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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
doba dovolených pomalu končí a podzim je už za dveřmi.
V pondělí 2. září se těším na přivítání dvanácti nových prvňáčků, kteří poprvé usednou do školních lavic a začnou spolu
s třídní učitelkou Mgr. Veronikou Joklovou získávat nové znalosti a dovednosti.
Dále musím přiznat, že mě velmi těší zájem lidí o bydlení
v našem městysi, neboť všech dvacettři parcel určených pro
výstavbu rodinných domů, ke kterým budou v příštím roce
zavedeny inženýrské sítě a komunikace, bylo rychle prodáno. Protože je naší snahou udržet občany v obci, zabývá se
vedení městyse přípravnými pracemi pro stavby nemovitostí v další lokalitě, aby vždy bylo možné nabídnout mladým rodinám místo k výstavbě. V důsledku toho víme, že je
důležité investovat do infrastruktury, do oprav a údržby majetku městyse, modernizovat ho a rozvíjet. Dovolte mi, abych
si zde pomohl citací ekonoma ing. Luďka Tesaře, který se
od roku 1998 specializuje na veřejné rozpočty a veřejnou
správu. ,,Rozvoj obcí funguje dobře zejména tam, kde obce
investují do rozvoje infrastruktury k bydlení a podnikání, kde
zvelebují podmínky pro vzdělávání a rozvoj ducha.“ Rádi by-

chom ještě v letošním roce dokončili prodloužení inženýrských sítí k lokalitě VČELNICE ve Výškovské ulici, prodloužení
vodovodního řadu v Nádražní ulici a dvě vodovodní přípojky
a jednu kanalizační v areálu mateřské školy. Současně probíhají velkoplošné opravy místních komunikací na Slovanech.
Prostřednictvím občasníku děkuji Kulturní komisi za její
dobré fungování, neboť za dobu své krátké existence již stačila uspořádat, mimo jiné pravidelné akce, dvakrát promítání
letního kina v našem zámeckém parku pod širým nebem,
které se setkalo s velkým ohlasem a vysokou návštěvností
a na podzim přichystala divadelní představení CAVEMAN,
které je již vyprodané a připravuje řadu dalších akcí, např.
k 30. výročí listopadové revoluce aj. Zároveň bych chtěl poděkovat i rodinnému pivovaru Chodovar s. r. o. za dobrou
a znovuobnovenou spolupráci při realizaci našich kulturních
a sportovních akcí.
Rád se s vámi všemi potkám na slavnostním otevření cyklostezky do Mar. Lázní, kam jste všichni srdečně zváni nebo
na některé z dalších plánovaných setkání.
Luboš Hlačík, starosta

DĚNÍ V OBCI
CYKLOSTEZKA CHODOVÁ PLANÁ - MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Největší investiční akce letošního roku se již blíží zdárně
do konce - asfaltový povrch cyklostezky Chodová Planá - Mariánské Lázně je již hotový. Na výstavbu jsme získali dotaci

od SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury). Cyklostezka
bude slavnostně otevřena koncem měsíce září 2019. Přesný
termín bude včas oznámen prostřednictvím webu a Mobilního rozhlasu.
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V průběhu léta probíhá oprava oplocení v zadní části areálu
mateřské školy a školní družiny a zároveň výstavba zbylé části
plotu u bývalých jeslí. Po dokončení prací tak bude celý školský areál v parku kompletně nově oplocen.

V září budou zahájeny práce na velkoplošných opravách povrchů komunikací na Slovanech. Celou akci jsme rozdělili do tří
etap. V první etapě budou ulice A a C v druhé etapě budou ulice E a F, ve třetí budou ulice B a D (označení v plánku). Výběrové
řízení na opravy vyhrála firma Strabag a.s., která podala nejnižší
nabídku ve výši 4.580.050,39 Kč. Vysoutěžená cena platí pro
všechny etapy. V rámci akce ještě budou ve spolupráci s firmou
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. vyměněny veškerá šoupata na vodovodním potrubí a poklopy kanalizace.

V Dolním Kramolíně proběhla výstavba odvodnění
komunikace, kde v
zimních měsících
docházelo k tvorbě
náledí a komunikace se stávala nesjízdnou. Stavební
akci provedla firma
Šafránek - zemní
práce s. r. o.
Firma Karel Benda v aktuálním
období
rekonstruuje
chodník
od náměstí podél
kulturního domu až k Pivovarské ulici. Rekonstrukce probíhá za přispění dotace od Plzeňského kraje
z programu Stabilizace a obnovy venkova ve výši 500 000,Kč. Chodník navazuje na náměstí a je zhotoven z kamenných
kostek. Mezi chodníkem a hlavní cestou vznikne opět travnatý
pruh, který vyžaduje legislativa. Celkové náklady na rekonstrukci jsou 1.690.382,51 Kč.
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Na zámku probíhá dokončení VI. etapy prací na opravách.
Práce provádí firma Ladislav Stach ze Stříbra. Práce probíhají
na opravách fasády a venkovní terasy - zde za přispění dotace
od Ministerstva kultury ČR ve výši 542.000,- Kč. Na repasi oken
a opravy klempířských prvků jsme získali dotaci z Plzeňského
kraje ve výši 300.000,- Kč

Regent č. 3/2019
Městys rozšířil svůj mobiliář a to zakoupením mobilního podia, které využije při pořádání svých akcí, kdy bylo podium
dosud za úhradu zapůjčováno od jiných subjektů. Bylo zakoupeno starší podium a postupně jsme ho zrekonstruovali
za pomoci sponzora místní firmy Schmelzer s. r. o., za což jí
děkujeme. Mobilní podium lze pronajmout, více informací
na www.chodovkaas.cz

O víkendu 21. - 22. 6. 2019 proběhla XII. Svatojánská pouť
v areálu zámku. V předvečer pouti 21. 6. jsme promítali poprvé
v zámeckém parku letní kino, film „Lovení“. Na pouti s bohatým doprovodným programem jsme mimo jiné přivítali kapely Chodovarka, Lucie Revival.

9. 8. 2019 proběhlo v zámeckém parku již druhé promítání letního kina. Promítal se populární, hvězdně obsazený film „Ženy
v běhu“ a na promítání za teplého letního počasí dorazilo bezmála 300 diváků.

V období prázdnin byly již započaty práce na zasíťování dalších nových parcel v lokalitě na Slovanech, kde jsou již rozvedeny elektrické přípojky k jednotlivým parcelám.

Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje
byla provedena oprava komunikace III. třídy z Dolního Kramolína do Výškovic a je položen nový povrch na silnici Chodová
Planá - Kyjov. V letošním roce je ještě plánovaná výměna povrchů silnice Dolní Kramolín - Holubín.

V létě proběhla oprava komunikace v Michalových Horách
pod kostelem.

