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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
rok 2021 je téměř ve své polovině. Pomalu, ale jistě přichází
léto a s ním čas dovolených a prázdnin. Jak se uvnitř našeho
občasníku za chvilku dočtete sami, u nás se opravdu nudit nebudete. Ještě než se rozjedete do krajů blízkých i vzdálenějších, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval na některé
chystané akce – současné české filmy promítané v letním kině,
na XIII. Svatojánské chodské slavnosti nebo na Mistrovství ČR
v koulení pivních sudů pořádaných rodinným pivovarem
Chodovar.
V předpokládaném termínu se nám podařilo dokončit
stavbu tělocvičny v hodnotě cca 40 mil. Kč, jednu z našich
největších investičních akcí od sametové revoluce. Mám
velkou radost, že v příštím školním roce už budou moci žáci
cvičit v plnohodnotném sportovním zařízení a že všichni sportuchtiví nadšenci z Chodové Plané a jistě i z širokého okolí
najdou pro realizaci svých aktivit důstojný sportovní stánek.
Zároveň již nyní usilovně pracujeme na přípravě i realizaci
dalších projektů, které plánujeme uskutečnit v nejbližší době
(např. výstavba seniorských bytů, další část revitalizace sídliště
Lučina, odbahnění Návesného rybníka a další).
Na jedné straně se nám daří realizovat plánované projekty,
ale na druhé se čas od času objeví i nějaké ty starosti. Mezi
ty nejpalčivější poslední doby patří ohlášený záměr společnosti iVotom Pardubice, která plánuje výstavbu a provoz
zařízení na drcení vyřazených starých železničních pražců
v bývalém areálu drůbežárny. Ubezpečuji vás, že tento projekt
vnímáme jako podnikatelský záměr, který je zcela v rozporu
s rozvojovými, strategickými a územními zájmy našeho městysu a budeme prosazovat takové kroky, které povedou k ochraně našich obyvatel. Podotýkám, že uděláme vše, co bude
v našich silách, abychom realizaci uvedeného projektu zamezili.
Náš městys se rozrůstá, noví občané se nám rodí, ale bohužel nás mnozí také opouštějí. Mezi nimi si dovolím na tomto
místě vzpomenout na nedávno zesnulou paní Hertu Farářovou. A to nejen proto, že byla dlouhá léta nejstarší občankou
našeho městysu (ne každému se dostane pocty v podobě
prožité stovky let). Z pohledu dějin naší obce to nebyla její jediná zásluha. Zejména v prvních letech po sametové revoluci
byla spojovacím článkem v navazování pout mezi původními
a současnými obyvateli Chodové Plané zpřetrhaných světovou válkou i životem na opačných stranách ostnatého drátu v dobách politicky a ekonomicky rozdělené Evropy. Vždy

