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Vážení a milí spoluobčané,
Čtyři roky utekly jako voda. Nastává čas se
ohlédnout a zavzpomínat na to, jak všechno začalo a co se
nám povedlo, ale i na to co jsme mohli udělat lépe.
Konečný účet a hodnocení však vždy a všude při volbách
vystavíte vy, naši spoluobčané.
Pro mne osobně to byla velká čest, ale i velká
životní škola, mít možnost poznat organizmus tak složitý a
do jisté míry byrokratický, jakým je obecní samospráva.
Obec je ve své podstatě firma jako každá jiná. Musí sehnat
peníze (a nemalé peníze), musí se o ně dobře starat a
ochránit je před zneužitím a následně je účelně využít pro
potřeby a zkvalitnění života obyvatel, svých občanů. V tom
je asi ten největší problém a největší starost starosty a celé
obecní samosprávy. Umístit získané prostředky tak, aby
tím prospěl a udělal radost většině. A když se to povede (z
pohledu jednoho břehu), stojí na druhém břehu skupina
(zpravidla menšina) obyvatel, která by raději viděla něco
jiného a někde jinde. Tím jsem chtěl velice nesměle zmínit
tu otřepanou pravdu a nevděčnosti této služby.
Je však nyní na místě, a cítím to jako milou
povinnost, složit velký dík a uznání našim končícím
zastupitelům a radním. Byl to neobyčejně korektní kolektiv
lidí, kteří v průběhu celého volebního období pracovali jako
tým a rozhodovali korektně a svědomitě. Radní začínali
vpodstatě na zelené louce, kde se nebylo možno opřít a
žádné rozpracované projekty a zcela chyběla jakákoliv
perspektiva a výhled rozvoje obce pro následující období.
Místní příspěvková organizace byla po stránce vedení
v rozkladu a její nepřehledná ekonomická struktura nad
námi visela jako velký strašák. Další koulí u nohy byl ve
zcela dezolátním stavu areál bývalé autodopravy
Pohraniční stráže. Rozhodnutím zastupitelstva o zřízení
akciové společnosti Chodovka, ve které je městys 100%
akcionářem podíl a přestěhování této jednotky do
vyhnanství mezi bodláky areálu zastupitelstvo vyřešilo
obojí. Nyní má obec v akciové společnosti funkčního a
akčního partnera, kterého nám závidí většina obcí
v Plzeňském i Karlovarském kraji. Chodí se k nám učit a
připravují s ke stejnému, či podobnému kroku. Nejen, že se
a.s. stala výdělečnou firmou postupně snižující náklady,
které plynou z obecní pokladny za údržbu obecních
pozemků a majetku, ale navíc vše, co vydělá, končí opět
v majetku obce. Kdysi bezcenný a takřka neprodejný areál
má nyní několika násobně vyšší hodnotu. Nemluvě již o
tom, že zde a.s. provozuje jeden z nejkvalitnějších
sběrných dvorů v okolí, který nám zde léta chyběl.
Je toho mnoho, co se našemu zastupitelstvu
povedlo. Něco všichni vidíme, ale mnohé vidět není a
přesto to má velký význam pro další a další zastupitelstva.
Není asi třeba příliš zmiňovat naše krásné náměstíčko,
nové osvětlení, 10 nových stavebních pozemků, kde již
vyrůstají krásné domky, nové moderní hřiště a sportovní
zázemí, upravená sběrná místa na tříděný odpad, nové
směrovky a parkoviště, komunikace a chodníky. Co ale
vidět není je nový územní plán včetně našich místní částí,
rozpracovaná pozemková úprava, kterou se nám podařilo
prosadit jako jediné obci v okrese v kompletním rozsahu.

