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ÚVODNÍ SLOVO
Probuzené jaro
Zima už pomalu usíná
jaro se k životu probírá.
Sněženky vykouknou ven
a slunce rozzáří den.
Sluneční paprsek nás bude
hřát a skřivánci budou
zpívat. Zlatý déšť rozkvete
do krásy. Vykvete petrklíč
a dá nám k jaru klíč.
Na dvorku budou kuřátka
pípat v seníku koťata
mňoukat na plotě bude
skákat kos jen tak pro
radost.

Vážení spoluobčané,
zdravím vás na prahu dalšího roku,
nejen proto, abych zrekapituloval, co se
podařilo v minulém roce a co zastupitelé schválili v rozpočtu na období další,
ale i proto, že zima už kráčí do finále
a můžeme se pomalu těšit na voňavé
jaro. Proto jsem si dovolil zahájit první
letošní číslo jarní básničkou. Tyto dny
vždy v lidech vzbuzují touhu něco tvořit,
sázet, provzdušnit a zkrášlit a já věřím,
že se nám společně v letošním roce povede spousta věcí pro lepší a hezčí městys,
místo, ve kterém bydlíme a chceme žít.

Jarní dny doslova vybízí k procházkám
a výletům do přírody. Vypravte se s dětmi na louku, do lesa, do parku či na zahradu a třeba tento čas spojte s jarním
úklidem. Pohled na čisté místo vás potěší
a uděláte dobrý skutek pro sebe i ostatní.
Na závěr mi dovolte, spolu s místostarostou, popřát všem krásné prožití velikonočních svátků a dětem slunečné
jarní prázdniny, aby mohly po zimě vytáhnout ze sklepů kola a tříkolky nebo
kolečkové brusle.
Hezké jarní dny
			Ctirad Hirš
			 starosta

Jaro se k životu probouzí.
Zima už je pryč tak slunce
sviť. Zahřej zkřehlé ručičky
probuď zahrádku a ty za zpívej
skřivánku.
(zdroj: www.slunecnice.cz)

DĚNÍ V OBCI
V předchozím období bylo realizováno:
- kácení nebezpečných stromů v zámeckém parku
- instalace čidla na rozsvěcení veřejného osvětlení
Plánované akce:
- příprava druhé etapy rekonstrukce hřiště
- do konce června bude opravena střecha kulturního domu
nad přísálím, práci provede firma Bohuslav Kalina - pokrývačství
- příprava V. etapy opravy fasády zámku
- výběrové řízení:
1. na opravu chodníku kolem radnice (Pohraniční stráže)
2. rekonstrukce místní komunikace u bytového domu
v Boněnově
3. rekonstrukce chodníku v ulici Chodská

4. zateplení fasády hasičské zbrojnice
- probíhá příprava osvětlení cyklostezky mezi Chodovou
Planou a Planou
- během první poloviny letošního roku by měly být
vykoupeny pozemky pro cyklostezku Chodová Planá Mariánské Lázně od Českých drah
- projektová příprava na chodník a přechod pro chodce
u školy (termín realizace září až říjen 2017)
- na osady budou umístěny dětské herní prvky
(Dolní Kramolín, Boněnov, Výškov, Michalovy Hory)
- na květen plánujeme setkání zastupitelů, podnikatelů,
firem a předsedů spolků k navázání spolupráce
a k podpoře akcí městyse a spolků.
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1

Výzva pro občany:
Prosíme občany o nahlášení děr a výtluků, vzniklých
v komunikacích po letošní zimě. Opravy budou následně provedeny v období duben až červen 2017.

Plán setkání s občany místních částí Chodové Plané
Dolní Kramolín - duben 2017
Michalovy Hory - duben 2017
Přesný termín bude zveřejněn na informačních vývěskách
v obcích.

Rekonstrukce hřiště
Již na 7. zasedání zastupitelstva městyse dne 16. 12. 2015
předseda finančního výboru přednesl informaci o možnosti podat žádost o dotaci na MŠMT z programu 133510
„Podpora materiálně technické základny sportu“, o kterém
ho informoval Ing. Jan Volný. Vzhledem k tomu, že termín
pro podání žádostí byl stanoven do 31. ledna 2016, konalo
se z tohoto důvodu dne 27. 01. 2016 zasedání zastupitelstva, kde bylo přijato usnesení podat žádost na MŠMT na
jehož základě byla žádost podána.
Začátkem dubna byla připravena studie, která byla prodiskutována se zástupci TJ Slavoj Chodová Planá. Veškeré
projektové práce zastřešoval ing. Pavel Kodýtek, který spolupracoval s panem Vodičkou (projekt plynové přípojky) a
s panem Krystyníkem (projekt oprava kanalizačního řadu,
kanalizační přípojky a dešťové kanalizace). Během července bylo požádáno o stavební povolení, které bylo vydáno
dne 5.8.2016. Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce
proběhlo v srpnu a zvítězila firma KRAK-CHEM Sp. Z o. o.
Otovice u Karlových Varů. Stavba byla zahájena začátkem
září demolicí bývalého domu pro správce. Následovala rekonstrukce vodovodu a kanalizace + výstavba dešťové kanalizace. Nově byl na hřiště zaveden plyn.
Co se týče stavebních úprav kabin, kromě kompletní rekonstrukce stávajících místností, byl zvětšen celkový prostor
o přístavbu šatny pro rozhodčí, skladu pro správce a kabinu
pro hosty. Restaurace prošla kompletní rekonstrukcí, včetně
vytvoření nových veřejných toalet a zázemí pro obsluhu. Budova byla zateplena včetně stropů a podlah. Dešťová voda
byla svedena do nádrže, která bude sloužit k automatické
závlaze fotbalového hřiště. Celá první etapa rekonstrukce
byla zkolaudována 21. 12. 2016. Celá zakázka-stavba, byla
ve výběrovém řízení vysoutěžena za 7 649 873,00 Kč, kde
podíl dotace MŠMT je ve výši 60% (4 589 923,00 Kč) a podíl
Městyse ve výši 40% (3 059 950,00 Kč). V ceně zakázky nejsou započteny přípravné práce a projekty v hodnotě celkem
427 377,00 Kč.
V listopadu 2016 byla podána žádost na druhou etapu nazvanou „Rekonstrukce atletické dráhy a zpevněných ploch“,
která by měla být vyhodnocena do 28. 2. 2017. V pondělí
20. 2. 2017 proběhlo výběrové řízení, ve kterém byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou - Strabag a.s. Plzeň.
Akce se bude realizovat pouze v případě získání dotace
z MŠMT, která by měla být ve stejné výši jako v loňském
roce, tj. 60%.
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Ve druhé etapě bude vybudován atletický okruh se dvěma běžeckými drahami a dráhou se speciálním povrchem
pro in-line bruslaře. Dále bude prodlouženo veřejné osvětlení kolem celého běžeckého oválu, dokončeno celé oplocení tenisových kurtů, vybudování automatické závlahy
na fotbalové ploše, na které budou instalovány nové brány
a nové střídačky. V celém areálu přibydou nové chodníky
a ostatní zpevněné plochy. Velké poděkování patří celému
realizačnímu týmu včetně Ing. Jana Volného.
Luboš Hlačík

OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 17 ze dne 25. 1. 2017
ZM schvaluje:
Návrhovou komisi ve složení: Roman Kohoutek
			
Ing. Jan Kestřánek
Ověřovatele zápisu: Václav Zimák, Oldřiška Nejedlá
Předložený program, jeho doplnění, kontrolu usnesení.
1. Rozpočtové opatření č. 23/2016.

2. Předběžně rozpočtové opatření č. 1/2017 k rozpočtu na rok

st.p.č. 554 - zast. plocha a nádvoří
st.p.č. 629 - zast. plocha a nádvoří
část p.p.č. 81/1 - ostatní plocha (cca 140 m2)
část p.p.č. 81/11 - ostatní plocha (cca 50m2)
p.p.č. 81/2 - ostatní plocha
st.p.č. 365 - zást. plocha a nádvoří vše v k.ú. Chodová Planá
na plochy občanského vybavení nekomerční.

2017 pro operace, které vzniknou za období od 1. 1. 2017 8. Pořízení změny územního plánu Chodová Planá týkající se změdo 31. 12. 2017 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtony pozemku p.č. 4294 ostatní plocha o výměře 1213 m2 a p.p.č.
vé změny:
162 zahrada o výměře 480 m2 v k.ú. Chodová Planá na plochy
• Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých
smíšené obytné městského typu.
transferů.
• Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání, nebo 9. Pořízení změny územního plánu Chodová Planá týkající se změny pozemku p.č. 3410/18 ostatní plocha o výměře 862 m2 v k.ú.
z jiných důvodů, předběžné opatření se schvaluje na změny výChodová Planá na plochu smíšené obytné městského typu.
dajové i příjmové položky transferů, nebo položky finančního
vypořádání.
10. Pořízení změny územního plánu Chodová Planá týkající se změ• Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelny pozemku p.č. 3410/18 ostatní plocha o výměře 862 m2 v k.ú.
ných pohrom, výdaje ve stavu nouze a další výdaje, kde může
Chodová Planá na plochu smíšené obytné městského typu.
dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.
• Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné roz- 11. Zápis do kroniky městyse za rok 2014 v předloženém znění
počtové skladby v případech přesunu příjmů a výdajů.
Mgr. Světlanou Ambrožovou.
Každé rozpočtové opatření, které bude provedeno v režimu
předběžného rozpočtového opatření č. 1/2017, bude předlože- 12. Odvolání paní Zdeňky Štěchové z funkce místostarostky městyse Chodová Planá s účinností ke dni 25. 1. 2017.
no včetně částek ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse.
13. Volí do funkce uvolněného místostarosty městyse Chodová Planá pana Luboše Hlačíka s účinností od 25. 1.2017.
3. Rozpočtové opatření č. 2/2017

4. Vyhlášení záměru prodeje st.p.č. 200, zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby o výměře 24 m2 v k.ú. Michalovy Hory.

5. Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 80/1 trvalý travnatý porost o výměře 2537 m2, p.č. 72/2 trvalý travnatý porost o výměře
2054 m2 a p.č. 72/4 trvalý travnatý porost o výměře 1840 m2 vše
v k.ú. Výškov u Chodové Plané.

6. ZM souhlasí s požadavkem, aby v rámci KoPÚ v katastrálním
území Martinov u Mariánských Lázní byla provedena změna
průběhu obecní hranice mezi k.ú. Pístov a k.ú. Martinov u M.
Lázní dle zákresu na snímku z KM, která bude přílohou požadavku.

14. Výrobu slavnostního vyšívaného znaku městyse 60x70 cm

ve tvaru štítu, slavnostní vyšívané vlajky městyse 100x150 se
základní žerdí a pískovcovým stojanem (Samet Premium) a
venkovní polyesterové vlajky v počtu 7 ks + 3 ks vlajek zdarma
od společnosti Alerion s.r.o., Chaloupkova 1, 612 00 Brno.
ZM neschvaluje

1. ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 81/2,
ostatní plocha o výměře 1314 m2 a p.p.č. 365 v k.ú. Chodová
Planá.

2. Snížení cen předmětných nemovitostí (domů a bytů k prodeji)
dle předložené žádosti společnosti RAZKA reality s.r.o. Tachov.

