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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravil poprvé
v roce 2008 a popřál Vám v tomto roce mnoho úspěchů a
rodinné pohody.
Rok jsme zahájili společně, velice nečekanou, ale o to
příjemnější slavnostní událostí. Návštěvou prezidenta
České Republiky pana Václava Klause s chotí Lívií v
doprovodu hejtmana Plzeňského kraje pana Petra
Zimmermanna a jeho choti Moniky. Jelikož se nám
podařilo odklonit pracovní cestu pana prezidenta přes náš
krásný městys (nakonec mu věnoval výrazně největší část
svého času vyhrazeného pro Tachovsko) až na poslední
chvíli, měli jsme jen pramálo času na přípravy. Zde bych
rád poděkoval všem těm, kteří se se mnou na přípravě
podíleli. Zejména pak panu řediteli Janu Ambrožovi a
v neposlední řadě mým kolegům z úřadu a z akciové
společnosti Chodovka. Zejména však Vaší zásluhou, milí
spoluobčané, vaším upřímným a nevynuceným zájmem
jsme pro vzácnou návštěvu připravili milé a příjemné
prostředí. Pana prezidenta znám i osobně již z jeho
předcházejících funkcích a vím, že chválou nikdy moc
neplýtval. Při svém odjezdu mě však důrazně požádal,
abych Vám všem moc poděkoval s tím, že tak milé,
upřímné a zjevně předem nenacvičené setkání s občany
zažívá jen málokdy a málokde. Moc rád Vám jeho
pochvalu touto cestou tlumočím.
Chvílemi se již počasí podobá tomu pravému,
jarnímu, přestože je podle kalendáře stále ještě zima.
Sluníčko příjemně hřálo, po sněhu dávno ani památky. Již
se opět těším na Vaše upravené zahrádky a okna
vyzdobená květinami a věřte, že my, představitelé městysu
s květinovou výzdobou také nezůstaneme pozadu.
S časným nástupem jara a nedostatkem sněhu se
současně nemilosrdně objevilo bláto, ale také nepořádek
po zimě a bohužel i psí výkaly, které dovedou značně
pokazit estetický dojem a mnohdy i zákeřně
znepříjemnit život. Riziko zdravotní není třeba ani
připomínat. S blátem nám brzy pomůže sílící sluníčko , ale
s tím, co zůstává po nás, ale i po našich pejscích si
musíme poradit my sami. Proto bych zde rád poděkoval
všem, kteří odpadky hází tam kam patří, majitelům psíků,
kteří vždy po svém čtyřnohém miláčkovi uklidí nejen na
chodníku, ale i na trávníku a v parku, kde si hrají naše děti
a v neposlední řadě i podél stezky do Plané. Jsem
původem a stále duší zemědělec a nějaké to … mě nikdy
nevadilo, ale pokud bych tedy pominul i estetické hledisko,
pak na zdraví našich dětí bychom zapomínat neměli nikdy.
Městys nám všem bude nápomocen i tím, že plánuje v
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dohledné době umístit v obci koše a sáčky pro tyto účely
jinde používané. Začít ale musíme každý sám u sebe.
Jako každý rok máme v plánu postupný jarní úklid celé
obce, který jsme díky počasí již započali. V dobách
minulých byly organizovány masové jarní úklidové práce za
účasti občanů celé obce. Tudy již asi cesta nevede, ale
myslím si, že by podobná a společná aktivita v rámci
Vašeho bytového domu nebo ulice byla velkým přínosem
pro nás pro všechny. Možná si potom budeme pořádku
všichni více vážit, více si ho hledět a užívat.
Prostřednictvím naší a.s. Chodovka a pana Harmáčka
Vám na požádání na tyto Vaše bohulibé aktivity rádi
poskytneme potřebné nářadí, popřípadě i techniku.
A aby toho nebylo málo a náš Městys udělal další
krůček kupředu máme pro letošní rok mimo jiné připravený
projekt generální přestavby našeho náměstíčka včetně
rekonstrukce stávající kašny. Měla by se z centra obce stát
klidová oblast plná stromů a zeleně, tak jako to bývalo před
lety a vidíme to na dobových fotografiích. To bude náš
dárek pro všechny občany naší krásné Chodové Plané,
kteří si dovedou vážit krásného a příjemného prostředí a
chtějí pro něj i něco sami udělat.
Přeji Vám krásné Velikonoce, bohatou pomlázku a
příjemné jaro, které snad brzy propukne v plné síle a my si
jej užijeme v upraveném prostředí naší krásné, rozkvétající
a voňavé obce.
Ing. Jan Volný

