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OBČASNÍK MĚSTYSE CHODOVÁ PLANÁ
Vážení a milí spoluobčané,
jsem rád, že vás mohu v tomto
krásném skoro letním čase opět
oslovit prostřednictvím našeho
zpravodaje. V uplynulých měsících
se podařilo uskutečnit mnoho užitečných kroků a vydařených akcí,
o kterých se zmiňujeme v článku
Dění v obci. Příchod jara se tradičně nesl v duchu pálení čarodějnic
a v různých částech obce se tak rozhořely ohně, u kterých měli lidé možnost příjemně posedět se sousedy,
odhodit na chvíli starosti všedních
dnů a pobavit se, mnohdy až do časných ranních hodin.
Závěrem bych Vás rád srdečně pozval na VI. ročník Mezinárodního sochařského sympozia a Svatojánské
slavnosti, které proběhnou v červnu
2018 v areálu chodovoplánského
zámku.

ROČNÍK 26

ČÍSLO 2

Určitě si nenechte ujít zahájení sochařského sympozia v sobotu
9. 6. 2018, a 16. 6. 2018 bohatý program slavností se spoustou známých
hostů, kteří potěší svými písničkami
a vyprávěním srdce nejednoho fanouška. Podrobnější informace budou uveřejněny na plakátech. Zbývá
už jen, aby nám přálo počasí a budu
se na vás všechny, kteří přijdete, velmi těšit.
Přejeme vám všem s místostarostou městyse krásné prožití prázdnin
a dovolených plných odpočinku
a pohody, bez potíží a starostí.

Ctirad Hirš
starosta městyse Chodová Planá

DĚNÍ V OBCI
Čištění hasičské nádrže
V dubnu jsme nechali firmou AFR s.r.o. zrekonstruovat přítok vody do hasičské nádrže „Kohouťáku“. Vzhledem k dlouhé
době, po kterou byl rybník prázdný, bylo zapotřebí jej znova vyčistit a odbahnit. Nyní je již rybník napuštěn a čeká na
výsadbu leknínů.
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Inženýrské sítě Slunečná I. etapa část B.
30. 4. 2018 bylo předáno staveniště ve Slunečné ulici firmě
Silnice Horšovský Týn, která byla vybrána ve výběrovém řízení k výstavbě prodloužení inženýrských sítí a komunikace. Stavba se bude provádět podle smlouvy o dílo v období
od května do října.

V letošním roce jsme zvolili variantu pořídit osazení obce
květinovou výzdobou vlastními silami naší společnosti
Chodovka a.s. V první vlně výsadby jsme záhony nechali
osadit maceškami. V současné době již probíhá letní vlna
květinové výsadby.
Zahrada
Hamrníky
pana Martínka provedla náhradní výsadbu
za pokácené dřeviny
v obci. Celkem jsme
vysázeli 32 ks stromů lípy a jiné okrasné dřeviny v celkové částce
200 000,- Kč.

Rozšíření mobiliáře
Během května byly do obce a do sportovního areálu umístěny další nové květníky, lavičky a odpadkové koše. Květníky jsou již osázeny květinami. V nejbližší době budou
na náměstí umístěny další stojany k osázení květinami.
Květinová výzdoba obce

Firma Chodovka a.s. začala rekonstruovat staré autobusové zastávky v obci. Zastávky byly očištěny, natřeny základovou barvou a vrchním nátěrem. Chodovka a.s.
postupně během letošního roku provede rekonstrukci
i veškerých přístřešků na tříděný odpady v obci.
Cyklostezka
na Mariánské Lázně je ve stádiu před vydáním stavebního povolení. Zažádáno bylo 30. 4. 2018. Jedinou a velkou komplikací je firma ČEZ a.s., která nám nevydala kladné stanovisko
k zásahu do ochranného pásma sloupu elektrického vedení, kolem kterého cyklostezka vede, což může celý projekt
značně zdržet.
Koncem května proběhlo výběrové řízení na provedení
revitalizace sídliště Lučina - druhá etapa - ostrůvek a přechod pro chodce u školy a navazující chodníky.
Luboš Hlačík
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INFORMACE K SEKÁNÍ V OBCI
Občanům sídl. Lučina, kteří se na nás obrátili jako na správce pozemků veřejné zeleně se stížnostmi
na neposekanou travní hmotu se omlouváme za mírnou prodlevu, ale v tomto počasí tráva velmi rychle
roste a je obtížné uspokojivě seče stíhat na všech plochách. Prodleva byla navíc způsobena opakovanými
technickými problémy malotraktoru.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Stanislav Strnad
Chodovka a.s.
OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 29 ze dne 9. 5. 2018
124. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 29. zasedání ZM.
2. Kontrolu usnesení z 28. zasedání ZM.
3. Návrhovou komisi ve složení: Sáša Suk, Vlastimil Machovec
4. Ověřovatele zápisu: Michal Sudor, Václav Zimák
5. Rozpočtové opatření č. 4/2018.
(bod č. 29.1 programu ZM)

6. Rozpočtové opatření č. 5/2018.
(bod č. 29.2 programu ZM)

7. Prominutí dluhu vč. příslušenství, který se skládá z dluhu na ná-

ně projednávat v rámci další série změn. Tímto postupem bude
možno vyhovět žadateli rychleji a přesně v souladu s rozhodnutím soudu o úpravě územního plánu.
(bod č. 29.5 programu ZM)

