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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
prosincové období - Vánoční čas
a poslední číslo zpravodaje v roce
2016 je poslem, který nám oznamuje příchod posledního měsíce
v letošním roce, je to čas adventní,
čas adventních koncertů, čas vůní
z vlastního pečeného vánočního
cukroví, čas dětských rozzářených
očí z rozsvícených vánočních stromečků, čas který všichni intenzivně
prožíváme. Význam slova Advent
je vlastně zklidnění. Měla by to být
doba zklidnění, ale je to doba spíše
shonu a dohánění všeho, co se dohonit dá i dohonit nedá.
Doba adventu je také doba ke
krátkému zamyšlení, co se v letošním roce povedlo zrealizovat, co
méně a co nás čeká v následujícím
roce. V letošním roce se nám podařilo zrealizovat hodně investičních

i neinvestičních akcí, viz níže uvedené akce podrobněji.
Problém je v čase, rok je velmi
krátká doba vzhledem k současné
časové náročnosti a složitosti zajištění dokládání povinných náležitostí listin a dokumentů ke všem
plánovaným akcím, které chceme
uskutečnit, nelze v kratším čase
akce provést.
Chceme poděkovat všem občanům, kteří se podílí a pomáhají při
zajišťování různých akcí, ať plánovaných, nebo nahodilých, především se to týká všech našich velice
aktivním zapsaným spolkům - jejich členům - našim občanům za
spolupráci při pořádání akcí věříme, že tomu bude i nadále a budeme společně usilovat o spolupráci
mezi jednotlivými spolky dle jejich
povahy činnosti.

Přejeme všem občanům jménem naším, jménem zastupitelů
a zaměstnanců úřadu šťastné
a klidné svátky vánoční, do roku
nadcházejícího, hodně zdraví, dále
osobní a rodinné pohody.
Zdeňka Štěchová
místostarostka		

Ctirad Hirš
starosta

DĚNÍ V OBCI
Po ohlédnutí se zpět, kdy od voleb již uplynuly 2 roky a na nové zastupitele čekaly nelehké úkoly se zcela vyplnily. Nejdříve bylo nutné zpracovat Strategii rozvoje městyse Chodová Planá, neboť dosud tato strategie nebyla zpracována, která
je základem pro další postup rozvoje a výhledu do budoucna.
Sídliště Lučina - Revitalizace sídliště Lučina zahájila v srpnu letošního roku firma Pflaument Investment s.r.o. Bránická 213/53, Praha. Práce probíhají dle harmonogramu prací a realizace má být dokončena 30. listopadu 2016.
Zámek - v roce 2015 proběhla III. etapa oprav zámku a IV. etapa v roce letošním. Provedly se opravy východního
a západního křídla fasády a oken včetně zámecké věže. Práce provádějí firma Ladislav Stach - kamenicko stavební
firma ze Stříbra.
Byla zpracována studie a záměr na budoucí využití zámku. 1.NP bude sloužit jako kulturně společenské centrum.
V září byla podána žádost o dotaci z programu Záchrana architektonického dědictví na Ministerstvo kultury, neboť
Zámek je kulturní památkou. Z programu se budou hradit opravy štuků, dveří, oken a podlah. V dalších patrech
dle již zpracované studie, by městys chtěl realizovat dům pro seniory. Financování bude zajištěno z programových
dotací podporující domy pro seniory, které se v současné době pohybují v řádu od 550 do 650 tisíc Kč na jeden byt.
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1

Oprava komunikace a parkovacích míst u Mateřské školy a školní družiny provedla firma DYBS s. r. o. Plzeň. Opravu
chodníku v ulici Chodská směrem k obchodnímu domu, byla zde položena zámková dlažba, provedla firma Karel
Benda - zemní práce Chodová Planá.
Oprava a úprava okolí památníku v Pístově, kde byla položena žulová dlažba a nové schody provedla firma Karel
Benda Chodová Planá.
V současnosti probíhají přípravné práce pro vznik nových stavebních parcel - II. etapa ulice Slunečná.
Opravu oplocení hřbitova v Michalových Horách provedla Firma Pflaument Investment s.r.o. Praha.
Opravu opěrné hřbitovní zdi farního kostela Sv. Archanděla Michaela v Michalových Horách provedla firma Milan
Zámostný ze Strmilova.
Restaurování Sv. Antonína Paduánského v Michalových Horách provedla Arch. Mgr. Martina Nióbo.
Probíhá rekonstrukce a přístavba šaten a zázemí pro sportovce na stanionu TJ Slavoj Chodová Planá.
Probíhají práce na veřejném osvětlení komunikací kolem hřbitova.
										

