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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí spoluobčané!
Rok 2017 je skoro už ve své polovině,
letošní teplé počasí přichází později,
ale spolu s ním se blíží čas dovolených
a prázdnin. Jak sami uvidíte, během
léta se u nás opravdu nudit nebudeme.
Ještě než se rozjedete do krajů zdejších
či vzdálenějších, dovolte mi, abych vás
co nejsrdečněji pozval na X. Chodské
Svatojánské slavnosti 2017, na tradiční
MS v koulení pivních sudů pořádaných
rodinným pivovarem Chodovar a v neposlední řadě na Dětský den pořádaný
p. Gálisovou k ukončení prázdnin.

Doufám, že si ze všech akcí odnesete
spoustu hezkých vzpomínek a zážitků. Přeji vám krásné prožití dovolené a
mnoho odpočinku, ať už pasivního či
aktivního ve dnech volna a dětem příjemné prázdniny, které vždy utečou jak
voda.
Velmi se těším na setkání s vámi, třeba na některé z výše uvedených akcí.
Ctirad Hirš
starosta

DĚNÍ V OBCI
pro cyklostezku Chodová Planá – Mariánské Lázně byla schválena cena na výkup pozemků od Českých drah
oprava střechy kulturního domu nad přísálím byla již v předstihu dokončena
v současné době probíhá umístění prvních dětských herních prvků v Michalových Horách
probíhá příprava projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení Chodová Planá v místech přestavby
sloupů nízkého napětí, jejímž investorem je společnost ČEZ Distribuce, a.s.
v následujících dnech bude provedeno umytí fasády budovy kulturního domu

Investice 2017:
Na konci loňského roku a na začátku letošního roku bylo
vyhlášeno již 6 výběrových řízení na investiční akce v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017. Rekonstrukce
obvodového pláště hasičské zbrojnice, místní komunikace Boněnov, chodníky Chodská ulice, chodníky u radnice,
II. etapa rekonstrukce sportovního areálu a V. etapa opravy
fasády budovy zámku.
Díky včasné přípravě výběrových řízení, velkému předstihu a dostatku času se do výběrových řízení přihlásil větší
počet firem, tudíž se povedla ušetřit značná část původně rozpočtovaných financí, jak se sami můžete přesvědčit
v níže uvedených tabulkách, tak se bavíme v řádech milionů korun. Smlouvy o dílo na všechny zmiňované akce jsou
již s dodavateli prací podepsány.

Rekonstrukce povrchů hřiště, kterou provádí firma Strabag a.s. se již blíží do finiše. I tato akce byla včasným výběrovým řízením vysoutěžena za nižší cenu, než byl její
rozpočet a firma poskytla záruku 120 měsíců. Na rekonstrukci místních komunikací Boněnov, Chodská a chodníku
kolem radnice se začne pracovat během léta a tyto práce
bude provádět na základě vítězství ve výběrových řízeních
Firma Zemní práce Karel Benda, Chodová Planá, která dala
u všech tří nabídek nejnižší cenu a nejdelší záruku 120 měsíců. Rekonstrukci obvodového pláště hasičské zbrojnice
provede firma KV Realinvest, s.r.o. Karlovy Vary na sklonku
léta se zárukou 65 měsíců. V. etapa opravy fasády zámku
v současnosti již probíhá. Provádí ji firma Ladislav Stach
ze Stříbra.
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1

Výběrová řízení na investiční akce 2017:
Akce: Rekonstrukce chodníků v Chodské ulici v Chodové
Plané
Akce rozpočtována na rok 2017: 2.220.000,- Kč
Výběrové řízení:
firma
částka vč. DPH
KV Realinvest, s.r.o. Karlovy Vary
1 758 280,27
SILBA s.r.o., Plzeň
1 599 717,57
Swietelsky stavební s.r.o.Ejpovice
2 217 788,43
1 624 270,12
Akce: Rekonstrukce atletické dráhy a zpevněných ploch, RENTEC Profesional s.r.o., Ledce u Plzně
STRABAG
a.s,
Plzeň
1
909 050,14
Chodová Planá
ALGON
a.s.,
Praha
1
859 638,68
Položkový rozpočet akce: 10.386.000,- Kč
Karel
Benda,
Chodová
Planá
1
548 003,34
Výběrové řízení:
Silnice
Horšovský
Týn
a.s.
1
934
790,00
firma
částka vč. DPH
Silnice
Nepomuk
s.r.o.
1
790
800,00
VYSSPA Sportt Technology s.r.o., Plzeň
8 230 704,27
Úspora rozpočtu: 671.997,- Kč
Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.
9 618 458,29
POOR a.s., Praha
9 596 491,67
Akce: Oprava chodníků kolem obecního úřadu v Chodové
STRABAG a.s, Plzeň
7 959 564,20
Plané
SWIETELSKI stavební s.r.o. Ejpovice
9 042 565,03
Akce rozpočtována na rok 2017: 1.700.000,- Kč
bss Báňská stavební společnost s.r.o. Sokolov 9 985 811,77
Z důvodu úspory oproti rozpočtu byla vybrána nabídka
ALGON a.s., Praha
9 443 681,14
v provedení kámen - vyšší životnost.
Úspora: 2.426.436,- Kč
Výběrové řízení:
částka vč. DPH částka vč. DPH
Akce: Stavební úpravy obvodového pláště objektu firma
dlažba
kámen
hasičské zbrojnice, Chodová Planá
KV
Realinvest,
s.r.o.
Karlovy
Vary
777
701,59
1
047
270,25
Akce rozpočtována na rok 2017: 1.726.300,- Kč
Swietelsky
stavební
s.r.o.Ejpovice
1
038
525,37
1
336
293,62
Výběrové řízení:
RENTEC
Profesional
s.r.o.,
873
903,14
1
087
875,91
firma
částka vč. DPH
Ledce u Plzně
KV Realinvest, s.r.o. Karlovy Vary
1 220 303,08
STRABAG a.s, Plzeň
818 917,61 1 108 557,40
morez stavební s.r.o. Plzeň
1 608 927,32
ALGON
a.s.,
Praha
863 824,29 1 192 239,78
ŠU-STR s.r.o., Cheb
2 050 950,00
Karel
Benda,
Chodová
Planá
716 743,95 949 164,78
Úspora rozpočtu: 505.997,- Kč
Silnice Horšovský Týn a.s.
1 074 480,00 1 316 480,00
980 100,00
X
Akce: Rekonstrukce komunikace u BD Boněnov, p.p.č. 79/2, Silnice Nepomuk s.r.o.
Úspora
rozpočtu:
750.836,Kč
2029/8, 78 v k.ú. Boněnov
Akce rozpočtována na rok 2017: 845.000,- Kč
Výběrové řízení:
Luboš Hlačík
firma
částka vč. DPH
KV Realinvest, s.r.o. Karlovy Vary
596 179,75
Místostarosta městyse
SILBA s.r.o., Plzeň
619 630,80
RENTEC Profesional s.r.o., Ledce u Plzně
631 551,03
STRABAG a.s, Plzeň
839 884,70
ALGON a.s., Praha
685 952,06
Karel Benda, Chodová Planá
552 970,00
Silnice Horšovský Týn a.s.
671 550,00
Silnice Nepomuk s.r.o.
652 190,00
Úspora rozpočtu: 292.030,- Kč
Akce: Stavební úpravy zámku Chodová Planá-V. etapa
Položkový rozpočet akce: 1.540.000,- Kč
Výběrové řízení:
firma
částka vč. DPH
Ladislav Stach, Stříbro
1 322 772,99
BOLID - M s.r.o., Mariánské Lázně
1 588 750,74
Úspora: 217.227,- Kč
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 19 ze dne 3. 5. 2017
84. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 19. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: Michal Vasilečko
Ing. Jan Kestřánek
Ověřovatele
zápisu:
ing.
Sylva
Zítková, Petr Matys
3.

