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Vážení spoluobčané,
právě začal poslední rok v tomto
volebním období. Dovolím si zhodnotit v krátkosti rok 2017. Zajisté většina z vás zaregistrovala změny, které
se udály nejen v obci Chodová Planá.
Příznivce sportu jiště potěšila revitalizace stadionu, hasiče nový kabát
hasičské zbrojnice, nové chodníky
kolem budovy radnice a v Chodské
ulici zase přispějí k bezpečnosti nás
všech. Nemohu zapomenout též
na vodovod ve Výškově a odkanalizování Pivovarské ulice. V osadě Boněnov byla opravena komunikace
a vznikla zde parkovací místa pro obyvatele bytového domu. Pro naše nej-

menší byly nainstalovány herní prvky
v Michalových Horách, Výškově a Dolním Kramolíně. Musím připomenout
i kulturní a společenské akce, kde se
prezentovaly spolky z Chodové Plané.
Děkuji všem, kteří se na dění v Chodové Plané a samozřejmě i v osadách
spolupodíleli.
Závěrem srdečně zvu občany
a ostatní přiznivce městyse na slavnostní
rozsvícení vánočního stromu u nákupního centra, dále na českou

mši vánoční do kulturního domu a
nový rok 2018 přivítáme tradičním
ohňostrojem na náměstí.

Přeji všem příjemné prožití konce
roku 2017.
Ctirad Hirš
starosta městyse Chodová Planá
K srdečnému přání krásných svátků vánočních a úspěšného nového
roku se připojuje i místostarosta
městyse Luboš Hlačík.

MOBILNÍ ROZHLAS
Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme v našem městysi novou službu - Mobilní rozhlas. Proto bychom vám rádi představili další možnost, jak získat informace z úřadu pomocí aplikace pro chytré telefony.
Jak se zaregistrovat do aplikace mobilního rozhlasu?
Aplikaci pro registraci a stažení najdete na www.chodovaplana.cz v levém sloupci: vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail.
Následně budete ZDARMA dostávat:
SMS zprávy,
hlasové zprávy,
e-maily,
zprávy do aplikace
o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií,
čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
Registrujte se na: chodovaplana.mobilnirozhlas.cz nebo
odevzdáním registračního ústřižku na úřadu.
Ústřižek naleznete na: na podatelně Úřadu městyse nebo
na webových stránkách obce.
Užitečné funkce aplikace Mobilní rozhlas:
• Chytrá nástěnka:
Na hlavní stránce aplikace najdete všechny zprávy z úřadu. Aktuality, informace z úřední desky a fotografie z událostí, stejně jako
rozcestník do dalších sekcí aplikace. Kromě novinek se také dozvíte, jaké je u nás zrovna počasí, kdo má svátek a najdete tam
upozornění na zprávy, které Vám město bude posílat.
pokračování na str. 2
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• Fotohlášky Zmapujto:
Funkce, díky které můžete vyfotit a poslat městu pochvaly i náměty na zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou skládku,
výmol na silnici, nesvítící lampu, zničenou lavičku nebo například sraženou zvěř, označit místo a odeslat. Město se již postará
o nápravu. Samozřejmě budeme rádi i za pozitivní a pochvalné fotohlášky jako povedenou rekonstrukci, opravený chodník
nebo hezkou vánoční výzdobu.
• Tísňové linky:
V aplikaci můžete jednoduše najít seznam nejdůležitějších tísňových linek a zavolat záchrannou službu, hasiče či policii.
Součástí této funkce je také možnost zobrazit Vaši aktuální polohu a mapu okolí pro případ nenadálých událostí a nehod. Díky
Tísňovým linkám budete mít pocit bezpečí, ať půjdete kamkoliv.
• Info o obci:
V této sekci najdete demografické, geografické a historické údaje o městu, stejně jako fotogalerii z městských aktivit, kontakty
a otevírací dobu úřadů a tipy na nejzajímavější aktivity a výlety v městě a okolí. U každého tipu na výlet navíc najdete jeho
polohu, otevírací dobu a případně vstupné. Už si nebudete muset lámat hlavu s tím, kam vyrazit.
Jak začít používat aplikaci Mobilní rozhlas?
1. Stáhněte aplikaci z jednoho ze dvou odkazů uvedených na webových stránkách a nainstalujte ji.
2. Otevřete aplikaci a vyberte naše město.
3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné Váš kontakt přiřadit k aplikaci.
4. A to je vše! Můžete začít využívat všechny funkce v aplikaci.
Díky naší aplikaci Mobilní rozhlas budete mít vždy po ruce důležité informace, kontakty i možnost se podílet na zlepšení života
v našem městysi.
Fotohlášky ZmapujTo
Narazili jste při svých cestách na nějaký nepořádek, poškozené hřiště, nefungující veřejné osvětlení nebo zatoulaného psa? Není
to nic složitého, stačí pomocí aplikace vyfotit dané místo, přidat jeho adresu a odeslat úřadu.
ZmapujTo je ekologický projekt, jehož cílem je boj proti nelegálním skládkám odpadu v České Republice. Projekt se zaměřil na občany, kterým se nelíbí černé skládky v městech, vesnicích nebo v přírodě a chtějí s tím něco udělat. Pokud vlastníte
chytrý telefon, můžete problém nahlásit jednoduše a rychle díky mobilní aplikaci. Také můžete nové hlášení provést pomocí
interaktivního webového formuláře.
Aplikace ZmapujTo je součástí aplikace Mobilní rozhlas, odkazy ke stažení naleznete na stránce Aplikace pro chytré telefony.

NABÍDKA VOLNÝCH STAVEBNÍCH PARCEL

červené plochy - volné stavební parcely

zelená plocha - jedná se o veřejnou zeleň

Bližší informace na telefonním čísle: 374 798 303 nebo 602 475 882
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DĚNÍ V OBCI
Už máme HOTOVO
Dětská hřiště
Během roku jsme se snažili vybrat do osad Michalovy Hory, Výškov, Dolní
Kramolín a do prostor zrekonstruovaného sportovního areálu nejvhodnější dětské hrací prvky. Prvky byly osazeny v průběhu září a října. Dodavatelem byla firma: Bonita Group Service s.r.o., Tišnov.

Komunikace Boněnov
Již na jaře jsme vás informovali o vysoutěžených projektech.
Jedním z nich byla komunikace v Boněnově okolo bytového
domu. Akci prováděla firma Karel Benda - zemní práce Chodová Planá.

Odkanalizování Pivovarská ulice - Chodová Planá
Firma Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. provedla v měsících červenec až září odkanalizování Pivovarské ulice
v Chodové Plané.

Chodníky
Další připravené akce byly rekonstrukce chodníku kolem radnice a výstavba chodníku v Chodské ulici. Kolem radnice bylo
rozhodnuto chodník zhotovit z žuly, abychom mohli příští rok
navázat chodníkem kolem kulturního domu a Hotelu Slunce
na naše náměstí. Obě akce provedla firma Karel Benda - zemní
práce Chodová Planá.

