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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
s blížícím se časem adventu začíná náš malý městys slavnostně
zářit a všichni začínáme vnímat sváteční atmosféru blížících se
vánočních svátků a konce roku 2012.
Konec roku však není pouze časem vánočním, je také časem rekapitulací, časem, ve kterém
se zabýváme otázkami toho, co jsme si na tento rok naplánovali, co z toho se nám podařilo
a naopak, co jsme nezvládli a co nebylo podle našich představ. S obcí je to trochu složitější.
Těch přání, plánů a úkolů je velké množství, některé jsou důležité jiné důležitější, některé
si vzájemně protiřečí, jedni ty plány a úkoly vymyslí, druzí připravují a současně je mají
realizovat a třetí je hodnotí.
Pokud mohu hodnotit letošní rok z mého pohledu, musím konstatovat, že se podařilo uskutečnit hodně naplánovaných akcí i některé předem nenaplánované, ale
současně se nám prozatím nepodařilo vyřešit některé jiné dlouho trvající „bolesti“,.
Nový rok, stejně jako každý začátek, však znamená také novou naději, a já pevně
věřím, že mnohé z těch nadějí se nám podaří v příštím roce naplnit.
Přeji vám jménem svým, jménem zastupitelů a pracovníků úřadů všem krásné
Vánoce a šťastné vykročení do příštího roku s letopočtem 2013. Ať nám přinese štěstí. V samotném závěru roku se s vámi
všemi rád potkám pod vánočním stromem na náměstí při novoročním přípitku a ohňostroji, který pro vás městys přichystal.
Ctirad Hirš

DĚNÍ V OBCI
Slavnostní vysvěcení kaple Panny Marie v Boněnově

„Když farář posvětí kapličku, nepropůjčí jí tím nějakou magickou moc. Působí tam pořád síla místa, které naši předkové téměř
vždycky geniálně vybrali. A pak samozřejmě i síla lidí, kteří to dílo budovali, působí i odkaz lidí, kteří se tu sejdou. A to moje
požehnání, to je vlastně jakési poděkování. Je to poděkování lidem, kteří na tom díle měli nějakou účast a taky poděkování
Bohu, že na tomto místě můžeme být, setkávat se tu a vnímat jeho poselství.“
Jan Nepomuk Jiřiště, římskokatolický farář z Bělé pod Bezdězem. Úryvek z rozhovoru pro týdeník Respekt č. 2/2010
I těmito slovy bychom mohli uvést příspěvek o vysvěcení kaple Panny Marie v Boněnově. Bohužel, o historii této sakrální stavby
mnoho zmínek nenajdeme. Můžeme se tedy jen domnívat, že kaple určitě sloužila svému účelu. Cílem městyse tak bylo zrevitalizovat značně zchátralý objekt a uchovat ho pro další pokolení.
A tak navzdory nepříznivému počasí byla dne 26.10.2012 ve 14.00 hod. již zmíněná kaple Panny Marie v Boněnově vysvěcena.
Nově zrestaurovanou kapli vysvětili zástupci církve z Čech pan farář Šasek i církevní hodnostář z Německa, za přítomnosti starosty německého partnerského města Störnstein pana Borise Damzoga, starosty Městyse Chodová Planá pana Ctirada Hirše a
několika starousedlíků a nynějších občanů Boněnova.
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Slavnostní akt proběhl v přátelském duchu a došlo tak k uctění společné historie a doufejme, že i ke zlepšení příhraničního
cestovního ruchu.
Revitalizace kaple je spolufinancována z Dispozičního fondu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013

Rekonstrukce kulturního domu
Výraznou změnou prošel i kulturní dům městyse, do něhož obec investovala již v minulosti nemalé finanční prostředky. Obnova
se týkala zejména interiéru, tj. podlahy, obložení stěn dřevem, osvětlení, které bylo přizpůsobeno sportovním aktivitám, opravy pódia, spojovacích dveří mezi sálem a přísálím,
rekonstrukce stávajících WC a nového sanitárního
zařízení.
Prostory KD slouží nejen občanům městyse a dětem,
ale i různým zájmovým organizacím, spolkům a
ostatním jako centrum kultury, oddechu, sportu a
zábavy.
Od října, kdy byla dokončena rekonstrukce KD,
která se týkala zejména bezbariérového přístupu
do KD se zázemím a WC pro imobilní, tak mohou
mnohem snadněji tyto prostory využívat i imobilní
osoby. V návaznosti byly upraveny vstupní prostory
(vestibul) a nově byla vybudována úklidová komora, sklad nářadí pro výuku tělocviku a zázemí pro
správce KD.
A co budově kulturního domu ještě chybí? Správně
odhadujete, že nový kabát. Dalším krokem je oprava fasády, která je plánována na rok 2013.
Rekonstrukce byla financována z Programu rozvoje venkova fondem SZIF ve spolupráci s MAS Český
Západ.

Volby do zastupitelstev krajů konané
dne 12.10. – 13.10.2012
Obec: Chodová Planá
Výsledky hlasování za územní celky
– Obec Chodová Planá – souhrnné informace
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 11 ze dne 7. 11. 2012
50. ZM schvaluje:
1. Předložený program 11. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Sylva Zítková
		
Ing. Jan Kestřánek			
3. Ověřovatele zápisu: Michal Vasilečko, Oldřiška Nejedlá		

21. Vložení vodovodu a kanalizace v lokalitě Slovany Chodová
Planá do sdružení VAK Karlovy Vary.
(bod č. 11.19 programu ZM)
51. ZM neschvaluje:
1. Oddělit část pozemku p.č. 3364/3 o výměře cca 50 m² v k.ú.
Chodová Planá sousedící s pozemkem p.č. 3250/62.
(bod č. 11.10 programu ZM)

4. Kontrolu usnesení 10. zasedání ZM.

52. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM. (bod č. 11.1 programu ZM)