4. Rozpočtové opatření č. 5/2017.
(bod č. 19.1 programu ZM)

5. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 2054/4, zahrada o výměře 1747 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 19.2 programu ZM)

6. Prodej části pozemku p.č. 209/8 ostatní plocha o výměře
3286 m2 (dle GP. č. 731-986/2007 pro rozdělení pozemku se jedná o p.p.č. 209/36 ost. plocha o výměře 3286 m2).
(bod č. 19.3 programu ZM)

- pořizovatelem změny č. 2 a změny č. 3 ÚP Chodová Planá Městský úřad Tachov, odbor výstavby a územního plánování „úřad územního plánování“ dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona a pověřuje starostu k podání žádosti o pořízení změny
č. 2, 3 pořizovateli
- projektanta na pořízení změny č. 2 a 3 - Ing. arch. Alexandru
Kaskovou, projekční kancelář, Sokolovská 54, 306 05 Karlovy
Vary a na základě předložené nabídky, zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o dílo dle cenové nabídky ze dne 21.04. 2017.
- určeného člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem
na pořízení změny č. 2 a změny č. 3 ÚP Chodová Planá Luboše
Hlačíka.
- přeúčtování nákladů vynaložených na změnu č. 3 ÚP Chodová
Planá všem žadatelům v poměru dle náročnosti.
(bod č. 19.5 programu ZM)

9. Vyhlášení záměru prodeje st.p.č. 224 o výměře 490 m2, jejíž sou7. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 3459/1 (dle GP č. 109025/2017 pro rozdělení pozemku se jedná o pozemky p.č. 3459/4
o výměře 101 m2) pod chodníkem v ulici Mariánskolázeňská
v k.ú. Chodová Planá ze SÚS Plzeňského kraje do vlastnictví
Městyse Chodová Planá.
(bod č. 19.4 programu ZM)

částí je budova čp. 207 - bytový dům vše v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 19.6.3 programu ZM)
85. ZM neschvaluje
1. Žádost o snížení kupní ceny za prodej nemovitosti čp. 207 v k.ú.
Chodová Planá.
(bod č. 19.6.1 programu ZM)

8. Pořízení změny č. 2 územního plánu (dále také „ÚP“) Chodová
Planá - vymezení plochy - koridoru pro stavbu - Přeložka silnice
I/21 Planá - Trstěnice západním směrem městyse Chodová Planá
podle zpracované studie EIA Variantu č. 3 - datum zpracování
08/2015, zpracovatel VALBEK spol. s r.o., středisko Plzeň, Parková
11, Plzeň.
- pořízení změny č. 3 územního plánu Chodová Planá, vydaného
dne 15. 12. 2011 s účinností dne 30. 12. 2011 na návrh městyse Chodová Planá, fyzických osob a právnické osoby, kteří mají
vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce

86. ZM souhlasí

1. S navrhovanou kupní cenou za prodej pozemku p.č. 4004/2,
o výměře 82 m2, 4004/3 o výměře 5622 m2 vše v k.ú. Chodová
Planá od společnosti České dráhy a.s., Nábřeží L. Svobody 1222,
110 15 Praha 1.
(bod č. 19.7 programu ZM)
87. ZM revokuje

1. Usnesení usnesení č. 55.11 ze zasedání ZM dne 17.08. 2016.
(bod č. 19.6.2 programu ZM)

Dne 14. června 2017
se koná 21. 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.
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INFORMACE K VOLBÁM
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se budou konat na území ČR ve dnech 20. a 21. října 2017
Informace o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu v Chodové Plané, vydá Úřad městyse
Chodová Planá na jeho žádost voličský průkaz. S tímto průkazem může volit v jakémkoliv stálém volebním okrsku na
území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Žádost lze podat dvěma způsoby:
1. osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť Úřad městyse Chodová Planá o žádosti voliče
po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam. O vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření
stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin.
2. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017 do 13.30 hodin, Úřadu městyse
Chodová Planá. Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář.
Podání může být učiněno v této formě:
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
Úřad městyse Chodová Planá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze
vydat duplikát a volič nebude moci volit.
O vydání voličského průkazu může volič s trvalým pobytem v Chodové Plané žádat na Úřadu městyse v Chodové
Plané, Pohraniční stráže 129, ( 1. patro, kancelář č. 7- matrika/EO).
Písemná podání se zasílají na adresu: Úřad městyse Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá,
nebo na ID datové schránky: sefb3dc. (Městys Chodová Planá).

