občasník městysu Chodová Planá
ročník 17

číslo 5

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
pomalu se blížíme ke konci roku, který já
osobně považuji za jeden z méně šťastných pro naší,
jindy
sympatickou
zemičku.
Nestačila
nám
ekonomická nepohoda, která se k nám vplížila ze
všech koutů planety, ale i my sami jsme si připravili
další problémy. Nejen, že jsme tím neulevili
ekonomické nejistotě, ale naopak jsme ji prohloubili a
v koncovce nad naším počínáním kroutí celá Evropa
hlavou. Není jednoduché to pochopit.
My však musíme jít dál, sami, a nikdo nám
nepomůže. Vím, že je to někdy svízelná cesta, ale
zastavit se nedá.
Snad proto jsme se více než kdy předtím
zaměřili na oblasti naší činnosti, které by Vám mohly
usnadnit plnit vaše plány a aktivity. Vybudovali jsme
v areálu naší akciové společnosti Chodovka a.s.
sběrný dvůr kam je možno bezplatně a celoročně
odvážet nepotřebný odpad. To nám všem ušetří
mnoho času i prostředků, ale především odstraní
důvod, aby nadále vznikaly nekontrolovatelné skládky
kolem obce.
Dále také uvažujeme o zrušení poplatků za
komunální odpad, který každá rodina ročně hradí na
obci za každého člena rodiny. Chtěli bychom tím
kompenzovat státem plánovaný nárůst daňového
zatížení, které byla pro příští rok vláda nucena udělat.
Možností usměrnění negativních vlivů daní máme
ještě několik. Vyčkáme na konečné a platné vyhlášky
a daňové výklady a podle nich učiníme včas potřebné
kroky.
Je těžko předvídat, jak se bude dále vyvíjet
vztah
centrálních
institucí k obcím a
jaký bude mít tato
situace vliv na tok
prostředků,
které
tvořily
obecní
rozpočty.
Proto
musíme být obezřetní
i v oblasti budování
S J. Sklenářem na staru Pístova 2009

v obci. Nesmíme zastavit nastavený rozvojový trend,
ale je třeba budovat účelně a úsporně. Naše největší
investice příštího roku bude vybudování 27 nových
stavebních parcel v oblasti s pracovním názvem
Sadová 2. Již nyní evidujeme 17 žádostí a v průběhu
měsíce listopadu budeme již s budoucími stavebníky
projednávat smlouvy na konkrétní pozemky.

říjen 2009

V závěru snad jednu potěšující informaci pro
naše spoluobčany a jejich čtyřnohé miláčky. Obec
nakoupila a rozmístila 5 sad odpadkových košíků se
speciálními sáčky na psí „bobky“, které nás
dlouhodobě v naší obci trápí. Již nebudeme muset
nosit po kapsách sáčky od rohlíku, a přesto bude
naše obec i stezka do Plané čistá a voňavá.
Úplným závěrem bych rád poděkoval všem
z vás, kteří se aktivně podíleli na neopakovatelně
bohatém programu, který se v průběhu léta a
podzimu v naší obci odehrával. Prakticky nebylo
víkendu, kdy by se něco příjemného a bohulibého
nedělo. Mnohdy i několik akcí souběžně. Ať to byl
Běh z Pístova, úžasný a početný volejbalový a
nohejbalový turnaj, hasičské klání našich úspěšných
mladých hasičů či rybářské závody a následně i výlov
rybníka. V neposlední řadě i velice povedený dětský
den v areálu motokrosu, v rámci kterého si více než
80 naších dětí mohlo prohlédnout díky sponzorství
pana Leona Tsoukernika naší malebnou obec z ptačí
perspektivy.
Věřte, že tak pestrá a nadšená aktivita není
obvyklá a mnohé obce nám to i nepokrytě závidí.
Přeji vám všem krásný závěr roku a příjemnou
přípravu na vánoční svátky.
Ing. J. Volný
starosta

ÚŘEDNÍ VÝVĚSKA
Czech POINT – novinky
O co všechno si můžete prostřednictvím Czech
POINTu zažádat:
- výpis z Katastru nemovitostí (kromě snímků z katastrálních map)
- výpis z Obchodního rejstříku
- výpis z Živnostenského rejstříku
- výpis z Rejstříku trestů
- přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
- výpis z bodového hodnocení řidiče
- vydání ověřeného výstupu ze Seznamu
kvalifikovaných
dodavatelů
- podání do registru účastníků provozu modulu
autovraků
ISOH
- výpis z insolvenčního rejstříku
- autorizovaná konverze dokumentů
- různé úkony související se založením a fungováním
Datové schránky

O tyto výstupy si můžete požádat v kanceláři č. 6 na
úřadě městyse Chodové Planá v úředních hodinách a
dnech.

