9/2020

OBČASNÍK MĚSTYSE CHODOVÁ PLANÁ

ROČNÍK 28

ČÍSLO 3

ÚVODNÍ SLOVO
Milí spoluobčané,
školní rok nám opět začíná a já doufám, že bude vše ve starých
kolejích tak, jak jsme byli zvyklí před dobou koronavirovou.
1. září jsme v naší škole přivítali 19 prvňáčků, které bude vzdělávat jejich třídní učitelka Mgr. Sedláčková. Těmto novým žáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a jejich rodičům pevné
nervy a trpělivost.
Při konání pivních slavností v sobotu dne 22. 8. 2020 proběhlo boží požehnání praporu našeho Sboru dobrovolných
hasičů, zhotoveného ke 145. výročí založení SDH v Chodové
Plané, požehnání pronesl farář Mgr. Jaroslav Šašek. Slavnostního pokřtění praporu se zúčastnili zástupci městyse, pivovaru
Chodovar, Sboru dobrovolných hasičů Chodové Plané, Sbory
dobrovolných hasičů z okolních obcí a zástupci partnerského
města Störstein.
Jak jistě víte, přistoupili jsme v roce 2018 k modernizaci komunikace mezi radnicí a občany a to prostřednictvím aplikace
Mobilní rozhlas. Již poněkolikáté apeluji na vás, naše občany,
abyste si, v co největším počtu, stáhli ZDARMA naši obecní aplikaci do svého chytrého telefonu nebo zaregistrovali
na úřadě městyse svou emailovou adresu. V aplikaci najdete
všechny zprávy z úřadu, aktuality, informace z úřední desky
a fotografie z událostí apod.. Podrobný návod jak aplikaci
nainstalovat naleznete na našich webových stránkách https:
//www.chodovaplana.cz/ostatni/mobilni-rozhlas/jak-se-zaregistrovat/. Jste zaregistrováni a přesto vám nechodí zprávy
do aplikace Mobilní rozhlas? Přijďte k nám a my vám rádi s vyřešením problému pomůžeme.
Chtěl bych poděkovat občanům, kteří vyplnili dotazník
ke Strategickému plánu rozvoje obce a jeho částí pro období 2021-2030. Ne však všechny připomínky svým obsahem
do Strategického plánu patří, jelikož Strategický plán má

obsahovat hlavní cíle, vize a finanční možnosti obce. V dotazníku byl zmiňován i obchvat Chodové Plané, který však
není investicí obce, nýbrž státní investicí (Ředitelství silnic
a dálnic). Této organizaci městys poskytuje veškerou součinnost a nepřetržitě s ní při přípravě obchvatu spolupracujeme.
Do příštího vydání chystám souhrnnou informaci o průběhu
přípravy výstavby obchvatu Chodové Plané. Zaslané dotazníky obsahovaly drobné opravy, návrhy na různé služby aj., které
využijeme jako námět ke zlepšení života v obci.
Zároveň vás chci informovat, že jsme ani v době ,,koronakrize,, nepřestali investovat do majetku obce a jak jste si jistě
všimli, probíhá výstavba tělocvičny, pokračují práce na zasíťování nových parcel pro výstavbu rodinných domů, probíhají
opravy chodníků a komunikací. Za přispění dotace z MMR
bude v nové obytné lokalitě vybudováno dětské hřiště a fitness stezka v zámeckém parku. Pokračují přípravné projektové práce na další části revitalizace sídliště Lučina. Těmito akcemi zároveň podporujeme podnikatele a živnostníky našeho
městyse a tím přispíváme ke zvýšení zaměstnanosti v obci.
Závěrem bych vás rád pozval k volbám do krajských zastupitelstev a do Senátu ČR, které se konají ve dnech 2. - 3. 10. 2020
(popř. II. kolo 9. - 10. 10. 2020). Krajské volby jsou z pohledu
našeho městyse důležité, neboť práce krajského zastupitelstva se odráží třeba v přípravě dotačních programů pro obce,
ze kterých v letošním roce také čerpáme finanční prostředky.
Konkrétně se jedná o dotaci na opravu MK v Pivovarské ulici,
zřízení bezpečnostního kamerového systému, značení cyklotras a opravu plotu u základní školy.
Všem přeji prožití krásných podzimních dnů bez nemoci.
Luboš Hlačík, starosta městyse

DĚNÍ V OBCI
Značení cyklotras
V rámci budování cyklotras jsme přistoupili k jejich značení.
Cykloznačení probíhá na vloni postavené cyklostezce směrem od Mariánských Lázní přes Chodovu Planou, kde jsou dvě
varianty . Jedna vede přes náměstí, kolem hotelu U Sládka
a druhá varianta vede přes zámecký park. V zámeckém parku
se obě tyto varianty opět spojují a vedou kolem nového hřbitova a u židovského hřbitova se opět rozdvojují - jedna směr
sv. Anna a druhá směr cyklostezka Chodová Planá - Planá. Toto
značení je zčásti financováno z dotace Plzeňského kraje.

Oprava vozovky
V součinnosti s SÚS proběhla 3. - 4. 8. 2020 další část opravy
vozovky směrem do Výškovic. V příštím roce by měla být oprava dokončena.
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Vjezdová brána

které se musí vyjádřit k uvedeným úpravám, bylo nám v rámci
jednání nabídnuto, že zmiňovanou investici zrealizujeme jako
společnou při rekonstrukci vozovky. Výstavba vjezdové brány
nám umožní vytvořit přechodové místo i u zámku. Současně ŘSD nabídlo, že uvedenou studii rozpracuje projekčně až
ke stavebnímu povolení. Akce by se měla realizovat následovně - v příštím roce zmiňované projekční práce včetně stavební
povolení, přes zimu výběrové řízení na dodavatele a v dubnu
2022 by se měla stavba zahájit.

Abychom mohli posunut dopravní značku začátek a konec
obce a tím snížit vjezdovou rychlost automobilů od Plané,
tak je podmínkou dopravní policie zbudování vjezdové brány. Z tohoto důvodu jsme nechali dopravního inženýra Pašavu zpracovat studii vjezdové brány. V rámci této studie jsme
chtěli také vytvořit přechod přes komunikaci I/21 a současně
zbudovat autobusové zastávky v obou směrech. Jelikož zmiňovaná komunikace je ve vlastnictví státu (ve správě ŘSD),
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Rozšíření zahrádkářské kolonie
K možnosti rozšíření zahrádkářské kolonie jsme vyčlenili místo
u bývalého železničního přejezdu na sv. Anně, kde jsme zmulčovali nevyužitý prostor a navezli ornici, která bude rozprostřena tak, aby zde mohly vzniknout nové zahrádky. Zahrádky
budou nabídnuty přednostně ČZS z. o. Chodová Planá.

