9/2017

OBČASNÍK MĚSTYSE CHODOVÁ PLANÁ

ROČNÍK 25

ČÍSLO 3

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí spoluobčané,
vítám vás opět na stránkách našeho
podzimního občasníku. Čas plyne jako
voda a měsíce odpočinku a zábavy
jsou již za námi. Užíváme si příjemného,
i když někdy zamračeného počasí. Není
to úplně na koupání, ale je to ideální
počasí pro naše procházky spadaným
listím nebo vonícím lesem. Asi není nikdo, kdo by alespoň na chvilku nezalezl
v klidu do lesa a nekochal se úrodou hřibů, lišek a ostatních hub, kterých je letos
v našem kraji zatím poskrovnu.

Děkuji těm, kteří se podíleli na letních
sportovních a kulturních akcích, a i když
se říká ,,nikdy se nezavděčíš lidem všem“,
myslím si, že se vydařily. Velký dík patří i vám, kteří jste přišli v hojném počtu
a dovršili tím jejich neopakovatelnou atmosféru.
Přeji všem občanům krásné babí léto
a těším se na vás opět na některé z připravovaných akcí.
Ctirad Hirš, starosta

DĚNÍ V OBCI
na základě usnesení zastupitelstva městyse byl zahájen prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě
Slovany - I. etapa část B
dokončena je rekonstrukce atletické dráhy a zpevněných ploch v areálu hřiště
bylo provedeno umytí fasády budovy kulturního domu i radnice

pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1

nejpozději do konce října, podle možností
dodavatelské firmy budou v osadách Výškov,
Michalovy Hory, Dolní Kramolín a na hřišti
v Chodové Plané osazeny další dětské herní prvky
a příslušný mobiliář
probíhá stavba odkanalizování Pivovarské ulice
bylo zrekonstruováno oplocení dětského hřiště
na sídlišti Lučina
byly vybaveny nové kabiny na hřišti částečně
z dotačních prostředků Plzeňského kraje
hřiště Michalovy Hory

Kabiny na hřišti původní stav

Kabiny na hřišti nový stav

dotačních prostředky byly taktéž částečně použity při nákupu dvou kusů dýchacích přístrojů DRAEGER
pro výjezdovou jednotku hasičů

NABÍDKA VOLNÝCH STAVEBNÍCH PARCEL

červené plochy - volné stavební parcely
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zelená plocha - jedná se o veřejnou zeleň

OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 22 ze dne 16. 8. 2017
94. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 22. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: Vlastimil Machovec
			

Roman Kohoutek

3. Ověřovatele zápisu: Karel Benda
		

Václav Zimák

11. Směnu části pozemku p.č. 4076 trvalý travní porost o výměře
773 m2 v k.ú. Chodová Planá (dle GP č. 1098-216/2017 je přesné
označení pozemku p.č. 4076/2 o výměře 773 m2) za část pozemku p.č. 4077 trvalý travní porost o výměře 773 m2 v k. ú. Chodová
Planá (dle GP č. 1098-216/2017 je přesné označení pozemků p.č.
4077/2 o výměře 317 m2 a p.č. 4077/3 o výměře 456 m2).
(bod č. 22.8 programu ZM)

4. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3459/4 o výměře 101 m2 (od- 12. Prodej části pozemku p.č. 209/8 ostatní plocha o výměře 2851
děleného geometrickým plánem č. 1090-25/2017 z pozemku
p.č. 3459/1) v k. ú. Chodová Planá, na kterém se nachází chodník
v ulici Mariánskolázeňská, z vlastnictví Plzeňského kraje
do vlastnictví Městyse Chodová Planá.
(bod č. 22.1 programu ZM)

5. Prodej pozemku p.č. 3250/121 orná půda o výměře 686 m2

m2 v k.ú. Chodová Planá (dle stávajícího GP č. 731-986/2007 se
jedná o pozemek p.č. 209/35) obálkovou metodou. Nejnižší nabídková cena 413.965,- Kč včetně DPH.
(bod č. 22.9 programu ZM)

13. Prodej části pozemku p.č. 209/8 v k.ú. Chodová Planá (dle stáva-

jícího GP č. 731-986/2007 se jedná o pozemek p.č. 209/38) obálv k.ú. Chodová Planá za podmínek prodeje pozemků pro rokovou metodou. Nejnižší nabídková cena 804.263,- Kč.
dinné domy Chodová Planá - lokalita Slovany - I. etapa, část B
(bod č. 22.10 programu ZM)
schválených ZM dne 14. 6. 2017.
(bod č. 22.2 programu ZM)
14. Prodej části pozemku p.č. 209/8 ostatní plocha o výměře
4883 m2 v k.ú. Chodová Planá (dle stávajícího GP č. 731-986/2007
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6. Prodej pozemku p.č. 3389/5 orná půda o výměře 892 m
se jedná o pozemek p.č. 209/37) obálkovou metodou. Nejnižší
v k.ú. Chodová Planá za podmínek prodeje pozemků pro ronabídková cena 709.012,- Kč.
dinné domy Chodová Planá - lokalita Slovany - I. etapa, část B
(bod č. 22.10 programu ZM)
schválených ZM dne 14. 6. 2017.
(bod č. 22.3 programu ZM)
15. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 3604 v k.ú. Cho-

7. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 3250/112 orná půda
o výměře 802 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 22.4 programu ZM)

dová Planá o výměře cca 1350 m2 (přesné označení pozemku
a přesná výměra budou určeny GP) za účelem výstavby komunitního domu pro seniory.
(bod č. 22.11 programu ZM)

8. Vyhlášení záměru směny pozemku p.č. 3389/4 orná půda 16. Prodej pozemku p.č. 72/7 trvalý travní porost o výměře 47 m2

o výměře 892 m2 v k.ú. Chodová Planá ve vlastnictví Městyse
v k.ú. Výškov, který byl vytvořený GP č. 90-116/2017 z p.p.č. 72/2.
Chodová Planá za část pozemku p.č. 3380/11 orná půda o výmě(bod č. 22.12 programu ZM)
ře 371 m2 v k.ú. Chodová Planá a část pozemku p.č. 3389/68 orná
půda o výměře 521 m2 v k.ú. Chodová Planá (označení pozemků 17. Vyhlášení záměru prodeje st.p.č. 3250/123 o výměře 875 m2
a přesná výměra jsou dle GP č. 1099-218/2017).
orná půda a st.p.č. 3250/120 o výměře 781 m2 orná půda vše
(bod č. 22.5 programu ZM)
v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 22.13 programu ZM)
9. Prodej pozemku p.č. 4080 trvalý travní porost o výměře 498 m2
v k.ú. Chodová Planá.
18. Vyjmutí pozemku p.č. 3393/7 o výměře 1086 m2 zahrada v k.ú.
(bod č. 22.6 programu ZM)
Chodová Planá z nabídky prodeje z důvodu zachování veřejné

10. Prodej části pozemku p.č. 3607 o výměře 62 m2 v k.ú. Chodová
Planá (dle GP č. 1097-210/2017.
(bod č. 22.7 programu ZM)

zeleně a vytvoření komunikačního a odpočinkového prostoru.
(bod č. 22.13 programu ZM)

19. Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5, písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
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v platném znění, na návrh pořizovatele, Městského úřadu Tachov - úřadu územního plánování, zadání Změny č. 3 územního plánu Chodová Planá - datum úpravy 08/2017, projednané
podle § 47 stavebního zákona s tím, že bude zpracován rovnou
návrh Změny č. 3 územního plánu Chodová Planá, bez variant
řešení, nebude pořizováno ani vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území.
(bod č. 22.14 programu ZM)

20. Prodej pozemku p.č. 3250/115 orná půda o výměře 905 m2 v
k.ú. Chodová Planá za podmínek prodeje pozemků pro rodinné
domy Chodová Planá - lokalita Slovany - I. etapa, část B schválených ZM dne 14. 6. 2017.
(bod č. 22.15 programu ZM)