Tomáš Marcin, radní
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 7 ze dne 26. 6. 2019
27. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 7. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: Bc. Marie Zítková, Dis
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9. RO č. 7/2019.
(bod č. 7.6. programu ZM)

10. Prodat pozemek p.č. 4174/10, orná půda, o výměře 965 m2 v k. ú.

Chodová Planá za účelem výstavby RD xxxxxxxxx dle Podmínek
			
Mgr. Josef Janoch
pro prodej pozemků pro rodinné domy Chodová Planá - lokalita
Ověřovatele zápisu: Ing. Richard Brümmer, Vlastimil Machovec
Slovany - II. etapa schválené ZM dne 15. 5. 2019, č. u. 22. 9.
Námitku člena zastupitelstva Mgr. Josefa Janocha jako důvod(bod č. 7.7. programu ZM)
nou a upravuje zápis z 5. jednání ZM konaného dne 15. 5. 2019
11. Doplnění do programu 7.zasedání.
takto: V projednaném bodu diskuse nevznikl úkol pro kontrolní
(bod č. 7.8. programu ZM)
výbor.
12. Prodat pozemek p.č. 4174/12, orná půda, o výměře 774 m2 v k. ú.
(bod č. 7.1.1. programu ZM)
Chodová Planá za účelem výstavby RD xxxxxxxxx dle Podmínek
Vyhotovení nového zápisu z 5. jednání ZM konaného dne 15.05.
pro prodej pozemků pro rodinné domy Chodová Planá - lokalita
2019 se schválenými změnami.
Slovany - II. etapa schválené ZM dne 15. 5. 2019, č. u. 22. 9.
(bod č. 7.1.2. programu ZM)
(bod č.7.9. programu ZM)
Poskytnutí individuální dotace pro TJ Slavoj Chodová Planá z. s.
na činnost dětí a mládeže v programu „Sport ANO, drogy NE“.
28. ZM souhlasí:
(bod č. 7.2. programu ZM)
1. S předloženým situačním návrhem vjezdové brány (směr Plzeň2
Prodat pozemek p.č. 4174/20, orná půda, o výměře 764 m v k. ú.
-Cheb) a autobusových zálivů (zastávek) na komunikaci I/21 .
Chodová Planá za účelem výstavby RD xxxxxxxxxxxx dle Podmí(bod č. 7.5. programu ZM)
nek pro prodej pozemků pro rodinné domy Chodová Planá – lokalita Slovany – II. etapa schválené ZM dne 15. 5. 2019, č. u. 22. 9.
Dne 11. září 2018
(bod č. 7.3. programu ZM)
se koná 8. veřejné zasedání
Prodat pozemek p.č. 4174/21, orná půda, o výměře 778 m2 v k. ú.
Zastupitelstva městyse Chodová Planá.
Chodová Planá za účelem výstavby RD xxxxxxxxx dle Podmínek
Všichni občané jsou srdečně zváni.
pro prodej pozemků pro rodinné domy Chodová Planá - lokalita
Luboš Hlačík - starosta v.r.
Slovany - II. etapa schválené ZM dne 15. 5.2019, č. u. 22. 9.
(bod č. 7.4. programu ZM)

MOBILNÍ SBĚR

objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru,
který proběhne:
Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní sběrny
firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady:
Stanoviště
Doba přistavení mobilní sběrny:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, monočlánky, pneumatiky,
Dolní Kramolín			
12:30 – 12:50
oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, staHolubín				12:55 – 13:05
ré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné
složky vyskytující se v komunálním odpadu.
Pístov				13:10 – 13:20
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být ze zákona
Výškov				13:40 – 14:00
neprodyšně zabalen!
Do zpětného odběru lze předat:
Michalovy Hory			
14:05 – 14:40
televizory, PC + monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a vešBoněnov
14:45 – 15:15
keré ostatní elektrospotřebiče, přenosné baterie - monočlánky,
Hostičkov
15:20 – 15:30
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 !!!
Žádáme občany, aby uvedené odpady a zařízení zpětného odběru předávali do mobilní sběrny pouze ve shora uvedených časech dle harmonogramu z důvodu ukládky odpadů přímo do odpovídajících prostředků. Pokud bude na stanovišti hromada odpadu (černá skládka)
již předem a naši pracovníci ji nebudou schopni zlikvidovat v časovém intervalu dle harmonogramu, dopouští se původce černé skládky
přestupku dle zákona o odpadech a vystavuje se možnosti udělení pokuty, kterou mu může obec udělit.

v v neděli 20. 10. 2019

Děkují Vám pracovníci firmy EKODEPON.
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Nové povinnosti v odpadovém hospodářství
Od 1.4. 2019 dle novely vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu
a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, vyplývají pro obce od 1.1. 2020 povinnosti:
a) zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu.
b) zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány
společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Povinnost
podle tohoto odstavce nelze splnit postupem podle odstavce
6. “ (nelze splnit prostřednictvím komunitního kompostování)
Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která
po zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám nebo po regeneraci mohou být tyto využity v různých odvětvích (chemický,
gumárenský, dřevařský průmysl).
Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly
rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).

dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.
Na základě výše
uvedeného informujeme občany, že
uvedené druhy odpadů jsou již odebírány ve sběrném
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Tel.: 374 616
6 991

Marie Vonešová

www.ekode
epon.czz

Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky
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Povinností chovatelů psů přibývá...
Novela veterinárního zákona přináší od příštího roku povinnost očipovat všechny psy. Ta se týká majitelů psů, nikoliv
veterinárních lékařů. Veterinární lékař je však v konečném důsledku ten, kdo čip aplikuje a kdo může majitele ohledně problematiky čipování a registrace čipů odborně poučit.
Povinnost čipování je svázána s povinností očkování proti
vzteklině. Z pohledu veterinárního zákona (č. 166/1999 Sb.)
proto pes, který nebude k 1. 1. 2020 označen mikročipem, nebude mít ani platné očkování proti vzteklině. Tato povinnost
se netýká psů, kteří byli označeni tetováním před 3. červencem 2011.
Odpovědnost za čipování leží na chovateli, nikoliv na veterinárním lékaři. Chovateli, který tuto povinnost nedodrží, hrozí
pokuta až ve výši 50 000 Kč, a pokud jeho zvíře poraní člověka,
bude s majitelem zahájeno správní řízení.

(celý článek viz: https://www.veterinarni-lekari.cz/tema/mala-zvirata/detail/konec-hledani-ztracenych-mazlicku-novy-zpusob-registrace-psich-cipu-muze-veterinarum-usetrit-cas-113178 )
Mezi stávající povinnosti vyplývající z obecních vyhlášek
patří i povinnost ohlásit držení psa a zaplatit za něj poplatek na Úřadu městyse a udržovat veřejný pořádek, tj. mít psa
na vodítku na veřejných prostranstvích ve všech zastavěných
katastrálních územích městyse Chodová Planá a bezodkladně
odstranit případné znečištění psem způsobené. K tomuto účelu jsou po obci rozmístěné odpadkové koše s boxy obsahujícími sáčky pro sběr psích exkrementů. Těch je v současnosti
na území městyse celkem 10 a jsou pravidelně kontrolovány
a případně doplňovány.
MVDr. Markéta Janochová

Miminka v Chodové Plané
Založili jsme novou rubriku Regentu - Miminka v Chodové Plané. Prosíme tedy všechny
rodiče, kteří od teď přivedou na svět svého potomka a budou 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, radní

26. 4. 2019
se ve fakultní nemocnici Plzeň
v 10:51 hod. narodil
mamince Žanetě Basíkové
a tatínkovi Pavlovi Štěpánkovi
syn Petr.
Petřík po porodu měřil 50 cm a vážil 3071 g.
Na svého sourozence se doma již těšil bráška
Matěj.

