3/2018

OBČASNÍK MĚSTYSE CHODOVÁ PLANÁ

ROČNÍK 26

ČÍSLO 1

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vás srdečně pozdravil poprvé v roce 2018
a popřál vám v tomto roce mnoho
úspěchů a rodinné pohody. Zatím
se počasí nepodobá tomu pravému
jarnímu, ale určitě už brzy začne
sluníčko příjemně hřát a já se těším
na vaše upravené zahrádky a okna
s květinami. Věřte, že ani městys
nezůstane s květinovou výzdobou
pozadu. Jako každý rok provedeme
prostřednictvím naší akciové společnosti jarní úklid celé obce a myslím
si, že podobná aktivita v rámci vašeho bydliště (domu, ulice) by byla velkým přínosem pro nás pro všechny.
Věřím, že v naší obci žijí občané, kteří
si dovedou vážit krásného a příjemného prostředí a chtějí pro něj i něco
sami udělat.

Přeji všem krásné velikonoce, bohatou pomlázku a příjemné jaro, které brzy propukne v plné síle a my si
jej můžeme užít v upravém prostředí
naší obce.
Ctirad Hirš
starosta městyse Chodová Planá

K srdečnému přání velikonočních
svátků se připojuje i místostarosta
městyse Luboš Hlačík.

DĚNÍ V OBCI
V prosinci minulého roku byla osvětlena cyklostezka mezi Chodovou Planou a Planou, na cyklostezce je umístěno 38 lamp
se speciálními led svítidly, která požadovalo ŘSD z důvodu, že cyklostezka vede u hlavní silnice. Cena svítidel se promítla
do celkové ceny realizace díla, která byla 1.812.373,- Kč s DPH. Město Planá přispěje částkou 300 000,- Kč. Provoz osvětlení
cyklostezky je v režii Chodové Plané a roční provoz se odhaduje cca na 30 000,- Kč.
Frézování pařezů
V průběhu února proběhlo frézovaní pařezů v lokalitách Chodové Plané
a na hřbitově. Frézování prováděla firma Lesík s.r.o.
Zpevnění cesty mezi sídlištěm a včelnicí
V únoru bylo zrealizováno zpevnění cesty mezi sídlištěm Lučina,
Mariánskolázeňskou ulicí a včelnicí. Prozatím se cesta zpevnila pouze
štěrkem a do budoucna by zde měla vzniknout asfaltová komunikace.
Výběrové řízení na výstavbu Inženýrských sítí a komunikace
a rekonstrukci povrchu vnitrobloku
V lednu a v únoru bylo vyhlášeno výběrové řízení na výstavbu inženýrských sítí a komunikace na první etapu část B ve Sluneční ulici a na
rekonstrukci povrchu vnitrobloku mezi Kulturním domem, Sladovnou
a Hotelem Slunce. V případě prvního výběrového řízení na Sluneční ulici vyhrála Firma Silnice Horšovský Týn za cenu 11 900.000,- Kč bez DPH
s tím, že práce se budou provádět od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018. Rekonstrukci povrchu vnitrobloku vyhrál Karel Benda za cenu 1 467.777,-.
bez DPH. Práce se bude provádět v termínu od 1. 6. 2018 do 1. 9. 2018.
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Cyklostezka
Dalším projektem, který je připraven na letošní rok je Cyklostezka na propojení Chodové Plané a Mariánských Lázní.
Projektovou dokumentaci zpracovává Firma Projekt stav spol.
s.r.o. ze Sokolova. V současné době jsme ve fázi územního
rozhodnutí. Stavební povolení by mělo být vydáno na jaře
letošního roku. V případě že stavební povolení bude vydáno
v předpokládaném termínu, zrealizujeme stavbu v tomto
roce.

Tělocvična
V lednu byla zhotovena studie na Tělocvičnu, studii zhotovila firma Stavoplast KL Stachy. Na přípravě studie se podílela
radnice, finanční výbor, ředitel školy a předseda Tělovýchovné
Jednoty Slavoj. Na základě konzultace studie se stavebním
úřadem bylo povoleno sloučené řízení, což nahrazuje dva
stupně stavebního řízení (územní řízení a stavební povolení)
čímž dojde ke zkrácení doby k vydání stavebního povolení.
Stavební povolení by mělo být vydáno do června letošního
roku.

Podrobnější informace k připravovaným projektům poskytne místostarosta městyse Luboš Hlačík.

Vývoj obyvatelstva v roce 2017
měsíc
Celkem obyvatel

LEDEN- PROSINEC
31.12.2016

Počet obyvatel za jednotlivé osady a obec celkem:

31.12.2017

Muži 2016

Muži 2017

Ženy 2016

Ženy 2017

Chodová Planá		1571		1559		804		811		767		748
Boněnov		
78		
73		
43		
41		
35		
32
Dolní Kramolín		
31		
28		
18		
17		
13		
11
Holubín			
3		
3		
1		
1		
2		
2
Hostíčkov		
8		
8		
6		
6		
2		
2
Michalovy Hory		
76		
77		
44		
45		
32		
32
Pístov			
18		
16		
8		
8		
10		
8
Výškov			
44		
43		
24		
23		
20		
20
						
CELKEM		1829		1807		948		952		881		855
Jednotlivé změny obyvatelstva v roce 2016:
Narození			20		Rozvody			 3
Úmrtí				22		Počet přistěhovaných		37
Svatby				11		Počet odstěhovaných		57
V Chodové Plané dne 1.1. 2018
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 27 ze dne 7. 2. 2018
111. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 27. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení:
Roman Kohoutek
		