Výměna řidičských průkazů

Držitelé řídičských průkazů vydaných od 1.
ledna 1994 do 31. prosince 2000 (jedná o bílé a
růžové průkazy) jsou povinni doklady vyměnit do 31.
prosince 2010. Výměnu dokladů provádí Městský
úřad Tachov (naproti autobusovému nádraží).
Více informací na www.vymentesiridicak.cz.

Sběrný dvůr v Chodové Plané
Sběrný dvůr v Chodové Plané funguje od 1.
září 2009. Je umístěn v průmyslovém areálu v ulici
Pohraniční stráže a jeho provoz zajišťuje akciová
společnost Chodovka a.s..
Provozní doba sběrného dvora je:
každou středu od 13°° do 15°° hod,
každou sobotu od 9°° do 11°° hod.
Do sběrného dvora můžete odevzdávat tento odpad:
1. velkoobjemový odpad (nábytek, lina, koberce,
okna, dveře aj.),
2. ekologický odpad (větve, tráva a jiný organický
odpad ze zahrad),
3. čistá stavební suť (omítky, cihly, tvárnice, kámen
aj.)
4. televize, monitory, lednice, elektronika nefunkční,
ale pouze kompletní.
V průběhu roku 2010 Chodovka a.s. rozšíří
své služby o možnost odevzdání nebezpečného
odpadu jako jsou – akumulační baterie, barvy, laky,
ředidla aj..
Za měsíc září 2009 odevzdalo odpad 54 občanů
Chodové Plané.
Množství odebraného odpadu dle druhů a hmotnosti
:
1. velkoobjemový odpad
3.201 kg
2. ekologický odpad
1.560 kg
3. čistá suť
9.940 kg
4. elektronika
70 kg
Celkem
14. 771 kg
Upozorňujeme občany, že odpad je možno ukládat
pouze v provozní dobu a dny
Městys Chodová Planá
zabezpečuje ve spolupráci s firmou EKODEPON s.r.o.
mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných
složek komunálního odpadu a zpětný odběr
elektrozařízení ,
který proběhne
v sobotu 31.října 2009 v Chodové Plané
stanoviště
doba přistavení mobilní sběrny
Chodová Planá (RD u drůbežárny)
8.30 – 8.45
Chodová Planá (sídliště Lučina, PRIMO) 8,30 – 11.00
Chodová Planá (u hospody u Brožů)
8.50 – 9.30
Chodová Planá (sídliště Slovany)
9,35 – 10.15
Chodová Planá (u hasičárny)
10.20 – 12.00

Ve vymezeném čase mohou občané zdarma
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.
Do zpětného odběru elektrozařízení lze předat:
televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky,
výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče.
Současně
bude
přistaven
velkoobjemový
kontejner na objemný komunální odpad (tj.
například části vyřazeného nábytku, koberce, lina,
odpady z vyklízení půd a sklepů apod.). Objemný
odpad je odpad vznikající provozem domácnosti a
rozměry jej nelze odložit do běžné sběrné nádoby
(popelnice).
Prosíme občany k donášení předmětných
odpadů pouze v době přistavení kontejnerů, aby
odpady byly ukládány přímo do nich.

Veřejná sbírka
Město Planá se rozhodlo vyhlásit veřejnou
sbírku dle zákona č. 117/2001 Sb. za účelem
shromáždění finančních prostředků na opravu farní
budovy v Plané po požáru z 3.září 2009.
Od Krajského úřadu v Plzni jsme již obdrželi
rozhodnutí, podle kterého můžeme zahájit sbírku dne
1. října 2009. Prostředky budou shromažďovány po
dobu šesti měsíců. Přispět je možno dvěma způsoby:
převedením finanční částky na zvláštní bankovní
účet číslo 749381319/0800 nebo v hotovosti do
zapečetěné pokladničky umístěné v budově MěÚ
v Plané v přízemí, číslo dveří 3. Organizací této
veřejné sbírky je pověřena ing. Ťupová, vedoucí
finančního odboru. O výtěžku sbírky a jejím využití
budete informováni v příštím roce v Plánském
měsíčníku.
Věříme, že i teď, v době ekonomické krize se
projeví vzájemná solidarita občanů a kulturní
památka – fara v Plané – bude s novou střechou
opět tvořit jednu z dominant našeho města.
(zdroj Plánský měsíčník č.10/2009)

