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OBČASNÍK MĚSTYSE CHODOVÁ PLANÁ
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ÚVODNÍ SLOVO
Milí spoluobčané,
i když se náš život začíná, po uvolňování řady omezujících
opatření, pomalu vracet k běžným aktivitám, dovolte mi,
abych se v krátkosti zmínil o době, která nebyla pro nikoho
jednoduchá a hlavně pro nás všechny byla jednou velkou neznámou.
Ze začátku to obce, ale ani kraje či vláda něměli vůbec jednoduché, neboť jak jsem zmínil, nikdo se do té doby s ničím
podobným nesetkal. Proto jsme se snažili vám, občanům prostřednictvím webových stránek, úřední desky, vývěsky, mobilní aplikace webu a mobilního rozhlasu, předávat veškeré
pokyny či informace, které vláda, ministerstva, krizový štáb
a jiné orgány postupně zveřejňovaly. Seniorům a indisponovaným občanům jsme nabídli prostřednictvím naší akciové
společnosti CHODOVKA a. s. rozvoz jídel a objednaných nákupů, s čímž nám nabídla pomoc i firma Schmelzer, stejně tak
jsme propagovali podobné služby jiných organizací.
Ale pomoc přišla i z druhé strany, od vás, milí sousedé. Obětavé šičky našily spoustu roušek, které byly k dispozici na naší
akciové společnosti a také na rouškovníku v ul. Pohraniční stráže. Rádi bychom tímto poděkovali šičkám roušek (konkrétně
p. Yvoně Plevkové a jejím kolegům z pivovaru Chodovar, kteří
celou akci velmi rychle rozjeli, a dalším: p. Sikorové, p. Brümmerové, p. Klimentové, p. Rapšové, p. Fišerové, p. Šulcové, rodině Hanků, Bendů aj.), pracovníkům CHODOVKY a. s., zejména
p. Kleinové za koordinaci donášky a odebírání roušek, re-

stauraci u Slunce, která nabídla rozvoj jídel a dalším, kteří
ve prospěch nás všech ochotně a dobrovolně pracovali a dělali v danou chvíli, co uměli a na co měli síly a kapacity.
Poděkování ale patří vám všem, za vaši vzájemnou ohleduplnost a ochotu přizpůsobit se složité situaci.
Asi jsme všichni pochopili, že je nutné se připravit na různé viry a možná i jiné nemoci, které si v budocnu k lidem
najdou cestu, a tak si myslím, že v určitých opatřeních není
třeba polevovat. Někteří z vás si možná již všimli, že jsou
nainstalovány stojany s desinfekcí, které jsou zatím umístěny ve sportovním areálu a na cyklostezce z Chodové Plané
do Plané u herních prvků a další ještě přibydou, chceme pokračovat v určitých intervalech v plošné desinfekci venkovního mobiliáře a prvků na veřejných prostranstvích a samozřejmě vás vždy co nejdříve informovat o aktuálním dění.
Na závěr si dovolím ještě jedno poděkování, paní Haně
Fišákové z naší obce, za rychlou první pomoc a přivolání odborné zdravotní péče jiné ženě, která se, ne vlastní vinou,
ocitla v situaci, kdy byla zraněna. Jsem rád, že v našem městysi žijí lidé, kteří bez ohledu na vlastní pohodlí pomohou cizímu v nouzi a to zcela bez jakéhokoliv osobního prospěchu.
Věřím, že se začíná blýskat na lepší časy, a že blížící se
prázdniny budeme moci strávit z velké části dle svých představ.
Luboš Hlačík, starosta městyse

DĚNÍ V OBCI
V dubnu začala práce stavební firma Karel Benda, která vyhrála výběrové řízení, na výstavbě inženýrských sítí na Slovanech
II. etapa. Výstavba sítí a komunikace by měla být dokončená
podle smlouvy o dílo do konce října letošního roku. Cena díla
je 23.663.997,95 Kč včetně DPH.
Ve sportovním areálu byla zhotovena gumová dopadová plo-

cha na dětském hřišti. Stejná dopadová plocha byla pořízena
na dětském hřišti na sídlišti Lučina pod houpadlo.
V březnu a v dubnu byl zrekonstruován chodník ve spodní
části Husitské ulice, byly zde vyměněny betonové obrubníky
a zhotovena zámková dlažba na místo starých asfaltových povrchů.
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Firma Strabag a.s. od 4. května pokračovala v III. etapě
ve výměně velkoplošných povrchů komunikací na Slovanech.
V poslední etapě se vyměnil asfaltový povrch v ulicích Krátká,
Husitská a v ulici, která spojuje Husitskou a Pohraniční stráže.
Cena všech etap přesahovala 5 mil korun.

V Michalových Horách byla vyspravena cesta k Vodojemu.

V květnu proběhlo částečné odbahnění plánského potoka,
který protéká Výškovskou ulicí, tak aby mohla Správa a údržba
silnic provést vyčíštění i mostku.
Na některá místa v Chodové Plané bylo zahájeno rozmísťování dezinfekčních stojanů. První dva stojany byly umístěny ve
Sportovním areálu a na Cyklostezce Chodová Planá x Planá.

Po dokončení kanalizace ve školském areálu v parku zde byl
zrušen starý septik a celý areál je tak napojen na novou kanalizaci.

Naše společnost
Chodovka a. s.
v průběhu pandemie covid 19 dezinfikovala lavičky,
koše,
zastávky
a veřejná místa
v naší obci a přilehlých osadách.
Tomáš Marcin, radní
2
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 16 ze dne 13. 5. 2020
56. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 16. zasedání ZM a způsob
rozpravy vždy v návaznosti na jednotlivé body programu.
2. Návrhovou komisi ve složení: Michal Vasilečko
Tomáš Benda
Bc. Marie Zítková, Dis.
3. Ověřovatele zápisu:
Ing. Richard Brümmer
4. Celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse
za rok 2019, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019 s výhradou méně závažných
nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání a přijmout
opatření k nápravě zjištěné chyby:
- byl pověřen pracovník sledováním termínů pro zveřejnění
SOD. Zjištěné chyby a nedostatky byly napraveny okamžitým
uveřejněním výše jmenovaných SOD na profilu zadavatele.
(bod č. 16.1 programu ZM)
5. Rozpočtové opatření č. 2/2020.
(bod č. 16.2 programu ZM)
6. Poskytnutí úvěru městysem pro společnost CHODOVKA a.s.,
Pohraniční stráže 474, 348 13 Chodová Planá na pořízení
nového Hydrostatického nosiče ANTONIO CARRARO model
TTR 4400 HST II s příslušenstvím ve výši 800 000,00 Kč při
splácení v měsíčních splátkách a při 2,5% p.a. úroku se splatností nejpozději do 30. 9. 2021.
(bod č. 16.3 programu ZM)
2
7. Prodej pozemků p.č. 2122, zahrada, o výměře 586 m a p.č.
2
49/4, zahrada, o výměře 58 m v k.ú. Hostíčkov.
(bod č. 16.4 programu ZM)

