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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
doba dovolených pomalu končí
a mílovými kroky se k nám blíží podzim, který o sobě dává znát zejména chladnými rány. Podzim je nejen
časem burčáků a honů, procházek barevným listím, ale i návratu dětí do škol
a školek. V pondělí 3. září přivítáme
v naší základní škole 23 nových
prvňáčků, kteří poprvé usednou
do školních lavic, a kterým přejeme
mnoho úspěchů při získávání nových
znalostí.

Dále nás čekají říjnové volby
do obecních zastupitelstev, kdy se
bude znovu rozhodovat o tom, kdo
náš městys následující čtyři roky
povede.
V sobotu 29. září 2018 se velmi těšíme, že se potkáme na našem náměstí,
kde se konají oslavy 100. výročí vzniku
republiky a všichni jste srdečně zváni.
Ctirad Hirš
starosta městyse Chodová Planá

DĚNÍ V OBCI
Sochy
V červnu probíhalo na zámku již 6. sochařské sympozium.
Letošního ročníku se zúčastnilo 6 sochařů a vznikly sochy, které budou rozmístěny po obci, kolem rybníků a na hřišti.
Fontána
Na rybník u hasičské zbrojnice jsme během července nechali
nainstalovat fontánu. Fontána při velkých vedrech a následně
při nedostatku vody čeří vodu v rybníce a tím zajištuje okysličení vody pro nasazené ryby. Pro zkrášlení vodní hladiny byly
vysázeny lekníny.

Oprava povrchu vnitrobloku u Hotelu Slunce
Již započaly práce na opravě povrchu vnitrobloku u Hotelu
Slunce. Byly sejmuty staré povrchy a navezeny štěrkové podkladové vrstvy. Bude následovat osazení kamenných obrubníků a kamenné dlažby v kontinuitě s náměstím.

Oprava chodníku u ZŠ
Stavební práce také již probíhají na opravě chodníků kolem základní školy a u hřiště
kde bude následně provedena výstavba nového ostrůvku
pro bezpečnější přecházení.
Výměna osvětlení
Na Slovanech proběhla
výměna lamp, které byly
umístěny na sloupech elektrického vedení. Vzdušné
elektrické vedení bylo přeloženo do země. Byly zde
pořízeny nové stožáry veřejného osvětlení s úspornými led
svítidly. Poté staré sloupy elektrického vedení ČEZ odstranil.

Obchvat
Byl splněn další důležitý bod z harmonogramu přípravy a plánování obchvatu Chodové Plané. Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem životního prostředí bylo vydáno souhlasné
závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na
životní prostředí I/21 Planá – Trstěnice, přeložka (západní varianta). Následovat bude změna územního plánu č. 2, která byla
schválena na zasedání zastupitelstva již v roce 2017 a zpracuje
ji Ing. Arch. Kasková.
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 31 ze dne 29. 6. 2018
127. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 31. zasedání ZM.
2. Kontrolu usnesení z 30. zasedání ZM.
3. Návrhovou komisi ve složení: Sáša Suk, Vlastimil Machovec
4. Ověřovatele zápisu: Ing. Sylva Zítková, Michal Vasilečko
5. Strategický plán rozvoje sportu městyse Chodová Planá
na období 2018-2028 v předloženém znění.
(bod č. 31.1 programu ZM)

125. ZM ukládá:

1. Jednotlivým členům zastupitelstva obce, aby při plnění svých
úkolů zajišťovali dodržování Směrnice pro nakládání s osobními
údaji č. 1/2018 a starostovi městyse ukládá zajistit dodržování
těchto pravidel při zpracování osobních údajů Úřadem městyse
a při plnění smluv, jejichž předmětem je zpracování osobních
údajů.
(bod č. 31.3.2 programu ZM)

6. Žádost Velitele JSDHO Václava Zimáka o schválení
bezúplatného převodu velitelského vozidla Škoda Fabia
od Policie ČR.
(bod č. 31.2 programu ZM)

7. Předloženou Směrnici pro nakládání s osobními údaji č. 1/2018
(pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních
údajů v samostatné a přenesené působnosti obce v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) - GDPR.
(bod č. 31.3.1 programu ZM)

Zasedání Zastupitelstva městyse Chodová Planá
se uskuteční během září 2018
(přesné datum bude zveřejněno na úřední desce)
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Ctirad Hirš v.r.