3. Ověřovatele zápisu:
		

Vlastimil Machovec
Michal Sudor
Václav Zimák

4. Předběžné rozpočtové opatření č. 1/2018 k rozpočtu na rok
2018 pro operace za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny:
• Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých
transferů.
• Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání, nebo
z jiných důvodů, předběžné opatření se schvaluje na změny
výdajové i příjmové položky transferů, nebo položky finančního vypořádání.
• Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelných pohrom, výdaje ve stavu nouze a další výdaje, kde může
dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.
• Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné
rozpočtové skladby v případech přesunu příjmů a výdajů.
(bod č. 27.1 programu ZM)

5. RO č. 2/2018. (bod č. 27.2 programu ZM)
6. RO č. 14/2017.(bod č. 27.3 programu ZM)
7. Úplatný převod pozemku p.č. 125/16 ostatní plocha o výměře
80 m2 a p.p.č. 125/17 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 27.5 programu ZM)

8. Prodej části pozemku p.č. 209/22 ostatní plocha o výměře
cca 18233 m2, části pozemku p.č. 4254 ostatní plocha o výměře
cca 1205 m2 a části pozemku p.č. 4257 ostatní plocha o výměře cca 1262 m2 v k.ú. Chodová Planá dle Podmínek prodeje pozemků v „Průmyslové zóně jihovýchod v Chodové Plané“ jejichž
přesná výměra a označení bude upřesněno geometrickým plánem. (bod č. 27.8 programu ZM)

9. Prodej pozemku p.č. 324/1 vodní plocha o výměře 665 m2 v k.ú.
Holubín. (bod č. 27.9 programu ZM)

10. Vyhlášení záměru prodeje 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. 27.13.2 programu ZM)
112. ZM neschvaluje:

1. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 3751 – ostatní komunikace o výměře cca 70 m2 a části pozemku p.č. 3746 ostatní
plocha o výměře cca 734 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 27.4 programu ZM)

2. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 103/1 v k.ú. Michalovy Hory.
(bod č. 27.11 programu ZM)
113. ZM souhlasí:

1. S tím, že na Kupní smlouvě na pozemek p.č. 3389/6 orná půda
o výměře 892 m2 bude uvedena jako kupující N. Š..
(bod č. 27.12 programu ZM)
114. ZM nesouhlasí:

1. S podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového
hospodářství. ZM zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských
odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy.
ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství.
(bod č. 27.7.2 programu ZM)
115. ZM revokuje:

1. Usnesení ZM č. 99.7 ze dne 6. 9. 2017. (bod č. 27.6 programu ZM)
2. Usnesení ZM č. 94.20 ze dne 16. 8. 2017. (bod č. 27.10 programu ZM)
3. Usnesení ZM č. 102.7 ze dne 8. 11. 2017. (bod č. 27.13.1 programu ZM)
116. ZM bere na vědomí:

1. Zprávu o vyhodnocení čerpání poskytnutých neinvestičních
transferů v roce 2017.
(bod č. 27.14 programu ZM)
117. ZM projednalo:

1. Informaci o riziku navýšení nákladů městyse na odpadové hospodářství, v přpadě prosazení účelové nevládní novely zákona o
odpadech obsahující násobné zdražení skádkovacích poplatků.
(bod č. 27.7.1 programu ZM)
118. ZM vyzývá:
1. Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby
efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové
hospodářství. (bod č. 27.7.3 programu ZM)

Dne 21. března 2018
se koná 28. 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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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.
• 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.
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INFORMACE K VOLBÁM

DENNÍ STACIONÁŘ A SENIORSKÉ BYDLENÍ
Městys Chodová Planá má v úmyslu vybudovat v obci
sociální zařízení typu denního (ambulantního) stacionáře
a bydlení pro naše seniory
Aby bylo vyhověno požadavkům a potřebám starších
občanů, je nutné zjistit z řad obyvatel nutnost realizace
tohoto zařízení. S výstavbou seniorského bydlení je počítáno již v roce 2019, ale u denního stacionáře chceme zjistit využitelnost. Stacionář je určen pro seniory, kteří mají
vlastní zázemí, ale potřebují během dne, tzn. od 7,00 –
17,00 hodin sociální péči. Denní stacionář je bezpečné,

klidné místo zařízené tak, aby se v něm vaši blízcí cítili co
nejvíce jako doma, bylo jim příjemně a užili si každý den
s péčí a podporou, kterou potřebují. Součástí péče jsou každodenní programy aktivit, které vašim blízkých pomůžou
zůstat psychicky a fyzicky aktivní v kolektivu.
Dovolujeme si vás požádat o sdělení zájmu v níže uvedené anketě, která je umístěna na webu obce on-line v odkazu Anketa nebo je možné odpovědět písemně na adresu
či email městyse.

ANKETNÍ LÍSTEK
1. Podporujete výstavbu denního stacionáře v našem městysi, který má obec v plánu vybudovat?
				

ANO

NE

2. Pokud ano, využívali byste nabízenou službu?
ANO

NE

Anketní lístek je možné odevzdat na úřadě městyse v podatelně úřadu (I. patro) nebo vhodit do poštovní
schránky, lze odpovědět i elektronicky na email: mestys@chodovaplana.cz.
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ZAJÍMAVÉ ČÍSLO

UPOZORNĚNÍ -POPLATKY
Úřad městyse tímto vyzývá občany (daňové poplatníky), kteří
nemají zaplacené místní poplatky vztahující se k roku 2015,
2016, 2017 a 2018 k jejich okamžité úhradě

NEJPOZDĚJI VŠAK V TERMÍNU DO 31. 3. 2018
Poplatek lze uhradit hotově či pomocí platebního terminálu
v pokladně úřadu městyse (kancelář č. 6) nebo převodem
na číslo účtu 1980728359/0800 vedeného u České spořitelny.
Upozorňujeme všechny, že městys Chodová Planá se rozhodl,
že pokud nebudou dlužné částky jednotlivých poplatníků ve výše
stanoveném termínu zaplaceny, řešit celou záležitost prostřednictvím exekutora a spolu s úroky z prodlení a smluvního příslušenství po všech dlužnících nárokovat také náhradu škody
v rozsahu nákladů vynaložených na vymáhání pohledávek
prostřednictvím exekutorského úřadu, která v důsledku porušení platební morálky a závazkové povinnosti vznikne.

