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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí spoluobčané!
Rok 2019 je skoro už ve své polovině, pomalu, ale jistě přichází léto a spolu s ním čas dovolených a prázdnin. Jak sami
uvidíte, na začátku léta se u nás opravdu nudit nebudeme.
Ještě než se rozjedete do krajů zdejších či vzdálenějších,
dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval na XII. Svatojánské slavnosti 2019, pod večerní oblohu do letního kina,
na XXII. MS v koulení pivních sudů pořádaných rodinným pivovarem Chodovar a v neposlední řadě na prázdninové akce
spolků do areálu zámeckého parku.
Věřím, že si z těchto kulturních akcí odnesete spoustu hezkých vzpomínek a zážitků. Přeji vám krásné prožití dovolené

a mnoho odpočinku, ať už pasivního či aktivního ve dnech
volna a dětem příjemné prázdniny, které vždy utečou jak
voda.
Velmi se těším na setkání s vámi, třeba na některé z výše
uvedených akcí.
Luboš Hlačík
starosta

DĚNÍ V OBCI
CYKLOSTEZKA CHODOVÁ PLANÁ - MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Na podzim loňského roku jsme podali na SFDI (Státní fond
dopravní infrastruktury) žádost o dotaci na Cyklostezku mezi
Chodovou Planou a Mariánskými Lázněmi. V květnu byla naše
žádost schválena výborem SFDI a obdrželi jsme vyhodnocení se schváleným limitním příspěvkem 9 000 178,- Kč. Na výstavbu můžeme použít maximálně 85% uznatelných nákladů.
Na provedení stavby již proběhlo výběrové řízená v lednu. Nejnižší nabídku podala firma Silnice Horšovký Týn a. s.
ve výši 8 409 500,- Kč. Dne 16. 5. 2019 bylo předáno staveniště
firmě, která již započala stavební práce. Stavba by měla podle

Smlouvy o dílo být hotova do podzimu letošního roku. V době
vegetačního klidu bylo provedeno kácení porostu v trase budoucí cyklostezky.
Celkové náklady 12 368 011,12
Uznatelné náklady 10 588 444,76
Limitní příspěvek 9 000 178,00

DOPLNĚNÍ SVĚTELNÝCH BODŮ
Bylo dokončeno doplnění světelných bodů veřejného osvětlení a zároveň začala příprava dalšího doplnění v místě od mateřské školky pod hřištěm k ulici Nádražní a dále k rodinným
domkům u bývalé drůbežárny.
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DŮM SENIORŮ
Je vydáno stavební povolení na dům seniorů u hasičárny.
V letošním roce proběhne technická příprava inženýrských sítí
a budeme se snažit připravit podklady a samotnou žádost o
dotaci.
REKONSTRUKCE KAŠNY
Zhruba po 10 letech od poslední rekonstrukce kašny na náměstí proběhla první její revitalizace. Kašna se čistila a částečně se opravila v místech, kde prosakovala voda a zároveň se
udělaly nové elektrické rozvody. Oprava se pohybovala cca
ve výši 53 000,-Kč.

ZÁMEK
V letošním roce probíhá poslední etapa opravy pláště zámku.
Na dokončení oprav v letošní VI. etapě jsme získali dvě dotace.
Na dokončení obnovy oken 300.000,- Kč od Plzeňského Kraje
a na dokončení úprav fasády 500.000,- Kč od Ministerstva kultury ČR.
POCHVALA SPOLEČNOSTI CHODOVKA a. s. ZA JARNÍ
VÝSADBU V OBCI
Tak jak v zimě všichni i pouze projíždějící pochvalují naši vánoční výzdobu, tak nyní sklízíme pochvaly za naši jarní výsadbu. Poděkování patří právě zaměstnancům Chodovky a. s.,
kteří náš městys takto krásně osázeli.
A proto nás velmi mrzí, že nějací nenechavci jsou schopni vybrat macešky z truhlíků a použít pro vlastní potřebu - viz foto
truhlík u kulturního domu.

CHODNÍK POHRANIČNÍ STRÁŽE
Rekonstrukce chodníku kolem kulturního domu a Hotelu Slunce bude uskutečněna ještě v letošním roce. Městys
na tuto akci získal dotaci od Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova. Chodník navazuje plynule na náměstí, proto bude zhotoven z kamenných kostek, stejně jako
je tomu na druhé straně silnice I/21 u radnice.

UPOZORNĚNÍ

Tomáš Marcin, radní

V Sadové ulici za řadovými domy bude v nejbližší době provedeno zpevnění účelové komunikace. Prosíme proto vlastníky
přilehlých nemovitostí, aby v co nejkratší době vyklidili dřevo a ostatní předměty z obecního pozemku.
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 5 ze dne 15. 5. 2019
22. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 5. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: Bc. Marie Zítková, Dis
			

Jindřich Janoch

3. Ověřovatele zápisu: Michal Vasilečko, Sáša Suk
4. Rozpočtové opatření č. 4/2019.
(bod č. 5.2 programu ZM)

5. Celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok

6.

7.

8.

9.

10.

• pozemek p.č. 4174/20, orná půda, o výměře 764 m2 v k.ú.
Chodová Planá
• pozemek p.č. 4174/21, orná půda, o výměře 778 m2 v k.ú.
Chodová Planá
• pozemek p.č. 4174/22, orná půda, o výměře 778 m2 v k.ú.
Chodová Planá
• pozemek p.č. 4174/23, orná půda, o výměře 778 m2 v k.ú.
Chodová Planá
• pozemek p.č. 4174/24, orná půda, o výměře 778 m2 v k.ú.
Chodová Planá
• pozemek p.č. 4174/25, orná půda, o výměře 778 m2 v k.ú.
Chodová Planá
• pozemek p.č. 4174/26, orná půda, o výměře 517 m2 v k.ú.
Chodová Planá
• pozemek p.č. 4174/27, orná půda, o výměře 578 m2 v k.ú.
Chodová Planá
• pozemek p.č. 4174/28, orná půda, o výměře 745 m2 v k.ú.
Chodová Planá
• pozemek p.č. 4174/29, orná půda, o výměře 761 m2 v k.ú.
Chodová Planá
za Podmínek pro prodej pozemků pro rodinné domy Chodová
Planá - lokalita Slovany - II. etapa.
(bod č.5.8 programu ZM)