21. Úplatné nabytí pozemků p.č. 4004/2 ostatní plocha o výměře 82
m2 a p.p.č. 4004/3 ostatní plocha o výměře 5622 m2 v k.ú. Chodová Planá (dle GP č. 1089-23/2017) do vlastnictví městyse Chodová Planá od společnosti České dráhy a.s., Nábřeží L. Svobody
1222, 110 15 Praha 1.
(bod č. 22.16 programu ZM)

22. Rozpočtové opatření č. 7/2017

95. ZM neschvaluje

1. Snížení kupní ceny bytové jednotky č. 7 v bytovém domě č.p.
467 v Chodové Plané dle předložené žádosti společnosti RAZKA
reality s.r.o. Tachov.
(bod č. 22.22 programu ZM)

96. ZM bere na vědomí

1. Plnění rozpočtu městyse Chodová Planá za období leden - červenec 2017.
(bod č. 22.17 programu ZM)

97. ZM ukládá

1. Starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy
podle bodu I. tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
(bod č. 22.15 programu ZM)

2. Starostovi městyse uzavřením smlouvy na úplatné nabytí pozemků p.č. 4004/2 ostatní plocha o výměře 82 m2 a p.p.č. 4004/3
ostatní plocha o výměře 5622 m2 v k.ú. Chodová Planá (dle GP
č. 1089-23/2017) do vlastnictví městyse Chodová Planá od společnosti České dráhy a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha.
(bod č. 22.16 programu ZM)

(bod č. 22.18 programu ZM)
98. ZM revokuje

1. Usnesení ZM č. 84.7 ze dne 3. 5. 2017

23. Rozpočtové opatření č. 8/2017.

(bod č. 22.1 programu ZM)

(bod č. 22.19 programu ZM)

24. Vložení projektové dokumentace ke stavbě „Chodová Planá rozšíření kanalizace za zámkem“ v hodnotě 21.688,- Kč do správy a hospodaření Vodohospodářského sdružení obcí západních
Čech, zastoupeného akciovou společností Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.
(bod č. 22.20 programu ZM)

25. Cenovou nabídku společnosti Neogenia s.r.o., Milenium Center,
Hybešova 42, 602 00 Brno na systém Mobilního rozhlasu pro
města a obce.
(bod č. 22.21 programu ZM)

26. Prodej pozemku p.č. 3393/6 orná půda o výměře 892 m v k.ú.
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Chodová Planá za podmínek prodeje pozemků pro rodinné
domy Chodová Planá - lokalita Slovany - I. etapa, část B schválených ZM dne 14. 6. 2017.
(bod č. 22.23 programu ZM)

27. Prodej bytu č. 7/467 o velikosti 1+3, výměra 80,98 m2 (vč. příslušenství) a podílu 7635/165236 na společných částech (st.p.č.
643, 644 v k.ú. Chodová Planá) v čp. 467 sídl. Lučina, Chodová
Planá.
(bod č. 22.24 programu ZM)
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Dne 8. listopadu 2017
se koná 24. 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.

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA
NÁSTROJE FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ OBCE
- pokračování

V minulém čísle vydání občasníku REGENT jsme Vás seznámili s částí přípravy jednoho z hlavních nástrojů finančního hospodaření obce, jímž je Střednědobý výhled rozpočtu a to s Analýzou hospodaření obce Chodová Planá v
letech 2014 - 2016.
Další důležitou součástí střednědobého výhledu rozpočtu městyse pro finanční plánování rozvoje ekonomiky
obce je současnost, tzn. schválený rozpočet na rok 2017.
Rozpočtový proces sestavování rozpočtu se řídí zákonem

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Návrh rozpočtu je sestavován v návaznosti na schválený střednědobý výhled rozpočtu, na základě údajů rozpisu státního rozpočtu a na základě údajů z rozpočtu kraje.
Není-li rozpočet obce schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření obce v době
do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.
Rozpočet na rok 2017 byl sestaven jako schodkový.
Do rozpočtu je zapojena rezerva za pomoci položky financování.

Rekapitulace schváleného rozpočtu 2017
text ( tis. Kč )				zdroje			výdaje			rozdíl
běžný rozpočet				

30 209 			

28 011			

2 198

kapitálový rozpočet			

2 600 			

13 821			

-11 221

celkem(bez financování )		

32 809			

41 832			

-9 023

Financování				

9 023 			

0 			

9 023

Celkem					41 832			41 832			

0

Na celkových příjmech rozpočtu se nejvíce podílí daňové příjmy
Do rozpočtu obce tak plynou tyto daňové příjmy:
výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází,
podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně
z přidané hodnoty,
podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně
(záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako
plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně
(záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů z DPFO
ze závislé činnosti,
podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu
daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého
o výnosy uvedené v písmenech c) a d) § 4, zákona
č. 243/2000 Sb. (dále jen zákona),
podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně
z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených
v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písmeno a) zákona,

daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané
srážkou podle zvláštní sazby,
podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako
plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.
Struktura daňových příjmů městyse se mění v návaznosti na novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
Při zpracování rozpočtu na rok je vždy přihlédnuto
k vývoji celostátního inkasa sdílených daní v roce předchozím.
Změny rozpočtu se následně během roku provádí
rozpočtovými opatřeními, jejichž použití opět upravuje
zákon č. 250/2000 Sb.

		

Za Finanční výbor zastupitelstva městyse
Tomáš Marcin - člen výboru
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NABÍDKA DOMÁCÍCH KOMPOSTÉRŮ
Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín (SOČ Černošín) pořídilo pro projekt „Předcházení vzniku bioodpadů SOČ“ domácí kompostéry, které
budou obyvatelům rodinných zástaveb členských obcí zapůjčeny k využití na vlastních pozemcích.

- Doba zápůjčky je stanovena na 5 let
- Kompostér je zapůjčen zdarma

Městys Chodová Planá je členem SOČ Černošín a získalo:
- 30 kusů kompostérů o objemu 600 litrů
- 30 kusů kompostérů o objemu 900 litrů.
Městys Chodová Planá nabízí občanům využívání kompostérů na základě smlouvy o zápůjčce za níže uvedených
podmínek:
- Občan je vlastníkem pozemku v katastrech Chodová
Planá, na kterém bude kompostér umístěn, popř. pozemek
užívá na základě nájemní smlouvy a vlastník pozemku s
umístěním kompostéru bez výhrad souhlasí
- O předání kompostéru bude sepsán zápis a občan obdrží pokyny k používání kompostéru
- Kompostér bude využíván výhradně ke kompostování
biologicky rozložitelného odpadu z domácností a zahrad
v souladu se zásadami správného kompostování po celou
dobu zápůjčky
- Vytvořený kompost nebude sloužit ke komerčním účelům, ale k vlastnímu využití
- Občan bude kompostér vhodnou formou chránit před
poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením a dále má
povinnost tyto události bez zbytečného odkladu hlásit
městysi Chodová Planá
- Městys Chodová Planá je po předchozím upozornění
oprávněn požadovat přístup ke kompostéru za účelem
kontroly jeho řádného užívání

Pořadí zájemců bude stanoveno chronologicky dle času
doručení konkrétní poptávky.
Kompostéry budou připraveny
k předání v druhé polovině září
2017.
Kontakt pro zájemce:
374 798 464
mestys@chodovaplana.cz
Občané, kteří si kompostér bezúplatně převezmou, jej budou užívat zdarma i po uplynutí pěti let.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Nový zámek Chodová Planá
www.zamek-chodova-plana.cz

www.facebook.com/zamekchodovaplana

Výsledky soutěže „Obří člověče nezlob se“, od 13.oo hod., ze dne 11. 6. 2017 , konaná v zámeckém areálu v Chodové Plané.
Bylo celkem 10 družstev, nazývali se : Mimoni, Budíci, Supermani, Rohlíci, Bombarďáci, Božkov-team, Fialíci, Šmoulíci, Cvalíci a Pterodaktilové.
1. „Fialíci“ ve složení: Josef Janoch ml., Josef Janoch nejml.,
Dušan Drexler, Šimon Drexler.
2. „Budíci“ ve složení: Nikola Černohorská, Tereza Budayová, Eva Rolková, Hana Budayová.
3. „Cvalíci“ ve složení: Marie Mastná, Filip Zezula, Pavel
Chval, Jitka Chvalová.
4. „Pterodaktilové“ ve složení: Nicola Honzíková, Petra Řezáčová, Věra Plecitá, Klára Řezáčová.
5. „Bombarďáci“ ve složení: Mikuláš Rapšo, Viktorie Rapšo6

vá, Karolína Hofmannová, Kateřina Krejčová.
6. „Šmoulíci“ ve složení: Lucie Řezáčová, Andrea Sudorová,
Eva Masnerová, Lucie Dubová.
7. „Mimoni“ ve složení: David Bobita, Lukáš Bobita, Lukáš
Janovec, Barbora Svobodová.
8. „Božkov- team“ ve složení: Josef Kubíček, Petr Diviš, Andrea Kohoutková, Lukáš Krejza.
9. „Rohlíci“ ve složení: Aneta Vaňkátová, Jaroslav Vaňkát,
Filip Vácha, Josef Gabriel.
10. „Supermani“ ve složení: Adéla Hnízdilová, Václav Škola,
Věra Karličková, Kristián Gabr.Punčochář.