Zdeňka Štěchová

OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 15 ze dne 16. 11. 2016
64. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 15. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: ing. Jan Kestřánek
			
Michal Vasilečko
3. Ověřovatele zápisu: Michal Sudor, Markéta Pazderková
4. Vyhlášení záměru prodeje nemovitostí čp. 171 a bytové jednotky č.3 čp. 341 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 15.8.2 programu ZM)
5. Podání žádosti o dotaci MŠMT pro rok 2017 z programu Podpora materiálně technické základny sportu na revitalizaci
sportovního areálu.
(bod č. 15.9.1 programu ZM)
6. Rozpočtové opatření č. 19/2016.
(bod č. 15.10 programu ZM)
7. Rozpočtové opatření č. 20/2016.
(bod č. 15.11 programu ZM)
65. ZM neschvaluje
1. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 3544 ostatní plocha
o výměře 62 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 15.3 programu ZM)
2. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 913/1 ostatní
plocha o výměře cca 65 m2 sousedící s pozemkem st.p.č. 185,
části pozemku p.č. 40/1 zahrada o výměře cca 30 m2 sousedící s pozemkem p.č. 40/3 a dále o pozemek p.č. 40/3 zahrada
o výměře 70 m2 v k.ú. Michalovy Hory.
(bod č. 15.4 programu ZM)
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3. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 350/1 - lesní
pozemek o výměře cca 70 m2 v k.ú. Michalovy Hory sousedící
s pozemky p.č. 350/12, 350/17 a 350/15.
(bod č. 15.5 programu ZM)
4. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 2046/2 ostatní
plocha o výměře cca 200 m2 mezi pozemky p.č. 55/1, st.p.č.
25 a p.č. 56 v k.ú. Hostíčkov.
(bod č. 15.6 programu ZM)
5. 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)
66. ZM bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 15.1 programu ZM)
2. Oznámení společnosti RAZKA s.r.o. realitní kancelář Tachov o
zrušení žádostí o koupi nemovitostí čp. 171 a bytové jednotky č.3 čp. 341 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 15.8.1 programu ZM)
3. Přednesenou zprávu S. Suka o situaci probíhajících stavebních úprav na hřišti.
(bod č. 15.13 programu ZM)

67. ZM odkládá
1. Žádost o odprodej pozemku p.č. 80/1, 72/2 a 72/4 v k.ú. Výškov u Chodové Plané na další zasedání zastupitelstva městyse. (bod č. 15.2 programu ZM)
68. ZM souhlasí
1. S odkoupením pozemku p.č. 3393/29 ostatní plocha o výměře 63 m2 v k.ú. Chodová Planá vlastníka pozemku společnost
FRIENDSHIP 58 spol. s r.o., K Dráze 224/24, 32600 Plzeň - Koterov.
(bod č. 15.7.1 programu ZM)
69. ZM pověřuje:
1. Starostu městyse jednáním s vlastníkem pozemku p.č.
3393/29 ostatní plocha o výměře 63 m2 v k.ú. Chodová Planá
z důvodu jeho odkoupení.
(bod č. 15.7.2 programu ZM)

2. Starostu městyse prověřením možnosti umístění nových
sloupů veřejného osvětlení ve spojovací ulici mezi stávajícími Pohraniční stráže a Husitská.
(bod č. 15.12 programu ZM)
70. ZM ukládá
1. Starostovi městyse Chodová Planá jménem obce vypracovat
a podat Žádost o dotaci MŠMT z programu Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2017.
(bod č. 15.9.2 programu ZM)

Dne 14. prosince 2016
se koná 16. 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.

ZŠ Chodová Planá
K podzimnímu setkání se v listopadu sešli třeťáčci ZŠ, jejich rodiče a sourozenci. Rodinné týmy společně vyluštili křížovku, poradili si s Morseovou abecedou, vyrobili si podzimní dekoraci a pochutnali si na přinesených dobrotách.
Tř. uč. Světla Ambrožová

Srdečně zveme na

Vánoční besídku ZŠ

20.12.2016
od 17.00 hodin
v sále kulturního domu
v Chodové Plané
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
Nový zámek Chodová Planá
Dokopná 2016
„Dne 20. 8. 2016 od 10.oo hodin pořádal spolek Nový zámek Chodová Planá, z. s. v areálu zámku IV. ročník akce
nazvané „Dokopná“.
Na programu jsme měli pečení pravých bramborových placek dle babiččina receptu se zelím nebo s povidly,
které jsou už po několik let velkým
lákadlem pro místní i přespolní návštěvníky.
Pro děti byl připraven stánek tvořivých aktivit pro děti, kde si mohly
samy vyrobit královské koruny, kabelky, sluneční brýle atp. a za svoji práci si
kromě výrobků mohly odnést barevné nafukovací balonky. Pro děti byly
též připraveny společenské a poznávací soutěže.
Při příležitosti Dokopné spolek připravil pro účastníky výstavu historické

fotodokumentace městyse Chodová
Planá.
Kromě toho proběhla výstava včelařských potřeb a výrobků.
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu vyhodnotili tyto vítěze
letošních zahrádkářských výpěstků:
p. Dana Than Huen Vu, p. Karel Remiš
a p. František Tábořík, kteří se osobně
zúčastnili výstavky zahrádkářských
výpěstků od ČZS Ch. Planá. Všichni
ocenění obdrželi med z Eliščina včelína od pana Josefa Janocha, st.
Po celou dobu konání akce bylo zabezpečeno občerstvení. K poslechu
a tanci hrála známá country kapela
„Crazy Horses“.
Tak jako všechny předchozí ročníky
panovalo i v tento den velice pěkné
počasí a všichni přítomní byli spokojeni.
Zapsala: Slávka Janochová