10. Směnu pozemků p.č. 109/1 trvalý travní porost o výměře
374 m2, p.č. 106/1 zahrada o výměře 325 m2 a část pozemku p.č.
3452 zahrada o výměře 163 m2 (přesná výměra bude určena
geometrickým plánem) v k.ú. Chodová Planá za pozemek p.č.
3410/18 ostatní plocha o výměře 862 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 29.6 programu ZM)

jemném a služby spojené s užíváním bytu ve vlastnictví obce
v letech 2007-2009 a dluhu za náklady řízení spojené s naříze- 11. Paní S. J., jako kandidátku přísedící u Okresního soudu v Tachově. (bod č. 29.7 programu ZM)
ním soudního vyklizení bytu (2009).
(bod č. 29.3 programu ZM)
12. Prodej:
8. Prodej st. parcely č. 17 o výměře 467 m2, jejíž součástí je bySATURN - plicní automatika id. M12735 + tlaková láhev výrobní
tový dům čp. 171, ul. Pohraniční stráže, v k.ú. Chodová Planá
číslo: V4665634 eviden.č. HZS - 2014/3116 + maska
(vše na LV č. 1). Kupní cena bude uhrazena do 3 měsíců
SATURN - plicní automatika id. M12745 + tlaková láhev výrobní
od schválení prodeje.
číslo: V4666343 eviden.č. HZS - 2014/3115 + maska
(bod č. 29.4 programu ZM)
SATURN - plicní automatika id. r.7255 + tlaková láhev výrobní
9. Řešení dalšího postupu zpracování změny č.1 ÚPO Chodová
číslo: V4666366 eviden.č. HZS - 2014/3114 + maska
Planá, navržené ing. arch. M. Míkou - MARKANT, Franze Kafky
za celkovou cenu 6.000,- Kč Obci Lestkov, Lestkov 210,
835/1, 353 01 Mariánské Lázně, v tomto znění:
IČ 00259977.
a) z veřejného projednání ze dne 12.2. 2018 budou zpracovány
(bod č. 29.8.2 programu ZM)
pořizovatelem (odbor výstavby a územního plánování Tachov)
pokyny k dokončení dokumentace změny č. 1.,
125. ZM revokuje:
b) další stupeň zpracujeme na základě vydaných pokynů, které
budou zahrnovat všechny požadavky na doplnění v časových
lhůtách dle původní smlouvy,
c) po kontrole úplnosti dokumentace zpracujeme finální dokumentaci právního stavu v rozsahu, který bude upřesněn pořizovatelem,
d) obsah dokumentace právního stavu, který není předmětem
smlouvy mezi mnou a vaší obcí bude v případě potřeby doplněn dodatkem smlouvy,
e) vzhledem k tomu, že v průběhu projednání bylo doručeno
soudní rozhodnutí, které se týká pouze parcely č. 8/3 v k.ú. Pístov, doporučuji projednat pouze tuto jedinou úpravu a ostatní
v průběhu pořizování vyžadované změny zastavit a samostat-

1. Usnesení č. 119.12 ze dne 21. 3. 2018.
(bod č. 29.8.1 programu ZM)

Dne 20. června 2018
se koná 30. 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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Vážení občané,
jsme rádi, že využíváte služby Mobilního rozhlasu.
S ohledem na novou evropskou legislativu GDPR budete
kontaktování aplikací o potvrzení souhlasu s novými podmínkami, prostřednictvím e-mailových rozesílek, zpráv
do aplikace a případně SMS zpráv, díky kterým budou vaše
osobní údaje ještě ve větším bezpečí, než kdy dříve. Jedním
z primárních cílů této společnosti je uchovávat vaše osobní
údaje v naprostém bezpečí.
Proto je potřeba vám připomenout, že souhlas s novými podmínkami legislativy GDPR je nutný, abyste mohli

i nadále využívat naplno služby Mobilního rozhlasu a
mohli dostávat aktuální informace z místa vašeho bydliště
jako jsou odstávky energií, bloková čištění nebo pozvánky
na kulturní a sportovní akce, musíte takto učinit do 25. května.
Po první vlně mailingu ohledně legislativní úpravy GDPR
potvrdilo souhlas téměř 30 % občanů. Je vidět, že lidé chtějí zůstat ze strany svých měst a obcí informovaní.
Mobilní rozhlas je pro zavedení nového nařízení GDPR
plně připraven. Máte tedy jistotu, že vaše osobní údaje budou v naprostém bezpečí podle platné legislativy.
Cílem je zabezpečit plynulý a bezproblémový přechod
na novou legislativu.

ODPADY
Vážení sousedé,
nedávno jsem při procházení naším městysem narazil
na několik hromad odpadků, uložených před vraty sběrného dvora nebo u nádob na tříděný odpad. Chtěl bych
vás všechny upozornit, že obec již několik let vybírá stále
stejnou částku poplatku za odpad a to i přesto, že likvidace
všech odpadních komodit je neustále zdražována a náklady obce rostou. Žádám vás proto nejen o důsledné třídění odpadu, které naopak obci finance přináší a využívání
možností našeho sběrného dvora v provozních hodinách,
čímž ušetříme peníze nám všem, ale i o házení odpadů
do správných kontejnerů a neshromažďování pytlů s odpadky mimo nádoby či před vjezdem sběrného dvora. Jeden takový výsledek „třídění“ vidíte na obrázku níže. Není
Vám z toho smutno? Mně tedy ano.
Dále dostali občané městyse možnost získat od obce
dalšího pomocníka v třídění odpadů - kompostér. Jsme
na vesnici, sečeme trávu, hrabeme listí, máme zahrádku,
máme bioodpad v kuchyni...... můžeme mít tedy svůj kvalitní kompost zpět na zahrádku. Pro všechny ostatní, na které
kompostér nezbyl, je k dispozici sběrný dvůr s kompostárnou.
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Občané, vězte, že jde o vaše peníze, vaše odpady, které
předáváte obci, váš životní prostor, který možná velmi rychle zmenšuje nějaká skládka. Vytříděné odpady by se měly
stát novou surovinou a nekončit na skládce!
Zároveň chci tímto velmi poděkovat všem, kteří naprosto přirozeně a zodpovědně odpad třídí přesto, že vědí, že
„shrnout všechno do jednoho pytle a fláknout to do kontejneru“ je asi o dvě minuty jednodušší.
Ctirad Hirš - starosta
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KNIHOVNA A INTERNET v Chodové Plané
Ráda bych Vás pozvala do místní knihovny, kde je rovněž
internet.
U dětí, mládeže i dospělých dnes vyhrává počítač a další
technická zařízení. Přesto je nejméně 7 důvodů, proč číst
knihy a vzdělávat se. Jsou to: rozvíjení slovní zásoby, zlepšení gramatiky, obohacení o nové informace, smysluplné
vyplnění volného času, soustředění, dostupnost a zábava.
Víte že, pravidelné předčítání dětem před spaním pozitivně působí na vývoj dítěte. Má obrovský význam pro
rozvoj jejich emocionálního zdraví. Rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení a pomáhá utvářet pevné pouto mezi
rodičem a dítětem.
Víte že, tiché čtení zlepšuje porozumění textu.
Víte, že hlasité čtení utváří vztah k sobě samému, ke knize a učí porozumět textu.
Proto vám nabízím služby naší knihovny, kde si půjčíte
knihy a nemusíte knihy kupovat. Knihy jsou obměňovány.
Mimo jiné jsou tu zábavné i naučné knihy pro začínající
čtenáře, školní děti, mládež i dospělé.
Předškoláci si mohou půjčit časopisy Báječná školka,
školáci časopis ABC, dospělí časopis Květy (příběhy, zajímavosti) a Kreativ (nápady na tvoření).
V knihovně je i internet zdarma. Čtenáři mohou využít
tiskárnu. Tisk za stránku černobílou je 3,- Kč a za stránku
barevnou 6,- Kč.