8. Směnu pozemků p.č. 3759, orná půda, o výměře 22019 m2,
p.p.č. 3746, ostatní plocha, o výměře 2924 m2 a p.p.č. 3755,
ostatní plocha, o výměře 563 m2 vše v k.ú. Chodová Planá
za část pozemku p.č. 3678, orná půda, o výměře cca 5044 m2
v k.ú. Chodová Planá a část pozemku p.č. 3758, orná půda,
o výměře cca 16 460 m2 v k.ú. Chodová Planá za ostatní plochu dle Znaleckého posudku č. 3617/03/20 o zjištěné ceně
pozemku p.č. 3755 a 3746 v k.ú. Chodová Planá, vypracovaného dne 4. 5. 2020 ing. Pavlem Nutilem, Otín 11, 348 15
Planá.
(bod č. 16.5 programu ZM)
57. ZM neschvaluje:
1. Prodej pozemku p.č. 4174/44, orná půda, o výměře 1 241 m2
v k. ú. Chodová Planá za účelem výstavby RD dle Podmínek
pro prodej pozemků pro rodinné domy Chodová Planá - lokalita Slovany - II. etapa schválené ZM dne 15. 5. 2019, usn. č.
22.9 z důvodu neobdržení žádné cenové nabídky.
(bod č. 16.6 programu ZM)
Prodej
pozemku p.č. 4174/39, orná půda, o výměře 1114 m2
2.
v k. ú. Chodová Planá za účelem výstavby RD dle Podmínek
pro prodej pozemků pro rodinné domy Chodová Planá - lokalita Slovany - II. etapa schválené ZM dne 15. 5. 2019, č.u.
22.9 z důvodu neobdržení žádné cenové nabídky.
(bod č. 16.7 programu ZM)

PODĚKUJTE SESTŘIČKÁM V NAŠEM REGIONU
Chtěli bychom jim prostřednictvím projektu, vyhlášeného firmou Chodovar spol. s r.o. Chodová Planá, ,,Podpoř svoji
sestřičku“ vyjádřit velké poděkování za jejich obětavost, nasazení a příkladný přístup ke krizové situaci!
Zároveň je také chceme odměnit za nelehkou práci, kterou
v těžké době odvádějí a díky které můžeme být hrdi na úroveň
našeho zdravotnictví, které ukazuje, že patříme ke světové
špičce.

Připojte se k nám, věnujte radost a podpořte svou oblíbenou sestřičku a českou firmu prostřednictvím zakoupeného
poukazu.
Více na https://www.chodovar.cz/id1420cz-podpor-svoji-sestricku.htm.
Děkujeme vám!
Městys Chodová Planá
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CHODOVKA a.s. OBNOVILA STROJOVÝ PARK
Nový malotraktor Antonio Carraro s příslušenstvím bude
sloužit primárně k sekání a sběru posekané zeleně, zimní
údržbě v obci a jiné potřeby dle příslušenství, které je možné
dále dokupovat případně využít stávající. Tento stroj nahradil
kolový traktor Valiant, rok pořízení 2003, který téměř dosloužil, a již se nevyplatí investovat do opravy. Pracovní stroj ISEKI
ještě slouží, ale jedná se o 10 let starý stroj. Pořízení stroje
je financováno částečně z vlastních zdrojů a pomocí úvěru
od zřizovatele Městyse Chodová Planá.
Ing. Stanislav Strnad, ředitel společnosti

75 LET ŽIVOTA V MÍRU
U příležitosti 75. výročí konce II. světové války položili představitelé městysu Chodová Planá 23. dubna 2020 pamětní kytici u Pístovského památníku obětem pochodu smrti a v době
koronavirové výluky společenských událostí tak uctili památku obětem jménem občanů Chodové Plané.
Pístovský památník je památník obětem pochodu smrti
v II. světové válce východně od osady Pístov nedaleko Chodové Plané. Pochod vyšel z koncentračních táborů Zwickau a
Legenfeld 13. dubna 1945 a bylo na něj vyhnáno 1450 mužů
a 150 žen, jejichž řady během pochodu rychle řídly. Kolona byla
21. dubna na silnici mezi Martinovem a Holubínem omylem
napadena střelbou amerického letce. Okamžitě zemřelo 16
vězňů a doprovod pochodu všechny raněné namísto ošetření postřílel. Obyvatelé německé národnosti z Pístova odvezli
večer raněné, které zahrabali do jámy v lese přibližně 100 m
od místního hřbitova. Místo hromadného hrobu neoznačili
a dnes je obehnáno symbolickou řetězovou zábranou a znalí
místních poměrů vás tam v případě zájmu navedou.
Exhumace hrobu na jaře 1946 odhalila 66 obětí z Polska,
Sovětského svazu, Itálie, Belgie, Německa, Jugoslávie, Maďarska, ČSR. Pozůstatky byly uloženy do rakví a pochovány
na hřbitově. V roce 1950 přibyla těla dvojice anglických letců,
kteří byli zastřeleni u Dolního Kramolína Němci při nouzovém
seskoku z hořícího letadla.
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Památník z roku 1965 ve tvaru jehlanu z hrubě tesaných
kamenů doplňuje na špici železná trnová koruna. Okolí je parkově upraveno s cestami mezi záhony růží obklopenými jehličnany.
V předvečer výročí položili představitelé městysu Chodová
Planá 7. května 2020 pamětní kytici v národních barvách také
u Pomníku obětem II. světové války v areálu hřbitova v
Chodové Plané. Vzpomínka na oběti byla toho roku mimořádně tichá a co
do počtu zúčastněných skromná, ale
s upřímnou a hlubokou vírou, že
v následujících letech budeme hrdě
připomínat, a že
nezapomeneme.

Zdroj, text a foto
Wikipedie
a J. Ambrož
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V CHODOVÉ PLANÉ
V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 1 219 696 tun jednocestných obalů, 73 % jich bylo následně vytříděno, dotříděno
na třídicích linkách a druhotná surovina byla předána k recyklaci a dalšímu využití. Pro většinu obyvatel ČR je třídění odpadů již
naprostou samozřejmostí. Pravidelně pak odnáší tříděný odpad do barevných kontejnerů 73 % lidí. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že většina třídičů považuje třídění odpadů za důležité a za minimum toho, co mohou udělat pro životní prostředí.
Motivací každé obce a potažmo jejích občanů je zvýšit množství tříděných odpadů, které se dají využít k další recyklaci. Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek
komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních odpadů obsahují i použité obaly a u některých komodit obaly
převažují (např. papír, plasty, sklo, nápojové kartony).
A jak jsme na tom v Chodové Plané?
Městys provozuje tříděný sběr komunálních odpadů a je zapojen do systému EKO KOM a to na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Za rok 2019 činila výtěžnost (tj. množství odpadu vytříděné 1 občanem v kalendářním
roce) komodit této výše:
30,0