KULTURA A AKCE
SETKÁNÍ
V neděli 25. srpna 2019 v 15:00 hodin byla slavnostně odhalena informační tabule k akci „Kámen“ na místě někdejší falešné německé celnice na Jalovém Dvoře (u Broumova). Mezi
významnými hosty byli přítomni badatelka Václava Jandečková, dcera Emanuela Valenty, paní Hana Moravcová, hejtman
Plzeňského kraje Josef Bernard, starostka Plané Martina Němečková, starosta Chodové Plané Luboš Hlačík, místostarosta
Plané Pavel Nutil a místostarosta Chodové Plané Ctirad Hirš.
Na místě bylo připraveno malé hudební vystoupení Petra Pilného (akordeon) a Bohumíra Vítovce (tuba) a občerstvení.
K informační tabuli, která byla umístěna u křižovatky les6

ních cest na Jalovém Dvoře (křížení cyklotras č. 2202 a 36) se
dostanete nejlépe takto: na konci obce Broumov před sádkami odbočíte vlevo. Po lesní cestě stále do kopce, kudy vede
i červená turistická značka. Po cca 2 km dojedete k pomníku,
věnovanému Lesům města Planá. U pomníku se dáte vlevo
a po cca 500 m jste na místě.
Pokud se rozhodnete jet autem až na místo, je pro to vhodná právě tato cesta, neboť Lesy České republiky, s. p., Lesní
správa Přimda vydala pro tuto cestu souhlasné stanovisko s
vjezdem do lesa.
Informační tabule na Jalovém Dvoře vznikla ve spolupráci obcí Planá a Chodová Planá.
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Falešné hranice - akce „Kámen“
Falešné hranice. Co si pod tím představit? Jedná se o nezákonnou provokační praktiku, kdy nedaleko hranic vznikaly hranice falešné, kde minulý režim klamal lidi opouštějící
Československo. Tato past pro předem vytypované uprchlíky
z komunistického Československa byla aplikována v letech
1948-1951. Domnělé státní hranice s falešnými německými
celnicemi a úřadovnami americké vojenské kontrarozvědky
byly vytvářeny na řadě míst v západním pohraničí. Jedna taková naaranžovaná kancelář, ve které visela americká vlajka
a portréty prezidentů Roosevelta a Trumana byla ve vile tzv.
zámečku na Jalovém Dvoře. Téměř dokonalá hra, jak přesvědčit oběti, že jsou v bezpečí amerických úřadů. Vše probíhalo
podle předem připraveného scénáře: výslech, předání „zpět“
československým bezpečnostním složkám nebo „náhodné“
přepadení, zmanipulovaný soud a trest. Některé z obětí tuto
past nikdy neprohlédly.
Emanuel Valenta
Jedním z lidí, kteří překročili falešnou hranici v Pavlově Huti
a byli převezeni na Jalový Dvůr, byl Emanuel Valenta. Doktor báňských věd, jediný Čechoslovák vyznamenaný zlatou
medailí Andrewa Carnegieho, vynálezce, básník, publicista
a v neposlední řadě otec dvou dcer. Tři roky strávené v komunistických pracovních táborech vytvořily z fenomenálního
vědce smutného zádumčivého člověka, který se nikdy nesvěřil

Instalovaná informační tabule

s tím, co prožil a nikdy se nedozvěděl, jak to všechno bylo. Díky
jeho dceři Haně Moravcové se až po roce 2015 začal odhalovat
příběh jednoho z mnoha, které obalamutil minulý režim.
Václava Jandečková
Soukromá badatelka, spisovatelka, publicistka, členka Českého centra Mezinárodního PEN klubu (celosvětového sdružení spisovatelů), zakladatelka spolku Společnost pro výzkum
zločinů komunismu a držitelka Mezinárodní zvláštní ceny
Egona Erwina Kische, která je udělována českým a slovenským
spisovatelům literatury faktu.
Dosud vyšly čtyři její knihy: Kámen: Svědectví hlavního aktéra akce „Falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku, Tři muži
proti totalitě, Kauza Jan Masaryk (nový pohled) a Falešné hranice: Akce „Kámen“. Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů
StB 1948–1951.
Hana Moravcová roz. Valentová
Dcera Emanuela Valenty, osobnost Síně slávy československého volejbalu z Galerie medailových týmů, Mistryně sportu.
Žena, které z politických důvodů nebylo umožněno studium
na žádné vysoké škole. Důvod? Otcův pokus o přechod hranice.
Petra Tomášková
Vedoucí Odboru kultury města Planá

Josef Bernard, Hana Moravcová, Luboš Hlačík, Václava Jandečková
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NABÍDNĚTE STROM NA LETOŠNÍ ROK
Pokud máte někdo na svém pozemku vhodný strom, který by posloužil pro rok 2019 jako obecní vánoční stromek na
náměstí (cca 8m), tak můžete zaslat v průběhu roku fotografii
na městys@chodovaplana.cz a bude vybrán nejhezčí strom.
Poté bude strom z vašeho pozemku na naše náklady přemístěn na náměstí.
David Hanko, radní

POZVÁNKA
Městys Chodová Planá Vás srdečně zve
na slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu,
jež se stalo naší oblíbenou tradicí. Akce se bude
konat stejně jako v loňském roce první adventní neděli na chodovoplánském náměstí. Začátek je
plánován od 18:00 hodin. Můžete se opět těšit na společné zpívání koled, teplé svařené víno, domácí buchty
a vystoupení plánské skupiny DM Band. Přijďte se uvolnit
od všedních starostí a užít klidnou Vánoční atmosféru.
David Hanko, radní

POZVÁNKA DO MUZEA
Přijela Vám návštěva? Jste v Chodové Plané na dovolené?
Nebo se prostě jdete jen projít do parku?
Zastavte se v nově otevřeném muzeu, kde se můžete ohlédnout za minulostí. Třeba u nás najdete panenku svého dětství,
kočarek, ve kterém vás rodiče vozili nebo jen uvidíte to, s čím
si hrávali naše babičky a prababičky .
Navštívit můžete také historický dámský budoár, kde najdete dobovou módu, šperky a doplňky, které žena potřebovala
v dobách dřívejších, stejně jako v době dnešní.
Za prohlídku stojí i historická kuchyně.
Hledáme umělce a výtvarníky, kteří by chtěli v muzeu
uspořadat výstavu, popř. svá vystavená díla prodat. Přijďte s
nápadem a s chutí vyrobit si adventní věnec nebo dekoraci,
vydlabat dýni, nebo se prostě jen sejít a bavit se a odreagovat
od shonu dnešní uspěchané doby.
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Nyní je otevírací doba stanovena pouze na víkendy, vždy
od 13 do 18 hodin.
Zároveň bych vás chtěl pozvat již v předstihu na chystanou
výstavu s názvem ,,Krásná zima”, kterou bude možné shlédnout již od soboty 30. listopadu a bude spojena s večerními
prohlídkami v muzeu.
J. Sauko
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
NOVÝ ZÁMEK CHODOVÁ PLANÁ
www.zamek-chodova-plana.webnode.cz