První tři vítězná družstva obdrželi poháry a všichni hráči diplomy a pěkné ceny. Soutěžíci si ponechali barevné
čepice a šátky, od našeho spolku na památku. Bylo velice
milé, že družstva tvořili rodiče, prarodiče, tety, strýcové a
dětem se soutěž moc líbila, počasí nám přálo, sluníčko se

na nás smálo! Po ukončení soutěže byla pokácena p. Petrem Kadlecem májka a vše se odehrálo za potlesku přítomných diváků.
Slávka Janochová

Divadelní představení „R u s a l k a“
Nový zámek Chodová Planá z.s. pořádalo dne 17. 6. 2017
ve spolupráci s divadelním spolkem „Jezírko“ z Plzně,
v prostorách zámeckého areálu, divadelní představení
„R u s a l k a“.
Toto krásné libreto Jaroslava Kvapila přenesené na činoherní jeviště s celou svoji poetičností a silou příběhu zaujalo přítomné diváky. Pod rozlehlými korunami staletých
stromů, v samotné přírodě, bylo divadlo působivé. I když
z počátku trochu herce nebylo slyšet, v druhé polovině
představení se vše zlepšilo. A hlavně počasí, nám pořadatelům přálo. Rusalka, víly, princ, ježibaba, vše bylo v přírodním prostředí velice zajímavé.
Byla to další letošní akce našeho spolku, která se povedla, hlavně díky našim členům a sponzorům.
Zapsala: Slávka Janochová
V. ročník „DOKOPNÉ“
Nový zámek Chodová Planá z.s. pořádal dne 19. 8. 2017
jubilejní již V. ročník „DOKOPNÉ“ v areálu zámku Chodová
Planá.
Dokopná nabídla výtečné pečené bramborové placky
s povidly nebo se zelím, na které přišlo spoustu jedlíků. Dle
ohlasu přítomných si všichni pochutnali. A nejen placky, ale
i ostatní občerstvení bylo našimi členy spolku výborně zajištěno. Po celou dobu konání akce nám hrála k poslechu
známá country kapela „Crazy Horses“. Na ploše před zám-

kem vystavovali své výpěstky také členové místního ČZS,
kde byli vyhodnoceni nejlepší pěstitelé a včelaři, kteří přivezli ukázat úly a včelařské potřeby a prodej medu přímo
od včelařů.
Dokopnou provázela výstava dobových fotografií - Chodová Planá před 60 lety. K vidění byl již dnes historický vůz
Tatra 805, který zapůjčil p. Filip Waska, a stejnokroje PS.
Pro tvořivé a soutěživé děti byl zajištěn stánek, kde si
mohly vyzkoušet hrát společenské hry a poznávací soutě7

že. Děti vyráběly pod vedením zkušené paní učitelky úžasné papírové čepice, brýle, taštičky a jiné vlastní výtvory,
rozpoznávaly, jaké stromy rostou v lese, co žije v lese, a jiné
zajímavosti o přírodě apod. Bylo velice zajímavé poslouchat, jak děti umí vyprávět.

Při této akci nám nesměl chybět dětský skákací hrad,
který byl také v obležení. Děkujeme našim sponzorům.
Celé dopoledne nám svítilo sluníčko a nálada všech přítomných byla báječná.
Zapsala: Slávka Janochová

Český svaz včelařů spolek Chodová Planá
Jak se stát včelařem
Albert Einstein kdysi prohlásil, že pokud by vymizely ze Země včely, zbývaly by lidstvu pouhé
4 roky života. Bez včel by nedocházelo k opylení, bez toho by zase nebyly rostliny, zvířata a konečně ani lidé.
Poslední dobou opět roste záliba ve včelaření. Přestože je to prospěšný a krásný koníček, který
bezesporu zaujme, měl by si člověk zvažující, že se bude včelaření věnovat, skutečně pečlivě promyslet, zda je schopen naplnit všechny životní podmínky včel.
Včely může chovat na vlastním nebo pronajatém pozemku se souhlasem vlastníka. Povinností je zaregistrovat se
v ústřední evidenci včel, kde obdrží registrační číslo chovatele a stanoviště. Toto hlášení o počtu včelstev se obnovuje
každoročně. Určitě je vhodné zaregistrovat se v místě bydliště u včelařského spolku, který zajišťuje veškerý servis týkající
se léčebných opatření a dotační politiky.
Do začátku včelař toho nepotřebuje moc.
Jednou z prvních věcí jsou pomůcky proti včelímu bodnutí, klobouk, rukavice, včelařská kombinéza. Další nutnou pomůckou je rozpěrák,
smetáček, kuřák a následně bude potřebovat
medomet a odvíčkovací vidličku. Rozhodujícím
prvkem včelaření je samozřejmě úl a v něm
zdravé včelstvo.
V chodovoplánském spolku včelařů je dostatek zkušených funkcionářů i odborníků. Všichni
jsou ochotni přispět začínajícímu včelaři radou
i příkladem.
Jindřich Janoch, jednatel
Zdeňka Thomová Drexlerová, předseda

Najdi si svého včelaře
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Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu
Obnova kostela Všech svatých v Boněnově zdárně pokračuje
Ani v letošním roce náš spolek nezahálel. Především pokračují práce na obnově kostela Všech svatých v Boněnově,
dále se uskutečnil na konci prázdnin den plný her pro děti
a na prosinec chystáme oblíbenou vánoční výstavu. V příštím roce máme v úmyslu pokračovat i v přednáškovém
cyklu a nově bychom chtěli v Boněnově uspořádat také
koncert.
V boněnovském kostele Všech svatých byly letos osazeny dvoje vchodové dveře, v srpnu byla uskutečněna výmalba kostela a pracuje se na obnovení inventáře - již jsou
rozpracovány oltáře a lavice. Připravujeme také obnovu
venkovní fasády. Nezapomínáme ani na údržbu (drobné
opravy) a péči o okolí kostela. Díky obětavosti dárců, především z řad našeho spolku, se daří pokračovat v obnově
rychlým tempem.

Letos stavební práce na kostele zřejmě nedovolí uskutečnění dne otevřených dveří, ale v příštím roce bychom
rádi opět předvedli obnovovaný kostel veřejnosti.
Robert Gális, předseda OSOTR

Den plný her pro děti
Dne 26. srpna 2017 se v Chodové Plané uskutečnil den
plný her pro děti, který jim měl zpříjemnit blízké loučení s
prázdninami.
Poslední prázdninová sobota se v areálu zámeckého
parku tajemně proměnila v pohádkovou a několik hodin tu
s dětmi i dospělými pobývaly pohádkové a historické postavy, jak už ostatně napovídal samotný název celé akce Zpátky do minulosti.
Pro návštěvníky byl připraven po celý den pestrý program a také potřebné občerstvení. Děti i dospělí se postupně setkali např. s kovbojem, duchem šíleného vědce nebo
princeznou. Tajemné postavy si pro děti připravily rozmanité úkoly. Po jejich splnění čekala všechny účastníky zasloužená odměna. Ani letos nechyběla také populární jízda na
kárách, střelba ze vzduchovky či ježdění na ponících a již po
druhé za dětmi také zavítalo loutkové divadlo.
Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu (OSOTR) uspořádal pro děti den plný her již po deváté, takže se
příští rok můžeme těšit již na jubilejní 10. ročník.