DOCHÁZKA ZASTUPETELŮ VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014-2018
Jméno, příjmení		
				

Přítomnost na zasedání
počet zasedání procent. podíl %

Luboš Hlačík				
31
100
Ing. Jan Kestřánek			
29 		
93
Ctirad Hirš				28 		90
Michal Vasilečko			28 		90
Václav Zimák				27 		87
Vlastimil Machovec			27 		87
Karel Benda				26 		83
Michal Sudor				26 		83
Sáša Suk				24 		77
Ing. Sylva Zítková			
24 		
77
Oldřiška Nejedlá			24 		77
Michaela Brůhová (12 zasedání)
9 		
75
Markéta Pazderková (19 zasedání)
13 		
68
Roman Kohoutek			21 		67
Petr Matys				21 		67
Zdeňka Štěchová			16 		51
Zastupitelstvo městyse Chodová Planá se ve volebním období 2014 - 2018 sešlo na 31 zasedáních. Během tohoto období
odstoupila Michaela Brůhová, kterou nahradila Markéta Pazderková, jenž získala mandát jako další v pořadí na kandidátní listině
STAN.
Dále bychom chtěli spolu s místostarostou poděkovat všem zastupitelům napříč politickým spektrem a členům finančního
a kontrolního výboru, kteří se zapojili do práce v obecní samosprávě a pomáhali rozvíjet náš městys pro jeho správné fungování
tak, aby se v něm současným i budoucím občanům spokojeně žilo. Poděkování patří i kolektivu úředníků městyse za přípravu
a pomoc při zpracování podkladů důležitých pro jednání s ostatními institucemi a občany. V neposlední řadě děkujeme i občanům za náměty, podněty, ale i kritiku, která je neméně důležitá pro budoucí rozvoj městyse.
Budeme rádi, když se dostavíte k volební urně v hojném počtu a zhodnotíte námi odvedenou práci.
Ctirad Hirš a Luboš Hlačík
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INFORMACE K VOLBÁM
Volby do zastupitelstev obcí
se budou konat na území ČR ve dnech 5. a 6. října 2018
Ve správním území městyse Chodová Planá je stanoven jeden volební okrsek se sídlem v přízemí budovy Úřadu městyse
v Chodové Plané v ulici Pohraniční stráže 129.
V městysi Chodová Planá byly zaregistrovány tyto politické strany a hnutí:
Politické hnutí ANO 2011			
Komunistická strana Čech a Moravy
Sdružení pro Chodovou Planou		
TRADICE A BUDOUCNOST - ODS, NK
Pirátská strana

Vážení občané,
dovolujeme si vás požádat o součinnost při současném
dění v obci i v přípravách na možné budoucí situace, zejména
ty krizové.
Aktuální kontakty na občany jsou jedna z klíčových částí
příprav, které vedou ke snížení negativních dopadů situací
na životy a zdraví občanů a majetek nacházející se na území
obce. Tato aktivita je v souladu s GDPR, obecným nařízením

o ochraně osobních údajů, jelikož jako město jsme správcem
osobních údajů.
Proto městys jménem pana starosty pověřil pana Jiřího
Straku zastupováním při získání kontaktů do databáze obce
pro komunikaci mobilním rozhlasem. Prostřednictvím mobilního rozhlasu vám můžeme dát jednoduše vědět, např.
o výpadcích elektřiny, pozvánkách na kulturní akce a celkově
o dění na obci.
mv

Mobilní sběr

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

Stanoviště

v v neděli 14. 10. 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.

UPOZORNĚNÍ K MOBILNÍM SBĚRŮM
Vážení,
na poslední členské schůzi SOČ Černošín byla schválena nová pravidla při konání mobilních sběrů. Ty
spočívají v tom, že se bude dodržovat v uvedeném rozsahu Vámi předem schválený časový harmonogram mobilního sběru.
Pokud bude na některém ze stanovišť velká hromada odpadu, kterou nebudeme schopni v určeném
časovém rozsahu zlikvidovat, naloží se do určených shromažďovacích prostředků pouze to, co se stihne.
Zbytek odpadu zůstane na místě a bude likvidován jako černá skládka v nebližším možném termínu dle
volných kapacit provozovatele.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Nový zámek Chodová Planá
www.zamek-chodova-plana.cz
Obří člověče nezlob se
Dne 30. 6. 2018 od 13.oo hodin pořádal Nový zámek z. s.
Chodová Planá již 5. ročník soutěž pro děti i dospělé „Obří člověče, nezlob se“.
Zámecký areál opět ožil touto báječnou hrou, kde se sešla
za krásného počasí tato družstva ve složení:
Žluťasové: Jan Fous, Ondřej Mach, Eva Matoušková, Marcela
Machová
Oklor: Anežka Rolková, Rudolf Rolko nejml., Rudolf Rolko sen.,
Jaroslav Rolko
Slavoj: David Pokorný, Zdeněk Pokorný, Pavel Chval ml., Pavel
Chval st.
Červenky: Kateřina Krejčová, Eliška Kohoutová, Slávka Sloupová, Růžena Skovajsová