Hasičárna
Poslední akcí, na kterou se na jaře uskutečnilo výběrové řízení byly stavební úpravy obvodového pláště objektu hasičské
zbrojnice. V současné době jsou již práce dokončené. Akci provedla firma KV Realinvest, s.r.o. z Karlových Varů.
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Následky vichřice zasáhly i Chodovou Planou

Hřbitov Chodová Planá
V měsíci září proběhla
na místním hřbitově v Chodové Plané celková oprava
a nátěr hřbitovní zdi, kterou
provedla firma Petr Štulajter,
Planá.

Když vznikl v roce 1906 v Chodové Plané pseudobarokní zámek, vídenský architekt R. Feldscharek upravil park na anglický park tak, aby byl soustředěn ve směru na nový zámek.
Část parku byla vyhlášena jako veřejná zeleň.
V druhovém složení převažují domácí dřeviny např. buk lesní,
dub zimní, javor atd. V parku je dnes mnoho mohutných jedinců, např. habr, bříza, borovice, jedle bělokorá, smrk ztepilý
atd...
Bohužel, při listopadové vichřici Herwarth, která zasáhla celé
naše území, jsme přišli, v důsledku velkého větru, o jeden z
nejkrásnějších stromů, kdy byl zničen solitér dřeviny jedle ojíněné o průměru kmene 125 cm, která byla vysoká úctyhodných 34 metrů. (viz. foto níže)
Zámek
Na zámku pokračovaly udržovací práce obnovy nemovité kulturní památky pátou
etapou. I pro letošní rok byla
na provedení pokračovacích
prací vybrána firma Ladislav
Stach ze Stříbra.

Jesle
24. 5. 2017 zastupitelstvo městyse dalo souhlas k demolici rozestavěného objektu na st.p.č. 629 v k.ú. Chodová Planá, který
se v 80tých letech minulého století stavěl jako budoucí jeselské oddělení. Osudy stavby, která po dvě desítky let měnila
majitele, aby se nakonec vrátila do vlastnictví obce, ukončila
v měsících září a říjen demoliční technika firmy AZS 98, s.r.o.,
Plzeň. Ta byla ve výběrovém řízení vybrána, aby odstranění
stavby provedla. Schváleným záměrem městyse je, aby v této
lokalitě někdy v budoucnu vyrostla budova základní školy. Její
výstavba by přivedla malé školáky do jednoho areálu, kde by
vyrůstali od 3 do 11 let bez nutnosti absolvování přesunů mezi
školkou, školou a družinou. I přes snahu racionálního využití stávajícího rozestavěného jeselského objektu pro uvedený
záměr výstavby školy se jeho demolice ukázala jako nejekonomičtější řešení. Výstavba nového objektu za dodržení technologických a hygienických požadavků na školské zařízení
je totiž ekonomicky méně nákladná, než případná adaptace
stávajícího objektu na tytéž požadavky. Na období do případného zahájení stavby bude pozemek oset travinou a udržován
jako zelená plocha pro potřeby MŠ a ŠD.

Luboš Hlačík
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Zdroj: autor Zdeněk Rolko
obraz byl zapůjčen manžely Janochovými

Obměna vánočního osvětlení
K Vánocům neodmyslitelně patří především pravá vánoční
atmosféra plná voňavého cukroví, všudypřítomných koled,
a především také světel a dekorací. Jistě jste už zaznamenali, že naše kašna zaří novými vánočními světýlky. Krásná vánoční dekorace náměstí je prvním z dalších kroků obměny
vánočního osvětlení, které už pomalu dosluhuje. Dle dostupnosti finančních prostředků budou postupně nahrazovány
starší vánoční řetězy novými tak, aby náš městys vždy o vánocích zářil jako v pohádce.
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 24 ze dne 8. 11. 2017
102. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 24. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení:
Michal Sudor
3. Ověřovatele zápisu:

12. Aby ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. 3/2015 mezi architektem - Ing. arch. Miroslavem Míkou, Mariánské Lázně, IČO:
10337075 a klientem Městysem Chodová Planá, IČO: 259861,
bezodkladně využil všech sankcí vůči architektovi.
(bod č. 24.10.1 programu ZM)

Michal Vasilečko
Roman Kohoutek
Vlastimil Machovec

4. Prodej části pozemku p.č. 3604 v k.ú. Chodová Planá o výmě-

13. Úhradu nákladů spojených s pořízením Změny č.1 ÚPO Chodo-

vá Planá na pozemek st.p.č. 8/3 v k.ú. Pístov vyčíslené Ing. arch.
ře 1395 m dle GP č. 1107-0250/2017 je pozemek označený p.č.
Miroslavem Míkou, Mariánské Lázně, IČO: 10337075 v poměrné
3604/2 za účelem výstavby komunitního domu pro seniory firvýši celkových nákladů na pořízení Změny č.1.
mě ARSUS s.r.o., Pohraniční stráže 308, Chodová Planá za pod(bod č. 24.10.3 programu ZM)
mínky, že žadatel dokončí stavbu komunitního domu ve lhůtě
do 5 let od podpisu smlouvy o prodeji pozemku, účinností pří14. Postoupení pohledávky Městyse Chodová Planá na bytové jedslušného oprávnění k užívání dokončené stavby. V případě nenotce č. 3 v čp.341, Lučina, Chodová Planá.
dodržení tohoto termínu bude pozemek převeden žadatelem
(bod č. 24.12 programu ZM)
zpět do vlastnictví městyse. (bod č. 24.1 programu ZM)
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5. Prodej pozemku p.č. 66 zahrada o výměře 593 m2 v k.ú. Boněnov. (bod č. 24.2 programu ZM)

6. Prodej části pozemku p.č. 9 zahrada o výměře 19 m2 v k.ú. Pístov
(dle GP č. 116-88/2017 pozemek označený p.č. 9/2 o výměře 19
m2) sousedící s pozemkem 387/2. (bod č. 24.3 programu ZM)

7. Prodej pozemku p.č. 3250/120 orná půda o výměře 781 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. 24.4 programu ZM)

8. 8. Prodej pozemku p.č. 3250/119 orná půda o výměře 909 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. 24.5 programu ZM)

9. Směnu části pozemku p.č. 4174/2 orná půda o výměře 1102 m
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a části pozemku p.č. 3380/5 trvalý travní porost o výměře 132
m2, vše v k.ú. Chodová Planá (dle GP č. 1106-183/2017 jsou pozemky označeny p.č. 4174/3 o výměře 350 m2 a p.p.č. 4174/4 o
výměře 752 m2) za část pozemku p.č. 3380/1 trvalý travní porost o výměře 1232 m2 v k.ú. Chodová Planá (dle GP č. 1106183/2017 jsou pozemky označeny p.č. 3380/18 o výměře 1230
m2 a p.p.č. 3380/2 o výměře 2 m2). (bod č. 24.6 programu ZM)

10. Směnu pozemku p.č. 3882 (trvalý travní porost) o výměře 14936
m2 a pozemku p.č. 3885 (orná půda) o výměře 85915 m2 za část
pozemku p.č. 3920 (orná půda) o výměře cca 52123 m2 (dle GP č.
1102-269/2017 pozemky označené p.č. 3920/2 o výměře 30354
m2 a p.p.č. 3920/3 o výměře 21769 m2) vše v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 24.7 programu ZM)

11. Prodej pozemku p.č. 3250/116 orná půda o výměře 909 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. 24.9 programu ZM)