Luboš Hlačík - starosta

Položení základního kamene tělocvičny
Zřízení dohledového bezpečnostního kamerového systému
V rámci zvyšování bezpečnosti v Chodové Plané, čemuž předcházelo vybudování bezpečného místa pro přecházení u školy
(ostrůvek) a zvýraznění přechodu pro chodce přes hl. silnici
I/21, nainstalování radarů k měření rychlosti, přistoupila obec
k instalaci bezpečnostního kamerového systému k monitorování vybraných míst, která budeme postupně rozšiřovat,
což nám zakoupený systém umožňuje. Záznamy z kamer lze
použít jako důkaz Policií ČR. Zároveň bych chtěl poděkovat
radnímu Tomáši Marcinovi za aktivní pomoc při realizaci celé
akce. Kamerový systém je spolufinancován z dotace Plzeňského kraje.
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24. června 2020 jsme slavnostně zahájili poklepáním na základní kámen stavbu nové tělocvičny ve školském areálu
v parku. Tělocvična by měla být dokončena v první polovině roku 2021. Tělocvična je spolufinancována Ministerstvem
financí České republiky, které přispěje 20 mil. korun. Stavbu
provádí firma S a H Rokycany, která podala nejnižší nabídku
na zhotovení stavby 40 510 403 Kč.

Veřejná toaleta
Na základě nedostupnosti veřejných toalet v prostorách přístupných nejširší veřejnosti v Chodové Plané byl tento stav
vyřešen instalací ryze české chytré veřejné toalety programu
SmartCity firmy Toilet Design s. r. o. ze Zruče n. Sázavou.
Chytrá veřejná toaleta je umístěna za autobusovou zastávkou u kostela a je vyzdobena potiskem zeleně zapadajícím
do zdejšího prostředí. Provozována je celoročně nonstop.
WC je možné využívat i za tmy, je osvětleno LED osvětlením
uvnitř i zvenčí.

Letní kino
V uplynulém létě jsme v zámeckém parku dvakrát pořádali letní kino. První promítání proběhlo 19. 6. 2020 a promítal se film
Ženská na vrcholu. Bohužel za nepříznivého počasí dorazila
pouze stovka diváků. Druhé promítání proběhlo 21. 8. 2020
a promítal se film 3 Bobule. Tentokrát za krásného letního
večera dorazilo nad tři stovky diváků. Projekce byla spojena
z degustací filmového vína od producenta filmu vinařství
VICAN. Hosté zde mohli ochutnat širokou škálu vín a odnést si
filmovou skleničku na víno.

WC je vybaveno moderními autonomními technologiemi přístupu a zároveň bezkontaktní platbou. Platí se SMS, naskenování QR kodu nebo stejně jako při nákupu bezdotykově platební kartou. Stačí jen přiložit
a po pár sekundách se zámek dveří odjistí a návštěvník může
vstoupit. Jak na to, o tom informuje návod na toaletě. Cena
za použití WC je 10,00 Kč. Za tento poplatek má uživatel k
dispozici toaletní papír, desinfekci, tekoucí vodu, mýdlo, zrcadlo a čisté sterilní prostředí. Pracovníkům městyse toaleta
umožňuje on-line sledování provozního stavu, spotřebu náplní a statistiky návštěvnosti. Přes webovou aplikaci toaleta
sama nahlásí, kolik je v ní vody na splachování, mytí rukou
a zda není nádrž na exkrementy plná.
K dispozici je možnost dobíjení mobilních telefonů a volně
přístupná WiFi.
Věříme, že tato nová toaleta bude dlouho sloužit našim občanům, turistům a všem ostatním, kteří náš městys navštíví.
M. Vonešová

Tomáš Marcin, radní

UPOZORNĚNÍ
Městys Chodová Planá se v poslední době potýká s problémem přemnožení potkanů a krys na řadě míst v obci, nyní
nastala tato situace na sídlišti Lučina. Obec se snaží zamezit
šíření hlodavců plošnou deratizací, která probíhá vždy v určitých intervalech nebo nárazově při nahlášení většího oblastního výskytu.
Zvýšení výskyt hlodavců může souviset mimo jiné i s krmením volně žijících nebo toulavých zvířat (zejména koček
a psů), která svou potravu nachází právě u odpadových nádob a také s tím, že do nádob pro komunální odpad občané

vyhazují nespotřebované potraviny z domácnosti, které jsou
rovněž výtečnou pochoutkou pro tyto hlodavce.
V této souvislosti bychom požádali občany nejen sídliště,
ale i více obydlených oblastí o součinnost v dodržování hygienických pravidel, pravidel odpadového hospodářství (třídění
odpadních komodit) a v zamezování umisťování krmiva pro
zvířata v obydlených částech.
Toto opatření má zabránit nejen vzniku nepořádku v obci,
ale také předcházet výskytu potkanů a krys.
Marie Vonešová
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 16 ze dne 24. 6. 2020
59. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 17. zasedání ZM a způsob
rozpravy vždy v návaznosti na jednotlivé body programu.
2. Návrhovou komisi ve složení: Vlastimil Machovec
Tomáš Benda
3. Ověřovatele zápisu:
Tomáš Marcin
Zdeňka Štěchová
4. Rozpočtové opatření č. 3/2020.
(bod č. 17.1 programu ZM)
5. Střednědobý výhled rozpočtu městyse 2021-2025.
(bod č. 17.2 programu ZM)
6. Pro žadatele dotace z Programu Podpora spolků pracujících
s mládeží ve výši nad 50-ti tisíc Kč pro rok 2020 takto: TJ Slavoj Chodová Planá z.s.: 80 000,00 Kč
(bod č. 17.3 programu ZM)
7. Vložení „Kanalizace Slunečná I.B“ do správy sdružení VSOZČ
Karlovy Vary. (bod č. 17.4 programu ZM)
8. Vložení „Vodovodu Slunečná I.B“ do správy sdružení VSOZČ
Karlovy Vary. (bod č. 17.5 programu ZM)
9. Vložení „Prodloužení vodovodního řadu Nádražní ul.“
do správy sdružení VSOZČ Karlovy Vary.
(bod č. 17.6 programu ZM)
10. Vložení „Prodloužení IS včelnice - vodovod“ do správy sdružení VSOZČ Karlovy Vary. (bod č. 17.7 programu ZM)
11. Vložení „Prodloužení IS včelnice - kanalizace“ do správy sdružení VSOZČ Karlovy Vary.
(bod č. 17.8 programu ZM)
12. Aktualizaci Zásad postupu pro stanovení prodeje a kupních
cen pozemků ve vlastnictví Městyse Chodová Planá při jejich
prodeji schválené ZM dne 1. 6. 2016, s účinností od 24. 6.
2020. (bod č. 17.10 programu ZM)
13. Prodej pozemků p.č. 67, trvalý travní porost, o výměře
3017 m2 a st. p.č. 19, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
866 m2 v k. ú.. (bod č. 17.11 programu ZM)
14. Veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi o vzájemné spolupráci
při plnění úkolů jednotek požární ochrany uzavřenou s obcí
Zadní Chodov. (bod č. 17.13 programu ZM)
15. OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů s účinností ode dne
vyhlášení. (bod č. 17.14 programu ZM)