5. OZV č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. (bod č. 11.2 programu ZM)

2. Zprávu o činnosti FV v roce 2012.
(bod č. 11.5.1 programu ZM)

6. Rozpočtové opatření č. 7/2012. (bod č. 11.3 programu ZM)

3. Zprávu o činnosti letopisecké komise v roce 2012.
(bod č. 11.6.1 programu ZM)

7. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na investiční
výstavbu vodovodu v Hostíčkově. (bod č. 11.4 programu ZM)

4. Zprávu o činnosti SPOZu v roce 2012.
(bod č. 11.7.1 programu ZM)

8. Odměnu za činnost FV v roce 2012.
(bod č. 11.5.2 programu ZM)

5. Zprávu o činnosti KV v roce 2012.
(bod č. 11.8.1 programu ZM)

9. Odměnu za činnost letopisecké komise v roce 2012
(bod č. 11.6.2 programu ZM)

6. Zprávu o činnosti JSDH v roce 2012.
(bod č. 11.9.1 programu ZM)

10. Odměnu za činnost SPOZu v roce 2012
(bod č. 11.7.2 programu ZM)

7. Dopis ZO klubu koček Karlovy Vary.
(bod č. 11.20 programu ZM)

11. Odměnu za činnost KV v roce 2012
(bod č. 11.8.2 programu ZM)

8. Zprávu o získaných dotacích za rok 2012.
(bod č. 11.21 programu ZM)

12. Odměnu za činnost JSDH v roce 2012.
(bod č. 11.9.2 programu ZM)

9. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Chodová
Planá za období leden – září 2012.
(bod č. 11.22 programu ZM)

13. Oddělení části pozemku p.č. 128/4 o výměře cca 2500 m² v k.ú.
Pístov, která se nachází mezi pozemky p.č. 180/1 a 128/2.
(bod č. 11.11 programu ZM)
14. Prodej pozemku p.č. 31 o výměře 47 m² - zahrada v k.ú. Michalovy Hory. (bod č. 11.12 programu ZM)
15. Prodej pozemku p.č. 3250/111 o výměře 934 m² v k.ú. Chodová Planá za účelem výstavby RD.
(bod č. 11.13 programu ZM)
16. Prodej lesního porostu na pozemcích p.č. 2629/1, 2 a na části
pozemku p.č 2558/1 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 11.14 programu ZM)
17. Prodej pozemku p.č. 2421/31 (GP č. 948-280/2012) orná půda
o výměře 4064 m² v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 11.15 programu ZM)
18. Záměr koupě pozemku p.č. 3410/18 o výměře 862 m² v k.ú.
Chodová Planá formou výběrového řízení od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Plzeň,
odbor odloučené pracoviště Tachov, T.G.Masaryka 1326,
Tachov. (bod č. 11.16 programu ZM)
19. Nové uspořádání pozemků v rámci komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 11.17 programu ZM)
20. Aby se obec zúčastnila veřejné nabídky na pozemek p.č.
2029/6 o výměře 51 m² - zahrada v k.ú. Boněnov určeného
k prodeji podle § 7 zákona č. 95/1999 Sb. uveřejněné Pozemkovým fondem ČR.
(bod č. 11.18 programu ZM)

Dne 19. prosince 2012
se koná 12. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Chodová Planá.
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti kulturního domu
v 19:00 hodin.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Ctirad Hirš v.r.

Prezidentské volby 2013
se budou konat na území ČR
ve dnech 11. a 12. ledna 2013
Ve správním území městyse Chodová Planá
je stanoven jeden volební okrsek se sídlem
v přízemí budovy Úřadu městyse v Chodové
Plané v ulici Pohraniční stráže 129.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
OSOTR - pokračujeme v obnově
Hydroizolace zdiva kostela v Boněnově

V rámci pokračující obnovy kostela Všech Svatých v Boněnově si Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu (OSOTR) objednalo na jaře roku 2012 vypracování odborného průzkumu vlhkého zdiva objektu. Po provedeném měření byla zjištěna
60 - 70 % vlhkost obvodového zdiva kostela, místy sahající do výše až 3 m nad úrovní podlahy.
OSOTR mělo na výběr několik variant provedení hydroizolace: oboustranný okop celého objektu, sanační omítky, elektroosmóza, injektáž chemickým roztokem aj. Společnou nevýhodou všech uvedených metod je jejich relativně nízká účinnost v
řádu několika desítek procent, s omezenou životností při současně vysokých pořizovacích nákladech. Jako stoprocentně účinná
zůstala pouze metoda podřezem zdiva.
Výbor OSOTR nechal vypracovat projektovou dokumentaci a odborné statické posouzení stavby a návrhu. Po pečlivém
zvažování se členové výboru rozhodli pro moderní řešení formou podřezu obvodového zdiva diamantovým lanem s následným
vložením třímilimetrové desky ze sklolaminátu se zaručenou životností 100 let.
Realizace projektu byla zadána renomované plzeňské firmě ALLSTAV, s. r. o., zastoupené jednatelem Tomášem Holíkem, jež
má s použitou technologií již dlouholeté zkušenosti jak u chrámových staveb, tak i administrativních a průmyslových objektů.
POSTUP PRACÍ: Abychom se vyhnuli vedení řezu přes obkladové žulové soklové kameny, a tím i jejich poškození, bylo se
stavební firmou dohodnuto, že je třeba uvnitř kostela podél celého obvodového zdiva vykopat cca 1,3 m hluboký a 1,5 m široký
výkop a z venkovní strany podobný o hloubce cca 0,2 m. Na této fázi prací se podíleli vedle členů OSOTR také místní obyvatelé,
především pan Bayer a pan Gábor, se zápalem se zapojili i příslušníci té nejmladší generace - David Gábor se svým bratrancem
Zdeňkem Gáborem.
V úvodní etapě byly podél celého obvodu kostela provrtány otvory do obvodových zdí, kterými se postupně prostrčilo lano
a upevnilo se ve stroji na podřezávání. V průběhu jednoho dne mohlo dojít k podřezu jen několika metrů zdiva, aby nedošlo
k narušení statiky stavby. Vzniklá štěrbina se odklínovala speciálními plastovými klíny, které jsou pro tento účel speciálně testovány a mají požadovanou nosnost. Poté se do štěrbiny vsunula sklolaminátová deska s přesahem 5 cm. Celý prostor se pod
tlakem vyplnil speciálním cementovým mlékem. Tím došlo ke spojení zdiva s celým objektem, a nedošlo tak k narušení statiky
objektu. Vše se provádělo velice šetrně. Na celou operaci bylo zapotřebí veliké množství vody, a to jak na chlazení řezného lana,
tak na samotnou cementovou injektáž. Jelikož v té době nemělo sdružení ještě realizovanou vodovodní přípojku, ochotně nám
napojení na vlastní vodovod poskytla obyvatelka sousedního domu paní Buriánová, která nám již v minulosti nejednou velice
pomohla a patří ji za to náš velký dík a uznání. Bez její pomoci bychom ostatně neobnovili ani střechu, ani klenby kostela.
Práce na hydroizolaci byla započata 17. září 2012 a dokončena po necelých dvou měsících 15. listopadu 2012 při finančních
nákladech bezmála 550 000,- Kč.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli s finančním zajištěním celé stavby, a to především firmě CHODOVAR - Rodinný pivovar v Chodové Plané a firmě EKO - SEPAR, s. r. o., Nýřany, a samozřejmě také nezištným dárcům z řad členů
našeho občanského sdružení.
Dalším cílem OSOTR je obnova podlah v celém kostele. Tyto práce bychom rádi realizovali v příštím roce. Chceme věřit, že se nám
i tentokrát podaří sehnat dostatečné množství finančních prostředků, aby obnova kostela mohla bez přerušení pokračovat.
										