7. Pořízení změny územního plánu Chodová Planá týkající se změny pozemků:

Městys Chodová Planá oznamuje změnu ve složení Letopisecké komise z důvodu odchodu bývalé kronikářky
Mgr. Světlany Ambrožové. Novou kronikářkou se v lednu 2017 stala paní Jitka Hříbalová.
Dne 25. ledna 2017 byla na 17. zasedání zastupitelstva městyse odvolána z funkce místostarostky paní Zdeňka Štěchová,
která tuto funkci vykonávala od listopadu 2014. Dosavadní místostarostku nahradil pan Luboš Hlačík, který byl na výše zmíněném zasedání jednomyslně zvolen.

3

UDĚLENÍ ZNAKU A VLAJKY
Na základě pozvání předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky pana
Jana Hamáčka byl dne 14. 2. 2017 na slavnostním aktu udělen městysi Chodová Planá
znak a vlajka jako symboly obce.
Slavnostního předání v sále státních aktů
PS Parlamentu ČR se zúčastnili Ctirad Hirš, starosta městyse a Luboš Hlačík, místostarosta
městyse Chodová Planá.

Vývoj obyvatelstva v roce 2016
měsíc
Celkem obyvatel

LEDEN- PROSINEC
31.12.2015

Počet obyvatel za jednotlivé osady a obec celkem:

31.12.2016

Muži 2015

Muži 2016

Ženy 2015

Ženy 2016

Chodová Planá		1558		1571		812		804		776		767
Boněnov		
68		
78		
36		
43		
32		
35
Dolní Kramolín		
31		
31		
18		
18		
13		
13
Holubín			
3		
3		
1		
1		
2		
2
Hostíčkov		
8		
8		
6		
6		
2		
2
Michalovy Hory		
78		
76		
45		
44		
33		
32
Pístov			
17		
18		
8		
8		
9		
10
Výškov			
45		
44		
24		
24		
21		
20
						
CELKEM		1838		1829		950		948		888		881
Jednotlivé změny obyvatelstva v roce 2016:
Narození			17		Rozvody			 5
Úmrtí				14		Počet přistěhovaných		52
Svatby				 8		Počet odstěhovaných		64
V Chodové Plané dne 1.1. 2017
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Zpracovala: Plecitá Věra-matrikářka ÚM Chodová Planá

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 26. listopadu 2016 proběhlo
v obřadní síni úřadu městyse
pod vedením místostarostky Zdeňky
Štěchové poslední vítání nových občánků
našeho městyse v roce 2016.
Přivítáni byli:
Martin Trnka, Magdalena Ryšánková,
Jakub Matoušek, Vítězslav Jenč,
Magdalena Jenčová, Adéla Gajdíková,
Jaroslav Líbal a Zdeněk Liebscher.
Rodičům srdečně gratulujeme a dětem
přejeme mnoho zdraví, veselé
a bezstarostné dětství.

Mobilní sběr

objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, který proběhne:

Stanoviště

v v neděli 9. 4. 2017

Doba přistavení mobilní sběrny:

Dolní Kramolín			

12:30 – 12:50

Holubín				12:55 – 13:05
Pístov				13:10 – 13:20
Výškov				13:40 – 13:50
Michalovy Hory			

13:55 – 14:40

Boněnov

14:45 – 15:15

Hostičkov

15:20 – 15:30

Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní sběrny
firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, monočlánky, pneumatiky,
oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné
složky vyskytující se v komunálním odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být ze zákona
neprodyšně zabalen!
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC + monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče, přenosné baterie - monočlánky,
olověné akumulátory.
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner na objemný
komunální odpad
(tj. například části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.).
Veškeré odpady budou od občanů přebírány zdarma !!!
Prosíme občany aby uvedené odpady a zařízení předávali do mobilní sběrny pouze v době přistavení, aby odpady byly ukládány
přímo do odpovídajících prostředků.

Děkují Vám pracovníci firmy EKODEPON.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Nový zámek Chodová Planá
IV. ročník Vánočního zpívání

Akce v areálu zámku na rok 2017:
30. 4. 2017 „Májová veselice“ - pořádané spolu s obcí
a ostatními spolky
10. 6. 2017 soutěž v „Obřím člověče nezlob se“, na závěr
akce proběhne kácení májky
17. 6. 2017 uspořádáme divadelní představení
19. 8. 2017 proběhne dokopná, tj. pečení bramborových
placek z posledních brambor loňské úrody
2. 9. 2017 soutěž v „Zámecké jízdě zručnosti“
Dále před vánočnímí svátky uspořádáme malý vánoční
koncert. Termín a místo upřesníme.

www.zamek-chodova-plana.cz

www.facebook.com/zamekchodovaplana
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Spolek „Nový zámek Chodová Planá z. s.“ pořádal dne
17. 12. 2016 v KD Chod. Planá, IV. ročník Vánočního zpívání.
V úvodu koncertu provázela krásným zpěvem Adélka
Drexlerová. Poté, báječné kytarové duo, v podání Samuela
Jana Janocha a Jonáše Černého. Děkujeme za jejich vystoupení.
Vánoční zpívání hudebníků Lidové muziky z Chrástu
bylo velice milé, kroje účastníků jen zářily. Mladí lidé připravili úžasnou vánoční atmosféru pro přítomné posluchače.
Bylo připraveno napečené cukroví, čaj a svařené víno, které
přišlo divákům k chuti.
Členům našeho spolku děkujeme, za celoroční práci
všech našich akcí a také sponzorům, kterých si vážíme.
S. Janochová

P
E
T
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http://starousedlici.chodovka.cz
si Vás dovolují pozvat na

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY,
které se uskuteční
v sobotu 6. 5. 2017 od 8:00 hodin
na NÁVESNÉM RYBNÍKU.

Program: 8:00 - 9:00 		
9:00 - 13:00
14:00 		

registrace
závod
vyhodnocení

Všichni občané Chodové Plané a osad jsou srdečně zváni!