2018, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.
(bod č. 5.3 programu ZM)
Střednědobý výhled rozpočtu Městyse Chodová Planá na roky
2020-2022.
(bod č. 5.4 programu ZM)
Vložení kanalizace v Pivovarské ulici do správy VSOZČ Karlovy
Vary.
(bod č. 5.5. programu ZM)
Vložení prodloužení inženýrské sítě (kanalizace a vodovod)
v průmyslovém areálu Chodová Planá do správy VSOZČ Karlovy
Vary.
(bod č. 5.6. programu ZM)
Podmínky pro prodej pozemků pro rodinné domy Chodová Planá-lokalita Slovany - II.etapa.
(bod č. 5.7. programu ZM)
Vyhlášení záměru prodeje níže uvedených pozemků za účelem 11. Podání žádosti o dotaci Plzeňského kraje z programu „Podpora
výstavby rodinných domů:
obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“.
• pozemek p.č. 4174/7, orná půda, o výměře 1089 m2 v k.ú.
(bod č. 5.9 programu ZM)
Chodová Planá
• pozemek p.č. 4174/8, orná půda, o výměře 1207 m2 v k.ú.
23. ZM bere na vědomí:
Chodová Planá
1. RO č. 3/2019, které bylo schváleno radou městyse ve smyslu sta• pozemek p.č. 4174/9, orná půda, o výměře 709 m2 v k.ú.
novení usnesení ZM ze dne 23. 1. 2019 č. 16.1.
Chodová Planá
(bod č. 5.1 programu ZM)
• pozemek p.č. 4174/10, orná půda, o výměře 965 m2 v k.ú.
Chodová Planá
2. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 25. 4. 2019 a poda• pozemek p.č. 4174/11, orná půda, o výměře 749 m2 v k.ú.
né vysvětlení ve věci kladného hospodářského výsledku v roce
Chodová Planá
2018 ve srovnání s roky 2015-2017 a plánované ztráty na rok
• pozemek p.č. 4174/12, orná půda, o výměře 774 m2 v k.ú.
2019 a vysvětlení rozdílů mzdových nákladů uvedených ve výChodová Planá
kazu zisku a ztrát vůči příloze účetní závěrky v letech 2015-2017
• pozemek p.č. 4174/13, orná půda, o výměře 775 m2 v k.ú.
společnosti Chodovka a. s.
Chodová Planá
(bod č. 5.10 programu ZM)
• pozemek p.č. 4174/14, orná půda, o výměře 775 m2 v k.ú.
Chodová Planá
• pozemek p.č. 4174/15, orná půda, o výměře 875 m2 v k.ú.
Chodová Planá
• pozemek p.č. 4174/16, orná půda, o výměře 875 m2 v k.ú.
Chodová Planá
• pozemek p.č. 4174/17, orná půda, o výměře 875 m2 v k.ú.
Chodová Planá
• pozemek p.č. 4174/18, orná půda, o výměře 875 m2 v k.ú.
Chodová Planá
• pozemek p.č. 4174/19, orná půda, o výměře 1150 m2 v k.ú.
Chodová Planá
3

Regent č. 2/2019

MOBILNÍ ROZHLAS
Vážení občané,
jsme rádi, že spousta z vás již využívá služeb
Mobilního rozhlasu. Přesné statistiky hovoří o 318 zadaných kontaktech, což je cca
20% pokrytí obce a oproti minulému období (prosinec 2018)
se jedná o nárůst ve výši 5%. Aby tato aplikace byla efektivní,
je třeba minimální pokrytí obce 35%. Pro správné fungování
bychom chtěli všechny, kteří jste již registrovaní, upozornit, že:
114 - Nemají registrovaný e-mail
28 - Mají aplikaci a nevyplnili tel. číslo
196 - Jsou registrovaní a nemají aplikaci
70 - Nemají vyplněno tel. číslo
92 - Nemají vyplněnou ulici bydliště
82 - Nemají správně vyplněno jméno.
Proto bychom vás chtěli požádat o kontrolu vámi zadaných
údajů a případné doplnění informací nejen prostřednictvím
vašeho mobilního telefonu, ale předáním infomací na správu
této platformy - úřad městyse, M. Vonešová (tel. 374 791 623,
vonesova@chodovaplana.cz).
Protože modernizace obecní komunikace pokračuje - byli
bychom rádi, kdyby každý občan měl svou vlastní aplikaci Mobilního rozhlasu pro chytré telefony! Buďte 100% informovaní.
Aplikaci si stáhněte na adrese: chodovaplana.mobilnirozhlas.cz. Využíváním služeb komunikační platformy Mobilní
rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme
Česko a ZmapujTo (dále jen partneři) a informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů; přes Mobilní rozhlas můžete např. dostávat informační
a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat svůj názor

v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To
vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.

Stáhněte si aplikaci Mobilní Rozhlas!

• Stáhnout aplikaci pro Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neogenia.zlepseme_cesko
• Stáhnout aplikaci pro iOS
ht t p s : / / i t u n e s. a p p l e. co m / u s / a p p / m o b i l n i - roz h l a s /
id1378883073?l=cs&ls=1&mt=8
Jak začít používat aplikaci Mobilní Rozhlas?
1. Stáhněte aplikaci z jednoho ze dvou odkazů uvedených
výše a nainstalujte ji.
2. Otevřete aplikaci a vyberte místo Vašeho bydliště.
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.
Zájemce o registraci, kteří mají
problém aplikaci nainstalovat, upozorňujeme, že na Svatojánských slavnostech mohou prostřednictvím pracovníka úřadu aplikaci stáhnout.
Zároveň bude v průběhu slavností vylosován ze všech přihlášených do Mobilního rozhlasu výherce tabletu.
Marie Vonešová

stránky
Chodové Plané

Městys Chodová Planá

vyhlašuje soutěž
s aplikací

mobilní rozhlas

o Tablet
iOS
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Android

Soutěž se týká všech, kteří již mají aplikaci
mobilního rozhlasu staženou a zaregistrovanou
do 22. 6. 2019 14.00 hodin.
Tablet bude vylosován na Svatojánských
slavnostech ve 14.30 hodin.
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MODERNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Informujeme občany, že v prostorách před budovou
radnice byly nainstalovány prvky tzv. ,,Smart City“, které přibyly
k Mobilnímu rozhlasu. Jedná se nejmodernější inteligentní
lavičku (prostor chodníku) a informační kiosek s elektronickou
úřední deskou (umístěný na budově úřadu).
Solární Steora Street lavička je ze silné ocelové
konstrukce a je zcela odolná proti povětrnostním vlivům
a vandalismu. Přesto žádáme občany o šetrné zacházení.
Pokročilý regulátor uvnitř lavičky umožňuje nabíjení akumulátoru i při obsazeném prostoru k sezení a při stínění FV
panelů.
Hlavním rysem Steory jsou nabíječky pro nabíjení různých
typů zařízení. Lavice je vybavena dvěma USB porty s okolním
světlem pro nabíjení jakéhokoliv zařízení pomocí USB kabelu
a bezdrátovou nabíječkou integrovanou v krytu z akrylového
skla, která umožňuje nabíjení bez kabelů (zde je nutné mít
přístroje vyšší třídy - od řady 6 a výše). Stačí umístit zařízení
na nabíjecí podložku a bezdrátově nabíjet. Lavička umožňuje
i připojení k internetu, které je však omezeno kapacitou