Aleš Moravec, předseda OSOTR

Vánoční výstava rukodělných předmětů
Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu (OSOTR) ve spolupráci se Základní školou v Chodové Plané připravilo i letos
oblíbenou vánoční výstavu. Tentokrát se z termínových důvodů konala o týden dříve, než je obvyklé (23. - 24. listopadu), tj. nikoli
těsně před začátkem adventu, jak už se stalo zvykem, ale to jí v žádném případě nic neubralo na zájmu veřejnosti. Letos se přišlo
podívat podle odhadů na pět set návštěvníků, na každý pád byl opět překonán návštěvnický rekord. Výstavu navštívili i zástupci
médií - např. Tachovského deníku a týdeníku 5 + 2 dny. A nechyběl samozřejmě ani místní pan starosta Ctirad Hirš.
Pro ty, kteří po prvé našli cestu na naši vánoční výstavu, byla
zřejmě velmi překvapivá druhová pestrost a rozmanitost
vystavených předmětů, resp. velké množství vystavovavtelů.
Některé exponáty navíc vznikaly návštěvníkům přímo před
očima - po oba dny ukazoval své umění dráteník Dušan König
a vlastní stánek měl otevřený po celou dobu také Český svaz
včelařů, o.s. (základní organizace Chodová Planá), v pátek bylo
možné sledovat tvorbu malířky Jarmily Krinické (členka uměleckého sdružení NEFOSIN) a v sobotu práci manželů Marka a
Pavly Nejedlých (mnozí si pod jejich vedením pletení z petigu
vyzkoušeli i sami), paní Šmídová předvedla ruční výrobu keramiky na hrnčířském kruhu a Nikol Sutrová ukázala zvláštní
techniku (malby encaustica), kdy pomocí žehličky vytvářela
z voskových pastelek zajímavé obrázky.
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Samotných vystavovatelů bylo opravdu mnoho. Vedle artefaktů již výše zmíněných umělců byly k vidění nápadité práce
žáků Základní školy v Chodové Plané (tvořily minimálně pětinu
výstavy!), vystavovaly zde také SOU Planá, středisko Víteček,
Domov Mnichov a Dětský domov Mariánské Lázně. Nechyběla
samozřejmě ani řada individuálních vystavovatelů (za případné
chyby ve jménech, resp. opomenutí někoho z vystavovatelů se
předem omlouvám) - Miroslava Válová (předsedkyně a manažerka MAS Český Západ), paní Marvalová, paní Zimáčková, Nikola
Loslebelová, paní Durchotová, paní Hudecová, paní Alinčová,
pan Chmelař, paní Vlásenková, paní Jahnová, paní Schallmannová, pan Müller, paní Smutná, paní Hiršová, Lenka Diensbirová.
Nechyběly samozřejmě ani výrobky členů, resp. členek OSOTR
- perníkový boněnovský kostel Všech svatých Michaely Malinkové, svícny na kůře Vandy Dudarcové, široko daleko vyhlášené
zdobené perníky (vyprodané byly už byly během prvního dne
výstavy!) Jiřiny Račákové a adventní věnce Marie Gálisové.
Pořadatelskou službu po oba dny zajišťovali dobrovolnicky jako vždy členové OSOTR. Velký dík za zdar výstavy patří také
správcové Kulturního domu v Chodové Plané paní Šťáhlavské, která celou akci skutečně obětavě podporovala.
Bohatou fotodokumentaci z výstavy lze nalézt na internetových stránkách Občanského sdružení pro obnovu tepelského
regionu (osotr.cz).
													
