jan		
Krejčí Antonín
Ambrož Jan		
Novák Karel		
Bočan Luboš		
Mach Pavel		
Pokorná Lucie
Brümmerová Zuzana
Vašíček Michal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
13
15
16
17
18
19

93
95
99
100
103
105
106
108
112
113
120
120
123
123
128
131
132
141
193
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V golfu zatím vede Hanko
Golfový klub Chodová Planá letos pořádá pro členy i veřejnost sérii 14 turnajů s názvem Veolia Masters Tour 2016. Již jedenáctý turnaj
se konal 16.srpna v Alfrédově. Zvítězil David Klíma (93 ran) před Milošem Fialou (95 ran) a Lubošem
Hlačíkem (99 ran). V soutěži je situace na čele velmi vyrovnaná. Zatím
vede David Hanko se 114 body.
Za ním následují David Klíma (113),
Richard Brűmmer (111), Miloš Hlačík (107), Luboš Hlačík (104), Jiří
Straka (102), František Brůžek (95)
a Tomáš Marcin (88). Do konce soutěže chybí odehrát turnaje v Zádubu 26. srpna, v Kynžvartu 19. září
a v Teplé 2. října.
Jiří Straka

Šachy vyhrál Straka
Šachový oddíl Slavoj Chodová Planá pořádá každý měsíc turnaj pro veřejnost. Osmý turnaj se konal 21. srpna 2016
v bistru U Huberta. Zúčastnilo se deset šachistů a nečekaně zvítězil Jiří Straka. Porazil všechny soupeře a pouze s Teplíkem z Plané remizoval. Druhé místo obsadil Štefan Kapolka z Plané, který k porážce od Straky připojil remízy s Lulákem
a Motlem. Třetí Jan Teplík prohrál s Kapolkou a remízoval
se Strakou a Motlem. Další
místa obsadili Miroslav Lulák
(5,5 bodu), Karel Mašek (4,5),
Zdeněk Marek (4,5), Miroslav
Motl (3,5), P.Gabriel (2), Filip Vácha (1,5) a Vladimír Veselý (0,5).
Další turnaj se koná v neděli
18.září. Zveme všechny zájemce. Informace podá Jiří Straka,
tel.: 739 834 131.
			
Jiří Straka

Vodácká Jizera
Sportklub Chodová Planá zorganizoval pro členy i pro veřejnost čtyřdenní akci sjíždění řeky
Jizery. Akce se konala od 28. července do 31. července 2016 za účasti 22 začínajících i pokročilejších vodáků.
Tentokrát jsme vyrazili už ve čtvrtek na večer, protože cesta byla poměrně dlouhá. Do kempu
v Malé Skále jsme dorazili až okolo desáté hodiny večer, postavili stany a šlo se posedět do místní
hospůdky.
Ráno po probuzení jsme si zabalili pouze potřebné věci na vodu a vyjeli vlakem do Spálova,
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kam nám půjčovna lodí po dohodě lodě vyvezla. Zde jsme dostali potřebné vybavení a vydali se na první etapu, která
vedla do Malé Skály. Během dne nás nečekalo nic náročného, do kempu jsme dorazili kolem šesté hodiny, mnozí z nás
vyrazili v Malé Skále na hrad a vyhlídku ve skalách nad městem.
V sobotu ráno jsme sbalili stany a přejeli auty na tábořiště U písečáků, kde nebylo žádné zázemí a byla tam pouze neposekaná louka, ale jeden den se to dá přežít i v přírodě bez teplé sprchy. Na vodu jsme se vydali dopoledne a čekalo nás 1
8 km. Na jídlo jsme se zastavili u Zrcadlové kozy, kde bylo pro děti připraveno spoustu atrakcí jak na vodě, tak i na souši.
Do tábořiště jsme opět dorazili kolem šesté hodiny. Zde jsme postavili stany a připravili dřevo na oheň, pak se u ohně hrálo
a zpívalo až do rána.
V neděli ráno po probuzení jsme sbalili stany a převezli auta do Březiny. Na vodu jsme vyjeli s krátkým deštěm, ale po
chvíli plavby přestalo pršet a sluníčko nám opět přálo. Po dojetí do Březiny jsme vrátili lodě do půjčovny a vydali se na
pozdní oběd do Mnichova Hradiště, odtud už každý pokračoval donů.
Tomáš Marcin
Předseda Sportklub Chodová Planá z.s.
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Jóga
Harmonizace těla a mysli
na hodinách jógy
od září cvičíme každý čtvrtek od 19 hodin
v kulturním domě v Chodové Plané
v případě zájmu je možné cvičit také v neděli
„Srdcem a činem, správně a zcela“
Kontakt: Marcela 774 135 184
Zuzka 776 631 163

Travesti
skupina
Divoké kočky
z Ostravy

v rámci svého podzimního turné vystoupí v úterý

20. září
od 19:00 hod.

v kulturním domě
Chodová Planá se
svým novým celovečerním programem.

Přijďte se pobavit a nechte se okouzlit třemi uměci Paloma, Sindy a Miriam, kteří baví publikum
jak u nás, tak na Slovensku, Polsku a pravidelně jezdí vystupovat pro české klienty s CK Valaška
do Chorvatska na Makarskou na každoroční otvírání a
zavírání moře.
Vstupenky v předprodeji za 190,- na úřadě Chodová
Planá p.Vonešová.

POZVÁNKA
Sportklub Chodová Planá pořádá

42. ročník
Běhu z Pístova,
v neděli
9.10. 2016.
Prezentace na běh dlouhý 8,8 km
je na stadionu,
odjezd busu na Pístov je
v 10:30 hodin od hřiště.

Další info
na tel.:
604 231 308
S. Ambrožová

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 18. 11. 2016. Toto číslo vychází 8. 9. 2016.
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. - tiskárna Planá, tel.: 777 860 151
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