Neváhej a házej
Spolek Nový zámek Chodová Planá pořádal sportovní odpoledne pro děti a jejich rodiče opět v areálu zámku.
Již 6. ročník „Obří člověče nezlob se…“ a poprvé další zajímavou společenskou hru „Mölkky“ pořádal Spolek Nový zámek Chodová Planá v neděli 16. 6. 2019. Bylo pěkné sluneční
odpoledne. Členové spolku připravili občerstvení pro soutěžící a diváky s příjemnou hudební produkcí.
Přihlásila se tato družstva:
Družstvo „Borůvky“: Honzík Fous, Ondra Mach, Marie Schmidtová, Jana Matoušková.
Družstvo „Modrásci“: Pepa Janoch nejml., Mikuláš Rapšo, Mareček Janoch, Viktorka Rapšová.
Družstvo „Trpaslíci“: Anežka Rolková, Jáchym Rolko, Jonáš
Rolko, Rudík Rolko s Johankou.
Družstvo „Slunečnice“: Natálie Krištofová, Jana Zámečníková,
Eliška Kohoutová, Kateřina Krejčová.
Družstvo „Červenáčci“: Michaela Soukupová, Samanta Šuláková, Elisabeth Zichová, Sofie Šuláková.

www.facebook.com/zamekchodovaplana

Hlavními rozhodčími této soutěže byli p. Josef Janoch st.
a Josef Pěkný. Všechny soutěžící děti byly odměněny dárkovým balíčkem a diplomem a první tři družstva obdržela pěkné
poháry. Utkání ve hře: „Mölkky“ bylo letos zkušební. O protokol utkání a pravidla se starala hlavní rozhodčí p. Jitka Janečková. Její pokyn zněl: „Neváhej a házej“.
Bylo to hezké odpoledne a již se těšíme za rok na shledanou!
Slávka Janochová

Rekord letošního ročníku Dokopné: 463 bramborových placek
Letošní sedmý ročník v pečení bramborových placek dle
babiččina receptu se zelím nebo s povidly zaznamenal hned
několik nej:
Upeklo se rekordních 463 placek. Těsto bylo připraveno
z 50 kg brambor. Vlastní pečení s hudební kulisou kapely
„Čágo“ trvalo 5 hodin.
Všem členům spolku Nový zámek Chodová Planá patří velký dík za zorganizování a pracovní nasazení této velké prázdninové společenské akce, kterou spolek pořádá pro gurmány
z Chodové Plané a širokého okolí. Letos se sjeli příznivci placek
i ze vzdálenějších končin republiky, protože místní bramborové placky jsou vyhlášené.
Letos byla předána i speciálně pečená placka Starostenská.
Starostka obce Lety předala starostovi Chodové Plané tímto
výzvu k navázání spolupráce a propojení organizování kulturně společenských akcí a pozvala jej na letovské Martinské posvícení pořádané letos 9. listopadu.

Děti se zapálily pro hru okamžitě. Celou dobu se bavily a nasmály se u toho, jak se vzájemně vyhazovaly.
Vyhrála družstva:
1. místo „Červenáčci“
2. místo „Slunečnice“
3. místo „Modrásci“
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Během Dokopné byl zajištěn jako každý rok stánek pro výtvarnou a tvořivou zábavu dětí. Také byla vyhlášena poznávací
soutěž pro děti i dospělé společně s výstavou hospodářských
historických předmětů.
A aby tradice byla doplněna něčím hodně moderním - děti
předváděly jízdu na jednokolkách na speciálně připravené
dráze před zámkem.
Děkujeme panu starostovi Luboši Hlačíkovi za podporu
naší akce a vlastní účast při organizaci i konání Dokopné.
Děkujeme všem našim sponzorům i za podporu městyse
Chodová Planá.
Slávka Janochová

OBČANSKÝ SPOLEK PRO OBNOVU TEPELSKÉHO REGIONU
Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu (OSOTR) uspořádal na samém konci srpna Den plný her pro děti.
Doufáme, že jsme dětem alespoň trochu osladili jejich loučení
s prázdninami. Jakožto předseda spolku bych chtěl poděkovat
všem dobrovolníkům (jak členům OSOTRu, tak ostatním), kteří
se na organizaci značně složité a náročné akce obětavě podíleli, zvláště hlavním organizátorkám Blance a Dianě Gálisovým.
Poděkovat za spolupráci musím též představitelům městyse
a také všem dobrovolným dárcům, kteří nám opět pomohli
uhradit část nákladů. I díky nim stále držíme tradici, že od dětí
nevybíráme žádné vstupné či zápisné. Vzhledem k uzávěrce
tohoto vydání zveřejňujeme fotografii z loňského ročníku Dne
plného her.
Zdárně pokračují také práce na obnově kostela Všech svatých v Boněnově. V současnosti se soustředíme především
na obnovu interiéru. Již byl usazen další oltářní obraz (boční
oltář) a na třetím se začíná pracovat. Rozbíhají se také práce
na oltářní mřížce. V tomto směru opět děkuji všem laskavým
mecenášům (zvl. oceňuji obětavost členů OSOTRu), bez jejichž
štědrosti by obnova postupovat nemohla.
Na sobotu 2. listopadu 2019 připravuje OSOTR také koncert barokní a klasicistní hudby. Uskutečnit by se měl v kostele
Všech svatých v Boněnově od 14.00. Účinkovat by mělo vynikající hudební těleso, jež se již desítky let soustředí na stylově
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poučenou interpretaci klasické hudby - Musica Florea (umělecký vedoucí Marek Štryncl).
Samozřejmě chystáme opět tradiční vánoční výstavu. Ta letošní se uskuteční v pátek a v sobotu 13. a 14. prosince 2019
v Kulturním domě v Chodové Plané. Pozvánku zveřejníme
v příštím čísle REGENTu. Podrobnosti naleznete také na našich
internetových stránkách - http://osotr.cz.
Robert Gális, předseda OSOTR
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HASIČI
SDH Chodová Planá