Jiří Aubris

HASIČI o činnosti v roce 2012
Hasiči byli v Chodové Plané založeni v květnu 1875 , a za tuto dlouhou dobu by se dalo psát o věcech
pěkných i špatných.
Pojďme hodnotit rok 2012 takový, jaký zatím byl. Sbor dobrovolných hasičů zahájil svůj rok schůzí ,
kde si stanovil směr činnosti na rok 2012. Tradicí je ples hasičů, který se v letošním roce konal v měsíci
březnu a měl úspěch jak v návštěvnosti, tak i účasti vzácného hosta z Moravy, Dana Moravského jako
zpívajícího hasiče a také Dalibora Jandy. Na plese se sešlo kolem 400 cen a bylo možno vyhrát živé prase. Slosovatelné vstupenky měly své hodnotné ceny. Výtěžek z plesu nám slouží k další činnosti. Sbor
se stará hlavně o mladé hasiče, kterých je bohužel velmi málo. Zájem není, neboť děti sedí u počítačů
nebo pobíhají po obci. Ve spolupráci se základní školou se nám podařilo získat několik dětí a snažíme
se je u hasičské činnosti udržet.
V měsíci červnu jsme v areálu pivovaru uspořádali soutěž o pohár starosty SDH v požárním útoku,
kde bylo možné vidět naše děti soutěžit. V období prázdnin mají děti volno a tak jsou schůzky omezeny. V měsíci září jsme
pořádali již 10. ročník memoriálu Václava Zimáka opět v areálu pivovaru. Této soutěže se opět účastnili naši mladí hasiči a docela
měli úspěch. Vše je také otázkou peněz, které pořád chybí. Potřebný materiál na soutěž je dosti drahý a oprava PPS 12 si vyžádala také nějaké peníze. Podpory od Městyse si ceníme a jsme za ni rádi. Také si vážíme podpory místního pivovaru CHODOVAR,
který nám už několik let bezplatně poskytuje areál nádvoří pro konání soutěží. Na rok 2013 připravujeme tradiční ples hasičů
a obě soutěže v požárním sportu. Děkujeme všem našim sponzorům, kteří nás zatím podporují jak příspěvkem na ples, tak i na
činnost sboru.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městyse Chodová Planá vyjela zatím k 27 událostem. Bylo to k 15 požárům, 8 technickým pomocím, 3 dopravním nehodám a jednomu planému poplachu. Událostí mimo katastr Městyse bylo devět. Jedenkrát
byla jednotka prověřena HZS Plzeňského kraje k prověřovacímu cvičení na požár do Plané. Jednotka dle poplachového plánu
v I.stupni vyjíždí do 20 obcí a to i v okolí městyse. Ve II.stupni do okolních 45 obcí a ve III.stupni do dalších 20 obcí. Jednotka také
vyjíždí do Karlovarského kraje do okolí Mar.Lázní a to do obcí v I.stupni do Chotěnova a Sklářů, Trstěnic a Horní Vsi. Ve II. stupni
jednotka může vyjet do obcí Drmoul, Lázně Kynžvart, Lazy, Hamrníky, Kladská, Mar.Lázně, Úšovice, Stanoviště, Ovesné Kladruby,
Teplá-Beranovka, Teplá - Bezvěrov, klášter Teplá, Chodská Huť, Tachovská Huť, Tři Sekery , Krásno, Valy, Klimentov, Malá Hleďsebe,
Velké Hleďsebe, Martinov, Vlkovice, Milhostov, Zábub a Závišín. Není to malý okruh, tady všude můžeme zasahovat. Jednotka
má v součastné době 10 členů. Jednotku svolává OPIS HZS Plzeňského kraje formou telefonního hlášení, následně zašle zprávu
a zapne sirénu. Na výjezd se členové jednotky musí dostat co nejrychleji do hasičské zbrojnice. Většinou je to náročné. Průměrný
čas za rok je cca 4 minuty. Jsme tedy schopni vyjíždět do čtyř minut. Členové jednotky mají každý své zaměstnání a vše dělají
ve svém vlastním volnu. Jednotka nejezdí jenom k výjezdům. Snažíme se pomáhat při výcviku mladých hasičů. Spolupracujeme
se základní a mateřskou školou. Zabezpečujeme závody na ploché dráze v Mar.Lázních, vyjíždíme na akce pořádané městysem
a snažíme se být nápomocnou rukou starosty městyse. Také jsme se účastnili na ukázkách na místním zámku, spolupracujeme
s policii ČR. Jednotka také zajišťuje hlídání zámku.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, co nám pomáhají v této činnosti a hlavně členům jednotky za vykonanou dosavadní náročnou práci a popřát všem klidné nevýjezdové Vánoční svátky.
								
velitel Václav Zimák
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 20. října 2012 proběhlo v obřadní síni úřadu městyse pod vedením starosty pana Ctirada Hirše druhé letošní vítání
nových občánků našeho městyse.
Přivítáni byli:

Jenčová Anna, Lohová Lucie, Skalský David, dvojčata Skácelovi Marcel a Štěpán, Sudorová Michaela.
Rodičům srdečně gratulujeme a dětem přejeme mnoho zdraví, veselé a bezstarostné dětství.

