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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané.
konečně tu máme tolik vytoužené teplo a počasí,
které nám dělá radost, a které patří k tomuto ročnímu
období. Květen byl jako ze špatného snu a navzdory teorii
globálního oteplování byl nelogicky a nezvykle studený.
Mnozí odborníci připisují tento stav soptícímu vulkánu na
Islandu. Kdo ví, možná na tom něco bude. Je to ale jen
další důkaz o tom jak zranitelný je svět a jak moc jsme
závislí na živelnosti přírody. Snad proto bychom se měli
někdy zastavit v našem spěchu a zapomenout na naše
mnohdy malicherné problémy a starosti, které jsou ve své
podstatě a ve srovnání se soptícím obrem nepatrné.
Daleko menší, ale stejně nelidský a ničivý rozmar
přírody byla letošní povodeň na Moravě. I přes mnohé
názory, že si místní lidé a samosprávy, jen málo vzali
ponaučení z těch minulých povodní, i nyní to vyvolalo vlnu
solidarity. Tímto moc děkuji všem občanům, kterým nebyla
lhostejná naše výzva k materiální pomoci a v nečekané
míře přinášeli vše potřebné. Naši hasiči pak opět velice
ochotně a operativně během následující noci doručili
pomoc tam, kde to bylo nejvíce třeba. Rád Vám tento dík
od moravských spoluobčanů tlumočím.
A co je hlavním téma u nás v obci? Ano, je to
znovu otevřená polemika o řešení našeho tolik
očekávaného obchvatu. Z novin o tom máte jistě mnoho
informací. Myslím si, že na radikální změnu projektu je již
příliš pozdě a nemáme jedinou jistotu, že by jiná varianta
byla v koncovce vůbec reálná. Mohlo by se nám stát, že
bychom na klid v obci čekali dalších 20 let. Pro nás je nyní
prioritami čas a dodatečné protihlukové opatření, které
nám byly přislíbeny. Dále máme závazný příslib, že se
souběžně s budováním obchvatu vybuduje krátký obchvat
na Kyjov-Broumov novou spojkou kolem našeho areálu.
Tím se z obce odkloní i tato, nyní již dost využívaná
komunikace (Kyjovská).
V průběhu prázdnin budou probíhat i opravy cest a
komunikací v okolí parku, které utrpěly významnou újmu
při realizaci optimalizace trati. V tomto směru musím
konstatovat, že nám po našem jednání investor přistoupil
na velice uspokojivé a velkorysé řešení.
Dále pak v průběhu měsíce června provedeme
rozsáhlé úpravy v parku v těsné blízkosti zámku. Máme
snahu tyto prostory více zviditelnit a zpřístupnit. Jediné, co
nás v tomto směru trápí, je vandalizmus a lhostejnost
některých z nás. Těch, kteří si neumí vážit cizí práce a
něčeho krásného. Jelikož se však po dvou letech opět
probouzí investiční aktivity investorů, rádi bychom i tímto
krokem, zviditelnění našeho krásného zámku, nalákali
potencionální partnery k realizaci opravy a využití celého
zámeckého areálu.
Vážení spoluobčané, v závěru Vám přeji krásné
prožití časného léta, dětem příjemné prázdniny a Vám

červen 2010

všem úžasnou dovolenou. Srdečně Vás také zvu 19.6. na
naše Chodské svatojánské slavnosti a těším se tam na
setkání s Vámi v našem krásně upraveném a kvetoucím
městysu.
Ing. J. Volný
starosta