Sbor dobrovolných hasičů v Chodové Plané je sdružení
a spadá pod Okresní sdružení hasičů Moravy a Slezska (OSH
Tachov a HZS Plzeňského kraje). Sbor vychovává nové členy
do výjezdové jednotky Městyse. Je složen z mužů, žen, důchodců, dorostenců a mladých hasičů. Hasiči jsou pomocnou
složkou pro Městys, zajišťují některé společné akce a snaží se
rozvíjet kulturu v obci. Ve sboru se největší pozornost zaměřuje na mladé hasiče. Pro mladé hasiče se tvoří zázemí, které podporuje sbor, Městys, OSH Tachov, Plzeňský kraj a také
sponzoři. Mladých hasičů máme v současné době 17. Tvoří je
družstvo mladých hasičů - kategorie mladší, kterých je 8, aby
mohli soutěžit v kategorii Plamen je nutné počtu deset. Pro
požární útok je počet šest a dospělý strojník. Mladší hasiči se
moc soutěží neúčastní, neboť se mnohdy nedokáží sejít. V této
kategorii se nám zatím nedaří získat vyhovující počet mladších hasičů. Máme také kategorii mladých hasičů a kategorie
starší. V této kategorii sčítáme 9 členů. Starší jsou přihlášeni
do Okresní soutěže PLAMEN 2018/2019 a také do Okresní ligy
mladých hasičů. Požární útoky se odehrávají o sedmi členech.
Někdy se nám podaří postavit ještě druhé družstvo tím, že zařadíme někoho s kategorie mladších.
Náš cíl je získat ještě nějaké zájemce o tento požární sport.
Plamen je kategorii trochu náročnější a zde musí zapojit znalosti s požární tématiky a fyzickou zdatnost. Plamen také prověří hasiče ve střelbě ze vzduchovky, šplhu, topografie, zdravovědě a hlavně vytrvalostním běhu na vzdálenost kolem
třech kilometrů.
O požární sport není takový zájem. Je pravdou že není nějak mediálně provozován a většina dětí ani neví, co tento kroužek hasičů obnáší.

Hodně nám pomáhají rodiče přihlášených děti a těší nás
jejich účast na závodech. To dětem pomáhá, aby co nejlépe
ukázaly, co umí.
Mladí hasiči kategorie starší si v Okresní soutěži PLAMEN
ve Stříbře v květnu vedli velmi dobře a obsadili 4. místo. Plamen je rozdělen na dva závody - na jarní část a podzimní část.
Pak se výsledky sčítají. Uvidíme jak vyjde druhý závod.
Kategorie starších hasičů je také součástí Okresní ligy a zatím si vedou velmi dobře. Závodů je celkem devět, jsou bodované a součet je výsledkem celé soutěže. V první závodě
v Boru si odvezli stříbrné medaile. O celkových výsledcích vás
budeme rádi informovat. Také vás seznámíme o hasičském
kroužku a jeho náročnosti.
Václav Zimák, starosta SDH

Pozvánka na hasičskou soutěž

Přijďte se podívat na požární sport do místního pivovaru CHODOVAR a podpořit naše mladé hasiče
SDH Chodová Planá ve spolupráci s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou Plzeň a pivovarem Chodovar
Vás zve

na Memoriál Václava Zimáka v požárním útoku
Dne 21. 9. 2019
začátek soutěže: 9:15 hod.
Kategorie jsou:
požární útok kategorie
požární útok kategorie
požární útok kategorie
požární útok kategorie

mladý hasiči - mladší a starší
ženy
muži
veteráni

Místní hasiči budou soutěžit v kategorii mladých hasičů - mladší a starší a v kategorii veteráni.
Veteráni je kategorie nad 40 let a jedná se o zajímavý soutěžní požární útok.
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Kam vyjížděli hasiči
Pravidelně vás informujeme o výjezdech hasičů.
Hasiči od června do srpna vyjížděli:
22. 6. 2019 v 15:29 hod byl vyhlášen výjezd na technickou pomoc na Výškovice k padlému stromu
- jednotka vyjela v 15:36 hod.
23. 6. 2019 ve 20:51 hod. byl vyhlášen výjezd na pomoc ZZS
v Chodové Plané na transport pacienta
- jednotka vyjela ve 20:57 hod.
26. 6. 2019 ve 21:52 hod. byl vyhlášen výjezd na požár slámy
v Zadním Chodově
- jednotka vyjela ve 21:56 hod.
2. 7. 2019 v 19:16 hod. byl vyhlášen výjezd na technickou pomoc do Chodové Plané na likvidaci nebezpečného hmyzu
- jednotka vyjela v 19:20 hod.
6. 7. 2019 v 9:52 hod. byl vyhlášen výjezd na pomoc ZZS
v Chodové Plané na transport pacienta
- jednotka vyjela v 9:56 hod.
10. 7. 2019 ve 13:07 hod. byl vyhlášen výjezd požár neposekaného pole za Chodovou Planou
- jednotka vyjela ve 13:12 hod.
16. 7. 2019 v 9:58 hod. byl vyhlášen výjezd na pomoc ZZS
v Chodové Plané na transport pacienta
- jednotka vyjela v 10:03 hod.
25. 7. 2019 v 15:28 hod. byl vyhlášen výjezd na požár pole
za Chodovou Planou
- jednotka vyjela v 15:35 h
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25. 7. 2019 ve 21:35 hod. byl vyhlášen výjezd na požár pole
za Chodovu Planou. Jednalo se dohašení opětovného zahoření
- jednotka vyjela ve 21:40 hod.
26. 7. 2019 v 10:12 hod. byl vyhlášen výjezd na požár balíků
slámy na poli za Chodovou Planou směr Kyjov
- jednotka vyjela v 10:18 hod.
Členové jednotky zajišťovali požární dohled v Mar. Lázních
na ploché dráze a také zajistili provoz při promítání letního
kina v parku. Jednotka také zajistila zálivku stromů na sídlišti
Lučina. Členové jednotka se účastnili Dětských dnů v Chodové
Planá, Chodském Újezdě a Zadním Chodově. Dětské dny měly
úspěch a to vytvořením pěny. Pěnu jsme také vytvořili pro děti
na sportovním táboře na místním hřišti.
Václav Zimák,
velitel JSDH Ch. Planá
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MŠ
Závěrečná akce MŠ „Chráníme naši přírodu“
Ve středu 26. června 2019 se uskutečnila na zahradě MŠ závěrečná akce školního roku. Akci jsme nazvali „Chráníme naši
přírodu“. Zábavně edukativní formou jsme připravili disciplíny
na téma ochrana životního prostředí, ekologie apod.
Pozvání přijal pan Ing. Miroslav Vaniš za doprovodu pejska
Dorotky. Pan myslivec nám zahrál na lesnici, předvedl ukázku vábení jelenů, a učil dobrému chování v lese, a respektu
k zvěři.
Lektorka Adélka Dvořáková předvedla základy dětské jógy,
a vedla tak děti k relaxaci a psychické a fyzické rovnováze.
Za odměnu dostali naši předškoláci dortíky, melouny a nakonec si mohli opéci špekáčky na ohni. Jelikož bylo pořádné

horko, svlažili se studeným IL-sanem.
Tímto bychom chtěli poděkovat paní B. Jahodové za dortíky „Macešky“, panu L. Hlačíkovi a panu M. Prokešovi za úžasné
pohoštění.
Věříme, že se naše akce líbila a přispěla k ochraně přírody
v naši zemi. Děkujeme rodičům, že k tomu také vedou své děti.
Poděkování
Paní kuchařky ze školní jídelny MŠ a ZŠ Chodová Planá tímto děkují panu Uwe Schröderovi, který se skvěle stará o správné naostření jejich nožů. I on má tímto svůj podíl na uvařených
skvělých pokrmech pro děti i dospělé, které vznikají ve školní
kuchyni.
Bc. Markéta Vanišová- učitelka MŠ