Bramborové placky na zámku v Chodové Plané
Opět po roce dne 18. 8. 2018 pořádal Nový zámek z.s. Chodová Planá již VI. ročník „DOKOPNÉ“ v areálu místního zámku.
Členové spolku pekli výborné bramborové placky s povidly
nebo se zelím a to celkem z 35 kg brambor. Řada místních i návštěvníků zdaleka si na nich velmi pochutnala. A to, že se pravidelně vrací a každý rok si tuto akci nenechají utéct znamená,
že bramborové placky si již získaly dobrou pověst v širokém
okolí. A nejen placky, ale také i ostatní občerstvení bylo našimi
členy spolku báječně zajištěno. Za to vše jim patří velký dík!
Na ploše před zámkem nám hrála k poslechu jako každým
rokem country kapela „Crazy Horses“. Při krásném počasí se
přítomní dobře bavili.
Byla zde opět výstavka včelařských potřeb a ČSZ zde vystavoval své zahrádkářské výpěstky. Vítězové za to obdrží na své
zahrádky koňský hnůj.
Na „Dokopné“ byl zajištěn stánek pro šikovné děti. Zkušení lektoři je vedli k jejich tvořivé zábavě, např. výroba různých
ozdob, papírových maňásků apod. Děti se vyřádily i na skákacím hradu.
Na asfaltové ploše místního zámku byla vystavena historická vojenská auta pohraniční stráže, která byla obložena hlavně malými a velkými kluky. Děkujeme panu Kvasničkovi a spol.
za účast.
Sobotní dopoledne se vydařilo. Děkujeme všem, kteří se
na naší „Dokopné“ podíleli.
Zapsala: Slávka Janochová
4

www.facebook.com/zamekchodovaplana

Zeleňáci: Andrejka Stodolová, Jana Fejtová, Radim Šulc, Radek Šulc
Modráci: Pavla Koppová, Martin Fejt, Jana Svěchotová, Adélka
Stodolová
Vyhráli: 1. místo: Červenky, 2. místo: Oklor, 3. místo: Žluťasové.
Pro hráče byly připraveny hodnotné ceny, diplomy, poháry
a jako bonus si každý odnesl barevnou čepici po soutěži domů.
Občerstvení bylo jako vždy našimi členy spolku perfektně zajištěno, za to jim patří velký dík.
Na závěr této hry proběhlo kácení máje, za potlesku přítomných.
Zapsala: Slávka Janochová
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http://starousedlici.chodovka.cz
Jako všichni rybníkaři se v letošním horkém létě
potýkáme se špatnou kvalitou vody v rybníku. Vysoké teploty způsobily, že úplně vyschl přítok rybníka a zastavil se přísun čerstvé okysličené vody pro
ryby. Vlivem vysoké teploty vody došlo také k přemnožení sinic, což způsobilo úhyn ryb. Nejkritičtější
situace nastala na Návesném rybníku v sobotu dne
4. 8. 2018 pobouřce, kdy členové spolku museli uhynulé ryby uklidit.
Následně řešili, jak dané situaci v budoucnu předejít. Přírodní podmínky neovlivníme, pomohla by
revitalizace rybníka, na kterou je již připraven projekt.
Chtěli bychom zakoupit čeřidlo, které bude dodávat pod hladinu kyslík a rybám pomůže. Nyní řešíme
technické podmínky možnosti jehon provozu, ukotvení a připojení do el. sítě.

OBČANSKÝ SPOLEK PRO OBNOVU TEPELSKÉHO REGIONU
Z pozice předsedy Občanského spolku pro obnovu tepelského regionu mohu hodnotit uplynulý čtvrtrok jako sice
náročný až hektický, ale také velmi úspěšný. Opět se nám
podařilo uspořádat o posledním srpnovém víkendu oblíbený den plný her pro děti. V této souvislosti bych rád
poděkoval všem dobrovolníkům a dárcům či sponzorům
(z řad OSOTRu i mimo něj), díky nimž jsme i letos vše zvládli,
aniž bychom od dětí museli vybírat účastnický poplatek. Myslím, že největší odměnou pro všechny byly spokojené úsměvy
dětí, jimž jsme snad aspoň trochu zpříjemnili jejich loučení s
prázdninami.
Zdárně také pokračují práce na obnově kostela Všech svatých v Boněnově, v němž už postupně vybavujeme interiér. Letošní den otevřených dveří v Boněnově bude asi pro mnohé
velmi příjemným překvapením. Za deset let, kdy kostel patří
OSOTRu, se podařilo skutečně mnoho. Ostatně přijďte se sami
přesvědčit v sobotu 15. září, široký program s prohlídkou kostela začíná ve 14 hodin, pro zájemce jsme zajistili i dopravu
autobusem do Boněnova i zpět do Chodové Plané, autobus

zastavuje také v Plané, Výškově a Michalových horách.
V polovině prosince se pak letos uskuteční ještě tradiční
vánoční výstava rukodělných výrobků a uměleckých řemesel, takže bude opět možnost nejen pro potěchu srdce,
ale také pro výběr vánočních dárků. Kdo má zájem s námi
vystavovat, nechť se, prosím, ozve na tel.č. 605 291 923
(Diana Gálisová).
Robert Gális, předseda OSOTR

Občanský spolek pro obnovu
tepelského regionu

vás srdečně zve na

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
V KOSTELE VŠECH SVATÝCH
V BONĚNOVĚ

15. 9. 2018
Od 14.00 – 16.00
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Radost dětem
Poslední srpnovou sobotu, jak už se stalo zvykem, uspořádal Občanský spolek pro obnovu tepeského regionu (OSOTR)
další den plný her pro děti. Malé návštěvníky a případně i jejich dospělý doprovod opět očekávala jednotlivá stanoviště se
zábavnými úkoly a soutěžemi. Jako obvykle byla velkou atrakcí jízda na ponících a na kárách a také střelnice málokdy osiřela. A i letos přijelo z Popletova Popletené divadlo, tentokrát
s pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký aneb Opuštěný princ
(mladý kralevic tentokrát princeznu skutečně musel vysvobodit sám).