464
odevzdaných hlasů
bylo v roce 1948 evidováno
pro volby do Národního shromáždění
zdroj: kronika obce 1969 - 1979

MOBILNÍ SBĚR

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

Stanoviště

v v neděli 15. 4. 2018

Doba přistavení mobilní sběrny:

Dolní Kramolín			

12:30 – 12:50

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

13:55 – 14:40

Boněnov

14:45 – 15:15

Hostičkov

15:20 – 15:30

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

Děkují Vám pracovníci firmy EKODEPON.
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KULTURA
Maškarní bál pro děti
V sobotu 10. 2. 2018 uspořádal Spolek rodičů a přátel dětí
a školy při základní a mateřské škole v Chodové Plané z. s. další
Maškarní bál pro děti. Tentokrát nás celým odpolednem provedli pirát a mušketýr. V přísálí byly připravené hry, malování
a balónky pro děti. Brazilské bojové umění představili chlapci
a děvčata se skupiny Capoeira Marreco z Plané.
Ráda bych poděkovala všem, kteří pomohli se zajištěním
sobotního odpoledne s přípravou, prodejem občerstvení

nebo s organizací her pro děti. Díky SDH za zajištění požárního dohledu.
Velký dík patří našim sponzorům za jejich podporu. Děkuji
vám všem, kteří jste přišli a užili si sobotní odpoledne společně s námi.
Těšíme se na další společná setkání.
Za SRPDŠ - Zuzana Brümmerová

Maškarní ples
Dne 10. 2. 2018 uspořádal Sportklub Chodová Planá z.s. již 12. Maškarní ples. Celkem si cestu
na tuto kulturní akci našlo 86 masek a 23 lidí bez
masky. K poslechu a tanci hrála skupina Kartáči cz.
Celý večer moderoval David Hanko. Všichni účastníci maškarního plesu již tradičně volili mezi sebou hlasováním nejlepší
masky v kategoriích skupiny, dvojice, jednotlivci a absolutní
vítěz.
V jednotlivcích vyhrála včela z Plané. Prvenství ve dvojici získali černoši z Chodové Plané. Nejlepší skupinou se stala
parta Sněhurka a 7 trpaslíků z Chodové Plané. Cenu pro absolutního vítěze s největším počtem hlasů získala skupina Sněhurka a 7 trpaslíků.
Poděkování patří hlavním sponzorům celé akce: p. Luboš
Hlačík, p. Ing. Richard Brümmer, společnost Chodovka a.s.
Tomáš Marcin - Předseda Sportklub Chodová Planá z.s.

SPORTKLUB Chodová Planá pořádá ZÁJEZD do Freizeitzentra WEIDEN
sobota 7. dubna 2018
◆ Odjezd v 9°° hodin z parkoviště od Večerky - návrat okolo 15°° hodin
◆ Pobyt ve Weidenu ve Freizeitzentru cca 10°° - 14°° hodin
◆ Cena zájezdu - děti do 2 let					
		
- děti a mladiství do 15-ti let
nečleni
						
členi Sportklubu
		
- nad 15 let a dospělí 		
nečleni 		
						
členi Sportklubu

2€
6€
3€
12 €
7€

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

◆ V ceně je zahrnuta doprava luxusním autobusem a 4 hodinový pobyt ve Freizeitzentru Weiden
- Svět bazénů a saunový svět - viz http://www.freizeitzentrum-weiden.de
◆ Děti do 18ti let pouze v doprovodu dospělé osoby.
◆ V rámci zájezdu pro zájemce vložený závod v plavání započítávaný do celoroční soutěže.
◆ Zájemci si mohou místo předem zamluvit a zaplatit ve škole u J. Ambrože, kde lze získat i odpovědi na Vaše případné
dotazy - tel. 605 722 411, nebo přijít rovnou na místo odjezdu (do naplnění busu). Připojištění pro případ úrazu si sjednává
každý individuálně.
◆ Připomínám, že členové Sportklubu jsou Ti, kdo mají zaplacené příspěvky na 2018 a ty můžete ve výši 250,- Kč (děti 150,- Kč)
zaplatit nejpozději do 31. 3. 2018 u Tomáše Marcina a tím se stát členem Sportklubu.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Nový zámek Chodová Planá z.s. pořádá

v sobotu 21. dubna 2018 od 19.00 hodin
v Kulturním dome v Chodové Plané

MUZIKÁL - WESTERNOVOU HUDEBNÍ KOMEDII

„Wisky to je moje gusto, bez wisky mám v srdci pusto...”
Postava Limonádový Joe - ideální westmen,
který místo wisky pije limonádu a přísně dbá na mravnost.