TJ SLAVOJ
Babyteniste jako ,,David proti
Goliášovi”
K babytenistům (kategorie 8-9 let) nebyl v letošním ročníku krajské soutěže los vůbec milosrdný, když se jednalo o ryze
plzeňskou záležitost. Tým ve složení: Jan Váňa, Richard Hastík,
Ondřej Horák, Mikuláš Rapšo, Jan Fous, Roman Lebeda, Nikol-

ka Honzíková, Martin Kváč a Josef Janoch, odehrála všechna
utkaní s velkým nasazením a bojovným srdcem. Byla z toho
předposlední příčka, ale velké uznání trenérů za předvedené
zápasy. Mimořádný výkon předvedl Jan Váňa, který ve všech
svých zápasech prohrál pouze jednou a přispěl, tak k výborné
reprezentaci Chodové Plané v Plzeňském kraji. I přes nabídky
několika plzeňských celků, nadále zůstává v Chodové Plané,
která má podle Honzíkovo maminky nejkrásnější sportovní
zázemí.
Miroslava Suková
vedoucí dětí a mládeže

KOP-TEN 2019
Současní i bývalí fotbalisté TJ Slavoj Chodová Planá, se
3. srpna utkali v tradičním tenisovém turnaji s názvem Kop-Ten. Hrál se již 7. ročník. Zakladatel turnaje a hlavní sponzor
Richard Krejza byl potěšen z rekordní účasti dvaadvaceti
hráčů. Ve čtyřech základních skupinách se hrálo systémem
každý s každým do čtyř gamů. K vidění byly zápasy vyrovnané i jednoznačné. Do vyřazovacího pavouka postoupilo
šestnáct hráčů. Ve čtvrtfinále Jiří Abramčuk vyřadil Pavla
Bobka, Jiří Straka vyřadil Radka Pánka, Karel Petrželka nej13
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mladší vyřadil Pavla Chvala a Richard Krejza vyřadil Jana
Plecitého. V prvním semifinále Straka porazil Abramčuka
4:2. Ve druhém semifinále Petrželka prohrával s Krejzou 1:3,
ale dokázal výsledek otočit a vyhrát 4:3. V boji o třetí místo
Abramčuk porazil Krejzu 4:2. Závěrečné finále bylo hladkou
záležitostí pro Petrželku, který porazil Straku 6:0. Po turnaji
nejlepší hráči převzali poháry a pěkné ceny. Karel Petrželka nejml. tak ukončil nadvládu posledních ročníků slávisty
Jirky Abramčuka a navázal na rodinnou historii, kdy Karel
Petrželka st. jako jediný dokázal v tomto turnaji zvítězit 3x.
Miroslava Suková

Nejmenší naděje rozdávali radost
Naše nejmenší tenisty a tenistky čekal v letošním ročníku
velmi těžký los krajské soutěže, kde narazili na loňské semifinalisty mistrovství ČR, několikaleté vítěze krajských soutěží a
velmi kvalitní plzeňské velkokluby. Družstvo ve složení : Štěpán Hubálek, Lucka Bartošová, Karolínka Wágnerová, Anetka
Ovčačiková, Mia Caroline Cunniffe, Klárka Zimáková, Zdenda
Pokorný ml., skončilo sice na poslední příčce, ale trenérům
dělalo každý zápas velkou radost, jak přístupem, tak předvedenou hrou. Vyzdvihnout je potřeba výkon Karolínky Wágnerové, která i v takto těžké konkurenci výborných tenistů,
dokázala celkem 5x své soupeře dostat na kolena. Velké poděkovaní patří všem těmto dětem, které šly mnohdy příkladem
starším ročníkům. Poděkování patří ale také hlavně rodičům
za trpělivost a krásnou atmosféru, která všechna tato utkání
provázela.
Miroslava Suková
vedoucí dětí a mládeže

Letní sportovní kemp 2019
- Vesmírná Odyssea
V polovině července pořádal TJ Slavoj Chodová Planá
jižIV. ročník letního sportovního kempu pro talentovanou
mládež. Letošní téma bylo více než symbolické. Na týdenní
vesmírnou misi odletělo spolu s vedoucími, trenéry a zdravotníky celkem rekordních 101 dětí. Týdenní příměstský
kemp přišel na sportovní stadion městyse Chodová Planá
slavnostně zahájit pan poslanec Ing. Jan Volný, který přinesl
dětem fotbalový míč z EURA 2000 a spolu s panem starostou Lubošem Hlačíkem popřáli dětem hodně štěstí, zábavy
a zážitků. Děti čekal nabitý program všestranného sportování, doplněný vědomostními soutěžemi a doprovodným
představením.
Každý den čekaly na naše malé astronauty a astronautky
netradiční sportovní disciplíny, kvízy, tréninkové jednotky,
a společně bojovali o vítěze celotáborové hry.
Během týdenního putování se v doprovodném programu představila pořádková jednotka Policie ČR Planá, která
převedla prohlídku policejní výstroje, vozu a techniky. Děti
potěšil svým vystoupením a ukázkou dravců p. Burhausser.
Navštívila nás také Záchranná služba Planá, kde záchranáři předvedli dětem základy první pomoci, fixaci celého
těla, vybavení vozu a přidali několik příběhů z jejich praxe
záchrany lidských životů. Už tak naplněný program přijeli
podpořit cvičitelé japonského stylu ,, Aikido”, kteří se své
umění učili od japonských mistrů. Chybět nemohli ani naši
dobrovolní hasiči, kteří si pro děti připravili pěnovou lázeň
a ukázku veškeré hasičské techniky. Nakonec se děti dočkaly i skutečného planetária, které přijelo přímo na stadion
s vesmírným programem NASA. Symbolicky k 50. výročí
přistání Apolla 11 na Měsíci, jsme i my vzpomínali na malý
krok pro člověka, ale velký krok pro lidstvo.
Cílem tohoto kempu bylo ukázat dětem, jak důležité je
přátelství, hra fair-play a spolupráce v týmu.
Na závěr celotýdenního sportování se rozloučil prezident
TJ Slavoj Chodová Planá z. s., Sáša Suk. Poděkoval všem dětem, rodičům a sponzorům, kteří se podíleli na čtvrtém ročníku kempu. Celý sportovní kemp ukončila hlavní vedoucí
tábora, dětí a mládeže, Mirka Suková, která poděkovala
všem vedoucím a TJ Slavoj Chodová Planá z. s., za práci
s dětmi a programem, který dokázali společně připravit.
Poděkování partnerům projektu SPORT ANO, DROGY
NE:
Městys Chodová Planá, Plzeňský kraj, MŠMT, Chodovar,
Chodovka a. s., p. starosta Luboš Hlačík, p. místostarosta
Ctirad Hirš, obec Drmoul, King´s Casino, Pflaument Investment s. r. o., Hreus Electro, 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, Merimex, paní
Erika Fýbertová, p. Ing. Martin Hastík, paní Martina Mojžíšová, p. Miroslav Škola a další.
Poděkování všem, kteří spolupracovali a pomáhali
na IV. ročníku :
S. Suk, S. Sloupová, M. Fischer, T. Krejzová, J. Straka, Li. Hlačík, V. Černý, Z. Hanousek, R. Dlouhý, L. Buday, R. Ovčačik, R.
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Rolko, J. Plecitý, P. Chval, K. Hrdinka, B. Říhová, N. Dlouhá Z.
Pokorný, V. Křížová, L. Černohorský, Mirka Suková st., Tereza
Rotreklová, ZŠ a MŠ Chodová Planá, Hasiči Chodová Planá, Policie ČR, spolek japonského umění Aikido, L. Dlouhý,
M. Folejtarová, H. Budayová, D. Hanko, ZZS Planá, J. Dlouhá,
R. Krejzová, G. Matejbus a další.
Miroslava Suková
vedoucí dětí a mládeže TJ Slavoj