Úřední nástěnka městyse Chodová Planá
Výpis z usnesení zasedání
Zastupitelstva městyse Chodová Planá
11. zasedání dne 21.prosince 2007:
ZM schvaluje :
- Rozpočtový výhled na roky 2008 – 2010
- Rozpočet pro rok 2008
- Změnu zřizovací listiny pro SMCHP, příspěvkovou
organizaci
- Smlouvu o výpůjčce majetku pro SMCHP,
příspěvkovou organizaci
- Prodeje pozemků
12. zasedání dne 16.ledna 2008 :
ZM schvaluje :
- Oddávací dny v Chodové Plané – pátek, sobota,
neděle od 8°° do 16°° hodin
- Prodeje pozemků

Plán konání zasedání Zastupitelstva na 1. pololetí roku
2008 :
- 13. zasedání - 5. 3. 2008
- 14. zasedání - 7. 5. 2008
- 15. zasedání - 18.6.2008
- Zasedání Zastupitelstva městyse Chodová Planá se
konají v zasedací místnosti kulturního domu od 18°°
hodin.
Ing. Jana Batrlová

Úřední vývěska
Co je Czechpoint ?
Končí doba zbytečného obcházení úřadů. Přichází
Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa
komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je
asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý
člověk může získat všechny informace o údajích, které
o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci
také učinit jakékoliv podání ke státu. Již nyní si můžete z
pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy
z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru
nemovitostí a z rejstříku trestů.
Od 27.února 2008 funguje pracoviště Czech
POINT i na úřadě městysu Chodová Planá. O tyto výpisy si
můžete zažádat na Pokladně úřadu městysu. O které
ověřené výstupy tedy konkrétně můžete požádat:

I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno
částkou 100,-- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna
částkou 50,-- Kč.
4. Výpis z Rejstříku trestů.
Lze vydat osobě, které se výpis týká, pouze na
základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně
vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než
mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Osoba, které lze na
pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný
doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To
znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají
například trvalé bydliště v České republice.
Od pondělí 18. února 2008 je možné vydávat
výpisy z Rejstříku trestů i zmocněncům, kteří žádají o výpis
na základě plné moci jim udělené další osobou. Tato plná
moc musí mít úředně ověřený podpis.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z
Rejstříku trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za
tento výpis 50,-- Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí
žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na
tento výpis se nevylepuje žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena
elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti
Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat formou
papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje
vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou
jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech
POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu,
ale vylepí se kolek v hodnotě 50,-- Kč a žádost úřad pošle
ke zpracování na Rejstřík trestů.

- výpis z katastru nemovitostí,
- výpis z rejstříku trestů,
- výpis z obchodního rejstříku,
- výpis z živnostenského rejstříku.
1. Výpis z Katastru nemovitostí.

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky
může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na
základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.
Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát
katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první
strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,-- Kč; každá další
strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,-- Kč. Pokud
žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by
znát katastrální území a dále buď parcelní číslo
požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo
stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I
v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O
výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že
budova je dělena na jednotky, což je typické u větších
staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto
případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo
domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
2. Výpis z Obchodního rejstříku.

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky
opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat
na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání
první strany výpisu zpoplatněno částkou 100,-- Kč; každá
další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,-- Kč.
3. Výpis z Živnostenského rejstříku.

