Městys Chodová Planá
Pořádá zájezd
Na koncertní SHOW

Úterý 5.10. 2010
Odjezd v 17°° hodin od radnice
Cena zájezdu 1.450,- Kč
Vstupenky na radnici u G. Košanové
Pojeďte s námi

Občasník městyse Chodová Planá
Ročník 18

ALEXANDROVŮV SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ JE
CELOSVĚTOVÝM FENOMÉNEM A NEMÁ V
KULTURNÍM SVĚTĚ OBDOBY.

číslo 3

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
prázdniny a dny dovolených nám pomalu skončily a
my si užíváme hojnosti příjemného, i když někdy
zamračeného počasí. Není to úplně na koupání, ale je to
ideální počasí pro naše lesy. Asi není nikdo, kdo by alespoň
na chvilku nezalezl v klidu do lesa a nekochal se úžasnou
hojností pravých hříbků, kterých je právě nyní nevídaná
hojnost.
Již méně se toto deštivé počasí asi líbí našim
spoluobčanům na severu Čech. Musí to být neuvěřitelně
traumatizující a smutné, být vydán na milost a nemilost
zvůli počasí. Tímto moc děkuji všem z Vás, a bylo vás
tradičně hodně, kteří jste neváhali a přispěli do naší sbírky
materiální pomoci.

Soubor oficiálně zahájil svoji činnost vystoupením v
Moskvě 12.10.1928 pod názvem Soubor rudoarmějské
písně. Na počatku měl jen dvanáct členů, později se
rozrostl až ke dvěma stovkám členů. V průběhu 2. světové
války se rozdělil na čtyři skupiny, které uskutečnily při
odjezdech vojáků na frontu i přimo na frontách a v
nemocnicích přes 1500 vystoupení.
Jejich koncertni repertoár už dávno netvoří pouze ruské
národní písně (Kaťuša, Kalinka..), které všichni velmi dobře
známe, ale také zasahuje do všech hudebních žánrů od
klasiky, přes jazz, rock až po moderní hudbu. Za dobu své
existence zpívali pro mnoho světových celebrit. Moderátor
koncertů v roce 2009, pan Jiři Klapka, zahajoval koncerty
větou: „Zpívali pro Papeže Jana Pavla II., rozplakali George
Bushe jr.. A nyní zazpívají i Vám!“.

Po dobu své existence se soubor proslavil po celém
světě. Několikrát navštívil také Českou republiku,
naposledy v červnu 2009, kdy byly všechny koncerty
beznadějně vyprodané (více než 35 000 diváků).
V lednu 2010 se uskutečnily exkluzivní novoroční koncerty
ALEXANDROVCI – Sólisté v Plzni, Praze, Hradci Králové a
Brně. A opět se stejným výsledkem – „nezbyla volná ani
jedna židle“ (více než 10 000 diváků). Můžeme se všichni
společně těšit, co pro nás vyberou Alexandrovci ze svého
přebohatého repertoáru pro letošní podzimní
EUROPEAN TOUR 2010 ve 12 vybraných českých
městech. Jedná se o poslední vystoupení souboru
v dohledné době. Podle neoficiální informace by se měl
soubor vrátit do České republiky nejdříve v roce 2014.
Kvalitní a dokonalé profesionální pěvecké, hudební a
taneční výkony spojuje skvělá choreografie. To vše přináší
neopakovatelný zážitek, který nemůže napodobit žádné jiné
hudební těleso.

Nabídka
Chodovka a.s., Chodová Planá nabízí pronájem stanu pro
společenské akce o rozměru 6x12 m /barva modro-bílá/
cca pro 80 lidí, včetně 9 ks pivních setů (lavice a stoly).
Cena 3.000,- Kč/den + montáž, demontáž stanu + doprava.
Cena bez DPH. Zájemci volejte na tel.č.725076030, nebo
písemně na adresu: Chodovka a.s., Pohraniční stráže 474,
348 13 Chodová Planá.
REGENT vychází jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá.
Toto číslo vychází 9. září 2010
Občasník je registrován u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR
E 18280
Sestavila Redakční rada Úřadu městyse Chodová Planá.
Tisk LIEBLPRINT Planá