16. Následující financování akce ,,Tělocvična Chodová Planá“
Dotace MF				20.000.000,00 Kč
Úvěr banky od Komerční banky, a.s. dle předložené nabídky
ze dne 23.06. 2020
					15.000.000,00 Kč
17. Rozpočet městyse			
5.510.403,41 Kč.
(bod č. 17.15 programu ZM)
18. Vyhlášení záměru prodeje st. p. č. 205, zast. plocha a nádvoří o výměře 1131 m2 vč. budovy (zámek) čp. 196 (nemovitá
kulturní památka), pozemku p.č. 4289 ost. plocha o výměře
137 m2 a část pozemku p.č. 37/4 ostatní plocha o výměře cca
4455 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) vše v k.ú. Chodová Planá. (bod č. 17.16 programu ZM)
19. Nákup 100% obchodního podílu obchodní společnosti
SALEO spol. s r.o., se sídlem Lidická tř. 1143/181, 370 07 České
Budějovice, IČO: 260 66 548 zapsané v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 11776 do majetku městyse Chodová Planá, se sídlem
Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá, IČO: 00259861
za cenu obchodního podílu. (bod č. 17.17 programu ZM)
60. ZM vyzývá:
1. Žadatele o odprodej pozemku p.č. 4174/44 v k.ú. Chodová
Planá k podání cenové nabídky písemně v obálce označené
„PRODEJ POZEMKU p.č. 4174/44 v k.ú. Chodová Planá - NEOTVÍRAT“ zaslané nebo osobně doručené na Úřad městyse
Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá do termínu dalšího zasedání ZM do 15:00 hodin a nebo
osobně doručit na zasedání ZM, jehož přesný datum a čas
budou zveřejněny na úřední desce Úřadu městyse Chodová
Planá. Nejnižší cenová nabídka je 750,- Kč/m2.
(bod č. 17.12 programu ZM)
61. ZM souhlasí:
1. S bezúplatným převodem pozemků p.č. 4006/2, ostatní
komunikace, o výměře 743 m2 v k.ú. Chodová Planá a p.č.
4014/2, ostatní komunikace o výměře 131 m2 v k.ú. Chodová
Planá od Státního pozemkového úřadu, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov do vlastnictví Městyse Chodová Planá. (bod č. 17.9 programu ZM)

INFORMACE PRO OBČANY
Postup na úseku občanských průkazů a cestovních
dokladů

Matriční úřad ve správním území Chodové Plané a trvalým
pobytem občana v Chodové Plané je zapisovatelem údajů
o ztrátě a odcizení občanského průkazu v jehož důsledku se
zneplatní OP prostřednictvím formuláře Czech POINT. Tento
úřad vydává potvrzení o ztrátě, odcizení a neplatnosti občanského průkazu a ztrátě, odcizení a neplatnosti cestovního
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dokladu., potvrzení o změně příjmení a jména a změně trvalého pobytu občana Chodové Plané. V případě ztráty, odcizení
a neplatnosti občanského průkazu a cestovního dokladu lze
o vydání nového občanského průkazu a cestovního dokladu
požádat pouze na pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů Městského úřadu v Tachově - v Hornické ulici
1695 (NE na matričních úřadech).
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INFORMACE K VOLBÁM
Poskytnutí informace pro voliče pro konání voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR konaných společně ve dnech 2. a 3. října 2020 ( I. kolo., případné II. kolo voleb
do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnech 9. a 10. října 2020).
Ve správním území Městyse Chodová Planá je stanoven jeden
volební okrsek se sídlem v přízemí budovy úřadu městyse
Chodová Planá v ulici Pohraniční stráže 129, Chodová Planá.
Volby se uskuteční ve volebním okrsku v pátek a sobotu ve
dnech 2. října a 3. října 2020; ( I. kolo, případné II. kolo voleb do
1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnech 9. října a 10. října 2020).
Oznámení o době a místě konání voleb bude zveřejněno na
úřední desce.
Hlasování ve volebním okrsku bude probíhat v pátek v době
od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 .do 14.00 hod. Všem
voličům budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodány
hlasovací lístky. V případě konání II. kola voleb do Senátu voliči
obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Před vstupem do
volební místnosti musí volič dodržet hygienicko - protiepidemické opatření – použití dezinfekčních prostředků k ošetření
rukou a chránit si dýchací cesty pomocí roušek.
Volič, který se v době konání voleb nebude nacházet ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu v Chodové Plané, si
může požádat o vydání voličského průkazu.

Žádost lze podat dvěma způsoby:
1. osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována,
neboť Úřad městyse Chodová Planá o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam. O vydání voličského
průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu
voličů, tj. do 30. září 2020 do 16:00 hodin.
2. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby,
tj. do 25. září 2020 Úřadu městyse Chodová Planá.
Podání může být učiněno v této formě:
■ žádosti v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným
podpisem voliče
■ žádost v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem voliče
■ žádost v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky
O vydání voličského průkazu může volič s trvalým pobytem
v Chodové Plané žádat na Úřadu městyse v Chodové Plané,
Pohraniční stráže 129, (1.patro, kancelář č. 7- matrika/EO).
Písemná podání se zasílají na adresu:
Úřad městyse Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13
Chodová Planá, nebo na ID datové schránky: sefb3dc. (Městys
Chodová Planá).

MOBILNÍ SBĚR

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

Stanoviště

v v neděli 18. 10. 2020

Doba přistavení mobilní sběrny:

Dolní Kramolín			

12:30 – 12:50

Holubín				12:55 – 13:05
Pístov				13:10 – 13:20
Výškov				13:40 – 14:00
Michalovy Hory			

14:05 – 14:40

Boněnov

14:45 – 15:15

Hostičkov

15:20 – 15:30

Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní sběrny
firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, monočlánky, pneumatiky,
oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné
složky vyskytující se v komunálním odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být ze zákona
neprodyšně zabalen!
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC + monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče, přenosné baterie - monočlánky,
olověné akumulátory.
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner na objemný
komunální odpad (tj. například části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.).
Veškeré odpady budou od občanů přebírány zdarma !!!

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.
Děkují Vám pracovníci firmy EKODEPON.
5
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Vandalismus
Vandalismus - aktuální problém, který trápí i Chodovou Planou. Již v minulosti se často stávalo, že zejména po víkendu
byly v obci poničené lavičky, dopravní značky, vylámané odpadkové koše apod. Obec vždy všechno nechala opravit, ale
ne všechno dlouho opravené vydrželo. A pořád dokola.
V rámci plánovaného zvyšování bezpečnosti přistoupilo
vedení městyse k realizaci zřízení kamerového systému v části obce. Kamery působí především preventivně, ale také mohou pomoci dopadnout pachatele trestných činností, zvýšit
bezpečí v obci a chránit majetek městyse. Kamerový systém
by měl sloužit jednak pro monitoring frekventovaných míst,
kde v minulosti opakovaně docházelo k narušení veřejného
pořádku a jednak k prevenci kriminality. Výběr lokalit vychází
z analýzy rizikovosti vybraných míst, kterou provedli zástupci
radnice.
Že je třeba pachatele přestupků zjišťovat, svědčí i nedávný incident, kdy byla neznámými sprejery pomalována právě

nová smart toaleta a autobusová zastávka u kostela. Pracovníci CHODOVKA a. s. vše na náklady obce vyčistili a netrvalo
dlouho, a dosud neznámí sprejeři úřadovali znovu a opět si
jako malířské plátno vybrali autobusovou zastávku a prvky
workoutu. Protože je sprejerství již od počátku trestný čin, zahájili policisté úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Tímto žádáme občany,
kteří by znali totožnost rádoby umělců, aby kontaktovali podatelnu úřadu městyse nebo přímo Policii ČR v Plané.
Každý krok, který povede k úspěšnému dopadení pachatele, vede k tomu, že budeme mít hezké a bezpečné prostředí,
ve kterém chceme žít.
M. Vonešová