26. zasedání Zastupitelstva městyse Chodová Planá
se uskuteční dne 18.listopadu 2009 od 18,00
v zasedací místnosti kulturního domu v Chodové
Plané.
Naposledy v tomto roce bude zastupitelstvo zasedat
dne
9. prosince 2009 od 18,00 hod.
Změna termínů z organizačních důvodů vyhrazena. Aktuální pozvánky na
zasedaní budou na www. chodovaplana.cz a na úředních deskách.

Přeložka silnice I/21 Planá – Trstěnice
6. ledna 2009 nařídil MÚ v Plané – odbor
výstavby veřejné ústní jednání o umístění stavby
přeložky silnice I/21 Planá – Trstěnice. Při tomto
jednání uplatnil CHODOVAR spol. s r.o., Chodová
Planá námitku, týkající se obavy z ovlivnění kvality a
vydatnosti jediného zdroje vody pro pivovar touto
stavbou v místě podjezdu stávající železniční tratě
v k. ú. Chodová Planá.
Tuto námitku podložil hydrogeologickým
posudkem, který si nechal zpracovat a v němž se
uvádí, že stavbou přeložky dojde k ovlivnění
vydatnosti a kvality zdroje vody CHODOVARu. Podle
hydrogeologického
posudku,
který
nechalo
vypracovat Ředitelství silnic a dálnic ČR, k ovlivnění
kvality a vydatnosti zdroje vody nedojde.
Na tomto jednání byla projednávána možnost
jiného způsobu stavby přeložky a to přemostění
stávající železniční tratě. Zástupce projekční
kanceláře tuto možnost zavrhl pro problémové
napojení Chodové Plané a upozornil na zakládání
stavby mostu na pilotech a tím umístění stavby do
větší hloubky než je původní řešení. Na tomto
jednání nedošlo ke smíru a tak MU Planá – odbor
výstavby rozhodl o zadání třetího hydrogeologického
posudku. Tento posudek byl předložen na jednání
dne 19. června 2009 a uvádí se v něm, že nedojde
k ovlivnění vydatnosti a kvality podzemního zdroje
vody stavbou přeložky. Na základě tohoto třetího a
nestranného posudku rozhodl stavební úřad o
zahájení stavebního řízení, které by vedlo k zahájení
stavby. Reálný termín zahájení v té době byl jaro
2010. Proti tomuto rozhodnutí se CHODOVAR
odvolal. Na základě tohoto odvolání se rozhodnutí o
zahájení posouvá na úroveň krajského orgánu a tím
plánovaný termín beznadějně padá. Na základě této,
pro obec nemilé informace jsme hledali spolu
s ředitelstvím silnic a dálnic alternativní ale velice
komplikované řešení, jak zachovat alespoň malou
naději, že se v budoucnu obchvatu dočkáme.
22. července 2009 Městys Chodová Planá
svolal jednání za účasti zástupců ŘSD ČR, projekční
kanceláře Valbek spol. s r.o., Policie ČR Plzeňského
kraje a MÚ Planá odboru výstavby. Na tomto jednání
byl předložen návrh na rozdělení stavby přeložky na
2 samostatné etapy. Návrh byl zúčastněnými
akceptován. ŘSD ČR zastoupené firmou Valbek spol.
s r.o. podalo žádost o úpravu původní žádosti o
umístění stavby – rozdělení žádosti na 2 etapy.
Dne 9. října 2009 vydal MÚ Planá odbor
výstavby Rozhodnutí o umístění stavby Přeložka
silnice I/21 Planá – Trstěnice :
1. etapa – od začátku úpravy v k. ú. Planá do km
5,15 za navrhovanou okružní křižovatkou v k.ú.
Chodová Planá
2. etapa od km 5,15 v k. ú. Chodová Planá do konce
úpravy v km 7,856290 v k. ú. Trstěnice.
Po nabytí právní moci těchto rozhodnutí budou moci
pokračovat projektové práce na projektových
dokumentacích pro stavební řízení.
Ing. Jana Batrlová

