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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
máme tu léto, čas sluníčka, prázdnin a tolik zasloužené
dovolené. Za námi je jaro, které na sebe nechalo docela dlouho
čekat, ale o to krásněji a rychleji obléklo náš městys do
květinového roucha a pestré palety opojné jarní vůně. Na tomto
místě by se slušelo poděkovat Vám všem, kteří jste svou pílí a
smyslem pro krásu k tomuto nádhernému zázraku přírody
přispěli.
Nikdo neprožívá příchod jara a léta intenzivněji, než naši
zahrádkáři, které jsme svými úvahami a výhledy do budoucna na
sklonku minulého roku tolik vylekali. I když nebezpečí
případného rušení jedné části zahrádkářských kolonii je zatím
jen vzdálená budoucnost, nastartovali jsme tím společnou, velice
zajímavou a atraktivní diskuzi. Mezi zahrádkáři se lavinovitě
množí zájem vlastnit pozemek své zahrádky, oproti stávajícímu
nájemnímu vztahu. Připravujeme proto několik velice zajímavých
pozemků, které by byly v souladu s budoucím rozvojem obce a
součastně by splňovaly potřeby a požadavky občanů, tzn. mimo
jiné dostupnost, zdroje vody a elektřiny. Žádosti v součastné
době evidujeme a koncem léta budeme se všemi zájemci opět
osobně jednat.
Po delší, ale velice konstruktivní komunikaci s milovníky
sportu v naší obci jsme došli k rozhodnutí, připravit koncept
převodu sportovišť v prostoru stadionu na příspěvkovou
organizaci školy. Tato sportoviště leží mezi stávajícím objektem
školy a areálem školky, do kterého připravujeme umístit novou,
moderní školu. Tím vznikne logický a kulturní celek k plnému a
bezpečnému využití pro naše nejmenší a zároveň zkvalitní
využívání prostoru pro všechny naše stávající sportovní oddíly
Slavoje, jejichž práce si neobyčejně vážím. Prvním krokem je
rozhodnutí ředitele školy o financování opravy a rekonstrukce
kabin a sociálního zázemí fotbalového hřiště. Na základě této
reorganizace jsme také schválili, že v letošním roce postavíme
nové víceúčelové sportoviště v prostorách za stávající tribunou.
Na tuto investiční akci se nám podařilo získat i nemalou dotaci
z krajského rozpočtu za což kolegům z Plzně moc děkuji.
V závěru bych vám všem moc rád poděkoval za
dosavadní podporu všech kroků, které jsem já osobně, rada
městysu, ale zejména zastupitelstvo městysu učinilo a nadále
připravuje. S potěšením mohu konstatovat, že naše, tedy Vaše,
zastupitelstvo jedná a rozhoduje od počátku svého funkčního
období velice konstruktivně a fundovaně za což všem velmi
děkuji.
Přeji Vám krásné prázdniny, příjemné prožití Vaší
zasloužené dovolené a těším se na setkání s Vámi na nultém
ročníku našich obnovených Chodských Svatojánských slavností
v sobotu 21.6.2008.
Se srdečným pozdravem

Červen 2008

občánkům zarecitovala dvě krásné básně. Další vítání se
připravuje na měsíc září.
Nezapomeňte!!!
Upozorňujeme občany, že do konce července je splatná
druhá část poplatku za svoz komunálního odpadu.
Czech POINT v Chodové Plané
Od února 2008 si můžete na Úřadě městysu v Chodové
Plané zažádat o ověřené výpisy z rejstříku trestů, katastru
nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku. Tyto výpisy
vám na počkání vyhotoví v kanceláři č. 6 v úředních hodinách p.
Košanová nebo p. Plecitá.
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Městys Chodová Planá
pořádá a všechny z blízka i z daleka zve na

které se konají v sobotu 21. června 2008
na návsi okolo radnice
10°° hodin
Slavnostní zahájení slavností
Představitelé městysu a Rodinného pivovaru Chodovar zahájí
letošní obnovené Chodské slavnosti
10