BANKOMAT V CHODOVÉ PLANÉ
O tom, že bankomaty jsou nástrojem k jedné z nejvyužívanějších bankovních služeb asi není třeba diskutovat. Ale ne
v každé obci, jsou přístroje bank samozřejmostí.
Výběr lokality pro bankomaty záleží na mnoha faktorech. K umístění bankomatu je přistupováno vždy individuálně,
případ od případu. Nový bankomat se vždy umisťuje tam, kde může sloužit co největšímu počtu klientů. O umístění
bankomatu do obce rozhoduje počet obyvatel a také to, zda většina místních lidí dojíždí za prací do většího města a mohou tedy využít bankomat tam. Nejen
hledisko počtu populace, ale brán je
v potaz i obchodní a ekonomický
aspekt. Rovněž se posuzuje, zda má
banka v obci obchodní místo a může
tak nabídnout hotovostní služby jinou
formou.
Na základě velkého zájmu ze strany občanů po této finanční službě se
po dlouhých jednáních, kterým předcházelo několikaleté úsilí už předchozích zastupitelů, podařilo umístit
bankomat od Komerční banky a. s.
i do Chodové Plané. Byl instalován
30. 5. 2017 v kulturním domě - směr od
náměstí (objekt bývalé květinky) a uveden do provozu 01.06. 2017. Věříme, že
jeho fungování přispěje k lepšímu poskytování služeb občanů a zkvalitnění
života v obci.
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FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA
Při 18. zasedání zastupitelstva městyse Chodová Planá
dne 12. 4. 2017 byla zvolena nová předsedkyně Finančního
výboru zastupitelstva Chodová Planá paní Markéta Pazderková. Nová předsedkyně nahradila ve funkci pana Luboše
Hlačíka, který vykonával funkci od prosince 2014 do ledna
2017, kdy byl zvolen místostarostou městyse a musel podat rezignaci na funkci předsedy Finančního výboru z důvodu neslučitelnosti s funkcí místostarosty. Finanční výbor
aktuálně působí ve složení Markéta Pazderková (předseda),
ing. Irena Kohoutová (člen) a Tomáš Marcin (člen). Výbor se
schází minimálně jednou za měsíc a plní úkoly dle schváleného plánu činnosti - kontrola rozpočtu obce namátkově,

kontrola hospodaření s majetkem obce, přítomnost 1 člena
FV při realizaci výběrových a poptávkových řízení, účast při
veřejnosprávních kontrolách, kontrola úhrad nájmy byty,
kontrola nájemních vztahů s městysem-pozemky, nebytové prostory, přítomnost 1 člena FV v dozorčí radě Chodovka
a.s. a další individuální úkoly uložené mu zastupitelstvem
městyse, nebo schválenými dokumenty městyse, jako jsou
např. Zásady pro poskytování individuálních a programových dotací.
Za Finanční výbor zastupitelstva městyse
Tomáš Marcin - člen výboru

NÁSTROJE FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ OBCE
V dnešním čísle vydání občasníku REGENT Vás chceme
seznámit s částí přípravy jednoho z hlavních nástrojů finančního hospodaření obce, jímž je Střednědobý výhled
rozpočtu.
S cílem zajistit stabilitu financování potřeb a hospodaření
obce v příštích letech je každoročně aktualizován střednědobý výhled rozpočtu městyse. Jak vyplývá ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, stává se střednědobý výhled rozpočtu jedním z
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nástrojů finančního hospodaření sloužící pro střednědobé
finanční plánování rozvoje ekonomiky městyse.
Součástí schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu
Městyse Chodová Planá je Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech 2014 – 2016
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Za Finanční výbor zastupitelstva městyse
Tomáš Marcin - člen výboru
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ZÁMECKÝ PARK
V současné době je dokončena Studie obnovy zámeckého parku v Chodové Plané - I. etapa, která obsahuje 2 části
(1. část - zámecký park a 2. část - lesopark za železničním
koridorem), zpracováno je geodetické zaměření, dendrologický průzkum a studie řešení. Ze studie vyplynulo, které
stromy jsou nebezpečné a je nutné jejich okamžité pokácení, a které budou odstraněny v další etapě. Zároveň řeší náhradní výsadbu nových stromů a keřů, které jsou v grafické
příloze studie vyznačeny. Součástí studie jsou i prvky určené
k odpočinku i sportovním aktivitám (lavičky, atltány, dět-
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ské hřiště, venkovní posilovací stroje, houpačky, meditační
prostor,vodní tůň a další mobiliář).
Nyní je nutné nechat vypracovat projektovou dokumentaci na první část, aby mohla být výše uvedená doporučení
vyplývající z uvedené studie zrealizována. Pro financování
plánovaných prací bude městys žádat o dotaci.
Studie je v listinné podobě uložena na úřadě městyse
v kanceláři místostarosty a je možné do ní kdykoliv nahlédnout.
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Úřad městyse Chodová Planá tímto oznamuje občanům obce
a spádových osad harmonogram svozů odpadních nádob provozované firmou IGRO s.r.o. a EKODEPON s.r.o..
Od května 2017 se změnily svozové dny nádob na tříděný odpad
a četnost vývozů v letním období pro spádové obce.
Aktuální harmonogram

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 29. dubna 2017 proběhlo v obřadní
síni úřadu městyse pod vedením starosty
Ctirada Hirše a místostarosy Luboše Hlačíka
první letošní vítání nových občánků našeho městyse.
Přivítáni byli:
Natálie Mejtová, Marek Burian,
Šimon Gajdík, Petra Kristínová,
Filip Jersák, David Hanko, Tobias Šefčík,
Veronika Habětínová a Zuzana Kovářová.
Rodičům srdečně gratulujeme a dětem
přejeme mnoho zdraví, veselé
a bezstarostné dětství.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Nový zámek Chodová Planá

www.zamek-chodova-plana.cz
www.facebook.com/zamekchodovaplana

Stavění máje a májové oslavy v areálu zámku
Chodová Planá
Opět po roce se v areálu zámku Chodová Planá uskutečnilo stavění máje. Hlavním organizátorem celé akce byl
Nový zámek Chodová Planá z.s.
Za velice krásného počasí v neděli 30. 4. 2017 se ve 13
hodin sešli zástupci chodovoplánských spolků, aby ozdobili letošní májku. Ve spolupráci s místními hasiči, golfklubem, městysem Chod. Planá, sportklubem, TJ Slavoj
a SRPDŠ při MŠ a ZŠ se májka slavnostně postavila před zraky přítomných v 15 hodin.
Tímto aktem byl zahájen program májových oslav v Chodové Plané. Celé odpoledne probíhaly sportovní a společenské
hry pro děti a dospělé, dětem byl k dispozici také skákací hrad. Pro všechny hosty, kterých se v areálu vystřídalo několik
set, bylo připraveno bohaté občerstvení členy Nového zámku .Pro děti bylo Il-sano zdarma. Celé odpoledne hudební doprovod zajisťovala kapela Crazy Horses.
Nový zámek z.s. děkuje všem, kteří se na průběhu této příjemné akce podíleli.
Slávka Janochová

