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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
máme před sebou jarní měsíce, o kterých jsme si minulý rok
mysleli, že již budou bez koronaviru. Bohužel tomu tak není.
Z nošení respirátorů nemáme asi radost nikdo, ale apeluji
na vás, abychom vládní nařízení dodržovali. Z těchto důvodů jsme také přistoupili k doporučení a uzavřeli jsme dětské
hřiště u Prima, abychom tak zabránili, nebo alespoň omezili
kontakty mezi osobami. Je to nepříjemné, ale snažíme se dělat
vše, co by mohlo pomoci pandemii zastavit. Především je to
na každém z nás, jak jsme ke svému okolí ohleduplní, když vidíme, jak hodně našich spoluobčanů, známých a kamarádů umírá. Podařilo se nám také zajistit nárazově, v době s největším
počtem nakažených, testování přímo v obci. Provádíme desinfekci laviček, autobusových zastávek a veřejného prostranství vůbec, zkrátka snažíme se dělat vše, abychom se vrátili co
nedříve do normálního života, který jsme žili před pandemií.
Musím tady také poděkovat radnímu Davidovi Hankovi, který
dostal na starosti očkování našich spoluobčanů a myslím, že si
vede dobře a poskytuje pomoc při registraci a s tím souvisejících věcí. Více je uvedeno níže v Regentu.

V tento čas jsme vás také informovali o připravovaných
akcích, jako je například „pálení čarodějnic“, ale vzhledem
k okolnostem není jasné, co bude povoleno, takže v případě
jakýchkoliv změn a připravovaných akcí vás budeme informovat prostřednictvím našeho mobilního rozhlasu a internetových stránek. Na našich webových stránkách také přibyl
nový banner ČEZu, který když otevřete, tak zjistíte plánované odstávky elektrické energie v našem regionu.
Dále prosím občany o nahlášení děr a výtluků, vzniklých
v místních komunikacích městyse po letošní zimě. Opravy
budou následně provedeny v období duben až červen 2021.
Pro úplnost uvádím, že veškeré silnice I. třídy jsou ve správě
ŘSD (ul. Pohraniční stráže a Nádražní) a silnice II. třídy (ul. Mariánskolázeňská a Kyjovská) a silnice III. třídy (ul. Výškovská)
spravuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
Na závěr přeji všem spolu s místostarostou krásné a příjemné prožití blížících se velikonočních svátků a všem pevné
zdraví. Těším se, až se s vámi budu moci opět setkat na nějaké z pořádaných akcí
Luboš Hlačík
starosta městyse

DĚNÍ V OBCI
DÁRCI KRVE
Na 21. zasedání zastupitelstva městyse byli obdarováni
stříbrnou a bronzovou plaketou prof. MUDr. Jánského:

Martin Chalupský - stříbrná
Martin Kortus

- bronzová

Martin Doleček
Pavel Houska

Karel Burian

- Zlatý kříž

- stříbrná
- bronzová
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INFORMACE O ZPRŮCHODNĚNÍ NA CYKLOSTEZCE
CHODOVÁ PLANÁ - MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

REKONSTRUKCE PIVOVARSKÉ ULICE
Vzhledem k přetrvávajícímu problému ucpaného propustku
v důsledku bobří hráze u železničního viaduktu na cyklostezce směrem na Mariánské Lázně, byla v těchto místech zřízena
provizorní stezka pro pěší tak, aby bylo umožněno oboustranné zprůchodnění výše uvedené překážky.

Dne 1. března začala firma Karel Benda provádět práce
na rekonstrukci Pivovarské ulice. Firma Karel Benda
zvítězila ve výběrovém řízení, kde nabídla nejlepší cenu
4.224.951,02 Kč vč. DPH. Rekonstrukce je spolufinancována
z rozpočtu Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy
venkova 2020(PSOV).