Velké poděkování za zdar akce patří všem dobrovolníkům,
kteří pro děti připravili zájímavý program, především hlavním
organizátorkám z OSOTRu Dianě a Blance Gálisovým. Dík patří
také všem dárcům a sponzorům, zvl. firmě Robert Gális, která
mj. pravidelně zajišťuje jízdu na kárách. Velmi příjemné bylo,
že i letos se do příprav kromě členů OSOTRu zapojili i další
nadšenci, ktěří také docela a prostě chtěli udělat dětem radost
a zpříjemnit jim jinak asi ne úplně radostné loučení s prázdninami. Poděkování patří samozřejmě i drobným dárcům, kteří
jako vždy pomohli svými dobrovolnými příspěvku pokrýt část
nákladů na celou akci.

Vše se letos opět odehrávalo v areálu nového zámku. U vyzdobeného vstupu se děti přihlásily a pak už vyrazily za plněním úkolů a za razítky do svých soutěžních kartiček. Na konci
děti čekalo zasloužené občerstvení.

Jiří Aubris

HASIČI
Hasiči vyjížděli
Chtěl bych vás informovat o výjezdech hasičů od 27. 4.
2018 do 20. 8. 2018.
- v měsíci květnu jednotka vyjela
Kopis HZS Plzeň vyhlásil výjezd dne 24. 5. 2018 v 9.34 hod.
na technickou pomoc do obce Michalovy Hory - jednotka
vyjela na místo události v 9.39 hod. Jednalo se o poškozený
sloup telefonního vedení hrozící pádem na plot a komunikaci.
- v měsíci červnu jednotka vyjela
Kopis HZS Plzeň vyhlásil výjezd dne 13. 6. 2018 v 19.49 hod.
na technickou pomoc do Chodové Plané - jednotka vyjela
na místo události v 19.54 hod. Jednalo se o vyproštění malého
psa s díry do které spadl.
- v měsíci červenci jednotka vyjela
Kopis HZS Plzeň vyhlásil výjezd dne 1. 7. 2018 v 10.28 hod.
na požár dřevěné boudy a jednoho stromu do Plané - jednotka vyjela na místo události v 10.32 hod. Jednalo se o požár zahradní chatky a jednoho stromu.
Kopis HZS Plzeňského kraje vyhlásil výjezd dne 7. 7. 2018
v 16.06 hod. na požár pole do Plané směr Tachov - jednotka
vyjela na místo události v 16.10 hod. Jednalo se o požár pole
se slámou ve větším rozsahu a strniště.
Kopis HZS Plzeňského kraje vyhlásil výjezd dne 26. 7. 2018
ve 12.28 hod. na požár trávy od lokomotivy do Plané na Svatou Annu - jednotka vyjela na místo události ve 12.34 hod.
Jednalo se požár trávy u tratě.
- v měsíci srpnu jednotka vyjela
Kopis HZS Plzeňského kraje vyhlásil výjezd dne 1. 8. 2018
ve 13.45 hod. na požár pole v Zadním Chodově - jednotka vyjela na místo ve 13.53 hod. Jednalo se o požár pole - strniště
o rozměrech 70x15 m
Kopis HZS Plzeňskeho kraje vyhlásil výjezd dne 6. 8. 2018
v 18.06 hod na požár trafostanice v Plané - jednotka vyjela
na místo v 18.11 hod. Jednalo o zakouření trafostanice v Plané
Bohušova ulice.
Kopis HZS Plzeňského kraje vyhlásil výjezd dne 15. 8. 2018
ve 2.54 hod. na požár balíku na poli - jednotka vyjela na místo ve 2.59 hod. Jednalo se o požár balíku slámy na poli směr
na Planou.
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O dalších výjezdech vás budeme nadále informovat.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městyse Chodová
Planá získala za pomoci zastupitelů a rychlého jednání, výjezdové velitelské vozidlo Škoda Fábia. Vozidlo Fábie nahradilo
Škodu Forman na které se ukázal zub času.
Škoda Fabie je rok výroby 2006 typ 1,4 a 16V má najeto
200tisíc km a je v zachovalém stavu. Vozidlo bylo získáno bezplatným převodem od policie České republiky.
zpracoval velitel JSDH Václav Zimák