s ochotou plnila své tlumočnické role při jednáních úřadů,
škol, či spolků na obou stranách českoněmecké hranice i při
setkáváních odsunutých starousedlíků s poválečnou a porevoluční generací obyvatel Chodové Plané, která později vyústila také do současných partnerských vztahů s obcí Störnstein. Velmi si její práce odvedené pro městys vážím a touto
cestou jí posílám za její příspěvek k rozvoji Chodové Plané
poslední poděkování.
Rád bych využil náš občasník k poděkování některým
aktivním spoluobčanům a členům spolků za jejich úsilí, organizaci, nápady, kreativitu a ochotu udělat naše veřejná prostranství upravenějšími a hezčími nejen pro místní, ale i pro
návštěvníky, kteří do našich ,,končin“ zavítají.
Mezi ně patří např. paní Frederike Šefčíková, která se
ve spolupráci s několika dalšími občany z Výškova zasloužila
o výsadbu stromů a keřů a zvelebení okolí vodárny na začátku Výškova. Společně vytvořili další půvabné odpočinkové
místo s výhledem do okolní krajiny.
Městys Chodová Planá pomohl před několika měsíci spolku Hostíčkov s legalizací jejich klubovny ,,Hospoda Bezbab“.
Svépomocí členů spolku vzniklo příjemné posezení, ve kterém najdou útočiště nejen samotní členové, ale i turisté, kteří
si místo oblíbili a velmi si ho pochvalují.
Jsem rád, že mohu poděkovat i občanům Boněnova, kteří
pod vedením pana Pavla Gajdíka projevili zájem podílet se
na úpravě veřejných ploch v obci a pomohli vyčistit vodní
plochu pod bytovým domem. Byli bychom rádi, kdyby třeba
tato činnost byla prvním krůčkem k založení spolku v Boněnově, který v budoucnu rádi podpoříme.
I dílčí úprava zanedbané plochy a změna nevzhledného
místa k lepšímu pomůže zlepšit náš každodenní život, neboť
veřejná prostranství slouží všem, nejvíce však vždy těm, kdo
bydlí v jejich bezprostřední blízkosti nebo těm, kteří se chystají na cílenou návštěvu našeho kraje.
Závěrem vám přeji krásné prožití dovolené, mnoho
pasivního i aktivního odpočinku a dětem příjemné prázdniny, které bohužel vždy uplynou jako voda. Velmi se těším
na osobní setkání s vámi, třeba na některé z výše uvedených
akcí, třeba bez roušek a bez obav u sklenice skvělého oroseného zlatavého Chodovaru.
Luboš Hlačík
starosta městyse
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DĚNÍ V OBCI
PIVOVARSKÁ ULICE
Aktuálně probíhají dokončovací práce v Pivovarské ulici.
Při akci byly osazeny kamenné obrubníky a položena kamenná dlažba na chodníky i na komunikaci a proběhla částečná
oprava kanalizace. Celá rekonstrukce v hodnotě 4 225 0000,byla podpořena dotací získanou z Plzeňského Kraje ve výši
700 000,- Kč.
NOVÁ POKLÁDKA ASFALTU
V části zámeckého parku pod
hřištěm proběhla nová pokládka asfaltového povrchu
od mateřské školky k ulici Nádražní u železničního přejezdu. Podél cesty se připravuje
vybudování nového veřejného osvětlení, které proběhne
v letních měsících.

Pivovarská ulice

ULICE SLUNEČNÁ
Ve Slunečné ulici byly provedeny konečné terénní úpravy
na novém dětském hřišti. Je zasetá tráva a hřiště bude v nejbližší době zpřístupněno veřejnosti.
Tomáš Marcin, radní

Ulice Slunečná

O ROK POZDĚJI
U příležitosti 76. výročí konce II. světové války položili představitelé městysu Chodová Planá 21. dubna 2021 pamětní kytici u Pístovského památníku obětem pochodu smrti a v době
koronavirové výluky společenských událostí tak uctili památku obětem jménem občanů Chodové Plané. Ani by nás před
rokem nenapadlo, když jsme absolvovali vzpomínkový obřad
ve vší tichosti, bez novinářů, tónů státní hymny a obvyklých
účastníků tradiční piety, že po roce tomu bude stejně. Ani tak
nám klacky pod nohami, které tam vložil malý neviditelný nepřítel, nezabránily v uctění památky obětí konce válečného
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běsnění. Tím víc, že dnešní doba, jako by byla přeformovávána
prostřednictvím virového protivníka ke ztrátám elementárních norem lidské slušnosti, soudržnosti, tolerance, pochopení a úcty k druhému.
V předvečer výročí konce války v Evropě položili představitelé městysu Chodová Planá 7. května 2021 také pamětní
kytici v národních barvách u Pomníku obětem II. světové války
v areálu hřbitova v Chodové Plané.
Lidé, bděte.
Zdroj, text a foto J. Ambrož
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OZNÁMENÍ ÚŘADU
Možnost využívání služeb Zásilkovny
Oznamujeme občanům, že od 17.05. 2021 je možné využít
služeb Z-BOXU Zásilkovny pro výdej zásilek, který se nachází
v blízkosti obecního úřadu u parkoviště, na adrese Chodská
368.
Standardní úložní doba zásilek jsou 3 dny s možností prodloužení o další 2 dny.
Co potřebujete k vyzvednutí zásilky?
- mobilní aplikaci Zásilkovna
- zapnutý Bluetooth a polohové služby (GPS)
- uhrazenou dobírku předem
Dobírku lze uhradit předem přímo v mobilní aplikaci Zásilkovna, nebo online přes platební bránu pomocí odkazu, který
jste obdrželi v e-mailu.
Více informací na: zbox.zasilkovna.cz