10 hodin
Divadelní představení NARCIS Praha
první vstup

Ing. Jan Volný

Úřední vývěska městysu Chodová Planá
Vítání občánků
V sobotu 24. května přivítal starosta městyse Ing. Jan
Volný do naší obce 5 nových malých občánků. Byli mezi nimi
Vaneska Cimická, Matyášek Matys, Fanoušek Marek, Nikolka
Gáborová a Tomášek Zítka. Rodiče se podepsali do malované
pamětní kroniky, maminkám byly předány květiny a malí
obyvatelé městysu obdrželi od SPOZu a úřadu městyse malé
dárky. Dále bychom rádi poděkovali Nelince Hreusové, která

Loutkové divadlo NARCIS má dlouholetou tradici ve
svém oboru loutkoherectví. Bylo založeno v roce 1968
loutkohercem Vladimírem Fišerem a Emilií Kopeckou - přímým
potomkem slavného loutkářského rodu Matěje Kopeckého. Od
svého založení se zaměřilo na zábavu pro předškolní a školní
mládež. Většinu času od roku 1968 působilo především v
zahraničí až do současnosti, ale již od roku1995 působí i u nás
doma. Loutkoherci navazují na tradiční loutkové divadlo, kde
herci jsou pouze loutky, které vystupují přímo před diváky v co
nejbližším možném kontaktu tak, jak je to již vyzkoušeno

dlouholetou tradicí potulných marionetářů. Loutky od 30cm do
jednoho metru jistě uchvátí malé i velké.
40

10 hodin
Dudáci z českého lesa
Dudácká kapela pod vedením vynikajícího muzikuse
Petra Mikulíka rozehřívá srdce svých posluchačů již mnoho let a
její rozdováděné dudy interpretující nejen klasickou dudáckou
muziku, ale i úpravy dechovkových evrgrýnů již slyšeli a viděli
nejen v Čechách, ale i v Anglii, Německu, Rakousku či
Japonsku. Poprvé v Chodové Plané. To si nemůžete nechat ujít.

15

14 hodin
Národopisný soubor písní a tanců Postřekov

30

11 hodin
Divadelní představení NARCIS Praha
druhý vstup
Druhá část vystoupení populárního loutkohereckého
divadla Narcis, kde spatříte to, co jste ještě v první části neměli
možnost shlédnout.
30

12 hodin
Svatojánská poutní mše
v kostele Sv. Jana
Mši slouží otec Jaroslav Šašek v místním kostele.

Národopisný soubor Postřekov letos slaví 75. výročí své
existence; tím se tento soubor pocházející z jedné z
nejrázovitějších obcí na Chodsku řadí mezi nejstarší významné
národopisné spolky v České republice. Bez nadsázky lze říci, že
se souboru v jeho snahách daří. Vystupuje s písněmi a tanci z
horního Chodska na mnoha festivalech především v České
republice, daří se obnovovat původní vystoupení a pásma (např.
z období 50. let 20. stol.) a připravovat nové písně, v roce 70.
výročí bylo vydáno CD "Zahraj mi houdečku" s nahrávkami ze
současného repertoáru souboru.
Organizačně vede soubor Radek Zuber, umělecky se jedná o
plodnou kooperaci tanečníka P. Buršíka, tanečníka a zpěváka A.
Kuželky st., a ve věci pěvecké a hudební pak členů kapely.
Kromě sólových zpěváků a muziky tvoří nosný pilíř taneční část
souboru, která čítá zhruba patnáct párů. K typickému a
neopakovatelnému projevu postřekovských patří neodmyslitelně
střídání generací "staryjch ha mladyjch" na pódiu během
tanečních pásem, ve kterých charakteristické chodské tance
předznamenává sborový zpěv. Z nově uvedených pásem je
možné uvést Posvícení, Prohůdky ha voračky, Strašidla a pásmo
Vánočních písní a koled.
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13 hodin
První vystoupení skupiny
historického šermu
PERNŠTEJNI z Pardubic
Skupina historického šermu Pernštejni vznikla v roce
1997 jako zájmové sdružení. Od roku 2000 se šermu věnuje na
profesionální bázi. Hlavní náplní skupiny jsou naučně výchovné
pořady pro základní a střední školy, s kterými účinkuje po celé
republice. Každoročně pořádá šermířská vystoupení, kde můžete
na vlastní oči shlédnout dech beroucí ukázky nejrůznějších
utkání či šarvátek.
Tyto je možné je vidět i na českých hradech a zámcích, i
když v posledních letech spíše ojediněle, neboť jsou plně
vytíženi účinkováním v zahraničí. Vystoupení zachycují období
vrcholné gotiky, husitství, renesance a třicetileté války.