OZNÁMENÍ

Rada městyse ve smyslu ustanovení článku 5.
odst.1) Pravidel k poskytování půjček, tvorbě a užití
účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení městyse
Chodová Planá ze dne 24.6. 2009
vyhlašuje
výběrové řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje
bydlení městyse Chodová Planá
Finanční prostředky k rozdělení : 450.000,- Kč
Termíny:
Vyhlášení výběrového řízení od: 19.10.2009
Předkládání žádostí do:
30.11.2009 do 17°° hod.
Ukončení výběrového řízení:
2.12. 2009
Výše uvedená Pravidla a formuláře žádostí o poskytnutí
půjčky jsou k dispozici v kanceláři účtárny městyse, kde lze
získat i další informace, a na internetových stránkách
www.chodovaplana.cz, sekce Ke stáhnutí.
Ivana Marcinová
ekonomka ÚM

Vývoj obyvatelstva v roce 2009
Porovnání vývoje počtu obyvatel v roce 2008 a 2009 za
jednotlivé osady a obec celkem:
Obec,
osada

Celkem

2008
Chodová
1537
Planá
Boněnov
74
Dolní
40
Kramolín
Holubín
1
Hostíčkov
5
Michalovy
72
Hory
Pístov
13
Výškov
46
Celkem
1788
stav 30.09.2009

Z toho muži

Z toho ženy

2009

2008

2009

2008

2009

1529

792

790

745

739

74

39

39

35

35

44

23

25

17

19

1
6

1
2

1
3

0
3

0
3

71

43

43

29

28

13
43
1781

6
25
931

6
23
930

7
21
857

7
20
851

Jednotlivé změny obyvatelstva v roce 2009:
Narození
21
14 chlapců
7 dívek
Úmrtí
9
6 mužů
3 ženy
Svatby
4
Rozvody
9
Počet přistěhovaných 14
5 mužů
9 žen
Počet odstěhovaných 33
20 mužů
13 žen
Věra Plecitá
matrikářka

OKÉNKO SDH CHODOVÁ PLANÁ
Tachovskou ligu mladých hasičů vyhráli
mladí hasiči z Chodové Plané
I.ročník Tachovské ligy mladých hasičů pro
rok 2009 je minulostí. Nesl se ve znamení osmi
závodů,
které
se
započítávaly
do
celkového pořadí. Celý
maratón
odstartoval
23.května
2009
soutěží v Kostelci a
skončil závodem 3.říina
2009 v Chodové Plané.
Družstvo
Mladých

hasičů Chodová Planá tvořila děvčata: Štěpánka a
Šárka Sádlíková, Martina a Nikola Mojžíšová,
Kristýna Krejzová, Andrea Rolková, Kamila Šuhajová
a chlapci: Eduard Michálek, Pavel Dvořák, Jakub
Kohout, Jakub Rada, a Antonín Čermák. Závodilo se
celkem o 80 bodů. V prvním závodě mladí hasiči z
Chodové Plané obsadili 2 místo a rozhodli se, že tuto
ligu vyhrají. Ve druhém závodě v Kladrubech skončili
na 3. místě a v Chodové Plané na třetím závodě
obsadili 1. místo. Pak zajížděli do Velkého Rapotína,
kde opět zvítězili a dostali se do čela ligy.
Pronásledovatelem našeho družstva byli mladí hasiči
z Kladrub. Naši ve Stříbře skončili na 4. místě a
předposlední závod byl hrou nervů kdo se jak umístí.
MH z Chodové Plané stále drželi první pozici o 4
body před MH z Kladrub. Nejdůležitější bylo, aby se
kladrubští nedostali před naše mladé hasiče. Na
předposlední soutěži naši mladí hasiči skončili na 4.
místě a v závěsu těsně za nimi MH z Kladrub.
Poslední a rozhodující závod proběhnul na domácí
půdě. Čtyři body nebyly žádným velkým náskokem, a
proto se muselo bojovat až do konce. V Chodové
Plané obsadili hasiči 3. místo a MH z Kladrub 4.
místo. Bylo rozhodnuto. I.ročník Tachovské ligy
vyhráli mladí hasiči z Chodové Plané se ziskem 68
bodů před MH z Kladrub. Pod vedením Vlastimila
Heteše, v závěru soutěží také Zdeňka Paitla a s
podporou Výjezdové Jednotky a Městyse Chodová
Planá se rok 2009 mladým hasiče vydařil. Po dobu
jednoho roku se mohou chlubit putovním pohárem
Tachovské ligy mladých hasičů.
Věřím, že do druhého ročníku vykročí za
obhajobou vítězství a setrvání poháru v klubovně
hasičů v Chodové Plané. Chtěl bych toto cestou
poděkovat všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli a
věřím, že II.ročník bude neméně úspěšný.
Václav Zimák
velitel hasičů