„Zámecká jízda zručnosti“
Výsledková listina: „Zámecká jízda zručnosti“ pro děti, hravé rodiče a prarodiče aneb netradiční sportovní sobotní
dopoledne v areálu zámku v Chodové Plané dne 3. 9. 2016.
Odrážedlo - předškolní děti:
1. Mareček Janoch
2. Zdeněček Pokorný
3. Vítek Lajtkap
Mateřská škola :
1. Tomášek Tábořík
2. Andrejka Sudorová
3. Jeník Bobek
4. Sofie Šuláková
5. Leonka Fišáková
Základní škola:
1. třída:
1. Sebastian Cretsan
2. Mikuláš Rapšo
3. Ondřej Mach
4. Pepa Janoch
5. Samanta Šuláková
2. třída:
1. Natálie Hlavničková
2. David Pokorný
3. Pavel Bobek
4. Markéta Galbová
3. a 4. třída:
1. Matěj Weis
2. Kamila Hlačíková
3. Tomáš Zítka
4. Nikola Černohorská
5. Viktorie Rapšová
6. Kateřina Krejčová
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5. třída a výše:
1. Filip Hlavnička
2. Veronika Galbová
3. Jakub Hlačík
Rodiče a prarodiče dětí
- jízdní kolo
Muži:
1. Luboš Hlačík
2. Pavel Bobek
3. Josef Janoch jun.
4. Milan Krejčí
5. Roman Hlavnička
6. Josef Janoch st.
Ženy:
1. p.Cretsanová
2. p.Dubová
Jízda se stavebním
kolečkem
naplněným pískem
Muži:
1. p. Burian
2. Josef. Janoch st.
3. Jakub Hlačík
Ženy:
1. p. Machová
2. p. Dubová
3. p. Cretsanová

Celá tato akce byla velice povedená. Byl to již III.
ročník. Děti, rodiče a ostatní účastníci, se úžasně pobavili. Bylo krásné počasí. Ve stánku s občerstvením
byla pro děti připravena k pití minerální voda - Il-sano, lázeňské oplatky a pro rodiče káva, pivo aj. Ceny
pro vítěze také stály za to. Všem se to moc líbilo a to
je dobře, že se lidi umí sejít a radovat se. Tento zámecký areál je ideální pro tyto sportovní aktivity.
Zapsala: Slávka Janochová

Maškarní ples
11. 2. 2017

od 20:00 hod.

sál kulturního domu Chodová Planá
vstupné: 150 Kč

masky: 100 Kč

Zahraje kapela Duo Anyway
kontakt: Tomáš Marcin
- tel.: 731 044 037
- email: tom.marcin@seznam.cz
porádá Sportklub Chodová Planá
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HASIČI
HASIČI vyjížděli
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Městyse Chodová Planá vyjížděla od září
do dnešního dne ke třem požárům.
Operační středisko HZS Plzeňského kraje
vyslalo hasiče v měsíci
Září :
Dne 30. 9. 2016 v 6.53 hod. k výjezdu
k požáru kontejneru ve firmě POLYTEC
v Chodové Plané. Jednotka vyjela v 6.57
hod. Jednalo se o požár odpadu uloženého v kontejneru.
Říjnu :
Dne 16. 10. 2016 v 16.14 hod. k výjezdu
k požáru balíků sena na poli ve Vyškovské ulici. Jednotka vyjela na místo

v 16.19 hod. Jednalo se o požár kulatých balíků sena. Celkem jich bylo deset. Pět balíků bylo zasaženo požárem,
zbytek byl od sebe oddělen.
Listopadu:
Dne 2. 11. 2016 ve 23.15 hod.
k požáru kotelny v ulici Pohraniční
stráže. Jednotka vyjela na místo ve
23.20 hod. Jednalo se o požár uvnitř
kotelny rodinného domu. Včasným zásahem hasičů byl požár uhašen a tím
nedošlo k jeho rozšíření na dřevěnou
verandu.
O dalších výjezdech hasičů vás budeme nadále informovat v dalších číslech
těchto novin.
velitel JSDH Václav Zimák