Vstupné 150,- Kč, důchodci 100,- Kč
Tisk

Planá
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Nový Zámek z.s. Chodová Planá ve spolupráci s

Městysem Chodová Planá • SDH Chodová Planá (hasiči)
SRPDŠ při ZŠ a MŠ Chodová Planá z.s. • TJ Slavoj Chodová Planá z.s.
Sport klub Chodová Planá z.s. • Golfový klub Chodová Planá z.s.

vás zvou na

pondělí 30.4.2018

16.oo - 22.00 hodin
16.00
16.00
16.00
18.00
16.00
19.00

-

stavění máje
18.00 hod. 18.00 hod. 19.00 hod. 18.00 hod. 22.00 hod. -

SPONZOŘI:

zámecký areál
areál
zámecký
Chodová Planá
Planá
Chodová

Májové oslavy a stavění máje

sportovní hry pro děti
skákací hrad
opékání vuřtů
reprodukovaná hudba
živá hudba k tanci a poslechu název
COUNTRY KAPELA „CRAZY HORSES”

KARLOVY VARY a.s.
VODÁRNY A KANALIZACE

tiskárna
www.lieblprint.cz

po celou dobu Májových oslav - zajištěno občerstvení
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OSOTR - Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu
Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu (OSOTR) stále pokračuje ve svých aktivitách. Loni se podařilo uspořádat tradiční velikonoční i vánoční výstavu, na konci prázdnin
pro děti den plný her a 28. října i neformální prohlídku kostela
Všech svatých v Boněnově, kde si návštěvníci mohli prohlédnout výsledky naší nejnáročnější práce - obnovy místního kostela. Loni se podařilo dokončit kompletní výmalbu chrámové
lodi, presbytáře i sakristie a také osadit nové dveře. Návštěvníci si mohli také prohlédnout první kostelní lavice. Boněnovské
dílo zdárně pokračuje, ač práce nás tam čeká ještě mnoho.
I letos se chystá OSOTR pokračovat v konání oblíbených
akcí, letos bychom navíc chtěli uspořádat v Boněnově další
z dnů otevřených dveří. Nyní bych však všechny spoluobčany
i návštěvníky z okolních měst a obcí rád pozval na těsně předjarní velikonoční výstavu ručních prací a uměleckých řemesel. K vidění bude opět řada velmi zajímavých předmětů - velikonoční dekorace, řehtačky, domácí perníky, bižuterie, ručně
vyráběná mýdla, domácí med a další včelí produkty atp. Jako
obvykle by neměly chybět ukázky rukodělných prací s možností si dané umělecké řemeslo také zkusit. Těšit se můžeme

i na výrobky dětí z naší základní školy, jež výstavu vždy velmi
mile oživí.
Také letos jsme připravili v rámci doprovodného programu
sobotní koncert (začíná ve 14.00), v němž se jako loni před
Vánoci představí (samozřejmě s novým programem) pěvecký
sbor Základní školy v Drmoulu pod vedením Mgr. Zdeny Hurtové a jako sólistka naše mladá pěvkyně Anička Gálisová.
Výstava se koná v pátek a sobotu 16. a 17. března 2018,
přístupná bude v pátek 10.00 - 18.00 a v sobotu 9.00 - 16.00.
Na tomto místě bych rád poděkoval všem dobrovolníkům,
kteří se pořádání výstavy nezištně věnují, a také všem vystavovatelům, jejichž zásluhou má výstava vysokou úroveň, a tím i
stále rostoucí počet návštěvníků.
Nejen na velikonoční výstavu, ale na všechny naše akce srdečně zvu jak místní, tak přespolní.
Robert Gális,
předseda OSOTR
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HASIČI
Výjezdy hasičů za rok 2017
Rok 2017 byl na události o něco náročnější než rok 2016.
Jak asi všichni víte, jednotka SDH Chodová Planá je financována městysem. Čítá 11 členů jednotky a je rozdělena na družstvo ,,A,, a ,,B..
Členy jsou: 1 velitel, zástupce velitele + technika TCHP, 2
velitelé družstev, strojníci, zdravotník a hasiči. Jednotka pracuje v katastru o rozloze 63 km2 a čítá asi kolem 1800 obyvatel.
Do katastru patří - Chodová Planá, Dolní Kramolín, Holubín,
Pístov, Výškovice, Domoslavičky, Boněnov, Hostičkov, Michalovy Hory, Výškov.
Mimo katastr jednotka může být povolána v I.stupni poplachu do 20 obcí v okolí. Ve II. stupni až do 45 obcí a ve III.stupni
do 20 obcí. Jednotka také může na požádání Karlovarského
kraje vyjet v I. stupni do 4 obcí, ve II. stupni do 20 obcí a ve III.
stupni nebyla jednotka zařazena. Myslím, že jednotka má velkou možnost zásahu v okolí.
Naše technika:
CAS 20 MAN 4x4 stářím 10 let., DA 12 Avia 31 stáří 29 let
a vozidlem Forman VEA Škoda Forman stáří 23 let. Od místního pivovaru CHODOVAR má jednotka k dispozici přívěsný
vozík PPS 12 v kompletní výbavě.
Jednotka vyjela k 27 událostem .... 9 požárům a 18 událostem technického charakteru.
Technické události se týkaly - otevření bytu, čerpání vody,
odstranění překážek, uvolnění komunikací a pomoc IZS.
Mimo obvod Městyse jednotka vyjela 6x z toho ke 4 požárům a 2 technickým událostem.
Rok 2017 byl o výjezdech v delšího zásahu. Požár stohu
(13h), požár prádelny (19h), požár teplárny Planá (6h), požár
Planského zámku (7h).
Velmi nebezpečný byl požár skladu plynových lahví a acetylenu, kde byl vyhlášen vyjímečný stupeň poplachu. Zásah
trval přes 5 hodin.
Statistika roku výjezdů je:
Leden :
2 výjezdy
Únor :
4 výjezdy
Březen :
4 výjezdy
Duben: 		
bez výjezdu
Květen :
1 výjezd
Červen :
4 výjezdy
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Červenec :
2 výjezdy
Srpen :
1 výjezd
Září :
1 výjezd
Říjen :
6 výjezdů
Listopad:
1 výjezd
Prosinec:
bez výjezdu
Mimo samotné výjezdy se hasiči také zúčastnili a podíleli
na těchto akcích:
Zajištění ohňostroje u kostela a následně u AFRu, otevírání pivní sezóny pivovaru, zajištění PO na filmování ČT v Otíně
historického filmu, zajištění PO na ploché dráze v Mar. Lázních,
den hasičů pro tenisový klub, zálivky pro Městys, zajištění stanoviště při závodech pro základní školu, účast na dětských
dnech v Chodové Plané, Zadním Chodově a Oldřichově, čištění vpustě v Hostičkově, čištění Planského koupaliště, stavění
majky na zámku, účast na výročí hasičů ve Starém Sedlišti
Členové odpracovali na:
údržbě výstroje a výzbroje ..........................................54 hod.
údržbě zásahové techniky a pomocné ................. 141 hod.
pomoc Městysu ........................................................... 114 hod.
kulturní akce - společenské .................................... 96 hod.
propagace PO ............................................................. 30 hod.
požární dozor .............................................................. 161 hod.
příprava odbornosti členů JSDH .......................... 64 hod.
údržba hasičské zbrojnice........................................ 68 hod.
pomoc pro SDH ......................................................... 127 hod.
Zároveň bych chtěl poděkovat za nový plášť (kabát) hasičské zbrojnice, který financoval Městys Chodová Planá. Budova
hasičů se tak stala pěkným objektem obce a tím se hasiči stali
trochu nepřehlédnutelnými. Barva fasády byla navržena samotnými hasiči a určitě nebyla volbou špatnou.
Jednotka byla vybrána pro předurčenost na HELIPORT PINKA Chodová Planá, jejímž provozovatelem je VESTAR GROUP
a.s. ROZVADOV. Jedná se o zabezpečení PO při přistání vrtulníku. Tuto předurčenost schválil úřad pro civilní letectví ČR
v Praze na Ruzyni s účinností od 1. ledna 2018.
Chtěl bych poděkovat všem členům jednotky za vykonanou práci.
zapsal velitel JSDH Václav Zimák
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Sbor dobrovolných hasičů hodnotil rok 2017
Na výroční schůzi v restauraci v restauraci ve Skále hodnotili hasiči svou činnost za rok 2017. Sbor byl založen 20. 5.1875
a prošel řadou kladných i záporných situací. V roce 2017 sbor
čítal 14 mužů, 6 žen, 5 důchodců a 13 mladých hasičů a dohromady má tedy 38 členů.
Stejně jako ve všech organizacích funguje možná polovina
členů. Je to dlouholetý problém všech sdružení. Dnes již existuje málo hasičů, kteří udělají maximum pro tuto organizaci.
Překážkou je hlavně zaměstnání a pak vůle chtít být nápomocen.
Scénář práce hasičů je každoročně stejný. V lednu výroční členská schůze, které se účastní většina. Vrcholem akcí je
Hasičský ples, který bývá organizován v únoru. V září sbor pořádá Memoriál Václava Zimáka a na podzim ještě okresní kolo
PLAMEN 2017/2018.
Sbor zaměřuje svou základnu především na mladé hasiče.
Za podpory Městyse a Okresního sdružení tak vychovává své
následníky. Tato činnost je náročná , neboť mladiství leží v objetí mobilních telefonů a počítačů.
Mladí hasiči jsou zapojováni do Okresní soutěže PLAMEN
2016/2017.
Jak již bylo řečeno, v září pořádali hasiči Memoriál Václava
Zimáka v místním pivovaře CHODOVAR, kde proběhla soutěž
v kategorii mladí hasiči, kategorii ženy, muži a v novém ročníku i veteráni. Po dlouhé době se podařilo sestavit družstvo
mužů.
Kategorie veteránů je nová a stejně jako kategorie veteráni-nejtěžší, i v těchto se nám povedlo sestavit soutěžní týmy,
které byly velmi úspěšné, neboť se umístily na 3. místě a v nej-