KOLAUDACE NOVÉ ČTVRTI NA SLOVANECH
V lednu proběhla poslední kolaudace nové čtvrti na Slovanech a zároveň zastupitelstvo schválilo jména dvou nových
ulic v této čtvrti - Větrná a Kolmá. V této lokalitě vzniklo 25
stavebních parcel, na kterých čile probíhá výstavba nových
rodinných domů.

UMÍSTĚNÍ NOVÝCH KRMÍTEK PRO PTÁKY A DROBNÉ
ZVÍŘECTVO
Oznamujeme, že v zámeckém parku Chodové Plané byla nově
(v únoru) umístěna dvě krmítka pro ptáky a drobná zvířátka
(např. veverky), do kterých mohou návštěvníci sypat vhodné
krmivo (slunečnicová semínka, proso, pšenici, jádra vlašských
nebo lískových ořechů nebo taky jablko). Krmítka najdete u
železničního viaduktu, cestou ke studánce a v blízkosti místa,
kde pořádáme letní kino..
Tomáš Marcin, radní
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 22 ze dne 27. 1. 2021
76. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 22. zasedání ZM a způsob
rozpravy vždy v návaznosti na jednotlivé body programu.
2. Návrhovou komisi ve složení:

Mgr. Josef Janoch
Bc. Marie Zítková, Dis.

6. Předloženou Smlouvu o úhradě bezdůvodného obohacení
ve věci změny č. 1 ÚPO Chodová Planá.
(bod č. 22.4 programu ZM)
77. ZM neschvaluje:
1. Realizaci přeložky vzdušného vedení VN na p.p.č. 4174/44
(lokalita Slovany) v k. ú. Chodová Planá.
(bod č. 22.5 programu ZM)

3. Ověřovatele zápisu: Michal Vasilečko, Jindřich Janoch
						
4. Rozpočtové opatření č. 13/2020.
(bod č. 22.1 programu ZM)
5. Prodej části pozemku p.č. 2693/8, trvalý travní porost, o výměře 15 m2 v k. ú. Chodová Planá (dle GP. Č. 1234-9/2021 pozemek p. č. 2693/22).
(bod č. 22.3 programu ZM)

78. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o vyhodnocení čerpání poskytnutých neinvestičních
transferů v roce 2020.
(bod č. 22.2 programu ZM)

POPLATKY
Úřad městyse tímto vyzývá občany, kteří ještě nemají zaplacené místní poplatky vztahující se k roku 2021
a k předchozím obdobím k jejich úhradě.
Termíny a výše všech poplatků, které se dle platné legislativy odvádí:
• místní poplatek - komunální odpad
ve výši 500,- Kč - za osobu trvale žijící v obci
ve výši 500,- Kč - za nemovitost k rekr. užívání, byt či nemovitost,
kde není žádná osoba hlášena k trvalému pobytu
splatný ½ do 31. 1. 2021 a 2/2 do 31. 7. 2021
• poplatek za nájem z pozemku
splatný do 30. 3. 2021
• místní poplatek ze psů
ve výši 500,- Kč za jednoho psa chovaného v bytových domech, v nichž je tři a více bytových jednotek,
ve výši 750,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v bytových domech,
v nichž je tři a více bytových jednotek ,
ve výši 200,- Kč za jednoho psa chovaného v rodinných domech,
ve výši 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v RD,
ve výši 100,- Kč za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,
ve výši 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let,
splatný do 30. 4. 2021
• poplatek za hrobové místo (služby +nájem)
splatný do 31. 12. 2021

Poplatky lze uhradit hotově v pokladně ÚM kancelář č. 6 či převodem na č. ú. městyse
43-3622460267/0100 nebo platebním terminálem v pokladně ÚM.
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Vývoj obyvatelstva v roce 2020
měsíc LEDEN - PROSINEC
Celkem obyvatel

31.12.2019

Počet obyvatel za jednotlivé osady a obec celkem:

31.12.2020

Muži 2019

Muži 2020

Ženy 2019

Ženy 2020

Chodová Planá		1569		1563		809		804		760		759
Boněnov		
76		
74		
43		
42		
33		
32
Dolní Kramolín		
28		
28		
17		
17		
11		
11
Holubín			
3		
3		
1		
1		
2		
2
Hostíčkov		
8		
8		
6		
6		
2		
2
Michalovy Hory		
75		
78		
44		
45		
31		
33
Pístov			
15		
13		
7		
6		
8		
7
Výškov			
49		
49		
27		
25		
22		
24
						
CELKEM		1823		1816		954		946		869		870
Jednotlivé změny obyvatelstva v roce 2016:
Narození			13		Rozvody			 4
Úmrtí				18		Počet přistěhovaných		54
Svatby				7		Počet odstěhovaných		56
V Chodové Plané dne 1.1. 2021

Zpracovala: Věra Plecitá - matrikářka ÚM Chodová Planá

TESTOVÁNÍ NA COVID - 19
Starostovi Městyse Chodová Planá se podařilo dohodnout s Krajskou hygienickou stanicí Plzeň ve spolupráci
s Plzeňským krajem na testování na nemoc Covid - 19. Testování občanů proběhlo třikrát v místním kulturním domě.
Do Chodové Plané tak dorazily mobilní testovací týmy Armády ČR. První testování se uskutečnilo v sobotu 27. 2. 2021 a to
v čase 8:00 - 16:00 hodin. Během tohoto dne dorazilo celkem 150 občanů. Pozitivně testováni byli 3. Druhé kolo testování proběhlo ve středu 3. 3. 2021. Podařilo se otestovat
137 lidí a z toho bylo 5 občanů pozitivních. Zatím poslední
antigenní testování pro veřejnost bylo provedeno ve středu
10. března, kdy došlo k otestování 171 osob, z nichž 2 byly
pozitivní.

Bylo vidět, že tato akce není lidem lhostejná a i proto jich
ve zmíněných třech dnech dorazilo mnoho. Milé bylo také to,
že na testování přišli někteří naši spoluobčané, a ti přinesli členům testovacích týmů nějaké to občerstvení ke kávě, ale také
láhev něčeho tvrdšího. Za to jim patří vřelé díky.
David Hanko, radní
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OČKOVÁNÍ PROTI COVID - 19
Městys Chodová Planá se rozhodl pomoci našim starším
spoluobčanům s registrací na očkování proti COVID - 19. Uvědomujeme si nastalou situaci a především znalost starších lidí
s výpočetní technikou. V minulých dnech se nám podařilo
kontaktovat většinu občanů starších 80 let. V případě jejich
zájmu o očkování jsme od nich shromáždili údaje potřebné
k registraci a ve spolupráci s Nemocnicí následné péče
Sv. Anna s. r. o. se nám je podařilo na očkování zaregistrovat.
Ihned v následujících dnech samotné očkování také v plánské
nemocnici proběhlo. V několika případech bylo také využito
auto úřadu Městyse Chodová Planá, se kterým byli postupně
tito občané na očkování odváženi. Celkem se prozatím s registrací a očkováním povedlo pomoci 15 spoluobčanům této
věkové kategorie. Máme zde ještě některé spoluobčany, kteří
mají zájem o toto očkování, ale z důvodu mobility není jejich
přesun do nemocnice možný. Doufáme však, že i těmto lidem
v blízké době budeme moci vyhovět.
Městys Chodová Planá je již delší dobu v kontaktu s praktickým lékařem MUDr. Martinem Balkem, který provozuje svo-

ji ordinaci v Chodové Plané. Ten Městysi přislíbil, že jakmile
bude očkování proti COVID - 19 umožněno i praktickým lékařům, tak nám s našimi spoluobčany vypomůže. MUDr. Balek je
již v seznamu praktických lékařů, kteří mají o očkování zájem
od 27. ledna evidován a dle poslední informace může již své
pacienty k očkování registrovat. Naší představou je, aby mohl
naočkovat i ostatní chodovoplánské občany, kteří v jeho evidenci nejsou. Pokud se tak stane, tak vás budeme informovat
a snažit se v nějakém vhodném termínu uspořádat postupně
akce, na kterých pan doktor zájemce dle možností na očkování naočkuje. V těchto dnech kontaktujeme s informacemi
a možností výpomoci spoluobčany v další kategorii a to je
nyní 70+. Na závěr bychom chtěli poděkovat za výbornou
spolupráci při očkování našich spoluobčanů paní Radce
Lorencové a i dalším pracovníkům Nemocnice následné péče
Sv. Anna. Odvádějí v těchto dnech s lidským přístupem naprosto profesionální práci.