15. Zápis do kroniky městyse za rok 2015 v předloženém znění.
(bod č. 24.13 programu ZM)

16. Rozpočtové opatření č. 10/2017. (bod č. 24.14 programu ZM)
103. ZM neschvaluje:

1. Prodej pozemku p.č. 58 v k.ú. Výškov. (bod č. 24.8 programu ZM)
104. ZM vyzývá:

1. Pořizovatele ÚPO Chodová Planá zpracovat pokyny na rozdělení
Změny č. 1 ÚPO (§ 51 odst. 3 stavebního zákona) a to a) pouze
na pozemek st.p.č. 8/3 v k.ú. Pístov a b) na ostatní pozemky zahrnuté ve změně č.1. (bod č. 24.10.2 programu ZM)
105. ZM pověřuje:

1. Starostu k podání žádosti o dotaci z MZE z programu 129 290
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích - podprogram 129 293 Podpora opatření na rybnících
a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí na akci „Revitalizace rybníka na p.p.č. 84/1 v k.ú. Chodová Planá“.
(bod č. 24.11 programu ZM)
106. ZM nesouhlasí:

1. S návrhem na vyhlášení stromů, nacházejících se v trase
obchvatu I/21 Planá - Trstěnice, přeložka (západní varianty) V3,
za památné. (bod č. 24.15 programu ZM)

Dne 20. prosince 2017
se koná 25. 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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FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA
Nástroje finančního hospodaření obce – III. pokračování
V minulých číslech vydání občasníku REGENT jsme Vás
již seznámili s jednotlivými úkony příprav jednoho z hlavních nástrojů finančního hospodaření obce, jímž je Střednědobý výhled rozpočtu a to s Analýzou hospodaření
obce Chodová Planá v letech 2014 – 2016 a současností
finančního hospodaření obce tj. se schváleným rozpočtem na
rok 2017.

Dalším krokem ve finanční politice obce je sestavení samotného střednědobého výhledu rozpočtu. V návaznosti na
schválený Strategický plán rozvoje obce jsou do něj vždy zahrnuty smluvní vztahy a případné přijaté závazky obce, kdy u
dlouhodobých smluvních vztahů a přijatých závazků je vždy
nutno uvést jejich dopad na hospodaření městyse po celou
dobu jejich trvání.

Tabulka rozpočtového výhledu Městyse Chodová Planá 2018-2020
Vývoj hospodaření obce v letech 2018-2020 ( v tis. Kč )
Výhled

2018

2019

2020

Třída 1-daňové příjmy

26 193

26 376

26 561

Třída 2-nedaňové příjmy

3 723

3 749

3 776

Třída 3-kapitálové příjmy

4 000

2 000

1 000

Třída 4 -přijaté dotace-invest.

7 980

0

5 000

Třída 4 -přijaté dotace-neinvest.

510

510

510

CELKEM PŘÍJMY

42 406

32 635

36 847

Třída 5-běžné neinvest.výd.

28 207

28 404

28 603

Třída 6-kapitálové výdaje

28 200

7 500

9 000

CELKEM VÝDAJE

56 407

35 904

37 603

saldo P a V bez financování

-14 001

-3 269

-756

Uhrazené splátky jistin

0

0

0

Přijaté půjčky

8 000

0

0

Financování

14 001

3 269

756

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020 lze považovat za reálný za předpokladu, že nenastanou v oblasti příjmů ze sdílených daní, které tvoří podstatnou část zdrojů na krytí výdajů obce, zásadní změny plynoucí z případné změny
přerozdělování daní a ekonomika státu si udrží dosavadní tendenci.
Za Finanční výbor zastupitelstva městyse
Tomáš Marcin - člen výboru

Zajímavé číslo

televizních přijímačů
bylo v roce 1962 evidováno v Chodové Plané
zdroj: kronika obce 1969 - 1979
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INFORMACE K VOLBÁM
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Obec: Chodová Planá
Okrsky
Voliči
celkem zpr.
v%
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1

1

710

48,23

710

700

98,59

číslo
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15

Strana
Platné hlasy
název
celkem
v%
Občanská demokratická strana
43
6,14
Řád národa - Vlastenecká unie
2
0,28
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 2
0,28
Česká str.sociálně demokrat.
61
8,71
Radostné Česko
2
0,28
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
16
2,28
Komunistická str.Čech a Moravy
84
12,00
Strana zelených
5
0,71
ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
10
1,42
Strana svobodných občanů
3
0,42
Blok proti islam.-Obran.domova
0
0,00
Občanská demokratická aliance
1
0,14
Česká pirátská strana
69
9,85

100,00 1 472

číslo
16
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30

Strana
Platné hlasy
název
celkem
OBČANÉ 2011-SPRAVEDL. PRO LIDI 0
Referendum o Evropské unii
0
TOP 09
18
ANO 2011
286
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
0
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
6
Česká strana národně sociální
0
REALISTÉ
2
SPORTOVCI
1
Dělnic.str.sociální spravedl.
0
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
87
Strana Práv Občanů
2

v%
0,00
0,00
2,57
40,85
0,00
0,85
0,00
0,28
0,14
0,00
12,42
0,28

Informace o vydání voličského průkazu
pro volbu prezidenta České republiky v roce 2018.
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 10. ledna 2018 do 16:00 hodin.
2. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018 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. 28. prosince 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).
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 11. listopadu 2017 proběhlo v obřadní síni úřadu městyse pod vedením místostarosy Luboše Hlačíka
poslední letošní vítání nových občánků našeho městyse.
Přivítáni byli:
Matyas Zálešák, Naomi Aria Jílovcová, Štěpán Matys, Eliška Kokšteinová,
Matěj Štěpánek, Jonáš Ambrož, Marek Pelán a Nela Kestřánková.
Rodičům srdečně gratulujeme a dětem přejeme mnoho zdraví, veselé a bezstarostné dětství.

3ğLYtWiQtQRYpKRURNX
DĢƐƚǇƐ ŚŽĚŽǀĄ WůĂŶĄ Ă ƌŽĚŝŶŶǉ ƉŝǀŽǀĂƌ
ŚŽĚŽǀĂƌƐ͘ƌ͘Ž͘ǀĄƐƐƌĚĞēŶĢǌǀŽƵŶĂƌŽǌůŽƵēĞŶş
ƐƌŽŬĞŵ ϮϬϭ7͕ ŬƚĞƌĠ ƐĞ ƵƐŬƵƚĞēŶş ŶĂ ƉƎĞůŽŵƵ
ƉƌŽƐŝŶĐĞϯϭ͘ƉƌŽƐŝŶĐĞĂϭ͘ůĞĚŶĂŶĂŶĄŵĢƐƚşēŬƵ
ƵŬĂƓŶǇ͘
WƎŝǀşƚĄŶşƌŽŬƵƐĞŬŽŶĄǌĂŬĂǎĚĠŚŽƉŽēĂƐş͘
WƌŽŐƌĂŵ͗
ϬϬ͘ϭϱƐƌĂǌŶĂŶĄŵĢƐƚş
ϬϬ͘ϯϬ ŚŽĚ͘ ƐůĂǀŶŽƐƚŶş ŽŚŸŽƐƚƌŽũ Ă ƐƉŽůĞēŶǉ
EŽǀŽƌŽēŶşƉƎşƉŝƚĞŬ
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Nový zámek Chodová Planá
www.zamek-chodova-plana.cz
Zámecká jízda zručnosti
Nový zámek Chodová Planá z.s. pořádal v zámeckém areálu během posledního prázdninového víkendu dne 2. 9. 2017
soutěž pro děti a hravé rodiče pod názvem „Zámeckou jízdu
zručnosti“ .
Soutěžilo se na odrážedlech, kolech a na závěr i v jízdě
s kolečkem naplněným pytlem písku. Členové našeho spolku
měli připravenou pro závodníky zajímavou jízdní trasu, která
vedla přes různé překážky, kombinované barevnými kuželi,
převezení pohárku s vodou na určené místo apod. Děti i jejich
rodiče se velice dobře bavili. Závodit přišly i děti z Dětského
domova „Čtyřlístek“ z Plané, kterým se naše akce také, dle slov
jejich tety, líbila.
Výsledková listina:
Nejmladší:
chlapci: 1. místo Mareček Janoch
dívky: 1. místo Johanka Rolková
MŠ 1. a 2. třída:
1. místo Rudík Rolko
2. místo Tomáš Přenosil
3. místo Jáchym Rolko
4. místo Jonáš Rolko