Řídíme se stejnými pravidly jako ČRS. Měříme všechny chycené ryby větší než 25 cm.
Vyžadujeme šetrné zacházení s rybou, všechny změřené ryby pouštíme. Vítězové obdrží ceny.
Starousedlíkům budou vydány povolenky pro rok 2017.
U rybníka bude zajištěno občerstvení.
Rybáři se mohou těšit na dobré úlovky, neboť do rybníka byli přidáni noví kapříci.
Fotografie najdete na webových stránkách spolku. http://starousedlíci.chodovka.cz

POZVÁNKA
Rádi bychom Vás pozvali na Velikonoční výstavu uměleckých a řemeslných prací, která se uskuteční

7. 4. 2017 od 10.00 h – 18.00 h a 8. 4. 2017 od 9.00 h – 17.00 h
v kulturním domě v Chodové Plané.
Výstava se ponese v duchu křesťanské tradice Velikonoc, která bude zpestřena výrobou náramků, zdobením velikonočních
perníků a další.
Návštěvníci si budou moci zakoupit různé výrobky s velikonočními motivy i praktickými výrobky do domácnosti.

Cílem výstavy je podpořit lokální řemesla a jejich tvorbu v kraji, seznámení veřejnosti s neziskovými činnostmi organizací
a podpořit tím kulturní rozvoj kraje.
Pořadatel akce: Diana Gálisová
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OKÉNKO ZŠ
Tříkrálová koleda
Tradičně vyšla 3.třída ZŠ na Tříkrálovou koledu. Navštívili MŠ, všechny třídy
ZŠ, radnici, kulturní dům a pouť zakončili
v parku u Janochů. (více foto na stránek
školy).
Světla Ambrožová
Techmánie
Třetí třída základní školy se v lednu
vydala na výlet do Plzně, do Techmánie.
Expozice sluneční soustavy, vesmíru, gyroskop, vodní svět, sportovní trenažéry,
stavebnice,.....a mnoho dalšího, to bylo náplní krásného zážitkového dne. ( více foto
na stránkách školy)
Světla Ambrožová

KULTURA
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

V sobotu 11. 2. ´17 pořádal Spolek
rodičů a přátel dětí a školy při Základní a mateřské škole v Chodové Plané
z.s. Maškarní bál pro děti. Děti tančily
na sále s Bobem a Bobkem, v přísálí byly
připravené hry a balónky pro děti. Součástí Maškarního bálu bylo také taneční
vystoupení Nathaly Kraus a Radka Pecky,
kteří navštěvují taneční školu v Sokolově.
Ráda bych poděkovala Davidu Hankovi a Tomáši Marcinovi za moderování
a všem, kteří pomohli se zajištěním sobotního odpoledne ať už s prodejem občerstvení nebo s organizací her pro děti.
Velký dík patří všem našim sponzorům.
Díky Jiřímu Strakovi, který celé odpoledne zachytil na fotografiích (můžete si je
prohlédnout na stránkách Městyse Chodová Planá) a Sboru dobrovolných hasičů za zajištění požárního dohledu.
Děkuji vám všem, že jste přišli a užili si
sobotní odpoledne společně s námi ☺
Těšíme se na další společná setkání.
Za SRPDŠ - Zuzana Brümmerová
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Dne 11. 2. 2017 uspořádal Sportklub Chodová Planá z.s. již 11. Maškarní ples. Celkem si
cestu na tuto kulturní akci našlo 85 masek a jen 6 lidí bez masky. K poslechu a tanci hrála skupina
Duo Anyway. Celý večer moderoval David Hanko. Všichni účastníci maškarního plesu již tradičně
zvolili mezi sebou hlasováním nejlepší masky v kategoriích skupiny, dvojice, jednotlivci a absolutní
vítěz.
V jednotlivcích vyhrál hippisák z Plané. Prvenství ve dvojici získali trpaslíci z Plané. Nejlepší skupinou se stala parta 101 dalmatinů z Chodové Plané. Cenu pro absolutního vítěze s největším počtem hlasů získala dvojice trpaslíků.
Poděkování patří hlavním sponzorům celé akce: p. Luboš Hlačík, p. Ing. Richard Brümmer, společnost Chodovka a.s.
									
Tomáš Marcin
					
Předseda Sportklub Chodová Planá z.s.

SPORTOVNÍ RUBRIKA
SPORTKLUB Chodová Planá pořádá ZÁJEZD do Freizeitzentra WEIDEN
sobota 25. března 2017
◆ Odjezd v 8°° hodin z parkoviště od Večerky - návrat okolo 14°° hodin
◆ Pobyt ve Weidenu ve Freizeitzentru cca 9°° - 13°° hodin
◆ Cena zájezdu - děti do 2 let					
		
- děti a mladiství do 15-ti let
nečleni
						
členi Sportklubu
		
- nad 15 let a dospělí 		
nečleni 		
						
členi Sportklubu

2€
6€
3€
10 €
6€

se saunou 12 €
se saunou 6 €
se saunou 16 €
se saunou 8 €

◆ V ceně je zahrnuta doprava luxusním autobusem a 4 hodinový pobyt ve Freizeitzentru Weiden
- Svět bazénů a saunový svět - viz http://www.freizeitzentrum-weiden.de
◆ Děti do 18ti let 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 2017 a ty můžete ve výši 250,- Kč (děti 150,- Kč)
zaplatit nejpozději do 31. 3. 2017 u Miroslavy Sukové a tím se stát členem Sportklubu.
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Golfisté bilancovali

PLÁN SPORTKLUBU 2017
Datum

Název akce		

11. 2.

Maškarní bál			

Marcin

25. 3.

Bazén				

Ambrož

4. 3.

Ples sportovců			

Ambrož

16. 4.

Velikonoční florbalový turnaj

Suková, Pokorný

21. 4.

Turnaj petanque			

Marcin

S

S

22. 4.

Plánská padesátka		

14. 5.