Výtěžnost za rok 2019 (kg/obyv./rok)

komodita
2019		
změna v %
				2018 vs. 2019

25,0
20,0

papír		

15,0

plast		26,8		-12,7

10,0

sklo 		

15,1		

8,3

NK		

0,8		

66,0

kov		

2,2		

77,5

5,0
0,0

23,6		

-0,7

Celkem

Z výše uvedeného vyplývá, že občané Chodové Plané vytřídili loni méně plastů a papíru než v roce 2018, a naopak narostl počet
vytříděných poměrně ,,mladých,, druhů odpadů - nápojových kartonů a kovů.
Věříme, že k třídění odpadů občany motivují i dobrá docházková vzdálenost a dostatek barevných kontejnerů, jejichž počet
zejména v posledních letech v obci roste úměrně k neustále se zvyšujícímu počtu tříděných komodit viz. data uvedená v tabulce. Za posledních 10 let činil růst vytříděného množství u papíru cca 61%, u plastů 70% a u skla 45%.
V roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného
sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 4 145 624 MJ energie. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů v Chodové Plané ke snížení emisí o 145,906 tun CO2. Výsledky úspor
za rok 2019 nebyly do uzávěrky tohoto čísla ještě k dispozici.
Z porovnání 1. čtvrtletí
roku 2019 a 2020 je patrné, že občané v Chodové
Plané v letošním roce od
ledna do března vytřídili
o 4% méně papíru, o cca
4% méně plastů a o 27%
méně skla než ve stejném období roku 2019.
I když nejsou uvedená
čísla alarmující, přesto si
klademe otázku: Čím je
snížená aktivita občanů
způsobena? Velkou roli
hraje samotný postoj
obyvatel k problematice
třídění komunálního odpadu, další roli osvětová
komunikační
kampaň.
Věříme, že občanů, kteří
5
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odpad třídí, je u nás v městysi více než tzv. netřídičů a že i oni časem pochopí význam třídění odpadů, který vede např. ke zlepšení životního prostředí,
snižování ,,uhlíkové stopy“, kvalitnějšímu životnímu
stylu, který se odráží i v míře spokojenosti obyvatel.
Třídění odpadu a recyklace je v dnešní době tím
nejmenším, co můžeme v rámci naší konzumní společnosti dělat. Proto než vyhodíte jakýkoliv odpad
do běžné popelnice, zkuste se zamyslet, zda nepatří
do některého z barevných kontejnerů, nádob na textil nebo do sběrného dvora. Jedině tak je zaručeno,
že bude odpad materiálově či energeticky využit.

Porovnání výtěžnosti (kg/obyv./rok) za 1Q 2019 x 2020

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Papír
1Q 2019

Plast

Sklo celkem

NK

Kov

Marie Vonešová

1Q 2020

INFORMACE K MOBILNÍM SBĚRŮM JARO 2020
Vážení občané,
tímto vás informujeme, že vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a vládou vydanými opatřeními, byla společnost
EKODEPON s. r. o. Černošín nucena zrušit všechny plánované mobilní sběry v obcích. Dle jejich sdělení není v současných kapacitách nabídnout posun sběru nebo náhradní termín, neboť časové rozmezí mezi jarním a podzimním sběrem by bylo minimální. Společnost se bude snažit naplánovat podzimní mobilní sběry na dřívější termín, než bylo zvykem.
Proto upozorňujeme, že k dispozici je všem, kteří hradí poplatky za odpady, sběrný dvůr v průmyslovém areálu, kam je možné
separovaný odpad ukládat v provozních hodinách, tj. každou středu od 15-17 hodin a každou sobotu od 9 - 11 hodin.
Marie Vonešová

UPOZORNĚNÍ
Občané
Chodové
Plané
mají
možnost
odkládat
bioodpad
na kompostárnu v areálu bývalých kasáren a kompost zpětně odebírat.

Prosíme o dodržování základních pravidel třídění
odkládaného bioodpadu, neodkládejte sem materiál, který
tam ze své podstaty nepatří,např. plasty, kusy betonu, železo, dráty a jiné.
DĚKUJEME za DODRŽOVÁNÍ !!!

INFORMACE K VOLBÁM
Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje se budou konat
ve dnech 2. a 3. října 2020
Prezident republiky svým rozhodnutím ze dne 9. dubna 2020, uveřejněným dne 15. dubna 2020 ve Sbírce zákonů
č. 169/2020 v částce 61, vyhlásil volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů, které se budou konat
ve dnech 2. a 3. října 2020.
Aktuální informace k volbám naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) pod odkazem
„Informační servis“-„Volby“, nebo na internetových stránkách Plzeňského kraje (www.plzensky-kraj.cz) pod odkazem „legislativa
a vnitřní správa“- „Volby, referendum“.
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DOBŘÍ LIDÍ JEŠTĚ ŽIJÍ, ANEB ZÁZRAKY SE DĚJÍ…
V dnešní době, kdy jsou mezilidské vztahy na bodu mrazu,
se zdá jako zázrak, když cizí lidé nezištně pomohou člověku,
které se ocitl v nesnázích.
Přesně to se stalo mě. Ve čtvrtek 14. května 2020 jsem šla,
jako pravidelně chodím, venčit svého pejska Flíčka. Bydlím na
sídlišti a před naším panelákem je louka, kam chodí na procházky pejskové ze širokého okolí. Tam jsem se vypravila i já
se svým malým kamarádem. Asi 20 metrů od našeho domu se
objevil velký vlčák a běžel přímo k nám. Hlavou mi problesko,
co by se mohlo stát…….a stalo se. Pes na mě zaútočil, povalil
mě na zem a pokousal předloktí LHK. Majitelem obávaného
vlčáka je pan Jaroslav Veselý z dvojdomku před železničním
přejezdem. Nevím jak jsem se ubránila, byla jsem v šoku, krev
ze mě crčela a ačkoliv jsem celý život pracovala jako zdravotní

sestra, v ten moment jsem nebyla schopna rozumně uvažovat.
Najednou přede mnou zastavilo auto. Z auta vystoupila mladá
žena, paní HANKA FIŠÁKOVÁ ze Sadové ulice, zhodnotila situaci a ihned profesionálním způsobem začala jednat. Přivolala
sanitu RZP a informovala obecní úřad, za což jí patří můj obdiv
a vřelý dík.
Paní Hano, kéž Vám to budu moci jednu oplatit. Děkuji nastokrát za Vaši pomoc, která je vzácností v dnešní době.
Doufám, že majitel útočícího psa bude po zásluze odměněn
a pejskovi přeji nový domov, nového páníčka, který ho bude
milovat a aby byl v tom jeho psím životě konečně spokojen.
A pak už snad nebude, jako obávaný pes, ohrožovat a napadat lidi v našem městysi.
Věra Veĺká

KULTURA A AKCE
TRADIČNÍ SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI LETOS
NEBUDOU
Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsme Vám psali o chystaných akcích na tento půlrok. Z důvodu pandemie Covidu 19
a následných opatření a nařízení vlády ČR jsme však byli nuceni všechny kulturní akce zrušit. Nejinak je tomu i s tradičními svatojánskými slavnostmi. Ty měli proběhnout 20.6.2020.
Po důkladném zvážení všech okolností jsme se rozhodli tyto
slavnosti v letošním roce neuspořádat. Ze stejného důvodu
bylo zrušeno také rodinným pivovarem Chodovar pořádané
MS v koulení pivních sudů a silácká soutěž Strongman. Nechtěli jsme však, aby jste zůstali úplně ochuzeni o nějakou kulturu, a tak jsme se rozhodli, že plánované letní kino v pátek
19. 6. 2020 v našem zámeckém parku uskutečníme.