Nový zámek Chodová Planá z.s. ve spolupráci s divadelním spolkem „J E Z Í R K O“ z Plzně
Uvádějí v prostorách zámeckého areálu Chodová Planá, jedno z nejpopulárnějšího divadelního představení
„R U S A L K A“ s výborným libretem Jaroslava Kvapila. Toto divadelní představení bude čistě činoherní, s využitím původního textu.
Nechte se dojmout známou lyrickou pohádkou i bez operních hlasů, v krásném přírodním zámeckém areálu.
Toto divadelní představení se uskuteční v sobotu 17. 6. 2017, od 20.00 hodin, vstupenky budou opět v předprodeji.
Občerstvení a parkování zajištěno.
Slávka Janochová
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DĚTSKÝ DEN

OBØÍ
O
BØÍ
ÈLOVÌÈE NEZLOB SE
4.ROÈNÍK

Spolek Nový Zámek z.s. Chodová Planá Vás zve na
SOUTÌŽ V OBØÍM ÈLOVÌÈE NEZLOB SE

dne 26. 8. 2017
v areálu zámeckého parku
v Chodové Plané
Zakončení prázdnin, který se ponese
v pohádkovém duchu za účasti poníků.
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PRO DÌTI I DOSPÌLÉ

od 13.oo hodin

HODNOTNÉ CENY
Obèerstvení zajištìno

Po skonèení soutìže....KÁCENÍ MÁJE

Zveme
širokou veøejnost !

zámecký areál v Chodové Plané

MASÁŽE Planá
604 111 987
Nabízíme různé druhy masáží,
Breussovu masáž, depilace,
zábaly a mnoho jiného...
NOVĚ
prodlužování řas

www.planamasaze.cz
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http://starousedlici.chodovka.cz
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V sobotu 6. května 2017 tradičně proběhly sportovní rybářské závody na místním Návesním rybníku nejenom pro členy spolku, ale i pro širokou chodovoplánskou veřejnost. Rybářské klání se konalo
již počtvrté v historii spolku Chodovoplánských starousedlíků. Soutěžících rybářů bylo 33.
V letošní zimě utrpěl spolek citelnou ztrátu v úhynu ryb kvůli nepříznivým klimatických podmínkám a dlouhodobým znečišťováním splaškovými vodami z okolních nemovitostí. Spolek ztrátu nahradil zarybněním 6 q ryb ze svých rezerv.
Nejlepší umístění v závodech: Miroslav Matys, Luboš Matys, Miroslav Lulák
V dětské kategorii: Matěj Lulák, Viktorie Rapšová, František Zítka
Pro všechny soutěžící včetně dětí byly připraveny rybářské a jiné ceny. U spolkového posezení si
mohly děti opéct buřty.
Dlouhodobě spolek sdružuje 75 dospělých a 48 dětí, pouze občanů Chodové Plané. Členský příspěvek dospělého činí 300 Kč, děti příspěvek neplatí.
Jindřich Janoch
Petr Zítka
jednatel
předseda

Český svaz včelařů spolek Chodová Planá

Počasí včelám nepřeje
Na některých stanovištích včelaři zaznamenali jarní úhyny včelstev. Tímto jsme prošli již před
třemi lety a včelaři se s úbytkem včelstev vyrovnávali až do podzimu loňského roku. Úhyny včelstev se potvrdili při letošních jarních prohlídkách.
V chladných jarních dnech šla včelstva slabě do rozvoje, a tudíž nemohla využít naplno jarní
nabídky nektaru a pylu z květů stromů, keřů a květoucích rostlin. Škodu utrpěli nejenom včelaři,
ale i zahrádkáři nedostatečným opylením rostlin.
Spolek chodovoplánských včelařů dbá nejen na udržení a nárůst včelstev, ale i počet včelařů. Dále je dbáno na dobrou
odbornou úroveň členů spolku a péči o mládež. Sdružuje 34 včelařů, kteří hospodaří s 540 včelstvy a vychovává 16 včelařských adeptů. Činnost je rámcově vedena pracovním programem na rok 2017.
V letošním včelařském roce včelaři
předpokládají i přes
nepříznivé klimatické
podmínky a úhyny včelstev průměrný medný
výnos. Předpokládaná
cena medu u slušného chodovoplánského
včelaře by se neměla
výrazně lišit od ceny
v minulých letech.
Jindřich Janoch
jednatel

Zdeňka Thomová
Drexlerová
předseda

Najdi si svého
včelaře
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
Sportklub je aktivní
Sportklub Chodová Planá z. s.
na jaře uspořádal čtyři akce - zájezd
do bazénu, Ples sportovců, turnaj
v pétanque a turnaj v minigolfu.
Zájezd do bazénu se konal
25. března. Jelo se autobusem
do Weidenu v Německu. Zájemci se mohli zúčastnit soutěže v plavání na 25 metrů. Mezi 6 muži byl nejrychlejší
Tomáš Marcin, mezi 7 ženami Kateřina Hlačíková a mezi
7 dětmi Jakub Hlačík.
Ples sportovců se konal 4. března. K tanci hrála kapela
Concordia Band. Hostem večera byl kouzelník Štěpán Šmíd.
Kulturní dům nebyl plný, ale přítomní se dobře bavili.
Turnaj v pétanque se konal 30. dubna při stavění májky v zámeckém areálu. Hodně dětí i dospělých si hrálo jen
pro zábavu, ale někteří se zúčastnili turnaje. Mezi 5 muži byl
nejlepší Jiří Straka a mezi 7 ženami byla nejlepší Stanislava
Sloupová,
Turnaj v minigolfu se konal 21. května v areálu pivovarského hotelu U Sládka. Turnaje se zúčastnilo 21 hráčů.
Mezi 10 muži byl nejlepší Luboš Hlačík, který na zdolání
18 jamek potřeboval 37 ran. Mezi 6 ženami byla nejlepší Stanislava Sloupová se 43 ranami. Mezi 5 dětmi zvítězil
Jakub Hlačík se 41 ranami.
Jiří Straka
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TJ SLAVOJ
SPORT ANO, DROGY NE
V TJ Slavoj Chodová Planá, z.s. běží
již čtvrtým rokem projekt na podporu výchovy dětí a mládeže ve sportu.
Projekt začínal skromně, výchovou jen
několika dětí, nyní se dětská základna
pohybuje okolo 70-ti členů. V tomto
roce pořádá TJ Slavoj II. ročník letního
sportovního kempu talentované mládeže, kterého se loňský rok zúčastnilo
55 dětí. Hlavním cílem TJ je výchova