KULTURA A AKCE
Svatojánské slavnosti 2021
Dovolujeme si vás pozvat na tradiční chodovoplánské Svatojánské slavnosti. V minulém roce jsme byli nuceni tuto naši
pouť z důvodu pandemie Covid-19 zrušit. Vývoj situace nám
na poslední chvíli umožnil tuto kulturní akci uspořádat a tak
jsme se rozhodli, že Svatojánské slavnosti letos v Chodové Plané budou.
Tato akce opět proběhne ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar. V pátek 25. 6. 2021 bude v zámeckém parku Letní kino. Promítat se začne ve 21:30 hodin. Svatojánské
slavnosti se 26. 6. 2021 konají v chodovoplánském zámeckém areálu. V areálu pivovaru Chodovar bude ve stejný den
probíhat Mistrovství ČR v koulení pivních sudů a amatérská
silácká soutěž Strongman. Novinkou letošní poutě bude především její průběh. Poprvé nebude kulturní program pouze
dopoledne a odpoledne, ale budeme pokračovat do pozdních
večerních hodin. Těšit se můžete na vystoupení pivovarské
dechové kapely Chodovarka, vystoupí zde také Staropražští
pardálové. Večerní program zahájí západočeská a kapela Hlavolamy, poté se představí Olympic revival. Po tomto vystoupení se až do konce poutě ujmou pomyslného hudebního
žezla W Band. Podrobný program najdete v tomto vydání.
Informace o pouti budou také zaslány prostřednictvím aplikace mobilní rozhlas.

a proto jsme se dohodli na uspořádání 1. hudebního festivalu
v novodobé historii Městyse Chodová Planá. Ten by se měl dle
předpokladů uskutečnit v průběhu září 2021.
David Hanko, radní

Letní kina a hudební festival v Chodové Plané
V letošním roce se nám povedlo prohloubit spolupráci
s firmou Nanosound. Ti do konce minulého roku pořádali
letní kina a další kulturní akce v areálu plánského koupaliště.
Od letošního roku bude však jejich aktivita s Městysem Chodová Planá. Díky této hlubší spolupráci můžeme našim spoluobčanům nabídnout více promítání v chodovplánském parku. Zástupci Nanosound se pohybují také na hudební scéně,
3
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ

NOVÝ ZÁMEK CHODOVÁ PLANÁ
www.zamek-chodova-plana.cz
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Náš spolek Nový zámek Chodová Planá, z. s. byl založen
jako nezisková organizace dne 24. 8. 2011. Zní to až neuvěřitelně, ale členové spolku již deset let ve svém volném čase
pořádají pro dospělé a děti kulturně-sportovní akce v areálu
zámku a jeho okolí. Jsme báječná parta lidí, kteří mají radost,
když se jakákoli akce povede. Každému z nich patří velké poděkování za jejich obětavou činnost.
Členové spolku po dohodě s úřadem městyse otevírají areál o sobotách a nedělích a státních svátcích vždy od dubna
do října každým rokem. Přední i zadní brána zámeckého areálu je otevřená od 8 hodin do 19 hodin.
Na průchod zámeckým areálem si lidé a hlavně děti natolik
zvykli, že se brzy zjara již ptají, kdy bude zase otevřeno. Cestu
do parku přes zámek si rády zkracují mladí i ti starší, maminky s kočárky a děti na kolech. Navíc asfaltová plocha v bezpečném areálu zámku je lákavá na projížďky a setkávání dětí
a jejich rodičů.
Co jsme za dobu naší existence svépomocí zajistili a zorganizovali?
V roce 2012 jsme z vlastních zdrojů zafinancovali nákup
dvou informačních tabulí v německém a v ruském jazyce
o historii zámku. Jedna visí na předních vratech při vstupu
do areálu zámku a druhá na vratech při vstupu do parku.
Od doby vzniku spolku proběhla v areálu zámku divadla
„Láznění“, velkou návštěvnost jsme zaznamenali při uvedení
muzikálů „Noc na Karlštejně“ , „Postřižiny“, „Rusalka“ aj.
Každoročně pro celé rodiny pořádáme soutěže „Obří člověče nezlob se“ nebo nedělní odpoledne plné zábavy „Zámecká
jízda zručnosti“.
Zámecká „Dokopná“ je akcí známou v celém širokém okolí
pečením výborných bramborových placek ze zelím nebo s povidly. Při této příležitosti si návštěvníci rádi zatančí při hudbě
a děti mají aktivity připravené ve výtvarné dílničce nebo se vydovádějí na skákacím hradu.
Velmi oblíbené je také „Vánoční zpívání“ na zámku.
Pro členy spolku pořádáme poznávací zájezdy po krásách
naší vlasti.
V květnu 2020 členové spolku očistili od mechu a jiného
nánosu 83 m dřevěného plotu kolem areálu zámku. Poté ho
natřeli ve dvou vrstvách. Jednalo se o první takovouto úpravu
plotu po deseti letech, kdy byl nainstalován.
U každé akce se členové zapojí také do obsluhy v našich
občerstvovacích stáncích. Není to nic lehkého, práce je kolem
každé akce mnoho. Jedná se např. o zajištění nákupu všech
ingrediencí, kelímků, talířků a dalšího materiálu, dále příprava
cen pro výherce soutěží, plakáty, letáčky, domlouvání doprovodných kapel, se kterými spolupracujeme - Country Crazy