Jakožto hlavní organizátorka celé akce bych ráda poděkovala všem, kteří se na přípravě podíleli - nejen členům
OSOTRu, ale také všem ostatním, kteří nám letošní den plný
her pomohli uspořádat.
Diana Gálisová

Vánoční výstava řemeslných a uměleckých prací
08. – 09.12.2017

Tradiční Vánoční prodejní výstava, kterou pořádá Občanský spolek pro Obnovu
tepelského regionu (Osotr) proběhne 08.12.2017 od 10:00 H – 18:00 H a
09.12.2017 od 09:00 H – 16:00 H v kulturním domě v Chodové Plané.
Návštěvníci se mohou těšit na spoustu krásných výrobků, které mohou potěšit
pod stromečkem.
Doprovodný program bude vystoupení sboru základní školy v Drmoulu a
workshopy pro děti.
Vstupné je dobrovolné, vítěžky z výstavy budou použity na opravu kostela
Všech svatých v Boněnově.
V případě zájmu s námi vystavovat se prosím ozvěte na tel.č.: 605291923
Diana Gálisová
Organizátor kulturních akcí za Osotr
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Myslivecký spolek HUBERT Chodová Planá
MS Hubert hospodaří na pronajaté honitbě od Honebního společenstva Dolní Kramolín o rozloze 1 231 ha v počtu
16 členů. Myslivecký rok jsme ukončili k 31. 3. 2017.
Letošní zima prověřila jak stav zvěře tak i připravenost myslivců se o zvěř postarat. Měli jsme dostatek krmení a proto zvěř
v zimě nestrádala.
Za zazvěření honitby a krmení na zimu jsme zaplatili
zhruba 51 000 ,-Kč.
Na brigádách pro myslivost odpracovali naši členové
918 hodin.
V roce 2016 bylo uloveno v honitbě :
119 ks zvěře sika
24 ks černé zvěře
13 ks srnčí zvěře
123 ks kachny březňačky
13 ks lišky obecné

Pro letošní rok dohodlo MS Hubert s Chodovka a.s. plán
práce v obecním lese jako
kompenzaci za vzniklé škody způsobené zejména zvěří sika
a přislíbylo intenzivnější
lov této zvěře.
V lednu jsme uspořádali Myslivecký ples s bohatou zvěřinovou soutěží o ceny.
V květnu jsme se podíleli na stavění Máje v Dolním
Kramolíně,v měsíci červnu jsme pořádali rybářské závody
a střeleckou soutěž členů MS.

Cvičení Combat Lifesaver v areálu zámku
Ve dnech 21. 7. - 23 .7. proběhlo v zámeckém areálu cvičení Combat Lifesaver, pod vedením zkušených instruktorů, pro vybrané příslušníky Aktivní zálohy Plzeň.
Kdo je Combat Lifesaver
Combat Lifesaver (doslova bojový zachránce životů)
nepatří mezi zdravotnický personál. Jedná se o řadového
vojáka, který ale disponuje pokročilými znalostmi poskytování první pomoci a také disponuje rozšířenou lékárničkou. Je mezičlánkem mezi první pomocí, kterou poskytuje
raněný voják sám sobě (self-aid) či kolegovi (buddy-aid),
a pomocí kvalifikovaného polního zdravotníka (combat
medic). Combat Lifesaver se angažuje od doby, kdy mu
v tom nebrání jeho primární bojový úkol, po dobu předání
raněného kvalifikovanému zdravotníkovi (tomu podle potřeby pak asistuje).
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Zapsal Brůžek František

chodné dýchací cesty a zabraňuje zapadnutí jazyka, prvotní ošetření pneumotoraxu, použití dekompresní jehly při
tenzním pneumotoraxu, správné použití izraelského tlakového obvazu, přeprava raněného na bezpečné místo pod
taktickým námětem a mnoho dalšího.
Cvičení mělo i noční část, kdy jednotka musela podle
zadaných souřadnic vypátrat raněného, provést základní
ošetření a přepravit ho na bezpečné místo určené k vyzvednutí.

Výcvik CLS by měl mít vždy aspoň jeden člen družstva
(či obdobně velké jednotky). Tím bude zajištěno, že dojde-li ke zranění, bude nablízku a pomůže (oproti zdravotníkům a lékařské péči, jejichž dosažení může trvat desítky
minut až hodin).
Kurz Combat Lifesaver (CLS) je podle amerického vzoru
v rámci Armády České republiky zabezpečován relativně
krátce (od roku 2008), a sice původně 25. protiletadlovou
raketovou brigádou (nyní plukem) ve Strakonicích, než byl
certifikován i jinde. Účastní se jej přednostně vojáci, které
čeká vyslání do zahraničních misí.

Závěrem bych za AZ Plzeň rád poděkoval úřadu městyse za propůjčení areálu k výcviku a hasičům za poskytnutí
noclehu v klubovně.
Roman Janoušek
AZ Plzeň

Vojáci se naučili, jak co nejrychleji zastavit masivní krvácení z amputovaných nebo silně poškozených částí těla,
aplikaci nosního vzduchovodu, který pomáhá zajistit prů-

HASIČI
Hasiči nejezdí jen k požárním událostem
Výjezdová jednotka není jen pro výjezd k požární události, ale také zajišťuje různé kulturní akce. V měsíci červnu
jsou to např. dětské dny a to v Chodové Plané, Oldřichově,
Zadním Chodově a na příští rok jsme byli osloveni i do obce
Broumov. Zajišťujeme také požární dohled na ploché dráze
v Mariánských Lázních a jiných kulturních akcích.
V červenci jsme pro tenisový tábor zajistili hasičský den,
v parku jsme vytvořili lezeckou dráhu pro všechny kategorie dětí a ukázali jsme jim některé záběry ze zásahu v povodních, kterých jsme se zúčastnili. Dále jsme dětem představili některé naše vybavení. Děti si mohly vyzkoušet např.
přilbu, dýchací přístroje anebo také stříkání z vysokotlakového zařízení, které však pro některé bylo velmi obtížné. Do
parku přijela také hasičská speciální cisterna na podvozku
Tatra Nosorožec, který uveze až 9 000 litrů vody a 500 litrů
pěny, děti měly možnost vyzkoušet si, jak to vypadá za vo-

lantem takové cisterny nebo na její střeše.
Další významnou akcí byla účast výjezdové jednotky
na filmování historického filmu v obci Otín. Film s názvem
„Defenestrace“ byl točen
Českou televizí ve spolupráci s televizí rakouskou
a německou a do kin by
měl přijít nejspíš příští rok.
My jsme se podíleli na výrobě deště, který byl nedílnou součástí scénáře.
Na vlastní kůži jsme si zažili,
jak je těžké natáčení takového filmu, některé scény se
točily i pětkrát, celkem jsme
na natáčení byli skoro 10
hodin.

Kam vás hasiči zvou?!
Dne 23. 9. 2017 budou hasiči ve spolupráci s Plánskými
službami a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou pořádat Memoriál Václava Zimáka. Účastníci se sjedou v místním pivovaru Chodovar. Proběhnou následující požární útoky:
14. ročník Memoriálu Václava Zimáka o putovní pohár
- kategorie mužů
10. ročník Memoriálu Václava Zimáka o putovní pohár
- kategorie ženy

12. ročník Memoriálu Václava Zimáka o putovní pohár
- kategorie mladý hasiči
3. ročník Memoriálu Václava Zimáka
- kategorie nejmladších hasičů

Novinkou Memoriálu je ve spolupráci s Plánskými službami s.r.o. a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou nový, tedy
1. ročník Memoriálu Václava Zimáka v kategorii veteráni. Tato kategorie je pro hasiče od 40 do 99 let. Startovat
mohou i ženy, když splní věk a každý závodník musí uvézt
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svou váhu. Na tento závod se připravují i pořadatelé se
svým družstvem.
Dne 14. 10. 2017 bude probíhat v Chodové Plané ve spolupráci s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou Slavnostní odhalení strážce hasičů - Svatého Floriána, 10 let zásahů cisterny
CAS 20 MAN 4x4. Pro všechny občany a účastníky je připraveno občerstvení a kulturní akce u hasičské zbrojnice.