HASIČI upozorňují
Nezapomeňte na revize komínů,
hrozí malér.
Letošní topná sezóna už začala, mnoho
lidí však podle zkušeností hasičů a pojišťoven stále podceňují údržbu komínů
a kotlů. Často tak riskují vznik požáru
s možnými tragickými důsledky. Současně mohou přijít o výplatu pojistného
plnění.
,,Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze.
Jen během roku bylo takových požárů více než 750 z celkového počtu 881.
Mezi další příčiny požárů patří nevhodná
konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně“. Stejně
tak může být příčinou i špatná instalace
topidla nebo jeho nesprávné umístění.
Dále pak technická závada na topidle a
jeho špatný stav. Je důležité mít samotné topidlo v pořádku.
Podle nové legislativy by měl být každý komín vyčištěn minimálně jednou
do roka, pokud lidé topí pevnými palivy
pak je to třikrát do roka. ,, Pro vlastníka,
který provozuje spalinovou cestu v rozporu s tímto zákonem, je výše pokuty
stanovena až na 10.000,- Kč u fyzických
osob až na 100.000 Kč u firem a podnikatelů.“
Co si můžete zkontrolovat sami
- je kouřovod řádně upevněn ?
- není spotřebič nebo kouřovod
propálen ?
- fungující uzávěry komínových dvířek ?
- jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky
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u kotle ?
- je dimenzování pojistek v případě
elektrických spotřebičů dostatečné ?
- je komín celistvý, neprodyšný, bez spár
a omítnutý ?
- je zařízení domácnosti v dostatečném
odstupu od tepelného zdroje ?
- příp. je použita tepelná a nehořlavá
izolace ?
- necítím plyn ? I sebemenšímu úniku
plynu je třeba věnovat pozornost !
- má plamínek plynového přístroje
modrou barvu ?
- plamínek plynového kotle i topení by měl
mít modrou barvu, je-li žlutý, pozvěte
odborníka.!
Spalinové cesty je nutné udržovat
nejen doma, ale také na chatách a chalupách. Až už má objekt kotel s komínem,
kamna či je v něm umístěn průtokový
ohřívač. Komín si můžete vyčistit i sami.
Kominík pak jen vše překontroluje a
vydá zprávu.
Provádět revize je však nezbytné
u všech spalinových cest. Mezi ně patří třeba i digestoře plynových sporáků.
I když ty se běžně nekontrolují, v případě
požáru může mít problém s takovou di-

gestoří bez revize i pojišťovna. Frekvence nutných kontrol u spotřebičů paliv se
odvíjí od druhu spalovaného materiálu.
Základní lhůtou pro čištění spotřebiče do 50 kW při celoročním provozu je
3x ročně u spotřebiče na pevná paliva,
2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně
na plynná paliva.
Lidé by si měli začít uvědomovat, že
kontrolou chrání především svůj majetek, zdraví a život
Pozor na podvodníky
Revize musí provádět osoba, která je
držitelem živnostenského oprávnění
v oboru kominictví. Ne každý kominík je
však skutečně oprávněn potvrzení vystavit.,, naše společenstvo už několik let bojuje proti kominíkům, kteří podnikají bez
odborných znalostí. Bohužel je běžnou
praxí, že domy obcházejí podvodníci,
kteří za podezřele nízké ceny pouze vypisují zprávy o kontrole.
Doporučujeme majitelům nemovitosti nechat si při kontrole i při revizi spalinové cesty předložit oprávnění k příslušné činnosti. Pokud by totiž revizi provedl
někdo, kdo na tuto činnost nemá oprávnění, nemůže pojišťovna tento úkon
považovat za platný, a je tedy
oprávněna plnění snížit.
Seznam prověřených kominíků
lze nalézt na webu Společenstva kominíků ČR.
velitel JSDH Václav Zimák

Sbor dobrovolných hasičů v Chodové Plané
zve na

Hasičský ples

dne 25.2.2017 od 20:00 hod.
v místním kulturním domě
K tanci a poslechu hraje : FREE BAND
Vstupné: 99,- Kč, číslované stoly
Na plese vystoupí ŽONGLERo.s - párová akrobacie
Hlavní výhra plesu je na slosovatelnou vstupenku.
další hlavní výhry na slosovatelné vstupenky
Dámská volenka o prestižní cenu
Bohatá tombola a půlnoční překvapení

SPORTOVNÍ RUBRIKA
Podzimní tenisový turnaj
V neděli 11. 9. 2016 uspořádal TO Slavoj Chodová Planá tenisový turnaj pro
děti. Celkem se sešlo 15 dětí, které byly
rozděleny do dvou kategorií: Babytenis
a Žactvo. Babytenisté sehráli turnaj systémem každý s každým na tři vítězné
gamy. Po velmi vyrovnaných zápasech,
kde se navzájem všichni obírali o body,
vzešlo následující pořadí. Na osmém
místě skončila, teprve měsíc hrající tenis, Amálka Kollmannová. Sedmé místo
obsadila Adélka Horáková. Na šestém
místě se umístil Míša Štróbl. Páté místo
obsadil Mireček Pecka. Těsně pod bed-

nou skončila na čtvrtém místě domácí
Nikolka Čermohorská. Třetí místo zaslouženě obsadil Mikuláš Janoch. O prvním
a druhém místě rozhodla až finálová
bitva, ve které si lépe vedla Peťula Procházková, která dokázala zvítězit nad Vanesskou Cimickou, a na vzájemný zápas
získala prvenství v podzimním turnaji.
Kategorie Žactva nám předvedla velmi
podobný obrázek, jako při posledním
turnaji. Sedm tenistů změřilo své síly ve
vzájemných zápasech na pět vítězných
gamů. Na sedmém místě skončila Terezka Heindrichová. Šesté místo obsa-