Soubor rovněž pečlivě dbá na zachování přesné
historické shody u používaných krojů a jejich zdobení; věnuje
pozornost spolupráci s pamětníky, historiky i etnografy, a
přirozeně i reprezentaci regionu horního chodska za hranicemi
republiky.
Pod vedením kapelníka a dudáka Richarda Vísnera pracuje od
roku 2000 ve stálé sestavě Postřekovská dudácká muzika Sekáči, kde se sešlo několik vynikajících muzikantů: na klarinety
hrají Roman Kalous a Jan Hrbáček, na housle Pavel Ježek a na
kontrabas doprovází Tomáš Kulhánek. K hlavním cílům kapely
patří obnova původních nástrojových obsazení (malá selská
muzika - housle, dudy, es klarinet) a kvazipolyfonních forem.

Vedle vystoupení na festivalech a slavnostech s velkou
muzikou stále více přibývá vystoupení a koncertů pro komornější
publikum, kde vystupuje jen několik tanečníků a zpěváků za
doprovodu malé selské muziky.
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15 hodin
Druhé vystoupení skupiny
historického šermu
PERNŠTEJNI z Pardubic
V průběhu celého dne můžete navštívit a nakoupit ve
stáncích Staročeského jarmarku. Nesnídejte a nesvačte
doma, přijďte k nám na pravé chodské koláče různých
velikostí, různých autorů a různých chutí.
Navštivte cukrářku s mandlemi a vatou, keramika, hrnčíře,
perníkáře, kořenáře, bylinkáře, košíkáře a další.
Poprvé u nás na pouti velké atrakce firmy
LUNAPARKY EDEN.
Celou akci zvučí ing. Petr Christov

12. Mistrovství Evropy v
KOULENÍ DUBOVÝCH PIVNÍCH SUDŮ
21.6. 2008
Areál Rodinného pivovaru v Chodové Plané

11°° – 13°°
ODEM ČENÉ SKALNÍ SKLEPY
(prohlídky pivovaru, ochutnávka piva v ležáckém sklepě)
CHODOVARKA
(hrajeme k poslechu na pivovarském dvoře)

12°°
MINI V PIVOVARU 2008
(závod vozů MINI COOPER na slalomové trati před Beerrariem
Stará Sladovna)
13°°
OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ ME 2008
(závod osobností s obřími ležáckými sudy)
ZÁVOD DIVÁK Ů v koulení sudů
CHODOVAR IN LINE 2008
(závod diváků v běhu na kolečkových bruslích)
15°° – 16°°

16°°

SHOW PROGRAM
ARMÁDNÍ HUDBA TÁBOR

16

30

– 17°°

FINÁLE ME 2008

17

30

- 19°°

CHODSKÁ VLNA

19°° - 22°°

ROULETTE MUSIC
Doprovodný program :

Dětská zahrada Hitrádia FM Plus
Stánek Českého svazu malých a nezávislých pivovarů
Přenosový stan Českého rozhlasu Plzeň
MINI V PIVOVARU 2008
Navigační rallye a výstava vozidel MINI
Start 9°° parkovišt ě před Beerrariem Stará Sladovna
CYKLISTICKÝ ZÁVOD PRO VEŘEJNOST
Březová u Sokolova – Chodová Planá
Start 9°° Restaurace Start B řezová
(přeprava účastníků závodu zpět zajištěna)
Generálním partnerem ME 2008 v koulení pivních sudů je
společnost Linde Gas a.s.
Vstupné do areálu Chodovar 60,- Kč
Děti do 150 cm výšky zdarma

Co nového ve škole a školce?