říjen 2010

Navíc se zastupitelstvu podařil husarský kousek. Nakoupilo
pro obec více než 40 hektarů velice zajímavých a
atraktivních pozemků, které je již nyní možno prodat za
desetinásobek ceny za kterou je nakoupilo. Byli jsme při
zrodu nového areálu motokrosu v lokalitě, kterou má
v majetku ministerstvo vnitra. Dále zastupitelstvo městysu
schválilo a zahájilo výstavbu dalších více než 30
stavebních pozemků v lokalitě Slovany 2.
Zastupitelé svými kroky a podporou opět probudili
k životu kulturní a společenský život v obci. Přivítali jsme
zde pana prezidenta Václava Klause,
pana hejtmana
Plzeňského kraje. Pan Mons. Radkovský požehnal novému
středu obce, paní velvyslankyně Rakouska spoluodhalila
pamětní desku našemu velkému rodákovi. Zastupitelé
obnovili vydávání Regentu, knihu návštěv na našich
stránkách ale i tradici Chodovoplánské pouti a řadu dalších
společenských aktivit.
To vše se vedení obce podařilo bez zadlužení
obecního rozpočtu, naopak se mohou zastupitelé pochlubit
tím, že zanechává svým nástupcům velice zajímavou
finanční hotovost a finanční jistotu v takřka ve stejné výši,
jakou před 4 lety přebíralo.
Ano, bylo mi ctí a potěšením být členem tohoto
úžasného a zodpovědného zastupitelstva. Dále bych rád
poděkoval rodinnému pivovaru Chodovar a celé rodině
Plevků, za korektní a věcnou spolupráci, ale i za
neutuchající
snahu
svou
podnikatelskou
aktivitu
propagovat a tím zviditelňovat naší malebnou obec.
Malinko mne mrzelo, že se naše zájmy trochu zkřížily při
snaze rychle prosadit a dobudovat tolik potřebný obchvat
obce. Pokud se však jednalo o ochranu jejich vodních
zdrojů a o 100% garanci jejich nepoškození plánovanou
stavbou, vnímal jsem to jako legitimní snahu o zachování
kvality a tradice výroby vynikajícího piva na kterou má firma
legitimní právo. Nyní je již přijatelné řešení na stole a je
reálné, že se tolik potřebného obchvatu jíž brzy dočkáme.
Dále bych rád poděkoval i soukromým osobám,
našim spoluobčanům, kteří přispěli nemalými finančními
dary na rekonstrukci kašny, nové schody ke kostelu, nové
okapy, či se spolupodíleli na novém sportovním zázemí u
tenisových kurtů. Děkuji dále všem spoluobčanům, našim
aktivním spolkům a sdružením, kteří nám nemalou měrou
pomáhali (jak řekl starosta jednoho z našich velkých
sousedů) „probudit spící princeznu, tento krásný mětys,
obléci ji do nových šatů a vrátit jí tam, kam vždy patřila“.
Děkuji těm spoluobčanům, kteří byli vždy připraveni
něco hezkého a účelného budovat, byli nám dobrými rádci
a upřímnými kritiky a neuchylovali se pouze k anonymní
kritice, lžím a pomluvám. Jistě jsme zůstali dlužni mnohé
našemu zámku a jeho okolí. Přestože jsme pro to udělali
mnohé. Usilovně jsme hledali řešení, poctivého a bohatého
ženicha. Bylo to zkrátka pro nás v době investiční krize
velké sousto. Jistě jsme zůstali dost dlužni i některým
komunikacím a lokalitám obce, které by si větší péči a
finanční pomoc jistě zasluhovali. Tyto, ale i další podobné a
potřebné úkoly zanecháváme novému zastupitelstvu a
budeme mu připraveni v jeho snaze o pokračování naší
práce maximálně a upřímně pomáhat.

A nyní je to vše na Vás, milí spoluobčané. Doufám, že
se dostavíte k volební urně v hojném počtu a pevně věřím ,
že si zvolíte dobře. Držím Vám palce a přeji šťastnou ruku.
Ing. J. Volný
starosta
Informace o způsobu hlasování
ve volbách do zastupitelstev obcí, které se konají v pátek 15.
října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 16. října
2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v
této obci přihlášen k trvalému pobytu, a jde o státního občana
České republiky nebo o státního občana členského státu
Evropské unie, pokud požádal o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen
mimo jiné hlasovací lístek označený nápisem „vzor“, prohlášení
kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání
kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením
voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro
takového kandidáta nepřihlíží. Ve volební místnosti mají voliči
možnost nahlédnout do zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství. Volič po
příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky. Jde-li o cizince, prokáže státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky, průkazem o povolení k pobytu
vydaným podle zákona č. 326/1999 b., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo
jeho dodatku obdrží volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce
může být vytištěn oboustranně. V záhlaví každého
hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů
zastupitelstva obce, který má být zvolen. Kandidáti každé
volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím
lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v
samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle
sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují
sloupce v následující řadě, případně na druhé straně.
Volební stranou může být politická strana, politické hnutí,
jejich koalice, nebo sdružení politických stran nebo
politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně
kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých
kandidátů. Na hlasovacím lístku těch volebních stran, u
kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta,
zůstává pořadové číslo, původně určené pro tohoto
kandidáta, neobsazené.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka
obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci
registračního úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce
distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb
(12. října 2010). V případě, že dojde k poškození nebo
ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti
požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího
lístku, vždy vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě

hlasovacích lístků, kde může hlasovací lístek. upravit
jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
před názvem volební strany pouze jednu volební stranu.
Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů
zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna
volební strana, byl by takový hlas neplatný.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z
kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů
zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v
záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů,
než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v
předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit
křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před
jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v
libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 členů
zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty
a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších
volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů,
a to pro kandidáty na prvních šesti místech.
Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna
volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený
počet, byl by takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé
úřední obálky, určené pro volby do zastupitelstev obcí.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební
stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do
úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do
úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož
zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku vloží před okrskovou
volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu
anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací
lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková
volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
!!! V případě zájmu o hlasování do přenosné volební schránky
můžete kontaktovat volební okrskovou komisi v pátek 15. října
2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 16. října 2010 od
8.00 hodin do 14.00 hodin na telefonním čísle:
374 / 733 093 !!!
Místem konání voleb je volební okrsek č. 1 ve volební místnosti
v přízemí budovy Úřadu městyse v ul. Pohraniční stráže čp. 129
v Chodová Planá.
Upozornění
V pátek 15. října 2010 bude úřad městyse z důvodu zajištění
voleb do zastupitelstev obcí uzavřen.

Volební strana č.1

Volební strana č.2

Sdružení nezávislých kandidátů
- Sdružení pro Chodovou Planou

Komunistická strana Čech a Moravy
Jak chceme řídit obec:
Chceme zprůhlednit veškeré jednání, zadávání
zakázek, vyloučíme z rozhodovacího procesu lobbing
a zvýhodňování některých firem a jednotlivců.
Při vítězství ve volbách postavíme do čela radnice
neúplatného kandidáta s plnou odpovědností na plný
úvazek. Naším cílem je obnovit důvěru občanů
v orgány obce.
Nedovolíme zadlužování obce, chceme se soustředit
na získávání peněz z EU, prosadíme účelné
využívání zdrojů obce ve prospěch všech občanů,
cílem je nezvyšování daní a poplatků pro občany
Chodové Plané a obcí, prověříme možnost jejich
snížení na úroveň r. 2008.

WWW.CHODOVKA.CZ
Náš program
Chceme otevřenou, transparentní politiku. Umožníme
občanům větší spolurozhodování o životě, rozvoji a
životním prostředí našeho městyse. Oddělíme politiku
a soukromé vztahy, nebudeme ustupovat lobistickým
zájmům.

Budeme
podporovat
organizacemi v obci.

V příštím volebním období chceme uvolněného
starostu, který bude denně přítomen na úřadě a
neuvolněného místostarostu.

V oblasti školství se soustředíme na zkvalitnění
předškolní a školní výchovy, docílíme umístění všech
dětí předškolního věku v mateřské školce, upustíme
od utopistického záměru výstavby školy pro II.stupeň.

Pro rok 2012 snížíme daň z nemovitostí pro městys
Chodová Planá.
Zaměříme se na práci s dětmi a mládeží, budeme
podporovat spolky.
Přehodnotíme všechny uzavřené
nevýhodné pro městys vypovíme.

smlouvy

a

Zpoplatníme vedle výherních hracích přístrojů také
jiná
výherní
technická
zařízení
povolená
Ministerstvem financí, jejichž povolení nebylo ze
zákona možné zamezit.
Budeme podporovat co nejrychlejší formu výstavby
obchvatu městyse.
Budeme podporovat rozvoj obce, podporovat
stávající výstavbu a hledat nové lokality vhodné pro
výstavbu rodinných domků.
Pokusíme se zamezit výstavbě objektů, které by
zhoršily životní prostředí v obci, měly vliv na zvýšení
průjezdnosti obcí, na bezpečnost chodců, to vše za
současného stavu nevyřešeného obchvatu městyse.

spolupráci

se

všemi

Nedovolíme narušování rozpracovaného projektu
obchvatu a nadále budeme prosazovat současný
záměr.
V současné době nám není znám záměr využití
zámku, budeme hledat řešení, ale ne za každou
cenu, neprodáme jej do soukromého vlastnictví
mafiánům.
Nadále budeme podporovat využití kulturního domu
jako centra kultury obce, budeme zlepšovat jeho
vybavení a vzhled.
V péči o životní prostředí budeme podporovat
zlepšení vzhledu obce, budeme obezřetné posuzovat
prodeje majetků a pozemků, urychlíme jejich zcelení.
V obecních lesích zajistíme minimalizaci těžby, péči
nasměrujeme na zkvalitnění lesních porostů a
pěstební činnost, plně využijeme kapacitu a.s.
Chodovka.