I v tomto případě může o výpis ze Živnostenského
rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis
lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

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
12.dubna 2008 v sobotu
stanoviště
doba přistavení
RD u drůbežárny
08.30 – 08.45
sídliště Lučina, PRIMO
08.30 – 11.00
u hospody u nádraží
08.50 – 09.30
sídliště Slovany
09.35 – 10.15
u hasičárny
10.20 – 12.00

stanoviště
Dolní Kramolín
Holubín
Pístov
Michalovy Hory
Boněnov
Hostičkov
Výškov

13.dubna 2007 v neděli
doba přistavení
08.30 – 09.05
08.35 – 08.45
08.50 – 09.00
09.20 – 11.00
09.25 – 09.40
09,50 – 10.10
10.30 – 10.55

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.

Tam ve velmi vkusně vyzdobeném prostředí odpovídal na
dotazy, …

Gabriela Košanová

NÁVŠTĚVA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Prof. Václava KLAUSE
Lovci podpisů slavných osobností si jistě přišli na své

… chvilkami se i zamyslel, ….

Po příjezdu na náměstí byl pan prezident uvítán
chlebem,solí a malinovicí.
… ale když celý sál dával najevo spokojenost ….

Pozvání přijal i Boris Damzog starosta partnerské obce
Störnsteinu ze SRN
… tvářil se i on spokojeně. Chvílemi dokonce i pobaveně a
nutno podotknouti, že takových momentů bylo více.

Hostitele dělal panu prezidentovi starosta ing. Jan Volný a
po příjezdu jej doprovodil do hlavního sálu KD.
Snad všechny děti potřebovaly mít podpis pana prezidenta
ve své památníčku.

K 1.1. 2008 bylo v Chodové Plané trvale hlášených 1768
občanů z toho 910 mužů a 858 žen.
Nejčastěji užívaná jména mužů:
1. Jan, Ján
56 x
2. Josef
55 x
3. Václav
49 x
4. Jiří
47 x
5. Jaroslav, Petr
42 x

Ani hasiči nezůstali stranou v jejich kronice bude jistě tato
fotka na čestném místě.

Nejčastěji užívaná jména žen:
1. Marie, Mária
73 x
2. Anna
36 x
3. Jana
32 x
4. Věra
30 x
5. Lenka
20 x
Vítání občánků
V sobotu 26.ledna 2008 jsme v obřadní místnosti
přivítali 4 nové občánky městyse Chodová Planá. Mezi
těmito občánky byli Karolínka Hoffmannová, Štěpánka
Matysová, Patricie Sloupová a Vaneska Melicharová.
Máte platný občanský průkaz?

Pan prezident Plevka přivítal ve svém království pana
prezidenta Klause a na žejdlíkem Prezidenta se náramně
bavili.

Upozorňujeme občany, že pokud mají občanský
průkaz bez strojově čitelných údajů vydaný do 31.12. 2003
mají za povinnost si do 31.12.2008 zažádat o nový průkaz.
O ten si můžete požádat na matrice úřadu. K žádosti je
třeba předložit jednu fotografii a rodný list (popř. oddací či
rodné listy dětí). Pro občany narozené před 1.1. 1936 platí
výjimka – občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba
platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez
omezení“, zůstávají nadále platné.
Zapsání dítěte do cestovního dokladu

Docela hezké reklamní foto, není-liž pravda?
Některé věci se zkrátka penězi zaplatit nedají ☺

Dne 1. března 2008 nabyl účinnosti zákon č.
106/2007 Sb., o cestovních dokladech. Díky tomuto
zákonu bude možno opětovně zapisovat občany mladší 10
let do cestovního dokladu rodiče. Na základě zápisu
mohou tyto děti překračovat státní hranice bez vlastního
cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu
jsou zapsány.
Kde o zápis požádat?
Pokud máte cestovní doklad bez biometrických prvků
můžete žádost podat na matrice v Chodové Plané.
V případě, že máte cestovní doklad biometrickými prvky
musíte zažádat na městském úřadě v Tachově.
Gabriela Košanová

Co nového ve škole a školce?