www.facebook.com/zamekchodovaplana

MŠ 3.třída + 1.tř.ZŠ
chlapci:
1. místo David Bobita
2. místo Pepíček Janoch
3. místo Lukáš Bobita
4. místo Dominik Kaleja
5. místo Tomášek Tábořík
dívky:
1. místo Sofie Šuláková
2. místo Sam. Šuláková
3. místo Andrea Sudorová
ZŠ 2. + 3. tř.:
1. místo Vítek Hrdlička
2. místo Anežka Rolková
3. místo Jan Skalák
ZŠ 4. + 6.tř.:
1. místo Antonín Mareš
2. místo Kateřina Slámová
3. místo Dominik Kotrányi
Počasí nám přálo, nepršelo, občerstvení bylo chutné a hlavně medaile, diplomy a ceny pro vítěze byly báječné. Co si více
přát, akce se členům spolku povedla. Děti se těší - zase opět
za rok.
Slávka Janochová
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Z Plánské farnosti mimo pravidelný pořad na ad-vánoce 2017 :
Sobota

9.12.

od 9.00 hodin Adventní duchovní obnova na faře v Plané v příležitostí ke sv. zpovědi.

Neděle

24.12.

Štědrý den Předvečer Narození Páně: sv. mše 22.30 hod - Chodová Planá

Pondělí

25.12.

Boží hod vánoční - 9:00 hod Planá - mše sv.

Neděle

31.12.

- 9.00 hodin - Planá

Pondělí

1.1.2018 - 9.00 hodin - Planá; 11.00 hodin - Chodová Planá.

Pátek

5.1.

- 16.30 hodin - Adorace, mše sv. s žehnáním darů a spolčo.

Sobota

6.1.

- 9.00 hodin - Tříkrálová sbírka pro Charitu v Plané a Chodové Plané.
- děti a průvodci, prosíme, hlaste se!!!

!!! změny možné - sledujte facebookový profil Farnost Planá a nástěnky
- také dle zdravotního stavu kněze.
Pravidelné bohoslužby a setkání:
NEDĚLE Mše svaté

9.00 Planá

11.00 Chodský Újezd

14.00 Zadní Chodov

15.30 Chodová Planá- 1. neděle měsíce

Předvánoční běsnění
Naplnilo se, co Bůh řekl ústy proroka:
Panna počne a porodí syna a dají mu jméno „Emanuel“, to znamená „Bůh s námi“. (srv. Mt 22-23)
Obstarat dárky, nakoupit jídlo, dohnat pracovní resty, úklid, vánoční výzdoba… Máme plnou hlavu starostí. „Hlavně na nic důležitého nezapomenout a všechno stihnout.“ Opět se snažíme, napínáme síly, aby naše Vánoce byly „šťastné a veselé“.
Možná jsme ale už na vlastní kůži zakusili, že nakonec, přes všechno vypětí a plány, u rozsvíceného stromečku někdy přišel pocit
prázdnoty a nenaplnění. A tak se nám dnes do srdce může vkrádat skepse: „Má to předvánoční běsnění vůbec smysl?“
Do těchto úvah nám může zaznít výše uvedené biblické slovo s novým důrazem - Bůh, laskavý, milosrdný, veliký a mocný, je
s námi. A to jak doma, tak v práci, v nákupním centru, když nestíhám, ale i když se mi podaří se konečně na chvíli zastavit. On je
se mnou. A pokud mu já chci dávat ve svém životě prostor, může všemu dát nový přesah. Záleží na mé svobodné volbě:
Vše totiž mohu dělat a prožívat s Ním, nebo bez Něj.
S Ním v radosti a ve svobodě, nebo v křeči a stresu z povinnosti.
Mohu dnešek přijmout jako jeho dar, nebo si ho nárokovat jako samozřejmost.
Mohu hromadit pro sebe, nebo tu dnes být pro druhé, tak jako On je pro mě.
Mohu zapadnout do zajetí pozemských starostí a rezignovat, nebo se obrátit v touze
k Bohu a očekávat jeho záchranu.
Když dovolíme Bohu vstoupit do našich vánočních příprav, slavení a možná i do naší samoty, učiní naše Vánoce vnitřně plné a šťastné.
Bože, Ty ses stal člověkem, abys byl ve všem
s námi.
Život s Tebou dává našemu konání nový smysl.
Věřím, že máš tak moc proměnit nejen letošní
Vánoce, ale i obyčejné všední dny našeho života.
Přijď, Pane!
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HASIČI
Hasiči vyjížděli
Od druhé poloviny září až do druhé poloviny listopadu se
hasiči nenudili. Jak jsem už psal víte, že někdy je období klidu
a někdy ne.
21. 9. 2017 OPIS HZS Plzeň vyhlásil výjezd - událost Chodové Plané v 16:00 hod. výjezd v 16:08 hod. jednalo se o technickou pomoc pro IZS. Záchranné službě jsme pomohli odnést pacienta do sanitky
Říjen byl na události bohatší než ty ostatní
4. 10. 2017 OPIS HZS Plzeň vyhlásil výjezd - událost
v Chodové Planá na sídlišti Lučina v 9:18 hod výjezd v 9:22
hod. Jednalo se o technickou pomoc pro policii a to otevření
bytu v podezření na zraněnou osobu. Po otevření bytu se vše
potvrdilo.
9. 10. 2017 OPIS HZS Plzeň vyhlásil výjezd - událost
v Chodové Plané na sídliště Lučina v 18:07 hod. výjezd 18:12
hod. Jednalo se o technickou pomoc opět pro policii a to opět
otevřít byt. V podezření se se tam nachází nehybná osoba.
Po otevření bytu bylo zjištěno, že se opravdu jedná o mrtvého
člověka.
27. 10. 2017 OPIS HZS Plzeň vyhlásil výjezd - událost požár prádelny v Chodové Plané ve 23:30 hod. výjezd
ve 23:35 hod. Při příjezdu na místo do prádelny byl již velmi
zasažen sklad prádla. Požár byl náročný, neboť část prádla
se muselo vynosit ven a zásah hasiči vykonávali v dýcha-