(100 Mb/den/telefonní číslo) a automaticky jsou blokovány
nevhodné webové stránky.
Data jsou monitorována a jsou provozovateli k dispozici
prostřednictvím řídícího panelu.
Pokud se něco stane, systém nás a oddělení technické
podpory okamžitě upozorní.
Digitální informační kiosek slouží k prezentaci
webových stránek, jeho součástí je elektronická úřední deska,
která nahradila veřejnou úřední desku v papírové podobě.
Informace jsou tak nepřetržitě přístupné občanům (24 hodin
denně). Tento otevřený přístup občanům zaručuje aktuální
a plnohodnotný obsah zveřejňovaných dokumentů, který byl
na papírové úřední desce často z kapacitních důvodů krácen
nebo regulován a navíc byl obsah často nepřehledný. Data
lze získat jednoduchým způsobem, dotykem na jednotlivé
moduly a postupným rozklikáváním informací.
Případné další informace vám rádi poskytneme na úřadě
v kanceláři č. 6

UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH Z DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY U PAMÁTNÍKU NA PÍSTOVĚ
Dne 28. 4. 2019 se konala u památníku na Pístově pietní
vzpomínka k uctění památky padlých ve druhé světové válce a
68 vězňů, obětí fašismu, kteří zahynuli 21. 4. 1945 na pochodu
smrti z Legenfeldu do koncentračního tábora. Obětem války
vzdali úctu u mohyly představitelé městyse Chodová Planá

v čele se starostou Lubošem Hlačíkem, místostarostou Ctiradem Hiršem a poslancem parlamentu České republiky ing.
Janem Volným. Pietního aktu se zúčastnili také regionální politici, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a další. Celý
akt byl završen položením květin u památníku.
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Nesprávné parkování komplikuje vývoz odpadových nádob (popelnic)
Vážení sousedé,
stejně jako všude i my máme v Chodové Plané popelnice,
které je třeba vyvézt. Ale ne vždy je to pracovníkům svozové
firmy umožněno. Bohužel, velice často jsou popelnice zablokovány osobními vozidly. Např. 20. března 2019 u stanoviště
Lučina u č.p. 360 parkoval automobil (viz. foto) tak ,,šikovně“,
že výsyp nebyl možný ani u jednoho kontejneru.
Tím nastává problém nádoby vypráznit a svoz separovaného odpadu neproběhne.

Opakovaně a marně připomínáme do zpravodaje věc, která
je přece zřejmá - v obytné zóně se nesmí parkovat mimo vyhrazená místa. Bohužel někteří spoluobčané toto ignorují. Výsledkem může být i to, že v některých částech obce nebudou
vyvezeny popelnice, protože tam popelářské auto prostě není
schopno výsyp provést.
Upozorňujeme občany, že svozové dny sběrných nádob
jsou uvedeny na webových stránkách městyse v nezměněné
podobě již několik let. Dále avizujeme, že pokud dochází k
blokování kontejneru, který má být vyvezen, je možno na toto
vozidlo pohlížet jako na překážku, tudíž může být přivolána
policie a následně může být vozidlo odtaženo.
Na závěr pro odlehčení problémů jsme si dovolili zavtipkovat:
„Nechci nic říkat, ale neměl byste parkovat tak blízko popelnic,”
varuje řidiče kolemjdoucí soused.
„Však oni už si popeláři nějak poradí,” mávl rukou řidič.
„To jste mě asi špatně pochopil. Já vám jen chtěl říct, ať si dáváte
pozor, aby vám toho Trabanta náhodou omylem nevysypali!”
váš starosta

Hromadění odpadů mimo sběrné nádoby
V loňském roce jsme několikrát upozorňovali na nesprávné
skládkování u sběrných nádob. Přesto se situace moc nezměnila (viz. fotografie pořízené dne 18. 4. 2019). Jedná se o stanoviště u prádelny, v Sadové ulici a před požární zbrojnicí. Sami
vidíte, že na zemi leží nesešlapané papírové krabice, kartony,
plastové láhve nebo obaly. Radnice loni na některých místech
přidala nádoby anebo zvýšila frekvenci vyvážení. Na rozházené papíry a plasty kolem popelnic upozorňují už i samotní
popeláři. A vězte, že popeláři nemají v popisu práce odklízet
poházený odpad. Smluvní svozová firma již začala tento nepořádek likvidovat (dříve prováděla pouze výsyp), ale na druhou
stranu musí městys sáhnout hlouběji do obecní kasy. Zamyslete se, zda není jednodušší, abyste důkladně sešlapávali každý plastový obal a všechny papírové krabice rozřezali na malé
kousky. Potom se do popelnic vejde odpadu víc. A samozřej-

mě popelnice chaoticky obsypána odpadem vytváří vizuálně
nevzhledné zátiší. A u něj přece bydlet nechcete.
váš starosta

v Sadové ulici

před požární zbrojnicí
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MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ ZÍSKAL PAMĚTNÍ PLAKETU PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY
Pamětní plakety Péče o válečné hroby převzalo ve středu
24. dubna 2019 na Krajském úřadě Plzeňského kraje 10 osob
včetně hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda. Plaketa je
symbolickým oceněním příkladné a záslužné práce v této oblasti. Slavnostního aktu předání plaket Péče o válečné hroby
se zúčastnil koordinátor péče o vojenské hroby Imrich Vetrák
z Ministerstva obrany ČR a ředitel Krajského vojenského velitelství v Plzni plukovník generálního štábu Milan Sklenář.
„Jednou z možností, jak nezapomenout, je připomínat si lidi,
kteří položili své životy ve válce, v koncentračních táborech nebo
byli vězněni. V Plzeňském kraji je 1 500 pomníčků, válečných
hrobů a pamětních desek, o které se starají instituce, města,
obce i jednotlivci. Vážíme si toho, že o tato místa pečujete,“ řekl
hejtman v úvodu předání pamětních plaket péče o válečné
hroby. „Nezapomenout. To je jeden z cílů péče o válečné hroby,“
doplnil jeho slova koordinátor péče o vojenské hroby v ČR Imrich Vetrák.
Plaketa je malým uměleckým dílem, na kterém je vyobrazen tvar kapky. To může symbolizovat plamen svíčky
na hrobech padlých, ale i slzu prolitou za ty, kteří se už nevrátili
z bojů domů.

Pozvánku na slavnostní akt obdrželi také starosta Chodové
Plané Luboš Hlačík a místostarosta Ctirad Hirš, který za městys
Chodová Planá převzal ocenění za systematickou péči o památník obětem pochodu smrti na Pístově, jehož autorem je
kameník Josef Civiš. Mohyla byla postavena okolo roku 1965.
Připomíná 68 obětí z konce války, kde se každoročně od roku
1946 konají tryzny.