Společenská kronika - zajímavosti z matriky

Mnoho zajímavého děti prožily v mateřské škole v měsíci
lednu a únoru 2008 a stále se zlepšuje spolupráce
s rodinami a přáteli mateřské školy?
• Z aktivit
MŠ
proběhla
školička
bruslení
v Mariánských Lázních - uskutečnila se celkem 4x
a zúčastnilo se jí 20 dětí. Učitelkám s organizací
pomáhali maminky a tatínkové pí. Petrželková,
Víznerová, Zítková, Brožová, Sudorová, Hreusová
a p. Sudor - děkujeme.
• S pásmem básniček vystoupily na vítání občánků
v obřadní síni tyto děti: V. Víznerová, A.

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

Brümmerová, M. Ščasnárová, E. Mertlová a
V.Fišerová.
Do MŠ se na nás přišly podívat děti ze školní
družiny, které zavzpomínaly na hezké časy
v mateřské škole a vyzkoušely nové sportovní
náčiní.
Se svým vystoupením k nám zavítal pan kouzelník
Waldini z Prahy, kterého překvapila skupina dětí
v převlecích kouzelnic a čarodějů. Pan kouzelník
nás odměnil zajímavými a veselými kouzly, při
kterých mu děti vydatně pomáhaly.
2x se uskutečnilo společné setkání předškolních
dětí s žáky 1. třídy základní školy. Paní učitelka
Sedláčková zapojila děti z MŠ do vyučování a
školáci nám ukázali, co nového se naučili.
Mezi nejzajímavější zážitky patřilo setkání
s prezidentem Václavem Klausem.
Rodiče mohou shlédnout výstavky dětských prací.
Barevná mateřská škola - zábavnou formou se děti
učily poznávat svět kolem sebe. Po dobu 14ti dnů
jsme každý den vybrali vždy jednu barvu. Děti
mohly přinést svůj oblíbený předmět, hračku či
přijít oblečeni v barvách dne. Zpívali jsme písničky,
malovali jsme, vyráběli jsme zvířátka, vyprávěli si
pohádky s barevnou tématikou – např. O zelené
žabce, O bílé laňce, O Šípkové princezně, O
neposlušných kůzlátkách a hráli si na řemesla a
různá zaměstnání.
Maškarní rej - rodiče dětem připravili půvabné
převleky. Na programu bylo představení masek,
promenáda, různé zábavné taneční hry a soutěže,
nechybělo malé občerstvení a na závěr tombola.
Každé dítě si odneslo malý suvenýr. Do akce se
zapojili paní Brümmerová, Brožová, Mašková,
Krejčová
s rodinou a Kubíčková s rodinou –
děkujeme.
Oslava narozenin Kateřiny Kohoutové a Jiřího
Krejčího - rodiče těchto dětí připravili pohoštění pro
všechny děti. Samozřejmostí je přání oslavencům.
Společná akce rodičů a dětí předškolních dětí
s názvem Metoda dobrého startu dětí do základní
školy, kde jsme byli mile překvapeni zájmem
rodičů : Brožové, Krejčího, Krejčové, Loulové,
Maškové a H. Petrželkové.
Valentýnské překvapení – navštívili nás Milena a
Markus Stinglovi a předali nám spoustu výtvarných
a pracovních potřeb. Patří jim velké poděkování
.Dále děkujeme za hračky, stavebnice, výtvarné
potřeby pro děti či drobné opravy paní Vasilečkové,
Klobásové, Mertlové a pánům Šourkovi a
Hlačíkovi.
Jarní prázdniny byly zpestřeny sourozeneckým
dopolednem
a hrou v přírodě – Stopovanou
s hledáním pokladu.
Stanislava Sloupová