Knihovna se nachází
v kulturním domě
v Chodové Plané.
Otevírací doba:
úterý 15 - 18 hodin
čtvrtek 15 - 17 hodin
Poplatky na rok :
děti 15,- Kč, dospělí 30,Kč a důchodci mají výpůjčku knih zdarma.
Prosíme naše stálé čtenáře o zaplacení poplatků
na tento rok.
Ráda přivítám nové
čtenáře od těch nejmladších až po zdatné čtenáře.
A věřím, že se kniha
stane vaším dobrým přítelem.
Knihovnice
Marie Olivová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 28. dubna 2018 proběhlo v obřadní síni úřadu městyse pod vedením místostarosty Luboše Hlačíka
první letošní vítání nových občánků našeho městyse.
Přivítáni byli: Valerie Kysilková, Justýna Niměřická, Adam Hlačík, Maya Sonja Zahradník,
Maya Pazderková, Lenka Jahodová, Anna Marie Hiršová a Justýna Pírková.
Rodičům srdečně gratulujeme a dětem přejeme mnoho zdraví, veselé a bezstarostné dětství.
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ZAJÍMAVÉ ČÍSLO
1. Chodské slavnosti se konaly v Chodové Plané v roce 1956
zdroj: kronika obce 1969 - 1979

Máte chuť na něco dobrého? Vyzkoušejte třeba

RECEPTY Z CHODSKA

Domažlická tvarohová
mochura

Chodské gloukačky

Kvásek
1 kávová lžička Cukr krupice
30 g Droždí
2,5 dl Mléko plnotučné
Těsto
50 g Cukr krupice
60 g Hera
4 polévková lžíce Hrozinky
250 g Tvaroh měkký - nízkotučný
2 ks Vejce slepičí
Na posypání 			
2,5 polévková lžíce Cukr moučkový
1 ks Cukr vanilka

Těsto
800 g brambory
200 g mouka polohrubá
2 kávová lžička - sůl
Vařené zelí
1 ks Cibule
1,5 kávová lžička Cukr krupice
0,5 kávová lžička Pepř černý mletý
1 polévková lžíce Sádlo škvařené
80 g Slanina vepřová
0,5 kávová lžička Sůl
7 dl Voda pitná
400 g Zelí kysané
Oloupané a omyté syrové brambory nastrouháme do mísy. Vymačkáme z nich
vodu, přidáme polohrubou mouku, sůl a vymícháme hustější těsto. Oloupanou
cibuli pokrájíme nadrobno. Slaninu nakrájíme na kostičky. V hrnci si rozpálíme
slaninu na lžíci sádla, přidáme cibuli a zpěníme ji. Potom přidáme kysané zelí, promícháme, dochutíme solí, cukrem, pepřem, promícháme a chvilku zelí smažíme.
Poté přilijeme vodu a pod pokličkou vaříme asi 10 minut.
Z bramborového těsta malou lžičkou vykrajujeme nočky, které vkládáme k vařenému zelí. Za častého promíchání společně vaříme asi 5 minut. Gloukačky podáváme horké. Pokud chceme mít jídlo hustější, opatrně slijeme vodu ze zelí.

Na potření buchet
80 g Máslo čerstvé

V hrnečku ve vlahém mléce s cukrem rozmícháme kvasnice a necháme vzejít
kvásek. Hrozinky promyjeme v sítu pod tekoucí vodou a necháme okapat.
Do mísy dáme tvaroh, cukr a směs utřeme. Přidáme vejce, kvásek, Heru, hrozinky a těsto dobře propracujeme. Zakryjeme ho a necháme vykynout.
Vykynuté těsto dáme na pomoučený vál, vyválíme z něj šišku o průměru přibližně 7 cm. Nožem ze šišky nakrájíme díly silné asi 2 cm. Pokládáme je na plech
vytřený máslem. Každou tvarohovou buchtu potřeme rozpuštěným máslem
a necháme 15 minut kynout. Mochuru pečeme v předehřáté troubě na 190 °C
dozlatova. Pečeme přibližně 20 minut.
Upečenou mochuru necháme vychladnout, před podáváním buchty posypeme
moučkovým cukrem smíchaným s vanilkovým cukrem
zdroj:www.milujivareni.cz
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Nový zámek Chodová Planá
www.zamek-chodova-plana.cz
Divadelní představení „L Á Z E Ň“
Nový zámek z. s. Chodová Planá uvedlo dne 21. 4. 2018,
od 19.oo hodin, v místním Kulturním domě divadelní představení „L Á Z E Ň“.
Divadelní spolek Smečka ze Smědčic představila rozkošnou
veselohru „L á z e ň“, z prostředí francouzské ozdravovny
s přemnohými libými písněmi. Přišlo přibližně 110 diváků,
bylo velice pěkné, diváci se dobře bavili.
Byl to sice náhradní program za avizovaný Limonádový Joe,
ale svůj půvab jiným představením neztratil a herci se opravdu
snažili, co nejvíce pobavit přítomné diváky.
Více info na našich www stránkách www.zamek-chodova-plana.cz
Zapsala: Slávka Janochová