Horses, Lidová muzika z Chrástu, soubor Rozmarýnek, kapela
Čágo nebo DM BAND aj.
Spolek je také v kontaktu s Dětským domovem Planá. Děti
pravidelně zveme na naše akce a ony našich nabídek rády
využívají.
Celé ty roky jsme sháněli sponzory pro akce, které mají ukázat, jak je celý zámecký areál bezpečným a útulným místem
pro malé i velké příležitosti v životě obce. Uspořádat a ufinancovat kulturní projekty není a nebylo lehké. Děkujeme všem
našim sponzorům. Naše projekty prezentujeme na vlastních
webových stránkách, na stránkách městyse, v Regentu i informačních listech v okolí.
Aktivně se snažíme zapojovat do dění kolem krásného
a historického objektu zámku. Je nutné znát jeho historii, abychom mohli přemýšlet o jeho budoucnosti. Zámek je nádherná dominanta celé naší obce.
I roce 2021 máme v plánu pokračovat v naší činnosti. Doufáme, že současná pandemická situace se zlepší a budeme se
moci opět sejít s našimi kamarády a příznivci našeho spolku
Nový zámek Chodová Planá, z.s.
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Spolek Nový zámek Chodová Planá slaví 10. výročí

www.facebook.com/zamekchodovaplana

52ÿ1Ì.

6SROHN1RYì=iPHN]V&KRGRYi3ODQi9iV]YHQD










6287ćæ92%ĕÌ0Åÿ/29ćÿ(1(=/2%6(µ
352'ć7,,'263ć/e

RGLQ

RGRRK

+2'1271e&(1<
2SĈWGĖHYĈQpNXçHON\ILQVNiKUD´0|ONN\µ
+UDMHYKRGQiSURNDçGpKREH]UR]GtOXYĈNX
2SpNiQtEXĖWĠ
2EĀHUVWYHQt]DMLåWĈQR

]iPHFNìDUHiOY&KRGRYp3ODQp
=YHPHåLURNRXYHĖHMQRVW

WLVNiUQD
ZZZOLHEOSULQWF]

4

Regent č. 2/2021

018º</'-%*1&182.#0\U
21Ą&

,;52é1«.'2.231§
1(-'(2)27%$/
VUSQD
2'22+2',1

9$5(/8=0.89&+2'29§3/$1§

2'è'0ª24#8º%*$4#/$1418º%*2.#%'-&.'$#$+èè+0#4'%'267

UG\GNÊOKRQXKFN[

(161&1-7/'06#%'#,+0¦<*+5614+'%*1&18¦2.#0¦#81,'05-6'%*0+-#25
521.'è'05-¦8º68#40¦#21<08#%ª5176öä'241&ö6+
8º56#8#*1521&Ą5-º%**+5614+%-º%*2Ą'&/ö6Č

sss21%'.17&1$7-100ª#-%','<#$'<2'è'011$è'4568'0ª
-215.'%*7#2Ąª2#&0ö-6#0%+$7&'*46-#2'.#dè)1r
54&'è0ö<8'/'i+41-178'Ą',0156
$ 8 72ý H U Y H Q ê

6321=2ě,$.&(

0 $ 5 , È 1 6 . e/ È = 1 ċ

-,ěË+é6(.