těžším družstvu veteránů na 2.místě (zde rozhodovala váha)
o 29 kg za vítězem. Pokusíme se to za rok vylepšit nejen v útoku, ale i ve váze družstva.
Soutěž veteránů sponzoruje Hasičská vzájemná pojišťovna
a věříme, že za rok to bude lepší.
Dovolte mi poděkovat všem členům, kteří pro sdružení
něco udělali a věřím, že to bude v následující roce ještě o kapku lepší.
Poděkování patří všem co se v roce podíleli pomoci této organizaci.
starosta SDH Václav Zimák

SPORTOVNÍ RUBRIKA

Činnost Sportklubu v roce 2017
První akcí byl maškarní ples 11. února. 23. ročník Plesu
sportovců se konal 4. března. Hrála kapela Concordia Band
Mariánské Lázně a hostem večera byl kouzelník Štěpán
Šmíd. Zájezd do bazénu ve Weidenu se konal 25.března.
Do soutěže v plavání se zapojilo 20 osob. Mezi muži byl
nejrychlejší Tomáš Marcin, mezi ženami Katka Hlačíková
a mezi dětmi Jakub Hlačík. Další akcí byl turnaj v petanku. Konal se v areálu zámku při stavění májky 30. dubna.
Do soutěže o ceny se zapojilo 12 dospělých hráčů. Nejlepší
byli Jiří Straka a Slávka Sloupová. Mimo soutěž hráli další
dospělí a děti jen pro svou zábavu. V neděli 21. května se konal turnaj v minigolfu v zahradě hotelu U Sládka. Zúčastnilo
se 21 hráčů. Mezi muži vyhrál Luboš Hlačík, mezi ženami
Slávka Sloupová a mezi dětmi Jakub Hlačík. Ve spolupráci
s golfovým klubem jsme 26.května uspořádali golfový turnaj na Zádubu. Zúčastnilo se 26 golfistů. Mezi muži byl nejlepší Miloš Hlačík, mezi ženami Alena Provazníková a mezi