OČKOVÁNÍ
PROTI COVID-19
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, tak v současné době probíhá registrace občanů ve věkové kategorii 70 let a více
na očkování proti Covid - 19. Pokud se rozhodnete nechat se očkovat, tak Vám zasíláme návod jak
to udělat.
Registraci si můžete sami provést na stránkách:

www.https://registrace.mzcr.cz
V případě potíží můžete telefonovat na číslo:

1221.

Pokud se Vám z nějakého důvodu registrace nepodaří, tak Vám Městys Chodová
Planá nabízí jinou možnost. V podatelně úřadu je k dispozici formulář, který vyplňte. Na jehož základě Vám s registrací pomůžeme.
Pokud jste vedeni u praktického lékaře MUDr. Martina Balka, vyplňte formulář
a nebo se můžete registrovat přímo v jeho ordinaci.
Velice si vážíme toho, že v této nelehké době dodržujete veškerá opatření a doufáme, že to všichni
společně zvládneme.
S přáním pevného zdraví
David Hanko, radní Městyse Chodová Planá
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PRVNÍ MIMINKO V ROCE 2021
Vážení spoluobčané, již dva roky probíhá soutěž o první
miminko chodovoplánského katastru narozené v novém roce.
Je nám tak velikou ctí Vám naší novou spoluobčanku
a vítězku představit. Mamince Michaele a tatínkovi Petrovi se
v plzeňské fakultní nemocnici 2. února 2021 ve 20:03 hodin
narodila dcerka Michalka Slivoňová. Ta po porodu měřila 49
cm a vážila 2840 g. Doma se na ní již netrpělivě těšil pyšný bratr Pepíček.
Rodičům přejeme mnoho nádherných chvilek a Michalce
přejeme spoustu štěstí, radosti a především pevné zdraví.
Rodiče byli již kontaktováni a při jedné ze slavnostních akcí
jim bude jejich výhra předána.
Zároveň vyhlašujeme soutěž
o 1. miminko roku 2022.

David Hanko, radní

2022
KULTURA A AKCE
Z důvodu epidemiologické situace se v této době nemohou konat žádné kulturní akce. V současné době vás můžeme
prozatím informovat pouze o plánovaném termínu Svatojánských slavností. Tato tradiční pouť byla v minulém roce stejně jako mnoho dalších akcí zrušena. Pokud se však situace

v ČR zlepší, a bude možnost pouť uspořádat, tak by proběhla
26. 6. 2021. Program poutě bude v případě její konání s předstihem zveřejněn.
David Hanko, radní

Přejeme poklidné prožití
velikonočních svátků,
dny zalité sluncem
a hodně sil po celý rok.
Městys Chodová Planá
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ

NOVÝ ZÁMEK CHODOVÁ PLANÁ
www.zamek-chodova-plana.cz

www.facebook.com/zamekchodovaplana

Zámecký areál ožil běžkaři
Po několika letech beze sněhu napadla letos pořádná sněhová nadílka i u nás v Chodové Plané. Pro zajištění zdravého
pohybu v ideálních sněhových podmínkách v klidném prostředí zámeckého areálu, byly od 17. 1. 2021 otevřeny malé
přední a zadní branky, a to nejen pro běžkaře. Vyznačení běžeckých stop zajistili členové spolku Nový zámek Chodová
Planá.
Slávka Janochová
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OBČANSKÝ SPOLEK PRO OBNOVU TEPELSKÉHO REGIONU
Když se v květnu 2017 stal Robert Gális předsedou OSOTRu, ani
ve snu by mne nenapadlo, že právě on, kdo s takovou obětavostí
toho pro obnovu boněnovského kostela Všech svatých tolik
vykonal, bude prvním, s kým se jeho blízcí budou v boněnovském kostele loučit. A také mi ani na mysl nepřišlo, že bych ho
mohl po třech letech v čele spolku vystřídat, a za tak smutných
okolností. Těžko dnes někdo spočítá ty hodiny a hodiny, které
věnoval Robert Gális činnosti spolku, přestože měl ještě další
dvě zaměstnání. Nestěžoval si a ani členům spolku nepřipomínal, co všechno musel udělat a zařídit. A jeví se to skoro až jako
neuvěřitelné, že měsíc před tím, než byl upoután na lůžko (a
dva měsíce před smrtí), ještě organizoval loňský den plný her
pro děti, skládal a nakládal či přivážel a odvážel vše potřebné a zařizoval nespočet tzv. maličkostí, bez nichž by se taková
akce nemohla uskutečnit. Tenkrát mu byla radost zračící se v
dětských očích naposledy odměnou za to, co všechno v rámci
spolku konal.

bychom chtěli dokončit hlavní oltář (obložení dřevem). Kromě
obnovy interiéru tu zůstává řada náročných prací: vnější omítky, obnova věže včetně jejího zastřešení (místo současného
provizorního) atd. - Zde musím samozřejmě poděkovat všem
laskavým dárcům jak z řad členů spolku, tak těm ostatním,
díky nimž práce v Boněnově mohou pokračovat.
Aktuální informace o činnosti OSOTRu a jeho akcích lze stále nalézt na našich internetových stránkách (http://osotr.cz).

Petr Dudarec, předseda OSOTR

Činnost OSOTRu ovšem musí pokračovat dál, ostatně to cítím i jako závazek vůči svému předchůdci. V současné složité
situaci ovšem řadu aktivit spolku uskutečnit nelze. Loni neproběhla tradiční vánoční výstava a stejný osud postihne i tu letošní velikonoční. Doufáme, že se nám podaří uspořádat koncem prázdnin opět den plný her pro děti, tedy jakési loučení s
prázdninami. Pomýšlíme take na uspořádání dne otevřených
dveří či na uspořádání koncertu, ale uskutečnění těchto akcí
není jen v našich rukou, navíc bude po smrti mého předchůdce cokoli uspořádat obtížnější a náročnější.
Na každý pád pokračují práce na obnově kostela Všech svatých v Boněnově. Loni byl mj. dokončen a instalován také čtvrtý (poslední) oltářní obraz, podívat se na něj můžete v Regentu
na fotografii. Dokončené jsou také práce na oltářní mřížce, ale
stále toho zbývá mnoho, co je potřeba vykonat. Přednostně