dila Lucka Procházková. Páté místo vybojoval Radek Pecka. Na čtvrtém místě
skončil Sam Janoch. První tři místa obsadili naši nejlepší tenisté, kteří tradičně
bojovali o příčku nejvyšší. Na třetím místě skončil Adámek Slepička. Druhé místo
patřilo Aničce Černé. Prvenství si odnesl
Štěpánek Šilhavý, který tak nadále zůstává na těchto turnajích suverénní a neporažen.				
SPORT ANO, DROGY NE
Mirka Suková
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Tenisový turnaj smíšených dvojic
Tenisový oddíl Chodová Planá
uspořádal 2. 10. 2016 závěrečný turnaj
k ukončení tenisové sezóny. Cestu
v tento podzimní čas si na tenisové kurty našlo 12 tenistů. Celkem
šest mužů a šest žen bylo k sobě náhodně nalosováno do deblových
párů. Hrálo se systémem každý pár
s každým na 3 vítězné gamy. Celý
turnaj provázela příjemná atmosféra podpořená výborným gulášem
z dílny Saši Suka a vynikajícím sladkým
dezertem od Radky Krejzové. Nakonec
se i počasí vydařilo, a tak rozloučení
s tenisovou sezónou dopadlo víc než
dobře.
Konečné pořadí :
1.
Miroslava Suková, Jiří Kuzmík
2.
Lucie Pokorná, Sáša Suk
3.
Iva Marcinová, Libor Hlačík
4.
Naďa Dlouhá, Jiří Rožmberg
5.
Radka Krejzová, Ondra Folta
6.
OlgaPulchartová, Jiří Bařák		

,, Tenis je jedno velké přátelství.“		

Mirka Suková

TENISOVÝ TURNAJ NA POČEST BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
Symbolicky 17. 11. 2016 uspořádal
Tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá
turnaj pro děti. Celkem se přihlásilo 21
dětí. Turnaj se odehrál ve třech kategoriích: Minitenis, Babytenis a Žactvo.
Hrálo se systémem každý s každým do
7 bodů.
Ve skupině Jana Kodeše , se utkalo
celkem šest minitenistů. Šesté místo
obsadil Ondra Horák. Na pátém místě
skončil nováček turnaje Markus Kraus.
Čtvrté místo získal po velmi houževnatém výkonu Kuba Zimák, který po
nemoci dokázal 2x zvítězit. Na třetím
místě skončil domácí David Pokorný,
který po tenisové přestávce dokázal vystoupat na stupně vítězů.
Druhé místo obsadil
Pepa Cupák z Brodu
nad Tichou, který pouze jednou prohrál.
Prvenství z turnaje
v kategorii minitenis si
odnesla teprve několik
měsíců hrající Amálka
Kollmannová a stala se
tak velkým překvapením turnaje.
Ve skupině Ivana Lendla bojovalo
celkem osm babytenistů. Na osmém
místě skončila Adélka
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Horáková. Sedmé místo obsadila Nikolka Černohorská. Na šestém místě se umístila Páťa Strnadová. Páté
místo obsadila Viktorka Rapšová.
Na čtvrtém místě skončila Peťula Procházková. Příjemným překvapením
této skupiny bylo třetí místo Mirečka
Pecky. Druhé místo obsadil Míša Štrobl.
Celkové vítězství v kategorii babytenis
si odnesla Vanesska Cimická z Plané.
Ve skupině Martiny Navrátilové
soupeřilo sedm statečných tenistů, kategorie žactvo. Sedmé místo obsadil
Miki Janoch a o stupeň lépe se umís-

til Sam Janoch, právě díky výhře nad
svým mladším bratrem. Na pátém místě skončila Terezka Hendrichová z Plané. Čtvrté místo obsadil Radek Pecka,
který získal tři vítězství. Třetí místo si
po bojovném výkonu odnesla Anička
Černá. Na druhém místě skončil Štěpánek Šilhavý, kterému uniklo prvenství mezi prsty. První místo obsadila
bez jediného zaváhání Natálka Matysová.
				
SPORT ANO, DROGY NE
Mirka Suková

Tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá zve na

v QHGČOLSURVLQFH 2016, KD Chodová Planá
v kategoriích:

Minitenis, Babytenis , Žactvo
3ĜLK
KOiãN\G
3ĜLKOiãN\GRWXUQDMHposílejte
na : miroslava.sukova@seznam.cz nebo tel. 732 970 801.

QHMSR]GČMLGR
/RVþDVRYêV\VWpPWXUQDMHEXGHXSĜHVQČQ
/RV
ěHGLWHOka turnaje : Miroslava Suková
+ODYQtUR]KRGþtWXUQDMH6iãD6XN