SLAVNOSTI
Rok uplynul jako voda a my se znovu pokusíme
přiblížit naší obec k obnovení tradic. Již potřetí se sejdeme
na návsi a společně zrealizujeme 3. ročník Chodských
slavností v souběhu s pivovarským Mistrovstvím světa
v koulení pivních sudů a tentokráte propojené s oslavami
135. výročí založení SDH Chodová Planá. V průběhu
celého dne od 9,00 hodin můžete navštívit a nakoupit ve
stáncích tradičních českých trhovců i na staročeském
jarmarku nejrůznější zboží. Snažili jsme se, aby nešlo jen o
pasivní zábavu nakupování, ale abyste měli možnost
vyzkoušet si stará řemesla na vlastní kůži. Věříme, že
počasí nám dopřeje pohodu a vy si budete moci ozdobit
vlastní svíčku, utkat plátno, vytočit hrnek, nebo zkusit
paličkovat či poznat řemeslo kovářské. Řemeslníci a
stánkaři z různých koutů naší vlasti Vám předvedou své
dovednosti a zboží. A komu by to nestačilo, může se
povozit na atrakcích pana Bradáče Lunaparky Eden. No a
co by to bylo za Chodské slavnosti bez chodských koláčů a
tak jsme pro Vás letos objednali jenom ty, které vám na té
minulé pouti tolik chutnaly.
Vstupné je letos jednotné po obci i v pivovaru a je
stanoveno na 60,-- Kč. Placku, která slouží jako vstupenka
mate možnost zakoupit buď u stánku s obecními
chodskými koláči na návsi, nebo při vstupu do areálu
Chodovaru a nezbývá než vám všem popřát příjemnou
zábavu.

Městys Chodová Planá
Rodinný pivovar Chodovar
SDH Chodová Planá
pořádají a všechny z blízka i z daleka zvou na

3. Chodské svatojánské slavnosti 2010
14. Mistrovství světa v koulení pivních sudů
a
oslavy 135. let Sboru dobrovolných hasičů
které se konají
v sobotu 19. června 2010 na návsi okolo radnice
a v areálu pivovaru Chodovar

Program:
Staročeský jarmark řemesel a tržiště
Prohlídky požární zbrojnice pro veřejnost
09°° hodin

Výstava hasičské a záchranářské techniky
10°° hodin náves

Divadlo Z Bedny Karlovy Vary
11°° hodin náves

Slavnostní zahájení
10

11 hodin náves

Soubor písní a tanců Jiskra Plzeň
50

11 hodin náves

Slavnostní odhalení a vysvěcení svatého
Floriána – patrona hasičů
12°° hodin Chodovar

Dechová hudba Chodovarka
15

12 hodin náves

Divadlo Z Bedny Karlovy Vary
13°° hodin Chodovar

Slavnostní zahájení MS v koulení sudů
Příjezd Chmelobrany Žatec a závod osobností
15

13

hodin náves

Soubor písní a tanců Jiskra Plzeň
Ukázky IZS ČR:
14°° hodin náves

POLICIE - zadržení pachatele
SDH – požární sport v podání mladých hasičů
záchrana člověka z vodní hladiny pomocí vrtulníku
15°° hodin Chodovar

Chodovar in-line
divácká soutěž

16°° hodin Chodovar

Největší cappuccino na světě
17°° hodin Chodovar

Finále MS v koulení pivních sudů
18°° hodin Chodovar

Chodovarka slaví 35 let od založení
20°° hodin Chodovar

Roulette Music
00

22 hodin Chodovoplánské náměstíčko

Ohňostroj
27.června 2010 v 11°° hodin

Svatojánská poutní mše v kostele Sv. Jana

Soubor písní a tanců JISKRA

vznikl v roce 1958 v Plzni. V současné době je tvořen 3
složkami - taneční, pěveckou a hudební, celkem 40 členy.
Od počátku svého působení se věnuje zpracování a
interpretaci folkloru jihozápadních Čech, především
rozsáhlých národopisných oblastí Plzeňsko, Chodsko a
Žinkovsko.
V repertoáru souboru se nachází lidové písně a
tance jednotlivých národopisných oblastí prezentované v
několika typech krojů. Muzika vychází z původní dudácké a
štrajchové muziky, choreografie tanců je postavena na
základech původních lidových zvyků a tanců, mírně
stylizovaná. Soubor do svých programů zařazuje tance
kolové, figurální i tance, které humornou formou znázorňují
některá tradiční řemesla (tanec cihlářů, ševců, šenkýřù, ...).
Ucelená taneční pásma tematicky vycházejí z rodinného a
kalendářního cyklu a zvyklosloví.
Soubor písní a tanců JISKRA se pravidelně účastní
mezinárodních folklorních festivalů nejen v České
republice, ale i v zahraničí. Lidová muzika souboru
pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem Plzeň. Od
roku 1997 je soubor JISKRA hlavním organizátorem
Mezinárodního folklorního festivalu v Plzni. Své nástupce si
soubor JISKRA vychovává v dětském folklorním souboru
Jiskřička. V roce 2001 navíc vznikl "sesterský soubor"
Jiskra 58 složený z bývalých členů souboru JISKRA.
Soubor JISKRA je členem Folklorního sdružení České
Republiky.
Od roku 2001 působí soubor na půdě Střední
průmyslové školy dopravní v Plzni, se kterou úzce
spolupracuje a kde každým rokem pořádá tradiční
Staročeský bál.
Další info na http://souborjiskra.eu/