Turnaj minigolf 14.00		

Ambrož

S

26. 5.

Jarní golfový turnaj		

Straka

S

28. 5.

Dětský den			

Brümmerová

Závody ve střelbě

Hlačík, Brümmer

2. 6.

Střelba dětij 			

Straka

16. 6.

Míčový víceboj 			

Pokorný

18.-25. 6.

Cyklovýlet 			

Dlouhý

21.-23.7.

Voda Vltava			

Marcin

26. 8.

Lukostřelba			

Kolihová

8. 9.

Běžecké závody pro děti		

Ambrož

9. 9.

Memorial Lenky Volné		

Ambrož, Volný

15. 9.

Cyklozávody pro děti		

Ambrož

28. 9.

Babický štípanec			

Vondrášek

Valná hromada Golfového klubu Chodová Planá se konala 3. únorav klubovně. Golfisté zhodnotili uplynulý rok
2016 jako úspěšný. Klub se stal přidruženým členem České
golfové federace. Mistry klubu se stali Anna Brűmmerová
a David Klíma. V hospodaření klub vykázal zisk. Členská
základna se rozšířila na 94 členů. V roce 2017 klub plánuje dokončit cvičný green a zastřešit terasu a dvě odpaliště.
Klub bude organizovat 19 venkovních turnajů pro členy
i veřejnost. První turnaj bude 10.dubna v Teplé. Zájemci se
mohou přihlásit u Tomáše Marcina, telefon 731 044 037.
Zpracoval Jiří Straka dne 15.2.2017

S

S

8. 10.

Běh z Pístova			

Ambrožová

14. 10.

Badminton			

Marcin

S

11. 11.

Liný tenis			

Marcin

S

16. 11.

Kuželky			

Ambrož

S

3. 12.

Desetiboj smíšených dvojic

Marcin

S

26. 12.

Vánoční florbalový turnaj		

Pokorný, Suková

S - soutěž zařazena do soutěže o sportovce roku.

Šachisté bilancovali
Výroční členská schůze oddílu Slavoj Chodová Planá se
konala 15. ledna. Šachisté v roce 2016 zorganizovali 12 turnajů pro členy i veřejnost. V celoroční soutěži získal nejvíce
bodů Jiří Straka. Nedaří se získávat nové členy, oddíl měl
pouze 9 členů. Na rok 2017 oddíl opět plánuje organizovat
každý měsíc jeden turnaj pro veřejnost. První turnaj se konal ihned po výroční schůzi a vítězem se stal Štefan Kapolka.
Příští turnaj se bude konat v neděli 18. března od 14.00 hodin
v hotelu Slunce. Zájemci se mohou přihlásit u Jiřího Straky,
telefon 739 834 131.
Zpracoval Jiří Straka dne 8.2.2017

Plán turnajů GKCHP 2017
pondělí
úterý 		

10. dubna
18. dubna

Teplá 9j		
Alfrédov

Marcin
Hanko

pondělí
pondělí
pátek 		

2. května
15. května
26. května

Sokolov		
Cihelny
Zádub		

Marcin
Straka

pondělí
neděle 		
sobota 		
neděle 		
pátek 		
středa 		

5. června
11. června
17. června
18. června
23. června
28. června

Hazlov
Teplá 18j
Hazlov		
Hazlov		
Zádub		
Sokolov		

Marcin
Klíma
Klíma
Straka
Marcin

úterý 		
sobota 		
neděle 		
pátek 		

11. července
15. července
16. července
28. července

Alfrédov
Alfrédov
Alfrédov
Zádub		

Hanko
Klíma
Klíma
Straka

neděle 		
pátek 		

13. srpna
25. srpna

Teplá
Brűmmer
Zádub Truhl
Straka

pátek 		
1. září		
Teplá		
Marcin
úterý 		
5. září		
Sokolov		
Marcin
pondělí
18. září		
Kynžvart
Brůžek
středa 		27. září		Beroun		Marcin
sobota 		
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15. října		

Chodovka

Marcin

TJ SLAVOJ
Tělovýchovné jednotě Slavoj se začínají plnit její sny
Milí sportovní příznivci a občané
Chodové Plané. Jistě víte, že městys
ve spolupráci s TJ Slavoj začal uskutečňovat renovaci sportovního areálu. Rádi
bychom Vám popsali, co se nám již povedlo zrealizovat a co ještě plánujeme
do budoucna.
Přípojky plynu, kanalizace a vody byly
základním kamenem projektu přestavby.
Celková rekonstrukce kabin a hospůdky
na hřišti je splněným přáním sportovců.
Nová přístavba kabin, zvětšení terasy
a nové parkoviště jsou dalším přínosem.
Při této příležitosti chceme poděkovat
za pomoc při realizaci těchto akcí zejména Ivaně Marcinové a Lubošovi Hlačíkovi,
kteří se velkou měrou zasloužili o dotaci
z MŠMT. Velkou pomocí byla práce pana
poslance Ing. Jana Volného.
V letošním roce bychom rádi na fotbalovém hřišti zrealizovali umělou závlahu,
výměnu branek a nové střídačky. Okolo
hřiště by měl být nový ovál s tartanovou
a asfaltovou dráhou. Na asfaltu by mohli
trénovat in-linisté, cyklisté i koloběžkáři.
Okolo oválu se plánuje umělé osvětlení,
nové chodníky ze zámkové dlažby a světelná fotbalová časomíra. Dále počítáme
s novou příjezdovou cestou do zadní
části areálu. V tenisovém areálu chceme
dokončit nové oplocení, instalovat automatickou závlahu obou kurtů a zabudovat umělé lajny.
Do budoucna ještě plánujeme parkoviště pro autobus a další vozidla. V plánech zůstává vybudování sportovní haly.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se
na projektu podílejí, všem trenérům,
vedoucím a hlavně rodičům. Protože
právě rodič je ten nejdůležitější článek
a hlavní trenér tohoto projektu. Sebelepší
práce trenéra nikdy nenahradí správnou
výchovu vašich, našich dětí. Děkujeme
a hlavně vydržet. My všichni chceme jít
a jdeme cestou upřímnou a poctivou.
Neslibujeme zázraky, ale můžeme překvapit dobrými výsledky. A proto : ,, Udělej něco navíc“.
Velké poděkování patří našim partnerům projektu :