dětmi Jakub Hlačík. Sportklub byl tradičně hlavním organizátorem Dětského dne 28. května. Z důvodu rekonstrukce sportovního stadionu se oslava konala na tréninkovém
hřišti golfového klubu. Díky krásnému počasí byla účast
dětí i rodičů vysoká. 16.června se na hřišti konal míčový trojboj. Soutěžilo se ve střelbě na malou branku, v žonglování
a ve slalomu. Mezi 8 mladšími dětmi vyhrál Matyáš Henich, mezi 15 staršími Adam Abramčuk, mezi 6 ženami
Lucie Pokorná a mezi 7 muži Zdeněk Pokorný. Ve dnech
18. až 25. června se konal cyklovýlet po Moravě. U příležitosti 25.výročí založení Sportklubu jsme nechali vyrobit
cyklistické dresy pro členy. 9.července jsme v nich udělali
výlet do Karoliny Doliny za účasti 22 cyklistů. Tradiční vodácký zájezd se konal 21. až 23. července. Sjížděla se Vltava
od Vyššího Brodu. Již 43.ročník Běhu z Pístova jsme pořádali 8.října. Zúčastnilo se 59 běžců. Nejrychlejší byl Radek
Krummer z Karlových Varů. Pod hlavičkou Sportklubu se
zúčastnili Marek Nejedlý, Petr Meller, Jaroslav Kroupa a Natálie Matysová. 5.listopadu se na stadionu konala soutěž
ve střelbě ze vzduchovky za účasti 18 střelců. V kategorii
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dětí byla nejlepší Kamila Hlačíková, v kategorii žen Hanka
Fišáková a v kategorii mužů Jiří Straka. 17.listopadu jsme si
jeli zahrát kuželky do Teplé. Mezi 11 muži byl nejlepší Antonín Krejčí a mezi 7 ženami byla nejlepší Simona Hlačíková.
Badmintonový turnaj se konal 3. prosince v kulturním
domě. Mezi 4 dětmi zvítězil Michael Štrobl a mezi 3 muži
Jiří Straka. Poslední akcí v minulém roce byl vánoční florbalový turnaj 26. prosince.
Z plánovaných akcí se nekonaly velikonoční florbalový
turnaj, střelby pro dospělé, volejbalový turnaj smíšených
družstev, turnaj v líném tenisu a desetiboj smíšených dvojic.
Celoročně probíhala soutěž o nejvšestrannějšího sportovce Chodové Plané. Do soutěží se zapojilo 19 mužů a 17
žen. Mezi muži nasbíral nejvíce bodů Jiří Straka a mezi ženami Simona Hlačíková.
Zapsal Jiří Straka

PLÁN SPORTKLUBU 2018
Datum

Název akce		

10. 2.

Maškarní bál			

Marcin

3. 3.

Ples sportovců			

Marcin
Marcin

7. 4.

Bazén				

21. 4.

Plánská padesátka		

20. 4.

Turnaj petanque			

Marcin

13. 5.

Turnaj minigolf 14.00		

Ambrož

25. 5.

Jarní golfový turnaj		

Straka

25.5.

Střelba dětij 			

Straka

2. 6.

Dětský den			

Marcin

15. 6.

Míčový víceboj 			

Pokorný

16.-23. 6.

Cyklovýlet 			

Dlouhý

29.-31.7.

Voda Vltava			

Marcin

7. 9.

Běžecké závody pro děti		

Ambrož

8. 9.

Memorial Lenky Volné		

Ambrož, Volný

14. 9.

Cyklozávody pro děti		

Ambrož

28. 9.

Babický štípanec			

Vondrášek

14. 10.

Běh z Pístova			

Marcin

20. 10.

Badminton			

Straka

10. 11.

Liný tenis			

Straka

16. 11.

Kuželky			

Ambrož

8. 12.

Desetiboj smíšených dvojic

Marcin

26. 12.

Vánoční florbalový turnaj		

Pokorný, Suková

„Noční dětský golfový turnaj 5. 1. 2018“
Všem golfistům malým i velkým chci popřát do nového
roku 2018 zdraví, štěstí a spoustu golfových úspěchů.
Již 3.ročník nočního golfového turnaje pro děti byl uspořádán dne 5.1.2018v golfové klubovně v Chodové Plané.
Jako vždy se turnaj konal s přespáním dětských hráčů na
klubovně.
Sraz byl v golfové klubovně v 18:00 hodin a děti si sebou
přivezly pouze spacáky, karimatky a ostatní včetně občerstvení bylo zajištěno pořadateli, samozřejmě včetně cen a
odměn.
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Celkem se turnaje zůčastnilo 10 dětí a tentokrát to bylo
perfektně rozdělené 5 dívek a 5 kluků.
Děti začali hrát někdy kolem 18:45 a začínaly dívky. Tento
flight byl složený : Kamila Hlačíková, Barbora Brümmerová,
Nikola Lohová, Natálie Krištofová a z Mariánských Lázní
k nám dorazila Barbora Volmůtová.
Děvčata hrála 3Par Ocean Course, celých devět jamek.
Po dohrání všech jamek přišli na řadu kluci.
Ti hráli to samé hřiště 3Par Ocean Course a to ve složení :
Jakub Hlačík, Samuel Janoch, Mikuláš Janoch, David Pokorný a Vojta Hlačík. Když kluci dohráli, bylo vyhlášení všech
zůčastněných. Vítězem se stal Vojta Hlačík. A další pořadí
bylo takovéto :
1. Vojta Hlačík (+9)
2. David Pokorný (+12)
3. Kamča Hlačíková (+14)
4. Barča Brümmerová (+14) po rozstřelu s Kamčou,
který Barča prohrála.
5. Sam Janoch (+16)
6.-7. Kuba Hlačík a Miki Janoch - oba shodně (+17)
8. Barča Volmůtová ( +23)
9. Nikola Lohová (+35)
10. Natálka Krištofová (+39)
Děti dostaly malé sladké odměny a odnesly si zážitek
ze hry a celého večera. Měly připravený i doprovodný program. Paní Věra Volmůtová si připravila pro děti výrobu počítadel na golfové vozíky. Děti vyráběly a moc je to bavilo a
líbilo se. Pak také hrály různé společenské hry.
Všem dětem chci ještě jednou pogratulovat a poděkovat
za účast a dále bych chtěla poděkovat Tomášovi Marcinovi
za pomoc a také paní Věře Volmůtové, která s dětmi vyráběla počítadla.
Děkujeme.
No a příští rok, doufám že se uvidíme ve stejném obsazení a stejným nadšením.
Simona Hlačíková
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Golfisté v zimě nespí
Golfový klub Chodová Planá pořádá přes zimu seriál
turnajů pro veřejnost na golfovém simulátoru v klubovně.
Devátý turnaj se konal 17. února 2018 za účasti 22 hráčů.
Hrálo se druhých 9 jamek na hřišti The Belfry. Suverénním
vítězem se stal Lukáš Drda, který zahrál 6 ran nad par hřiště.
Turnaje se hrají každých 14 dní. V každém turnaji vítěz
získá 18 bodů, další postupně o 1 bod méně. Do turnajů se
dosud zapojilo 33 hráčů. Drda je celkovým vedoucím hráčem po devíti turnajích se ziskem 153 bodů. Na dalších místech jsou David Klíma (127 bodů) a Miloš Hlačík (120 bodů).
Mezi ženami je nejlepší Lucie Pokorná a mezi dětmi vede
Vojtěch Hlačík. Do konce seriálu zbývají ještě tři turnaje.
Zveme i další zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet hru
na golfovém simulátoru. Informace podá Tomáš Marcin,
tel.: 731 044 037.