Ani ve škole se nezahálelo a zahálet nebude
• Celá škola absolvovala setkání s panem
prezidentem Klausem
• Poslední lednový čtvrtek jsme navštívili v Plané
divadelní představení Látané pohádky
• Neztratili jsme se ani v atletickém trojboji v Plané,
kde jsme vybojovali 4 zlaté a 2 stříbrné medaile
• Dostali jsme vysvědčení
• Téměř dva týdny probíhala ve škole hloubková
inspekce ČŠI
• Do nové první třídy jsme zapsali 14 prvňáčků

•

•

•
•
•

Příjmení
Jméno
1
Brož
Miroslav
2
Dvořák
Karel
3
Fišerová
Veronika
4
Gáborová
Kateřina
5
Krejčí
Jiří
6
Loula
Filip
7
Mašková
Simona
8 Hoffmannová
Monika
9 Melicharová
Sára
10
Petrželka
Jan
11 Ščasnárová
Marie
12
Tehlár
Lukáš
13
Volčík
Michal
14
Zítka
František
Do páté třídy jsme si pořídili nejnovější verzi
interaktivní
tabule
SMARTBoard,
kterou
používáme jako pilotní škola pro Plzeňský a
Karlovarský kraj. Rádi bychom letos instalovali
ještě jednu.
Uspěli jsme v Plané na Skorobiatlonu, kde nás
zastupovalo 10 družstev – 35 dětí – považte – to je
polovina celé školy. To nám mohou Plánské školy
jen závidět. 2 zlaté, 2 stříbrné a 2 bronzy. SUPER!
Proběhlo školní kolo recitační soutěže a vítězové
nás reprezentovali v kole okresním.
Naše aktivity můžete sledovat na www.skolachodova-plana.com
Připravujeme školní výlety, velikonoční barevný
týden,
soutěže
v Piškvorkách
a
Pexesu,
Vlastivědnou soutěž, Výstavu výtvarných prací,
čtenářskou soutěž a aktivně probíhají práce
v kroužcích.

Chcete vidět fotografie a video z Dětského maškarního
plesu, který pořádali v sobotu 1. března členové SRPDŠ při
ZŠ Chodová Planá navštivte
http://tachovsky.denik.cz/multimedia/galerie/303875.html

Kulturní, společenské a sportovní akce
Proběhla výroční schůze ČZS Chodová Planá
Na základě osobní zkušenosti z výroční schůze bych
velmi rád jménem rady Městyse Chodová Planá osvětlil
chiméru o připravované předem plánované likvidaci
zahrádkářské aktivity v naší obci.
Ke konci roku 2007 vypršela platnost 10-ti leté nájemní
smlouvy mezi městysem a ČZS Chodová Planá.
V současné době probíhá diskuze o novém územním plánu
obce s výhledem do roku 2027 a součastně i práce na
nové urbanistické studii rozvoje obce a bylo by velice
nekorektní strkat hlavu do písku před budoucností a
nemluvit o ní. Aby obě strany získaly čas pro plnění svých
záměrů a přitom nevznikl bezesmluvní vztah, uzavřel
městys s ČZS nájemní smlouvu na všechny pronajaté
plochy jen na jeden rok. A tato skutečnost se stala bohužel
zdrojem dezinformací a naprosto zbytečné paniky.
Uzavření nevypověditelné nájemní smlouvy na 10 a
více let by zavřelo cestu k jakémukoli dalšímu jednání o
rozvoji obce a to by nebylo vůči občanům příliš korektní.

Na druhé straně se v této chvíli jedná pouze o výhled a
myšlenky našich radních a projektantů. Ještě není zdaleka
jasné, zda se přímo s těmito variantami zcela ztotožníme a
pokud ano, kdy dojde k jejich realizaci. Je nanejvýš
pravděpodobné, že k uskutečnění vizí těchto projektů a k
likvidaci některých zahrádek nedojde dříve něž za 3-4 roky.
Navíc se jedná jen o část stávajících ploch pronajatých
městysem našim zahrádkářům.
Přestože horizont těchto nepříjemných kroků je
skutečně zdánlivě v nedohlednu, vytipovali jsme několik
velice vhodných nových lokalit z majetku městysu,
vhodných k vybudování nových perspektivních kolonií.
Nyní nehrozí žádné okamžité rozhodnutí, ale je zcela
přirozené, že pokud pronajaté pozemky budou zapotřebí
pro další rozvoj obce, a bude-li to v zájmu občanů Chodové
Plané, bude třeba přijmout i nepříjemnou a věřím, že pro
některé až bolestnou skutečnost.