cí technice. Až kolem 2 hod. ráno byl požár pod kontrolou
a do hašování trvalo do ranních hodin. Od 5 hod.ráno jednotka prováděla kontroly zda to opět nezahořelo. V 10 hod.
na místo přijeli vyšetřovatelé. Jednotka odjela zpět na základnu 28. 10. 2017 kolem 15 hod.
29. 10. 2017 OPIS HZS Plzeň vyhlásil výjezd - událost technická pomoc do Lestkov v 8:48 hod. výjezd 8:53 hod. Jednalo
se o popadané stromy přes vozovku. Na událost vyjeli dvě zásahová vozidla vybavenými mot. pilami
29. 10. 2017 OPIS HZS Plzeň vyhlásil výjezd - událost technická pomoc do Lestkova v 9:28 hod. výjezd 9:29 hod. Jedno
se padlé stromy u vojáku na Kříženci. Na místo vyjelo druhé
zásahové vozidlo rovnou s místa předchozí události.
Po ukončení obou událostí zůstala jednotka do 15 hodin
na žádost KOPISU na hasičské zbrojnici pro případný další výjezd.
29. 10. 2017 OPIS HZS Plzeň vyhlásil výjezd - událost požár prádelny v Chodové Plané v 16:32 hod. výjezd 16:36 hod.
Jednalo se znovu zahoření jedné části vazníku a jedné klece
s prádlem.
30. 10. 2017 OPIS HZS Plzeň vyhlásil výjezd - událost technickou pomoc v Chodové Plané v 10:26 hod. výjezd 10:30 hod.
Jednalo se o čerpání vody ze základů.
10. 11. 2017 OPIS HZS Plzeň vyhlásil výjezd - událost požár lesa v Plané ve 23:33 hod. výjezd 23:37 hod.. Při prvním
spojením s Opisem bylo vše jinak a to , že se jedná o rozsáhlí
požár střechy na zámku v Plané. Členové jednotky se zapojili
do likvidace požáru a to vnitřní části při použití dýchací techniky. CAS 20 MAN byl zapojen do kyvadlové dopravy vody pro
žebříky. V 5:00 hod. byla jednotka poslána domu na základnu.
Hodnotit rok výjezdové jednotky si nechám do dalšího čísla Regentu, neboť konec roku ještě není a uzávěrka výjezdů
a hodnocení se uzavírá dne 31. 12. 2017 ve 24:00 hodin.
Václav Zimák, vypracoval velitel JSDH
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6ERUGREURYROQêFKKDVLþĤY&KRGRYp3ODQp
zve na

+DVLþVNêSOHV

dne 24.2.2018 od 20:00 hod.
YPtVWQtPNXOWXUQtPGRPČ
.WDQFLDSRVOHFKXKUDMH
WULR%(//6YHGRXFt7RPiã%RþHN
Tato kapela bude mít zde premiéru.
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R]DMtPDYpFHQ\DGDOãtSĜHNYDSHQtYHþHUD
%XGHWDNp]DKiMHQSĜHGSURGHMYVWXSHQHN
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D~VSĒäQôYVWXS
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Zprávy z MŠ
PODĚKOVÁNÍ
Vedení Základní školy a mateřské školy Chodová Planá
děkuje Spolku plánských maminek, který pořádal v kulturním
domě v Chodové Plané dne 7. října 2017 Burzu dětského oblečení. Burza se vydařila a část zisku ve výši 5.000,- Kč se rozhodl
spolek darovat mateřské škole. Peníze budou použity na učební pomůcky pro výuku dopravní výchovy. Děkujeme.
D. Müllerová – vedoucí učitelka MŠ
PODZIMNÍČCI
Tradiční podzimní akcí, kterou pořádáme každoročně v naší
mateřské škole, je tvoření Podzimníčků. Jedná se fantaskní
stvoření, která společnými silami vyrábějí děti z MŠ se svými
rodiči a dalšími pří-buznými. Společně letos vytvořili různé
skřítky, panenky a ozdoby z podzimních plodů a přírodnin,
které si sami nasbírali.
V době od 20. října do 8. listopadu byla uspořádána výstava
PODZIMNÍČKŮ. Ta se velice povedla, protože Podzimníčci „se
sešly“ v hojném počtu. Hlavním smyslem akce je sbližování
dětí a rodičů, jejich vzájemná komunikace, spolurozhodování
a kooperace.
Všem, kteří se do uvedené akce zapojili, velmi děkujeme
za jejich krásné výrobky.
Fotografie z akcí najdete na webových stránkách školy www.skola-chodova-plana.com.
Bc. M. Vanišová - učitelka MŠ
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
Sportklub je aktivní
43. ročník Běhu z Pístova
Sportklub Chodová Planá z.s. pořádal ve spolupráci s Městysem Chodová Planá v neděli 8. 10. 2017 již 43.
ročník crossového závodu „Běh z Pístova“. Běžci v celkovém počtu 59, zařazeni do 8 kategorií
startovali v 11:00 hodin od památníku na Pístově.
Sportklub děkuje všem pořadatelům za perfektní spolupráci při organizaci závodu, dále poděkování TJ Slavoj
Chodová Planá za bezplatné zapůjčení kabin a sociálního
zařízení hřiště pro závodníky.
Poděkování Sportklubu patří zejména Městysi Chodová
Planá za zakoupení nových startovních čísel, která významně zlepšila celkovou organizaci tohoto tradičního závodu
a v neposlední řadě poděkování hlavnímu sponzoru akce
firmě Schmelzer Chodová Planá, který přispěl již poněkolikáté na nákup cenných upomínkových předmětů pro závodníky.
Tomáš Marcin