UTKÁNÍ V KUŽELKÁCH MEZI CHODOVOU PLANOU A PARTNERSKÝM MĚSTEM STÖRSTEIN
25. 4. 2019 se tři týmy našeho Městyse zúčastnily turnaje
v partnerském městečku Störnsteinu v kuželkách v tamní kuželkárně. První tým byl složen ze zastupitelů Luboš Hlačík, David Hanko, Richard Brümmer a Tomáš Marcin. Druhý tým složili zaměstnanci městyse Marie Vonešová, Věra Plecitá, Růžena
Hromířová a Jan Ambrož. Třetí tým postavil Sportklub Chodová Planá Stanislava Sloupová, Lucie Pokorná, Simona Hlačíková a Zdeněk Pokorný. Mezi chodovoplánskými týmy kraloval
tým zastupitelů, který v 50-ti hodech naházel 559 bodů, tým
zaměstnanců městyse naházel 499 a tým Sportklubu 484.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 27. dubna 2019 proběhlo v obřadní síni úřadu městyse pod vedením starosty městyse Luboše Hlačíka
první letošní vítání nových občánků našeho městyse.
Přivítáni byli: Martin Hanko, Ondřej Sudor, Matyáš Ponert, Šimon Hanko, Viktorie Bastlová a Anna Kovářová.
Rodičům srdečně gratulujeme a dětem přejeme mnoho zdraví, veselé a bezstarostné dětství.

Noví občánci Chodové Plané

23. 2. 2019 v 17.24 hod. se ve fakultní
nemocnici Plzeň narodila mamince Janě
Jordánové a tatínkovi Miroslavovi Bastlovi dcera Viktorie Bastlová. Viktoria měřila
49 cm a vážila 3490 g.

9. 3. 2019 v 11.17 hod. se v porodnici
ve Stodu narodila mamince Alexandře
Synkové a tatínkovi Radkovi Seitzovi dcera Klaudie Seitzová. Po porodu
měla 3075 g a 49 cm.

Novým spoluobčánkům a rodičům přejeme do života mnoho zdraví, lásky a štěstí.
Protože se rádi podělíme s rodiči o radostné okamžiky, založili jsme novou rubriku Regentu. Prosíme tedy všechny rodiče, kteří od teď přivedou na svět svého potomka a budou
8

19. 3. 2019 se ve fakultní nemocnici
Plzeň narodil mamince Aleně Nečasové a tatínkovi Zdeňkovi Nečasovi syn
Filípek. Filípek po porodu měřil 49 cm a
vážil 2970 g. Na Filípka se doma již těšily
sestry Nikola a Anna Marie.

mít zájem o zveřejnění, aby nám zaslali jejich fotografie se
souhlasem o zveřejnění na e-mail: mestys@chodovaplana.cz.
Budeme rádi, když se s Vámi podělíme o radostné okamžiky.
David Hanko
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KULTURA A AKCE
Setkání se spisovatelem Jindřichem Sahulkou
Kulturní komise městyse Chodová Planá připravila pro své
spoluobčany nevšední akci. 10. dubna 2019 se v zasedací
místnosti místního kulturního domu konalo setkání se spisovatelem Jindřichem Sahulkou. Chodovoplánský spisovatel

všem zúčastněným nastínil, co spisovatelské řemeslo vůbec
obnáší. Poté proběhlo autorské čtení a ukázky z knih Pověsti
kraje Plánských Chodů a Pověsti kraje Přimdských Chodů.

Stavění Máje
Tradiční stavění Máje proběhlo 30. 4. 2019 v areálu chodovoplánského zámku. Akci pro své spoluobčany připravili ve
spolupráci s kulturní komisí městyse místní spolky: SDH Ch.
Planá, Nový zámek z. s. Ch. Planá, SRPDŠ při ZŠ a MŠ Ch. Planá
z. s., TJ Slavoj Ch. Planá z. s., Sporklub Ch. Planá z. s., Golfový
klub Ch. Planá z. s., a OSOTR.
Akce za hezkého slunečného počasí začala tím, že hasiči
ve spolupráci se zaměstnanci Chodovka a. s. postavili Májku.
Poté si děti pod vedením Slávky Sloupové zatančily s čarodejnicí, kterou následně symbolicky upálily na připravené hranici. Vedle velké hranice hořel také menší oheň, který byl určen
k opékání vuřtů. Ty sponzorským darem věnoval starosta Luboš Hlačík, a byly pro všechny děti zdarma. Během celého

odpoledne byl pro děti připraven také doprovodný program.
Větší děti si pochvalovaly možnost zajezdit si na šlapacích
kárách, které zajistil spolek OSOTR. Mladší děti si naopak libovaly v místech, kde si mohly malovat na zem barevnými křídami a hrát různé hry. O večerní kulturní program se postarala
kapela DM Band. Ti hráli své melodické písně při občasném
tancování přítomných až do nočních hodin. Občerstvení během celé akce zajišťoval spolek Nový zámek Ch. Planá z. s..
Díky hezkému počasí si do areálu zámku našlo cestu mnoho
návštěvníků. Velké díky patří všem spolupořadatelům a také
Karlovi Bendovi, který sponzorsky zajistil mobilní toalety.

David Hanko, radní
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
NOVÝ ZÁMEK CHODOVÁ PLANÁ
zamek-chodova-plana.webnode.cz