Výstavu ručních prací
a velikonočních dekorací
pořádalo Občanské sdružení pro obnovu tepelského
regionu v zasedací síni Kulturního domu v Chodové Plané
od 7. do 9. března. Kdo se nedostavil, zaváhal, ale může
se podívat na fotogalerii na stránkách městysu:
http://www.chodovaplana.cz/temp/vyst.html.

PLES SPORTOVCŮ

Se koná 22. března 2008 od 20°° hodin v kulturním dom ě
v Chodové Plané. Předprodej vstupenek od 11.3. ve škole
u J. Ambrože. Večerem bude provázet a hrát Concordia
band a možná bude i nějaké překvapení.

CHODOVOPLÁNSKÁ DESÍTKA

VODOROVNĚ: A. Heslo; městnání krve; lidský jedinec. B. Násep; kus horniny; nevlastnit. - C. Zápisník; v minulém
roce; selanka. - D. Zobrazený symbol lásky; název
speciální úpravy masa; obojživelník. - E. Tajenka. - F.
Starořecká sloupová síň; dvorana; lakomec (expr.). - G.
Nalepovat; výstavnější obytný dům; vřesovec. - H.
Brazilský spisovatel; ženské jméno; mongolský pastevec. I. Francouzský revolucionář; vodní pták; neskrývaně.
SVISLE: 1. Značka kosmetických přípravků; hlášení v
bridži. - 2. Pádová otázka; ghanské město. - 3. Celkový
výsledek her při dostizích; zamlžení. - 4. Zpěvohra G.
Verdiho. - 5. Vidina; německy "mrtvý". - 6. Sportovní
zkratka; vyjímání losů z osudí. - 7. Litinový plát na plotnu;
mužské jméno. - 8. Nemorálnost. - 9. Obyvatel afrického
státu. - 10. Dobrá nálada (zast.); spojka. - 11. Listina;
slovensky "jestli". - 12. Zájmeno; slovensky "ary". - 13.
Několik částí archu. - 14. Chyba; italské město. - 15.
Bělost; výnos (v ruském prostředí). - 16. Útok; pobídka.
Pomůcka: 2. Tema. - 14. Oira.

Máte-li zájem o zveřejnění Vašeho příspěvku, reklamy či
inzerce v REGENTU, doručte jej osobně, poštou, nebo
mailem na úřad městysu k rukám Gabriely Košanové
kosanova@chodovaplana.cz, případně do školy Janu
Ambrožovi ambrjan@seznam.cz .
Příští termíny vydání Regentu:
Číslo 2
Číslo 3
Číslo 3
Číslo 4
Číslo 5

6. a 7. května 2008
19. a 20. června 2008
21. a 22. srpna 2008
16. a 17. října 2008
11. a 12. prosince 2008

Odchod ve 13°° hodin od kašny za každého po časí
KŘÍŽOVKA PRO DLOUHOU CHVÍLI
Rozvoj matematiky ve starém Řecku

V 5.-4. stol. př.n.l. dochází k rozkvětu řecké vědy. Antickou
matematiku
charakterizuje
tendence
k
větší
systematičnosti. Tak například názor na existenci
nekonečně malých veličin, který poprvné pronesl ... (viz
tajenka), žijící v letech kolem 500-428, nalezl svou
praktickou aplikaci v geometrii a zejména ve stereometrii
(stanovení krychlového obsahu koule, kužele atd.) v
pracích Démokrita a Eudoxa z Knidu.

REGENT vychází jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá.
Toto číslo vychází 14. března 2008
Sestavila Redakční rada Úřadu městyse Chodová Planá.
Tisk : Lieblprint Planá