ZÁJEZD NA MUZIKÁL
Chceme také informovat všechny občany, kteří si zakoupili lístky na muzikál We will rock you, který měl proběhnout
16. května a z důvodu pandemie Covidu 19 a následných opatření a nařízení vlády ČR nebyl uskutečněn, že byl přesunut na
podzimní datum. Produkci muzikálu jsme již kontaktovali a čekáme na upřesnění nového datumu vystoupení. Po potvrzení
datumu budeme všechny majitele lístků kontaktovat.
David Hanko, radní

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ SPOLUOBČÁNKY
Vážení spoluobčané,
dovolte abychom Vám představili dalšího nového občánka Chodové Plané. Mamince Petře a tatínkovi Romanovi se
18. května 2020 ve 13:00 hodin v plzeňské porodnické klinice
na Lochotíně narodil František Janoušek.
Po porodu vážil 2,99 kg a vážil 47 cm. Doma se na něj již netrpělivě těšil bráška Šimon. Rodičům přejeme mnoho nádherných chvilek a Františkovi přejeme spoustu štěstí, radosti
a především pevné zdraví.
Zároveň vyhlašujeme soutěž o 1. Miminko roku 2021.
David Hanko, radní

7

Regent č. 2/2020

Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
NOVÝ ZÁMEK CHODOVÁ PLANÁ
www.zamek-chodova-plana.cz
Obnova zámeckého plotu
V sobotu 16. 5. 2020 se sešlo doslova „sedm statečných“
(V. Tmějová, S Janochová, J. Janoch, J. Pěkný, P. Janeček, V. Peterka a J. Janoch ml.) ze spolku Nový zámek, z. s., aby provedlo
očištění a nátěr dřevěného plotu kolem zámeckého areálu.
Práce to byla nelehká, zvláště díky letitému nánosu lišejníku
a špíny. Nejdříve muselo být provedeno očištění prken a následně vyhotovení nátěru ve dvou vrstvách. Vzhledem k náročnosti a velikosti dřevěného plotu se podařila takto ošetřit
vstupní bránu a jedno plotové pole. Přestože se jedná o náročnou činnost, tak v našem úsilí nepolevíme a snad se podaří
takto vylepšit i zbylou část dřevěného plotu.
Jednalo se o první takovouto úpravu
plotu po více jak deseti letech, kdy byl
instalován. Jelikož
se jedná o dřevo, tak
ošetření je nezbytné
pro jeho další existenci, aby byla prodloužena životnost
majetku Chodové
Plané. I z uvedeného
důvodu nás Městys
podpořil úhradou
ochranných
prostředků,
barvou
a laků, ale bez odhodlání skalních členů našeho spolku,
by se toto uskutečnit nedalo.
Rád bych ještě připomněl, že členové spolku Nový zámek z.
s., kromě jiného, zajišťují i víkendové otvírání a zavírání zámeckého areálu, který se stal cílem mnohých rodin s dětmi. Snad
se do budoucna podaří zajistit, aby zámecký areál byl dostatečně upraven pro rodinné pikniky, tzn. pravidelná a častá seč
areálu, případně instalace stacionárních grilů. Zámecký areál
společně se zámkem patří neodmyslitelně k Chodové Plané
a má velký potenciál!
Mgr. Josef Janoch

Člověče, nezlob se už v červnu
Vzhledem k situaci s nemocí COVID-19 byly na základě
opatření vlády přes mobilní rozhlas zrušeny naše plánované akce na duben i květen. „Zámecká zahradní slavnost“ se
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přesouvá na příští rok, stejně tak poznávací turistický zájezd
do Krušných hor.
Vždy nám dá velmi mnoho starostí a práce připravit kvalitní
a zajímavé programy, aby ožil zámecký areál v Chodové Plané.
A pak přijde pandemie koronaviru, a jak se zdá, všechno přijde
vniveč.
Doteď jsme seděli doma u šicích strojů a šili roušky, pro rodinu i známé, do budoucna budeme dbát na pečlivou hygienu
rukou, aby se podobné nemoci mezi lidmi nešířily. Ale nesložili
jsme ruce do klína!
Naši členové plánují ještě letos na jaře natřít dřevěný plot
kolem Nového zámku.
Dne 14 . 6. 2020 připravujeme pro naše příznivce a kamarády v zámeckém areálu Chodová Planá 7. ročník soutěže „Člověče, nezlob se“, od 13.00 hodin.
A v srpnu se můžete opět těšit na bramborové placky
na Dokopné!
Hodně zdraví a dobré nálady přeje za spolek Nový zámek
Slávka Janochová
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OBČANSKÝ SPOLEK PRO OBNOVU TEPELSKÉHO REGIONU
Náš spolek pokračuje v činnosti i v době stavu nouze, především teď pokračují práce v boněnovském kostele Všech svatých.
Dokončuje se hlavní oltář a připravuje instalace oltářní mřížky.
Zde ovšem stav nouze práce zpomalil, ale v čase vydáni Regentu by instalace už mohla být hotova.
Připravujeme také naše pravidelné akce, tou nejbližší je tradiční den plný her pro děti, který se letos uskuteční v sobotu
29. srpna 2020 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, opět připravujeme oblíbenou jízdu na kárách a na ponících, chybět nebude střelnice
a jednotlivá stanoviště se zajímavými úkoly. Na start (v bráně
do areálu zámku od hlavní silnice) se lze dostavit kdykoli mezi
10. a 14. hodinou.
Těšíme se nejen na děti a jejich rodiče, ale třeba také
na dobrovolníky, kteří se k nám přidají, aby spolu s námi udělali dětem radost. Aktuální informace najdete na našich internetových stránkách (http://osotr.cz) a na plakátech. Vzhledem
k tomu, že akci pořádáme až na konci letních prázdnin, může
dojít v programu ke změnám.
Robert Gális, předseda OSOTR