Výprava badatelů

Dne 15. 4. 2019 se vypravila skupina členů spolku Nový Zámek Chodová Planá z.s. ve složení Peter Janeček, Josef Janoch
st. a Ing. Josef Pěkný, do Státního archivu Plzeňského kraje
v Nepomuku, k probádání uložených dokumentů Velkostatku
Chodová Planá, se zaměřením na léta vzniku republiky a dále
období od roku 1900 do roku 1945.
Skupina badatelů vyjela uvedeného dne za krásně slunného počasí v 08.30 hod. z Chodové Plané a do Nepomuku,
na nádvoří Státního archivu dorazila bez problémů v 09.40
hod.
Po vystoupení z vozidla si jeden badatel chtěl zakouřit,
aby dohnal ztrátu nikotínu z jízdy a doplnil nikotín do krve,
na dobu bádání. I přes skutečnost, že badatelé byli objednáni
až na 10.00 hod, přišel je na nádvoří přivítat správce badatelny
a vyzval je ke vstupu do objektu.(kuřák proto nikotín nestihl
doplnit).
V budově byli badatelé doprovázeni do šatny badatelů
a posléze do vlastní badatelny. Po provedení nezbytných organizačních a úředních postupů, poučení a vypnutí telefonů, jim
byl předán registr dokumentů, aby si mohli vybrat dokumenty
potřebné k bádání.
Někteří badatelé byli překvapeni, že rejstřík má více než
devět set položek a každá položka má několik desítek dokumentů.
Proto si nejdříve vyfotili základní informace v rejstříku dokumentů o Velkostatku Chodová Planá , který dokumentuje
období od roku 1400 až do roku 1975.
Následně si nechali předložit mapy a stavební plány starého
zámku Chodová Planá, nového zámku Chodová Planá a mapy
parku v Chodové Plané. Po prostudování těchto dokumentů si
většinu z nich ofotili.
Dále si nechali předložit dokumenty týkající se rodu Berchemů. Nejzajímavější byly dokumenty o dopravní nehodě pana
Berchema v Chodové Plané, v roce 1926. Následně badatelé
zjistili, že pan Berchem žádal několikrát o přiznání československého občanství, avšak podle dostupných dokumentů, mu
občanství přiznáno nebylo.
Badatelé si nechali předložit i dokumenty týkající se parku
v Chodové Plané. Těchto dokumentů je mnoho a všechny nebyli badatelé schopni prostudovat. V dokumentech je uloženo
více než dvanáct stavebních plánků, různých altánků, vyhlídek
a odpočivadel, které byly v parku postaveny.
V této chvíli nebyli schopni podle přiložených výstřižků
map, které jsou k plánkům přiloženy odhadnout, v které části
parku, se tyto stavby nacházely. Nejistá je i poloha hvězdárny.
Dále si pouze pro zajímavost nechali předložit lesní hospodářský plán z roku 1912 a konstatovali, že je totožný s dnešními hospodářskými plány. Rozdíl je pouze v tom, že staré jsou
psány ručně a švabachem, jako ostatně většina dokumentů.
Téměř všechny dokumenty (i ty, které jsou psány na psacím
stroji) jsou v období od roku 1900 až do roku 1944 většinou
psány v němčině což stěžuje bádání.
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Až téměř po ukončení bádání, byla badatelům předložena
celková mapa parku, z roku asi 1828. Na této mapě by se dali
jednotlivé stavební objekty identifikovat, avšak předchozí materiály již byly vráceny a nezbyl čas k jejich opětovnému vyzvednutí. Proto badatelé konstatovali ,že bude nutné se ještě
ke zkoumání dokumentace v budoucnu vrátit.
Mohou však konstatovat, že budova, která stojí u brány zámeckého areálu (za PS dévéťárna) byla postavena před rokem
1820 a sloužila jako zázemí pro správce parku.
Budova (za PS ošetřovna) byla postavena spolu se zámkem
v letech 1901 až 1906 a sloužila jako ředitelství lesního správce
velkostatku Chodová Planá.
Kolem 13.00 hodiny, byli badatelé vyhladovělí a žízniví,
proto ukončili badatelskou činnost, rozloučili se, poděkovali
správci badatelny a odjeli domů.
Během cesty domů si vyhodnotili, že výprava byla úspěšná.
Po té členy spolku po zpracování fotodokumentace s jejich
obsahem seznámí.
Zároveň konstatovali, že budou muset tento archiv navštívit ještě jednou a zároveň navštívit i Okresní archiv v Tachově.
Tuto zprávu sepsal, dne 17. 4. 2019

badatel Ing. Josef Pěkný
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Jarní koncert Rozmarýnek
Spolek Nový zámek Chodová Planá pořádal dne 27. 4. 2019
ve spolupráci ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně v sále
kulturního domu v Chodové Plané jarní koncert dětského folklórního souboru Rozmarýnek.
Soubor Rozmarýnek byl založen v roce 1991. V současnosti čítá kolem padesáti členů, žáků základní umělecké školy
ve věku od šesti do osmnácti let. Repertoár souboru je založený na tradičních českých lidových. Autorem většiny úprav
pro Rozmarýnek je Mgr. Petr Čech. Od roku 2009 je součástí
souboru také taneční skupina, která v doprovodu hudebníků

souboru v krásných chodských krojích divákům zatančila. Celé
jejich vystoupení trvalo téměř hodinu.
Lidové písničky v podání Rozmarýnku se obecenstvu náramně líbily, bylo vidět, jak si diváci do taktu podupávají a prozpěvují. Velice děkujeme dětem za krásné vystoupení a také
jejich vedoucímu p. Slavomíru Orszaghovi za přípravu celého
pásma pro chodovoplánské publikum.
Při organizaci této akce moc děkujeme našim členům spolku za jejich práci a také velké díky našim sponzorům.
Slávka Janochová
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http://starousedlici.chodovka.cz
se starají o Návesní rybník v Chodové Plané a každoročně pořádají sportovní závody v lovu ryb.
Letošní závody se konaly 4. května 2019 a byly poznamenány nepřízní počasí. Celou dobu pršelo.
Na závod se přihlásilo 24 závodníků a přišla i řada
diváků našich občanů. Do závodu se mohl přihlásit
každý občan Chodové Plané a osad. Po změření byly
všechny chycené ryby vráceny zpět do rybníka.

Závody vyhrál Lukáš Radil, druhý byl Ladislav Jahoda a třetí byl Radek Spěváček.
Spolek má 60 členů a 50 dětí pouze s trvalým
bydlištěm v Chodové Plané a osadách. Spolek před
závody vypustil do rybníka rybí obsádku za cca
20 000 Kč. Do konce roku je naplánováno zarybnění
v ještě větším rozsahu.
Jindřich Janoch, jednatel
Petr Zítka, předseda
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OBČANSKÝ SPOLEK PRO OBNOVU TEPELSKÉHO REGIONU
Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu (OSOTR)
uspořádal v dubnu letošního roku další úspěšnou velikonoční
výstavu. Opět jsme ji uspořádali ve spolupráci s místní základní
a mateřskou školou, dětské exponáty vždy potěší. Poděkovat
musím i všem ostatním vystavovatelům - ať těm, kteří nám zůstávají po léta věrní, tak těm novým. K vidění buyla opět řada
velmi zajímavých předmětů - velikonoční dekorace, řehtačky,
domácí perníky, bižuterie, ručně vyráběná mýdla, domácí med
a další včelí produkty atp.
Samozřejmě chystáme i další akce, tou nejbližší je také již
tradiční den plný her pro děti, který se letos uskuteční v sobo-

tu 31. srpna 2019 od 10 do 15 hodin. 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 a
jako vždy budou pro děti připravena jednotlivá stanoviště se
zajímavými úkoly. Na start (v bráně do areálu zámku od hlavní
silnice) se lze dostavit kdykoli mezi 10. a 14. hodinou.
Aktuální informace o činnosti OSOTRu a jeho akcích najdete na našich internetových stránkách (http://osotr.cz).
Robert Gális, předseda OSOTR

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, Z. S. CHODOVÁ PLANÁ
Jaro se ukázalo v plné kráse a v teplejších
dnech je na česnech velmi živo. Včelky aktivně přinášejí do úlu vodu, rousky pylu a stále častěji i medné váčky naplněné sladkým
nektarem. Pro včelaře nastal čas radostného
očekávání, naděje na plné plásty, ale i na práci ve včelstvech. Včelař je po zimě určitě natěšený až po dlouhé
pauze otevře úl a nasaje nádhernou vůni medu a propolisu.
V zimním období ve spolku včelařů probíhala osvětová práce a školení včelařů o chovu včelích matek a vedení včelstev.
Školení ze zúčastňovali i funkcionáři okresního výboru Českého svazu včelařů, jednatel pan Petr Zítka a předseda Oldřich
Dvorský. Činnosti spolku věnovali pozornost i někteří zastupitelé Městyse Chodová Planá.
Spolek se snaží vychovávat i mladou generaci včelařů. Současný stav členské základny je 33 členů a 17 včelařských adeptů, kteří se starají o 585 včelstev.
Jindřich Janoch, jednatel
Zdeňka Drexlerová Thomová, předseda