PODĚKOVÁNÍ SESTŘIČKÁM V NAŠEM REGIONU
Díky všem, kteří podpořili svou sestřičku!!!!
Ve čtvrtek 16. 7. jsme předali první část poukazů sestřičkám v nemocnici Sv. Anny v Plané. Polovina z vybraného, tedy
25 poukazů pro sestřičky, si od zástupců městyse Chodová
Planá a pana starosty Luboše Hlačíka a jednatele rodinného pivovaru Chodovar s.r.o. pana Jiřího Plevky převzala paní
Dagmar Špédlová a sestřičky, které si alespoň na okamžik
udělaly čas. Druhá polovina putuje do nemocnice Cheb.
Projekt podpoř svoji sestřičku vznikl spontánně v době
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boje s nemocí COVID 19. Myslím, že všichni jsme v tomto čase
pochopili, jak důležitá je práce zdravotníků nejen v době pandemie, ale kdykoliv. Jak jsou nám na blízku a k dispozici právě
v okamžiku, když je nejhůř a jejich angažovanost, osobní přístup, obětavost bychom nikdy neměli brát jako samozřejmost.
Děkujeme všem partnerům akce! Děkujeme vám, kteří jste
přispěli! A děkujeme sestřičkám!
Děkujeme vám! 			
FB Chodovar s.r.o.
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INFORMACE K AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ
Od 30. 8. 2020 do 12. 12. 2020 jsou vydány nové jízdní řády pro autobusovou přepravu, kterou zajišťuje společnost ARRIVA
STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., provozovna Tachov. Kompletní jízdní řády můžete najít na www.portal.idos.cz v sekci autobusová doprava
po zadání názvu naší obce.
Nově je upravena jízdní trasa ranního školního autobusového spoje Chodová Planá - Planá (číslo 490723), o jehož změnu
zažádala obec Chodová Planá v červenci letošního roku. Oproti původnímu spoji došlo k posunutí času odjezdu a příjezdu
o 3 minuty dříve a navíc je přidána zastávka v Sadové ulici v Plané.

Odjezd				zastávka			Příjezd
Chodová Planá			

Sadová ulice Planá		

Planá aut. zastávka

7:45				7:50				7:52
Cestující linkovými autobusy po Plzeňském kraji se od 14. června 2020 mohou těšit na více než 300 nových moderních autobusů
v barvách Plzeňského kraje. Všechna vozidla budou nízkopodlažní a vysoce komfortní – vyjma moderního vzhledu a zvýšeného
pohodlí nabídnou i klimatizaci, USB nabíječky a na hlavních trasách ve vybraných spojích bude k dispozici i Wi-Fi připojení.

Jedna jízdenka po celém kraji
Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který budou moci lidé využívat jak pro autobusy, tak i pro vlaky, a platný bude
pro jednotlivé jízdy i pro předplatné. Rozhodnete-li se cestovat veřejnou dopravou v rámci Plzeňského kraje, bude vám na cestu
stačit vždy jedna jízdenka. Nebudete tak muset komplikovaně řešit, se kterým dopravcem pojedete, a u koho to vyjde levněji.

Dispečink
Nově bude od stejného data spuštěn dispečink
integrovaného systému, který bude hlídat přestupní vazby na nádražích, a to i mezi drážní a autobusovou dopravou. Přes dispečink bude možno
objednat také tzv. spoje na zavolání. Jde o spoje
s nepravidelnou vytížeností, které jsou místo zrušení převedeny do režimu objednávky.
Neobjednají-li si cestující spoj, autobus nevyjede.
Objednávka bude možná telefonicky přes číslo,
které bude na každém jízdním řádu, či přes webový
formulář.
Vítanou novinkou bude v budoucnu mobilní
aplikace Virtuální Plzeňská karta, ve které si
bude možné zakoupit jednotlivé přestupní jízdné
dopředu, v klidu domova, nebo například až
na zastávce. Jízdné se bude v rámci aplikace kontrolovat u řidiče přes QR kód, který je obsažený přímo
v jízdence. Časem pak do aplikace přibude další
příjemný bonus, a to zobrazování informací o volných místech v autobusech pro jízdní kola. Tato
místa si v daném vozidle bude možné přes aplikaci
i rezervovat.

Veškeré informace o nové dopravě
naleznete na webových stránkách
• www.idpk.cz
• Facebooku
• Instagramu.
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PODZIM V KNIHOVNĚ
S končícími prázdninami se také v knihovně připravuje
podzimní program.
Od září 2020 se po celý školní rok bude realizovat program
pro děti z mateřské a základní školy. Předškolákům nabídneme program Čteme s nečtenáři, který je podpořen mezinárodním programem RWCT Čtením a psaním ke kritickému
myšlení. Setkání dětí s knihovnicí bude probíhat jednou týdně v budově mateřské školy. Dále se knihovna bude podílet
na realizaci aktivity projektu OPVV Šablony II Čtenářský klub.
Aktivita je určená žákům základní školy a bude probíhat jednou týdně v budově ZŠ.
Od 22. 9. nás čeká jedna z prvních přednášek soukromého
historika PhDr. Daniela Švece, který se věnuje letecké historii
RAF a životu letců za doby první republiky. Zatím jsou v plánu
tři přednášky, v případě zájmu občanů bude program pokračovat i na jaře 2021. Více na danielsvecraf.webnode.cz

Dále se v listopadu potkáme na vítání malých občánků na
radnici městyse. Knihovna se zapojila do projektu S Knížkou
do života. Malí občánci se stanou čtenáři knihovny, dostanou
první knižní dárky a od ledna 2021 se pro rodiče s dětmi budou připravovat vzdělávací setkávání, která by měla rodičům
ukázat, jak zapojit i ty nejmenší do prvního čtení doma v rodině.
Některé akce byly připraveny již na jaře 2020, ale nouzový
stav nedovolil plány uskutečnit. Tak věřím, že i navzdory stávající situaci si najdeme čas na společné setkání v knihovně.
Děkuji tímto také čtenářům, kteří knihovně zachovali přízeň
a do knihovny se vrátili už na konci dubna a přicházeli i během
letních prázdnin, kdy byla knihovna letos v provozu. Zároveň
se těším na všechny malé a velké čtenáře, se kterými se budeme moci potkávat ať už na akcích pořádaných knihovnou,
nebo Městysem Chodová Planá.

Kalendář
od září 2020

Čteme s nečtenáři a Čtenářský klub, MŠ a ZŠ
Chodová Planá, pouze pro žáky školy
Kulturní dům, pro veřejnost

20. 10. 2020

Přednáška Československé letectvo 30. let
aneb Život letce I. republiky, Kulturní dům,
		pro veřejnost

V úterý 10. 11. přijede na besedu se žáky ZŠ paní spisovatelka Petra Braunová. Budou představeny některé knihy pro děti
a mládež, které jsou také k zapůjčení v naší knihovně. Akce
se koná jako projektový den MŠ a ZŠ Chodová Planá v rámci
dvouletého projektu OPVV Šablony II.
Více na petrabraunova.cz
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10. 11. 2020
		

Autorské čtení a beseda s autorem,
ZŠ Chodová Planá, pouze pro žáky školy

17. 11. 2020
		

Přednáška Filmové hvězdy první republiky,
Kulturní dům, pro veřejnost

listopad 2020
		
		

S knížkou do života, vítání občánků,
Radnice Městyse Chodová Planá, pro zvané
rodiče a děti

Otevírací doba
Od 1. 9. 2020 je knihovna opět otevřena dvakrát týdně,
tj. v úterý od 9 do 11 hodin a ve čtvrtek od 16 do 18 hodin.
Marie Lehocká
knihovna@chodovaplana.cz
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ SPOLUOBČÁNKY
Vážení spoluobčané,
dovolte abychom Vám představili další nové občánky Chodové Plané.
Mamince Petře a tatínkovi Lukášovi se 26. dubna 2020
ve Stodske porodnici narodila Linda Kristínová.
Po porodu vážila 2870 g a měřila 50 cm. Doma se na ní již netrpělivě těšila sestřička Petruška.