Líný tenis
Sportklub Chodová Planá byl pořadatelem turnaje v líném tenisu. V neděli 6. listopadu 2016 se v Kulturním domě sešlo 13 hráčů. Nejdříve se utkaly děti. Bylo jich pět a hrály systémem každý s každým na jeden
set do 11 bodů. V rozhodujícím utkání o první místo vyhrál Samuel Janoch nad svým bratrem Mikulášem
11:5. V boji o třetí místo porazil Vojtěch
Hlačík Davida Pokorného 11:8. Páté místo
obsadila Barbora Brűmmerová.
Po dětech bojovaly čtyři ženy opět systémem každá s
každou, ale tentokrát na dva vítězné sety. V souboji o celkové vítězství Lucie Pokorná porazila Hanku Fišákovou
11:1 a 11:5. Třetí místo získala Katka Hlačíková po vítězství
nad Slávkou Sloupovou 11:8 a 11:9.
Na závěr nastoupili čtyři muži. Hráli stejným systémem
jako ženy. Podle očekávání se vítězem stal Zdeněk Pokorný, který neztratil ani set. Druhé místo získal Jiří Straka až
po velkém boji s Tomášem Marcinem, kterého porazil ve
třech setech. Třetí skončil Miloš Hlačík, který dokázal vyhrát nad Marcinem také ve třech setech. Na Marcina zbylo
čtvrté místo.
Zapsal Jiří Straka

Sezóna 2016-2017 / Podzim - mladší přípravka
V současné době se dějí věci, které nemají obdoby. Naše děti válí. V podzimní části mladší kluci sehráli celkem pět
turnajů, kterých se zúčastnily všechny velké fotbalové týmy Tachovska. Ve všech turnajích dokázali naši mladíci zvítězit.
Vyhráli 2x turnaj v Tachově, v Boru, Kostelci a Bezdružicích. I přestože jsme malý sportovní městys, porážíme mnohem
větší týmy a taková města, jako je například Tachov.
Nastartovaný projekt Sport ano, drogy ne, nese své
ovoce. Vítězství a výborné výsledky jsou odměnou
nejen pro trenéry, kteří věnují dětem svůj čas, ale
také pro všechny ostatní, kteří nám fandí a podporují, jak se dá.
Rád bych touto cestou poděkoval všem trenérům a vedoucím, kteří pracují s našimi dětmi, ať už
ve fotbale, tenise nebo stolním tenise(J. Plecitý, R.
Ovčačik, P. Bobek, L. Matys, M. Suková, J. Bařák, Z.
Hanousek, R. Rolko).
Sponzorům, kteří nás podporují (Městys Chodová Planá, Chodovar, Markus Kraus, Luboš Hlačík,
Karel Benda, Michal Sudor).
A všem rodičům, kteří nám důvěřují.
SPORT ANO, DROGY NE
					 Sáša Suk
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Sezóna 2016-2017 / Podzim - starší přípravka
Podzimní část soutěže, odehráli naši starší kluci skvěle. Přezimují tak na pěkném čtvrtém místě v tabulce. Všechna utkání se odehrála na hřištích soupeřů z důvodu rekonstrukce stadionu.
Tabulka po 8.kole
		
Naši střelci
						
1.
Tachov A
130:10 24
Matys
15
2.

Stříbro		

101:24 21

Havlík

15

3.

Planá		

61:27

21

Šuta

11

4.

Slavoj		

66:28

18

Kotlařík

9

5.

Tachov B

54:50

12

Janoch

6

6.

Tachov C

49:65

9

Henych

4

7.

Třemešné

20:82

8

Abramčuk 4

8.

Stráž		

33:82

7

Bobek

9.

Kostelec

32:107 0		

10.

Bor

4:108

1

2

0		

Začátek zimní části odstartoval prvním halovým turnajem za účasti velkých klubů. Slavoj se zde neztratil a vybojoval
hezké páté místo. Hrálo se systémem každý s každým ve dvou skupinách. Slavoj se v prvním utkání střetl s týmem Košutky.
Trefa Abramčuka a Šuty zajistila Slavoji první bod za remízu 2:2. Ve druhém utkání Slavoj změřil síly s budoucím vítězem
z Rokycan. Bohužel se ukázala naše nezkušenost s palubovkou a tak Rokycany deklasovaly Slavoj 7:1. Jediným střelcem,
který snížil stav, byl Matys. Ke třetímu zápasu nastoupil Slavoj proti Petřínu 2007, kdy si po velkém a vyrovnaném boji připsal tři body za výhru 1:0. Branku vstřelil Matys. Přesto 4 body nestačily na postup do finálové tabulky. V tabulce o umístění
se Slavoj utkal s Baníkem Sokolov a opět získal cenný skalp. Výhra 4:1. Střelci: Matys, Šuta, 2x Kotlařík. V posledním zápase
se Slavoj utkal s Petřínem 2008. Bohužel po hrubých chybách nestačil držet krok a i přes prohru 2:3 tabulku o umístění
vyhrál. Branky vstřelili Kotlařík a Matys.
Celkové pořadí: 1. Kohouti Rokycany, 2. Košutka, 3. Přeštice, 4. Viktoria Plzeň, 5. Slavoj,
		
6. Petřín 2007, 7. Sokolov, 8. Petřín 2008
Střelci: Matys 4x, Kotlařík 3x, Šuta 2x, Abramčuk 1x		
PORT ANO, DROGY NE		
Luboš Matys