Okénko základní a mateřské školy
Sledujte www.skola-chodova-plana.com

Jeden
říjnový podvečer
se sešli rodiče,
děti
a
přátelé
1.třídy
Chodové
Plané
ve
své
1.třídě
na
Podzimním
setkání. Každý tým
přinesl
dobrotu
z jablek, soutěžilo se ve skládání vlaštovky a
úspěšném průletu kruhem. Dále se měřila délka
slupky opatrně oloupaná z brambory, z té pak
vyrobená bramborová tiskátka a otisky na soutěžní
kartu. Setkání se vydařilo, každý rodinný tým získal
diplom a všichni se těšíme na Zimní setkání.
Děti z MŠ a ZŠ jezdí pravidelně plavat a
bruslit a účastní se různých soutěží. Za první 2
měsíce už vybojovaly několik důležitých ocenění.

Večerní běh Tachovem 8.října 2009 – 2.
místo M. Ščasnárová, 3. místo P. Kudláček, K.
Dvořák, 5. místo K. Ščasnárová.
Večerní běh Planou – 1. místo M.
Ščasnárová, P. Kudláček, 2. místo A. Kudláčková, A.
Suková, 4. Místo A. Otterová, 8. Místo K. a R.
Hudecovi, 9. místo T. Hreusová, 18. Místo V. Hetto,
20. místo M. Hudec.
V okresní Výtvarné soutěži, jejíž vyhodnocení
proběhne 3.11. v Tachově jsme obsadili již tradičně
přední místa v několika kategoriích.
Ve středu 4.11. pořádá MŠ již tradiční akci –
Posvítíme Martínkovi na cestu na koni – sraz dětí
30
a příbuzných a přátel je v 16 hodin na náměstí u
kašny.

OKÉNKO SDRUŽENÍ A OSAD
Pozvánka
Sbor pro občanské záležitosti městysu Chodová
Planá a Sdružení tělesně postižených m.o.
Chodová Planá zvou srdečně všechny seniory na

„Podzimní setkání“,
které se uskuteční dne 7. listopadu 2009 od
14°°hod v kulturním dom ě v Chodové Plané.
Skvělá zábava, tanec při pěkné muzice,
bohatá tombola.

KULTURA V OBCI
Tradiční výlov rybníka „Kohouťák“

Dne 10. října 2009 proběhl další ročník výlovu
rybníčku
„Kohouťák“.
Pořadatelem byla akciová
společnost
Chodovka.
V kádích skončilo celkem
110 ks ryb nejčastěji kapři,
ale také líni, štiky a okouni.
Prodalo se celkem 76 ks ryb
o váze 151kg. Menší kusy se
vrátily zpět do jiných rybníků.
Kromě ryb byl také lákadlem zajímavý program
výlovu. K tanci i poslechu zahrála místní kapela
Chodovarka, ve studeném počasí přišel k duhu
chutný guláš, opečené klobásky, grog a v neposlední
řadě místní zlatavý mok. Zpestřením byla také
rozmanitá tombola, která měla velký úspěch.