OBØÍ
ÈLOVÌÈE NEZLOB SE
5.ROÈNÍK

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

od 13.oo hodin

HODNOTNÉ CENY
Obèerstvení zajištìno

www.facebook.com/zamekchodovaplana

Stavění májky, pálení čarodějnic
Zámecké nádvoří v Chodové Plané ožilo stavěním májky –
májové oslavy, pálení čarodějnice, dne 30. 4. 2018 , od 16.oo
do 22.oo hodin.
Třináctimetrovou májku za pomocí traktoru vztyčili místní
dobrovolní hasiči. Májku ozdobily školní děti. O náklady se
podělili: Nový zámek z. s. Chodová Planá, Sportklub Chodová Planá z.s., Golfový klub Chodová Planá z.s., SDH Chodová
Planá, SRPDŠ při ZŠ a MŠ Chodová Planá a TJ Slavoj Chodová
Planá z.s.. U zapálené vatry si přítomní občané opékali vuřty,
které věnoval starosta a místostarosta. Po celou dobu Májových oslav bylo zajištěno členy spolku Nový zámek z. s. Chodová Planá výborné občerstvení. Bylo velice krásné počasí, děti si
užily skákací hrad. O hudební doprovod se postarala parádní
muzika - skupina „Crazy Horses.“

Pozvánka
Nový zámek z. s. Chodová Planá
pořádá pro širokou veřejnost

dne 1. 9. 2018 od 20.oo hodin
v areálu zámku Chodová Planá
divadlo - oblíbený muzikál

„Noc na Karlštejně“,
v hlavní roli Václav Vydra

Po skonèení soutìže....KÁCENÍ MÁJE

Zveme
širokou veøejnost !

zámecký areál v Chodové Plané
8

Předprodej vstupenek bude opět zajištěn.
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NOVÝ ZÁMEK CHODOVÁ PLANÁ z.s. POØÁDÁ

VI. ROÈNÍK

DOKOPNÉ
NEJDE O FOTBAL

18. srpna 2018

OD 10.OO HODIN

V AREÁLU ZÁMKU V CHODOVÉ PLANÉ

-

PEÈENÍ PRAVÝCH BRAMBOROVÝCH PLACEK DLE BABIÈÈINA RECEPTU (se zelím i povidly)
FOTODOKUMENTACE A JINÉ Z HISTORIE CHODOVÉ PLANÉ A ŽIVOTA PS
SKÁKACÍ HRAD, SPOLEÈENSKÉ, VÝTVARNÉ A POZNÁVACÍ SOUTÌŽE PRO DÌTI
VÝSTAVA VÈELAØSKÝCH POTØEB A VÝROBKÙ
VÝSTAVA ZAHRÁDKÁØSKÝCH VÝPÌSTKÙ OD ÈSZ CHODOVÁ PLANÁ

••• PO CELOU DOBU KONÁNÍ AKCE JE ZABEZPEÈENO OBÈERSTVENÍ
K POSLECHU A PØÍPADNÌ K TANCI BUDE HRÁT ZNÁMÁ COUNTRY KAPELA „CRAZY HORSES”
SRDEÈNÌ ZVEME ŠIROKOU VEØEJNOST
SPONZOØI AKCE:

Josef JANOCH
PØEVÍJENÍ MOTORÙ

Simona a Luboš Hlaèíkovi
CHODOVÁ PLANÁ

CHODOVÁ PLANÁ

OBČANSKÝ SPOLEK PRO OBNOVU TEPELSKÉHO REGIONU
Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu
(OSOTR) aktivně pokračuje ve své činnosti. Letos jsme
uspořádali další úspěšnou velikonoční výstavu, podpořenou navíc vystoupením drmoulského dětského sboru,
který vede Zdena Hurtová, a mladičkých pěvkyň Anny Gálisové a Gabriely Líškové. Samozřejmě už také připravujeme
i oblíbenou vánoční výstavu (uskuteční se 14. a 15. prosince), zájemci, kteří by chtěli vystavovat, se mohou hlásit
na telefonním čísle 605 291 923.

jako vždy budou pro děti připravena jednotlivá stanoviště
se zajímavými úkoly.
Na všechny naše akce srdečně zvu jak místní, tak přespolní.
Robert Gális, předseda OSOTR

Pokračují také práce na obnově kostela Všech svatých
v Boněnově, postupně vybavujeme už interiér. Na letošní rok chystáme opět den otevřených dveří v Boněnově
a myslíme, že toho bude hodně k vidění! Uskutečnit by se
měl 15. září, podrobnosti budou zveřejněny na našich internetových stránkách (http://osotr.cz) a na plakátech.
I na tento rok se chystáme zpříjemnit dětem loučení
s letními prázdninami - již tradiční den plný her se uskuteční 25. srpna, tedy poslední srpnovou sobotu. Vše se bude
opět odehrávat na nádvoří zámku v Chodové Plané. Děti
se mohou těšit na řadu soutěží i jiných zajímavostí, např.
na oblíbenou jízdu na kárách a na ponících, jako obvykle
nebude chybět střelnice či pohádkové loutkové divadlo,
9
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HASIČI
Hasiči se zúčastnili oslav ve Störnsteinu
Dne 6. 5. 2018 vyrazili chodovoplánští hasiči s technikou
CAS 20 MAN 4x4 a velitelským vozidlem do partnerského německého městečka Störnstein na oslavy výročí 135 let založení hasičů ve Störnsteinu. Po přátelském přijetí místními jsme
v průvodu v prvních řadách prošli obcí až k místnímu kostelu.
Oslavby výročí jsou tradiční akcí a proto se jí zúčastnilo dle našeho odhadu kolem dvanácti hasičských sborů. Každý sbor byl
prezentován svým praporem a asi patnáctičleným kolektivem.
Po ukončení mše v místním kostele se celý průvod opět vydal
zpět k místní radnici, kde se konalo slavnostní zahájení. Účast
členů našeho sboru měla velký ohlas a díky tlumočníkovi,
který si počínal velmi obratně a dokázal hovořit oběma jazyky
téměř najednou, byla překonána i jazyková bariéra.
Vystoupení velitele Václava Zimáka sklidilo velký ohlas
a hasičům SDH Chodová Planá byla předána medaile. Tamní
hasiči nás provedli hasičskou stanicí i jejich celým zázemím.
Po prohlídce jsme museli uznat, že jsou na tom lépe. Velkou
výhodou je, že v jejich výjezdové jednotce je registrováno 70
členů , kteří jsou všichni velmi aktivní. Zajímalo nás, jak probíhají výjezdy k akcím a překvapila nás odpověď, že kdo prý
přiběhne první, tak jede. Vždy vyjíždí kolem 15 členů a systém,