Šachy vyhráli Lulák a Kapolka
Šachový oddíl Slavoj Chodová Planá pořádá každý měsíc
turnaj. Během prázdnin se konaly dva turnaje v kulturním
domě. 7.července zvítězil Miroslav Lulák. Za ním skončili Jiří
Straka, Milan Ščasnár, Zdeněk Marek, Robert Knaus, Jakub
Zimák a Diana Gálisová. 4.srpna byl nejlepší Štefan Kapolka. Za ním skončili Jiří Straka, Miroslav Lulák, Zdeněk Marek, Robert Knaus a Diana Gálisová.
Jiří Straka

TJ Slavoj Chodová Planá - fotbal muži

Mladší žactvo bere bramborové medaile
Tenisové družstvo ve věkové kategorii mladší žactvo
(děti 10-12let) bralo v letošním ročníku ,, bramborové medaile”.Tým ve složení: Matěj hubálek, Michael Štrobl, Jakub
Zimák, David Pokorný, Pavel Bobek, Vanessa Cimická, Petra
Procházková a Amálie Kollmannová, do posledního míčku
bojoval o senzační obhajobu loňského třetího místa. V závěrečném utkání proti karlovarskému týmu Čechie Dalovice naše družstvo prohrálo nejtěsnějším rozdílem celkových
zápasů 4:5, a to znamenalo konečné 4. místo v krajské soutěži OŽM III.A. Přesto je potřeba všem klukům a děvčatům
velmi poděkovat za předvedené výkony a bojovnost . Poděkování patří také rodičům za podporu a obětavost, při
těchto celodenních zápasových výletech.
Miroslava Suková
vedoucí dětí a mládeže

Fotbalisté A týmu Slavoj Chodová Planá hráli v minulém
ročníku opět krajskou soutěž. V 1. B. třídě po celou sezónu předváděli divákům líbivý fotbal. Především na svém
domácím stadiónu to v několika zápasech vypadalo jako
na střelnici. Slavojáci hráli pod vedením trenéra Radka Pánka otevřený fotbal a proto padalo v zápasech mnoho gólů.
Při zápasech našich hráčů padlo celkem 154 gólů. To je nejvíce z celé soutěže. S počtem 83 branek byli třetím nejlépe
skórujícím týmem. 61 obdržených branek znamenalo pomyslné 7 místo obrany. Po odehrané sezóně 2018/2019 se
naše A mužstvo umístilo na konečném 5. místě s počtem
48 bodů. Musíme však podotknout, že závěr sezóny byl
díky zraněním trochu horší, než se předpokládalo. Díky
zraněním několika hráčů se na zápasy jezdilo ve slátaných
sestavách a museli nám vypomoci hráči z našeho B – mužstva. Za výpomoc v zápasech jim patří velké poděkování.
Za zmínku také stojí, že Pavel Chval se s počtem 26 gólů stal
druhým nejlepším střelcem soutěže.
Do nového ročníku krajské soutěže vstupují hráči Slavoje
s cílem umístění se opět v horních patrech tabulky a předejít tak starostem o setrvání v kraji.
V sezóně 2019/2020 sehrajeme 4 okresní derby, a to
proti Studánce ( již se hrálo 3:4), Plané, Dlouhému Újezdu
a Chodskému Újezdu.
Fotbalisté B - týmu hráli v loňském ročníku okresní IV. třídu. Pod taktovkou Stanislava Kunce se umístili s 29 body
na 6. místě. Za tým by měli nastupovat hlavně hráči, kteří by
měli v budoucnosti doplnit A-Tým. V mnoha zápasech jim
vypomáhali hráči A mužstva, kteří nedostali ve svém týmu
tolik prostoru, kolik by potřebovali. Za zmínku stojí také to,
že rezervu po celé ročníky táhnou především starší hráči.
Na poslední zápasy odjížděli v počtu nutných 11 hráčů. To
bylo zapříčeněno již zmiňovaným zraněním, a doplněním
hráčů do A týmů. Cílem v nové sezóně je opět atakovat
klidné horní patro tabulky.
Slavojáci budou hrát opět všechny své domácí zápasy
v sobotu od 15:00 hod. B - mužstvo bude hrát své domácí
zápasy v neděli od 14:00 hod.
Kádr v novém ročníku posílí Lukáš Klimeš z Erpužic. Neodešel nikdo.
Závěrem bychom chtěli poděkovat sponzorům, městysu
Chodová Planá a především Vám všem fanouškům za podporu chodovoplánského fotbalu. Budeme se těšit na další
spolupráci a na Vaše návštěvy na našich utkáních.
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Fotbalový oddíl TJ Slavoj Chodová
Planá funguje v tomto složení:
Prezident: Ladislav Buday.
Členové výboru: David Hanko, Bohuslav
Soukup, Ladislav Buday, Jiří Abramčuk,
Václav Černý
Sekretář: Zdeněk Kutička
Trenér A - mužstva: Radek Pánek
Vedoucí mužstva: Václav Spour
Trenér B - mužstva: Stanislav Kunc
Vedoucí mužstva: Ladislav Hybšt
PR: Václav Černý, David Hanko
David Hanko

Stojící zleva: Kutička Zdeněk - sekretář klubu, Černý Václav - média - člen výboru, Ježdík Tomáš, Hanko David, Abramčuk Jiří, Tonka Lukáš, Táborek
René, Hrdinka Karel, Ovčačík Rudolf, Spour Václav - vedoucí mužstva, Buday Ladislav - prezident klubu, Pelán Jindřich
Sedící zleva: Petrželka Karel, Chval Pavel, Plecitý Jan, Pánek Radek - hlavní trenér, Benedikt Václav, Soukup Bohuslav, Sykal Tomáš
Foto: Jiří Straka

POZVÁNKA NA SLAVOJÁCKOU ZÁBAVU
Fotbalový oddíl TJ Slavoj Chodová Planá Vás srdečně zve na Slavojáckou zábavu. Akce se koná dne 21. 9. 2019 v kulturním domě v Chodové Plané. Začátek zábavy je ve 20:00 hod. Vstupné 100 Kč. K poslechu a tanci hraje DUO ANYWAY.
David Hanko
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SPORTKLUB
Dětský den 2019
Sportklub Chodová Planá z. s. pořádal 1. 6. 2019 Dětský den, letos opět
tradičně v prostoru hřiště v Chodové
Plané. Do soutěží bylo zaregistrováno
245 dětí, které získaly za své sportovní
a dovednostní výkony hodnotné odměny.
Poděkování patří všem sponzorům, kteří nám pomohli tuto
náročnou akci v tomto rozsahu uskutečnit.
Jsou to:
David Hanko

Tomáš Marcin
předseda Sportklubu Chodová Planá z. s.