Kuželky
Sportklub Chodová Planá uspořádal 17. 11. 2017 zájezd
na kuželky do Teplé. Zúčastnilo se 18 soutěžících – 11 mužů
a 7 žen. Nejprve se tradičně hrála soutěž družstev a vítězem
se stalo družstvo ve složení Lucie Pokorná, Antonín Krejčí,
Roman Malík a Ladislav Majer. Poté soutěžily ženy. Nejlepší
byla Simona Hlačíková, která vyhrála ve skupině i ve čtyřčlenném finále. Z 20 hodů srazila 99 kuželek. Za ní skončily
Slávka Janochová (88), Katka Hlačíková (53) a Eva Kanalasová (48). Nakonec soutěžili muži. Vítězem se stal Antonín
Krejčí, který také vyhrál ve skupině i ve finále výsledkem
110 kuželek. Za ním skončili Luboš Hlačík (101), Roman
Malík (89) a Jan Ambrož (83). Po soutěži vítězové oslavili
úspěch v místním baru.
Zapsal Jiří Straka
Golfisté zakončili sezónu
Golfový klub Chodová Planá uspořádal také letos soutěž
o titul Mistr klubu. Hrálo se 13 turnajů – 3 x Sokolov, 2 x
Alfrédov, 2 x Teplá, 2 x Hazlov, Cihelny, Mariánské Lázně, Zádub a Kynžvart. Do soutěže se zapojilo 48 členů. Mezi muži
zvítězil Jaroslav Smetana a mezi ženami Danuše Zemanová. Nyní se začala zimní sezóna na golfovém simulátoru
v klubovně. Jednou za dva týdny se zde hraje turnaj. Zatím
byly odehrány dva turnaje a pokaždé zvítězil Petr Budka.
Na golfový simulátor zveme i další zájemce. Bližší informace podá Tomáš Marcin, telefon 731 044 037.
Zapsal Jiří Straka
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TJ SLAVOJ
Mladší fotbalová přípravka
Naši nejmenší taktéž odehráli podzimní část na výbornou. Soutěž se hrála turnajovým systémem, kdy vždy jeden tým hostil dva týmy soupeře.
V prvním kole jel Slavoj změřit síly
do Bezdružic kam zajížděla i sousední Planá. Naši borci nastoupili hned
k prvnímu utkání kola proti Bezdružicím kteří byli do poločasu těmi lepšími
avšak naše bojovnost strhla výsledek
8:9 v náš prospěch. Branky za Slavoj
vstřelil Henych 6x,Zimák,Keplová, Dědouch 1x. Duel s Planou byl o poznání
lehčí,stav tohoto zápasu 15:1 je toho
důkazem. Střelecky se opět dařilo Henychovi 5 br., Dědouch 6 br., Šuta 2br.,
Keplová a Zimák 1 br.
Ve druhém kole hostil Slavoj borce
z Tachova a Kostelce a v obou duelech
byli naši svěřenci těmi lepšími. Slavoj -

Tachov 9:3, Kostelec - Slavoj 6:10
Góly Henych 12x, Zimák 3x, Pokorný
a Bobek 2x.
Ve třetím kole konfrontoval Slavoj
týmy Stříbra a Bezdružic a byla to naše
přípravka která vyprovodila Bezdružické výhrou 6:4 a pak rozstřílela Stříbrský
tým vysoko 14:3. Střelecky se prosadil
Henych 10 br., Dědouch a Zimák 3 br.
Keplová a Bobek 2 br.
No a v posledním čtvrtém kolem
tomu nebylo jinak. Slavoj deklasoval
FK Planou vysoko 16:9 a stejně tak
Kostelec 10:4, branky vsítil Henych
14x, Bobek 4x, Zimák 3x, Šuta 2x, Pokorný 2x, Keplová 1x. A protože naše
mladší přípravka neprohrála ani jeden
ze svých zápasů, můžeme tuhle část
fotbalové sezóny považovat za velice
vydařenou.

Tabulka střelců:
1. Henych - 47 br.
(celkově 1. místo soutěže)
2. Zimák 11 br.
(celkově 6. místo)
3. Dědouch - 10 br.
(celkově 9. místo)
4. Bobek -

8 br.

5. Keplová -

5 br.

6. Pokorný -

4 br.

7. Šuta -

4 br.

Závěrem bych chtěl popřát našim borcům stejně úspěšnou sezónu
a poděkovat všem Těm co podporují
náš mládežnický fotbal.
Vedoucí mládeže fotbalu
Luboš Matys
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Starší fotbalová přípravka
Podzimní část nové sezóny 20172018 začala vítězně, kdy jsme hned
v prvním utkání sebrali tři body Baníku
Stříbro. O výsledek se postarali svými
trefami Janoch 4 br., Abramčuk ,Matys,
Zítka 2br.
V dalším zápase jsme změřili síly
ze Sokolem Kostelec a opět jsme si
připsali další tři body za vítězství 17:4.
Toto utkání bylo v režii Adama Abramčuka který svými osmi brankami doslova sestřelil Kostelecké borce, no
a o zbytek se pak postaral třemi trefami
Matys,po dvou brankách pak Janoch
a Henych M. a jednou se trefil Bobek
a Zajíček.
Ve třetím duelu Slavoj konfrontoval
borce Tachovského ,,C“.Po těžkém boji
se radovali z vítězství 3:6 svěřenci Slavoje. Branky za Slavoj vstřelil Henych
M. 3x, po jedné pak Janoch, Havlík
a Matys.

Vítězná série pokračovala i na dále,
FK Planá podlehla Slavoji opět po nelehkém boji 7:4, kdy se podařilo našim
borcům tento zápas zcela otočit. Třemi
góly se prosadil Matys, dvěma Janoch
a po jedné Henych a Zítka.
Dalším soupeřem Slavoje byl Tachov ,,A“, znovu se potvrdila naše skvělá forma, výsledek 13:2 hovoří za vše.
Střelecky se zadařilo Matysovi který
vsítil 6 branek, Šuta 3 br., Abramčuk
a Henych M.2 br.
V posledním utkání této soutěže
změřili síly zřejmě dva nejlepší týmy
a byl to zase Slavoj který potvrdil svoji
TOP formu,i přes to že jsme neproměnili spoustu šancí, výhra 7:5 nad
Tachovským ,,B“ nám zajistila s celkovým skóre 60:25 a 18 b. první místo
v tabulce.

Tabulka střelců:
1. Matys 18 br.
(celkově 1.místo soutěže)
2. Abramčuk - 12 br.
(celkově 4.místo)
3. Janoch 11 br.
(celkově 6. místo)
4. Henych M. -

8 br.

5. Zítka -

4 br.

6. Havlík -

2 br.

7. Bobek -

1 br.

8. Zajíček -

1 br.
Vedoucí mládeže fotbalu
Luboš Matys

Stolní tenis se těší zájmu dětí
Oddíl stolního tenisu pod vedením
Rudolfa Rolka má celkem tři družstva, které hrají své soutěže jaro-podzim. Mužstvo A hraje krajskou soutěž,
2. třídu - skupina A, ze 14-ti družstev
po odehraných 7 utkání je s 18-ti body
na 7. místě. Vedoucím je Antonín Krejčí. Mužstvo B hraje okresní přebor,
1. třídu, z 10 družstev po odehrání 7
utkání se s 19-ti body dělí o 1. místo
s družstvem Tachova.
Vedoucím je František Wágner.
Mužstvo C hraje okresní přebor, 2.třídu, z 8 družstev je s počtem 8 bodů
po 5 utkáních na 7.místě. Za družstvo
hrají i děti Michal Temejčík a Jiří Krejčí.
Vedoucím je Rudolf Rolko.
Oddíl má také kroužek dětí, celkem
je přihlášeno 13 dětí od 7 do 15 let.
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Někteří začínají stolní tenis poznávat, je bohužel omezená. Snažíme se ale
dva už hrají okresní soutěž za dospělé. o vytvoření co nejlepších podmínek.
Trenérem je Rudolf Rolko, pomáhá mu
Jiří Straka a i někteří tatínkové, když
Za oddíl stolního tenisu
mají čas. O stolní tenis je u dětí velký
Rudolf Rolko
zájem, kapacita trenérů a prostorů