HASIČI
V roce 2020 hasiči vyjížděli
Jednotka za rok 2020 vyjížděla k 39 událostem. Z toho bylo
16x technická pomoc, 15x požár, 5x transport pacienta, 1x
únik nebezpečné látky a 2x planý poplach.
V měsících lednu vyjeli 2x, únoru 7x, březnu 3x, dubnu 1x,
květnu 3x, červnu 4x, červenci 4x, srpnu 7x, září 1x, říjnu 3x,
listopadu 2x a v prosinci 2x. V lednu 2021 už vyjížděli 3x.
Největší událostí roku 2020 byl požár seníku v Chodském
Újezdě ze dne 27. listopadu. Výjezd nám byl vyhlášen v pátek
ráno v 7:42 hod. Byl vyhlášen II. stupeň poplachu a na místo
události se sjelo kolem 14 jednotek. Při našem příjezdu, jako
třetí po HZS Tachovu a Plané byl celý seník v plamenech.
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Uvnitř bylo uskladněno přes tisíc balíků slámy. Sláma se vyvážela z hořícího seníku a dohašovala. Bylo nataženo kolem
sedmi proudů vody. Na místo byl také povolán nakladač ze
Zbirohu. Členové naší jednotky se zapojili do hašení proudy
a naše CAS se vydala na kyvadlovou dopravu vody z nedaleké
Horní Jadruže, kde u rybníků byla zřízena čerpací stanice pro
hašení. Doprava vody byla náročná neboť cisterny se míjely na
úzké cestě, která místy klouzala a provázela nás mlha. Viditelnost byla na tři metry. Na cisterně byli dva řidiči P. Hnízdil jezdil
od pátku 7:45 hod. do 19:30 hod. a já jako velitel jsem jezdil až
do soboty 11 hodin. Během zásahu, na kterém jsme byli, trval
nepřetržitě 27 hodin. Byli sice menší odpočinkové přestávky
a to na jídlo a pití. Cisterna za zásah najezdila 363 km. Starosta
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Chodského Újezda se staral o zajištění jídla, za které mu patří dík. Během zásahu jsme si všichni sáhli na dno svých sil.
Na zásahu jsme byli celá jednotka. Poděkování patří také našemu starostovi p. Hlačíkovi, který byl s námi ve spojení a postaral se o rychlé natankování naší cisterny. Tento zásah byl
v historii naši jednotky nejdelší a velmi prověřil naši výdrž.
Chtěl bych poděkovat klukům za obětavost v této akci.

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

Co hasiči připravují
Co se týče roku 2021 hasiči nebudou pořádat Hasičský ples

TJ SLAVOJ
Slavoj triumfoval hned
dvakrát
Nevíme co nás čeká tento rok, ale rád bych
připomněl, co všechno se našim družstvům podařilo v roce minulém. A to přesto, že už situace pro sport nebyla příznivá. Je to až neuvěřitelné, jaké úspěchy jsme mohli sdílet a jakou
reprezentaci nejen Slavoje Chodová Planá, ale
celému městysu, sportovci dělají. Rád bych poděkoval celému oddílu stolního tenisu. Zejména
pak týmu, pod vedením kapitána Tondy Krejčího,
ve složení : Roman Malík, Zdeněk Soukup, Jaroslav Haišman, Miroslav Bočan a Michal Vasilečko,
kteří oslavili obrovský úspěch, v podobě vítězství
celé soutěže krajského přeboru 2.třídy skupiny
A. Postup do prestižní soutěže krajského přeboru
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1. třídy je tak nádherným úspěchem celého stolního tenisu
v Chodové Plané. Rád bych poděkoval také minitenistům,
kteří senzačně vyřadili těžké soupeře a skončili třetí v kraji,
pouze za velkými tenisovými kluby a účastníky mistrovství ČR.
Obrovským úspěchem se stala senzační jízda mladšího žactva
v tenise, které nenašlo přemožitele a vyhrálo celý kraj. Historie Slavoje nepamatuje takové množství úspěchů v jednom
roce. Děkuji za to, že máme v Chodové Plané takové sportovce
a můžeme jim nabízet tak skvělé zázemí.
Prezident TJ Slavoj Chodová Planá
Sáša Suk

Otužilci ve Slavoji Chodová Planá
V únoru loňského roku jsme začali skromně, s myšlenkou
zkusit se začít postupně otužovat a nakonec se pokusit o další
zimě vlézt do rybníka. To jsme ještě zdaleka netušili, jaká nastane doba a jaký boom se z otužování stane. A jak tomu často
bývá, zase jsme byli pro mnoho lidí za blázny.
Díky postupnému otužování v kýblu, sprše a sudu jsme
posouvali své možnosti stále dále. Není náhoda, že všichni
otužilci mluví o naprosté závislosti a propadnutí přívalu ener-
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gie a pozitivní nálady. Však i my jsme tomu naprosto propadli
a po seznámení s metodou Wima Hofa se stalo otužování každodenní součástí našich životů. Na sklonku loňského roku se
už mezi nás přidali i fotbaloví trenéři a další nadšenci. A tak
se náš nový klub otužilců rozrůstá čím dál více. Přejeme všem
začínajícím otužilcům pevnou vůli a těšíme se, až přijdou mezi
nás.
Mirka a Saša Sukovi