Sjíždění Otavy
Sportklub Chodová Planá zorganizoval pro členy i pro veřejnost třídenní vodácký zájezd na řeku Otavu. Akce se konala
od 20. července do 22. července 2019. Zúčastnilo se 38 začínajících i pokročilejších vodáků.
Tentokrát jsme jeli autobusem se super řidičem Láďou Zahradníčkem. Za tři dny jsme ujeli celkem 46 km, sjeli 21 jezů a
zažili spousty zážitků. První den jsme začínali v Sušici, kam nás
přivezl ráno autobus. Během dne jsme sjeli Otavu do Horažďovic, druhý den jsme dojeli do Katovic a třetí den jsme zakončili
ve Štěkni.
Tomáš Marcin

17

Regent č. 3/2019

Cyklo 2019
Jako každý rok členové Sportklubu Chodová Planá opět reprezentovali v cyklodresech s logem Městyse Chodová Planá
naši obec. Tentokrát na jihu Čech. Start byl letos ve Strakonicích a cesta s názvem „Po rovinách Třeboňska a zvlněnou krajinou České Kanady“ pokračovala okolím Českých Budějovic,
kdy cyklisté navštívili hrady a zámky rodu Rožumberků a jiné
památky. V týdnu od 15.6. do 21.6.2019 projeli cyklisté trasu
dlouhou celkem cca 449 km ze Strakonic přes Volyni, Netolice, Holašovice, Zlatou Korunu, Borovany, Suchdol nad Lužnicí,
Maříž, Slavonice, Dačice, Kunžak, Jindřichův Hradec, Třeboň
do Českých Budějovic.
Tomáš Marcin

U památníku Emy Destinnové

Běh z Pístova
Sportklub Chodová Planá z. s. pořádá 45. ročník běžeckého závodu - přespolní běh od památníku na Pístově s cílem na stadionu v Chodové Plané. Délka trasy je 8 300 metrů a běží se kopcovitým
terénem lesem, po loukách i po asfaltové silnici. Rekord tratě z roku 1980 drží Vlastimil Zwiefelhofer
časem 24 minut 44 vteřin.
Termín: neděle 13. října 2019
Hlavní závod z Pístova je rozdělen do čtyř kategorií:
ročníky 1980 a mladší - muži (do 39 let)
ročníky 1970 - 1979 - veteráni I (40 - 49 let)
ročníky 1960 - 1969 - veteráni II (50 - 59 let)
ročníky 1950 - 1959 - veteráni III (60 - 69 let)
ročníky 1949 a starší - veteráni IV (nad 70 let)
ročníky 1980 a mladší – ženy (do 39 let)
ročníky 1970 - 1979 - veteránky I (40 - 49 let)
ročníky 1969 a starší - veteránky II (nad 50 let)
závodníci mladší 15-ti let pouze za přítomnosti a se souhlasem zákonných zástupců
Startovné:
50,- Kč při přihlášení předem v týdnu před závodem
		
100,- Kč na místě
Ceny: všichni účastníci obdrží diplom a drobnou upomínkovou cenu
Organizační výbor: ředitel závodu - Tomáš Marcin
			
zajištění tratě - Ondřej Sudor
Přihlášky a prezentace:
- předem v týdnu před závodem na e-mail: tom.marcin@seznam.cz
- na místě od 9:30 do 10:25 hodin na stadionu v Chodové Plané
Start: Účastníky závodu odveze autobus v 10:30 ze stadionu na Pístov,
start na Pístově bude v 11:00 hodin
Po závodě: Bude-li nám přát počasí a konstelace hvězd, můžeme pak chvilku posedět, doplnit tekutiny
a případně nějakou ňaminu. ☺
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GOLFOVÝ KLUB CHODOVÁ PLANÁ
Golfisté pořádali osm turnajů
Golfový klub Chodová Planá uspořádal během minulých tří
měsíců osm turnajů na různých hřištích v okolí. Turnajů se většinou zúčastňovali členové golfového klubu a průměrná účast
byla 16 hráčů.
V Alfrédově 2. června zvítězil Lukáš Drda (87 ran) před
Davidem Klímou (89) a Vladimírem Mandou (92). V Teplé
9. června opět vyhrál Drda (78) před Martinem Kopřivou (86),
Milošem Hlačíkem (87) a Miloslavem Vrbou (87). Další turnaj
14.června byl pouze pro děti na devítijamkovém cvičném
hřišti v Zádubu. Nejlepší byla Martina Chladová (29) před Annou Brűmmerovou (34) a Barborou Brűmmerovou (35). Týden
nato se v Zádubu hrál Memoriál Slávka Janocha pro smíšené
dvojice. Vyhráli Miloš a Vojtěch Hlačíkovi, kteří dohromady
zahráli 65 ran. Druhé místo obsadili Luboš a Jakub Hlačíkovi
(72) a třetí skončili Karel
Novák a Samuel Janoch
(75). Další turnaj se hrál
25. června v Kynžvartu.
Zvítězil Miloš Hlačík (89)
před Klímou (91) a Drdou
(95). Následující turnaj se
hrál 9. července v resortu
Darovanský dvůr u Rokycan. Suverénně nejlepší byl Jaroslav Svoboda
s výborným výsledkem
78 ran před dvojicí Drda
a Klíma s 89 ranami. Další
turnaj v Zádubu se konal
26. července. Zvítězil Karel Novák (30) před Jiřím
Strakou (31) a Milošem

Hlačíkem (31). Poslední turnaj se hrál 13. srpna v Mariánských
Lázních. Zvítězil Vladimír Manda, který měl výsledek 90 ran.
Za ním skončili David Klíma (92 ran) a Barbora Brűmmerová
(93 ran).
Tento turnaj byl devátý z plánovaných třinácti v rámci
soutěže o mistra klubu. Do soutěže se dosud zapojilo třicet
tři mužů a průběžně je na prvních deseti místech následující
pořadí: David Klíma 137 bodů, Miloš Hlačík 131, Lukáš Drda
127, Karel Novák 106, Vladimír Manda 96, Radek Pich 94, Tomáš Marcin 86, Luboš Hlačík 85, Antonín Krejčí 72 a Ladislav
Florián 47 bodů.
Jiří Straka
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OBJEDNÁVKY přijímáme na telefonním čísle 725 076 030
nebo osobně v kanceláři firmy CHODOVKA a.s.
Pohraniční stráže 474, Chodová Planá

jehličnaté 850,- Kč / prms
délka 25 až 60 cm

cena včetně DPH 15% a dopravy po Chodové Plané
(prms = prostorový metr sypaný)

CHODOVKA a.s. * Chodová Planá * www.chodovkaas.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 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. 11. 2019. Toto číslo vychází 10. 9. 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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