HASIČI - ohlédnutí za rokem 2018
JSDH Chodová Planá bylo 1. 5. 2019 - 20 let
Jednotka byla založena na základě nařízení státu a obce
museli zřídit jednotku hasičů. Jednotka byla zřízena s platností od 1. 5. 1999. Jednotce každý rok schvaluje Městys rozpočet, podle kterého se jednotka řídí. JSDH byla složena s velitele, strojníků a hasičů v počtu 12 členů. Zásahovými vozidly
byla cisterna CAS Škoda 706 TRH a dopravní vozidlo DA Avia
31. Škodu 706 vystřídala v roce 2007 cisterna CAS MAN 4x4.
Do garáže také přibyl hasičský přívěs od místního pivovaru
CHODOVAR. Dále přibylo velitelské vozidlo Škoda Forman
od HZS Plzeňského kraje bezplatným převodem. Toto velitelské vozidlo, pro závažnou technickou poruchu bylo nahrazeno v srpnu roku 2018 velitelským vozidlem FABIA a to bezplatným převodem od policie ČR Plzeňského kraje.
Od roku 1999 až do 1. 3. 2004 nemám evidovány výjezdy
jednotky. Během pěti let se zde vystřídalo několik velitelů.
V roce 2003 došlo k úplnému zrušení výjezdové jednotky
na několik dní. Nový velitel p. Souček znovu obnovil činnost

jednotky a od 1. 3. 2004 byl nově jmenován velitel Václav Zimák. Už 15 let vedu jednotku a také evidenci výjezdů JSDH .
Jednotka za 15 let vyjela k 418 událostem.
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Jak šel čas výjezdů
2004 - 19 výjezdů, 2005 - 23 výjezdů, 2006 - 30 výjezdů,
2007 - 33 výjezdů, 2008 - 23 výjezdů, 2009 - 20 výjezdů, 2010
- 33 výjezdů, 2011 - 41 výjezdů, 2012 - 30 výjezdů, 2013 - 28
výjezdů, 2014 - 18 výjezdů, 2015 - 35 výjezdů, 2016 - 15 výjezdů, 2017 - 30 výjezdů, 2018 - 29 výjezdů. 2019 - do 19. 5.
2019 - 11 výjezdů.
Jednotka byla na povodních v Novém Jičíně, Frýdlantu Heřmanicích, Lety u Prahy. Jednotka zabezpečuje požárním
dozorem závody na ploché dráze v Mar. Lázní. JSDH zajišťuje
různé akce, kde se shromažďuje více jak dvě stě lidí .
Všechny činnosti jednotky se nedají vypsat neboť jejich činnost, mimo výjezdů, je hodně pestrá.

Kam vyjížděli hasiči

Každoročně zajišťujeme ohňostroj u kostela. V podvečer Nového roku zajišťujeme ohňostroj Ing. Pavla Štěpánka v Sadové
ulici. První výjezd jednotky byl oznámen:
28. 1. 2019 ve 22:40 h. byl vyhlášen výjezd na technickou pomoc Chodová Planá Lučina, jednalo se o snesení pacienta do
sanitního vozidla - výjezd ve 22:45 hod. v 1+5
31. 1. 2019 v 1:46 h byl vyhlášen výjezd na požár rodinného
dumu v Plané - Karlíně - výjezd v 1:50 hod. v 1+5
5. 2. 2019 ve 20:54 h byl vyhlášen výjezd na technickou pomoc do Chodové Plané ulice Lučina. Jednalo se o zahoření
elektrického jističe - výjezd ve 20:59 hod v 1+4

10. 3. 2019 v 16:12 h byl vyhlášen výjezd na technickou pomoc za Chodovou Planou směr Kyjov byl spadlý strom - výjezd
16:18 hod 1+4
10. 3. 2019 v 16:35 h byl vyhlášen výjezd na technickou pomoc k rybníku Regent na odstranění padlého stromu - výjezd
v 16:36 hod dle vysílačky 1+4
10. 3. 2019 v 17:32 h byl vyhlášen výjezd na technickou
pomoc mezi Planou a Týncem byli padlé tři stromy - výjezd
v 17:35 h 1+5
4. 4. 2019 ve 14:03 h byl vyhlášen výjezd na požár travního
porostu a hrabanky do obce Týnec - výjezd ve 14:08 h 1+3
dvě vozidla
16. 4. 2019 ve 2:51 h byl vyhlášen výjezd na požár kotelny v
Plané - výjezd ve 2:56 h 1+4 dvě vozidla
22. 4. 2019 v 10:09 h byl vyhlášen výjezd na požár hromady listí a větví u rybníku Regent u areálu Jacht klubu - výjezd
v 10:12 h 1+6 dvě vozidla
28. 4. 2019 ve 22:01 h byl vyhlášen výjezd na požár ubytovny
v Plané a evakuaci osob s ubytovny
15. 5. 2019 v 8:49 h byl vyhlášen výjezd na požár lesa u obce
Otín. Na místě bylo zjištěno že se jedná o planý výjezd.
Václav Zimák - velitel JSDH Ch. Planá

ZŠ a MŠ

Prázdninový provoz
ZŠ a ŠD budou v období letních prázdnin standardně uzavřeny.
MŠ a ŠJ jsou v provozu do pátku 26. 7. 2019.
Všechna zařízení se otvírají pro provoz v nadcházejícím školním roce

v pondělí 2. září 2019
Mgr. Jan Ambrož
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TJ SLAVOJ
Mladší žáctvo začalo vítězně
Naše nejsilnější družstvo letošní rok bojuje o nejlepší umístění ve skupině. Kategorie žactva (10-12 let) je pro některé
hráče novinkou a museli si tak rychle zvyknout na dvojnásobnou délku zápasů. Na úvod soutěže družstvo zvítězilo nad plzeňským celkem Sportcentrum Roudná, poté ale přišla porážka od těžkého soupeře ze Sokolova. Chválím všechny tenisty
a tenistky za svědomitý přístup jak k zápasům, tak k tréninkům. Rodičům děkuji za trpělivost, především na dlouhých
venkovních utkání. Družstvo ve složení : Matěj Hubálek, Michael Štrobl, Jakub Zimák, David Pokorný, Pavel Bobek, Vanessa Cimická, Petra Procházková, Amálie Kollmannová, Nikola
Černohorská, Viktorie Rapšová.
Miroslava Suková
vedoucí dětí a mládeže