dětí a mládeže ve sportu, výchova kvalifikovaných trenérů a vedení všech
členů k dodržování základních sportovních pravidel a hry fair-play. Především je to ale snaha o vytvoření lepších
podmínek a zázemí pro děti a mládež,
které často propadají trendu moderní doby. Životní styl velké části dnešní mládeže je alarmující, proto cesta
ke sportu a přírodě je nejlepší možnos-

tí ke správné změně.
TJ Slavoj Chodová Planá, z.s. děkuje všem partnerům, sponzorům
a organizacím, kteří jakýmkoliv způsobem projekt podporují a spolupracují
na vytváření stále lepších podmínek
pro život našich dětí.
Předseda TJ
Sáša Suk

Krajská soutěž - BABYTENIS
Tenisový oddíl se rozhodl, po loňském úspěchu našich babytenistů,
znovu přihlásit nově vzniklé družstvo
do této soutěže. V kategorii: BABY KV
- Memoriál Zdeňka Kocmana, rozehráli naše mladé naděje krajskou soutěž
opět proti velice kvalitním týmům.
Po třech odehraných kolech, dokázaly děti TJ Slavoj 2x zvítězit, a to nad
družstvy Tenisklub Cheb a Lokomotiva
Karlovy Vary. Velmi vyrovnaný souboj
byl s TCF SIGNALBAU Mariánské Lázně,
nakonec z toho byla první porážka.
Je tak příjemným překvapením, vstup
této sympatické party do soutěže
a dosavadní předvedené výsledky. Družstvo TJ Slavoj Chodová Planá reprezentují: Petra Procházková,
Vanessa Cimická, Miroslav Pecka, Matěj Hubálek, Veronika Šteflová, Amálie

Kollmannová, David Pokorný a Markus která v týmu panuje.
Kraus. Přejeme našim dětem hodně SPORT ANO, DROGY NE
úspěchu v dalších utkání, které je čeVedoucí mládeže tenisu
kají a stále dobrou náladu a pohodu,
Mirka Suková
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Jarní tenisový turnaj
V neděli 23. 4. 2017 uspořádal Tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá další
turnaj pro děti. Tenisté byli tradičně
rozděleni do tří kategorií: Minitenis,
Babytenis a Žactvo. V každé kategorii
se hrálo jiným systémem ( Minitenis
- každý s každým ve třech kolech +
2 sourozenecká kola, Babytenis - dva
vítězné sety do 5 bodů, Žactvo ve dvou
skupinách, 2x do šesti bodů, poté následovala finálová skupina a skupina
o umístění 1x do šesti bodů).
Minitenisté zažili velmi zajímavý
turnaj, kdy se proti sobě ve třech kolech vzájemně utkali Andrejka Jandová, Mikuláš Rapšo a Štěpánek Hubálek. Poté následovala dvě kola čtyrher,
na které si mohli minitenisté pozvat
své sourozence, a tak se proti sobě
postavili dvojce : Andrejka + Terezka
Jandovy, Štěpánek + Matěj Hubálkovi
a Mikuláš + Viktorka Rapšovi. Po krásném turnaji se z celkového vítězství
radovala A. Jandová, na druhém místě
skončil M. Rapšo a bronzovou příčku si
odnesl Š. Hubálek.
V kategorii Babytenis (6 babytenistů) se na šestém místě umístila
Amálka Kollmannová, pro kterou to
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byla křest ohněm v nové kategorii. Páté
místo obsadila s jednou výhrou Verča
Šteflová. Bramborovou medaili získal
Kuba Zimák, který si ale získal srdce
mnohých diváků, za svou reakci v duchu fair play. Třetí místo obsadil Matěj
Hubálek, který ukořistil 3 vítězství. Nekonečné rivalství o první místo znovu
a stále provázely slzy, v závěrečném
dramatu si lépe vedla Vannesska Cimická, která po těžkém boji zvítězila
nad Peťulou Procházkovou 4:5, 5:4, 5:0.
Kategorie Žactva (10 tenistů) byla
rozehrána ve dvou skupinách. Z každé skupiny postupovali dva nejlepší
do finálové skupiny + třetí z nejlepším
skóre. Skupinu A ovládla bez porážky
Anička Černá. Druhé postupové místo si zajistil teprve babytenista Matěj
Hubálek. Ve skupině B taktéž bez zaváhání jistil svůj postup Štěpánek Šilhavý. Druhé postupové místo získala
Terezka Hendrichová. Poslední postupové místo získalo milé překvapení,
babytenistka Peťula Procházková. O
další umístění se bojovalo ve druhé
skupině, kde desátou příčku obsadila Martinka Kohoutová. Na devátém
místě skončila Viktorka Rapšová. Osmé

místo obsadila Terezka Jandová. Sedmé místo získal Míša Štróbl a šestá
skončila Nikolka Černohorská. Ve finálové skupině se na pátém místě umístil Matěj Hubálek. Čtvrté místo získala
smolně Anička Černá. První bronzovou
příčku získala Terezka Hendrichová.
Veliké překvapení turnaje, druhé místo
obsadila babytenistka Peťula Procházková. Prvenství v nejsilnější kategorii
získal znovu Štěpánek Šilhavý, který
opět neztratil jediný set.
SPORT ANO, DROGY NE
Vedoucí mládeže tenisu
Mirka Suková