Měsíc, který patří k nejkrásnějším v roce jsme s dětmi
prožili v kvetoucí přírodě na zahradě mateřské školy,
v malebném parku našeho městysu a parcích Mariánských
Lázní.
Děti z malé třídy s paní učitelkou Renatou Pavlíkovou a
Olgou Piptovou podnikly výlet do Mariánských Lázní. Cílem bylo
zábavné hřiště Prelát, ke kterému nás přivedla překrásná alej
kvetoucích kaštanů. Hřiště je plné výtvorů ze dřeva (prolézačky,
houpačky, auta, sochy zvířat, totem, iglú…). Je zde i podzemní
skrýš, ohniště a srub, ve kterém se svým dítětem můžete
přespat. Velmi oblíbený je tzv. vodní svět se stavidly a mlýnkem.
Celé hřiště je u lesa a protéká jím potůček, přes který vedou
lávky. Břehy zdobí velké kameny. Z rybníka bylo slyšet žabí
kuňkání a nad hladinou se lehce vznášely vážky. Svou odvahu a
obratnost děti prokázaly prolézáním velké mašinky, na
závěsných houpačkách mezi stromy a potokem či na lanové
dráze. Občerstvit se děti mohly dobrým pramenem vody. Toto
místo doporučujeme rodičům s dětmi jako velmi dobrý tip na
výlet ať už zjara, v létě, či na podzim.
Na zahradě MŠ se uskutečnilo divadelní představení
„Moje malá ZOO“, které bylo vtipné i poučné.
Při májovém zahradním setkání maminek a dětí, které
ještě nenavštěvují mateřskou školu, využily děti průlezek a
pískoviště. Společně jsme si zacvičili a zahráli na zvířátka.
Setkání jsou vhodná pro adaptaci dětí do MŠ.
V týdenním projektu „Beruška a její přátelé“ se děti
zábavnou formou dozvěděly mnoho o hmyzu. Vyhledávaly
v přírodě i encyklopediích hmyz (pavouky, brouky, včely,
čmeláka, motýly). Učili jsme je úctě ke všemu živému, aby nic
nezabíjely. To se nám ne vždy dařilo. Prosíme rodiče, aby nám
s touto problematikou pomohli. Oslavovali jsme hmyz v básních,
písních a příbězích, ztvárňovali jsme ho výtvarně a děti z velké
třídy s paní učitelkou Slávkou Sloupovou za pomoci Andrey
Petrželkové vytvořily 14 obrázků hmyzu s různými úkoly a ty byly
rozmístněny při stezce v parku. Skupiny dalších dětí úkoly plnily.
Dětem se dařilo a prokázaly velmi dobré znalosti z přírody.
Děti z velké třídy se vypravily na výlet do Mariánských
Lázní. Před hotelem Pacifik u fontány se nasvačily, pokračovaly
k Lesnímu prameni, kde ochutnaly pramen, zastavily se u sochy
Goetha a Ulriky a připomněly si jejich příběh. Pokračovaly
naučnou stezkou geologickým parkem. Obdivovaly obrovské
balvany a vodopád tekoucí přes mechem porostlé kameny. Okraj
vodopádu byl ozdoben kapradinami. Prohlédly si kolonádu a
poslechly zpívající fontánu. Líbila se nám květinová výzdoba
parku u jezírka, kde klidně pluly kachny a kolem poskakovali
holubi. Velkým zážitkem byla jízda kočáry s koňmi.
Radost děti udělaly rodičům a prarodičům na slavnosti
maminek, kde předvedly pásmo básní, písní, tanečků a divadelní
představení „Zlobivý Max v zemi Divočin“ na které udělaly
učitelky všem dětem savovaná trička s exotickými motivy, které
si děti sami navrhovaly a pomáhaly při výrobě.
Pro rodiče jsme připravili prodejní výstavu fotografií
z činnosti mateřské školy a prodejní výstavu knih.
V tomto období dostávají děti postupně neštovice, a tak
na „vítání občánků“ své dvě básně recitovala jen Nela Hreusová,
která v dané chvíli zůstala z recitátorů bez nemoci. Za
předvedený výkon jí patří velká pochvala.
Ve spolupráci s firmou K. Bendy pokračuje úprava
dopadové plochy k houpačkám.
Poslední týden v květnu se konala sportovní olympiáda.
Zapojili jsme se do 2. her Plzeňského kraje. Děti trénovaly,
zhotovily své vlajky a učily se zpívat hymnu olympiády „Není
nutno“. Po slavnostním zahájení se vztyčením olympijské vlajky,
slibu závodníků a rozhodčích se celý týden soutěžilo ve skoku
z místa, hodu do dálky, trojskoku či pětiskoku, překážkové dráze
a štafetovém běhu. Byla vyhlášena korespondenční soutěž o
sportu, kterou vyhrál Ondřej Slavík, soutěž v hodu šipkami,
kterou vyhrál Jiří Krejčí a výlet na Svatou Annu na kolech za
účasti 9 dětí za výrazné pomoci pana Milana Krejčí - děkujeme.
Ostatní děti putovaly pěšky.
Na závěr olympiády proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků, děti
obdržely diplomy, medaile, drobné ceny a byla zazpívána hymna.
I. Kategorie - 1. místo N. Kunešová,
2. místo V. Kubíčková a 3. místo E. Němcová.
II. kategorie - 1. místo E. Zítková,
2. místo A. Otterová a 3. místo M. Galbová.