Občanský spolek pro obnovu
vu

tepelského regionu
Vás srdečně zve na

Den plný her
10.00 – 15.00
nádvoří zámku
v Chodové Plané
9 ±±
9 «Àæ³
Poníci, káry, střelnice
a další zábavná
stanoviště.
Více na OSOTR.CZ
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HASIČSKÉ OKÉNKO SDH
Vážení občané dnem 20. 5. 1875 byl zde v Chodové Plané
založen Sbor dobrovolných hasičů Chodová Planá. Oslavy 145
let měli být 23. 5. 2020 na místním zámku. Bohužel situace
s Koranavirem bylo vše zrušeno. Hledáme možný náhradní
termín oslav , ale zatím není v dohledu.
Historie založení
Sbor dobrovolných hasičů v Chodové Plané byl založen 20.
května 1875 pod názvem Kuttenplan. Zakladatel byl přední činitel Albin Kotz a Adolf Pecher. Sbor měl 60 členů a byl
součástí okresního hasičského svazu Planá č. 31 a od r. 1894
č. 35. Okresní svaz vznikl 10. 12. 1880 a sbor byl zakládajícím...
- stanovy sboru, které byly sepsány 5. 7. 1937 a zaslány
na SPU Planá. Zde byly schváleny 23. 8. 1937. V té době měl
sbor 42 členů. Ve stanovách se hasiči zavázali pomáhat při
hašení požárů a při živelných pohromách v Chodové Plané
a jejím blízkém okolí. Dále se rozhodli spolupracovat s Okresním sborem hasičů. Další povinnosti a práva hasičů, jejich činnosti a organizace sboru se zásadně neliší od současnosti:
- záznam o ustavující schůzi sboru, kterou SPÚ vzalo na vědomí a povolil. Schůze se konala 7. 9. 1937 v hostinci Bräuhausschenke v Chodové Plané
- seznam funkcionářů sboru z 8. 9. 1937 byl : vedoucí Josef
Hederer (kolář), jeho zástupce Alfred Zwerenz (tesař), vedoucí kanceláře Heinrich Rauwolf (stolař), jeho zástupce Anton
Felbinger (řidič), účetní Willibald Tonka (strojař), jeho zástupce Johann Gleissener (sklep mistr), vedoucí žebříku Walter
Haberzettl (vrchní sklepník), jeho zástupce Franz Bauer (pronajímatel aut), vedoucí stříkačky Karl Reichl (zámečník), jeho
zástupce Josef Meindl (zedník), vedoucí sanity Johan Kohl (nádeník), jeho zástupce Karl Kraus (nádeník), revizoři byly Josef
Kaiser (pronajímatel aut) a Josef Dobner (sládek). Všichni pánové bydleli v Chodové Plané
- slavnostní přehlídka sboru v Chodové Plané se konala dne
16. 4. 1938 v 19 hodin.
Současnost
Sbor dobrovolných hasičů se v lednu sešel, aby ohodnotil
rok 2019 a také zvolil nové vedení sboru na dalších pět let.
Na programu byly také oslavy.
Sbor čítá celkem 37 členů s toho je 14 mužů, 5 žen, 4
důchodce, 2 dorostenky a 12 mladých hasičů. Při zprávě starosty SDH bylo přečteno několik bodů o činnosti sboru. Sbor
se mimo jiné věnuje hlavně mladým hasičům. Za pomoci dotací od Městyse, OSH Tachov a od některých podnikatelů mají
mladí hasiči dobré zázemí pro požární sport a Okresní kolo
Plamen. Sbor spolupracuje s Městysem a podílí se na některých společných akcí. Spolupracuje také s místním pivovarem
CHODOVAR a také Hasičskou vzájemnou pojišťovnou Plzeň.
Pojišťovna zaštiťuje Memoriál Václava Zimáka, a to kategorii
veteránů. Každoročně pořádáme v místním kulturním domě
Hasičský ples. Spolupracujeme na dětských dnech a stavění
majky.
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Mladí hasiči
Kroužek mladých hasičů začíná v dubnu a končí vždy v polovině prosince. Tento kroužek není takový zájem, neboť není
proslaven jako fotbal, tenis a jiné sporty. Mladí hasiči mají svojí
Tachovskou ligu mladých hasičů a Okresní soutěž v branném
závodě PLAMEN. Ten je rozdělen na dvě části a to jaro a podzim. Sečtené výsledky určí celkové pořadí.
Kroužek začíná v dubnu a je většinou vždy v pátek od 16
- 18 hod. u hasičské zbrojnice. Od října většinou přechází
do kulturního domu, dle možností volného místa. Někdy se
kroužek přizpůsobuje ke konáním soutěží. Zahájení je vždy
v květnu, soutěží Plamen, a pokračuje skoro nepřetržitě až
do konce září. Účast na soutěží se sčítá do Tachovské ligy. Nejvíce soutěží je v červenu (každá sobota a někdy neděle), pak
dvěmi soutěžemi o prázdninách a v září pokračují každou sobotu. Ukončení sezóny je vždy v kolem 20. září Memoriálem
Václava Zimáka.
Mladí hasiči si v roce 2019 vedli velmi dobře. Z některých
soutěží si dovezli medaile a cenné body do celkové soutěže
Tachovské ligy. V Okresní kole Plamen se umístili kolem 6.
místa. V Tachovské lize skončili těsně na 5. místě. Mohli být na
čtvrtém.
V letoším roce zatím kroužek a soutěže jsou pozastavené
z důvodu nařízení vlády a zatím nevíme, jak to bude dál. Budeme dělat nábor dětí a věříme, že se mezi námi objeví nové
tváře.
Družstvo veteránů
Sbor má také družstvo veteránů a to se účastní Memoriálu Václava Zimáka. V kategorii veteránů obsadilo družstvo
2. místo, ale zcela ovládlo kategorii vetránů o nejtěžší družtvo.
V této kategorii vyhráli. Z tohoto Memoriálu si i mladí hasiči
vybojovali medaile.
Valná hromada
Výroční valná hromada sboru se věnovala volbě nového
vedení sboru. Jako starosta sboru dobrovolných hasičů byl
zvolen Václav Zimák. Náměstkem starosty byl zvolen Lukáš
Mejta. Členové výboru jsou Vlastimil Heteš, Pavel Norovský a
Hana Rusiňáková. Vedoucím mladých hasičů byl zvolen Vlastimil Heteš, jeho zástupcem Michal Šuk. Trenéři mladých hasičů
jsou Václav Zimák a Pavel Hnízdil. Inspektorem revizní kontroly byl zvolen Ivan Mejta a členové jsou Miroslav Šilhavý a Jiří
Kohout.
Sbor má také zastoupení v Okresním sdružení hasičů v Tachově na pozicích: náměstek starosty OSH je Jiří Kohout , člen
revizní rady OSH je Miroslav Šilhavý a v radě represe (velitelů)
OSH Václav Zimák.
Nové neboli staronové vedení se rozhodlo k výročí 145 let
nechat vyrobit „slavnostní ručně vyšívaný prapor” za přispění
Městyse, místního pivovaru Chodovar a dalších sponzorů.
Zhotovení toho praporu se ujala firma Velebny fam. Tento
prapor je finančně náročný, neboť je ručně vyšívaný. Rozhodnutím spolufinancování Městyse a místního pivovaru se sbor
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rozhodl oslovit místní podnikatel a blízké okolí. Spolupráce
financování bude každý vepsán na stuhy sponzorů, ta je součástí praporu. To této akce se zapojili i hasiči a někteří občané
Městyse.
Chtěl bych poděkovat těm, co nám pomohli spolufinancovat tento slavností prapor a všem, za spolupráci se sborem.
Oslavy by jsme chtěli uskutečnit do konce roku, ale uvidíme, jak se celá situace vyvine. O všem vás budeme informovat.