stejně jako technika, je srovnatelný s naším. Potýkají se pouze
s nedostatkem cisternových vozů, ale využívají provoz hydrantové sítě. Ochrana obyvatelstva probíhá podobně jako u nás
a i funkce Červeného kříže je totožná s naší. Protože nemají
mnoho profesionálních hasičů, leží vše na dobrovolných hasičích.
Součástí oslav byla i výstava hasičské techniky, na kterou
jsme přivezli ukázat náš CAS 20 MAN 4x4, který sklidil velký
obdiv, protože těchto vozů je v německých osádkách málo.
Do budoucna se v Německu připravuje změna a hasičské
posádky by měly mít k dispozici i cisternové vozy. S řidickým oprávněním skupiny ,,B,, mohou hasiči v Německu řídit
nákladní vozidla do 7,5t a právě těmito vozy je totiž většina
sborů vybavena. Jak nám bylo řečeno, mají z toho jak to vše
dopadne, trochu obavy. Z návštěvy jsme odjížděli s velmi dobrým pocitem a věříme že se touto účastí našich hasičů u německých sousedů znovu obnoví vzájemná spolupráce.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili.
Václav Zimák

Výjezdy hasičů za rok 2018
V měsíci lednu
Hasiči zajistili ohňostroj u kostela v Chodové Planá a ohňostroj
v Sadové ulici /AFR/jednotku hasičů operační středisko v HZS
Plzeňského kraje nepovolalo k výjezdu
V měsíci únoru
operační středisko KOPIS HZS Plzeňského kraje vyslalo jednotku celkem třikrát - 2x požár a 1x transport pacienta
10. 2. 18 vyhlášen výjezd v 00.04 h na požár do Karlovarského
kraje do obce Trstěnice (jednalo se o požár komína )
24. 2. 18 vyhlášen výjezd ve 13.10 h na požár v Sadova ulice v
Chodové Plané ( jednalo se o požár v kotelně )
25. 2. 18 vyhlášen výjezd v10.26 h pomoc IZS Slovany Chodová Planá (jednalo se o transport pacienta)
V měsíci březnu
operační středisko KOPIS HZS Plzeňského kraje vyslalo jednotku celkem čtyřikrát -3x požár 1x planý poplach
1. 3. 18 vyhlášen výjezd ve 14.45 h na požár Svatá Anna Planá
(jednalo se o požár trávy u tratě)
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2. 3. 18 vyhlášen výjezd v 7.32 h na požár do obce Brod nad
Tichou ( jednalo se o požár chatky na zahradě)
10. 3. 18 vyhlášen výjezd v 21.01 h na požár do Karlovarského
kraje Mar. Lázně- Ušovice (jednalo se pak o planý poplach)
26. 3. 18 vyhlášen výjezd v 15.37 h na požár do obce Hostičkov
(jednalo se o požár traktoru)
V měsíci dubnu
operační středisko KOPIS HZS Plzeňského kraje vyslalo jednotku celkem pětkrát - 1x technickou pomoc, 2x požár, pátrání
po osobě a planý poplach
1. 4. 18 vyhlášen výjezd ve 13.47 h na technickou pomoc obce
Broumov ( jednalo se o padlý strom přes komunikaci)
14. 4. 18 vyhlášen výjezd v 16.56 h na požár hrabanky u Regentu (jednalo se planý výjezd neboť majitel zahrady pálil větve
a to neohlásil)
21.4.18 vyhlášen výjezd v 00:15 h na požár v bytovce v Plané
Bohušova ulice ( jednalo se o připálenou večeři na sporáku)
26.4.18 vyhlášen výjezd ve 20:50 h na požár na Karlíně v Plané
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do firmy IGRO ( jednalo se o požár lisu na papír)
27. 4. 18 vyhlášen výjezd v 10.26 h na pomoc pátrání po osobě
do Karlovarského kraje Mar. Lázně - Harmíníkách (jednalo se
pátrání po osobě v nebezpečí)
Jednotka dobrovolných hasičů Městyse Chodová Planá vyjížděla celkem k 12 událostem v průměrném čase na výjezd do
5 minut. Dle dispozic by měla jednotka vyjíždět do 10 minut.
Rychlý výjezd a rychlý zásah = více uchráněných hodnot.
Momentálně se potýkáme s nedostatkem účasti členů
jednotky na výjezdech, zejména z pracovních důvodů. Rádi
přivítáme nové možné zájemce, kteří by se rádi stali členy
výjezdové jednotky. Přestože jsou podmínky přijetí náročné
a ne každý může funkci hasiče vykonávat věřím, že se najdou

ochotní dobrovolníci. Informace jsou k dispozici u velitele jednotky.
zpracoval velitel JSDH Václav Zimák