6%ċ51e68529,1<3/$1È

OBČANSKÝ SPOLEK PRO OBNOVU TEPELSKÉHO REGIONU
Činnost Občanského spolku
pro obnovu tepelského regionu
(OSOTR) stejně jako nás všech je
omezena nařízeními vlády, takže
jsme ani letos nemohli např. uspořádat oblíbenou velikonoční
výstavu. Proto se soustředíme na obnovu boněnovského kostela Všech svatých. Brzy by měl být dokončen hlavní oltář, do
léta bychom chtěli do vchodu zhotovit a umístit mříž, aby za
příznivého počasí bylo možné nahlédnout do kostela.
Na konec prázdnin chystáme tradiční den plný her pro děti,
který by se letos měl uskutečnit v sobotu 28. srpna 2021 od 10
do 15 hodin. Vše by se mělo opět odehrávat na nádvoří zámku
v Chodové Plané. Děti se mohou těšit na řadu soutěží i jiných
zajímavostí, např. na oblíbenou jízdu na kárách a na ponících,
jako obvykle nebude chybět střelnice a jako vždy budou pro
děti připravena jednotlivá stanoviště se zajímavými úkoly. Na
start (v bráně do areálu zámku od hlavní silnice) se lze dostavit kdykoli mezi 10. a 14. hodinou. Doufejme, že i letos (stejně
jako loni!) bude možné tuto akci opět uspořádat. Připomeňme ještě pravidlo, že děti neplatí žádný účastnický poplatek
(laskavým dárcům, kteří nám pomáhají akci spolufinancovat
formou dobrovolných příspěvků, samozřejmě děkujeme).
Aktuální informace o činnosti OSOTRu a jeho akcích stále
najdete na našich internetových stránkách (http://osotr.cz).
Petr Dudarec, předseda OSOTR

Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu

srdečně zve
děti i jejich blízké na

Den plný her pro děti
sobota 28. srpna 2021
10.00 - 15.00
nádvoří zámku v Chodové Plané
jízda na kárách a na ponících
střelnice
stanoviště se zajímavými úkoly
Občerstvení zajištěno!
Dobrovolné příspěvky na pořádání akce vítány!
http://osotr.cz
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HASIČI
Hasiči a historie
Sbor dobrovolných hasičů v Chodové Plané dle dohledaných dokumentu je, že byl založen 20. května 1875, pod názvem Kuttenplan. Zakladatelem byl přední činitel Albin Kotz
a Adolf Pecher. Sbor měl 60 členů.
Byl součástí okresního hasičského svazu Planá č. 31 a od
roku 1894 č. 35. Okresní svaz vznikl 10. 12. 1880 a sbor byl zakládájícím členem ...
Stanovy sboru byly sepsány 5. 7. 1937 a zaslány na SPÚ Planá. Zde byli 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 jejímu
blízkému okolí. Dále se rozhodli spolupracovat s Okresním
sborem hasičů. Další povinnosti a práva hasičů, jejich činnost 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 Felbineger (řidič), účetní - Willibald Tonka
(strojař), jeho zástupce - Johann Gleissner (sklepmistr), vedoucí žebříku - Walter Haberzettl (vrchní sklepník), jeho zástupce
- Franz Bauer (pronajímatel aut), vedoucí stříkačky - Karl Reichl (zámečník), jeho zástupce - Josef Meindl (zedník), vedoucí sanity - Johann Kohl (nádeník), jeho zástupce - Karl Kraus
(nádeník), revizoři byly Josef Kaiser (pronajímatel aut) a Josef
Dobner (sládek místního pivovaru). Všichni pánové bydleli
v Chodové Plané.
První slavnostní přehlídka sboru v Chodové Plané se konala
dne 16. 4. 1938 od 19 hodin.
Původní hasičská zbrojnice je budova u hasičárny (čp. 389),
co býval svazarm. Hasičská zbrojnice, ve které je výjezdová
jednotka, byla postavena svépomocí hasičů a místních občanů. Mnoho z vás se možná této akce účastnili. Jak já pamatuji,
tak hasiči měli jednu cisternu ŠKODA 706 RTH jedno kabinovou, pak byla cisterna repasována, došlo ke zvětšení kabiny.
Cisternu doplňovalo dopravní vozidlo Avia, kterou máme
dodnes.
Sbor má dlouhou minulost a dalo by se o ní psát dlouho.
Já celou neznám, a proto mohu psát jen po dobu mého působení u sboru. V listopadu tomu bude 20 let, co jsem ke sboru
přišel. Sbor prošel časy dobrými, ale i špatnými. Podařilo se vše
urovnat a sbor pokračuje v tradici. Jako hlavní úkol jsme si dali
práci s dětmi. Děti k hasičině moc neběží. Je to sport, který
není populární a není moc, od jiných různých sportů, prezentován. Tradice práce s dětmi by měla být dále zachována. Pro
děti se dělají soutěž v požárním sportu a hra Plamen. Soutěž
Plamen je rozdělen na dvě části - jarní a podzimní. Výsledky se
sčítají. Je to záležitost Okresní a Krajská. Naše děti se do těchto
soutěží zapojují a nevedou si špatně. Škoda, že jich není více.
Jak asi víte sbor dobrovolných hasičů měl v květnu 145
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let. Při každém výročí se hledá něco, co by jsme mohli zanechat pro další pokolení. Touha po historickém praporu byla už
při výročí 135 let, ale zvítězilo něco jiného. Historický prapor
je větší finanční výdaj a je nutné to nějak dořešit. Na začátku
ledna roku 2020 na výroční schůzi došlo od člena (p.Šilhavého)
k dotazu, kdy bude prapor, o kterém se pořád hovoří. „Chtěl
bych se ho dožít” řekl.
Došlo na slova dohadů a řešení a prapor byl odsouhlasen.
Oslovili jsme výrobce praporu Velebny Fam v Ústí nad Orlicí.
Byli jsme pozváni, abychom se domluvili na výrobě. Návštěva
nás tak zaujala, že inspirace byla ještě větší. Rozhodli jsme se
prapor zhotovit pomocí sponzorů, kteří budou součástí praporu a to na stuze sponzorů.
Cesta byla dlouhá, neboť nám do toho přišel covid-19 a
prapor do května nemohl byl vyhotoven. Byl až na konci června. Výroba byla dlouhá, neboť byl ručně vyšívaný. K předání
praporu, jak jsme vás už informovali, došlo v srpnu při pivních
oslavách.