Václav Zimák
starosta JSDH Ch. Planá

Výjezdová jednotka Městyse vyjížděla
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městyse Chodová
Planá má katastr o rozloze 63 km2 . Městys sčítá kolem 1868
obyvateli. Do katastrálního území spadají obce Dolní Kramolín, Holubín, Pístov, Výškovice, Domoslavičky, Boněnov, Hostičkov, Michalovy Hory, Výškov, Chodová Planá a nově Kyjov
se Zadním Chodovem.
Jednotka může vyjíždět mimo svůj katastr a to v I.stupni
poplachu - do 20 obcí ve II.stupni až do 45 obcí, ve III. stupni
do 20 obcí. Jednotka je také zařazena na výjezd směr Karlovarský kraj. V I. stupni do 4 obcí ve II. stupni do 20 obcí do III.
stupně jednotka není zařazena.
Jednotka je zařazena jako JPO/III A . Předurčenost jednotky
je na kalamitní prořezy mot. pily, otvírání bytů, likvidace nebezpečného hmyzu, IZS transport pacientů.
Členové jednotky jsou všichni zaměstnání a aktivita v jednotce je omezena na čas. Někteří zaměstnavatelé netolerují
možnou neúčast v práci při zásahu, a když člen je v zaměstnání, je někdy dopravit se na výjezd nemožné. Není snadné
sestavit plán služeb, proto na výjezd vyjíždí ten, kdo má možnost se při zásahu dostavit do zbrojnice. Pevný plán služeb
mají pouze strojníci, na nichž závisí vyjet s vozidlem. Služby
máme 24 hodin denně po celý rok. Nikdy nevíte dopředu čas
ani den výjezdů, proto je tato činnost jak časově, tak i fyzicky
a psychicky náročná.
Jednotka disponuje se zásahovými vozidly cisternou CAS
MAN 4x4 s roku 2007, dopravním vozidlem DA AVIA 31 z roku
1988 a velitelským vozidle FABIA.
Vozidla jsou vybavena moderní pomocnou technikou
k různým zásahům. Máme také vyprošťovací zařízení, které
je umístěno ve vozidle DA. CAS má objem vody 3000 l a jeho
součástí je vysokotlaké zařízení o délce 60m, výkonné plovoucí čerpadlo, rozbrušovací pila, kalové čerpadlo motorové,
kalové čerpadlo elektrické, výkonná elektrocentrála s osvětlovacím stožárem 2x1000W. Je zde také umístěna motorová pila,
průrazová hasící jehla, ruční vyprošťování, ucpávky do kanálových vpustí a zároveň průrazový kanálový krtek. V CAS jsou
umístěny zdravotní potřeby a chemické obleky. Dále vysavač
na likvidaci nebezpečného hmyzu. Součástí jsou i dýchací přístroje pro posádku.
Členové jednotky prochází každé dva roky zdravotními
prohlídkami. Máme vyškoleného chemického technika, strojního technika, zdravotníka. Máme také instruktora - lektora na

mot.pily a lezectví. Máme speciální kurs HZS na motorové pily.
Členové jednotky prošli kurzem na dýchací techniku. Velitelé
se každý rok navštěvují na HZS cykli ku (to je školení pro velitele). Strojníci také se účastní strojního přeškolení na HZS.
Výjezdy jednotky
Jednotka za rok 2019 vyjela k 31 událostem s toho bylo 14
požárů, 14 technických pomocí s toho 5 transportů pacienta
a 3 plané výjezdy. 10 výjezdů bylo mimo katastr.
Jednotka zajišťovala dva ohňostroje v obci. Zabezpečila požární dohled na kulturních a jiných akcí ve spolupráci s Městysem a AMK Mar. Lázně. Zajistila promítání letního kina v parku.
Provedla kontrolu kanalizace v obci tím, že prolezla tuto část
kanalizace uvnitř z Chodské ulice až do pivovaru. Zajišťovala
zálivku stromů a dovoz vody. Otevřela několik zabouchnutých
dveří v obci. Účastnila se dětských dnů v Chodové Plané, Zadním Chodově a Chodském Újezdě, a na všech vytvořila pěnu
pro děti. Pěnu okusily také děti na tenisovém táboře na hřišti
Slavoje. Podílela se na stavění májky na zámku. Jednotka spolupracuje s místním pivovarem.
Naše jednotka byla vybrána na účast prověřovacího cvičení
pro hašení lesa v nedostupném terénu za pomocí vrtulníku.
Cvičení bylo organizováno HZS Plzeň a leteckou službou. Cvičení probíhalo v obci Erpužice v prostoru lesa u Lažan na Stříbrsku. Letecká služba zajišťovala shoz vody přímo do lesního
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porostu. Naše jednotka zajišťoval jeden úsek lesního požáru.
Na výjezdech členové jednotky strávili celkem 202 hodin. Dalších 825 hodin mimo výjezdy strávili na těchto akcích: požární
dohled 143 hod., údržba techniky 62 hod., oprava techniky
98 hod., úklid hasičské zbrojnice 18 hod., činnost pro Městys
169 hod., zajištění kulturních akcích 191 hod., dětské dny
75 hod. a výcvik a cvičení 69 hod.
Výjezdy od 1. 1. 2020 do 20. 5. 2020
5. 1. - 22:30 hod.: požár - komína Chodová Planá, Chodská
21. 1. - 21:30 hod.: technická pomoc - transport pacienta,
Chodová Planá
Vichřice SABRINA:
10. 2. - 7:09 hod:. technická pomoc - padlí strom přes komunikaci - Boněnov
10.2. - 11:39 hod.: technická pomoc - padlí strom přes komunikaci - Zadní Chodov směr Trstěnice
10.2. - 13:05 hod.: technická pomoc - utžený plech na komíně
- Chodová Planá , Lučina
10. 2. - 14:19 hod.: technická pomoc - strom přes komunikaci
- Chodová Planá směr Výškov
10. 2. - 15:40 hod.: technická pomoc - utržený plech na římse
(visí) - Chodová Planá , Sadova
10. 2. - 15:56 hod.: technická pomoc - utržená velká část
střechy - Chodová Planá, pivovar / demontáž střechy
s technikou do 22 hod.
29. 2. - 3:02 hod.: požár - hotelu Mar. Lázně, zásah až do 9 hod.