Mladí hasiči v Chodové Plané
Od dubna letošního roku začal v Chodové Plané působit
kroužek mladých hasičů, jehož vedoucím se stal Vlasta Heteš
spolu s Pavlem Hnízdilem a Václavem Zimákem. Do nové sezóny
mladých hasičů se k sedmikmenové skupině dětí přihlásilo další
deset členů. K dnešnímu dni tedy kroužek čítá 17 dětí a věřím, že
toto číslo není konečné.
Jsme rádi že si děti našly cestu od počítačů k nám do hasičářny. Po seznamovacím dni, kterého se účastnili i rodiče, bylo všem
vysvětleno, co vše kroužek hasičů obnáší a co je čeká. Také jim
byly přiděleny pracovní obleky PS II a trička a dále ještě obdrží
trička s dlouhým rukávem a dresy pro reprezentaci na soutěžích.
Kroužek byl zahájen výletem do Plzně na KOPIS HZS Plzeňského kraje, kde děti měly možnost vidět jak funguje celé operační středisko pro příjem událostí na telefonních číslech 112
a 150. Pak následovala exkurze na hasičské stanici Plzeň - Košutka. Na tomto výletě se také podíleli rodiče dětí, kteří do Plzně
ochotně vyrazili s námi. I oni měli také možnost se na vše podívat.
Mladí hasiči budou absolvovat soutěže PLAMEN 2017/2018
ve starší kategorii a mladší kategorie PLAMEN 2018/2019. Dále
by se měli zúčastnit ligy mladých hasičů Okresu Tachov a nějakých soutěží v Karlovarském kraji. První soutěž se uskutečnila
12. května v Kostelci, kde se sjelo 20 družstev mladých hasičů.
Na této soutěži jsme postavili 3 družstva . Jedno mladších hasičů
a pak družstvo starších ,,A,, a ,,B,,.
Překvapením bylo umístění mladších hasičů, kteří skončili
na 5. místě. Starší mladí hasiči se v záplavě družstev také neztra-

tili a dokázali se probojovat na 9. a 11. místo, což nás velmi potěšilo, neboť času na pořádný trénink moc nebylo.
Teď čeká starší mladé hasiče PLAMEN 2017/2018 v Chodové
Plané, jehož podzimní kolo nám nebylo nakloněno a tak věříme, že tentokrát to bude teď lepší. PLAMEN 2017/2018 se koná
26. 5. 18 na hřišti Slavoje. O průběhu na soutěžích vás budeme
informovat.
Poděkování patří hlavně rodičům, kteří věnují svůj čas nám
i dětem, nejen že své ratolesti na kroužek vozí, ale ochotně
s námi jezdí i na soutěže. Bez jejich spolupráce bychom kroužek
nedokázali provozovat. Přestože je to práce časově náročná, věřím, že si kroužek najde své příznivce.
Václav Zimák

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. 2018.
V roce 2017 bylo uloveno v honitbě :
154 ks zvěře sika z toho 12 jelenů
45 ks černé zvěře
10 ks srnčí zvěře
20 ks lišky obecné
Na brigádách pro myslivost odpracovali naši členové
655 hodin.
V lednu jsme uspořádali Myslivecký ples s bohatou
zvěřinovou tombolou - chceme pořádat zábavu hlavně

pro místní obyvatele, ale většina učastníků je z okolí, což
nás dost mrzí, ale na druhou stranu jsme rádi, že můžeme
udělat radost každému, kdo se přijde pobavit.
V květnu jsme se podíleli na stavění Máje v Dolním Kramolíně.
16. květnem začíná myslivecká sezona lovem srnců.
V měsíci červnu uspořádáme tradiční rybářské závody
na mysliveckém Rybníku a v červenci střelecké závody členů MS na střelnici Interwild.
Zapsal Brůžek František

11

Regent č. 2/2018

TJ SLAVOJ
Starší fotbalová přípravka
Po výborně odehraném podzimu přišla zima a s ní samozřejmě zimní příprava, která začala sportovním dnem
jak pro děti, tak i pro rodiče. V kulturním domě se soutěžilo
v několika různých disciplínách (např. šplh,skok z místa,
střelba ad.), vše probíhalo formou zábavy a proto si myslím,
že se nikdo nenudil. Závěrečné vyhodnocení pak proběhlo
v hotelu Slunce, kde byli všichni za skvělé výkony odměněni.
Obě naše přípravky trénovali celou zimu a také odehráli
několik zimních turnajů, ve kterých naše týmy změřili síly
s několika soupeři z různých koutů Západočeského a Karlovarského kraje. Většinou to byl výsledek průměrný, ale nikdy jsme nepřivezli místo poslední. Netrvalo dlouho a přišel začátek jarní sezóny, na který jsme se všichni těšili. Hned
v úvodním utkání starší přípravky převálcovali naši borci
Baník Stříbro vysoko 18:0. Na brankách se podíleli Henych
M. - 5 br., Matys M. - 6 br., Abramčuk A. - 2 br., Zajíček V. 2 br.,
Keplová K., Šuta D. a Šuta P. po 1 br. a také padla jedna
branka vlastní.
V dalším kole zajížděl Slavoj do Kostelce, toto utkání ale
nebylo vůbec lehkou záležitostí. Bojovalo se od samého začátku o každý balon, gólmani na obou stranách předváděli
skvělé výkony až do osmé minuty, kdy otevřel skóre přesnou trefou Matys M. Tento stav vydržel do 23.minuty, kdy
zaúřadoval Havlík P. a hned o minutu později také Zítka D.
Ve druhém poločase se pak trefil Henych M. a další dvě trefy
pak přidal Abramčuk A. který potvrdil naši další výhru 6 : 2.
Vedoucí mládeže fotbalu
Luboš Matys

Mladší fotbalová přípravka
Mladší přípravka začala sezónu o týden dříve v Plané,
kde změřila síly s místním týmem FK Planá a FK Tachov. Slavoj opět nedal ani jednomu týmu šanci, tachovské porazili
9 : 6 a plánské borce 13 : 8. V dalším kole nás hostil stříbrský
Baník a stejně tak FK Planou. Slavoj ukázal svoji sílu a zničil
12

Baník vysoko 19 : 5, ve druhém utkání měla FK Planá šanci
na reparát z předešlého kola ale svoji možnost nevyužila
a opět podlehla Slavoji 15 : 10. Po týdenní pauze pak sehráli naší nejmenší další dvě mistrovská utkání a i nadále si
udrželi svoji neporazitelnost. Duel s Kostelcem skončil naší
výhrou 8 : 3 a s Bezdružicemi zase 7 : 5.
V této sezóně obě naše družstva ještě nepoznali hořkost
porážky, doufám proto, že tato vítězná vlna potrvá co nejdéle.
Vedoucí mládeže fotbalu
Luboš Matys