Dne 21. 10. 2017 bude v Chodové Plané probíhat na
zámku a zámeckém parku Soutěž mladých hasičů - PLAMEN 2017/2018. Jedná se o hasičský sport mladých hasičů, který má dvě části. Jedna je v říjnu jako branný závod
a druhá část proběhne také v Chodové Plané jako požární
útoky, štafety a CTIF. Přijďte povzbudit naši mladé hasiče.

Hasiči vyjížděli
Od 1. 1. 2010 do 20. 8. 2017 hasiči vyjížděli ke 218 událostem.
Od června letošního roku vyjížděli:
12. 6. 2017 - vyhlášení události - 17.44 hod. Technická pomoc : výjezd - 17.48 hod.; jednalo se o padlý strom, který
zasahoval do komunikace za esíčkem směrem na Planou.
26. 6. 2017 - vyhlášení události - 2.27 hod. Požár: výjezd 2.33 hod.; jednalo se o požár kotelny v Plané.
28. 6. 2017 - vyhlášení události - 18.56 hod. Technická pomoc: výjezd - 19.00 hod ; jednalo se padlou vzrostlou větev na dráty vysokého napětí v Kyjovské ulici za mateřskou
školou.
30. 6. 2017 - vyhlášení události - 10.18 hod. Požár: výjezd 10.18 hod. Vyhlášen výjimečný stupeň nebezpečí. Jednalo
se o požár skladu propanbutanových a acetylenových lahví
v Plané u nádraží. Ve skladu se momentálně nacházelo kolem 500 lahví. Šlo tedy o velmi nebezpečné hašení haly, kde
se lahve nacházely. Naše jednotka na místo události dojela
hned pár vteřin po Plánské jednotce dobrovolných hasičů.
Hasiči vytvořili hned jeden proud ,,C,,, aby šli z dolní části
haly a mohli začít vše chladit. Docházelo k častým explozím lahví, a proto byl zásah velmi nebezpečný. Naši kluci se
po pár minutách dostali do prostoru haly, aby uvnitř chladili lahve. V momentě, kdy uvnitř chladili lahve, začala teplota
prudce stoupat a hrozilo k dalším explozím. Bylo vyhlášeno
okamžité opuštění pozic. Naši hasiči v rychlosti proskočili okny ven. CAS 20 MAN zajišťovala kyvadlovou dopravu
vody a velitel zajišťoval ve spolupráci s Policií dopravu vody
na požářiště z čerpacích stanovišť. Při tomto požáru došlo

ke smrti jednoho zaměstnance firmy, který byl později nalezen ohořelí a zavelený lahvemi.
20. 7. 2017 - vyhlášení události - 3.30 hod. Technická pomoc: výjezd - 3.35 hod. v obci Boněnov bylo bleskem zasaženo vysoké napětí, které je umístěno v blízkosti obce.
Ze sloupu vysokého napětí visel k zemi jeden drát. Byl přivolán technik od společnosti ČEZ.
28. 7. 2017 - vyhlášena událost - 16.45 hod. Požár: výjezd - 17.00 hod. jednalo se o požár stohu sena na poli ve
Vyškovské ulici. Po domluvě s majitelem jsme 36 kusu balíků (kol) nechali vyhořet. Hasiči měli dohled až do 6:00 hod.
ráno, kdy balíky dohořely a byly dohašeny vodou. Byla to
událost v délce 13 hodin. Členové jednotky se prostřídali
po půlnoci.
4. 8. 2017 - vyhlášena událost - 16.42 hod. Technická pomoc: výjezd - 16.43 hod. na sídliště Lučina, kde hasiči otevřeli větrem zabouchnutý byt. V letošním roce vyjela jednotka hasičů celkem k 18 událostem. Do konce roku vás
budu dále informovat o výjezdech hasičů
zpracoval velitel Václav Zimák

Okénko hasičů
I hasiči jsou jenom lidé
Zásahoví hasiči mají už z podstaty volby své dobrovolné činnosti vyšší míru odolnosti proti stresu než běžní lidé.
Jsou zvyklí racionálně zvládat mnohdy velmi vypjaté situace, kdy pod časovým tlakem a s velkou zodpovědností musí
dělat svoji práci. Právě jejich klid, racionalita, jistota toho co
dělají a nohy ,,pevně postavené na zemi,, pomáhají obětem
mimořádných událostí zvládat jejich vlastní stres.
Ale i hasiči jsou jenom lidé a někdy nastanou situace,
které otřesou i těmi nejotrlejšími. Nejde je přejít mávnutím
ruky, černým humorem ani se z nich jednoduše vypovídat
a tzv. je spláchnout jedním večerem v hospodě. Nemohou
si ani srovnat hlavu fyzickou námahou takového kalibru,
že člověk padne do postele vyčerpáním a ráno se vzbudí
s čistou hlavou, protože ,,ráno je moudřejší večera,,. Jsou
události, které nelze zapomenout, které dále ovlivňují život
člověka a které mohou být natolik závažné, že rozdělí život
na ,,předtím“ a ,,potom“.
Stát se může cokoliv
Se zvýšeným náporem na psychiku také souvisí, že se
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zásahoví hasiči musí vyrovnat například s tím, že se stanou
přímými svědky úmrtí jiných osob, zvláště kolegů nebo
dětí, dále s tím, že zasahují u událostí s větším množstvím
obětí; s vážnými zraněními obětí a u rozsáhlých katastrof
s velkými škodami a širokou základnou zoufalství postižených. Musí se vyrovnat i s případným selháním jejich záchranné mise apod.
S extrémními nároky na psychiku se hasič musí potýkat
i v případě, že se sám dostane do situace zraněného - např.
utrpí těžký úraz nebo je v ohrožení života při vážné dopravní nehodě, utrpí poleptání, ozáření, intoxikaci, těžké popáleniny nebo zažije zavalení či zasypání.
Stres, jehož zvládání se vymyká osvědčeným běžným
praktikám s sebou přináší i situace, kdy hasič v důsledku
dopravní nehody nebo chybného rozhodnutí způsobí těžké zranění nebo smrt někoho jiného, přičemž dlouhodobě a těžce stresující není jen pocit vlastní zodpovědnosti
a viny, ale např. i následné soudní řešení.
zpracoval velitel Václav Zimák

SPORTOVNÍ RUBRIKA
			

Sportklub je aktivní

Dětský den 2017
- Poděkování sponzorům
Sportkub Chodová Planá z.s pořádal 28. 5. 2017 v prostorách golfového
klubu v Chodové Plané Dětský den. Touto cestou bych rád
poděkoval všem sponzorům, kteří nám pomohli tuto náročnou akci v tomto rozsahu uskutečnit. Jsou to:
Lenka a Jan Volných, Simona a Luboš Hlačíkovi, Zuzana
a Richard Brümmerovi, Schmelzer s.r.o. Chodová Planá,
Zemní práce Karel Benda Chodová Planá, Pflaument Investment s.r.o., Chodovka a.s., Ctirad Hirš, Polytec Composites Bohemia s.r.o. Chodová Planá, Městys Chodová Planá,
Tanet c.z. Tachov, Chodovar s.r.o. Chodová Planá, HREUS-ELECTRIC Chodová Planá, Golfový klub Chodová Planá z.s.,
cody-tec Ing. Pavel Kodýtek, IGRO s.r.o. Tachov, AFR – zemní
práce s.r.o. Chodová Planá, Plánské služby s.r.o. Planá a další.
Cyklo 2017
V letošním roce slaví Sportklub Chodová Planá krásných
25 let od svého založení a k tomuto výročí byly pro členy
vyrobeny cyklodresy s motivem znaků Sportklubu, Chodovaru a Městyse Chodová Planá, čímž děkujeme za udělení
souhlasu s umístěním znaků na dresy.
Příznivci cyklistiky tedy v letošním roce jako první prezentovali nové dresy, tentokrát na Moravě. Pod záštitou
Sportklubu Chodová Planá projeli v týdnu od 17. 6. 2017
do 24. 6. 2017 trasu z Králíků, přes Dolní Moravu, Mohelnici,
Bučovice až do Lednicko-valtického areálu.