Chtěl bych ještě k historickému praporu poděkovat všem
32, co nám sbírkou pomohli, abychom ho mohli zrealizovat.
Všichni jsou opravdu součástí sponzorské stuhy a je možnost
se na ni podívat zároveň s praporem, který je umístěn v klubovně hasičské zbrojnice.
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Ještě bych vás chtěl informovat, že když je historický prapor
... tak by měli být i hymna. Ta je také, ale už vznikla dříve.
Na celorepublikovém setkání hasičů v Přibyslavi, jsme se setkali se zpívajícím hasičem Danem Moravským. Slovo dalo slovo, a hymna pro nás hasiče byla na světě. Složení trvalo asi tak
půl roku, možná více, ale podařilo se. Dan Moravský je zpívající
hasič z Jihlavska a své hasičké písničky čerpá dle skutečných
událostí. Ve spolupráci s Požární bezpečností Jihlava vydal CD
s písničkami o hasičích. Druhé CD vydal ve spolupráci s Požární bezpečností Jihlava a COOP, písničky jsou také o hasičích
a zde je jedna upravena písnička CHODOVSKÁ HASIČSKÁ. Byla
upravena od originální hymny v jedné sleše. Tedy hasičská
Chodovská hymna je jen jedna originál.
CHODOVSKÁ HASIČSKÁ (AUTOR: DAN MORAVSKÝ)
V Chodové Plané je hasičský ráj,
všichni lidi tady místní hasiče znaj.
Když zazní mohutný sirény hlas,
jednotka startuje a pokaždé vyjede v čas.