Všestranný Slavojáček
Po velkou část soutěžení musely zůstat tréninky z důvodů
vládních nařízení zavřené. Přesto alespoň nějaké možnosti,
jak získat další bodíky byli a i nadále jsou. Spousta dětí využila posilovací soutěž, které probíhala během ledna a února.
Další se pustily do březnové soutěže Lovci pokladů, která má
za úkol vytáhnout děti do přírody. V okolí Chodové Plané je
umístěno deset pokladů, které mají děti za úkol pomocí nápovědy nalézt. Přejeme hodně úspěchů v získávání dalších bodů
do soutěže.
Sportovní ředitelka dětí a mládeže
Miroslava Suková
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Symbol dětství
V loňském roce jsme investovali do výroby a umístění indiánského totemu ve sportovním areálu. Tento symbol dětství ozdobil zázemí táborového ohniště a vytváří zde atmosféru, která tak bude u každého táboráku ožívat. Vznikl za
velké obětavosti prezidenta Slavoje a perfektní spolupráce
s akciovou společností Chodovka, která byla nápomocná jak
při technickém usazování, tak při výběru řezbáře. Poděkování
patří především panu Strnadovi, za dlouholetou podporu dětí
a mládeže v Chodové Plané.
Velké poděkování patří také paní Tereze Rotreklové, která
pro děti tento totem vymalovala a panu M. Vávrovi za věnovaný materiál a jeho přepravu.
Sportovní ředitelka dětí a mládeže
Miroslava Suková

Co nás čeká
Všichni věříme, že už se brzy vrátíme do sportovního prostředí. Připravujeme pro děti spoustu sportovních akcí. A i když
bude těžké vynahradit ztracený čas a pro některé najít cestu
ke sportu nazpět, věříme, že především společná radost nám
všem chyběla nejvíce. Těšíme se na vás.
Tenisové soustředění
7. - 9. 5. 2021 - Mariánské Lázně
- závodní krajská družstva
Memoriál Milana Brůžka
26. 6. 2021 - stadion Ch. Planá
- fotbalový turnaj družstev
Sportovní soustředění
25. - 29. 7. 2021
- sportovní areál Přimda
Letní sportovní kemp
12. - 16. 7. 2021
- stadion Chodová Planá
Skauting GO
16. - 19. 8. 2021
- dobrodružné turistické výpravy za poznáním
Běh Vítězství
17. 11. 2021
- stadion Chodová Planá
Sportovní ředitelka dětí a mládeže
Miroslava Suková
13

Regent č. 1/2021

14

Regent č. 1/2021

FOTBAL

Současná situace amatérského sportu je nejasná. Soutěž našich fotbalistů byla již
na podzim teprve po 8 kole přerušena a stále se čeká, zda se amatérský sport opět rozjede. Prvotní informace byly, že to mělo nastat 30. ledna 2021. Epidemiologická situace v ČR
se však nezlepšila a tak se vše opět posunulo.
Poslední informace od STK ze dne 2. 2. 2021 je, že v případě dobré situace ohledně
pandemie Covid - 19 budou soutěže pokračovat v dohráváním zápasů z podzimní části
od 27. března, a poté bude následovat jarní část.
Zatím to ale vypadá, že se ani tento termín rozběhnutí fotbalu v Chodové Plané nepovede. Fanoušci Slavoje si tak budou muset s největší pravděpodobností ještě nějaký ten
čas na fotbal počkat.
David Hanko