Touto cestou bychom rádi vzpomenuli
na dlouholetého slavojáka, předsedu
oddílu šachu, a výborného nohejbalistu
Karla Maška. Karel i přes svůj zdravotní
handicap patřil k velkým sportovním
srdcařům a kdo ho znal věděl, že to byl
dobrý člověk.Tragická smrt Karla a jeho
paní na konci roku 2016 byla rána pro
všechny, kdo ho znali.
Ať je ti Karle dobře, na tom sportovním
nebi. Nashledanou.
Předseda TJ Slavoj
Sáša Suk

MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ
Plzeňský kraj, MŠMT, Chodovar, Lesy ČR.,
Igro s.r.o., p. Luboš Hlačík, p. Karel Benda,
p. Michal Sudor, p. Petr Šilhavý, pí. Alena Zlatníková, p. Ing. Pavel Štěpánek se
svým legendárním BVP (bojové vozidlo
pěchoty).
Děkujeme panu starostovi za úsilí, které
pro TJ Slavoj vynakládá.			

Neslibujeme, ale můžeme překvapit
Už nejednou jsme psali o projektu
„Sport ano, drogy ne“. Je se čím chlubit. Je to teprve batole a zároveň pýcha
TJ Slavoj. Pro naše děti a mládež je to
v Chodové Plané nevídaná událost, která
se dosud nikdy neodehrávala. Hlavním
obsahem projektu je výchova dětí a mládeže ve sportu. Ve spolupráci s dalšími
partnery se snažíme vytvářet našim dětem správné podmínky. Oddíly TJ spolupracují na tomto projektu, jehož cílem
je celoroční vyžití dětí a mládeže v oddílech. Obsahem projektu jsou následující
body:
1. Výchova kvalifikovaných trenérů
pro sporty provozované v naší TJ.
2. Zlepšit materiální a finanční podmínky pro sportovní činnost dětí.
3. Spolupracovat s dalšími sportovními
subjekty a místními spolky.
4. Zachovat sportovní činnost v pohraničí, které stále ubývá, protože velká část
dětí odchází do vnitrozemí.
Tento projekt je dlouhodobá záležitost. Cílem je nejen zlepšit sportovní
výsledky dětí, ale především správnou
výchovou dát lepší život našim dětem.
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Fotbalový oddíl za rok 2016, mužstvo A
Na jaře naše Áčko dohrávalo soutěžní
ročník 2015/2016 I.B.třídy krajské soutěže, kdy se po podzimní části pohybovalo
na 12. místě s 16body. Po zimní přípravě však naši hoši v jarní části zabojovali
a po dobrých výkonech získali 31 bodů.
V celkovém součtu celého ročníku to
znamenalo 47 bodů, skóre 79:68 a páté
místo. Nejlepším střelcem byl Pavel
Chval, který nastřílel 29 branek, druhý
Jindra Pelán 14 branek a třetí Vašek Vyskočil 11 branek. Trenérem byl Petr To-

mek, vedoucím Václav Spour.
Na podzim začal nový ročník 2016/2017
a díky plánované rekonstrukci areálu
se musel hledat náhradní stadion pro
domácí zápasy a ten se našel v nedalekých Trstěnicích. I přes tyto problémy
se pokračovalo v dobrých výkonech,
ve kterých jsme nastříleli nejvíc branek
ze všech 14. mužstev,ale bohužel i hodně inkasovali. Na tomto nedostatku se
bude muset v této polovině více zapracovat. Odehrálo se 13 utkání, ve kterých

Starší přípravka
V podzimní části fotbalové soutěže 2016-17 si starší přípravka nevedla vůbec špatně. Po osmi odehraných kolech jsme s 18 b. a skórem
66:28 na 4. místě tabulky, kam je přihlášeno 10 týmů z okresu Tachov.
Zimní příprava začala pro naší starší přípravku skvěle obsazeným halovým turnajem v Rokycanech, kde bylo přihlášeno 8 týmů z Plzeňského
kraje. Po několika těžkých a vyrovnaných zápasech skončili naši kluci
na pátém místě.
Konečné pořadí :
1. Rokycany, 2. Košutka, 3. Přeštice, 4. Viktoria Plzeň, 5. Slavoj,
6. Petřín 07, 7. Sokolov, 8. Petřín 08
Dále pak starší přípravka odehrála dva halové turnaje v Tachově,
kde jsme se z 10 týmů umístili na 8. a 6. místě. Jeden turnaj v Chebu
-7. místo a tři turnaje v Mariánských Lázních, odkud jsme si přivezli 2x
1. místo a jednou 2. místo.
Střelecká listina starší přípravky :
Matys - 23 br., Havlík - 10 br., Kotlařík - 9 br., Bobek - 9 br., Zimák - 5 br.,
Henych - 4 br., Janoch – 4 br., Dědouch - 3 br., Šuta - 3 br., Abramčuk - 2
br., Zezula - 1 br.
SPORT ANO, DROGY NE
Vedoucí mládeže fotbalu Luboš Matys