MAS

PF 2020 - Pojďme Formovat naší budoucnost!
Rok 2020 je zdánlivě ještě daleko. Tak proč si do něj přejeme vše nejlepší už teď? K tomuto datu směřuje rozvojová
strategie pro oblast Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska a Hracholusek, kterou právě nyní připravuje místní akční
skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství, tvořená místními obcemi, podnikateli i neziskovými organizacemi.
Nová strategie by měla vzniknout se zapojením co nejširší veřejnosti. Jakékoliv podněty, přání ohledně budoucnosti regionu,
kritiky i ocenění věcí již uskutečněných a to buď formou fotografie, nebo libovolného psaného textu mohou obyvatelé regionu
posílat do konce ledna. Každý má nyní možnost podílet se na utváření místa, kde žijeme.
Pro kreativnější jednotlivce i skupiny, je připravena i hravá fotografická soutěž JÁ/MY A ROK 2020, ve které mohou uplatnit své
nápady při ztvárňování letopočtu 2020. Vytvořit letopočet z lidských těl, namalovat si jej na obličej? Všechno je možné, nápady
jsou vítány. Kdo má soutěživého ducha, nemusí váhat.
Pro amatérské filmaře, kterými se mohou stát i vlastníci fotoaparátů nebo telefonů s videokamerou, byla vyhlášena filmová část
soutěže s názvem MŮJ DOMOV / OBEC / REGION. V krátkých filmech o délce do 5 minut se mohou pokusit hledat odpovědi na
otázky: Jak vnímám místo kde žiji, svoji vesnici, svoje město? Co je typické pro můj region? Na co jsem hrdý? Co bych rád změnil?
Mám nějaké sny a přání, jak by mělo mé okolí vypadat v roce 2020? Forma zpracování je libovolná, může se jednat o reportáž,
krátký film, animovaný film či třeba videoklip. Stejně jako u fotosoutěže, i zde je uzávěrka stanovena na 15. 5. 2013. Pro vítěze
obou soutěží jsou připraveny poukazy na fotopotřeby v hodnotě 2.000 Kč.
Texty, fotografie i filmy je možné zasílat e-mailem na adresu frouzova@leader-ceskyzapad.cz nebo poštou na adresu MAS Český
Západ - Místní partnerství, o.s., Lázeňská 63, 349 52 Konstantinovy Lázně.
Bližší informace najdete na www.leader-ceskyzapad.cz.
					
					

kontakt pro média:
Markéta Frouzová, tel. 774499392, frouzova@leader-ceskyzapad.cz
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
SPORTKLUB CHODOVÁ PLANÁ
AKCE 2013
Datum a čas

Název akce		

Místo konání

2.2. 2013 20°°

Maškarní bál		

KD Chodová Planá

8.2. - 13.2. 2013

Lyžařský zájezd Stříbrná

SKI areál Stříbrná

23.3. 2013 20°°

Ples sportovců		

KD Chodová Planá

duben		

Zájezd do bazénu Weiden

Aqualand Weiden

duben		
		

Velikonoční florbalový
turnaj

KD Chodová Planá

duben		

Turnaj Petanque		

TJ Slavoj

duben		

Stavění máje		

TJ Slavoj

květen		

Turnaj Minigolf		

Hotel U Sládka

květen		

Míčový víceboj		

TJ Slavoj

květen		

Jarní golfový turnaj

GOLF Mar. Lázně

červen		

Dětský den		

TJ Slavoj

červen		

Závody ve střelbě 		
ze vzduchovky

TJ Slavoj

červen		

Cyklovýlet		

Čechy

červenec		

Letní golfový turnaj

GOLF Mar. Lázně

červenec		

Vodácký zájezd		

Vltava

červenec		

Krajský pohár v triatlonu

Regent

září		

Běžecké závody pro děti

TJ Slavoj

září		

Cyklozávody pro děti

Zámecký park

září		

Cyklovýlet Babický štípanec Babice

říjen		

Podzimní golfový turnaj

GOLF Mar. Lázně

říjen		

Běh z Pístova		

Pístov

listopad		

Turnaj v kuželkách		

Teplá

prosinec		
		

Vánoční volejbal
s posezením

prosinec		

Vánoční florbalový turnaj

KD Chodová Planá

TENISOVÉ MASTERS 2012
Tenisový oddíl pořádá tradičně na závěr sezóny od 1.září turnaj pro nejlepší hráče. Zúčastní se prvních 8 hráčů oddílového
žebříčku. Je to jediný turnaj, kde muži hrají na tři vítězné sety.
V kategorii mužů zůstalo pořadí na prvních 4 místech
podle žebříčku. Vítěz Libor Hlačík obhájil prvenství snadno.
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Ambrože mladšího porazil 6/2, 6/3, 6/0, Rožumberga 6/2, 6/2,
6/3, Kuzmíka 6/3, 6/2, 6/2. Druhý Jiří Kuzmík postoupil přes
Macha bez boje a v semifinále Straku porazil 6/3, 6/1, 6/4. Třetí Jiří Rožumberg nejprve porazil Krejčího 4/6, 6/2, 6/1, 6/4.
Pak hladce prohrál s Hlačíkem. V souboji o 3.místo se utkal se
Strakou a byl to vyrovnaný boj. Rožumberg začal hůře, prohrál první dva sety a ve čtvrtém setu odvracel dva mečboly.
Ale v pátém setu již Rožumberg Straku jasně přehrál. Čtvrtý
Jiří Straka měl těžkého soupeře již v prvním kole a postoupil
se štěstím. V utkání s Abramčukem prohrál první dva sety a
třetí vyhrál až v tie-breaku. Potom však Abramčuk musel odejít
a kvůli časovému zaneprázdnění dohrávku vzdal.

V kategori žen se turnaj hrál opět po několika letech. Vítězka Mirka Suková byla před turnajem na žebříčku druhá, ale
ve finále dokázala porazit svou mladší sestru Aničku 6/4, 3/6,
6/2. Předtím Mirka v prvním kole vyřadila Radku Krejzovou 6/1,
6/1 a v semifinále Naďu Dlouhou 6/4, 6/4. Druhá Anička Suková porazila nejprve Ivanu Marcinovou 6/2, 6/0 a potom Lucii
Pokornou 6/2, 6/1. Třetí Lucie Pokorná v prvním kole vyřadila
Zdeňku Šulcovou 6/3,6/4 a potom v souboji o 3. místo přehrála Naďu Dlouhou 7/6, 6/4. Čtvrtá Naďa Dlouhá v prvním kole
vyřadila Světlanu Ambrožovou 6/4, 6/1.
				