Regent č.4

Desátý šachový turnaj vyhrál Straka
Další turnaj pro veřejnost pořádal šachový oddíl Slavoj Chod. Planá 19.listopadu 2017. Turnaj se konal v bistru U Huberta tradičně třetí neděli v měsíci od 14 hodin. Jiří Straka dokázal porazit všechny soupeře. Druhý
Motl sice nečekaně prohrál s Gálisovou, ale naštěstí mu
to nevadilo. O třetím místě Luláka rozhodl lepší vzájemný zápas s Markem. Pátý Vladimír Straka porazil Luláka
a Ščasnára, prohrál s Motlem a Markem. Pak musel odjet.
Šesté místo získal Ščasnár díky výhře nad Gálisovou.
1. Straka Jiří
2. Motl Míra
3. Lulák Míra
4. Marek Zdeněk
5. Straka Vladimír
6. Ščasnár Milan
7. Gálisová Diana

- 6 bodů
- 4 body
- 3 body
- 3 body
- 2 body
- 1 bod
- 1 bod

Tenisový oddíl připravuje děti na krajské soutěže
V letošním roce zažívá tenisový oddíl velký nárůst dětí a mládeže. Pravidelné tréninky, turnaje a tábory, které
pro děti pořádáme se zúročují. Na dětech je vidět veliká chuť a kvalitní herní
posun dopředu. Z toho důvodu jsme
se rozhodli, vůbec poprvé v historii
tenisu Chodové Plané postavit pro
rok 2018 dvě soutěžní družstva, a to
v kategorii BABYTENIS a MLADŠÍ ŽACTVO, která budou bojovat v krajských

soutěžích. Děti se připravují ve svých
věkových kategoriích jak přes týden
v KD Chodová Planá, tak o víkendech
v hale v Mariánských Lázní. Těší nás
tento zájem a chuť se sportovně rozvíjet, proto do tréninků zařazujeme
spoustu her, gymnastiky, kompenzačních cvičení atd.
Ráda bych poděkovala rodičům
za důvěru, trpělivost a zodpovědnost,
se kterou ke všemu přistupují.

Děkuji celému týmu trenérů, který
pracuje po celý rok naplno a rozvíjí náš
projekt správnou cestou.
Hezké prožití vánočních svátků
a mnoho radosti.
SPORT ANO, DROGY NE
Za TO vedoucí mládeže tenisu
Mirka Suková
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TENISOVÝ TURNAJ NA POČEST BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
Tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá uspořádal turnaj pro děti. Konal se
17.listopadu 2017 v kulturním domě.
Zúčastnilo se 18 dětí ve třech skupinách.

Druhou skupinu vyhrál suverénně
Mikuláš Janoch, když porazil všechny
soupeře. Za ním skončili Patricie Strnadová, Michael Štrobl, Adéla Horáková,
Tereza Jandová a Viktorie Rapšová.

Nejmladší kategorii vyhrál Mikuláš
Rapšo nejtěsnějším rozdílem před Andreou Jandovou. Za nimi skončili Roman Lebeda, Ondřej Horák, Jan Fous
a Lucie Bartošová.

Také vítěz třetí skupiny Jakub Zimák dokázal porazit všechny soupeře.
Za ním skončili Amálie Kollmannová,
Pavel Bobek, David Pokorný, Jana Matoušková a Laura Bennett.
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Na závěr proběhlo vyhodnocení
turnaje. První tři děti v každé kategorii dostaly poháry a sladkosti. Drobné
ceny dostaly i všechny ostatní děti.
Jiří Straka
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Svatováclavský turnaj
Ke Dni české státnosti 28. 9. 2017,
uspořádal tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá turnaj pro děti v kategoriích: minitenis, babytenis a žactvo.
Turnaje se zúčastnilo celkem 19 dětí,
které tak zakončily podzimní soutěžní
část na nově zrekonstruovaných tenisových kurtech.
V kategorii minitenis se hrálo
do 15 bodů, systémem každý s každým.
Vítězem se stal Mikuláš Rapšo. Druhé
místo obsadil Štěpán Hubálek. Třetí místo vybojovala Andrea Jandová. Bramborovou medaili si odnesl Jan Fous
a na pátém místě skončil Ondřej Horák.

V kategorii babytenis se hrálo stejným systémem každý s každým, ale
pouze na čtyři vítězné gamy.
Prvenství si odnesl Jakub Zimák,
který porazil všechny své soupeře.
Na dalších místech se umístili David
Pokorný, Martina Kohoutová, Tereza
Jandová a Jana Matoušková.
V kategorii žactva skupina A se hrálo stejným systémem jako v kategorii
babytenis. Tady bez jediné porážky
zvítězila Vanessa Cimická. Druhé místo obsadil Matěj Hubálek a bronzovou
příčku vybojovala Petra Procházková.
Na dalších místech se umístili: Michael
Štrobl, Viktorie Rapšová, Natálie Sivá-

ková, Nikola Černohorská.
Ve druhé skupině žactva vyhrál a zůstává stále neporažen Štěpán Šilhavý.
Na druhém místě skončila Anna Černá,
třetí příčku obsadila Petra Procházková
a na čtvrtém místě skončil Matěj Hubálek.
Na závěr turnaje proběhlo vyhodnocení všech kategorií a předání cen.
SPORT ANO, DROGY NE
Vedoucí mládeže tenisu
Mirka Suková
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Poděkování
Touto cestou bych rád poděkoval a popřál všem, kterým není sportovní kultura v Chodové Plané lhostejná. Krásné
Vánoce, hodně sil v nadcházejícím roce, mnoho rodinného štěstí a zdraví . Děkujeme všem, kteří pomahájí:
Městys Chodová Planá, Chodovar s.r.o., p. Leon Tsoukernik, p. Luboš Hlačík, p. Ctirad Hirš, Zemní a výkopové práce - Karel
Benda, Pflaument Investment s.r.o. , Polytec Composites Bohemia s.r.o., ZŠ a MŠ Chodová Planá, Igro s.r.o., p. Ing. Jan Volný,
p. Richard Krejza, p. Václav Sykal, p. Martin Szabo a další.
„Přej a bude Ti přáno, dej a bude Ti dáno“

Za TJ Slavoj Chodová Planá z.s. Sáša Suk

TĚLOCVIČNA PRO ZŠ A MŠ
Ve školním areálu v parku je uvažováno také s výstavbou tělocvičny, která pokryje potřeby základní školy, stejně, jako požadavky mateřské školy a školní družiny. V pravidelných zprávách kontrolních orgánů je absence tělocvičny pro činnosti školy a plnění jejího vzdělávacího programu zmiňována a její potenciál pro využití sportovními oddíly i privátními subjekty v době mimo
vyučování je nasnadě. Cílem není stavět honosnou sportovní halu, ale funkční a z hlediska pořizovacích nákladů co možná
nejekonomičtější tělocvičnu, která splní výše uvedené požadavky školy i ostatních. Pro inspiraci jsme si dojeli na nedávno realizovaná sportovní zařízení podobného typu na Šumavu. Z takových, realizovaných v posledních letech v obcích Srní a Kašperské
Hory, jsme se pokusili vytáhnout to nejlepší pro naše potřeby a nyní se snažíme připravit podklady pro to, abychom úspěšně
zpracovali studii a následně projektovou dokumentaci, která povede k realizaci výstavby tělocvičny. Měla by poskytnout možnosti pro tenis, volejbal, kopanou, florbal i další sporty, které se spokojí z rozměrem hrací plochy cca 40x20 m.
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MISTR ČR V OFFROAD MARATONU JE Z CHODOVÉ PLANÉ
Co je Offroad Maraton?
Je to nesmírně těžkých osm závodů, probíhajících
v rámci celé České republiky, počínajících 25. 3. 2017
v Šiklově mlýně na Vysočině, přes Vřesovouna Sokolovsku, Milovice,Drnovice, Janovice a konče 11. 11. 2017
v Ředhošti, v několika kategoriích. Účastníci závodí v autech, čtyřkolkách a na motorkách. Závody jsou náročné
jak po fyzické stránce jezdců, jezdí 2-4 hodiny bez přestávky, tak po časové i finanční stránce.
Seriál motorek, čítající 511 přihlášených účastníků, se
dělí na několik kategorií- Mistr Moto E1, Mistr Moto E2,