Pyrocar 2018 v Přibyslavi
ve dnech 17.- 20. 8. 2018
Pyrocar je celorepublikové setkání hasičů a jejich techniky.
Na tento ročník bylo přihlášeno 332 vozidel a to historické
a současné. Hasiči s Chodové
Plané se také zúčastnili této
akce.Přijelo nás pět a se zásahovou technikou CAS 20
MAN a nově velitelskou Škodou Fábia. Cesta do Přibyslavi
kam jsme vyjížděli v pátek ve
4 hodiny ráno nám docela
utekla a tak na místo jsme do-
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razili kolem desáté hodiny. Akce se konala na letišti v Přibyslavi. Pořadateli jsme byli umístěni na plochu jako dvacátí. Celou
akci provázel jak v pátek a v sobotu bohatý kulturní program
. Na místě této akce jsme se potkali se starostou Heřmanice ,
kde jsme pomáhali na povodních. Poznali jsme tam mnoho
přátel. Měli jsme možnost si vyměnit své znalosti a dovednosti
mezi kolegy což vždy donese trochu jiné nápady pro vylepše-

ní.Vystavovatelé tak ukázali techniku kterou jen tak neuvidíme. Byla možnost nákupu mnoha potřeb pro hasiče a i možnost si do vozidel sednout a vyzkoušet. S dobrým pocitem
jsme v neděli kolem desáté odjížděli zpět a těšíme se zda se
nám povede účast na dalším ročníku a to za tři až čtyři roky.
velitel JSDH Václav Zimák

GOLFOVÝ KLUB CHODOVÁ PLANÁ
Od června do srpna 2018 uspořádal Golfový klub Chodová Planá řadu turnajů. Jedním z nich byl turnaj pro děti
15. června v Zádubu. Mezi dvanácti hráči vyhrála Barbora Brümmerová (33 ran) před Jakubem Hlačíkem (36 ran)
a Laurou Česalovou (38 ran).
Další turnaj se hrál 27. července v Zádubu pro veřejnost.
Mezi 7 muži vyhrál Jiří Straka, mezi 5 ženami byla nejlepší
Veronika Volmůtová a mezi 4 dětmi zvítězila Barbora Volmůtová.
Golfový klub se zapojil do oblastní soutěže šestičlenných
družstev. Hrála se celkem čtyři kola - 16. 6. a 17. 6. v Hazlově,
14. 7. a 15. 7. v Sokolově. Mezi šesti družstvy skončila Chodová
Planá na čtvrtém místě.
V tomto období golfový klub pořádal šest turnajů započítávaných do soutěže o mistra klubu. 5,června se hrálo v Hazlově
za účasti 19 mužů. Exceloval Lukáš Drda, který zahrál 84 ran
a zvítězil o 9 ran. Při dalším turnaji v Teplé 10.června hrálo
20 mužů a 2 ženy. Mezi muži zvítězil David Klíma (78 ran)

a mezi ženami vyhrála Simona Hlačíková (113 ran). 27. června
se konal turnaj v Kynžvartu. Mezi 19 muži zvítězil opět David
Klíma (89 ran). Následující turnaj 10. července v Sokolově se
hrál za účasti 16 mužů a 1 ženy. Nejlepším mužem byl Jaroslav
Smetana (87 ran). Ivana Dlouhá zahrála 121 ran. Následoval
turnaj v Mariánských Lázních 14. srpna. Mezi 22 muži zvítězil opět Jaroslav Smetana s vynikajícím výsledkem 80 ran. Zatím poslední turnaj se hrál 14. srpna na devítijamkovém hřišti
v Zádubu. Mezi 17 muži zvítězil Jiří Straka (29 ran), mezi 3 ženami Simona Hlačíková (34 ran) a mezi 5 dětmi Vojtěch Hlačík
(29 ran).
V soutěži o mistra klubu je odehráno deset turnajů z plánovaných třinácti. Prozatím je pořadí na předních místech mezi
muži následující: Jaroslav Smetana 106 bodů, David Klíma 101,
Karel Novák 97, Radek Pich 90, Miloš Hlačík 84, Vladimír Manda 79, Tomáš Marcin 79. Jiří Straka 75, David Hanko 72 a Lukáš
Drda 71 bodů.
Jiří Straka
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TJ SLAVOJ
Chodovoplánsý florbal slaví. Ano, už je
tomu 10 let, co vznikl florbalový kroužek
pro děti a Chodovoplánská liga pro dospělé. Za tu dobu přišly nemalé úspěchy v podobě opakovaných postupů ze školních na okresní a krajská kola. Za zmínku
stojí úspěch v mládežnické kategorii Aničky Sukové (reprezentace ČR, extraliga v týmech Elite Praha, Herbadent Praha,
Slavia Plzeň), v dospělé kategorii Mirečky Sukové (kapitánka
Slavia Plzeň, postup do extraligy).
V současné době nové florbalové naděje vychovává
TJ Slavoj ve spolupráci se ZŠ a MŠ Chodová Planá. Vedoucím je
R. Ovčačik a trenéry P. Bobek a P. Chval. Chodovoplánská liga
každý rok, během zimního období pořádá několik turnajů pro
dospělé. Florbal je krásný kolektivní sport a u dětí má velkou
oblibu, proto jsme pyšní, že se tento novodobý sport pocházející ze Severní Ameriky, usadil v našem malém městysu.
Během posledních pěti let se nám povedlo založit v našem
spolku dva projekty. Jeden neinvestiční SADN (Sport ano, drogy ne) a druhý investiční BUSIP (Budoucnost silného pohraničí). Jsou jako dva sourozenci, kteří jeden bez druhého těžko
mohou být a dosahovat velkých výsledků.
Investiční projekt BUSIP se zaměřuje na modernizaci sportovního stadionu a jeho okolí, na podporu vybudování nových
sportovišť a zajištění bezpečného fungování pro širokou veřejnost. Podporuje výstavbu cyklotras a turistických tras, podílí
se na výběru výstavby tělocvičny.Neinvestiční projekt SADN je
nejen nejdůležitějším článkem našeho spolku, ale také velmi
významným projektem pro městys Chodová Planá. Zaměřuje
se na vývoj dětí a mládeže ve sportu a jejich přístupu k životu.
Touto cestou bych rád poděkoval lidem, bez kterých by se
tyto projekty mohly jen sotva realizovat. P. starostovi Ctiradu
Hiršovi, p. místostarostovi Luboši Hlačíkovi, paní Ivance Marcinové a své dceři Mirečce Sukové. Jejich zásluhy a obětavost
na těchto projektech jsou nedocenitelné. Děkuji všem vedoucím, trenérům a celému týmu lidí na letním sportovním kempu, kteří svůj čas věnují dětem. Jen pro zajímavost, když jsme
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začínali s prvním ročníkem kempu, bylo nás sotva 25, letošní
rok jsme přivítali 91 dětí, na které dohlíželo 15 vedoucích.
Děkujeme všem rodičům za podporu a důvěru. Poděkování
patří také zastupitelům a partnerům, kteří naše projekty, nejen
finančně, podporují. Zvláště bych chtěl poděkovat své dceři
Mirečce, která věnuje projektu velké množství energie a času.
Chceme jít cestou upřímnou a poctivou a trochu se vyrovnat hochům od Bobří řeky, ale cesta je dlouhá a trnitá.
Předseda TJ Slavoj Chodová Planá
Sáša Suk