Mamince Iloně a tatínkovi Václavovi se 25. Května 2020
ve 14:05 hodin v plzeňské Gynekologycko - porodnické klinice
na Lochotíně narodil Mikuláš Benedikt.
Po porodu vážil 2620 g. Doma se na něj již netrpělivě těšila
sestřička Sofinka.
Rodičům přejeme mnoho nádherných chvilek a Lindě a Mikulášovi přejeme spoustu štěstí, radosti a především pevné
zdraví.
David Hanko, radní

KULTURA A AKCE
NABÍDNĚTE STROM PRO LETOŠNÍ ROK
Pokud máte někdo na svém pozemku vhodný strom, který
by posloužil pro rok 2020 jako obecní vánoční stromek na náměstí (cca 8 m), tak můžete zaslat fotografii na: městys@chodovaplana.cz . Komisí bude následně vybrán nejhezčí strom.
Vítězný strom bude z vašeho pozemku na naše náklady přemístěn na náměstí.

POZVÁNKA NA ROZSVĚCENÍ STROMEČKU
Městys Chodová Planá Vás srdečně zve 29. 11.2020 na slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu, jež se stalo naší oblíbenou tradicí. Akce se bude konat stejně první adventní neděli
na chodovoplánském náměstí. Můžete se opět těšit na společné zpívání koled, hudbu v podání DM Bandu Planá, teplé
svařené víno, domácí buchty. Přijďte se uvolnit od všedních
starostí a užít klidnou Vánoční atmosféru.
David Hanko, radní
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2020

JÓGA V CHODOVÉ PLANÉ
Chcete získat lepší fyzickou kondici?
Naučit se relaxovat?
Naučit se ovládat dech?
Hledáte úlevu od stresu?
Přijďte na jógu.
Každý čtvrtek od 19 hodin v KD Chodová Planá
Jóga je považována za jedno z nejstarších cvičení na světě. Díky ní můžeme zlepšit nejen
svůj fyzický, ale i psychický stav. Největší část jógové hodiny představuje samotné cvičení
ve formě
f
ě ásan
á
– pozic,
i kkteréé vedou
d k protažení
ž í a posílení
íl í svalů
lů celého
léh těla.
ěl P
Provádí
ádí se
zvolna, plynule, bez švihů a pohyb je pod vědomou kontrolou. V jógové praxi
věnuji vysokou prioritu dýchání. Závěrem každé hodiny je relaxace. Jóga je nesoutěživá a
cílem je cvičit tak, aby člověku prospívala po stránce tělesné i duševní.

informace: Marcela Dibďáková
tel.: 774 135 184
facebook: Jóga Mariánky
www.jogamarianky.webnode.cz
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
NOVÝ ZÁMEK CHODOVÁ PLANÁ
www.zamek-chodova-plana.cz

www.facebook.com/zamekchodovaplana

Obnova zámeckého plotu: Dokončena
Navazujeme na informaci uveřejněnou v posledním čísle
informačního listu „Regent“ o čištění a natírání dřevěného zámeckého plotu. Svůj slib členové spolku Nový zámek splnili.
A to na výbornou!
Obnova plotu v délce cca 84 m byla dnem 22. 6. 2020 dokončena. Plot byl očištěn od lišejníku a natřen dvakrát po
obou stranách. Současně s ním natřeli členové spolku lavičky
v zámeckém areálu, které to již potřebovaly.
O otevírání zámeckého areálu o sobotách, nedělích a státních svátcích se starají členové spolku Nový zámek již 8 let.
Letos je areál zámku otevřen v období 4. 4. do 25. 10. 2020.
Děkujeme všem za jejich letitou aktivitu. Osud zámku a zámeckého areálu nám i jako občanům není lhostejný.
Slávka Janochová

Člověče nezlob se… se přeci jen hrálo!
Za hezkého počasí v neděli 14. 6. 2020 dopoledne připravili
členové spolku Nový zámek vše ke konání 7. ročníku soutěže „Obří Člověče nezlob se…“ v zámeckém areálu v Chodové
Plané.

Postavili jsme stany, připravili poháry, diplomy, barevné čepice, ceny pro soutěžící i stánek s občerstvením. Namalovali
barevnými křídami na asfaltové ploše hrací pole. Vše jak má
být. Začátek byl plánován na 13. hodinu.
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Děti přišly soutěžit a ejhle, začala bouřka a rozpršelo se. Co
teď? Soutěžící se rychle schovali pod velikým stanem. Stejně
rychle přišel i nápad zahrát si tuto hru v malém provedení. Došlo na stolní hru. A byla to velká legrace, jak si ji děti i jejich
rodiče užívali. Toho smíchu a fandění mezi nimi! Opět náš zámecký areál po dlouhé době ožil.
1. místo vyhrálo družstvo „Sluníčka“: Nikola Černohorská,
Jaroušek Maryška, Marcela Machová, Jana Matoušková.
2. místo obsadilo družstvo „Dešťáci“: David Bobita,
Lukáš Bobita, Vladislav Halada, Matyáš Havlíček.

3. místo vybojovaly „Borůvky“:
Ondřej Mach, Eva Matoušková, Jan Fous, Jakub Matoušek.
Odměnu za 4. místo si odnesli „Polňáci“: Michal Toth, Adriana
Zítková, David Zítka, Dominik Toth.
Jsme rádi, že vše dobře dopadlo i přes bouřku a déšť. Snaha
našich členů spolku Nový zámek byla opět úžasná. Těšíme se
za rok na další setkání při 8. ročníku této oblíbené hry.
Slávka Janochová