Mladší přípravka
Mladší přípravka odehrála v podzimní části dva turnaje v Bezdružicích a jeden v Tachově, odkud si Slavoj vždy přivezl prvenství.
Na dalším turnaji v Plané jsme obsadili pěkné 2. místo.
Letošní rok začal pro Slavoj halovým turnajem ve Skalné, kde se
chlapci utkali s pěti týmy chebského kraje. Se třemi remízy, jednou
prohrou a jednou výhrou jsme obsadili jenom o skóre bramborové,
ale i přesto pěkné 4. místo.
Následoval halový turnaj ve Františkových lázních, kde Slavoj změřil síly s dalšími čtyřmi týmy. S pěti body, opět o skóre, Slavoj vybojoval
3. místo.
Do turnaje v Chebu bylo přihlášeno sedm týmů, kde naše přípravka
samozřejmě nesměla chybět. Po velkých bojích, kdy Slavoj body ztrácel ale i bral, obsadil se sedmi body pátou příčku.
Zanedlouho naší mladší přípravku čeká velký, velmi dobře obsazený fotbalový turnaj v Sokolově, kde se utkají i s týmem jako je
FC Viktoria Plzeň.
Přeji našim borcům hodně síly a zdaru do dalších bojů a věřím, že
přivezeme z tohoto turnaje pěkný výsledek.
Střelecká listina mladší přípravky:
Bobek P.-13 br., Zimák J.- 8 br., Dědouch D. - 5 br., Henych M. - 3 br.,
Zlatník D. - 3 br., Bobek J. - 1 br.
SPORT ANO, DROGY NE
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Vedoucí mládeže fotbalu Luboš Matys

se získalo 27 bodů,skóre 61:41 a 3. místo
v tabulce. Nejlepším střelcem je Pavel
Chval s 23 góly před Jindrou Pelánem
s 12 góly. Oba dva hráči nastříleli více
než polovinu branek. Trenérem zůstal
Petr Tomek, vedoucím Václav Spour.
Na závěr si zaslouží poděkování všichni hráči, manželky, přítelkyně, sponzoři
a fanoušci, kteří náš tým podporují.
Vedoucí fotbalového oddílu
Václav Spour

Vánoční tenisový turnaj
V neděli 18. 12. 2016 uspořádal Tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá poslední turnaj pro děti v tomto roce. Tenisté byli
tradičně rozděleni do tří kategorií: Minitenis, Babytenis a Žactvo. Hrálo se systémem každý s každým do sedmi bodů ( Žactvo ve dvou skupinách, 2x do osmi bodů).
V kategorii Minitenis (7minitenistů), o šestou příčku svedly
velmi vyrovnaný boj děvčata : Andrejka Jandová a Kristýnka
Dlouhá, kde Kristýnka zvítězila 7:6. Na pátém místě se umístil
teprve několik měsíců hrající tenis Markus Kraus. Čtvrté místo
obsadil Kuba Zimák po velmi těžkých a vyrovnaných zápasech.
Velké překvapení turnaje bylo třetí místo Pavlíka Bobka, který
posbíral 4 vítězství. Na druhém místě skončil Davídek Pokorný
pouze s jednou porážkou. Prvenství z turnaje v kategorii Minitenis si odnesla Amálka Kollmannová a obhájila tak vítězství
z předeslého turnaje.
V kategorii Babytenis (11
babytenistů) se hrálo pro velký
počet ve dvou skupinách. Dva
nejlepší ze své skupiny postupovali do semifinále. Skupinu A
bez jediného zaváhání vyhrál M.
Pecka, druhé postupové místo
si zajistila V. Cimická. Ve skupině
B jednoznačně zvítězila P. Procházková, druhé místo vybojoval M. Janoch. Semifinálové
zápasy byly velice vyrovnané:
Cimická x Procházková = 7:6,
Pecka x Janoch = 5:7. Do finále
tak postoupila V. Cimická a M.

Janoch. O třetí místo se utkali : P. Procházková x M. Pecka = 7:0.
Finálový zápas nabídl drama až do konce (Cimická x Janoch
= 7:5), kde se z celkového vítězství radovala Vanesska Cimická. Konečné pořadí : 1. Cimická, 2. Janoch, 3. Procházková, 4.
Pecka, 5. Strnadová, 6. Rapšová, 7. Štróbl, 8. Černohorská, 9.
Šteflová, 10. Jandová, 11. Kohoutová.
Poslední kategorie Žactvo (5 tenistů) byla rozehrána 2x
do osmi bodů. Zajímavé zápasy nabídla skupina na závěr dne,
kde se hráči navzájem obírali o body. Po všech odehraných zápasech vzešlo konečné pořadí : 1. A. Slepička, 2. A. Černá, 3. R.
Pecka, 4. S. Janoch, 5. T. Hendrichová.
SPORT ANO, DROGY NE
Vedoucí mládeže tenisu Mirka Suková