Babytenisté jsou tajní žolíci
Velmi milým překvapením je pro všechny dosavadní výkon
dětí, hrajících krajskou soutěž v kategorii babytenis (8-9 let).
Přes kvalitní soupeře v celé soutěži, reálně bojují o bronzovou
příčku. Družstvo ve složení : Jan Váňa, Jakub Zimák, David Pokorný, Pavel Bobek, Roman Lebeda a Mikuláš Rapšo ukazuje,
že se po poctivé zimní přípravě může měřit s každým soupeřem. Kluci se tak stávají tajným žolíkem tenisového oddílu
Chodová Planá.
SPORT ANO,DROGY NE
Vedoucí dětí a mládeže
Miroslava Suková

Regent č. 2/2018

Minitenisté bojují v Plzeňském kraji

Jarní tenisový turnaj

Naše nejmenší tenisové naděje hrají letošní rok premiérově krajskou soutěž. A nevedou si v tak silné konkurenci,
jako jsou především plzeňské celky, vůbec špatně. Po prvních zápasech se ukázalo, že se můžeme rovnat i tak velkým klubům jako jsou TK Slavia Plzeň nebo TJ Funtom Dobřany. V polovině soutěže patří našemu družstvu 4. místo. TJ
Slavoj reprezentují : Martin Kváč, Štěpán Hubálek, Markéta
Synková, Lucie Bartošová, Karolína Wágnerová, Nikola Honzíková.
Vedoucí dětí a mládeže
Miroslava Suková

Tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá uspořádal v sobotu 19. května 2018 turnaj pro děti. Na tenisových dvorcích
se hrálo ve dvou kategoriích, neregistrovaní babytenisté a
žactvo. Ve 13:00 zahájila kategorie babytenis. Turnaj se hrál
systémem každý s každým do deseti bodů. Zvítězil Mikuláš Rapšo před Ondrou Horákem. Na třetím místě se umístil
Ríša Hastík. Za ním skončili Romča Lebeda, Honzík Fous a
Adélka Hnízdilová. Následně začal turnaj v kategorii žactvo,
kde soutěžila samá děvčata. Hrálo se ve dvou skupinách na
3 gamy, dvě nejlepší z každé skupiny postoupily do semifinále a následně do finále. Vítězkou turnaje se stala Nátálka
Siváková, která ve finále porazila Nikolku Čerohorskou. Třetí
místo obsadila Adrianka Zítková. Na dalších místech skončily Layla Matthews, Viktorka Rapšová, Katie Matthews, Karolínka Tomusková, Laura Bennett, Adélka Horáková, Kamča Hlačíková a Janička Matoušková.
Děkuji všem dětem, které našly v hojném počtu cestu na
tenisové kurty, a trenérům, kteří organizačně zajistili turnaj.
SPORT ANO,DROGY NE

Vedoucí dětí a mládeže
Miroslava Suková

Stolní tenis - děti
Nejmladší členové stolního tenisu ukončili svoji sezónu
na konci března. Po celou dobu tréninků se utvořil stabilní
tým 10-ti dětí, které poctivě absolvovaly celou tréninkovou přípravu. Nadále budeme na trénincích hrát turnajově
a zdokonalovat se na trenažéru. Letošní rok pro děti poprvé
otevíráme možnost přihlásit se na letní sportovní kemp.
Rádi mezi sebou přivítáme nové zájemce na začátku další
sezóny v září.
SPORT ANO,DROGY NE
Vedoucí stolního tenisu
Rudolf Rolko
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Šachisté vzpomínali
Šachový oddíl Slavoj Chodová Planá pořádá každý měsíc
šachové turnaje pro členy i pro veřejnost. Pátý turnaj se konal 20. května 2018 v hospůdce Caribik. Turnaj se konal jako
memoriál Miroslava Motla, který byl dlouholetým aktivním
členem šachového oddílu a nečekaně zemřel 28. dubna.
1. Jiří Straka
- 4 body
2. Milan Ščasnár - 3 body
3. Zdeněk Marek - 2 body
4. Diana Gálisová - 1 bod
5. Jakub Zimák - 0 bodů

Jiří Straka

SPORTKLUB
Minigolfový turnaj
V neděli 13. května se konal v areálu hotelu
Sládek již tradiční minigolfový turnaj. Účast byla letos nižší,
než v loňském roce, ale zábavnému dopoledni nic nestálo
v cestě. I počasí nastavilo svou vlídnější tvář, a tak měla dvacítka účastníků o zábavu postaráno. Na výsledkové listině
je patrné, kteří hráči si s putterem rozumějí lépe, a kterým
občas v rukách zazlobí. Ale vítězi vlastně byli všichni, kdo
dorazili a zpříjemnili si nedělní dopoledne.
Výsledková listina minigolf Sporklub
13. 5. 2018
MUŽI
1.
L. Hlačík		
32
2.
J. Janoch sen. 39
3.
M. Vašíček
42
4.
T. Marcin
43
5.
M. Hlačík
44
6.
J. Straka		
45
7.
J. Ambrož
50
8.
J. Janoch ml.
62

Golfová sezóna začala
Golfový klub Chodová Planá zatím uspořádal 4 turnaje.
První se konal 13.dubna v Teplé za účasti 26 hráčů. Nejlepší
z mužů byl Radek Pich, který na 9 jamek potřeboval 37 ran.
Mezi 3 ženami vyhrála Lucie Pokorná a mezi 4 dětmi vyhrál
Vojtěch Hlačík. Druhý turnaj se hrál 24.dubna v Alfrédově
za účasti 27 hráčů. Vítěz Karel Novák zahrál 18 jamek na 89
ran. Mezi 2 ženami opět zvítězila Lucie Pokorná. Třetí turnaj
se hrál 3.května v Sokolově za účasti 21 hráčů. Vyhrál Lukáš
Drda s 90 ranami. Z žen se zúčastnila pouze Marie Jurasová.
Zatím poslední turnaj se hrál 15.května v Karlových Varech.
Mezi 19 hráči byla nejlepší jediná žena Amálie Němečková
s 87 ranami.
Zapsal Jiří Straka
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ŽENY

DĚTI

1.

K. Hlačíková

43

1.

J. Hlačík		

42

2.

S. Sloupová

44

2.

K. Hlačíková

60

3.

S. Hlačíková

47

3.

J. Janoch nejml. 90

4.

M. Janochová

58

4.

M. Janoch

97

5.

P. Veltrubská

60

5.

Z. Veltrubská

109

6.