OKÉNKO SDH CHODOVÁ PLANÁ
135 let hasičů v Chodové Plané
Dne 20. května 1875 byl v Chodové Plané založen
sbor dobrovolných hasičů pod názvem Kuttenplan.
Zakladatelem byl přední činitel Albin Kotz a Adolf Pecher.
Sbor měl tehdy 60 členů a byl součástí okresního
hasičského svazu Planá č.31 - od r. 1894 č.35. Okresní
svaz vznikl 10.12.1880 a chodovoplánský sbor byl
zakládajícím členem. V roce 1937 měl sbor 42 členů.
Stanovy sboru, které byly sepsány 5.7.1937 a zaslány na
SPÚ Planá. Zde byly schváleny 23.8.1937. Ve stanovách
se hasiči zavázali pomáhat při hašení požárů a při
živelných pohromách v Chodové Plané a jejím blízském
okolí. Dále se rozhodli spolupracovat s Okresním sborem
hasičů. Další povinnosti a práva hasičů, jejich činnost a
organizace sboru se zásadně neliší od současnosti.
Ustavující schůze se konala 7.9.1937 v hostinci
Bräuhausschenke v Chodové Plané. Funkcionáři byli
ustaveni takto: vedoucí Josef Hederer - kolář, jeho
zástupce Alfred Zwerenz - tesař, vedoucí kanceláře
Heinrich Rauwolf - stolař, jeho zástupce Anton Felbinger řidič, účetní Willibald Tonka - strojař, jeho zástupce Johann
Gleissner - sklepmistr, vedoucí žebříku Walter Haberzettl -

vrchní sklepník, jeho zástupce Fanz Bauer pronajímatel
aut, vedoucí stříkačky Karl Reichel - zámečník, jeho
zástupce Josef Meindl - zedník, vedoucí sanity Johann
Kohl - nádeník, jeho zástupce Karl Kraus - nádeník, revizoři
Josef Kaiser - pronajímatel aut a Josef Dobner - sládek.
Všichni pánové bydleli v Chodové Plané. První slavnostní
přehlídka sboru se konala v Chodové Plané dne 16.4.1938
v 19 hodin.
Sbor má dlouhou tradici v obci. V roce 2002 začal
sbor postupně procházet krizí. Vyvrcholení krize došlo v
lednu 2003 až do fáze rozkladu hasičů. V té době zasáhla
obec a na základě rozhodnutí a dohodě bylo odvoláno
vedení SDH a také velitel jednotky obce. Do funkce
starosty SDH byl zvolen Václav Zimák, který měl za úkol
dát znovu dohromady sbor. Do funkce velitele jednotky
obce byl zvolen ing. Josef Soušek, který měl jednotku
znovu dát dohromady. Oba to neměli jednoduché. Jak
starostovi SDH, tak veliteli jednotky se úspěšně dařilo
uvést v činnost hasiče a v roce 2004 došlo k střídání stráží
ve funkcích starosty SDH i ve výjezdové jednotce. Do
funkce velitele jednotky byl po žádosti ing. Josefa Souška o
uvolnění z funkce jmenován Václav Zimák, který jednotku
vede dosud. Na post starosty SDH byla zvolena žena slečna Vostárková. Po devíti měsících starostování musela
ze zdravotních důvodů odstoupit a na její místo byl zvolen
Vlastimil Heteš, kterého zanedlouho vystřídal Milan Brůžek.
Toho před dvěma roky vystřídal Roman Janoušek, který je
také současným starostou SDH.
V loňském roce vyhráli mladí hasiči Tachovskou
ligu hasičů a v letošním roce touží po obhajobě. V roce
2009 se jednotka účastnila pomoci zaplaveným oblastem
okolí Nového Jičína, kde působila 6 dní. Dne 26.května
2010 byla vyhlášena humanitární sbírka na pomoc
zaplaveným oblastem. Sbírka putovala do Bohumína, kde
jí hasiči předali. Jako velitel bych chtěl všem, kdo se
podíleli na této sbírce, poděkovat jménem občanů
postižených povodněmi.
Oslavy založení sboru dobrovolných hasičů se
budou konat dne 19. června 2010. Každý návštěvník
požární zbrojnice obdrží pamětní list a po celou dobu oslav
bude možnost zakoupení upomínkových předmětů.
Václav Zimák
velitel hasičů