OBČANSKÝ SPOLEK PRO OBNOVU TEPELSKÉHO REGIONU
Činnost Občanského spolku
pro obnovu tepelského regionu
(OSOTR) - jako celé společnosti byla v letošním roce limitována
vyhlášením nouzového stavu a nařízeními vlády či ministerstva zdravotnictví. I tak OSOTR připravil na konec srpna jako
obvykle Den plný her pro děti. Poděkování patří všem dobrovolníkům (jak členům OSOTRu, tak ostatním), kteří se na
organizaci této dosti složité a náročné akce obětavě podíleli.
Nesmíme zapomenout poděkovat také všem dobrovolným
dárcům, kteří nám opět pomohli uhradit část nákladů, a představitelům našeho městyse, kteří nám vycházejí při pořádání
této akce vždy vstříc. Jsem také rád, že stále držíme tradici a od
dětí nevybíráme žádné vstupné či zápisné.
Ani ve ztížených podmínkách neustaly práce na obnově
kostela Všech svatých v Boněnově. Letos se nám podařilo
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instalovat oltářní mřížku (fotografie naleznete na našich internetových stránkách a jednu také v tomto vydání REGENTu) a
dokončit práce na hlavním oltáři. Uspořádali jsme také několikolikrát brigádu, takže je kolem kostela pořádek a posekaná
tráva, odkopali jsme také zeminu kolem stěn kostela, aby do
nich nepronikala vlhkost. Stále se také snažíme vyřešit zatékání do kostela skrze okna, tedy problém, který se táhne už od
jejich instalace.
V současné době nejsme schopni podat relevantní informace o konání vánoční výstavy. Je nám jasné, že „roušková“
výstava by asi nebyla pro veřejnost příliš lákavým řešením, takže její uspořádání zůstává letos více než nejisté. Na každý pád
aktuální informace naleznete na našich internetových stránkách - http://osotr.cz.
Robert Gális, předseda OSOTR
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TJ SLAVOJ
Letní sportovní kemp 2020 - DIVOKÝ ZÁPAD
V polovině července proběhl v Chodové Plané V. ročník letního sportovního kempu s tématikou Divokého západu. Letošního ročníku se zúčastnilo neuvěřitelných 117 dětí. Týdenní
příměstský kemp přišel na sportovní stadion zahájit poslanec
Ing. Jan Volný, který věnoval dětem tenisový dres z daviscupového mužstva ČR a spolu s panem starostou městyse Lubošem
Hlačíkem, popřáli dětem hodně sportovních zážitků a radosti.
Každý den čekaly na malé indiány, pistolníky a bandity
netradiční sportovní disciplíny, kvízy, tréninkové jednotky,
a společně bojovali o celkového vítěze celotáborové hry. Podtéma každého dne přinášelo spoustu nových znalostí a příběhů. Společně se putovalo po indiánské stezce přes známé
Údolí smrti. Na severu byla navštívena zlatá horečka a také na
všechny čekalo zdolání generála Shermana. Závěr patřil společnému zakopání válečné sekery.
Během týdenního putování se v doprovodném programu
představila kynologická organizace VORA Mariánské Lázně,
která převedla ukázku výcviku psů, zásah, obranu a dopadení
zloděje. Děti potěšil svým vystoupením rekordman ve fotbalové technice p. Václav Chaloupek. Svojí účastí přispěla také trenérka mládeže FAČR, Michaela Bernardová. Navštívili nás koně
z Ranche Kříženec, na kterých se všechny děti mohly svézt. Už
tak naplněný program přijela podpořit 15. Přední hlídka Royal
Rangers, která připravila dětem několik horolezeckých prvků.
Nejhezčím okamžikem byla návštěva odborníka na indiánský
život, p. Jiřího Kohouta, který s dětmi předvedl několik původních indiánských tanců. Ukázal také dobové zbraně, kožešiny,
práci s lasem a bičem. Chybět nemohli ani naši dobrovolní
hasiči, kteří si pro děti připravili pěnovou lázeň.

Závěrečný den přijela celý sportovní areál navštívit
Česká televize, která natočila průběh dění sportovního kempu
a také několik rozhovorů se zakladateli, organizátory a dětmi.
Významnou událostí letošního ročníku byla návštěva olympijského vítěze z Nagana 1998 a zároveň předsedy Národní
sportovní agentury, p. Milana Hniličky, který přijel osobně děti
pozdravit a poděkovat organizátorům za výbornou práci pro
děti a mládež.
Cílem kempu bylo po náročném začátku tohoto roku vrátit dětem opět široké možnosti sportovního vyžití. Ukázat jak
důležité je přátelství a jakou váhu má nejen mezi sportovci
hra fair-play. Neustálá snaha o zlepšení sportovního zázemí
a vytváření stále lepších podmínek pro děti, přinesla sportovní
organizaci TJ Slavoj Chodová Planá a městysu Chodová Planá to nejhezčí možné poděkování, kterým byla účast 117 dětí
a rozzářené spokojené tváře.
Na závěr celotýdenního sportování se se všemi rozloučil
prezident TJ Slavoj Chodová Planá, Sáša Suk. Poděkoval všem
dětem, rodičům, organizacím a partnerům, kteří se podíleli
na pátém ročníku kempu. Celý sportovní kemp ukončila sportovní ředitelka dětí a mládeže v TJ Slavoj, Mirka Suková, která poděkovala všem vedoucím a trenérům, za práci s dětmi
a programem, který dokázali společně připravit.
Fandíme našim dětem
Sportovní ředitelka dětí a mládeže
Miroslava Suková
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Smíšené čtyrhry v rekordní účasti
Tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá uspořádal 4.července
tradiční turnaj ve smíšených čtyřhrách. Zúčastnil se rekordní
počet 24 dvojic. Hráči museli být rozdělení do tří skupin – Profi,
Rodiče a děti, Mládež. Ve skupině Profi hráli většinou zkušení
tenisté. Celkovými vítězi se stali Tereza Krejzová s Jiřím Čepelákem. Ve skupině Rodiče a děti se vítězi stala dvojice Martina

Kohoutová s Jiřím Rožmbergem, kteří ve finále porazili Hanku
Fišákovou s Mikulášem Janochem. Ve skupině Mládež si vítězství odnesla dvojce Amálie Kollmannová a Jakub Zimák, která
ve finále porazila Nikolu Černohorskou s Davidem Pokorným.
Sportovní ředitelka dětí a mládeže
Miroslava Suková

Kop-ten vyhrála žena
Na kurtech v Chodové Plané se 1.srpna 2020 konal 9.ročník tenisového turnaje pro současné i bývalé fotbalové hráče a trenéry. Zúčastnilo se 22 hráčů, kteří byli rozlosováni do
čtyř základních skupin. Ze skupin postoupili vždy dva hráči do
čtvrtfinále. Po odehrání skupin museli odejít oba loňští finalisté (Karel Petrželka mladší a Jiří Straka) a tak se otevřela cesta
k vítězství dalším hráčům. Ve čtvrtfinále vyhrála Mirka Suková
nad Pavlem Chvalem 4:1, Jiří Abramčuk nad Janem Plecitým
4:3, Richard Krejza nad Zdeňkem Kutičkou 4:0 a Karel Petrželka
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starší nad Pavlem Bobkem 4:0. První semifinále bylo největší bitvou turnaje. Suková dokázala porazit Abramčuka v tie-breaku 7:6. Ve druhém semifinále Krejza porazil Petrželku 6:2.
Ve finále Suková vyhrála nad Krejzou 6:4 a v souboji o 3.místo
Abramčuk porazil Petrželku 4:1. Na závěr nejlepší hráči převzali poháry a věcné ceny od hlavního sponzora turnaje Richarda
Krejzy a dalšího sponzora Václava Černého.
Zapsal Jiří Straka
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Tenisté

Všestranný Slavojáček

Mistři plzeňského kraje

První ročník celoroční soutěže, do které se přihlásilo přes 53
dětí, je u konce. Děti pilně celý školní rok sbíraly body z tréninků, zápasů, závodů a dalších soutěží. Poslední měsíce jsme
tak mohli sledovat vyrovnané souboje nejen na předních příčkách. 4. července proběhlo vyhlášení všech dětí na sportovním stadionu. Pro prvních patnáct příček byly připraveny věcné ceny. Vítězkou prvního ročníku se stala Nikola Honzíková
se ziskem 171 bodů. Na dalších místech bylo pořadí : Aneta
Ovčačiková, Mikuláš Rapšo, David Pokorný, Jakub Zimák, Klára
Zimáková, Marek Jahoda, Natálie Hlavničková, Jan Fous, Jan
Mydlo, Viktorie Rapšová, Richard Hastík, Mikuláš Janoch, Martina Kohoutová, Matyáš Dědouch a další.