III. VÁNOČNÍ KONCERT

SPORT A VOLNÝ ČAS
35. ročník Běhu z Pístova

Městys Chodová Planá
a Rodinný pivovar Chodovar
pořádají III. vánoční koncert

Lehce podmáčený terén, teplota kolem deseti
stupňů, návštěva zakladatele běhu Jana Sklenáře a
47 startujících z nichž nejstaršímu bylo 69 let. Také

v sobotu 19.12.2009 od 18°° hodin
LINHA SINGERS
Humna rodinného Pivovaru Chodovar

Již potřetí připravujeme ve spolupráci s rodinným
pivovarem Chodovar Vánoční koncert. Podvakráte
jste měli možnost slyšet v podání různých umělců a
v různém provedení Českou mši vánoční J.J. Ryby.
Letos připravujeme opravdový bonbónek. Na humna
pivovaru se tentokráte postaví v sobotu 19.12. od
18°° hodin hudební soubor LINHA SINGERS, kterou
tvoří skupina zpěváků a instrumentalistů, jejichž
hudební řeč záměrně překračuje hranice několika
hudebních žánrů. Osobitý způsob přednesu je dán
především
promyšlenou
kombinací
různých
pěveckých technik, odvozených z hudby vážné,
lidové, šansonu a jazzu. Výsledný projev celého
souboru je ještě umocněn citlivým použitím zvukové
techniky, která tak dotváří konečnou podobu nového
žánru, pohybujícího se na rozhraní hudby vážné a
populární. Soubor má ve svém kmenovém repertoáru
cca 200 skladeb autorů českých i světových. Jde
vesměs o vokální transkripce instrumentálních děl
autorů významných a obecně známých. Vedle nich
však soubor popularizuje i díla získaná rekonstrukcí a
úpravami rukopisů, uložených a zapomenutých často
po celá staletí v různých archivech či soukromých
sbírkách (vice na www.linhasingers.com).
Na svém kontě mají od roku 1965 téměř
dvacítku desek a žádná rozhlasová a televizní
stanice se zejména v době adventní a vánoční
nevyhne reprodukci jejich tvorby. Sám umělecký
vedoucí Jiří Linha, kterému bude v příštím roce 80 let
stále aktivně věnuje koncertuje a řídí celý soubor.
Věříme, že tento neopakovatelný zážitek přispěje
k pohodovému prožití svátků letošních Vánoc.

takový byl jubilejní třicátý pátý běh z Pístova, který v
neděli pořádal Sportklub Chodová Planá.
Startovalo se tradičně z vrchu Pístova a trať
dlouhá 8300 metrů vedla jak mokrou loukou, lesem,
tak i po asfaltových cestách. Pomyslnou cílovou
pásku na hřišti v Chodové Plané jako první protnul
Vlastimil Šroubek (SC Marathon Plzeň). „Trať byla
docela bahnitá, a protože jsem běžel v silničních
botách, tak ze seběhů jsem na tátu ztratil asi padesát
metrů. Po silnici jsem ho pak předběhl,“ sdělil v cíli
vítěz své dojmy. Šroubek mladší běžel tuto trať
poprvé, zato jeho otec běh z
Pístova absolvoval už před
dvaceti lety. „Měl jsem dlouhou
závodní pauzu. Běžel jsem zde
v osmaosmdesátém roce a
tehdy to bylo mé vítězství,“
uvedl Vlastimil Šroubek, který
se letos stal vítězem v kategorii
veteránů. „Trať je sice trochu
jiná, někdy byly vykácené
stromy a je asi o půl kilometru
delší, ale bylo to dobrý,“
hodnotil v cíli Šroubek st.
S jednou botou doběhla do cíle Eliška
Jabůrková. „Cestou mě bota dřela, tak jsem si jí
sundala a běžela jsem s botou v ruce poslední asi tři
kilometry,“ řekla závodnice ze Základní školy v Boru,
která v den startu oslavila své patnáctiny. Terén i trať
hodnotil nejstarší účastník běhu. „Bylo to sice
náročné, ale bahna zas až tolik nebylo, jako bývá
jindy. Žádné horko, žádná zima, bylo to fajn,“
pochvaloval si devětašedesátiletý Vladimír Tolar ze
Stříbra. Jako divák se letošního ročníku účastnil i
jeho zakladatel a vítěz ročníku prvního Jan Sklenář.
„Dříve to byl vyhlášený závod. Jezdili sem závodníci z
Rudé hvězdy Praha nebo z Dukly. Účastnilo se běhu
opravdu hodně lidí,“ poukazoval před startem na
Pístově Sklenář. „Trať jsme tehdy odpochodovali,
vybrali a založili. Od té doby se víceméně
nezměnila,“ vypověděl o začátcích, původně Běhu
československo-sovětského přátelství, její zakladatel.
Podle slov Jana Sklenáře byla účast na tomto
sportovním podniku v začátcích veliká. Pak postupně
klesala. „V poslední době ale opět počty závodníků
opět stoupají a každým rokem je více účastníků“. I
přes vynikjící čas vítěze závodu letos nedošlo k
pokoření traťového rekordu, jehož držitelem je z roku