22. 3. - 18:18 hod.: technická pomoc - transport pacienta
- Chodová Planá,Slovany
26. 3. - 15:15 hod.: požár - požár osobního vozidla - Chodová
Planá, Svatá Anna
27. 3. - 10:40 hod.: požár - požár komína, Sadová
15. 4. - 10:12 hod.: technická pomoc - transport pacienta Chodová Planá, Lučina
9. 5. - 18:14 hod.: požár - požár garáže - Vysoké Sedliště
O dalších výjezdech a událostí u hasičů vás budeme informovat v dalších číslech Regentu
sestavil: velitel JSDH Václav Zimák

MŠ
Poděkování MŠ Chodová Planá
V rámci enviromentální výchovy (výchovy dítěte k odpovědnému a šetrnému přístupu k životnímu prostředí) se naše
MŠ rozhodla část naší rozsáhlé zahrady věnovat zahradničení.
Chtěli bychom tak dětem hravou a edukativní formou představit např., že jahody nerostou v supermarketech, ale že je
za tím daleká cesta. Děti budou moci sledovat proces, jak z
malého semínka vzniká život, kdy jim na konci práce bude odměnou sklizeň a ochutnávka plodů.
Cílem projektu je rozvoj a podpora kladného vztahu dětí k
přírodě a úcty k životu ve všech formách. Doufáme mj., že si
začnou potravin více vážit a nebudou jídlem plýtvat. Děti také
budou mít větší smysl pro povinnost, zodpovědnost a posílí
svou manuální zručnost.
Máme pro ně připravenou květinovou louku, bylinkovou
zahrádku, vyvýšený záhon se zeleninou, ovocné stromy a keře.
Děti budou svědky průběhu kompostování, poznají důležitost
přítomnosti žížal apod.
Při té příležitosti bychom chtěli poděkovat všem rodičům,
kteří nás v tomto nápadu podpořili a donesli cibulky tulipánů,
semínka apod. Poděkování patří také panu místostarostovi C.
Hiršovi za maliníky a kompost, panu K. Bendovi za dovezenou
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ornici, Karlovarské prádelně s.r.o. Chodová Planá za sudy na
dešťovou vodu a manželům Liškovým za dovezený koňský
hnůj.
Bc. Markéta Vanišová- učitelka MŠ
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TJ SLAVOJ
Společně jedeme dál
Neplánovaná přestávka z důvodu koronavirové pandemie
ovlivnila vše kolem nás. Ze dne na den jsme museli zastavit
veškeré sportovní vyžití pro naše děti. Byly zrušeny všechny
plánované akce, turnaje a soustředění. Bylo to velmi těžké období nejen pro děti, ale především pro jejich rodiče a prarodiče.
Bohužel šířící se nákaza přinesla opatření, která děti pociťují i nyní. Mládež stolního tenisu musela předčasně ukončit
sezónu. Jarní část fotbalové sezóny vůbec nezačala. Tenisová
sezóna krajských družstev byla zkrácena pouze na 3 hrací kola.
Jakmile začala vláda ČR rozvolňovat opatření, v TJ Slavoj
se ihned spustily tréninky pro děti a mládež. Byla povinnost
reagovat okamžitě a vrátit děti zpět, alespoň do sportovního
života. Snažíme se nyní připravit několik akcí, které jsme byli
nuceni zrušit nebo odložit. Čeká nás první ročník memoriálu
Milana Brůžka, na konci května odjíždíme na tenisové soustředění s 18-ti dětmi, o prázdninách uskutečníme 5. ročník Letního sportovního kempu přesto, že ještě donedávna nebylo
jasné, zda budeme moci. Děkuji všem dětem, že se opět vrátily
mezi nás, sportují a rodičům za projevenou důvěru.

Fotbal pro dívky
TJ Slavoj připravil pod projektem Fandíme našim dětem fotbalové tréninky pro dívky. Tréninky probíhají každý pátek
od 17:00 do 18:00 na sportovním stadionu městyse Chodová
Planá, pod vedením zkušených trenérů Mirky Sukové a Sáši
Suka. Na první trénink přišlo 17 děvčat, což nás velmi potěšilo.
Zveme všechny zájemce na další tréninky. Přihlásit se můžete
na: miroslava.sukova@seznam.cz. 				
Šéftrenérka dětí a mládeže TJ Slavoj Chodová Planá
Miroslava Suková

Šéftrenérka dětí a mládeže TJ Slavoj Chodová Planá
Miroslava Suková

Možnosti sportovních příležitostí pro děti a mládež
čas		15:00-16:00		16:00-17:30		15:45 -16:30		16:30-17:30
PONDĚLÍ

sportovky		

fotbal			

atletická příprava

tenis – ml. žactvo

čas		14:00-15:00		15:00-17:00		16:00-17:00		17:00-18:00
ÚTERÝ		

tenis – ml. žactvo

tenis – baby+mini nohejbal		

tenis – st. žactvo

čas		15:00-16:00		16:00-17:30		16:30-17:30
STŘEDA

florbal			fotbal			tenis – ml. žactvo

čas		14:00-15:00		15:00-16:00		16:00-17:00		17:00-18:00
ČTVRTEK

tenis – ml. žactvo

tenis – babytenis

tenis – minitenis

tenis – st. žactvo

čas		16:00-17:30		17:00-18:00
PÁTEK		fotbal			fotbal - dívky
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Turnaj fotbalových přípravek
TJ Slavoj připravil pod projektem Fandíme našim dětem fotbalové tréninky pro dívky. Tréninky probíhají každý pátek
od 17:00 do 18:00 na sportovním stadionu městyse Chodová
Planá, pod vedením zkušených trenérů Mirky Sukové a Sáši
Suka. Na první trénink přišlo 17 děvčat, což nás velmi potěšilo.
Zveme všechny zájemce na další tréninky. Přihlásit se můžete
na : miroslava.sukova@seznam.cz. 			
Šéftrenérka dětí a mládeže TJ Slavoj Chodová Planá
Miroslava Suková

vítáme další zájemce. Tréninky probíhají pod vedením nohejbalových trenérů Zdeňka Rolka a Filipa Motla. Scházíme se na
nohejbalovém kurtu. Pokud pravidelná účast a zájem vydrží,
je v plánu přidat ještě čtvrteční trénink.
Šéftrenérka dětí a mládeže TJ Slavoj Chodová Planá
Miroslava Suková

Vzdělávání trenérů

Atletická příprava

V době, kdy byly pozastaveny veškeré společné sportovní aktivity se TJ Slavoj snažil využít čas k vzdělání několika svých trenérů. A protože se také změnilo několik opatření a nařízení v
rámci pořádání táborů a kempů, bylo potřeba získat co nejaktuálnější informace. Úspěšným složením závěrečných zkoušek
u Červeného kříže v Plzni, tak TJ Slavoj Chodová Planá rozšířil
svoji základnu o další licencované zdravotníky.
TJ Slavoj Chodová Planá
Tereza Rotreklová

Nohejbal znovu začal

Všestranný Slavojáček

Po zimní přestávce se opět rozeběhly nohejbalové tréninky
pro děti a mládež. Každé úterý od 16:00 mezi sebe rádi při-

Celoroční soutěž jde pomalu do finále. I přes dlouhou neplánovanou přestávku z důvodu vyhlášeného nouzového stavu,