Voda 2017
Předposlední víkend v červenci Sportklub Chodová Planá z.s. uspořádal pro své členy a veřejnost již tradiční třídenní
vodácký zájezd, tentokrát jsme vyrazili na řeku Vltavu. Řeku jsme jeli z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny na zapůjčených plastových lodích. Během plavby jsme sjížděli náročné i lehčí jezy. Počasí se povedlo a celé tři dny svítilo sluníčko. První den
jsme jeli z Vyššího Brodu do Čeřína. Druhý den se pokračovalo do Českého Krumlova. Poslední etapa byla do Zlaté Koruny.
Vodácké výpravy se zúčastnilo 27 vodáku a celkově jsme zdolali 50km řeky Vltavy.
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TJ SLAVOJ
Správná cesta aneb „ Co děti, mají si kde hrát ? “
Milí přátelé sportu a příznivci Slavoje. Už to bude, můžeme říct dlouhá
doba, kdy se začal vytvářet stavební
kámen projektu Sport ano, drogy ne.
Náš stadion prochází velkolepou rekonstrukcí, která nejenom v našem
pohraničí, ale široko daleko v okolí
nemá obdoby. Co jsme si přáli se daří
plnit a to je moc dobře. Přece vše co se
zde vybuduje, bude sloužit nejenom
nám, ale především naším budoucím
generacím. Který z rodičů by si nepřál,
aby jejich děti vyrůstaly v takovém
překrásném prostředí stadionu, jehož
lokalita (součást Zámeckého parku) je
jedinečná. Je třeba ho neustále zdokonalovat a zároveň se o něj starat. Chtěl
bych poděkovat společnosti Chodovka a.s. za tuto údržbu a p. V. Machovcovi za péči, se kterou se o hřiště stará.
Jak on sám říká, musíte mít k tomuto
hřišti vztah. A o tom to je. Dospělí zde
nacházejí úlevu od každodenního pracovního vytížení a děti získávají další a
další možnosti, jak správně využít svou
energii. Pro děti naší ZŠ a MŠ je to příjemné zpestření a zkvalitnění sportovní výuky. Je naším úkolem a snahou
sjednotit lidi, aby drželi více pospolu,
jako to bylo dříve. Právě tento stadion

by nám v tomto záměru měl pomoci.
Pojďme si naše sporty v TJ znovu připomenout a ukázat, jaké další možnosti sportovního vyžití zrekonstruovaný
areál nabízí. Je to především sport
číslo jedna, naše chlouba, fotbal. Dále
jsou to tenis, stolní tenis, nohejbal, šachy, možnost veřejných cvičení, jízda
na in-line dráze a výběh na atletickém
povrchu, jsou už třešničkou na dortu.
Tak není na co čekat. Mohu jenom doporučit. Tábory pro děti a různá soustředění jsou pro tento sportovní areál
přímo jako stvořená. Od září zahajujeme dlouhodobou spolupráci se ZŠ a
MŠ Drmoul, v rámci plnění našich cílů
– udržet sportovní kulturu v pohraničí.
Jak už jsem se zmiňoval, stadion je v
rekonstrukci což znamená, že zdaleka
nejsme u konce. Projekt občanská vybavenost (kabiny, ovál) zdárně ukončil svoji rekonstrukci. Nový projekt s
názvem „Tribuna“ nás čeká, ale o tom
zase někdy příště. Touto cestou bych
moc rád poděkoval všem slavojákům
a hráčům za vzornou reprezentaci naší
TJ a městyse, trenérům za svůj volný
čas, který věnují dětem, funkcionářům
za obětavou práci, p. Lubošovi Hlačíkovi, který se velkou měrou podílí na

rekonstrukci tohoto
stadionu a především své dceři Mirce,
která věnuje Slavoji spoustu času, ať už
prací s dětmi, včetně dětských táborů,
které připravuje na vysoké úrovni, tak
přípravou dotací pro získání prostředků pro naše nejmenší.
Udělej něco navíc, to je naše heslo
a to, o co se Slavoj snaží. Moc děkujeme našim fanouškům za přízeň. Bez
vás by naše sportovní výkony ztrácely
význam. Vy nás ženete dopředu a díky
tomu jsme tam, kde v současné době
jsme. Vydržte a za to se vám budeme
snažit odměnit v podobě nejlepších
výkonů, jak našich dětí, tak nás, dospělých. Poděkování patří především
městysu Chodová Planá a všem našim
partnerům, kteří nás podporují, protože bez nich bychom měli jen malou
šanci naší sportovní kulturu provozovat na takové úrovni. Chceme jít
správnou cestou, když se jde poctivě a
upřímně dají se uskutečnit i velké plány.
Sportu zdar
přeje
Předseda TJ
Sáša Suk

Babytenisté dosáhli poprvé na bronzovou příčku
Tenisový oddíl Chodová Planá nasadil do letošního ročníku znovu smíšené družstvo do kategorie – Babytenis.
Po loňské premiéře a celoroční přípravě, byla už očekávání větší a tým pod
vedením trenéra J. Bařáka a vedoucího
Martina Hubálka, chtěl bojovat v přední části tabulky. V kategorii : BABY KV
- A Memoriál Zdeňka Kocmana, soupeřilo naše družstvo proti týmům : TK Sokolov, TCF Mariánské Lázně, TCG Karlovy Vary, Batesta Chodov, Lokomotiva
Karlovy Vary, Tenisklub Cheb a Čechie
Dalovice. Družstvo TJ Slavoj Chodová
Planá reprezentovali: Petra Procházková, Vanessa Cimická, Miroslav Pecka,
Matěj Hubálek, Amálie Kollmannová,
Markus Kraus a Veronika Šteflová.
Po kvalitních výkonech a vyrovnaných zápasech naše družstvo vůbec
poprvé v historii klubu, dosáhlo na třetí příčku v soutěži. Toto umístění bylo
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příjemným překvapením našich mla- poru při vytváření stále lepších podmínek pro naše mladé talenty.
dých nadějí a výborným výsledkem.
Děkujeme všem trenérům za čas, SPORT ANO, DROGY NE
Vedoucí mládeže tenisu
který dětem věnují. Rodičům za důvěMirka Suková
ru po celou dobu a sponzorům za pod-

Dětský tenisový turnaj
U příležitosti oslav Mezinárodního
dne dětí uspořádal tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá turnaj pro děti. Konal se 27.května 2017 za účasti 13 dětí
ve dvou kategoriích. Protože se v rámci rekonstrukce stadiónu opravovalo
oplocení kurtů, hrálo se v provizorních
podmínkách. Počasí bylo až moc teplé.
V kategorii mladší žáci hrálo šest
dětí na jednom antukovém kurtu s
částečným oplocením. Hrály systémem každý s každým na jeden set do 5

gamů. Podle očekávání vyhrál Štěpán
Šilhavý (narozen 2007), který porazil
všechny soupeře. Na dalších místech
se umístili Adam Slepička (2008), Anna
Černá (2007), Tereza Hendrichová
(2005), Matěj Hubálek (2008) a Viktorie
Rapšová (2007).
V kategorii baby tenis hrálo sedm
dětí na umělém povrchu. Hrály také
systémem každý s každým na jeden
set, ale pouze do 12 bodů. Vítězná
Nikola Černohorská (2007) porazila

všechny soupeře. Na dalších místech
se umístili David Pokorný (2009), Jakub Zimák (2009), Amálie Kollmannová (2008), Markus Kraus (2009), Martina Kohoutová (2007) a Mikuláš Rapšo
(2010).
Na závěr proběhlo vyhodnocení
turnaje. První tři děti v každé kategorii dostaly poháry, diplomy a sladkosti. Sladké odměny dostaly i všechny
ostatní děti.
Jiří Straka