výbor sdružení Naděje pro život se rozhodl, že i v příštím roce
uspořádá tento galavečer, který se uskuteční 28.3.2009.

Družstvo Lvi - 1. místo M. Volčík,
2. místo M. Slavík a 3. místo M. Brož.
Družstvo Koně - 1. místo N. Hreusová,
2. místo O. Slavík a 3. místo M. Kortus.
Gratulujeme.

Jaroslav Vacata - předseda sdružení

A co nás čeká v červnu?
3. 6. výlet do ZOO Plzeň,
5. 6. od 15 hodin poslední setkání Klubu maminek u táborového
ohně (vuřty s sebou)
rozloučení s předškoláky na radnici
majáles s pasováním na „školáky“
zálesácký týden (stavba stanů na zahradě, hry zálesáků), výlety (
miniatur park, lanovka, obora s daňky, rozhledna
20. 6. od 18 hodin rozloučení se školním rokem u táborového
ohně, pohádková cesta parkem a přespání na zahradě mateřské
školy ve stanech.
Obracíme se na vás s prosbou, kdo by mohl poskytnout převleky
na pohádkovou cestu nebo přišel s nějakým dobrým nápadem
bude vítán. Předem děkujeme.
Náš dík patří i firmě Peguform, která částečně přispěla na
úhradu dopravy do ZOO.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem učitelkám i provozním
pracovnicím za aktivní a tvořivý přístup a všem rodičům, kteří
nám jakkoliv pomohli. Všem, přeji pěkné léto ve zdraví a pohodě.
Za kolektiv MŠ
vedoucí učitelka Stanislava Sloupová

Výlet čtvrté třídy do Prahy
V sobotu jsme se vydali vlakem na výlet do Prahy.
Cestou jsme z vlaku viděli Karlštejn.
Když jsme přijeli, ubytovali jsme se ve škole a šli jsme
na Bambiriádu, kde jsme hráli spoustu krásných her a vyráběli
mnoho výrobků. Po Praze jsme jeli Bambivláčkem a potom jsme
pluli parníkem. Z parníku byl vidět Karlův most. Metrem jsme jeli
na Vyšehrad, kde jsme navštívili hřbitov slavných lidí.
Druhý den jsme po snídani vyrazili tramvají a poté
lanovkou na Petřín. Tam jsme byli v zrcadlovém bludišti a
navštívili jsme na Petřínskou rozhlednu. Pak jsme šli na Pražský
hrad. Tam jsme viděli chrám sv. Víta a výměnu stráží. Bylo to
moc krásné. Potom jsme jeli metrem na Barrandov, kde na nás
již čekala paní Kačka Voltrová a ta nás provedla novým studiem.
Viděli jsme spoustu zajímavých věcí a pak dostali krásné
dárečky. Odtud jsme přes skákací žirafu jeli busem a metrem na
Karlův most a do muzea voskových figurín.
V pondělí, poslední den výletu jsme si sbalili, odvezli si
věci na hlavní nádraží do úschovny a šli se projít na Václavské
náměstí, kde jsme šli do velkého knihkupectví. Tam se nám také
moc líbilo. Dále jsme šli na Staroměstské náměstí, kde jsme
viděli orloj s apoštoly. Metrem jsme jeli do Holešovic a šli do
Planetária na krásný pořad o souhvězdích a jarní obloze. Tam
jsme viděli mnoho krásných a nových věcí. Z Planetária na
dětské hřiště a z něj vláčkem fffrrrrrr domů.Výlet byl moc krásný
a těšíme se na další. Kam asi?
Žáci 4.třídy ZŠ