Na závěr vás chtěl pozvat v měsíci záři (přesný termín bude
včas oznámen) na připravovaný Memoriál Václava Zimáka
v požárním útoku do místního pivovaru CHODOVAR
a po ukončení Memoriálu se bude konat taneční zábava
právě s Danem Moravským zpívajícím hasičem, kde si budete mít možnost hasičskou hymnu s námi společně zazpívat.
A také vystoupí Dalibor Janda rivale

Co hasiči připravují
Co se týče roku 2021 hasiči nepořádali Hasičský ples z důvodu coronaviru a vládnímu nařízení. Chtěli bychom, zda to situace dovolí, pořádat posení s hudbou a hasiči. Chtěli by jsme
pořádat v září Memoriál Václava Zimáka.
Chceme pokračovat s hasičskými kroužky. Zatím to situace
nedovoluje. Myslíme, že rok 2020 byl ještě trochu na situaci
příznivý a letošní rok uvidíme.
Václav Zimák, velitel JSDH Ch. Planá

Totální nasazení, zvedá se tlak,
adrenalin stoupá, už je to tak,
v zásahovým voze ještě zapnout si pás,
pojedeme kvapem, rychlostí jako ďas.
Ref:
hej, hej, kdo tě zná
vísko malebná, Chodová Planá
hej, hej se vyzná
jak je to tu s modrýma uniformama
hej, hej, kdo tě zná
ví, že tady hasič je prostě za pána
Všechno se tu řídí podle velitele
jménem Svatý Václav, co je i za přítele,
vždy po návratu ze zásahu udělí všem
děkovnou řeč s rukou u ramen.
Každý malý kluk chce tu býti hasičem,
udržovat tradici jak jeho rodiče,
v občanech se roky nese velká důvěra,
hasiče tu berou za strážného anděla.
Ref: hej, hej, kdo tě zná ...
Tak na zdraví všem, co chrání naši zem,
my jsme prostě machři, bratři jak se patří,
v Chodové Plané je hasičský ráj,
všichni lidi tady hasiče uznávaj.
hej, hej, kdo tě zná
vísko malebná, chodová planá
hej, hej, kdo tě zná
ví, že tady hasič je prostě za pána
Ref: hej, hej, kdo tě zná ...
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TJ SLAVOJ
Restart sportu pro děti a mládež
Po dlouhém čekání na jakoukoliv možnost hromadně sportovat, jsme se dočkali. Nejprve v omezeném režimu a poté
s postupným rozvolňováním ve stále větších skupinách. Děti
tak mohly společně znovu vyběhnout na trávník, tenisové kurty, víceúčelové hřiště a využít naplno sportovní areál.
Po prvotních obavách, kolik dětí se ke sportu ještě vůbec
vrátí a zda bude jejich zájem dostatečný, jsme byli velice překvapeni. Zájem dětí o sport a především kolektivní tréninky je

Závodní družstva
Bohužel dlouhá pauza vynucená zasažením pandemií nese své následky nadále.
Fotbalová asociace České republiky zrušila
v květnu veškeré amatérské soutěže. Český
tenisový svaz se do poslední chvíle snažil
alespoň zkrácenou formou umožnit dětem
odehrát mistrovská utkání. To vše přišlo
ve chvílích, kdy se naše závodní družstva už
v plném proudu připravovala na svá mistrovská utkání. Nejen pro trenéry bylo toto
rozhodnutí velkým zklamáním. Především
dospívající mládež se na své velké zápasy
velice těšila. Trenéři tak reagovali okamžitě
formou připravovaných přátelských utkání,
turnajů a vzájemných zápasů.
8

enormní. Už po prvních trénincích na nich byla vidět obrovská radost, že mohou společně sdílet zážitky a nová cvičení,
která pro ně trenéři připravili. Však taky některé prvotní tréninkové hodiny začínaly záměrně o několik minut dříve, aby
si děti stačily ještě vše dovyprávět. Jsme rádi, že po této těžké
době jsme znovu spolu a zažíváme zase radostné sportovní
chvíle.
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Léto plné sportu
Se stále příznivější situací, už společně vyhlížíme plánované akce. Jakmile to podmínky dovolí, čeká na tenisty třídenní soustředění v Mariánských Lázních – TK Skalník. Fotbalový
svátek na začátku července za účasti družstev z Karlovarského
a Plzeňského kraje. Následuje pětidenní sportovní soustředění
v CHKO Český les – Přimda. Největší chystanou akcí je šestý