Plán turnajů GKCHP 2018

pátek 5. ledna		
sobota 24. února
25. až 30. března
pátek
6. dubna
pátek 13. dubna
úterý 24. dubna

noční turnaj dětí
výroční členská schůze
Itálie
závěr simulátoru
Teplá 9 jamek		
Alfrédov			

čtvrtek
úterý
pátek
úterý
neděle
pátek
sobota
neděle
pátek
středa
úterý
sobota
neděle
pátek
neděle
úterý
pátek
pátek
úterý
úterý
středa
sobota
sobota

3. května
Sokolov
15. května
Cihelny nebo K. Vary
25. května
Zádub - Sportklub
5. června
Hazlov			
10. června
Teplá 18 jamek		
15. června
Zádub - děti		
16. června
liga Hazlov		
17. června
liga Hazlov		
22. června
Zádub - dvojice Memoriál
27. června
Kynžvart		
10. července
Sokolov			
14. července
liga Sokolov		
15. července
liga Sokolov		
27. července
Zádub - bez bodů
12. srpna
Teplá - Texas		
14. srpna
Mariánské Lázně
24. srpna
Zádub - Truhlářství
31. srpna
Teplá - družstva		
4. září		
Sokolov			
18. září		
Alfrédov		
26. září		
Beroun nebo Dýšina
13. října		
Chodovka víceboj
20. října Taneční zábava 		

Zapsal Jiří Straka

TJ SLAVOJ
Novoroční tenisový turnaj
Tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá
uspořádal v sobotu 13.ledna 2018 turnaj
pro děti. V kulturním domě bojovalo celkem 30 malých tenistů
ve čtyřech kategoriích.
Od 8,30 se hrál minitenis pro nejmladší děti do 7 let, které
se teprve učí zahrát míček přes síť. Hrálo se současně na dvou
malých hřištích. Zvítězil Honzík Bobek. Za ním skončili Martínek Kváč, Lucinka Bartošová, Markétka Synková, Julinka Riessová a Karolínka Wágnerová.
Od 10,30 hrály děti, které letos dovrší 8 let. Bylo jich pouze

pět a proto hrály systémem každý s každým Zvítězil Roman Lebeda. Druhý Mikuláš Rapšo měl stejně bodů jako třetí Richard
Hastík, ale měl lepší rozdíl míčků. Za nimi skončili Jan Fous
a Adéla Hnízdilová.
Od 12 hodin hrálo dalších 9 dětí ve dvou skupinách. Zvítězil
Jakub Zimák, když ve finále porazil Amálii Kollmannovou 10:8.
Za nimi skončili Pavel Bobek, David Pokorný, Jana Matoušková, Leila Matthews, Laura Bennett, Karolína Tomusková a Keitie Matthews.
Na závěr od 14,30 hráli mladší žáci, kterým letos bude 10 až
12 let. Podle očekávání zvítězila Vanessa Cimická, která ve finále porazila Matěje Hubálka jasně 10:4. Za nimi skončili Claudie
Riessová, Mikuláš Janoch, Michael Štrobl, Nikola Černohorská,
Natálie Siváková, Martina Kohoutová, Viktorie Rapšová a Tereza Jandová.
Všechny děti dostaly za své výkony sladké odměny a první
tři v každé kategorii navíc pěkné poháry. Ty jim budou trvalou
vzpomínkou na tento turnaj.
Jiří Straka

Zlatý kanár 2017
Na začátku roku 2018 proběhlo vyhlášení soutěže Zlatý
kanár 2017, kde tenisový oddíl vyhlásil v kategoriích dětí
a mládeže nejlepší tenisty za uplynulou sezónu. Po celý rok
děti sbíraly body v turnajích, které pořádal tenisový oddíl
Chodová Planá. V nejmladší kategorii minitenis byl vyhlášen nejlepším tenistou Mikuláš Rapšo. V kategorii babytenis byl nejlepším tenistou roku vyhlášen Jakub Zimák.
V kategorii neregistrované žactvo zvítězil Michael Štrobl.
V kategorii registrované žactvo vyhrál Štěpán Šilhavý. Ocenění předali předseda TO Libor Hlačík a předseda TJ Slavoj
Sáša Suk.
Vedoucí dětí a mládeže Miroslava Suková
13
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Naši nejmenší budou hrát krajskou soutěž

