OBČASNÍK MĚSTYSE CHODOVÁ PLANÁ

ROČNÍK 21

ČÍSLO 4

SLOVO STAROSTY

Vážení a milí spoluobčané,
Prosincové číslo našeho zpravodaje je poslem, který nám oznamuje příchod dvanáctého, tedy
posledního měsíce letošního roku a to je vždy příležitost ke krátkému zamyšlení nad tím, co nám
tento rok přinesl a co nás čeká v roce následujícím. Určitě se nám podařilo zrealizovat hodně investičních
akcí a i v příštím roce bude co dělat. Problém je v tom, že rok je opravdu krátký a soustavně se připravují podklady potřebné ke zdárnému zahájení vytyčených plánů. Těšit se můžete i na spoustu sportovních událostí, vánočního zpívání na zámku, koncertů, plesů, výstav a dalších, kterých se můžete zúčastnit jak na přelomu roku, tak
v roce příštím.
I v nadcházejícím roce, ve kterém budete volit nové zástupce městyse se budeme snažit optimálně řešit potřeby
občanů, neboť městys pracuje s veřejnými prostředky nás všech daňových poplatníků, které musíme vynakládat
účelně a hospodárně. Budeme rovněž dbát o dobrou informovanost občanů obce o životě v obci a důležitých
rozhodnutích vedení městyse, a to jak v tomto zpravodaji, tak na webu městyse.
Dále bych chtěl poděkovat vám všem, kteří pomáháte v různých situacích (ať už nahodilých či plánovaných)
a věřím, že vaše spolupráce bude probíhat i nadále.
Přeji vám jménem svým, jménem zastupitelů a pracovníků úřadu
KRÁSNÉ VÁNOCE, neboť to nejsou jen dárečky a překvapení,
ale především láska, porozumění a štěstí. Ať je po Vašem boku
vždy někdo, s kým se můžete o to všechno podělit...
A pod stromečkem? - 365 dárků a v každém jeden krásný
šťastný den pro rok 2014...
Rád se s vámi všemi potkám na náměstí při novoročním
přípitku a ohňostroji, který pro vás městys, jako každý
rok, přichystal.
Ctirad Hirš, starosta
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 17 ze dne 6. 11. 2013
70. ZM schvaluje:
1. Předložený program 17. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Jan Ambrož
			
Vlastimil Machovec
3. Ověřovatele zápisu: Mgr. Stanislav Janoch, Ing. Sylva Zítková
4. Kontrolu usnesení 16. zasedání ZM.
5. Rozpočtové opatření č. 6/2013. (bod č. 17.2 programu ZM)
6. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na investiční
výstavbu dokončení vodovodu Hostíčkov Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech.
(bod č. 17.3 programu ZM)
7. Návrh odměn členů Kontrolního výboru, Letopisecké komise,
SDH Chodová Planá, Finančního výboru, SPOZu v roce 2013.
(bod č. 17.4.1 programu ZM)
8. Prodej plynárenské zařízení včetně všech součástí a příslušenství pro 13 RD v lokalitě Slovany Chodová Planá na pozemcích
p.č. 3156/12, 3156/15, 3250/20, 3250/114, 3380/12 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 17.5.1 programu ZM)
9. Úplatný převod pozemku p.č. 84/1- vodní plocha o výměře
12142 m² v k.ú. Chodová Planá z majetku ČR - Státního pozemkového úřadu, Praha do vlastnictví Městyse Chodová Planá..
(bod č. 17.6 programu ZM)

71. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 17.1 programu ZM)
2. Zprávu o činnosti SPOZu za rok 2013
Zprávu o činnosti Finančního výboru za rok 2013
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok 2013
Zprávu o činnosti SDH za rok 2013
Zprávu o činnosti Letopisecké komise za rok 2013.
(bod č. 17.4.2 programu ZM)
3. Na základě provedených usnesení RM žádost PPS
advokáti, Římská 14, 120 00 Praha 2.
(bod č. 17.7 programu ZM)
72. ZM ukládá:
1. Panu starostovi městyse Chodová Planá uzavřít Kupní smlouvu č. 9413001579/175215 mezi prodávajícím
Městysem Chodová Planá a kupujícím RWE GasNet, s.r.o.,
Ústí nad Labem podle bodu I. tohoto usnesení.
(bod č. 17.5.2 programu ZM)