Starší přípravka
Po dlouhé zimní přípravě, kdy naši
borci odehráli několik halových turnajů, mohli konečně vyběhnout na zelený trávník. Jarní část okresní fotbalové
soutěže 2016 - 17 začala dohrávkou z
podzimní části se Stříbrským Baníkem,
bohužel vysokou prohrou 1:14. Jediným střelcem Slavoje byl Štěpán Kotlařík. K dalšímu utkání nastoupil Slavoj
proti Sokolu Bor a výhra 12:1 spravila
našim svěřencům chuť. Pěti brankami
se ukázal M. Matys, dvěma M. Janoch,
po jedné pak P. Bobek, P. Šuta, M. Henych, P. Havlík,D. Zítka. Ke třetímu
utkání zajížděl Slavoj do sousední Plané. Domácí neponechali nic náhodě
a Slavoj smetli vysoko 13:4. První branku vstřelil Abramčuk, další tři pak Matys. O posledním dubnovém víkendu
pak hostil Slavoj borce ze Sokola Stráž.
Tento duel byl opravdu velice vyrovnaný, i přes to v samém závěru dokázal
Slavoj vstřelit ještě dvě branky a tím si
připsal další tři body do tabulky. Výsledek 7:4 hovoří za vše. Čtyři branky vsítil Matys,po jedné brance pak Henych
M., Havlík a Zítka. Další soupeřem byl
FK Tachov ,,B“, toto utkání mělo obdobný průběh jako zápas předchozí.
Po velkém boji získal Slavoj další tři
body za vítězství 8:6. Tři krát se trefil
Janoch, jednou pak Havlík a čtyř krát
Matys.
Konečné pořadí :
1. Tachov A
184:22
2. Stříbro
153:28
3. Planá
112:37
4. Slavoj
98:66
5. Tachov B
83:78
6. Tachov C
88:90
7. Stráž
52:131
8. Třemešné
26:130
9. Kostelec
55:160
10. Bor
22:146

36b.
36b.
33b.
27b.
21b.
18b.
10b.
8b.
3b.
3b.

Střelecká listina starší přípravky:
Matys - 31 br.,Havlík - 18 br., Šuta - 12
br., Janoch - 11 br., Kotlařík - 10 br., Henych - 6 br., Abramčuk - 6 br., Bobek - 3
br., Zitka - 2 br
SPORT ANO, DROGY NE
Vedoucí mládeže fotbalu
Luboš Matys
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Mladší přípravka
Naši nejmenší borci zajížděli 19. února 2017 na poslední
zimní halový turnaj do Sokolova, kde si mohli poměřit síly
s velice atraktivními soupeři. Hned na úvod Slavoj remizoval s Jiskrou Aš 1:1. Střelecky se prosadil D. Zlatník.
Ve druhém duelu jsme podlehli 1. FC Karlovy Vary 1:4,
gól vstřelil Š. Kotlařík. Ve třetím utkání na nás čekal těžký
soupeř Baník Sokolov, který náhodným gólem pět vteřin
před koncem utkání zkorigoval výsledek na 1:1. Za Slavoj se opět trefil Zlatník. Ve čtvrtém duelu na nás čekala
FC Viktoria Plzeň, na kterou se naši borci těšili nejvíce. Prohra 3:0 s takhle atraktivním soupeřem nebyla pro naše
kluky žádným problémem. V utkání s Kraslicemi se prosadil J. Zimák, který zajistil svým gólem výhru 1:0 a Slavoj si
mohl připsat další body. Pak už na nás čekal FC Cheb, se
kterým jsme prohráli 0:2 a stejně tak se Sokolem Plzeň
0:6. Slavoj tak obsadil s osmi body pěknou pátou příčku
v tabulce. Následoval další fotbalový turnaj v Kynžvartu
na kterém naši borci ani jednou nezaváhali. Po čtyřech vyhraných utkáních si přivezli prvenství. Střelecky se prosadil Matys 8br., po jedné pak Dědouch, Bobek P., Bobek J.,
Havlík,Henych M. Také je třeba vyzdvihnout výkon brankáře P. Henycha který udržel čisté konto.
Zatím poslední turnaj pořádala 2. května Jiskra Aš,
do kterého bylo přihlášeno sedm mužstev. Hrálo se systémem každý s každým a Slavoj se opět neztratil. Po dvou výhrách, dvou remízách a třech prohrách obsadil Slavoj čtvr-

tou příčku. Střelci: Dědouch 2 br., Henych M. 1 br., Havlík
3 br., Matys 8 br.
Konečné pořadí:
1. SK Kladno
21 b. 5. Jiskra Aš B
7 b.
2. Jiskra Aš
18 b. 6. FC Cheb
6 b.
3. FK Baník Sokolov
13 b. 7. AFK Slivenec 0 b.
4. Slavoj
8 b.
Závěrem bych chtěl popřát našim borcům pevné zdraví
a přesnou mušku, a taky poděkovat rodičům i fanouškům
za jejich podporu.
SPORT ANO, DROGY NE
Vedoucí mládeže fotbalu Luboš Matys

Šachisté odehráli pět turnajů
Šachový oddíl Slavoj Chodová Planá pořádá každý měsíc turnaj pro veřejnost. Dosud se odehrálo pět turnajů, do kterých se zapojilo devět hráčů.
Pořadí v každém turnaji se boduje do celoroční soutěže. Zatím vede Jiří Straka, který má 24 bodů. Druhý je Miroslav Lulák s 19 body. Na třetím místě je Štefan Kapolka se 17 body.
Šachový oddíl zve další zájemce k účasti. Příští turnaj bude
v neděli 18. června od 14 hodin v hotelu Slunce.
Jiří Straka