Zapsal Jiří Straka
POHÁR ČFbU pro žáky I. stupně ZŠ
V úterý 20. listopadu 2012 se konal v sále kulturního domu
v Chodové Plané, který slouží žákům místní školy za tělocvičnu, svátek florbalového sportu. Proběhlo zde totiž okresní kolo
celostátního florbalového turnaje o Pohár České florbalové
unie. Toho se v letošním školním roce účastní celkem 689 florbalových týmů I. stupňů základních škol celé České republiky.
Je spíše výjimkou, než pravidlem, že by pořádáním takovýchto
akcí byly pověřovány malé školy, ale my měli to štěstí a hostili
jsme okresní kolo. Hrát takovýto turnaj v domácím prostředí je
nesporně obrovskou výhodou, protože hlučné a neutuchající
publikum žene domácí hráče za výsledky, kterých by na cizím
hřišti dosahovali nesporně složitěji a s větším úsilím. Chlapecký tým základní školy z Chodové Plané hostil na svém domácím hřišti družstva Zárka ZŠ Tachov Zárečná a Robinsony ZŠ
Přimda. Pod vedením trenéra Sáši Suka se na turnaj poctivě
připravovali a v duchu si představovali, jaké by to bylo skvělé,
probojovat se do krajského turnaje, který se koná 7. prosince
2012 ve sportovní hale na Lokomotivě v Plzni.
Pan rozhodčí ČFbU Libor Strejček z Plzně, který přijel odpískat zápasy okresního kola zahájil krátce po deváté hodině
úvodní zápas mezi ZŠ Chodová Planá a Zárkou Tachov. Naši si
nemohli přát lepší začátek a hned v první minutě šli do vedení. Soupeř měl sice výškovou fyzickou převahu, ale bojovnost,
srdce, nadšení a publikum bylo na naší straně. Tachovští evi-

dentně Chodovku podcenili a ta je za to trestala góly. A tak
se šlo do šaten po první patnáctiminutovce za stavu 5:0 pro
domácí. Ve druhém poločasu se Zárka oklepala a začala lépe
kombinovat. Její snaha brzy vedla ke snížení na 5:2. V té chvíli
se ale Chodovka opět probrala a dvěma ranami zasadila soupeři K.O. Ovace nebraly konce a diváci, kteří si našli v dopoledních hodinách cestu do hlediště, jistě nelitovali. Chodovka
nebyla favoritem zápasu, ale prokázala, že trenér Sáša Suk dělá
svou práci vedoucího školního florbalového kroužku na vysoké úrovni a dokáže své hráče připravit jak herně, tak motivačně psychicky. Zasloužené vítězství 7:2 bylo nejlepší odměnou
za propocené dresy a hodiny práce na trénincích.
Ke druhému zápasu nastoupila Zárka Tachov a Robinsoni Přimda. Zárka se oklepala z porážky a do prvího poločasu
nastoupila s odhodláním odčinit porážku s prvního zápasu a
zachovat si naději na postup do Plzně. Její úloha se jí dařila a
pomalu, ale jistě navyšovala své vedení až na 5:2 v poločasu.
Po změně stran ještě zvýšila na 6:2 a jakoby uspokojena svým
výkonem, polila soupeře živou vodou. Robinsoni z Přimdy
začali lépe běhat i kombinovat a posledních 10 minut zápasu byli jasně lepším týmem. V závěru zápasu stáhli na rozdíl
jediné branky a 23 sekund před závěrečným hvizdem dokonce vyrovnali na 8:8. Kdyby zápas trval o minutu déle, asi by
si připsali vítězství, ale protože na kdyby se nehraje, skončilo
utkání dělbou bodů.
O postupujícím musel rozhodnout poslední zápas. Oběma družstvům jejich případné vítězství zajišťovalo postup.
Tady už pracovala nervozita. A ta byla v začátku rozhodujícího
utkání patrná zejména na florbalových holích domácích hráčů. Z kaskády vlastních chyb pramenil úspěch soupeře a ten se
ujal vedení 0:1. V sedmé minutě se přece jen domácí publikum
dočkalo a Chodovka vyrovnala na 1:1. Akce se v tu chvíli přelévaly na obě strany, ale do vedení šli opět hosté. 1:2. Jako by se
ztuhlý domácí tým nemohl dostat do tempa. Ale oč pomaleji
se florbalová mašina rozjížděla, o to rychleji profrčela závěrem
poločasu a po zlepšené kombinaci šla třemi góly do vedení
4:2. O poločasu zřejmě došlo i na ostrá slova a s úvodním hvizdem poslední části nastoupili opět na palubovku ti sebevědomí a bojovní hráči z Chodovky a nutno říci, že nepomohlo ani
několikeré střídání brankářů v kleci soupeře. Po brankostroji
ve druhé půli bylo po závěrečném klaksonu na ukazateli skóre
napsáno 13:4.
Chodovka deklasovala své soupeře rozdílem třídy a doufejme, že jí 7. prosince bude v Plzni přát štěstí a narazí na hratelné
protivníky tak, aby se pokusila o malý vánoční zázrak, kterým
by rozhodně postup do TOP8 Západ byl.
Případné podrobnosti, soupisky a statistiky najdete na http://
www.mladeznickyflorbal.cz/2012cfbu/.