PODĚKOVÁNÍ
Městys Chodová Planá i
v letošním nelehkém roce
podpořilo Středisko sociálních služeb Víteček v Černošíně, které již více než 20 let pečuje o tělesně i mentálně těžce postižené děti a dospělé, a navíc poskytuje
i asistenční službu seniorům v západočeském příhraničí okresů Tachov a Cheb. Občanům těchto okresů nabízíme:
- pro tělesně a mentálně postižené děti a dospělé nabízíme
odlehčovací a vzdělávací služby denního stacionáře, sociálně
terapeutické dílny a základní školy speciální, včetně pravidelné ranní i odpolední dopravy

Tato služba má však také své náklady, zejména dopravní
a mzdové. Podpora ze strany státu je pouze částečná
(cca 60%) a přímo předpokládá, že si Víteček část nákladů
pokryje příspěvky z „ostatních zdrojů“, tj. mimo jiné i od obcí
a měst obsluhovaného regionu. Proto je pro nás podpora obcí
tak potřebná a důležitá.
Za naše klienty, rodiče i zaměstnance Střediska Víteček proto děkujeme Městysu Chodová Planá za pomoc i podporu.
Moc si toho vážíme.
Za Středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista

- pro seniory, pro tělesně
a mentálně postižené děti
a dospělé pak službu osobní
asistence přímo v jejich domácnostech, která jim pomáhá zůstávat v rodinném prostředí a neodcházet předčasně
do nemocniční péče nebo pobytového zařízení. Naši asistenti poskytují tuto službu i několikrát denně, mnohým i 7x
v týdnu
- pro rodiče a opatrovníky pomoc s klientem jako odlehčení v jejich nelehkém poslání
a úkolu.

15

Regent č. 1/2021

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Policie ČR				158
Hasiči					150
Záchranná služba			155

374 791 623

Finanční úsek			

374 792 664

Majetkosprávní úsek		

374 798 303

Matrika				374 798 464

Tísňová Linka				112
Dětská pohotovost - Poliklinika Planá - 374 718 183
MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ
E-mail: mestys@chodovaplana.cz
Ústředna			

Pokladna			

374 798 464

Starosta - Luboš Hlačík		

602 475 882

Místostarosta - Ctirad Hirš

374 798 467

Kulturní dům - Josef Bobek

607 398 896

Velitel VJO - Václav Zimák

725 046 593

Chodovka a. s. 			

724 524 784

Okénko z farnosti
V Plané a okolí u katolíků mimo pravidelný pořad:
sobota 20. 3. - 10 hod.
- postní duchovní obnova na faře
neděle 28. 3.
- Květná neděle s žehnáním ratolestí a pašijemi
- bohoslužby v obvyklém pořádku
čtvrtek 1. 4. - 17 hod.
- Zelený čtvrtek - bohoslužba poslední večeře v Plané
pátek 2. 4. - 17 hod.
- Velký pátek - bohoslužba umučení Páně s pašijemi
v Plané
sobota 3. 4. - 19 hod.
- vigilie vzkříšení s obnovením křestních slibů v Plané
+ celý den od 8 hod. na Bílou sobotu otevřen kostel

k adoraci u hrobu Ježíšova
neděle 4. 4.
- Boží hod velikonoční - bohoslužby v nedělním
pořádku:
9 hod. – Planá, 11 hod. – Chodský Újezd,
14 hod. – Zadní Chodov, 15 hod. – Chodová Planá
pondělí 5. 4. - 11 hod.
- Planá - Velikonoční pondělí
Jaroslav Šašek, plánský farář
Kontakt: jaroslav.sasek@bip.cz,
sasajara@seznam.cz,
tel.: 607 202 127

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 16-20
týdnů
Cena 185 - 229,- Kč/ks - dle stáří
Prodeje se uskuteční : Chodová Planá - pod kostelem u hotelu U sládka

25. 5. 2021 - 16.00 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 přijďe a přine napsaný text či jeho
elektronickou podobu.
REGENT vychází jako periodický tisk územního samosprávného celku, jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá.
Uzávěrka příštího čísla je 21. 5. 2021. Toto číslo vychází 22. 3. 2021.
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: Marienprint s. r. o. - tiskárna Planá, tel.: 777 860 151
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