Šachový turnaj vyhrál Hrbáček
Šachový oddíl Slavoj Chodová Planá pořádá každou třetí
neděli v měsíci turnaj pro veřejnost. Letos desátý turnaj se hrál
16. října. Vyjímečně se hrálo v Plané ve Fitness centru u kurtů.
Bojovalo zde devět hráčů - pět z Chodovky a čtyři z Plané.
Vítězný Hrbáček ztratil pouze půl bodu remízou s Kapolkou.
Druhý Kapolka pospíchal a proto tři jeho zápasy skončily brzy
nabídnutou remízou. O třetím místě musel rozhodnout vzájemný zápas, když Straka porazil Davida.
1. Hrbáček Václav - 7,5 bodu
2. Kapolka Štefan - 6,5
3. Straka Jiří - 5,5
4. Vietnam David - 5,5
5. Mašek Karel - 4,5
6. Teplík Jan - 4,5
7. Motl Miroslav - 1,5
8. Pospíšil Bronislav - 1
9. Vietnam Lukáš - 0,5
Příští turnaje se konají 20. listopadu a 18. prosince.
Jiří Straka
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Badminton
Sportklub Chodová Planá uspořádal tradiční soutěž v badmintonu. Konala se 22. 10. 2016 v Kulturním domě.
Zúčastnilo se celkem 11 osob - 4 muži
a 7 žen.
Nejdříve soutěžily ženy. Hrály
ve dvou skupinách na dva vítězné
sety do 15 bodů. První skupinu vyhrála Pokorná, která všechny soupeřky
porazila 2:0. Za ní skončily Hlačíková,
Hanzlíčková a Sloupová. Druhou skupinu vyhrála Marcinová před Koišovou
a Vlasákovou. Poté se hrála utkání
o konečné umístění na jeden set:

o 1.místo: Lucie Pokorná - Ivana Marcinová 11:6
o 3.místo:
Jitka Koisová - Kateřina Hlačíková 11:2
o 5.místo: Radka Vlasáková - Ivana Hanzlíčková 11:7
Sedmé místo obsadila Slávka Sloupová.
Po ženách bojovali muži systémem
každý s každým na dva vítězné sety do
21 bodů.
Hned v úvodu se utkali favorité a Marcin

porazil Straku těsně 16:21, 21:17, 21:19.
Konečné pořadí:
1. Tomáš Marcin - 3 výhry
2. Jiří Straka - 2 výhry
3. Miloš Hlačík - 1 výhra
4. Vojtěch Hlačík - 0 výher

Golfová soutěž o mistra
Golfový klub Chodová Planá uspořádal v
roce 2016 celoroční soutěž o mistra klubu s
názvem Veolia Masters Tour. Hlavními sponzory soutěže byly firmy Veolia a. s. a Sportservis Mariánské Lázně. V rámci soutěže se konalo 14 turnajů na okolních hřištích - Teplá,
Zádub, Sokolov, Alfrédov, Cihelny, Kynžvart a
Beroun. Průměrná účast na turnajích byla 24
hráčů. V kategorii žen se mistryní klubu stala suverénně žákyně Anna Brűmmerová. Za
ní se umístily Dana Zemanová, Lucie Pokorná a Simona Hlačíková. V kategorii mužů se
mistrem klubu stal David Klíma. Zde byl boj
o titul otevřen až do poslední rány posledního turnaje v Berouně. Další místa obsadili Richard Brűmmer, David Hanko a Miloš Hlačík.
Jiří Straka

První dva turnaje na simulátoru
Golfový klub Chodová Planá na zimu naplánoval 12 turnajů
na golfovém simulátoru v klubovně. První turnaj se konal v
sobotu 5.listopadu 2016. Kdo chtěl, mohl si hru předehrát.
Zúčastnilo se 27 hráčů - 15 mužů, 5 žen a 7 dětí. Hrálo se
prvních devět jamek na hřišti Banff Springs. Předepsaná
norma (par) je zde 36 ran, ale všichni hráli více ran. Ve výsledcích je uváděn počet ran zahraných nad par hřiště.
1. Budka Petr - 4 rány nad par
2. Drda Lukáš - 6
2. Hanko David - 6
4. Straka Jiří - 8
5. Benda Milan - 9
5. Hlačík Miloš - 9
5. Klíma David - 9
8. Brůžek František - 11
8. Marcin Tomáš - 11
10. Manda Vladimír - 12

Druhý turnaj se konal 19.listopadu na hřišti Valderrama za
účasti 23 hráčů - 16 mužů, 3 žen a 4 dětí.
1. Straka Jiří - 6 ran nad par
2. Drda Lukáš - 7
3. Hanko David - 8
4. Klíma David - 9
5. Marcin Tomáš - 10
6. Hlačík Miloš - 12
6. Manda Vladimír - 12
8. Hlačík Luboš - 14
8. Novák Karel - 14
10. Ambrož Jan - 15
10. Hlačík Jakub - 15
Jiří Straka

11

„Běh z Pístova - 2016“
9. 10. 2016 se uskutečnil již 42. ročník tradičního crossového závodu Běh z Pístova. Po deštivém týdnu se nakonec
startovalo za krásného slunečného podzimního počasí a
závodu se zúčastnilo rekordních 98 běžců v osmi kategoriích. Největší počet závodníků přijel již tradičně ze Stříbra
a Karlových Varů. Nejlepší čas 32:52 si ve velmi obtížném
terénu vybojoval Radek Krummer z Karlových Varů.
Mezi ženami napříč všemi kategoriemi byla nejrychlejší Romana Lubinová časem 37:32 taktéž z Karlových Varů.
Nejrychlejší běžec z Chodové Plané byl opět Jaroslav Kroupa. Nejmladším účastníkem závodu byla v letošním roce jedenáctiletá Kateřina Ščasnárová z Chodové Plané. Běhu se
zúčastnili další běžci z Chodové Plané - Marcela Machová,
Natálie Matysová, Marie Ščasnárová, Jiří Straka.