Mistr EVet, Pohár Moto E1, Pohár Moto E2 a Pohár EVet.
Právě v kategorii Pohár Moto EVet celý rok úspěšně závodil a nakonec vyhrál celý seriál a stal se MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY pan Petr Hreus z Chodové Plané.
Tímto článkem bychom mu chtěli složit poklonu, potřást rukou, říct mu, že je nejlepší a že ho máme rádi a
popřát mu do dalších závodů hlavně pevné zdraví a ať
ho neopustí jeho zápal pro závodění.
Za tým zajišťující zázemí Lenka, Terezie a Nela
Za technický tým Václav Hreus
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Máte chuť na něco dobrého? Vyzkoušejte třeba

RECEPTY
Z CHODSKA
Vánoční sladká omáčka
Připravte si:
1 ks
80 g
2 ks
1,5 pol. lžíce
2 polévková lžíce
2 polévková lžíce
2 polévková lžíce
100 g
80 g

Bobkový list
Celer bulvový
Cibule
Citronová šťáva
Cukr krupice
Hrozinky
Mandle
Med včelí
Mrkev kořen

4 ks
2 polévková lžíce
0,5 kávová lžička
50 g
80 g
2,5 dl
60 g
3 špetka
2 špetka

Nové koření celé
Ořechy vlašské
Pepř černý mletý
Perník
Petržel kořen
Pivo tmavé 12% 4,0% obj.
Povidla švestková
Sůl
Tymián sušený

Cibuli, mrkev, celer a petržel očistíme, omyjeme a drobně pokrájíme. V hrnci bez omastku cibuli se zeleninou osmažíme dozlatova.
Přilijeme černé pivo, přimícháme povidla, citronovou šťávu, sůl, med a okořeníme tymiánem, černým mletým pepřem, novým kořením, bobkovým listem a omáčku vaříme pomalu asi 15 minut. Omáčku přecedíme a cibuli se zeleninou propasírujeme přes síto.
V druhém hrnci si z cukru připravíme karamel. Postupně přilijeme omáčku, kterou zahustíme nastrouhaným perníkem. Nakonec
do omáčky dáme pokrájené loupané mandle, vlašské ořechy, hrozinky a pomalu vaříme dalších 15 minut. Omáčku servírujeme teplou.
Vánoční omáčku podáváme ke smažené rybě nebo vánočce.

Medová kolečka
Připravte si:
1 kávová lžička
100 g
200 g
1 kávová lžička
50 g
50 g
150 g
1 kávová lžička
1 kávová lžička
1 ks
1l
1 špetka

Badyán
Cukr moučkový
Džem rybízový
Hřebíček mletý
Máslo čerstvé
Med včelí
Poleva citronová
Skořice mletá
Soda jedlá
Vejce slepičí
Voda pitná
Zázvor mletý

Do většího hrnce s 1 litrem vody ponoříme misku, ve které rozehřejeme med, přidáme
cukr, máslo a vše dohladka rozmícháme. Misku s teplou směsí odstavíme z vodní lázně, přidáme mletou skořicí, mletý badyán, mletý hřebíček, špetku zázvoru, jedlou sodu
a vejce. Směs mícháme dohladka, postupně přidáváme hladkou mouku a vypracujeme
hladké, vláčné těsto.
Těsto na pomoučeném vále vyválíme na placku silnou asi 3 mm, formičkou vykrojíme
kolečka o průměru asi 5-6 cm. Kolečka dáme na plech vyložený pečícím papírem. Pečeme je dorůžova v předehřáté troubě na 200°C. Pečeme přibližně 10-14minut.
Upečená kolečka necháme vychladnout, poté jednu polovinu koleček potřeme pikantním džemem z černého rybízu. Kolečka slepíme, polijeme je citrónovou polevou
a po zatuhnutí podáváme.

Jestli už jste přejedeni sladkého jídla nabízíme jinou lahůdku:

Česnekový báč
Připravte si:
600 g
6 ks stroužků
100 g
0,5 kávová lžička
1 polévková lžíce
2 polévková lžíce
2,5 pol. lžíce
0,5 pol. lžíce
24

Brambory
Česnek
Cibule
Kmín drcený
Majoránka
Máslo čerstvé
Sádlo škvařené
Sůl

Oloupané a omyté brambory jemně nastrouháme do mísy, po chvilce z brambor scedíme přebytečnou vodu, přidáme prolisovaný česnek, sůl, kmín a majoránku.
Očištěnou a nastrouhanou cibuli osmažíme v pánvi na másle dorůžova, přidáme ji
k bramborům a vše důkladně promícháme.
Pečící plech vytřeme sádlem, bramborové těsto rozetřeme po plechu a pečeme ve
vyhřáté troubě při 220 °C dozlatova přibližně 35-40 minut. Báč nakrájíme na čtverce
a hned horký podáváme.
K česnekovému báči servírujeme čerstvé saláty pode chuti a sezóny.
zdroj: milujivareni.cz
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sEKE1^1<
ZŠ Chodová Planá
21. 12. 2017
od 17,00 hod.
ǀŬƵůƚƵƌŶşŵĚŽŵĢ
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EKsWZKsKKsE
DĂƐĄǎĞĂƉĠēĞŽƚĢůŽ͘
DĄƚĞďŽůĞƐƟǌĂĚ͕ŶĞďŽďŽůĞƐƟŚůĂǀǇ͍
ŝơƚĞƐĞƐƚĄůĞƵŶĂǀĞŶŝ͍
sŚŽĚŽǀĠWůĂŶĠ͕EĄĚƌĂǎŶşƵůŝĐĞϰϵϭ

ŽƚĞǀşƌĄŵĞŽĚϭ͘ϭ͘ϮϬϭϴ
NOVOU PROVOZOVNU
ƉŽƐŬǇƚƵũşĐşŵĂƐĠƌƐŬĠƌĞŬŽĚŝēŶşƉƌŽĐĞĚƵƌǇ͘
KďũĞĚŶĄǀŬǇĂǀşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŶĂƚĞůĞĨŽŶƵ͗
нϰϮϬϳϮϰϱϭϯϱϴϲ
ƉĂŶşDĂƌĐĞůĂ>K,Ks
dĢƓşŵĞƐĞŶĂsĂƓşŶĄǀƓƚĢǀƵ

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 periodický tisk územního samosprávného celku, jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá.
Uzávěrka příštího čísla je 18. 2. 2018. Toto číslo vychází 6. 12. 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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