Volební strana č.3
Sdružení nezávislých kandidátů
ROZVOJ a PROSPERITA

Volební strana č.4
Občanská demokratická strana

Výtah z Volebního záměru pro městys Chodovou Planou
a správní části Boněnov, Dolní Kramolín, Domaslavičky, Holubín,
Hostíčkov, Michalovy Hory, Pístov, Výškov a Výškovice
1. Rozvoj území
 dokumentaci v oblasti územního plánu a pozemkových úprav
 bezúplatné převody pozemků na čisté bydlení, rekreaci a sport
 využití části záměru územní turistické stezky, cyklostezky









2. Investice
odstranění bariér realizace obchvatu obce
výstavba obslužných komunikací a parkoviště na sídlišti Lučina
pozemky pro výstavbu rodinných domů
jižní a východní průmyslová zóna – podpora tvorby pracovních
míst
komerční nabídky na přilákání investorů včetně využití
zámeckého areálu a zámku
investicích na školském areálu s uvolněním staré budovy, na
kterou je připraven projekt s územním souhlasem rekonstrukce
na penzion pro starší občany
vodovod v místní části Michalovy Hory
bezbariérové přístupy

Vážení a milí spoluobčané,
pro komunální volby 2010 jsme se sešli jako skupina
stranických

a

především

nestranických

kandidátů,

kandidátů různorodých profesí a životních zkušeností.
Jedno nás však spojuje - věříme stejným hodnotám.
Věříme v to, že naše práce má mít smysl a má se dělat
poctivě. Věříme v to, že jsme svou poctivou prací něčeho
v životě dosáhli a nehodláme své zkušenosti a schopnosti
využít sobecky jen pro své vlastní dobro. Věříme v to, že
každý člověk se má chovat odpovědně, proto jen
zbůhdarma nekritizujeme vše a všechny kolem, ale
nabízíme

konstruktivní

řešení

nastalých

problémů.

3. Dotační politika
 využívat dotace ze zdrojů Evropské unie a jiné účelové dotace

Nevěříme naopak v to, že nezávislými kandidáty se

4. Všeobecný záměr
 zvýšit rozpočet na opravy majetku ve správě obce, zejména
chodníky, obrubníky, vnitřní komunikace ve všech místních
částech správního území
 dořešit odstavné parkování před areálem společnosti
SCHMELZER na komunikaci č. 230
 podporovat společenské organizace a spolky
 napomáhat v zájmových činnostech tělesně postiženým
občanům a důchodcům
 změnit a dále směřovat organizační řízení obce ve prospěch
poskytování a rozvoje služeb pro občany
 informovanost a veřejná diskuse k připravovaným projektům
 reagovat na podněty občanů

kandidátky – to bychom v Chodové Plané byli již třetí

5. Kultura a sport
pokračovat v obnovené tradici „Chodských slavností“
pokročit v kvalitě chodovoplánského „REGENTu“
internetová včasná informovanost o přípravě kulturních,
společenských, sportovních a dalších akcí
finanční a organizační podpora sportovních, kulturních a
společenských aktivit
modernizace stávajích sportovišť

který zanedlouho najdete ve svých poštovních schránkách







6. ZÁVĚR
 zabezpečení souvislého a trvalého rozvoje obce na základě
propracovaných postupů a znalostí potřeb občanů.
 trvale dbát a aktivně se podílet na všech ekonomických
podnětech podporujících rozpočet obce.
 vítáme veřejnou kontrolu a objektivní kritiku vedoucí
k odstranění nedostatků.

staneme teprve dopsáním slova NEZÁVISLÍ do názvu naší
v pořadí …
Proto kandidujeme do zastupitelstva v Chodové Plané.
Kandidujeme, abychom navázali na vše, co se v Chodové
Plané doposud povedlo, ale i nepovedlo. Jsme skupinou
kvalitních

kandidátů,

kteří

hodlají

řešit

nejpalčivější

problémy našeho krásného městyse a okolních obcí.
Budeme rádi, když nás při našem snažení podpoříte a dáte
nám svůj hlas. Podpoříte tím náš odpovědný program,
a nyní je k dispozici na internetu: www.odschodovaplana.cz
Tímto bychom Vás také rádi pozvali na předvolební setkání
s našimi kandidáty, kde s nimi budete moci osobně
pohovořit na jakékoli téma. Toto setkání se koná dne 12.
října od 19 hodin v chodovoplánském kulturním domě.
Součástí

tohoto

setkání

bude

i

nabídka

malého

občerstvení.

Každý z Vás je srdečně vítán!

Volební záměr v plném znění obdržíte do schránek Vašich
domovů.

Na Předvolební merendu k představení kandidátů a
hlavních témat programu Vás všechny srdečně
zveme do
přísálí kulturního domu
ve středu 13. října 2010 od 18°° hodin
Při volbě nových zastupitelů přejeme pevnou ruku a rozum v hrsti


REGENT vychází jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá.
Toto číslo vychází 8. října 2010
Občasník je registrován u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR
E 18280
Sestavila Redakční rada Úřadu městyse Chodová Planá.
Tisk : Lieblprint Planá