Obrovským úspěchem se stalo vystoupení našich tenistů
ve věkové kategorii - mladší žactvo. Tým ve složení: Jakub Zimák, David Pokorný, Pavel Bobek, Jan Váňa, , Vanessa Cimická
a Petra Procházková, dokázal ve strhujícím finále, proti celku
Dioss Nýřany, v několikahodinové bitvě vyhrát. Poprvé tak
máme v historii Chodové Plané vítěze krajské soutěže - kategorie OŽM III. B. Velká pochvala patří celému týmu za přístup
k tréninkům a atletické přípravě v celé sezóně. Poděkování
patří také rodičům za obětavost, při těchto celodenních zápasových výletech.

Nejmladší naděje jsou bronzové v kraji

Sportovní ředitelka dětí a mládeže Miroslava Suková

Další velkým překvapením byla neuvěřitelná jízda soutěží
z řady našich nejmenších tenistů (kategorie – minitenis). Tým
ve složení : David Mertl, Aneta Ovčačiková, Mia Cunniffe, Zdeněk Pokorný ml., Anna Černáková a Klára Zimáková, nejprve
senzačně vyřadil LTC Domažlice a následně porazil v derby TJ
Sokol Planá. Ve finálové skupině už naše nejmenší děti nestačily pouze na tenisové akademie z Plzně. V nejmladší kategorii
tak slavíme další historický úspěch, kterým je třetí místo v celé
krajské soutěži.

Tenisová družstva dětí
V letošním roce dokázal tenisový oddíl Slavoje Chodová Planá
přihlásit do krajských soutěží celkem 4 družstva. Nasadili jsme
poprvé od založení klubu, družstva do krajských soutěží kategorie minitenis, babytenis a mladší žactvo A a B. Museli jsme
již předběžně domlouvat tenisové dvorce v jiných lokalitách,
protože kapacitně už se nemůže vejít. Velký zájem dětí nejen
o tenis, nám dělá velkou radost. Nejúspěšnější tenisovou sezónu zakončila všechna družstva společně na závěrečné, kde
proběhlo předání ocenění a vyhlášení všech dětí.
SPORT ANO,DROGY NE
Sportovní ředitelka dětí a mládeže
Miroslava Suková

Srpnový program pro děti
Ve spolupráci s TJ Slavoj Chodová Planá a AŠSK, uspořádala
v srpnu ZŠMŠ Chodová Planá čtyřdenní program pro děti.
Projekt byl postaven formou dopoledních vzdělávacích bloků
a doplněn odpoledními sportovními aktivitami z programu
Slavoje - Skauting GO. Děti tak navštívily například letecký
park ve Zruči, muzeum miniatur - Park Boheminium, zoologickou zahradu v Plzni, Hornické muzeum v Plané nebo kolonádu
v Mariánských Lázních. Odpolední část byla zaměřená na volnočasové aktivity, soutěže, turistiku, plavání a také návštěvu
přírodního parku Prelát. Díky získanému grantu AŠSK mohlo
tak 14 dětí, které se zapojily do celoroční soutěže Všestranný
Slavojáček, zažít mnoho dobrodružství a zábavy. Srpnovým
programem děti provázely lektorky Mirka Suková a Slávka
Sloupová.
Lektorka ZŠMŠ Miroslava Suková
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Šachisté zvou mládež
Šachový oddíl Slavoj Chodová Planá od září obnovuje tréninky pro děti. Budou se konat každou první neděli v měsíci
od 13 do 15 hodin v přísálí kulturního domu. První trénink
bude 6. září. Zájemci se mohou přihlásit u Jiřího Straky, telefon
739 834 131.
Šachový oddíl pořádal od začátku roku každý měsíc turnaj pro
členy i veřejnost v bistru Caribik. Celkem to zatím bylo 5 turnajů. První turnaj vyhrál Jiří Straka, druhý Miroslav Lulák, třetí
opět Straka, čtvrtý Robert Knaus a pátý Štefan Kapolka. Děti
měly jeden turnaj společný s plánským kroužkem a mezi osmi
účastníky vyhrál Filip Vácha.
Jiří Straka

den provázela krásná fotbalová atmosféra, kdy se na sportovním stadiónu předvedlo přes 100 mladých sportovců. Svou
přítomností podpořila první ročník memoriálu paní Maruška Brůžková. Celý fotbalový svátek pro děti připravili trenéři
fotbalové mládeže za podpory partnerů : p. Miroslav Černý,
p. Petr Hreus, p. Richard Krejza, p. Bohuslav Soukup, p. Luboš
Hlačík, společnost Polytec s.r.o., p. Karel Petrželka, p. Radek
Pánek a paní Marie Brůžková. Vítězem celého turnaje se stalo
mužstvo TK Jiskra Bezdružice. Děkujeme všem za podporu při
přípravách a skvělou návštěvu fanoušků a rodičů během celé
sportovní akce.
Sportovní ředitelka dětí a mládeže
Miroslava Suková

Pingpongový stůl
Městys Chodová Planá zainvestoval ve spotortovním areálu
TJ Slavoj Chodová Planá do betonového pinpongového stolu,
který byl nainstalován v červenci. Povedlo se tak rozšíření využití sportovního areálu o další sport.
			
David Hanko

Memoriál Milana Brůžka
27. června uspořádal Slavoj Chodová Planá první ročník fotbalového turnaje pro děti, který byl věnován dlouholetému
činovníkovi organizace, panu Milanu Brůžkovi. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 mužstev z Tachovska a Mariánskolázeňska.
Slavoj dokázal postavit tři týmy dětí a z toho jedno dívčí. Celý
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Pozvánka na Slavojáckou zábavu
Fotbalový oddíl TJ Slavoj Chodová Planá Vás srdečně zve na
Slavojáckou zábavu. Akce se koná dne 26. 9.2020 v kulturním domě v Chodové Plané. Začátek zábavy je ve 20:00 hod.
Vstupné 100 Kč. K poslechu a tanci hraje DUO ANYWAY.

Tj Slavoj Chodová Planá - fotbal muži
Fotbalisté A týmu Slavoj Chodová Planá hráli v minulém ročníku opět krajskou soutěž. Soutěž byla ale z důvodu epidemie
Covid 19 po odehrání podzimní části ukončena. Do nového
ročníku krajské soutěže vstupují hráči Slavoje s cílem umístění se opět v klidných částech tabulky a předejít tak starostem
o setrvání v kraji. V sezóně 2020/2021 sehrajeme 4 okresní
derby, a to proti Tachovu ( již se hrálo 0:4), Plané, Dlouhému
Újezdu a Chodskému Újezdu.
Fotbalisté B týmu budou hrát v následující sezóně opět IV. Třídu.