Babytenisté v těžké pozici
Kategorii babytenis (8-9 let) v tomto ročníku již opustili
naši odchovanci Jakub Zimák, David Pokorný a Pavel Bobek,
kteří věkově postoupili do další kategorie. Přes zimní období
se tedy musel vybudovat zcela nový tým, ve kterém zůstal už
jen Jan Váňa. Ten však svými výkony, ohromuje nejen všechny soupeře, ale celý plzeňský kraj. Přes kvalitní soupeře v celé
soutěži, hoši dokázali hned na úvod potrápit plzeňskou Lokomotivu a v dalším utkání drtivě zvítězit nad mužstvem TK Vodní stavby Plzeň. Je třeba pochválit všechny nováčky v tomto
družstvu, i ty který chodí svým spoluhráčům fandit. Družstvo
ve složení : Jan Váňa, Richard Hastík, Ondřej Horák, Mikuláš
Rapšo, Roman Lebeda, Jan Fous, Nikola Plecitá, Martin Kváč,
Josef Janoch.
Miroslava Suková
vedoucí dětí a mládeže

Nohejbal začíná s tréninky pro děti
Fotbalová mládež – starší přípravka
Před několika týdny se rozběhla jarní část fotbalové soutěže okresního přeboru starší přípravky a mladších žáků.
Starší přípravka začala svoji soutěž o týden dříve, kdy
hostila hned v úvodu na domácím hřišti týmy FK Planá
a Baník Stříbro.
Slavoj v obou utkání soupeřům nestačil a prohrál shodně 5:8.
V dalším kole hostil Slavoj tým Baník Stříbro kterému
podlehl 2:7,dále pak tým Čechie Halže kterou Slavoj přestřílel vysoko 11:4 a v posledním utkání FK Tachov se kterým
prohrál svoji bitvu 0:15.
Ve 13.kole této sezóny zajížděl Slavoj do hostujícího Tachova, kde změřil síly opět s Baníkem Stříbro. Slavoj podlehl Baníku 4:9 ,Tachovu 2:19 a na konec pak porazil borce
Jiskry Bezdružice 5:4. Střelecky se doposud nejlépe dařilo
Matyášovi Henychovi, který nastřílel 7 branek.

Nohejbalový oddíl v Chodové Plané nabízí nově pod
projektem „Sport ano, drogy ne“, každé úterý od 16:0017:00 tréninky pro děti a mládež. Trenéry jsou Zdeněk Rolko a Rudolf Rolko. Zveme všechny zájemce, aby přišli mezi
nás.l Gologh. Díky nim dostali ceny skoro všichni hráči.
Miroslava Suková
vedoucí dětí a mládeže

Luboš Matys
vedoucí mládeže fotbalu
15
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Mladé fotbalové pušky znovu střílí
Svoji soutěž rozehráli také mladší žáci, kteří si po podzimní části drželi 1.místo soutěže o skóre před FK Tachov. K
prvnímu utkání zajížděli naší borci do Chodského Újezda,
po bezbrankovém poločase to byl Slavoj, kdo otevřel skóre
zápasu a konečný výsledek 1:4 znamenal první tři body do
tabulky.
V dalším kole čekal Slavoj tým Tachova, bohužel Slavoj
díky neúplné sestavě podlehl 5:0 a klesl na druhé místo
soutěže. V 10. kole byl na řadě tým Kostelce, kterého Slavoj
deklasoval vysoko 2:9 a konečně pak přišel první domácí
zápas proti FK Planá. Domácí neponechali nic náhodě a v
tomto derby zvítězili 7:3.
V těchto čtyřech kolech se střelecky nejvíce dařilo Patrikovi Šutovi a Matyášovi Matysovi, oba vstřelili 6 branek.
Nezbývá než popřát do dalších bojů hodně štěstí a přesnou mušku.
Luboš Matys
vedoucí mládeže fotbalu

Florbalisté pouze na skóre druzí
Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Chodová Planá, zajížděli naši
florbalisté v březnu do Tachova na okresní kolo – kategorie
II ve florbale. V konkurenci 7 týmů, si naši kluci vedli víc než
dobře. Dokázali porazit ZŠ Kostelní Tachov 6:5, ZŠ Bor 8:3,
ZŠ Hornickou Tachov 5:3, ZŠ Bezdružice 8:4, ZŠ Mánesovu
Stříbro 12:4. Jediná remíza s týmem ZŠ Zárečná Tachov 7:7
posunula kluky na druhou příčku, díky skóre. Děkujeme
chlapcům za výbornou reprezentaci Chodové Plané.
Miroslava Suková
vedoucí dětí a mládeže

Šachy hrají také děti
Minitenisté statečně bojují
Naše nejmenší tenisové naděje statečně bojují v plzeňské krajské soutěži. Po těžkém losu pro tento ročník, už děti
absolvovaly několik výjezdů do Plzně, Domažlic, Nýrska
a dal. Je třeba všechny velice pochválit za obrovskou snahu a bojovnost, rodiče pak za spolehlivost a zodpovědnost
s jakou děti podporují. Vyzdvihnout je třeba výkony Karolínky Wágnerové, Anetky Ovčačikové a Zdendy Pokorného
juniora.
Miroslava Suková
vedoucí dětí a mládeže
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Šachový oddíl v Chodové Plané pořádá každý měsíc turnaj pro veřejnost. Poslední turnaj se hrál 5. května 2019 za
účasti třinácti hráčů. Mezi nimi bylo i šest dětí ve věku do
patnácti let. Taková účast zde již dlouho nebyla. Narůstající zájem dětí byl umožněn díky projektu „Sport ano, drogy
ne“, který již několik let organizuje tělovýchovná jednota
Slavoj. Vítězem turnaje v kategorii dospělých se stal Štefan
Kapolka. V kategorii dětí byl nejlepší Matěj Lulák.
Jiří Straka
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SPORTKLUB
Minigolf
V areálu hotelu U Sládka uspořádal Sportklub Chodová Planá tradiční
turnaj v minigolfu. Konal se 12.května
2019 za účasti dvanácti hráčů.
V kategorii dětí získala první místo
Kamila Hlačíková, která na 18 jamek potřebovala 49 ran. O
druhé místo se podělili Jakub Hlačík a Vojta Hlačík. Oba měli
51 ran.
V kategorii žen získala první místo Katka Hladíková se 45 ranami. Druhá o jedinou ránu skončila Simona Hlačíková a třetí
místo obsadila Slávka Sloupová s 54 ranami.
V kategorii mužů byl nejlepší Luboš Hlačík se 41 ranami.
O druhé místo se podělili David Klíma a Jiří Straka, kteří měli
43 ran. Na dalších místech skončili Jan Ambrož (48 ran), Tomáš
Marcin (49 ran) a Miloš Hlačík (51).
Jiří Straka