Babytenisté jsou bronzoví v kraji !!!
Velikým úspěchem TJ Slavoj je bronzová příčka v krajské
soutěži dětí , kategorie babytenis (8-9 let). Tým pod vedením
trenérů Mirky Sukové, Jiřího Straky a Sáši Suka dal připomenout daleko větším tenisovým oddílům, kde leží Chodová Planá. Družstvo ve složení: Jan Váňa, Jakub Zimák, David Pokorný, Pavel Bobek, Roman Lebeda a Mikuláš Rapšo, sahalo chvíli
dokonce po senzačním postupu do západočeského finále. Nakonec získalo stejně bodů jako družstvo TCG Karlovy Vary A,
na druhém místě. Bohužel horší skóre nás posunulo až na třetí
příčku. Přesto je potřeba klukům velmi poděkovat za předvedené výkony a bojovnost, protože v zápasech nechávali vše.
Podzimní příprava tak přinesla své ovoce. Poděkování patří
také společnosti Schmelzer s.r.o., která tyto nadějné tenisty
podporuje.
Vedoucí dětí a mládeže
Miroslava Suková

Regent č. 3/2018

Celostátní turnaj Slavoj BABYCUP
Tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá uspořádal v sobotu 4. srpna 2018 první celostátní turnaj pro děti v kategorii - Babytenis (8-9 let). Na tenisových dvorcích, kde byla
tento týden instalována umělá závlaha a minulý měsíc zde
byla dokončena práce na umělém osvětlení, se tak těšili
návštěvě z dalekých krajů. Turnaj se hrál systémem každý
s každým ve dvou skupinách. Podle umístění byli hráči
nasazeni do vyřazovacího pavouka na jeden set. Domácí
barvy hájil Honzík Váňa a Pavlík Bobek. Mezi osmi dětmi se
představili např. tenisté z Prahy, Plzně, Domažlic, Sokolova
ale i Vysokého Mýta. Prvenství získal Tobiáš Novák z Lokomotivy Plzeň, druhé místo obsadila Valerie Soprová ze Sokolova. Na třetím místě skončil domácí Jan Váňa a vybojoval tak krásné umístění v silné konkurenci. Poděkování patří
organizátorům turnaje, dětem za krásné zápasy a rodičům
za hezkou atmosféru. Velké poděkování patří dlouholetému partnerovi Chodovar s.r.o, který po celou dobu podporuje děti a mládež v Chodové Plané a jejím okolí.
Vedoucí dětí a mládeže
Miroslava Suková

Nejlepší střelci na okrese, jsou z TJ Slavoj
Chodová Planá
Ve druhé polovině sezóny 2017-2018 se oběma našim
přípravkám zadařilo velmi dobře. V základní části soutěže
nenašla mladší přípravka žádného přemožitele a stejně tak
i v nástavbové části, proto titul právoplatně patří našim borcům. Starší přípravka i přes jednu prohru v základní části obsadila také první místo tabulky, bohužel v nástavbě až místo
třetí. To ale nemění nic na faktu, že se v Chodové Plané hraje
ten nejlepší fotbal. V obou soutěžích jsme také měli celkové vítěze střelců,za mladší to byl Matyáš Henych a za starší Matyáš
Matys. Tímto skončila jedna fotbalová etapa a druhá zase začíná. Zkrátka postup do mladších žáků přinese jak trenérům, tak
i žákům nové zkušenosti, poznatky, taktiku, větší hřiště, více
hráčů a také nové soupeře. Jednoduše začínáme zase od nuly,
proto budeme potřebovat velkou podporu a trpělivost, než to
začne znovu přinášet výsledky. Děkujeme našim fanouškům
a také všem co nám drží palce. Poděkování patří také společnosti Schmelzer s.r.o., která naše talenty podpořila zakoupením nových dresů pro fotbalové přípravky.
Vedoucí fotbalové mládeže
Luboš Matys