Výročí 135 let založení Sboru dobrovolných hasičů
v Chodové Plané
19.6.2010
9°° – 15°°
- otevření požární zbrojnice pro veřejnost
- promítání činnosti hasičů (zásahů, cvičení, apod..)
- odpovědi na dotazy návštěvníků o činnosti jednotky
- pro návštěvníky hasičské zbrojnice – pamětní
listina
- výstava techniky - historická - hasičské kočáry ,
čerpadla
- současná - hasičské speciály, cisterny CAS
- sanitní vozy firmy NEZDOS
50
11
- slavnostní odhalení a vysvěcení svatého Floriána –
patrona hasičů
10
12
- pro zájemce jízdy v zásahovém vozidle CAS 20
14°°
- ukázka Policie ČR - zadržení pachatele
- ukázka požárního sportu v podání mladých hasičů
ukázka záchrany člověka z vodní hladiny pomocí vrtulníku
(v závislosti na počasí)

20 let rodinné restaurace

1. června 1990 se v Chodové Plané u nádraží
otvírala první soukromá rodinná hospůdka, kterou všichni
znali jako „Bistro na zátiší“. Tuto si vybudovali manželé
Brožovi, kteří ji postupem času rozšířili, zvelebili a
zmodernizovali. Ani se nechce věřit, že už je to opravdu 20
let. Za tu dobu se zde konala spousta akcí, oslav, svateb,
či Silvestrů. Zejména kuchyně se stala postupem času
velmi vyhlášenou a zásadní podíl na této skutečnosti měla
zejména Mária Brožová, která se o strávníky hospůdky
starala celých 17 let. Protože už své umění kuchařské
praktikuje v pohostinství nebeském, rádi bychom na ni
v souvislosti s výročím hospůdky zavzpomínali a poslali
ještě jedno poděkování.
Tuto dnes již vyhlášenou „Restauraci U Brožů“ také
navštívil nemalý počet významných herců, zpěváků či
politiků. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří
nám v naší nelehké práci pomáhali – zejména panu
Mastnému, který provedl rekonstrukci objektu a stále se
stará o běžné opravy. Dále děkujeme všem těm, kteří nám
během těch 20ti let pomáhali s péčí o hosty – P. a
E.Hudouskovým, R. Chmelovi, P. Hubinské, M. Králové, J.
Ambrožovi, M. Vyskočilové, Z. Švehlové i dalším.
Doufáme, že jste s námi byli těch 20 let spokojeni a
veříme, že dalších mnoho let budete.
Za rodinnou „Restauraci U Brožů“ děkují

Václav Brož, Vendula Víznerová a Marie Černáková.