Nejlepším golfistou na simulátoru byl Hanko
Golfový klub pořádal v zimě 13 turnajů na simulátoru
v klubovně. V kategorii mužů získal nejvíce bodů David
Hanko před Davidem Klímou a Lukášem Drdou. Mezi ženami byla nejlepší Lucie Pokorná před Kateřinou Hlačíkovou
a Simonou Hlačíkovou. Kategorii dětí vyhrál Jakub Hlačík
před Vojtěchem Hlačíkem a Davidem Pokorným.
Letos zatím golfisté hráli 4 venkovní turnaje v Teplé,
Alfrédově, Sokolově a v Cihelnách. Průměrná účast byla 27
hráčů. V soutěži o mistra klubu zatím vede David Klíma se
61 body. Za ním následují Lukáš Drda (55), David Hanko
(48), Miloš Hlačík (47), Karel Novák (47), Jaroslav Smetana
(47), Tomáš Marcin (40) a Jiří Straka (39).
Jiří Straka
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HASIČI
Výjezdová jednotka Městyse hodnotila rok 2016
V lednu letošního roku proběhlo
hodnocení činnosti výjezdové jednotky za rok 2016 a rádi bychom vás
o něm informovali.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městyse Chodová Planá, jejímž zřizovatelem je Městys Chodová Planá,
má svůj rozpočet, který připravuje
velitel a schvaluje rada a zastupitelé
Městyse.
O členech jednotky
Jednotka je zařazena v kategorii
JPO III/A a čítá 11 členů. Je složena
z jednoho velitele, dvou velitelů družstva, třech strojníků a zbytek tvoří hasiči včetně strojníků.
Velitelé a strojníci pravidelně během roku navštěvují kurzy HZS Plzeňského kraje. Jednotka má vyškoleného
zdravotníka, technika chemické služby. Všichni členové mají kurz pro práci
s motorovou pilou. HZS Plzeňského kraje vyškolilo 8 členů jednotky
na práci s motorovou pilou v extrémních podmínkách a práci s rozbrušovací pilou a také pro práci ve výškách
a nad otevřeným prostorem. Máme
také instruktora na motorové pily. Členové jsou také nositeli dýchací techniky a prochází pravidelnou zdravotní
prohlídkou.
Působnost jednotky
Jednotka působí v katastru městyse o rozloze 63 km2 s 1800 obyvateli.
Do katastru Městyse patří Dolní Kramolín, Holubín, Pístov, Výškovice, Domoslavičky, Boněnov, Hostíčkov, Michalovy Hory a Výškov.
Jednotka také vyjíždí mimo svůj
katastr a to v 1.stupni poplachu
do 20 obcí, ve 2.stupni poplachu až
do 45 obcí a ve 3.stupni poplachu
do 20 obcí, dále také vyjíždí ve spolupráci s HZS Karlovarského kraje směr
Mar.Lázně v 1.stupni poplachu do 4
obcí, ve 2 stupni poplachu do 20 obcí.
Do 3 stupně nebyla jednotka zařazena.
Možnosti výjezdů jednotky mají dosti
velký okruh, a proto je tato práce velmi náročná. Členové musí skloubit své
zaměstnání s volnem, které věnují činnosti v jednotce.

O zásahové technice
Jednotka disponuje třemi zásahovými vozidly. CAS 20 MAN 4x4, který
čítá stáří 9 let, dopravním vozidlem
AVIA A 31 stářím 28 let, které před 11
lety prošlo částečnou opravou v Polsku. Dále je k dispozici velitelský vůz
Škoda Forman, starý 22 let, který byl
získán bezplatným převodem před 6
lety od HZS Plzeňského kraje a bylo
vybaven k prvnímu zásahu. Jednotka také používá přívěsný vůz PPS 12,
který jednotce věnoval místní pivovar
Chodovar. Dále vlastníme nezásahové
vozidlo, a to historický hasičský kočár
z konce 19. století.
Jednotka za rok vyjížděla celkem
k 15 událostem, z toho 4 události byly
mimo vlastní katastr. Jednalo se o 9
požárů, 4 technické pomoci, 1 dopravní nehodu a 1 planný výjezd. Průměrný
čas výjezdu je 4 minuty. JPO III/A má
povinnost vyjet do 10 minut.
Aktivita jednotky
Jednotka svou činností otevřela
také 4 byty, které si majitelé zabouchli. Hasiči odchytli dva psy. Zúčastnili
se dětského dne v Chodové Plané, Oldřichově. Byl proveden lezecký výcvik
v pivovaru Chodovar, zabezpečena zálivka veřejné zeleně pro Městys v rozsahu 44 hodin. Dále byl zajištěn branný závod pro místní základní školu,
kde členové vytvořily pro děti lanové
centrum. Podíleli jsme se na stavění
majky na zámku. Pravidelně zajišťujeme požární dohled na závodech
na ploché dráze v Mar. Lázních, za loňský rok to bylo v rozsahu 90 hodin. Každý
rok dozorujeme dětský maškarní ples.
Dále byl zajištěn požární dohled při rekonstrukci firmy POLYTEC, a to v rozsahu 46 hodin. Jednotka čistila kanalizaci
ve Výškovské ulici, vyprošťovala kamion na Buchtále a čistila komunikaci
v obci a ve firmě Merimex v Plané.
Odpracováno bylo na :
Údržbě výzbroje a výstroje
Údržbě vodního zdroje
Údržbě techniky
Kulturní a spol.akce
Výpomoc Městysi
Propagace PO
Preventivní požární hlídky

90 hod.
4 hod.
121 hod.
153 hod.
152 hod.
22 hod.
136 hod.

Příprava odbornosti JSDH 40 hod.
Celkem aktivita byla
798 hod.
Závěrem bych chtěl všem členům
poděkovat za práci v jednotce. Poděkování patří také všem, co jednotku
podporují v její činnosti včetně Městyse a rodinným příslušníkům .
Hasiči, pro někoho obyčejné slovo ,
pro nás rodina
Kam hasiči už vyjížděli ?
Hasiči od 1. 1. 2017 do 20. 5. 2017 vyjížděli celkem k 11 událostem.
13. 1. 2017 - Požár - obec Vyškov
vyhlášení: 12.30 hod.
výjezd: 12.36 hod.
Jednalo se o požár v komíně.
13. 1. 2017 - Technická pomoc
- Vyškovice
vyhlášení: 19.56 hod.
-výjezd: 19.59 hod.
Jednalo se vyproštění osobního vozidla zapadlého v příkopu . Na místo
události se muselo dojít 2 km pěšky
do kopce.
23. 2. 2017 - Požár - Chodská 64,
Chodová Planá
vyhlášení: 0.35 hod.
výjezd: 0.40 hod.
Jednalo se o požár domu v blízkosti
budovy mladých hasičů. Hasiči hlídali
budovu do odpoledních hodin.
23. 2. 2017 - Požár - Chodská 64,
Chodová Planá
vyhlášení: 14.23 hod.
výjezd: 14.23 hod.
Opětovné zahoření v jedné místnosti
vyhořelého domu. Kolem 15.00 hod.
byl na místo povolán pes na vyhledávání požáru. Místo požáru označil a
byli odvezeny vzorky. Na jiném místě
pod schody pes označil možnost nalezení osoby. Byli povoláni další psy na
vyhledávání osob. Ty to místo potvrdili.
23. 2. 2017 - Technická pomoc
- Chodská 64, Chodová Planá
vyhlášení: 17.45 hod.
výjezd: 17.48 hod.
Vyhledání osoby ve vyhořelé budově
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společně s HZS a policii. Činnost byla
odložena na druhý den s důvodu nedostatku světla.
24. 2. 2017 - Technická pomoc
- Chodská 64, Chodová Planá
vyhlášení : 8.48 hod.
výjezd: 8.49 hod.
Jednalo se o vyhledání možné osoby
ve spáleništi. Osoba nebyla nalezena.