Vzduchovka a šipky
Sportklub Chodová Planá uspořádal 17. května akci
pro děti. Na sportovním stadiónu si mohly vyzkoušet štřelbu
ze vzduchovky a házení šipkami. O tuto akci projevily děti mimořádný zájem, protože se jich zapojilo 29. Na závěr každý
dostal sladkou odměnu.
Šipky věk 3 až 8 let:
1.Josef Janoch 54 bodů, 2. Leona Fišáková 51, 3. Markéta Zítková 46, 4.Lucie Lohová 41, 5. Sofie Šuláková 34, 6. Jessica
Masnerová 24, 7. Marcel Skácel 23, 8. Adam Grunt 15, 9. Kryštof Eichler14, 9. Adéla Hnízdilová 14, 9. Nikola Honzíková 14,
9. Štěpán Skácel 14, 13. Marek Janoch 7, 14. Michal Habal 6,
15. Tomáš Tábořík 6 bodů.

cel Skácel 15, 4. Adam Grunt 12, 5. Nikola Honzíková 8, 6. Jessica Masnerová 4, 7. Lucie Lohová 3, 7. Sofie Šuláková 3, 7. Tomáš Tábořík 3, 10. Adéla Hnízdilová 2, 13. Kryštof Eichler 0, 13.
Michal Habal 0, 13. Štěpán Skácel 0 bodů.
Vzduchovka věk 9 až 13 let:
1. Jana Matoušková 44 bodů, 2. Samuel Janoch 40, 3. Jakub
Hlačík 37, 3. Tomáš Zítka 37, 5. Šimon Drexler 36, 6. Jan Fous
22, 7. Samanta Šuláková 21, 8. Filip Vácha 21, 9. Ondřej Mach
11 bodů.
Jiří Straka

Šipky věk 9 až 13 let:
1. Filip Vách 52 bodů, 2.Tereza Švejdová 41, 3. Anna
Henzlová 35, 4. Jan Fous 34,
4. Samuel Janoch 34, 6. Jana
Matoušková 32, 7. Šimon
Drexler 28, 8. Veronika Obermajerová 24, 9. Jakub Hlačík
14, 9. Tomáš Zítka 14, 11.Samanta Šuláková 13, 12. Viktorie Těšínská 11, 12. Markéta
Galbová 11, 14. Ondřej Mach
0 bodů.
Vzduchovka věk 3 až 8 let:
1. Josef Janoch 40 bodů,
2. Leona Fišáková 39, 3. Mar17
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25. PLES SPORTOVCŮ
Dne 23. 3. 2019 Sportklub Chodová Planá uspořádal jubilejní 25. Ples sportovců. Hostem večera byla zpěvačka Ilona
Csáková, která zazpívala výběr svých nejlepších hitů.
K poslechu a tanci zahrála plzeňská kapela Wband.

GOLFISTÉ HRAJÍ
Čtvrtý golfový turnaj vyhrál Budka
Golfový klub Chodová Planá pořádá soutěž o mistra klubu
2019. Jedná se o seriál třinácti letních turnajů. Čtvrtý turnaj
se hrál 14.května v Karlových Varech. Zúčastnilo se devatenáct
hráčů. S velkým náskokem zvítězil Petr Budka, který zahrál 84
ran. O druhé místo se rozdělili Tomáš Kysela a Michal Špaček
s 95 ranami. Výsledky byly celkově špatné, protože nikdo si
nezlepšil osobní hendikep. Jedenácti hráčům hendikep zůstal
stejný a osm hráčů si hendikep zhoršilo.
Do soutěže o mistra klubu se zatím zapojilo 31 hráčů
a po čtyřech turnajích je průběžné pořadí deseti nejlepších
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hráčů následující: 1. Novák 61 bodů, 2. Klíma 55, 3. Hlačík Miloš 53, 4. Pich 50, 5. Drda 43, 5. Špaček 43. 7. Hlačík Luboš 39,
8. Florián 38, 9. Budka 36, 10. Krejčí 33 bodů.
Jiří Straka

Regent č. 2/2019

/XFLH5HYLYDO

9LQWDJH:LQH

19

Regent č. 2/2019

DENNÍ TÁBORY PRO DĚTI? JEŠTĚ NENÍ POZDĚ!
Rodiče, kteří chtějí svým dětem dopřát letní tábor, stále častěji
narážejí na plné kapacity. Mnozí z nich, jistě již své snahy najít vhodný tábor vzdali. Nemusí zoufat! MAS Český Západ přichází s nabídkou denních táborů pro děti v pravou chvíli. Rodiče mohou vybírat
z téměř dvaceti turnusů s širokou nabídkou zaměření.
Děti mohou strávit týden anglickou konverzací s rodilým mluvčím v Olbramově, užít si sportovně turistický tábor a poznat místní pamětihodnosti v Bezdružicích nebo se spolu s indiány vydat
po stezce prérií a ulovit svá první orlí pera na woodcrafterském táboře v Michalových Horách. A to zdaleka není všechno! Celou nabídku
rodiče najdou na http://www.mascz.cz/tabory.html.
Všechny tábory pořádá MAS Český Západ ve spolupráci s místními
spolky, které s dětmi a mládeží pracují v průběhu celého roku.
Čím se liší klasický tábor od denního tábora?
Hlavním rozdílem je, že na denním táboře dítě nezůstává přes
noc, ale tráví na táboře jen část dne. Obvykle v době, kdy rodiče dochází do zaměstnání. To pomáhá rodičům vyřešit problém, který čas
od času řeší každý rodič, jak vyplnit volný čas svému dítěti v době,

kdy chodím do práce.
Denní tábor je pro to také vhodný pro děti, které například nemají
zkušenost s klasickým táborem a chtějí si tábor vyzkoušet „nanečisto“.
Rodiče se tak nemusí bát, že přijde stýskání a děti později nebudou
chtít na žádný tábor ať už klasický nebo denní.
„Díky tomu, že se nejedná o klasické tábory ale denní tábory, kde
děti tráví jen tu část dne, můžeme nabídnout místo i těm nejmenším.
Proto máme několik táboru pro děti od 4 let,“ dodává Ondřej Pavelek,
který má koordinaci táborů na starost.
Kdo může své děti přihlásit na denní tábor?
Vzhledem k podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost je nabídka určena rodičům či zákonným zástupcům dětí, kteří v době konání tábora, pracují, práci
si hledají nebo jsou v procesu rekvalifikace. Díky tomu jsou tábory
levnější a rodiče platí jen za stravování a případné výlety.
Všichni kdo mají zájem a splňují podmínky, mohou své děti
přihlašovat na webových stránkach http://www.mascz.cz/tabory.
html.

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 pořádá, ať přijde a přinese napsaný text či jeho
elektronickou podobu.
REGENT vychází jako periodický tisk územního samosprávného celku, jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá.
Uzávěrka příštího čísla je 20. 8. 2019. Toto číslo vychází 10. 6. 2019.
Občasník je registrován u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR E 18280
Sestavila Redakční rada Úřadu městyse Chodová Planá.
Grafické zpracování: Grafika Jana Mašková tel.: 720 482 092 Tisk: Marieprint s. r. o. - tiskárna Planá, tel.: 777 860 151
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