Po návratu dětí zpět na tréninky různých sportovních odvětví jsme se rozhodli zajistit, pro krajská tenisová družstva ml.
žactva, pravidelnou atletickou přípravu. Přes velkou neplánovanou pauzu je potřeba naše nejlepší družstva opět vrátit co
nejrychleji do správné kondice, protože je v červnu čeká zkrácena forma krajské tenisové soutěže, kde budou opět bojovat
o nejvyšší příčky. Tuto kondiční přípravu pro TJ Slavoj Chodová
Planá vede výborná atletická a maratonská běžkyně, paní Marcela Machová. Děti vzaly přípravu velmi zodpovědně a mají
100% účast, což nás velmi těší.
Šéftrenérka dětí a mládeže TJ Slavoj Chodová Planá
Miroslava Suková
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běžela soutěž dál. V období, kdy se nemohlo trénovat, byla
vyhlášena posilovací soutěž, kterou mohly děti splnit doma.
Doposud se přihlásilo více než 53 dětí, z toho mám opravdu
velkou radost. Sbírání bodů končí 30.6.2020, poté bude následovat vyhlášení výsledků a předání cen. Děkuji všem dětem,
které vytrvaly až do konce, ale i těm, které našly chuť zkusit
něco nového a daly šanci další nové soutěži.. 			
		
Šéftrenérka dětí a mládeže TJ Slavoj Chodová Planá
Miroslava Suková

Hráči se poprvé na hřišti po rozvolnění nařízení vlády ČR opět
sešli v půlce května. Zatím však netrénují naplno, ale scházejí
se dvakrát týdně na fotbálek.
V době přerušení soutěže se pokoušíme také starat o trávník
na hrací ploše sportovního areálu. V 1. fázi byl trávník zapískován a poté zapůjčeným strojem Verti drain provzdušněn.
Poslední fáze byla rozmetení navezeného písku.
David Hanko, radní

Fotbalisté TJ Slavoj
Fotbalisté TJ Slavoj již svou soutěž letos nedohrají. Všechny
amatérské fotbalové soutěže jsou v ročníku 2019/20 ukončeny. Znamená to, že nikdo nesestoupí a nikdo nepostoupí. A –
mužstvo Slavoje bude i v příštím ročníku hrát krajskou soutěž,
a to 1. B třídu. B – mužstvo bude nastupovat v okresní 4. Třídě.

PRVNÍ GOLFOVÝ TURNAJ
Golfový klub Chodová Planá využil rozvolnění opatření koronavirové pandemie a uspořádal 19. května 2020
v Mariánských Lázních první letní turnaj. Za krásného slunečného počasí se zde sešlo 35 hráčů. Konečné pořadí podle ran
vcelku odpovídalo hendikepům hráčů.
			ran
1. Němečková Amálie
74
2. Chladová Martina
82
3. Brűmmerová Anna
83
4. Foubíková Paula Marie 84
5. Hrdonková Adéla
85
5. Florián Filip 		
85
7. Novák Karel 		
86
8. Drda Lukáš 		
89
8. Klíma David 		
89
10. Staněk David ml.
91
11. Kotschy Jan 		
93
11. Špaček Michal
93
13. Fiala Miloš 		
94
14. Mejzlík Lukáš 95
15. Brűmmerová Bára
97
15. Manda Vladimír
97
15. Marcin Tomáš
97
18. Staňková Tereza
99

19. Florián Ladislav
20. Hlačík Luboš
20. Straka Jiří
22. Krejčí Antonín
23. Hlačík Miloš
24. Staněk David st.
25. Pich Radek
25. Ščasnár Gustav
27. Brůžek František
28. Hlačík Jakub
29. Malý Jan
30. Mach Pavel
31. Brűmmer Richard
32. Meister Herbert
33. Ambrož Jan
34. Hlačíková Kamila
35. Hlačíková Simona

ran
100
102
102
103
105
107
108
108
109
111
112
113
116
118
122
128
134

Soutěž o ceny se hodnotila podle dosažených stablefordových bodů. V kategorii hráčů s HCP od 0 do 19 zvítězila Němečková (42 STB) před Foubíkovou (41) a Novákem (39). V kategorii hráčů s HCP od 19,1 do 54 zvítězil Jakub Hlačík (43 STB)
před Staňkovou (41) a Kotschym (41).
Jiří Straka
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Denní tábory pro děti 2020 aneb MasterChef v Michalových Horách
Letos možná více než v předchozích
letech, bude pro rodiče obtížné zajistit
svým dětem kvalitní program v období
letních prázdnin. Mnozí z nich už vyčerpali v souvislosti s pandemii své dovolené, nebo si z různých důvodů teď dovolenou nebudou moci dovolit. Co ale
s dětmi o prázdninách, zvláště pak pokud nejsou prarodiče po ruce? Odpověď
na tuto otázku přináší MAS Český Západ
a přichází s nabídkou denních táboru
pro děti ze Stříbrska. Rodiče mohou vybírat z téměř patnácti turnusů s širokou
nabídkou zaměření.
Například v Michalových Horách mohou děti zažít nefalšovanou atmosféru
kuchařské show typu MasterChef a naučit se základy vaření s profesionálním
lektorem kuchařského umění. V případě
zájmu je možné zajistit svoz dětí z Plané
i Chodové Plané. V nedalekém Olbramově se mohou děti dozvědět něco víc
o naší přírodě na environmentálně zaměřeném táboře s tajuplným názvem
Elementy. Další tábory jsou pak připraveny ve Víchově, Bezdružicích, Stříbře
a v dalších obcích na území MAS. Kompletní nabídku denních táboru vč. registrace najdete 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

DENNÍ TÁBORY NA PLÁNSKU A OKOLÍ
13. - 17. 7. 2020
Elementy v Olbramově			

7-12 let		

600 Kč

20. - 24. 7. 2020
Zpátky do minulosti ve Víchově		

5-15 let		

700 Kč

3. - 7. 8. 2020
Kuchařský tábor v Michalových Horách 8-15 let		

1.100 Kč

17. – 21. 8. 2020
Ptačí svět ve Víchově			

750 Kč

6-15 let		

Veškeré informace a případné další termíny najdete
na www.mascz.cz/tabory.html
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.
Jak může konání tábora ovlivnit
COVID-19?
V době měnících se vládních opatření
kolem koronavirové nákazy není zatím
jasné jaká omezení budou pro letošní
tábory platit. Přesto všechno MAS Český
Západ situaci bedlivě sleduje a průběžně vyhodnocuje, tak aby výsledná podoba táborů byla v souladu se všemi hygienickými doporučeními a tím pádem co
možná nejbezpečnější.
„V případě, že by například nějaká
vládní nařízeni, druhá vlna nákazy či
podobná situace znemožnila tábory
uspořádat, rodiče se nemusí obávat
a poplatek za tábor jim vrátíme.“ doplňuje Jolana Dražská, finanční manažerka

MAS Český Západ.
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 stránkách: http://www.
mascz.cz/tabory.html.

Ondřej Pavelek
koordinátor akcí pro děti a žáky

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. 2020. Toto číslo vychází 8. 6. 2020.
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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