Letní sportovní kemp 2018
V letošním roce pořádal TJ Slavoj Chodová Planá z.s. již
III. ročník letního sportovního kempu pro talentovanou mládež. Novinkou oproti předchozím ročníkům bylo zaměření
nejen na tenis a fotbal, ale také na stolní tenis. Fotbalovou
skupinu vedl Ladislav Buday, tenisovou Miroslava Suková
a stolní tenisty připravoval Rudolf Rolko. Celkem se přihlásilo 91 dětí, na které dohlíželo 15 vedoucích. Program začínal
každý den příchodem dětí v 7.45 a vztyčením vlajky městyse
Chodová Planá, kde předseda TJ Sáša Suk všechny seznámil
s doprovodným programem na daný den. Končilo se každý
den v 17.30. Všechny děti, rodiče, vedoucí, trenéry, zdravotníky a další příznivce sportu přivítal 16. 7. 2018 v 8.00 na hřišti
starosta p. Ctirad Hirš.
Téma letošního kempu znělo: „Hry bez hranic“. A tak děti
každý den soutěžily v netradičních sportovních disciplínách,
plnily vědomostní úkoly a poznávaly nové hry. Společně bojovaly o celkového vítěze celotáborové hry. Po celou dobu se
připravovaly na závěrečný tenisový turnaj „Wimbledon“, kde
poměřily své tenisové dovednosti.
Současně běžela fotbalová soutěž: „Liga mistrů“, kde děti
bojovaly ve svých týmech o celkové prvenství. Stolní tenistky
sehrály během týdne několik tematických turnajů (cukrovinkový, pohárový, zákuskový, zmrzlinový), ze kterých poté vzešla
celková vítězka.
Během týdenního kempu nás navštívila pořádková jednotka Policie ČR, která převedla zásah na unikajícího pachatele,
ukázku pyrotechniky, a prohlídku policejní výstroje. Dále děti
obdivovaly ukázku létání modelových letadel v podání p. J.
Plevky, p. Z. Průchy a p. J. Průchy. Navštívila nás také policie
z dopravního inspektorátu Tachov, která dětem předvedla
měřící přístroje rychlosti a alkoholu. Už tak naplněný program
přijeli podpořit cvičitelé japonského učení „Bujinkan“, kteří se
své umění učili od japonských mistrů. Chybět nemohli ani naši
dobrovolní hasiči, kteří si pro děti připravili pěnovou lázeň.
V průběhu kempu na děti čekalo několik netradičních aktivit jako například překážková dráha v zimním osmi-bobu,
závod v protichemických oblecích, lovení bobříka odvahy, závod na třímetrových lyžích, štafetový závod a mnoho dalších.
Celý tento sportovní svátek provázela nádherná atmosféra
a počasí se na nás vesele smálo. Na závěr kempu přišlo na řadu
vyhlášení všech výsledků v celotáborové soutěži, Wimbledonu, Ligy mistrů, turnajového vítěze ve stolním tenise a udělení
individuálních cen.
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Cílem tohoto ročníku bylo ukázat dětem, jak důležité je přátelství, hra fair-play a spolupráce v týmu.
Na závěr celotýdenního sportování se ze všemi rozloučil
prezident TJ Slavoj Chodová Planá z.s., Sáša Suk. Poděkoval
všem dětem, rodičům, vedoucím a sponzorům, kteří se podíleli na třetím ročníku letního sportovního kempu. Celý sportovní
kemp ukončil místostarosta p. Luboš Hlačík, který poděkoval
všem vedoucím a TJ Slavoj Chodová Planá z.s., za práci s dětmi
a programem, který dokázali připravit.

vá, paní M. Folejtarová, paní H. Budayová, paní Rolková, sl.
V. Kohoutová.
SPORT ANO, DROGY NE
Vedoucí dětí a mládeže
Miroslava Suková