Naše dary v podobě čistících prostředků, nářadí,
balených nápojů a potravinových doplňků odvezli již
tradičně na místo všem potřebným naši hasiči. Sami tam
pak
intenzivně pracovali a pomáhali s likvidací
napáchaných škod. Dostal jsem informace od starosty
Frýdlantu o jejich nepostradatelné pomoci především při
čištění zaplavených studen. Je moc příjemné takové zprávy
dostávat a buďme na naše hasiče hrdí.
Jsem moc rád, že se podobné živelné pohromy naší
malebné obci obloukem vyhýbají. Nemusíme mít obavy o
naše domovy, sklepy ani studny. Naši zahrádkáři nemusí
lomit rukama nad bahnem zaplavenou úrodou a mohou se
věnovat sklizni. Zejména nyní, kdy jsme našli kompromisní
řešení a nemusí se již obávat nebezpečí případného
zrušení jejich kvetoucích zahrádkářských kolonií.
Rád bych také touto cestou poděkoval všem z Vás,
kteří jste se aktivně podíleli na přípravě a průběhu našich
červnových Chodovoplánských slavností a vedení
Chodovaru za spolupráci při přípravě a prolnutí celé akce.
Dík patří naší akciovce, včelařům, hasičům, zahrádkářům,
řemeslníkům a v neposlední řadě všem pracovníkům úřadu
mestyse a zastupitelům. Velký dík patří i Vám, kteří jste
přišli v hojném počtu a dovršili tím tuto neopakovatelnou
atmosféru.
Co vidíme jako prioritu do závěru léta? Především
dále a stále intenzivněji řešíme urychlení příprav a zahájení
prací k realizaci „našeho“ již proklatého obchvatu. Dále
jsme sanací prostoru zámku a jeho oplocení zahájili další
kolo jednání o jeho plné využití a rekonstrukci. Zahajujeme
rekonstrukci komunikací v Michalových Horách a čističky
odpadních vod v Chodové Plané, kterou bude v plné výši
24 milionů Kč hradit vodárenské sdružení. Jako malý
bonbonek a dárek pro všechny občany ještě oblečeme naší
radnici do nového kabátu.

září 2010

Přeji Vám příjemné prožití konce léta a těším se
s Vámi na setkání u nás na radnici nebo na některé akci
v našem krásném Městysu Chodová Planá.
Ing. J. Volný
starosta

ÚŘEDNÍ VÝVĚSKA
Obecně závazná vyhláška
městyse Chodová Planá č. 2/2010 ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností.
Zastupitelstvo městyse se na svém zasedání dne 23.6.
2010 usnesením č. 103.8 usneslo vydat na základě § 10
písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona Č. 128/2000 Sb.,o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný
pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
a) rušení nočního klidu,
b) používáni hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní
dobu.
Čl.2
Omezení činností
1) Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin.
V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné
projevy.
2) Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem
uznaných dnech pracovního klidu v době do 10.00 hodin a
od 12.00 hodin veškerých prací spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na
trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
Čl.3
Další ustanovení
Ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší obecně
závazná vyhláška městyse Chodová Planá č. 1/2010 ze
dne 20. ledna 2010 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností.
Čl.4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyhlášení.
Ing.Jana Batrlová v.r.

Ing. Jan Volný v.r.

místostarosta

starost

Městys Chodová Planá
zabezpečuje ve
spolupráci s firmou
EKODEPON s.r.o:

Mobilní sběr
objemného
odpadu,
nebezpečných
složek
komunálního odpadu a zpětný odběr elektrozařízení
V sobotu 23.10.2010 proběhe svoz v Chodové
Plané:
Stanoviště
Doba
přistavení mobilní sběrny:
Chodová Planá (u drůbežárny)
Chodová Planá (Lučina)
Chodová Planá (za přejezdem)
Chodová Planá (Slovany)
Chodová Planá (u hasičárny)

08:30 – 08:45
08:30 – 11:00
08:50 – 09:30
09:35 – 10:15
10:20 – 12:00

V neděli 24.10.2010 proběhne svoz na osadách
Stanoviště
přistavení mobilní sběrny:
Dolní Kramolín
Holubín
Pístov
Michalovy Hory
Boněnov
Hostičkov
Výškov

Doba
13:00 – 13:20
13:30 – 13:40
13:50 – 14:00
14:15 – 15:30
14:20 – 14:35
14:45 – 14:55
15:05 – 15:30

Ve vymezených časech mohou občané 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.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být ze
zákona neprodyšně zabalen!
Do zpětného odběru elektrozařízení lze předat: televizory,
PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré
ostatní elektrospotřebiče - elektrozařízení musí být
kompletní - pak je přebíráno zdarma; v případě
nekompletnosti je přebírání těchto odpadů zpoplatněno
dle platného ceníku.

Současně bude přistaven velkoobjemový
kontejner na objemný komunální odpad
(tj. například části vyřazeného nábytku, koberce, lina,
odpady z vyklízení půd a sklepů apod.).

Veškeré odpady budou přebírány od občanů
zdarma!!!
Prosíme občany k donášení předmětných
odpadů pouze v době přistavení kontejnerů, aby
odpady byly ukládány přímo do nich!

Výměna řidičských průkazů

CZECHPOINT v Chodové Plané

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.

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.
Můžete si požádat o tyto ověřené výstupy:

!!!

UPOZORNĚNÍ

!!!