Volnočasové aktivity mládeže
Blíží se období letních prázdnin, což může být pro
některé rodiče noční můrou, protože jejich ratolesti budou
mít přemíru volného času. Pro mládež je toto období plné
radosti, protože nemusí do školy, ale jejich rodiče řeší to,
kde jejich děti budou trávit volný čas. S nadcházejícím
slunečným počasím a vlahými večery, využívají skupinky
mládeže ke svým volnočasovým aktivitám náš zámecký
park. Velká část těchto aktivit je bohužel spojena s
konzumací alkoholu, kouřením cigaret či užíváním jiných
návykových látek. Toto má však za následek, že po takto
stráveném víkendu či volném dni je v zámeckém parku
mnoho "svědků" této zábavy - poházené odpadky a láhve a
nedopalky u laviček, pokud tyto lavičky nejsou přímo
zničeny, vysypané či poničené odpadkové koše a směrové
tabule, polámaný porost a výsadba není výjimkou. Toto se
netýká jenom „chodovoplánské“ mládeže, ale s největší
pravděpodobností je jí většina. Toto jsou následky. Jejich
přítomnost je ovšem zřejmá i uprostřed jejich zábavy povykování, křik a jiné výtržnosti jsou v rozporu s nočním
klidem. Výše uvedené aktivity nejsou žádoucí u plnoletých
občanů Chodové Plané, natož u mladistvých, kteří v těchto
skupinkách nejsou výjimkou. Zde je místo na upozornění
rodičům, aby se o své ratolesti (mladistvé či čerstvě
plnoleté) zajímali více a nebyli lhostejní k tomu kde, s kým
a jak tráví svůj volný čas. Jestli jejich "koníčkem" je pití
alkoholu, kouření cigaret a užívání jiných návykových látek
v tomto věku, potom je na co se "těšit" za pár let. Nevím,
jestli je chyba ve výchově rodičů, či absenci volnočasových
aktivit nabízených různými spolky naší obce, nebo se jedná
o vliv obojího, ale je tu přinejmenším chvíle se zamyslet, co
s tím do budoucna a jak to vyřešit.
Stanislava Janochová
zastupitelka městyse Chodová Planá

Konstantinův biograf na kolečkách

V letošním roce máte neopakovatelnou možnost
shlédnou české i zahraniční filmy přímo v Chodové Plané.
Promítání se uskuteční vždy v neděli od 21°° hodin na
nádvoří pod letní terasou restaurace Stará Sladovna.
Vstupné dobrovolné!
Datum
Neděle 13.6.
Neděle 20.6.
Neděle 27.6.
Neděle 4.7.
Neděle 11.7.
Neděle 18.7.
Neděle 25.7.

Název filmu
Ulovit miliardáře
Kawasakiho růže
Čechomor – stalo se živě
František je děvkař
Mistři – o hokejových fandech
Matrix
This is it – Michael Jackson

Neděle 1.8.
Svatba na bitevním poli
Neděle 8.8.
Vlasy – Miloš Forman
Neděle 15.8.
Frida
Neděle 29.8.
Na velikosti záleží
http://www.chodovar.cz/id465cz-letni-biograf-v-beerrariustara-sladovna.htm
Upozornění: za krajně nepříznivého počasí bude
představení zrušeno.

Výměna řidičských průkazů

Upozorňujeme
držitele
řidičských
průkazů
vydaných ve dnech od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000,
že jsou povinni je vyměnit do 31. prosince 2010.
O nový řidičský průkaz se žádá na určeném
pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
(Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního
hospodářství), příslušného podle místa trvalého pobytu na
území České republiky. K vydání nového průkazu je třeba
„Žádost o vydání ŘP“, kterou obdržíte na pracovišti
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, dále pak
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, řidičský

průkaz, který podléhá povinné výměně. Nový řidičský
průkaz bývá zpravidla vydán do 20 dnů od podání žádosti,
příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po úhradě
správního poplatku 500 Kč. Povinná výměna ŘP je
osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve
lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz
výše - správní poplatek 500 Kč). Další výměna se týká
průkazů vydaných od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004.
Jejich držitelé jsou povinni vyměnit své průkazy do 31.
prosince
2013.
Bližší
informace
na
www.vymentesiridicak.cz.

Výměna cestovních dokladů
– změna příjmení po sňatku
V souvislosti se změnou příjmení občana skončí
podle ustanovení § 28, odst. 1, písm. 1 c) zákona č.
329/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o cestovních
dokladech platnost pasu 3 měsíce od data sňatku. Po
tomto termínu je povinností každého odevzdat neplatný
cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání (MěÚ
Tachov, odbor vnitřních věci, oddělení cestovních dokladů)
nebo matričnímu úřadu (úřad městyse Chodová Planá).
Porušením této povinnosti se držitel průkazu dopouští
přestupku, za který je možné uložit sankci až do výše
10.000,-- Kč.
O nový cestovní doklad je možné požádat na Městském
úřadě v Tachově. S sebou je třeba mít občanský průkaz a
600,-- Kč na zaplacení správního poplatku za vydání
nového cestovního dokladu.
REGENT vychází jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá.
Toto číslo vychází 10.června 2010
Občasník je registrován u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR
E 18280
Sestavila Redakční rada Úřadu městyse Chodová Planá.
Tisk : Lieblprint Planá