M. Lehocká

61

7.

S. Janochová

65
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Fantastický úspěch na Mc Donald´s Cupu
Letos proběhl již 21. ročník fotbalového turnaje škol, kterého se letos zúčastnil rekordní počet školních fotbalových
týmů. Fantastickým způsobem v tom letošním reprezentovali svou školu i obec žáci chodovoplánské školy v kategorii
B (výběr 4. a 5. třídy) pod vedením trenéra Rudy Ovčačíka
a vedoucího družstva Jana Ambrože. V pondělí 14. května nastoupili v Tachově do okresního kola soutěže a jejich
přáním bylo postoupit do Plzeňského krajského kola. V prvním zápase nastoupili naši borci proti týmu ZŠ Gagarinova
Stříbro a po vítězství 4:1 stáli proti favoritu soutěže ze ZŠ
Zárečná Tachov. Po urputném boji zavládl v kabině smutek,
protože porážka 0:1 neumožnila našim borcům přímý postup do semifinále, ale čtvrtfinálový souboj se ZŠ Mánesova
Stříbro zvládli skvěle a po vítězství 4:0 vyhlíželi semifinálového soupeře. Tím byla ZŠ Hornická Tachov, kterou zaslouženě porazili 2:0. Splnil se malý sen a Chodovka nastoupila
do finále okresního turnaje proti neporaženému týmu tachovské Zárečné. Dokázali hodit za hlavu porážku ze základní skupiny a zcela splnili taktické pokyny trenéra Rudy
Ovčačíka – to byly hlavní důvody překvapivého, ale zaslouženého vítězství 1:0, které jim otevřelo bránu krajského finále, které se konalo hned v pátek 18. 5.
I tam odjížděli plni smělých snů a plánů, nicméně s vědomím, že hlavním favoritem je 33. ZŽ Plzeň - líheň talentů
ligové Viktorie se souvislou vítěznou řadou v posledních
šestnácti ročnících McD Cupu.
Hlavním patronem kola byl plzeňský viktorián Martin
Zeman a soutěž začala pěkně zostra. Naši borci své soupeře vůbec nelitovali a v prvním zápase deklasovali po
pěkném výkonu Třemošnou 7:1. Poslali tím vizitku favoritovi, na kterého narazili hned ve druhém kole. Začátek
zápasu byl z říše snů. Po rychlém brejku šla Chodovka do
vedení. Následně soupeř nastřelil 2x tyč a jednou břevno
a začal ztrácet jistotu. V tom jim ještě pomohli naši borci,
kteří dokázali do poločasu zvýšit na 2:0. Když po změně
stran skončil míč ve Viktoriánské brance potřetí, začali se
stahovat k hrací ploše diváci a funkcionáři ostatních týmů
v tušení velkého překvapení. Ale bohužel stačilo pár minut
a nepozorností v naší hře, ztráta koncentrace a po první
brance soupeře na 1:3 asi i přemíra touhy po překvapení,
stačily 3 minuty, aby se nám sen zhroutil a my odcházeli
do šaten s nepochopitelnou porážkou 3:4. Ale naši ukázali, že se s Viktorkou hrát dá, a že při troše štěstí by se dala
i porazit. Naštěstí se naši rychle oklepali a do dalšího zápasu opět nastoupili plni soustředění a elánu. Rokycany porazili v příjemném fotbalovém tempu 5:2 a zajistili si postup
do semifinále. Tam na ně čekal nepříjemný a dravý sok
z Dobřan. Nedal svou kůži vůbec lacino a po tuhém boji
a zápasu plném faulů i ran, kde nervy hráčů i doprovodu
sehrály svoje si naši chlapci doslova vyválčili po vítězství 4:2
postup do finále. A jako by se opakoval scénář z Tachova.
Po prohře s favoritem jej znovu potkáváme ve finále. Viktorka podruhé. Ve hře byl postup do národního finále do
Ústí nad Labem a pro celý mačaft vstupenky na rozlučkový zápas u příležitosti ukončení kariéry Tomáše Rosického
na Letné. Hlavní motivací ale byla touha porazit letitého favorita soutěže a začátek vůbec nevypadal špatně. Chodovka šla do vedení, aby těsně před poločasem soupeř vyrovnal. Ve 3. minutě druhého poločasu šli naši do vedení 2:1

a řev plzeňských fans nabíral na síle. Někteří si užuž mysleli,
že to bude, že se stal ten zázrak a jsme u toho, ale 2 minuty
před koncem Plzeň vyrovnala. Tak blízko byl malý zázrak.
Následující penalty zvládl lépe technicky i psychicky soupeř 3:2 ve svůj prospěch, protože tam už nešlo tolik o srdce,
ale o fotbalovou rutinu a dovednost naučenou každodenním drilem. Jemu patří gratulace k sedmnáctému postupu do národního finále, ale našim chlapcům dík, za skvělý
fotbalový zážitek, který sice končil v slzách a smutku, ale
teprve čas těm malým hráčům ukáže, jakého výjimečného
momentu měli možnost se osobně účastnit a jak říkávám
- rozhodně budou mít nač vzpomínat. Našim borcům dík
za předvedené výkony, za reprezentaci školy, obce i fotbalového oddílu Slavoj a speciální gratulace Kájovi Kardosovi, který obdržel z rukou Martina Zemana Zlatou kopačku
pro nejlepšího střelce turnaje, když svým soupeřům vsítil
7 gólů.
Jan Ambrož

V měsíci červnu bude probíhat 4. - 22. 6. ve
spolupráci městysu Chodová Planá, ZŠ a MŠ Chodová Planá a Autospektra 2000 s.r.o. Mariánské
Lázně bezpečnostní akce SAFETY TOUR
2018. Akce vyvrcholí ve čtvrtek 21. 6., kdy budou pořádány školou a Autospektrem bezpečnostní akce pro děti a jejich rodiče se soutěžemi
o zajímavé ceny jak pro dospěláky, tak pro jejich
ratolesti a bude instalováno mobilní dopravní
hřiště. Podrobnosti budou na letácích a s předstihem na stránkách školy.
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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. 8. 2018. Toto číslo vychází 4. 6. 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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