Upozorňujeme občany že, podle zákona č.
329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákona cestovních
dokladech) podle § 32 odst. 1 písm. b) – držitel je
povinen odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný
cestovní doklad nebo doklad, který je zaplněn
záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání,
matričnímu úřadu, zastupitelskému úřadu anebo
neprodleně na vyžádání orgánům policie.
Tato skutečnost se týká i cestovních dokladů, kterým
skončila platnost podle § 28 odst. 1 písm. c) zákona o
cestovních dokladech – uplynutím lhůty 3 měsíců ode
dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v
souvislosti s uzavřením manželství občana a písm. d)
– pozbytím státního občanství, úmrtím, nebo nabytím
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele
cestovního dokladu za mrtvého.
V případě, že tak držitel neučiní, se dopouští
přestupku podle § 34a odst. 1 písm. f) zákona o
cestovních dokladech. Tím se vystavuje postihu uložení
pokuty do výše 10.000,- Kč podle § 34 a odst. 2 zákona o
cestovních dokladech.
Cestovní pas je možné odevzdat na Městském úřadu
v Tachově, T.G. Masaryka 1326 – cestovní doklady
a dále na matrice Městského úřadu v Boru, na Přimdě,
v Plané a na Úřadech městyse Chodová Planá a Stráž.

Výpis z Katastru nemovitostí (kromě snímku
z katastrálních map)
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle
zákona č. 124/2008 Sb.
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů
Podání do registru účastníků provozu modulu
autovraků ISOH
Výpis z insolvenčního rejstříku
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.

FOTBALOVÝ ODDÍL TJ Slavoj
Rozlosování soutěží - podzim 2010
II. třída
Domácí
Ch. Planá A
Záchlumí
Ch. Planá A
Stříbro B
Ch. Planá A
Planá A
Ch. Planá A
Sulislav
Ch. Planá A
Tachov B

Hosté
Damnov A
Ch. Planá A
K. Lázně A
Ch. Planá A
Kšice A
Ch. Planá A
Lom
Ch. Planá A
Bor A
Ch. Planá A

Termín
11.09. 17:00
18.09. 16:30
25.09. 16:30
03.10. 16:00
09.10. 16:00
16.10. 15:30
23.10. 15:30
30.10. 14:30
06.11. 14:00
13.11. 14:00

Den
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Termín
12.09. 14:00
18.09. 14:00
26.09. 14:00
10.10. 13:30
16.10. 15:30
24.10. 14:00
31.10. 14:30
07.11. 14:00

Den
NE
SO
NE
NE
SO
NE
NE
NE

IV. třída sk. A
Domácí
Ch. Planá B
Milíře
Ch. Planá B
Damnov B
Ctiboř
Ch. Planá B
Studánka B
Ch. Planá B

Hosté
Studánka B
Ch. Planá B
Brod
Ch. Planá B
Ch. Planá B
Ch. Újezd B
Ch. Planá B
Milíře

OP přípravek starších sk.A

Zahájení školního roku 2010 / 2011
1. září nastoupili do naší školy noví školáčci. Přejeme
mnoho úspěchů.
Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jméno

Pavel
Alena
Nelly
David
Markéta
Jakub
Petr
Karel
Natálie
Salma

Příjmeni

Bílý
Bučková
Braunová
Galba
Hlinická
Hnízdil
Hoclár
Kepl
Matysová
Kaymakci

Obec

Chodová Planá
Chodová Planá
Velká Hleďsebe
Chodová Planá
Chodová Planá
Chodová Planá
Chodová Planá
Chodová Planá
Chodová Planá
Mariánské Lázně

SPORTKLUB TJ Slavoj Chodová Planá
Pořadá

Termín pro odevzdání cestovního dokladu bez sankce
je do 15.10.2010.

v úterý 28. září 2010 ve spolupráci s Vlastou
Vondráškem již 8. ročník tradičního cykloturistického
svátečního výjezdu pro všechny fanoušky jízdních kol Babický štípanec s tradičním odjezdem v 9°° hodin od
kašny. Kdo ještě nebyl, neví, oč přichází.

V případě cestovního dokladu, který je již s prošlou
platností a přesto není odevzdán, bude po tomto datu
řešeno (jednotlivě) osobní výzvou a postupem podle
zákona (uložení pokuty).

v neděli 11. října 2009 od 11°° hodin 35. ročník
přespolního Běhu z Pístova. Pomalu, ale jistě se vrací
zájem o tento závod a i když neběží 90 závodníků, jako
kdysi, možná jich letos bude přes 50.

Domácí
Ch. Planá
Planá
Ch. Planá
Ch. Planá
Planá
Ch. Planá
Ch. Planá
Planá
Ch. Planá

Hosté
Přimda
Ch. Planá
Tachov A
Přimda
Ch. Planá
Tachov A
Přimda
Ch. Planá
Tachov A

Termín
12.09. 10:00
12.09. 11:00
12.09. 12:00
26.09. 10:00
26.09. 11:00
26.09. 12:00
10.10. 10:00
10.10. 11:00
10.10. 12:00

Den
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Pozvánka – výlov rybníka „Kohouťák“
Chodovka a.s., Chodová Planá,
srdečně zve všechny občany

v sobotu 2.10.2010 od10.30 hod.
na tradiční výlov rybníka Kohouťák.
Prodej živých kaprů na místě - 70,- Kč/kg.
Občerstvení zajištěno.
K poslechu hraje "Chodovarka".