Statistiky okresního turnaje v Chodové Plané
číslo		
Hráč			
Góly
1		
Mlnařík Martin		
0
6		
Ansl Vít			
3
9		
Petrželka Jan		
1
10		
Hais Radek		
0
12		
Poznán Matúš		
6
14		
Zítka František		
1
17		
Kepl Karel		
3
18		
Ščasnárová Marie
6
GK		
Loula Filip		
0

		

Mgr. Jan Ambrož - vedoucí družstva

FOTBALOVÝ ODDÍL SLAVOJ
Zhodnocení fotbalového oddílu Slavoj Chodová Planá 2012.
TJ Slavoj fotbalový oddíl v ročníku 2011-2012 vyhrál okresní přebor s náskokem 12-ti bodů a se skore 114:31 a 68-ti
body postoupil do Krajské soutěže 1.B třídy. Nejlepším střelcem okresu byl hráč Slavoje Pavel CHVAL se 70-ti brankami.
Na Krajské soutěži nás pasovali do středu mužstev, ale mladé mužstvo pod vedením trenérů Miroslava Zemana a Jana
Martínka se ještě více sehrálo a na hráčích to bylo herně
znát. V 1.B třídě jsme prohráli pouze dvě utkání, ale ani jednou
doma. Na utkání v průměru chodilo 170 diváků. Hráči k utkání
přistupovali vždy zodpovědně a to bylo na jejich hře vidět.
V současné době TJ Slavoj skončil na překvapivém 3.místě
s 28-ti body se skore 48 : 25. O hráče se stará 6-ti členný výbor,
tj. vedení A družstva: trenéři Miroslav Zeman a Jan Martínek
a dále Milan Brůžek a Miroslav Matys.
B. družstvo hraje 4.třídu a skončilo také na 3.místě a postoupilo do hry o postup do 3.třídy. Mužstvo hraje se s kolísavými
výsledky a je doplňkem hráčů do A mužstva.
Přípravka hraje v přípravce starších hráčů, zde se trenér Ladislav BUDAY potýká s malým počtem hráčů a tak mužstvo
nepodává takové výkony, jaké by si trenér a výbor přál.
Zároveň mi dovolte, abych popřál všem hráčům, vedoucím a
hlavně trenérům trpělivost s hráči a pozval ještě více diváků
na náš stadion.
Přeji v roce 2013 hodně dobrých sportovních výsledků, hráčům pevné zdraví a manželkám trpělivost s hráči.
		
Za TJ Slavoj Milan BRŮŽEK
		
Sekretář Fotbalového oddílu
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Golf v roce 2012
Golfisté z Chodové Plané a okolí uspořádali v roce 2012 celkem sedm
turnajů na veřejném cvičném hřišti v Zádubu, kde je pouze 9 jamek. Turnajů se zúčastnilo celkem 103 mužů a žen, což je v průměru 15 hráčů na
jednom turnaji.
První turnaj se hrál 20.dubna - velikonoční. Kvůli špatnému počasí přišli
pouze 4 hráči a vyhrál Jiří Straka se 30 ranami.
Druhý turnaj se hrál 26.května - jarní turnaj Sportklubu za účasti 14 hráčů. Vítězem se stal opět Jiří Straka (33 ran).
Třetí turnaj se hrál 29.června – druhý ročník turnaje hotelu Slunce se 14
hráči. Tentokrát zvítězil Martin Švejda (34 ran).
Čtvrtý turnaj se hrál 13.července - letní turnaj Sportklubu za účasti 8
hráčů. Díky handicapu vyhrál David Hanko (36 ran – 3 HCP).
Pátý turnaj se hrál 17.srpna – druhý ročník turnaje Truhlářství Hlačík.
Za rekordní účasti 19 mužů a 8 žen se vítězi stali Michal Zigo (31 ran) a
Martina Němečková (41 ran).
Šestý turnaj se hrál 29.září - podzimní turnaj Sportklubu. Mezi 17 muži
vyhrál díky handicapu Luboš Hlačík (36 ran – 6 HCP) a mezi 8 ženami Simona Hlačíková (54 ran).
Závěrečný sedmý turnaj se hrál 6.října - Masters pro 11 pozvaných mužů a vítězem se stal František Brůžek (31 ran).
Za umístění v jednotlivých turnajích získávali muži body do celoroční soutěže. Nejvíce bodů nasbíral Jiří Straka (88) před Františkem Brůžkem (76,5) a Gustou Ščasnárem (75).
												

Zapsal Jiří Straka

MS HUBERT
Myslivost je provozována na celém území ČR. Myslivců
je v ČR více než 80.000. Z toho je 90% mužů. Myslivost
je celoroční záležitostí. Nejaktivnější jsou myslivci v
podzimním období, kdy vrcholí lovecká sezóna odlovem zákonem povolené zvěře. Tím ovšem činnost
myslivců nekončí. V zimním období je nejspíše potkáte
s pytlem sena na zádech při přikrmování zvěře. Hlavní
činnost tak spočívá v úsilí o zachování přírody a krajiny, její ochraně, včetně volně žijící zvěře.
Všem myslivcům přeji LOVU ZDAR!!!
				