Slavojáci odehrají všechny své domácí zápasy v sobotu
od 15:00 hod. B – mužstvo bude hrát své domácí zápasy v neděli od 14:00 hod.
Chtěli bychom poděkovat sponzorům, městysu Chodová Planá a především Vám všem fanouškům za podporu chodovoplánského fotbalu. Budeme se těšit na další spolupráci v nové
sezóně a na Vaše návštěvy na našich utkáních.
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:
Richard Krejza
Vedoucí mužstva:
Ladislav Hybšt
PR: 			
Václav Černý, David Hanko
David Hanko

TJ Slavoj Chodová Planá – fotbal- podzim 2020
1. kolo
So
		Ne
2. kolo
So
		Ne
3. kolo
So
		So
4. kolo
So
		Ne
5. kolo
So
		
Ne
6. kolo
So
		
So
7. kolo
So
		
Ne
8. kolo
So
9. kolo
Ne
		
So
10. kolo
So
		So
11. kolo
Ne
		
So
12. kolo
So
		Ne
13. kolo
So
		Ne

22.8.		
15:00		
Slavoj A 		
x
23.8.		15:00		Holostřevy 		x
29.8.		
15:00		
Horšovský Týn
x
30.8.		14:00		Slavoj B		x
5.9.		
15:00		
Slavoj A 		
x
5.9.		14:30		Ctiboř 		x
12.9.		
16:30		
Chodov 		
x
13.9.		14:00		Slavoj B 		x
19.9.		
15:00		
Slavoj A 		
x
20.9.		
15:00		
Tachov B 		
x
26.9.		
15:00		
Slavoj A 		
x
26.9.		
15:30		
Staré Sedliště
x
3.10.		
15:00		
Krchleby 		
x
4.10.		
14:00		
Slavoj B 		
x
10.10.		
15:00		
Slavoj A		
x
18.10.		
14:30		
Postřekov 		
x
17.10.		
14:30		
Slavoj B 		
x
24.10.		
14:30		
Slavoj A 		
x
24.10.		14:30		Bernartice 		x
1.11.		
14:00		
Kdyně 		
x
31.10.		
14:00		
Slavoj B 		
x
7.11.		
14:00		
Slavoj A 		
x
8.11.		10:30		Brod 			x
14.11.		
13:30		
Chodský Újezd
x
15.11.		13:30		Slavoj B 		x

Tachov A
Slavoj B
Slavoj A
Částkov B
Klenčí
Slavoj B
Slavoj A
Zhoř
Mrákov
Slavoj B
Planá
Slavoj B
Slavoj A
Studánka B
Nečtiny
Slavoj A
Bezdružice B
Úněšov
Slavoj B
Slavoj A
Hošťka
Dlouhý Újezd
Slavoj B
Slavoj A
Vranov
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GOLFISTÉ OPĚT HRAJÍ
Golfový klub Chodová Planá po koronavirové pandemii
obnovil svou činnost. Uspořádal pět turnajů započítávaných
do soutěže o mistra klubu. Místy konání byly Mariánské Lázně, Háje u Karlových Varů, dvakrát Lázně Kynžvart a naposledy
Karlovy Vary. Průměrná účast byla 23 hráčů. Dále klub uspořádal 19.6. turnaj pro děti na hřišti v Zádubu. Mezi pěti mladými golfisty zvítězila Barbora Brűmmerová. Následující akcí
byl turnaj dvojic konaný jako memoriál Slávka Janocha. Hrál se

26. 6. na hřišti v Zádubu. Z deseti dvojic byli nejlepší Barbora Volmůtová s Lubošem Hlačíkem. Golfový klub se zúčastnil
soutěže pětičlenných družstev pořádané Českou golfovou federací. Hrála se čtyřkolově na hřištích v Teplicích a v Alfrédově.
Mezi devatenácti družstvy obsadila Chodová Planá třinácté
místo.
Jiří Straka

SPORTKLUB Chodová Planá z.s.
Voda
24. - 26. 7. 2020 se již tradičně vodácká parta Sportklubu
vydala na jednu z Českých řek. Tentokrát se 49 nadšenců vydalo na Sázavu. Za tři dny vodáci zdolali celkem 46,62 km
a 11 jezů. Vyplouvali jsme z Ledče nad Sázavou a po třech
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dnech jsme končili v Soběšíně. Po celou dobu nás po souši
doprovázel autobus, který převážel naše zavazadla do jednotlivých kempů.
Tomáš Marcin
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Vojenský den pro děti
5. 7. 2020 Sportklub Chodová Planá z. s. uspořádal
s Ing. Pavlem Štěpánkem v areálu zámku Vojenský den
pro děti. Na akci se podílely místní spolky SDH Chodová Planá, SRPDŠ při ZŠ a MŠ Chodová Planá, Městys Chodová Planá a OSOTR, který poskytl šlapací káry pro děti.

Na place byly k vidění armádní stroje nadšeného sběratele
Pavla Štěpánka: Praga V3S, Tatra 813, BRDM-2 a BVP OT90
a další stroje jeho kamarádů sběratelů. Děti soutěžily v mnoha
připravených disciplínách.
Tomáš Marcin

Běh z Pístova
Sportklub Chodová Planá z. s. pořádá 46. 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 11. října 2020
Hlavní závod z Pístova je rozdělen do čtyř kategorií:
ročníky 1981 a mladší - muži (do 39 let)			
ročníky 1971 - 1980 - veteráni I (40 - 49 let)		
ročníky 1961 - 1970 - veteráni II (50 - 59 let)		
ročníky 1951 - 1960 - veteráni III (60 - 69 let)
ročníky 1950 a starší - veteráni IV (nad 70 let)		

ročníky 1981 a mladší – ženy (do 39 let)
ročníky 1971 - 1980 - veteránky I (40 - 49 let)
ročníky 1970 a starší - veteránky II (nad 50 let)
ročníky od roku 2005 – děti do 15-ti let

kategorie „V tahu“ - běh se psy
závodníci mladší 15-ti let pouze za přítomnosti a se souhlasem zákonných zástupců
Startovné:
50,- Kč při přihlášení předem v týdnu před závodem (č.ú. 265955275/0300)
		
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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Internet s rychlostí až 1000 Mb můžete mít i vy, díky naší
nejrychlejší optické síti, kterou neustále rozšiřujeme. Už
nyní se můžete okamžitě připojit na mnoha lokalitách v
celé Plané. Dostupnost si můžete rychle ověřit, stačí když
mi zavoláte nebo napíšete.
Veškeré potřebné zařízení od nás dostanete zdarma. Navíc
získáte doživotní záruku a servis zdarma.
Pořiďte si také televizi po internetu s více než 150 programy. Funguje skvěle na chytré i klasické televizi.

Volejte na 725 714 725 nebo pište
na kristyna.solarova@tanet.cz.
Kristýna Solařová, obchodní zástupkyně

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb prodává slepičky našeho chovu: Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska
Stáří slepiček 15-19 týdnů
Cena 169 - 219,- Kč/ks - dle stáří
Prodeje se uskuteční : Chodová Planá - pod kostelem u hotelu U sládka

22. 9. a 20. 10. 2020 - 16.00 hod.
13. 10. 2020 - 9.00 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace Po - Pá od 9⁰⁰ - 16⁰⁰ hod. na tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

ZÁVĚREM
Těšíme se na vaše připomínky a náměty, které přivítáme. Pokud máte zájem publikovat svůj příspěvek v našem občasníku, je možné jej podat
na Úřadě městyse kdykoli během pracovní doby v kanceláři č. 6, totéž se týká i inzerce.
Rádi bychom předávali občanům informace o činnostech všech zájmových skupin na území obce, ať se jedná o sportovní, kulturní, zájmové
nebo jiné kroužky. Prostě, kdo má zájem dát o sobě něco vědět, o svém názoru či akci, kterou 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 15. 11. 2020. Toto číslo vychází 11. 9. 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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