Florbal

Poprvé v historii tenisového oddílu bude založeno registrované družstvo minitenistů (5-7 let). Naše nejmenší
naděje pilně trénují, proto se trenéři rozhodli založit toto
družstvo a přihlásit do krajské soutěže. Pro děti, rodiče i trenéry to bude velká událost jara. Budeme držet palce a přát
si, aby si to děti hlavně užily a třeba i v tak silné konkurenci,
jako jsou plzeňské týmy, dokázaly překvapit. Tenisový oddíl
tak v roce 2018 obsadí tři registrované soutěže v kategoriích minitenis, babytenis a mladší žactvo. Už teď je to pro
náš oddíl velký úspěch. Je třeba velmi poděkovat trenérům,
kteří věnují svůj čas dětem a vychovávají stále nové talenty.
Vedoucí dětí a mládeže Miroslava Suková

Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Chodová Planá pořádá TJ Slavoj každý týden florbalové tréninky pro děti a mládež. Pod
projektem Sport Ano, Drogy ne, trénují děti trenéři Rudolf
Ovčačik a Pavel Bobek. V rámci florbalového turnaje škol
Čeps Cup, odehrály děti okresní kolo v Tachově. Postup
do krajského kola jim jen velmi těsně unikl, kde po výhře
5:3 nad ZŠ Hornická následovala remiza 9:9 se ZŠ Zárečná,
která znamenala druhé nepostupové místo. Přesto je třeba
děti velmi pochválit za bojovnost.
Vedoucí dětí a mládeže Miroslava Suková

V šachu překvapila Gálisová
Stolní tenis - děti
Oddíl stolního tenisu pokračuje pod programem TJ Slavoj Chodová Planá, z.s. : SPORT ANO, DROGY NE , s výchovou dětí a mládeže. Nyní probíhají tréninky za účasti 13
dětí, pod vedením trenérů Rudolfa Rolka a Jiřího Straky.
Děti se učí základy stolního tenisu, správné držení pálky,
postoj při hraní atd. Využíváme stolní trenažér, který přihrává míčky automaticky, na dalších stolech hrajeme turnajově každý trénink. Dětem byly zakoupeny nové pálky,
které hojně využívají. Z kapacitních důvodů je velmi těžké
brát další zájemce. Rádi bychom mezi sebou přivítali dalšího trenéra, který by nám pomohl a mohli bychom kapacitu
tak dále rozšířit. a mnoho radosti.
		
Vedoucí stolního tenisuRudolf Rolko
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Šachový oddíl Slavoj Chodová Planá bude letos pořádat
každý měsíc šachové turnaje pro členy i pro veřejnost. Druhý turnaj se konal 18. února 2018 v bistru U Huberta. Šest
účastníků hrálo systémem každý s každým. Překvapila Diana Gálisová, která dokázala porazit zkušené šachisty Zdeňka Marka a Milana Ščasnára.
1. Jiří Straka 		
2. Míra Lulák 		
3. Míra Motl 		
4. Diana Gálisová
5. Milan Ščasnár
6. Zdeněk Marek

- 5 bodů
- 4 body
- 3 bod
- 2 body
- 1 bod
- 0 bodů

Šachisté zvou na turnaje i další zájemce.
Přihlášky u J. Straky tel. 739 834 131. 			
Jiří Straka
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu Arakauna
Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu!!
Stáří slepiček 15-20 týdnů
Cena 159 - 195,- Kč/ks - dle stáří
Prodeje se uskuteční :

1. března, 9. dubna, 10. května a 20. června 2018
Chodová Planá – pod kostelem u hotelu U sládka - v 16.00 hod.
13. března, 19. dubna a 5. června 2018
Chodová Planá – pod kostelem u hotelu U sládka - v 9.00 hod.

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace Po - Pá od 9⁰⁰ - 16⁰⁰ hod. na tel.: 601 576 270, 728 605 840

2018 - Z NAŠÍ FARNOSTI
Neděle 27. 5. 11.00 hod - Zadní Chodov
- poutní slavnost Nejsvětější Trojice se svozem z Ch. Plané a Ch.
Újezda + občerstvení. (10.40 hod - modlitba s rodáky na hřbitově).
Sobota 16. 6. 17.00 hod - Svatá Anna - českoněmecká mše sv.
Neděle 24. 6. 11.00 hod - Chodová Planá
- poutní slavnost sv. Jana Křtitele se svozy z Ch. Újezda
a Z. Chodova + občerstvení.
Svatoanenské kolečko:
Pátek 27. 7.
9.15 hod - Procesí na Sv. Annu z náměstí v Plané. (procesí
z Mähringu vychází v 6:00 hod.)
10.00 hod - Svatá Anna - poutní německočeská mše svatá a občerstvení poté.
Neděle 29. 7.
10.00 hod - Svatá Anna - česká poutní mše svatá + občerstvení.
16.00 hod - Chodová Planá - německá mše svatá s opatem Filipem Lobkowiczem.
Další setkávání:
Sobota 18. 8. 17.00 hod - Sv. Anna - českoněmecká mše sv.
Neděle 26. 8. 15.00 hod - Pístov - poutní českoněmecká mše
svatá sv. Bartoloměje
Sobota 15. 9. 17.00 hod - Sv. Anna - českoněmecká mše sv.
Neděle 16. 9. 11.00 hod - Chodský Újezd - poutní českoněmecká mše svatá se svozy z Ch. Plané a Z. Chodova.
(10.40 hod - modlitba s rodáky na hřbitově).
Pátek

28. 9. 11.00 hod - Michalovy Hory - poutní mše svatá
+ občerstvení.

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 22. 5. 2018. Toto číslo vychází 8. 3. 2018.
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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