Vzhledem k tomu, že účast závodníků byla v porovnání
s minulými léty naprosto rekordní a podmínky pro zázemí
závodu na hřišti v Chodové Plané s přihlédnutím k probíhající rekonstrukci kabin úplně nedostačující, tak chci touto cestou především poděkovat pořadatelům a všem, kdo
nám přišli jakýmkoliv způsobem pomoci s organizací tak
náročného závodu, jakým bezesporu letošní ročník byl. Velký dík také patří sponzorům akce, jimiž byly Městys Chodová Planá a hlavní sponzor Schmelzer, s.r.o. Chodová Planá.
							
Tomáš Marcin
Předseda Sportklubu Chodová Planá z.s.

Sportkub Chodová Planá z.s. - Poděkování sponzorům za rok 2016
V tomto předvánočním čase bych rád za Sportklub Chodová Planá z.s. poděkoval
za celoroční materiální i finanční podporu všem sponzorům, kteří přispěli k zajištění všech
akcí, které náš spolek pořádal pro své členy i širokou veřejnost. K těm nevýznamnějším patřili: Zemní práce Karel Benda Chodová Planá, Pflaument Investment s.r.o.,
Lenka a Jan Volných, Simona a Luboš Hlačíkovi, Zuzana a Richard Brümmerovi, Nová Karna Mariánské Lázně, Veolia a.s., Sportservis Mariánské Lázně, Schmelzer s.r.o. Chodová Planá, Chodovka a.s.,
Ctirad Hirš, H. Leiter GmbH Chodová Planá, Polytec Composites Bohemia s.r.o. Chodová Planá, Městys
Chodová Planá, Tanet c.z. Tachov, Marlax s.r.o. Mariánské Lázně, Chodovar s.r.o. Chodová Planá
a další.

Všem za náš spolek Sportklub Chodová Planá z.s. přeji
krásné prožití Vánočních svátků,
hodně zdraví a štěstí v příštím roce.
Tomáš Marcin
Předseda Sportklubu Chodová Planá z.s.
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Krásné, pohodové Vánoce a úspěšný vstup
do roku 2017 vám všem přeje
Spolek rodičů a přátel dětí a školy
při Základní a mateřské škole
v Chodové Plané z.s.

Pozvánka na 23. Ples sportovcu
dne 4. brezna 2017 od 20.00 hod.
v kulturním dome v Chodové Plané

S námi se 3. emisní
třídy bát nemusíte

Uvažujete o výměně
starého kotle na uhlí?
Dakon Vám nabízí léty
osvědčený kotel DOR F
∎

velká násypná šachta pro pohodlné
ruční přikládání shora

∎

stále stejné připojovací rozměry

∎

nezávislý na elektrické energii

∎

kotel 3. emisní třídy, který bude možné
používat i po roce 2022

Kromě kotlů DOR F nabízí Dakon
širokou nabídku automatických
a pyrolytických kotlů.
Máte zájem o nový kotel Dakon?
Obraťte se na topenáře ve Vašem okolí:

Tradiční ocelový kotel
na hnědé uhlí DOR F

Václav Vrátník
Sytno 74, Stříbro
Tel.: 601 201 324
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TJ Slavoj Chodová Planá pořádá od
září zájmové kroužky v těchto dnech:
Fotbal :

Tenis :

Pondělí 17.00 - 18.00
Středa 16.00 - 17.30
Pátek 16.00 - 17.30

Adventní a vánoční setkávání:

Předvečer Narození Páně - sobota Štědrý den 24.12.:
22:30 hod - Chodová Planá

Mše sv. v nedělním pořádku:
Ch. Planá – 15:30h.

Poutní setkání a akce roku 2017.

Pondělí 16.00 - 17.00
Čtvrtek 16.00 - 17.00

Stolní tenis :
Úterý 17.00 - 18.00
Čtvrtek 17.00 - 18.00
Více informací na tel. čísle:
606 689 360 - Sáša Suk

25.6.- neděle - 11:00 h – Chodová
Planá – pouť sv.Jana Křtitele
(svoz Ch.Újezd a Z.Chodov)

„Svatoanenské kolečko“:

30.7. -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.)

Paní Farářová
- nejstarší občanka Chodové Plané
dne 6. 11. 2016
oslavila své 96 narozeniny.
Gratulujeme.

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. 2. 2017. Toto číslo vychází 5.12. 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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