Tenisová sezóna 2016/2017 dětí a mládeže
Naši nejmenší tenisté posledním
červnovým dnem ukončili svou tenisovou sezónu. Během ní se učili a
zdokonalovali v tenisovém umění.
Naučili se základy kompenzačního cvičení a zlepšovali své údery. Děti spolu
po celý rok soutěžily v několika turna-

jích, které tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá pořádal (Podzimní turnaj,
Vánoční turnaj, Novoroční turnaj, Jarní
turnaj, Tenisový turnaj k 17. listopadu,
Tenisový turnaj k MDD, Wimbledon).
Poslední trénink byly děti odměněny za výbornou docházku. Trenéři jim

popřáli krásné prázdniny a pozvali na
II. ročník Letního sportovního kempu
pro talentovanou mládež.
SPORT ANO, DROGY NE
Vedoucí mládeže tenisu
Mirka Suková
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Letní sportovní kemp 2017
V polovině prázdnin uspořádal TJ
Slavoj Chodová Planá z.s. II. ročník
Letního sportovního kempu pro talentovanou mládež, se zaměřením
na tenis a fotbal. Kemp probíhal ve
dvou skupinách, fotbalovou vedl Ladislav Buday a tenisovou Miroslava
Suková. Celkem se přihlásilo 62 dětí.
Program začínal každý den příchodem
dětí v 7:45 a končil v 17:00. Všechny
děti, rodiče, vedoucí, trenéry a další
příznivce sportu přivítal 24. 7. 2017
v 8:00 na hřišti starosta p. Ctirad Hirš.
Dětem byla hned na začátku kempu rozdělena tréninková a kempová
trička. Vedoucí je seznámili s bohatým týdenním programem a rozdělili
do tréninkových a soutěžních skupin.
Téma letošního kempu znělo: „Cesta
kolem světa za 5 dní“. A tak děti putovaly každý den po jiném kontinentu,
plnily soutěžní úkoly, sportovní disciplíny a vědomostní soutěže. Společně
bojovaly o celkového vítěze celotáborové hry. Celou dobu se pilně připravovaly na závěrečný tenisový turnaj
„Wimbledon“, kde poměřily své tenisové dovednosti.
Současně běžela fotbalová soutěž: „Liga mistrů“, kde děti bojovaly
ve svých týmech o celkové prvenství.
Během týdenního kempu si mohly vyzkoušet lanovou dráhu, vidět kompletní hasičskou výbavu, vyzkoušet si vysokotlakou vodní pistoli, prozkoumat
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speciální vůz - „Nosorožec“ a spoustu dalších zajímavostí, které pro ně
v parku připravili Hasiči Chodová Planá. Dále nás navštívila pořádková jednotka Policie ČR, která převedla zásah
na unikajícího pachatele, ukázku pyrotechniky, prohlídku policejních vozů
a děti si mohly vyzkoušet, jak těžké výstroje policisté nosí. V průběhu kempu
na děti čekalo několik netradičních aktivit jako například lukostřelba, závod
v protichemických oblecích, lovení
bobříka odvahy, vytvoření živých mumií, štafetový závod a mnoho dalších.
Vše tomuto sportovnímu svátku přálo,
dokonce i počasí se umoudřilo a dovolilo tak procestovat celý svět. Na závěr
kempu přišlo na řadu vyhlášení všech
výsledků v celotáborové soutěži, tenisovém turnaji, Ligy mistrů a udělení
individuálních cen.

aby se vše mohlo uskutečnit.

Vše se vydařilo, jak nejlépe mohlo,
a radost dětí byla odměnou pro všechny vedoucí.

S. Suk, S. Sloupová, M. Fischer,T. Krejzová, J. Straka, Z. Hanousek, L. Buday, J.
Bařák, R. Ovčačik, J. Plecitý, P. Chval, D.
Hanko, Z. Pokorný, L. Dlouhý, paní M.
Šilhavá, V. Černý, P. Šilhavý, Z. Kutička,
L. Černohorský, pan a paní Peckovi,
ZŠ a MŠ Chodová Planá, paní Tereza
Rotreklová, paní Miroslava Suková st.,
Hasiči Chodová Planá, Koliha s.r.o., Policie ČR a další.

Na závěr celotýdenního sportování se se všemi rozloučil prezident TJ
Slavoj Chodová Planá z.s., Sáša Suk.
Poděkoval všem dětem, rodičům, vedoucím a sponzorům, kteří se podíleli
na druhém ročníku Letního sportovního kempu. A především městysu
Chodová Planá, za velkou podporu při
vybudování nového sportovního zázemí, nejen pro děti. Bylo zapotřebí opět
mnoho pracovitosti a týmové práce,

Celý sportovní kemp ukončil místostarosta p. Luboš Hlačík, který poděkoval všem vedoucím a TJ Slavoj
Chodová Planá z.s., za práci s dětmi a
programem, který dokázali připravit.
Poděkování partnerům projektu
SPORT ANO, DROGY NE :
Městys Chodová Planá, Plzeňský
kraj, MŠMT, Chodovar, Chodovka a.s.,
p. Ctirad Hirš, p. Luboš Hlačík, p. Leon
Tsoukernik, p. Karel Benda, Igro s.r.o.,
Pflaument Investment s.r.o., Polytec
Composites Bohemia s.r.o., p. Ing. Jan
Volný, p. Václav Sykal, p. Martin Szabo,
p. Markus Stingl- Mastimi s.r.o., p. Petr
Šilhavý.
Poděkování všem, kteří spolupracovali na II. ročníku :

SPORT ANO, DROGY NE
Vedoucí mládeže tenisu
Mirka Suková

Fotbalová přípravka
V předposledním kole okresní fotbalové soutěže přípravek změřili naši borci síly s Jiskrou Třemešné. I přes to, že
byl tento zápas předčasně ukončen pro déšť, dokázal Slavoj
deklasovat Jiskru 11:3 a zajistit si tak se 34 body a skórem
131:107 celkové 4. místo v tabulce. Následná prohra se
stříbrským Baníkem už na tom nic nezměnila. Po ukončení
této soutěže uspořádal OFS Tachov dodatečný dvoudenní
fotbalový turnaj, který se částečně odehrál v Tachově a zbylé duely pak ve Stříbře, kde se pak uskutečnilo závěrečné
vyhodnocení a odměnění, jak všech týmů, tak i všech borců
této soutěže. V tomto turnaji se našemu týmu moc nezadařilo, 8. místo hovoří za vše. Tímto jsme ukončili vcelku vydařenou sezónu 2017. Následovala dokopná, kde byli naši
svěřenci po zásluhách odměněni medailemi a individuálními cenami. Zde jsou naši střelci: 1. Matys - 48 br.(celkové
3. místo v soutěži) 2. Havlík - 22 br. 3. Šuta, Kotlařík, Janoch
- 12 br. 4. Henych M., Abramčuk, Zítka - 7 br. 5. Bobek - 3 br.
6. Henych - 1 br. Do nové sezóny bych chtěl popřát našim
borcům hodně úspěchů, více vstřelených branek a alespoň
o jeden stupínek lepší umístění v tabulce. Závěrem pak

musím poděkovat rodičům za jakoukoliv podporu, kterou
věnovali našim týmům, trenérům a v neposlední řadě všem
těm, kteří nás také podporují finančně i materiálně.
Vedoucí mládeže fotbalu Luboš Matys

Stolní tenis - děti
Oddíl stolního tenisu zhodnotil soutěž v sezóně podzim
2016/jaro 2017 kladně. Kategorie dětí není, proto musí naše
děti hrát soutěž pro dospělé. Na soupisce doplňují družstvo
C , které hraje okresní přebor. Děti stolního tenisu: Kateřina
Keplová, Jiří Krejčí, Michal Temejčík, Karel Kepl, Petr Zušťák .
V této sezóně skončilo družstvo na 8. místě z 10 týmů.
Úspěšnost registrovaných hráčů :
M. Temejčík
- 11,86 % 52 zápasů
- 7 vítěztví
J. Krejčí 		
- 13,38 % 11 zápasů
- 2 vítězství
P. Zušťák
- 7,14 % 13 zápasů
- 1 vítězství
Od září začínají v KD opět tréninky, každé úterý a čtvrtek
od 17:00. Zájemci jsou vítáni.
			