Novoroční tenisový turnaj pro děti
V sobotu 28.1.2017 uspořádal Tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá první turnaj pro děti v tomto roce. Tenisté byli tradičně
rozděleni do tří kategorií: Minitenis, Babytenis a Žactvo. Hrálo se
systémem každý s každým do 11 bodů (minitenis na dva vítězné
sety). Všechny kategorie postihla rozsáhlá marodka a tak spousta
dětí musela místo soupeření, zůstat v posteli. Snad nejvíce to odnesla skupina minitenistů, kde se proti sobě postavili A. Kollmannová a P. Bobek. Tento finálový duel byl nakonec velmi dramatický, a až ve třetím setu rozhodla o svém prvenství A. Kollmannová
( 11:9; 5:11; 11:5).
V kategorii babytenistů síly změřilo 7 dětí. Sedmé místo obsadila po několika těžkých zápasech Martinka Kohoutová. Na
šestém místě skončil se dvěma výhrami, výborně hrající Patrik
Havlík. Páté místo obsadil se stejným počtem vítězství, ale lepším vzájemným zápasem Míša Štróbl. Příjemným překvapením,
bylo 4. místo nováčka turnaje Matěje Hubálka z Boru. Bronzovou
medaili vybojovala, ve skvělé formě hrající, Viktorka Rapšová. A
tak se znovu proti sobě ve finále postavili Miki Janoch a Vanesska
Cimická. Vítěztvím 11:3 získala V.Cimická další zlatou medaili do
sbírky.
V kategorii žactva soutěžilo 5 dětí + mimo soutěž chtěl své síly
poměřit babytenista Matěj Hubálek, který svou houževnatostí
trápil všechny soupeře. Páté místo obsadila Terezka Hendrichová
z Plané. Na čtvrtém místě skončil domácí Miki Janoch. Bronzovou
příčku obsadila Anička Černá. Příjemným překvapením turnaje
byl výkon Sama Janocha, který si vybojoval druhé místo a dosáhl
tak na svůj prozatímní nejlepší výsledek. Prvenství si domů odnesl Štěpánek Šilhavý, který tak bez porážky opět prodloužil svoji
sérii neporazitelnosti.
SPORT ANO, DROGY NE
Vedoucí mládeže tenisu Mirka Suková
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HASIČI
„Práce hasičů očima dětí 2017“
SDH Chodová Planá ve spolupráci
s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou
vyhlásila soutěž v kreslení obrázků
na téma „Práce hasičů očima dětí
2017“. Soutěž byla vyhlášena pro žáky
od 1.třídy - 5.třídy ZŠ a MŠ v Chodové
Plané.
Do soutěže se zapojilo celkem 69
žáků základní školy. Složená porota
byla p. Brümmerová, p. Draský, p. Hykl
a p. Zimák.
Komise na základě pěkných prací
měla problém vybrat ty nejlepší. Domluvili se, že vyberou čtyři vítězné
z každé třídy. Pravidla soutěže byly,
že každá práce musí být označena
na zadní straně jménem a třídou. Tím
porota nevěděla, kdo tuto práci dělal.
Vítězné a několik dalších prací p. Zimák po domluvě s OSH Tachov zaslal
do Krajského kola soutěže, které právě
probíhá.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE:
Za 1. třídu bylo předáno 13 výtvarných
prací
1. místo - Natálie Kárníková
2. místo - Viktorie Těšínská
3. místo - Ondřej Mach
4. místo - David Zlatník
Za 2. třídu bylo předáno 10 výtvarných
prací
1. místo - Míša Kubíček
2. místo - Marek Černý
3. místo - Pepa Kubíček
4. místo - Natálie Hlavničková
Za 3. třídu bylo předáno 17 výtvarných
prací
1. místo - Adriana Zítková
2. místo - Kamča Hudecová
3. místo - David Zítka
4. místo - Mikoláš Janoch

HRAČKY

Za 4. třídu bylo předáno 19 výtvarných
prací
1. místo - Veronika Černáková
2. místo - Karel Kardos
3. místo - Štěpán Hirš
4. místo - Nikola Černohorská
Za 5. třídu bylo předáno 10 výtvarných
prací
1.místo - Lucie Volná
2.místo - Adéla Zimáková
3.místo - Nikola Lohová
4.místo - Kateřina Nejedlá
Na závěr bych chtěl všem soutěžícím
poděkovat za pěkné práce a věřím,
že po domluvě zašlu některé práce
do krajské soutěže a že budou úspěšně reprezentovat na školu. Chtěl bych
připravit další spolupráci mezi hasiči
a dětmi.

LÉTAJÍCÍ BALÓNKY

velitel jednotky Václav Zimák

PÁRTY

Dukelských hrdinů 102, 348 15 Planá
NOVĚ OTEVŘENO!
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Otevírací doba:
Po- Pá 9.00 - 17.00
So 9.00 - 11.00

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

16. března a 23. května 2017
Chodová Planá - pod kostelem
u hotelu U sládka - v 9:00 hod.
3. března, 13. dubna
a 15. května 2017
Chodová Planá - pod kostelem u
hotelu U sládka - v 16:00 hod.
Při prodeji slepiček - výkup
králičích kožek
- cena dle poptávky
Případné bližší informace:
Po - Pá od 9⁰⁰ - 16⁰⁰ hod.
na tel.: 601 576 270,
728 605 840

Staňte se profesionály ve svém oboru!
Společnost RSF Elektronik
spol. s r.o. je součástí koncernu HEIDENHAIN. Celosvětově
zaměstnává HEIDENHAIN cca
11.000 zaměstnanců ve více než
60 pobočkách.

Naše společnost RSF Elektronik
se zabývá výrobou kabelových
systémů pro nejrůznější oblasti
použití a přesným obráběním. Pro
naše zákazníky jsme spolehlivým
partnerem, dodáváme 100%-ní
kvalitu garantovanou certifikátem jakosti ISO 9001:2000.

RSF Elektronik spol. s r.o.
Forstova 1670
349 01 Stříbro
www.rsf-elektronik.cz
personalni@rsf-elektronik.cz
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PLÁNSKÉ
SLUŽBY
www.planskesluzby.cz
AUTODOPRAVA
• NÁKLADNÍ VOZY
• HYDRAULICKÁ RUKA

• KONTEJNERY

DOVOZ - ODVOZ - NAKLÁDKA - PRONÁJEM KONTEJNERŮ

ZEMNÍ PRÁCE
• HLOUBKOVÝ DOSAH 2,8 M
ZÁKLADY STAVEB - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY

PRÁCE NAKLADAČEM AVANT
LŽÍCE - KLAPAČKA - VIDLICE - KLEŠTĚ - KÁTROVAČKA
- ASFALTOVÁ FRÉZA

PRÁCE PLOŠINOU DT21
• DOSAH 21 M (NEBO 14 M A 9 M)
NATÁČECÍ KOŠ - MOŽNÉ VYUŽITÍ JAKO JEŘÁB
S HÁKEM O NOSNOSTI 200 KG

KONTAKT:

725 958 132

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. 2017. Toto číslo vychází 7. 3. 2017.
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
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