13. 3. 2017 - Technická pomoc
- sídliště Lučina Ch.Planá
vyhlášení: 15.25 hod.
výjezd: 15.29 hod.
Jednalo se o technickou závadu sušičky
24. 3. 2017 - Požár - Chodská 64,
Ch.Planá
vyhlášení: 22.39 hod.
výjezd: 22.43 hod.
Jednalo se o požár osobního auta v zahradě.

Duben byl bez výjezdu

mezi SDH Brodem nad Tichou, Planou a Chodovou Planou. Jarní soutěž
v Kladrubech byla také složena z několika náročných disciplín. Obsahovala
dvě štafety , PÚ CTIF a požární útok.
Navíc ji poznamenalo špatné počasí,
z větší části soutěž provázel déšť
a bouřka. Mladým hasičům to ale bojovnost nevzalo a dokázali zabodovat.
I přes nepřízeň počasí porazili SDH Planá v požárním útoku a tím dokázali obsadit celkové pěkné druhé místo.

Celkový výsledek Okresní soutěže
Plamen 2016 - 2017 Kladruby
1.místo MH SDH Brod nad Tichou
2.místo MH SDH Chodová Planá
3.místo MH SDH Planá

8. 5. 2017 - Technická pomoc - Vyškov
vyhlášení: 9.51 hod.
výjezd: 9.56 hod.
Jednalo se padlí strom na silnici za byvalou cihelnou.
velitel jednotky Václav Zimák

1. 3. 2017 - Technická pomoc - sídliště
Lučina , Chodová Planá
vyhlášení: 18.51 hod.
výjezd: 18.53 hod.
Jednalo se o otevření zabouchlého
bytu.
5. 3. 2017 - Požár - Chodský Újezd
vyhlášení: 15.06 hod.
výjezd: 15.11 hod.
Jednalo se o požár kolny při grilování.

Mladí hasiči
V Okresní soutěži Plamen se mladí hasiči z Chodové Plané neztratili.
Tato soutěž je náročná, neboť probíhá dvakrát ročně. Tentokrát se konala
v Kladrubech, jednou v loňském roce
na podzim a letos na jaře. Podzimní
soutěž se vyznačuje převážně několika disciplínami ve formě branného
závodu. Mladí hasiči se umístili na pěkném třetím místě a zachovali si naději
na ještě lepší umístění v podzimních
závodech. Napínavý souboj probíhal
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Poděkování patří všem, kteří se
na tomto výsledku podíleli. Příští ročník
Plamen 2017 - 2018 se bude odehrávat v
Chodové Plané. Věřím, že se mladí hasiči
budou snažit o co nejlepší výsledek.
starosta SDH Václav Zimák

Městys Chodová Planá
pořádá a všechny zblízka i z daleka zve na

X. Chodské Svatojánské
zámecké slavnosti
24. června 2017
PROGRAM
9.00
9.30 - 11.00

Otevření jarmarku a stánkového prodeje
Legrácky s Mimoni
Zábavný komponovaný interaktivní pořad písniček, tancování, mimoních soutěží, humorných
gagů a legrace s oblíbenými dětskými seriálovými a filmovými postavičkami Mimoňů - Stuartem
a Kevinem (baviči v maskotech) a klaunem Ferdou.

11.00 - 14.00

Bublinovo kouzelnický workshop
s mistry bublin a kouzel Ingrid a Jakubem - komponovaný program mimo pódium,
pod party stanem a bezprostředně u něj. Předvádění výroby bublin, obalování do bublin - „bublinoví kosmonauti“ a hadi, děti i dospělí se učí tvořit bubliny. Také se můžou v bublinách fotit.
Předvedení kouzel a učení jednoduchých kouzlíček. Také balónkové kouzlení.

11.30 - 12.00
12.00
13.30 - 15.00

Areál zámku a následně areál Chodovaru
Slavnostní zahájení Chodských slavností
Průvod městysem
Zuzana Bubílková a Standa Hložek
zábavný komponovaný interaktivní pořad BUBU fóry a příhody aneb Co kamery nevidí.
Setkání s legendární novinářkou, publicistkou, moderátorkou, první dámou české politické
satiry, která přijede se svým milým hostem. Pořad humorného povídání, vzpomínek, příhod,
známých a oblíbených písniček a odpovědí na otázky návštěvníků akce.

16.00 - 19.00
22.00

CITY BAND
Ohňostroj

- trio hudebníků, kteří hrají k tanci i poslechu směs

Doprovodný program:
Po celou dobu budou v provozu DOBOVÉ HRY pro děti i dospělé : střelba z luku, střelba z kuše, sestřelování rytířů lukem, hod kopím, hod
sekerkami do terče, krmení draka pro malé děti, oblékání do středověkých zbrojí, ukázky zbraní a výzbroje, malování obličejů pro děti a spousta
další zábavy.
Aquazorbing - tzv. chůze po vodní hladině. Tato atrakce je určena pro děti i dospělé (v areálu zámku)
Po celý den budou v provozu v areálu zámku oblíbené lunaparkové atrakce pana Schmieda.
V průběhu dne od 9:00 do 16:00 hodin můžete navštívit a nakoupit ve stáncích tradičních českých trhovců i na staročeském jarmarku nejrůznější zboží, vyzkoušet si stará řemesla na vlastní kůži. Budete si moci ozdobit vlastní svíčku, utkat plátno, vytočit hrnek nebo zkusit uplést košík
či poznat řemeslo platnéřské a mincířské. Řemeslníci a stánkaři z různých koutů naši vlasti Vám předvedou své dovednosti a zboží.

PŘIJĎTE K NÁM NA PRAVÉ CHODSKÉ KOLÁČE, DOBRÉ MASO A PIVO. OCHUTNEJTE TRADIČNÍ LANGOŠE, TRDELNÍK,
CUKROVOU VATU A DALŠÍ DOBROTY, KTERÉ PRO VÁS NACHYSTÁME.

www.chodovaplana.cz

Změna programu vyhrazena.
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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. 8. 2017. Toto číslo vychází 7. 6. 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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