Příspěvky od našich čtenářů
GALAVEČER - nová tradice
V sobotu 29. března 2008 se v kulturním domě
uskutečnil charitativní galavečer - Naděje, dejte život, jehož
pořadatelem bylo občanské sdružení Naděje pro život, které
vzniklo v prosinci loňského roku. K tanci a poslechu hrál taneční
orchestr Hájenka. Pro všechny přítomné byl připraven pestrý
program, bohatá tombola (automatická pračka, vysavač a mnoho
dalších cen). Přítomné hosty, zástupce sponzorů přijeli pobavit a
svým vystoupením podpořit Nadaci pro transplantaci kostní
dřeně Kamil Emanuel Gott, show stínu Michaela Jacksona,
skupina Maxim Turbulenc a hvězda večera Petr Muk. Výtěžek z
této akce, který činil 25.328,-Kč byl předán Šárce Prusíkové z
Nadace pro transplantace kostní dřeně, která převzala šek z
rukou Petra Muka. Zpestřením celého večera byla gratulace
Petra Muka paní Jaroslavě Ondíkové, která oslavila
65.narozeniny. Velké poděkování patří všem členům sdružení,
sponzorům, vedení městysu a především všem hostům, kteří
přišli na tuto výjimečnou akci, z které vznikne nová tradice, neboť

VÍKEND PLNÝ HVĚZD aneb pomáhejte s námi
To je název charitativního mega open air koncertu, který
se uskuteční 12. a 13. července 2008 v areálu Zámku Berchem
Chodová Planá. Pořadatelem je občanské sdružení Naděje pro
život. Akce se uskuteční na podporu Nadace pro transplantaci
kostní dřeně. Sobotní program bude zahájen v 9°° hodin a potrvá
do 02°° hodin. V ned ěli se brány zámeckého areálu otevřou
v 11°° hodin. Tento projekt, který na Tachovsku nem á obdoby,
přijedou svým vystoupením podpořit BONEY M PARTY GROUP,
DAVIDE MATTIOLI, HEIDI JANKŮ, PETR MUK, VERONA,
KAMIL EMANUEL GOTT, PETRA ČERNOCKÁ, STANISLAV
HLOŽEK, PAVEL VÍTEK, MAXIM TURBULENC, EVA
PILAROVÁ, dechová hudba VIKTORKY, KAMÉLIE, JULIAN
ZÁHOROVSKÝ, ŠÁRKA VAŇKOVÁ, LEONA ČERNÁ, VLASTA
HORVÁTH, IVETA BARTOŠOVÁ, JAKUB SMOLÍK, BÁRA
ZEMANOVÁ, IVA FRÜHLIGOVÁ, MEDVĚD 009, dechová hudba
VESELKA, LEONA MACHÁLKOVÁ a ILONA CSÁKOVÁ.
Zúčastní se i patronky Nadace pro transplantace kostní
dřeně paní Jiřina Jirásková a Livia Klausová. Výbor občanského
sdružení také připravuje malé překvapení. Vstupenky budou v
předprodeji od 1.6. 2008: sobota 300,-- Kč, neděle 100,-- Kč na
místě budou vstupenky v hodnotách, sobota 1.000,-- Kč neděle
500,-Kč. Ti co byli přítomni na březnové akci, získávají sobotní
vstupenku zdarma.
Bližší informace o této akci získáte v Tachovském
deníku, který je mediálním partnerem celé kulturní akce.
Jaroslav Vacata - hlavní organizátor a předseda
sdružení

Komerční sdělení

VNX - obchodní firma s.r.o.
přijme
zedníky a řemeslníky
nabízíme
pevnou pracovní dobu,
dobré platové podmínky
stravenky
nástup možný ihned
Provádíme
zateplování fasád objektů, rekonstrukce
bytových jader, veškeré zednické práce,
montáž sádrokartonů, obkladačské práce,
malby, nátěry
Kontakt: ulice Nádražní 501, Planá
E-mail : vonexp@tiscali.cz
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