1980 Vlastimil Zwiefelhofer s časem 24 minut 44
vteřin.
MUŽI
1. Šroubek Vlastimil SC Marathon Plzeň
2. Suda Josef SK Přimda
3. Meller Petr, Sporklub Chodová Planá
5. Ambrož Jan jun., Sportklub Chodová Planá
7. Kovařík Martin, Sportklub Chodová Planá
STARŠÍ VETERÁNI
1. Hellmich Karel, Triatlet Karlovy Vary
2. Milota Josef, OB Mariánské Lázně
3. Fryč Miloslav, AC Falcon Rokycany
13. Straka Jiří, Sportklub Chodová Planá
VETERÁNI
1. Šroubek Vlastimil, SC Marathon Plzeň
2. Kožák Milan, AC Start Karlovy Vary
3. Zíka Josef, SV Stříbro
ŽENY
1. Müllerová Soňa, SC Marathon Plzeň
2.Šroubková Marta, SC Marathon Plzeň
3. Kabilová Martina, ACCES Team Karlovy Vary
4. Vasilečková Nela, Sportklub Chodová Planá
6. Meisterová Krista, Sportklub SVAM Chodová
Planá
8. Regulová Veronika, 1974, Sportklub Chodová
Planá

Samostatnou kapitolou bylo vystoupení hasičů
z Chodové Plané. Předvedli požární útok a hašení
auta. Během odpoledne měli návštěvníci možnost si
prohlédnout vystavené terénní motocykly, kde byly
jak nejnovější tovární značky, tak veteráni. Pan Bártl
z Plané, kterému bude již 70 let, ukázal svoji novou
čezetu a poháry ze své dlouholeté závodní činnosti.
Ještě dnes úspěšně závodí a v šumavském poháru
veteránů získal 1. místo. Pro děti i rodiče se podávalo
občerstvení zdarma. Celá akce byla zakončena
krásným ohňostrojem. Je škoda, že kvůli deštivému
počasí se nepovedlo připravené opékání buřtů.
Zúčastnilo se více než 100 dětí a zhruba 200
dospělých.
Touto
cestou
děkujeme
všem
zúčastněným a sponzorům: Městys Chodová Planá,
Sbor dobrovolných hasičů, Mlékárna Stříbro, Leon
Tsoukernik, Elektroinstalace Roman Horák, Elektro
Petr Hreus, Autodoprava Ladislav Oravec.
Václav Loh
předseda Cross-club

Zábavné odpoledne pro děti
Cross-club Chodová Planá a Sportovní klub
Policie ČR uspořádali třetí ročník zábavného a
sportovního odpoledne pro děti a rodiče. Akce se
uskutečnila na nově upravené trati pro motorky a
kola vedle bývalé cihelny. Od 13°° hodin závodily d ěti
na kolech v několika věkových kategoriích. Bojovalo
se s velkým zápalem. Mezi nejlepšími byly Hudec,
Poznán, Kois, Hreusová, Dvořák, Kudláček, Suková
a další. Pak následoval propagační závod motokrosu
mladých nadějí. V kategorii obsahu motoru do 60 cm3
zvítězil
Eliáš
před
Tillerem a Kubátem. V
kategorii do 80 cm3 byl
nejlepší
Žipaj
před
Kanizmejerem
a
Bednaříkem.
Následovaly
ukázky
akrobacie. Marek Černý z Plané na silničních
motocyklech dokázal svým výkonem všechny diváky
nadchnout. Po akrobacii na silničním motocyklu
následovala akrobacie na čtyřkolkách. Řidiči svezli i
některé odvážné návštěvníky. Zpestřením programu
byl velorex (tříkolka) Václava Borče z Plané. Po tři
hodiny vozil děti i rodiče a poskytl všem zájemcům
skvělý zážitek.
Největší zájem dětí
byl o let vrtulníkem. Pan
Leon Tsoukernik poskytl
svůj
vrtulník
značky
Robinson k vyhlídkovým
letům
nad
Chodovou
Planou. Děti stály ochotně dlouhou frontu a byly z
letu nadšené.
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