Fotbal se znovu probouzí
V důsledku pandemie Covid 19 jsme bohužel nemohli odehrát žádný turnaj. Už se ale blízká na lepší časy. Velice se nás
potěšil veliký zájem o fotbal, kde se během chvilky přihlásilo
několik nových dětí do mladší přípravky, pod vedením trenéra

ročník letního sportovního kempu. Prázdniny zakončí skautské dobrodružné výpravy – Skauting GO. Děkujeme městysu
Chodová Planá za podporu dětí a mládeže, díky které můžeme
vytvářet stále lepší podmínky a zázemí. Děkujeme také všem
partnerům, kteří fandí našim dětem.
Sportovní ředitelka dětí a mládeže
Miroslava Suková

Karla Hrdinky. Květen a červen bude plný přípravných utkání
a mini turnajů. Vrcholem bude 3. 7. 2021 II. ročník memoriálu
Milana Brůžka. Tímto vás všechny zvu, abyste podpořili naše
chlapce a dívky. Za celý trenérský tým vám přejeme příjemné
léto a pevné zdraví.
			
Vedoucí fotbalu dětí a mládeže
Pavel Chval
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FOTBAL
V minulých vydáních jsme vás informovali o přerušení
a ukončení amatérského sportu. To se vztahovalo i na chodovoplánské fotbalisty. Dle zpráv z fotbalového svazu by nový
ročník měl začít již začátkem srpna. Což je o tři týdny dříve, než
tomu bylo doposud. Během léta proběhnou také fotbalové

memoriály. Těšit se můžete například na Memoriál Miroslava
Pelána - turnaj fotbalistů starších 40-ti let., dále se uskuteční
Memoriál Milana Brůžka - turnaj nejmladších fotbalistů.
David Hanko

GOLFOVÝ KLUB
Golfový klub Chodová Planá pořídil novou sekačku značky
John Deere na úpravu driving range. Jedná se o pětivřetenovou sekačku se záběrem 2,8 m.
Tomáš Marcin

natíraly se lavičky a připravovalo se dřevo do krbu. V rámci povolených opatření členové byli hrát golf v Kynžvartu a v Hájích
u Karlových Varů.
Jiří Straka

Golfisté nezahálejí
Golfový klub Chodová Planá má letos vlivem pandemie
omezenou činnost, ale jeho členové jsou stále aktivní. S rozvolněním hygienických opatření a s nástupem teplého počasí se konaly brigády v golfovém areálu. Uklízela se klubovna,
upravovala se tréninková hřiště na odpalování a patování,
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Okénko z farnosti
Sobota 19. 6. - 17:00 hod - Svatá Anna
(českoněmecká mše svatá)
Neděle 27. 6. - 11:00 hod. - Chodová Planá
- poutní slavnost sv. Jana Křtitele
+ svozy z Chodského Újezda a Zadního Chodova.
Sobota 3. 7. - 10:00 hod - Lestkov
- ekumenická pouť v kostele sv. Prokopa
+ s evangelickou farářkou Mgr.Julianou Hamariovou.
Svatoannenské kolečko:
Sobota 24. 7. - 14:00 hod - Domaslav
- poutní slavnost sv. Jakuba - Treffen.
Neděle 25. 7. - 11:00 hod - Svatá Anna
- česká poutní mše sv. s občerstvením
a svozy z obcí.
Sobota 31.7. - 10:00 hod - Svatá Anna
- německá poutní mše sv.

Ostatní kaple a kostely - Vysoké Sedliště, Michalovy
Hory, Broumov, Štokov a Kyjov- zatím nevíme, jaké
budou možnosti setkání.
Neděle 15. 8. - 11:00 hod - Planá
- poutní slavnost Nanebevzetí P. Marie
– jinde není mše sv.
Neděle 22. 8. - 15:00 hod - Pístov
- poutní slavnost sv. Bartoloměje
s opatem Filipem Lobkowiczem.
Jaroslav Šašek, plánský farář
Kontakt: jaroslav.sasek@bip.cz,
sasajara@seznam.cz,
tel.: 607 202 127

Máte rádi Avon a chcete se dozvědět o všech novinkách,
akcích a výhodách?
Nemáte ještě aktuální katalog?
Jmenuji se Dagmar Šutová a jsem Váš osobní Avon poradce.
Neváhejte se na mě obrátit. Ráda Vám se vším pomohu. Těším se.

pište/volejte na tel: 737 040 517
Placená inzerce

Placená inzerce
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