				
Ctirad Hirš

ZASEDÁNÍ RADY PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
Dne 25. 9. 2012 se v zasedací místnosti kulturního domu v Chodové Plané konalo zasedání Rady pro rozvoj cestovního ruchu
na okrese Tachov za účasti starostů obcí Tachovska, členů MěKS Tachov, Euroregio Egrensis a GeoLoci, o.p.s..
Jednání zahájil předseda Rady p. Struček. Starosta Chodové Plané přivítal účastníky jednání a představil novinky a zajímavosti
v Chodové Plané.
REGIONTOUR 2013
P. Struček informoval o záměru včlenění naší stávající expozice pod Plzeňský kraj na veletrhu Regiontour 2013. V rámci výstavy
Regiontour 2013 jedná o záměr zvětšení stávající výstavní plochy Plzeňského kraje pro účely expozice Euregia Egrensis, okresu
Tachov a sousedních německých okresů Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab a Schwandorf.
IMAGE PROSPEKT
Na minulém jednání se otevřela otázka aktualizace cca 5 let starého vydání Image prospektu. Vzhledem ke stávajícím zůstatkům
z projektů minulých let, by je bylo možné použít právě na vydání aktualizovaného Image prospektu okresu Tachov.
TURISTICKÝ PORTÁL
Záměrem turistického portálu je sběr a pravidelná aktualizace databáze turistických cílů, poskytovaných služeb, bodů zájmu a
také akcí konaných v celém okrese (kalendář akcí). Přínosem pro Radu cestovního ruchu by pak byly potřebné informace pro
infocentra, která by zájemcům z řad turistů poskytovaly ucelené, jednotné a aktualizované informace. Výstupy turistického portálu by se daly kdykoliv použít pro účely veletrhu Regiontour a dalších plánovaných výstav, data a fotografie zase pro tvorbu
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Image prospektu a bulletinu, který se od roku 2011 tiskne. Portál by shromažďoval informace užitečné nejen pro turisty hledající
návštěvu zajímavostí v rámci České republiky a ty co jsou již rozhodnuti pro návštěvu okresu Tachov, ale také pracovníky infocenter, kteří by měli k dispozici vždy aktuální informace o turistických cílech jako je otevírací doba, termíny prohlídek, vstupné
apod.
PREZENTACE GEOLOCI
P. Florian informoval o získání statutu Národní geopark pro celé území okresu Tachov a města Úterý. Tento statut mají v ČR
pouze 4 regiony, dalších 8 o jeho získání usiluje – jedná se o poměrně prestižní titul, který nabízí k využití v rámci propagace
regionu. Titul není spojen pouze s geologickými a hornickými památkami, ale obecně s šetrným cestovním ruchem. V průběhu
několikaletých příprav pro získání titulu byl geopark rozvíjen nejdříve na území Plánska, Stříbrska a Konstantinolázeňska. V této
době byly vydané také první propagační materiály a zaveden marketingový název GeoLoci (GEO + genius loci). Později došlo k
upřesnění územního vymezení na celé Tachovsko a město Úterý. Nyní je v rámci přeshraničního projektu celého Česko-Bavorského Geoparku (Národní geopark GeoLoci + Národní geopark Egeria v Karlovarském kraji + Národní geopark Bayern Böhmen
v Bavorsku) připravováno vydání řady materiálu.
Další plánované aktivity nabízí pro potřeby turistického ruchu jako je např. záměr vytvořit interaktivní 3D mapu, která by mohla
být vhodná pro využití na plánovaném turistickém portálu.
													
Jan Petruň

Městys Chodová Planá
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo městyse Chodová Planá se na svém 11. zasedání dne 7. listopadu 2012 usnesením č. 50.5 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Městys Chodová Planá touto vyhláškou zavádí místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále
jen
„poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává úřad městyse. 1
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
platí2:
a) fyzická osoba,
1. která má v městysi trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky přechodně
po dobu delší 3 měsíců,
1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“) 2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit
jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém
domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data
narození osob, za které poplatek platí.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti nejpozději do 15-ti dnů 3 ode dne, kdy
mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit
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existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo
úlevu od poplatku.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit
správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo
pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen
ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k
individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba
nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba
umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo
bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty
očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena
orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní
číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v
důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování. 4
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala. 5
3 Pozn. pro obec: Nelze stanovit lhůtu kratší než 8 dnů (viz § 32
odst. 2 daňového řádu). Ministersvo vnitra
doporučuje stanovit lhůtu minimálně 15 dnů.
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250 ,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena
na základě skutečných nákladů městyse předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činily: 900.691,- Kč a byly rozúčtovány
takto:
Náklady 900.691,- Kč děleno 2022 (1811počet osob s trvalým
pobytem na území městyse + 110 osob cizí státní příslušnosti,
kterým je povolen pobyt na území městyse + 101 počet staveb
určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 445,45
Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1
písm. b) vyhlášky ve výši 500,- Kč.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto
měsíce.6
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Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.1.
příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.1. a do 31.7. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního
roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) občané starší 75-ti let a občané, kteří dosáhnou 75-ti let ve
zpoplatňovaném roce
b) osoby vlastnící stavbu č.ev. 1 a č.ev. 2 v k.ú. Michalovy Hory
c) osoby, které jsou hlášeny k pobytu v městysi, ale dlouhodobě žijí mimo jeho katastrální území
d) osoby dlouhodobě umístěné v jiných zařízeních (např.
léčebny pro dlouhodobě nemocné, dětské domovy)
e) osoby, které jsou hlášeny k pobytu na adrese Martinov 22
(Dudarec Alexander – Pístov)
(2) Úleva se poskytuje:
a) č.p. 24 v k.ú. Pístov ve výši 250,- Kč
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu úřad městyse poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků může úřad městyse zvýšit až na trojnásobek;
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný
zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení
jako poplatník.
7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří úřad městyse poplatek jednomu z nich.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze
dne 14.12. 2011
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této
vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.
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KŘÍŽOVKA PRO DĚTI
Pro malé šikovné luštitele jsme připravili překvapení.
Všichni, kterým se podaří vyplnit křížovku a přinesou
jí vyplněnou s tajenkou na úřad městyse, dveře č. 6,
budou odměněni pexesem s fotografiemi městyse.
Hodně štěstí!
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ZÁVĚREM
Těšíme se na vaše připomínky a náměty, které přivítáme. Pokud máte zájem publikovat svůj příspěvek v
našem občasníku, je možné jej podat na Úřadě městyse
kdykoli během pracovní doby v kanceláři č. 6, totéž se
týká i inzerce.
Rádi bychom předávali občanům informace o činnostech všech zájmových skupin na území obce, ať se jedná
o sportovní, kulturní, zájmové nebo jiné kroužky. Prostě, kdo má zájem dát o sobě něco vědět, o svém názoru
či akci, kterou pořádáte, přijďte, přineste napsaný text či
jeho elektronickou podobu.
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REGENT vychází jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá. Toto číslo vychází 3. 12. 2012
Občasník je registrován u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR E 18280 Sestavila Redakční rada Úřadu městyse Chodová Planá.
Tisk Marieprint s.r.o.,- tiskárna Kňourek Planá, Tel.: 605 292 616
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