Rudolf Rolko

KOP-TEN 2017 - 5. ročník
29. 7. 2017 uspořádal tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá další ročník oblíbeného turnaje KOP-TEN, kdy fotbalisté
hráli tenis. Do turnaje se přihlásilo celkem 16 hráčů. Hrálo se systémem každý s každým, ve dvou skupinách na 3 vítězné
gamy. Semifinále na pět gamů a finále pak na jeden set. Dva nejlépe umístění hráči ve skupinách postoupili do semifinále.
Skupinu A vyhrál R. Krejza, na druhém místě skončil P. Chval. Skupinu B vyhrál J. Abramčuk, druhý skončil K. Petrželka ml.
První semifinále Krejza x Petrželka ml. ovládl Krejza výsledkem 5:1. Druhé semifinále
Abramčuk x Chval bylo velmi vyrovnané,
nakonec zvítězil Abramčuk 5:4. Finále Krejza
x Abramčuk nabídl krásný tenis, ve kterém
se stal vítězem 5. ročníku KOP-TEN 2017
J. Abramčuk. Během turnaje byly rozehrané
i čtyrhry, kde se dvojice utvořily náhodným
losem. Vítězství si odnesla dvojice Krejza
x Šmolík. Celý turnaj finančně podpořil Richard Krejza, zakladatel turnaje KOP-TEN.
Krásné ceny pro nejlepší zajistili Jitka a Vašek Černí. Poděkování patří všem 16-ti statečným, kteří si přišli tento den tenisově užít.
Tenis je jedno velké přátelství
Mirka Suková
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Šachisté pokračují v turnajích
Šachový oddíl Slavoj Chodová Planá pořádá každý měsíc
turnaj pro veřejnost. 18. června se v hotelu Slunce sešlo šest
šachistů. Podle očekávání zvítězil Jan Švec. Druhé místo
však nečekaně získal Zdeněk Marek. Až za ním skončili Míra
Motl, Diana Tulisová, Míra Lulák a Milan Ščasnár. Poslední
turnaj se konal 20. srpna v hotelu Slunce. Šest šachistů hrálo
systémem každý s každým. Po vyrovnaném boji překvapivě
zvítězil Miroslav Motl. Za ním se umístili Jan Teplík z Plané,
Jiří Straka, Míra Lulák, Zdeněk Marek a Milan Ščasnár. Šachový oddíl zve také další zájemce k účasti v turnajích. Příští
turnaj bude v neděli 17. září od 14 hodin v hotelu Slunce.
			
Jiří Straka

Golfový klub Chodová Planá
Golfistům vévodí Smetana

Golfový klub Chodová Planá uspořádal od dubna devět turnajů započítávaných do soutěže o mistra klubu. Průměrná
účast byla 24 hráčů. V kategorii mužů zatím vede Jaroslav
Smetana (88 bodů) před Davidem Klímou (86) a Karlem Novákem (77). Mezi ženami je v čele Anna Brűmmerová (43)
před Danuší Zemanovou (20) a Simonou Hlačíkovou (17).
Poslední turnaj se konal 15.srpna. Tentokrát se hrálo na 18
jamkách královského hřiště v Mariánských Lázních. Zúčastnilo se 29 hráčů. V soutěži o ceny se hrálo na stablefordové
body. V kategorii HCP do 36 zvítězila Barbora Brűmmerová
před Vladimírem Mandou a Michalem Špačkem. V kategorii
HCP nad 36 vyhrál Michal Vašíček před Danuší Zemanovou
a Jiřím Prudičem.
Jiří Straka

Zingela byl druhý v Evropě

Mzuyanda Zingela z Jihoafrické republiky je členem Golfového klubu Chodová Planá. Zúčastnil se Mezinárodního
golfového mistrovství Evropy veteránů nad 50 let v Karlových Varech a obsadil zde druhé místo. Tím se o Golfovém
klubu Chodová Planá dozvěděla i širší golfová veřejnost.
a Jiřím Prudičem.
Jiří Straka

Golfový turnaj Truhlářství Hlačík

V Zádubu se 25.srpna 2017 konal konal již 7. ročník tradičního turnaje. Pořadatelem byl Golfový klub Chodová
Planá ve spolupráci s firmou Truhlářství – Luboš Hlačík.
Za ideálního počasí bojovalo 24 hráčů nejen o poháry a
věcné ceny, ale též o body do soutěže o mistra klubu. Největším překvapením byl výkon žákyně Adély Hronkové,
která na 9 jamek potřebovala 31 ran a to byl stejný výsledek
jako u nejlepšího muže. Zajímavostí bylo, že o třetí místo se
rozstřelovalo 5 mužů.
Muži: 1.Jiří Straka 31 ran, 2.Jan Budka 32, 3.Vladimír Manda
33, 4. Miloš Hlačík 33, 5.František Brůžek, 5.David Hanko 33,
7.Jan Ambrož 33, 8.David Klíma 34, 8.František Zeman 34,
10.Libor Hlačík 35, 10.Luboš Hron 35, 12.Luboš Hlačík 37,
13.Miloslav Vrba 41, 14.Herbert Meister 53
Ženy: 1.Simona Hlačíková 35, 2.Danuše Zemanová 44,
3.Eva Meisterová 52, 4.Petra Gondeková 54
Děti: 1.Adéla Hronková 31, 2.Kamila Hlačíková 34, 3.Jakub
Hlačík 39, 4.Vojtěch Hlačík 40, 5.Michal Strnad 43, 6.Barbora
Vohlmůtová 45
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Na závěr se konaly doplňkové soutěže. Nejlepší odpal
měl František Brůžek, čipování vyhrál Michal Strnad a nejlépe patoval Herbert Meister. Po předání cen se konalo posezení s občerstvením.
a Jiřím Prudičem.
Jiří Straka
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II. DĚTSKÁ
BURZA 2017

pořádaná formou samoprodeje
Chcete prodat nebo nakoupit pro své děti
oblečení,
hračky, knížky, kola,
koloběžky, brusle, lyže…

Přijďte v sobotu 7. října 2017
do přísálí KD Chodová Planá

Tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá pořádá

PODZIMNÍ TENISOVÝ TURNAJ
v sobotu 9. září 2017
na tenisových kurtech
v Chodové Plané

v kategoriích:
MINITENIS, BABYTENIS, ŽACTVO

Přihlášky do turnaje zasílejte na : miroslava.sukova@seznam.
cz
nebo na tel. 732 970 801 nejpozději do 4.9.2017.
Ředitelka turnaje : Miroslava Suková
Hlavní rozhodčí turnaje : Jiří Straka
Los + časový systém turnaje bude upřesněn do 5. 9. 2017.

REGISTRACE PRODÁVAJÍCÍCH 11:00 – 12:30 hodin
PRODEJ

13:00 – 17:00 hodin

prodejte, co potřebujete prodat za nejlepší cenu,
přijďte si vybrat a nakoupit za nejlepší cenu,
nebo se jen tak podívat…
Těšíme se na Vás 

Informace o registraci pro prodávající Vám poskytneme
na tel. číslech: 776 631 163, 732 947 131, 604 880 277

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu !

POZVÁNKA
Běh z Pístova - 2017

Dne 8.10.2017 se bude konat již
43. ročník tradičního crossového závodu
Běh z Pístova.
Přihlášení a prezentace do závodu proběhne v čase
od 9:30 do 10:25 hodin na stadionu v Chodové Plané.
V 10:30 je odjezd autobusu na start závodu na Pístov kde bude
odstartováno v 11:00 hodin. Trasa měří 8 300 m kopcovitým
terénem. Rekord tratě je 24 minut 44 vteřin.
Startovné je 50,- Kč.
Všichni příznivci sportu jsou srdečně zváni. Přijďte si zaběhat,
nebo zafandit běžcům do prostor nově zrekonstruovaného
sportovního areálu v Chodové Plané.
Tomáš Marcin
předseda Sportklubu Chodová Planá z.s.

Stáří 14- 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ ks.
Prodej: 11. září a 12. října 2017 - 16.00 hod.
Chodová Planá – pod kostelem u hotelu
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.

TJ SLAVOJ Chodová Planá
pořádá dne 23.září 2017 od 20,00 hod.

Informace:
Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 728 605 840

hraje: duo Anyway

3. slavojáckou zábavu

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. 11. 2017. Toto číslo vychází 11. 9. 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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