Poděkování partnerům projektu SPORT ANO, DROGY NE:
Městys Chodová Planá, Plzeňský kraj, MŠMT, Chodovar,
Lesy ČR, Chodovka a.s., p. Ctirad Hirš, p. Luboš Hlačík, Pflaument Investment s.r.o., p. Jaroslav Grunt, p. Karel Benda,
Polytec Composites Bohemia s.r.o., p. Ing. Jan Volný, AFR
s.r.o., p. Luboš Těšínský, p. Václav Sykal, p. Martin Szabo,
Schmelzer s.r.o., Sweets M.L., a další.
Poděkování všem, kteří spolupracovali na III. ročníku :
S. Suk, S. Sloupová, M. Fischer,T. Krejzová, J. Straka, Li.
Hlačík, Z. Hanousek, M. Hubálek, L. Buday, R. Ovčačik, R.
Rolko, J. Plecitý, P. Chval, P. Bobek, B. Říhová, Z. Pokorný,
V. Černý, P. Šilhavý, Z. Kutička,J. Ambrož, V. Křížová, L. Černohorský, P. Mareš, paní Miroslava Suková st., paní Tereza
Rotreklová, ZŠ a MŠ Chodová Planá, Hasiči Chodová Planá,
Potraviny Bunera s.r.o., pan a paní Kváčovi, Policie ČR, Dopravní inspektorát Tachov, spolek japonského umění Bujinkan, R. Dvořáček, J. Kieweg, paní J. Koišová, paní A. Grunto-

SPORTKLUB
Cyklo 2018

Letos členové Sportklubu Chodová Planá opět
reprezentovali v nových cyklodresech s logem
Městyse Chodová Planá naši obec. Tentokrát napříč republikou. Výprava startovala na svou celkem cca 500
km dlouhou cestu nazvanou „Z Českého ráje kolem Divoké
Orlice do Brna“ 16. 6. 2018 v Mnichově Hradišti. V týdnu do
22. 6. 2018 projeli cyklisté náročnou trasu z Českého ráje přes
Hrubou Skálu, Jičín, Dvůr Králové, Jaroměř, Týniště nad Orlicí,
Litomyšl, Svitavy, Blansko až do Brna. Cestou navštívili mnoho
známých i méně známých hradů a zámků a jiných památek.

Na Hradě Svojanov
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Vodáci na Lužnici
Sportklub Chodová Planá uspořádal pro své členy a veřejnost 26. - 29.7.2018 vodácký zájezd na řeku Lužnici. Během
třech dnů na vodě jsme zdolali přes 30km krásné Lužnice,
Nové řeky a Nežárky. Akce se zúčastnilo 20 vodáků.
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Dětský den 2018
Sportkub Chodová Planá z.s pořádal 2.6.2018 Dětský den.
Již podruhé v prostorách golfového klubu v Chodové Plané,
tentokrát z důvodu zapůjčení helikoptéry pana Leona Tsoukernika k vyhlídkovým letům, ke kterému byl lepší manévrovací prostor právě na cvičné louce Golfového klubu Chodová Planá. Do soutěží bylo zaregistrováno 220 dětí a všechny,
které si podle pořadníku počkaly, se helikoptérou prolétly nad
Chodovou Planou.
Velký dík patří všem sponzorům, kteří nám pomohli tuto
náročnou akci v tomto rozsahu uskutečnit. Jsou to:
Tomáš Marcin
předseda Sportklubu Chodová Planá z.s.

Bavte se ITEPem 2018!
Přijďte si užít zábavu, načerpat nové turistické informace, informace z oblasti dějin a zeměpisu, možnosti a tipy
na výlety a to na 14. ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 v halách TJ Lokomotiva v Plzni,
který se koná ve dnech od 20. - 22. září. Přijďte soutěžit a vyhrát hodnotné ceny, užít si legraci i trochu adrenalinu, po-

Veletrh cestovního ruchu
Plzeňského kraje

20–22/09/2018

hodu, odreagovat se, pro nové možnosti, kam vyrazit, kde
jste ještě nebyli v tuzemsku i zahraničí, o čem jste neměli
tušení, co Vás dostane a budete chtít být u toho. Nechte
se opět inspirovat pestrou nabídkou možností turistiky od
vystavovatelů z různých koutů světa, od infocenter, měst
a obcí, muzeí, turistických cílů a dalších. Nenechte si ujít
vyprávění z cest a autogramiády známých osobností a
Haly TJ Lokomotiva Plzeň
sportovců. Těšte se na kouČt–Pá: 10.00–18.00
So: 10.00–17.00
zelníka, zacvičte si dětskou
Vstup zdarma
jógu, vyzkoušejte jízdu na
kole s 3D brýlemi, usaďte se u
divadelních představení, žasněte pod hvězdnou oblohou
v nafukovacím planetáriu, nahlédněte do přírody v expozici Národního parku Šumava,
do Chodska, Muzea Loutek,
Zoo Plzeň, pokoušejte přírodní zákony s Techmanií.
Ochutnejte výtečné bavorské
klobásy, regionální potraviny,
Interaktivní zábava
moravská, rakouská a italská
Hudba
vína, německá a česká piva.
Ochutnávky
Hry pro děti
Přijďte na ITEP 2018!
Kompletní turistické informace

www.itep-plzen.cz

itep2018-a5-sirka.indd 1
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Regent č. 3/2018

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu Arakauna
Stáří slepiček 14-9 týdnů
Cena 159 - 195,- Kč/ks - dle stáří
Prodeje se uskuteční :

13. září, 15. října a 22. listopadu 2018
Chodová Planá – pod kostelem u hotelu U sládka - v 16.00 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
www.drubezcervenyhradek.cz

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. 11. 2018. Toto číslo vychází 7. 9. 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
12