Dne 18. prosince 2013
se koná 18. 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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 23. listopadu 2013 proběhlo v obřadní síni úřadu městyse pod vedením zastupitele pana Mgr. Jana Ambrože
poslední letošní vítání nových občánků našeho městyse.
Přivítáni byli:

Eliška Hiršová, Vanesa Vaculíková, František Chrašč, Klára Zimáková a Michala Oravcová.
Rodičům srdečně gratulujeme a dětem přejeme mnoho zdraví, veselé a bezstarostné dětství.
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VOLBY
Vážení občané Chodové Plané,
Volby do Poslanecké sněmovny ČR, které se konaly 25. a 26. října 2013 jsou již za námi. Voliči šli k urnám o několik měsíců dříve.
Vyhlášení předčasných voleb předcházel pád Nečasovy vlády a neschválení Rusnokova kabinetu a následné rozpuštění dolní
komory, pro které se při srpnovém hlasování vyslovilo 140 poslanců. Prezident republiky Miloš Zeman rozpustil Sněmovnu 28.
srpna 2013. Jak volili občané našeho městysu vidíte sami z přiložených výsledků.
Tímto bych chtěl poděkovat nejen volební komisi za jejich práci a čas věnovaný přípavě voleb, ale i všem voličům, kteří k volbám
přišli a kteří nejsou k současnému politickému dění lhostejní.
												
Ctirad Hirš, starosta

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ
VE DNECH 25.10.- 26.10.2013

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY
KRAJ: PLZEŇSKÝ KRAJ 		
OKRES: TACHOV 		

OBEC: CHODOVÁ PLANÁ

Okrsky
Voliči
Vydané		
Volební		
		
v seznamu
obálky		
účast v %
celkem
zpr. v %						
1
1
100,00
1 478		
743		
50,27		

Výsledky hlasování za územní celky
– Obec Chodová Planá – část 1
				
číslo
Strana název		
1
Česká str.sociálně demokrat.
2
Strana svobodných občanů
3
Česká pirátská strana
4
TOP 09
5
HLAVU VZHŮRU - volební blok
6
Občanská demokratická strana
9
politické hnutí Změna
10
Strana soukromníků ČR
11
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Platné hlasy
celkem v %
190
25,74
5
0,67
24
3,25
33
4,47
4
0,54
47
6,36
2
0,27
0
0,00
16
2,16

Předn.
hlasy
X
X
X
X
X
X
X
X

Odevzdané
obálky		

Platné
hlasy

% platných
hlasů

743		

738		

99,3

Výsledky hlasování za územní celky
– Obec Chodová Planá – část 2
				
Platné hlasy
číslo
Strana název		
celkem v %
13
Suver.-Strana zdravého rozumu          6     0,81
15
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI          11     1,49
17
Úsvit přímé demokr.T.Okamury           35     4,74
18
Dělnic.str.sociální spravedl.
          7     0,94
20
ANO 2011
         153   20,73
21
Komunistická str.Čech a Moravy          199   26,96
22
LEV 21-Národní socialisté
          0      0,00
23
Strana zelených
          5      0,67
24
Koruna Česká (monarch.strana)           1      0,13

Předn.
hlasy
      X
      X
      X
      X
      X
      X
            X
      X

DĚNÍ V OBCI
Opravy chodníků

V měsíci listopadu bylo započato s opravami
chodníků ve Výškovské a Kyjovské ulici v Chodové
Plané. Opravy se týkají vybourání celých asfaltových ploch s novou pokládkou zámkové dlažby.
Stavbu provádí společnost DYBS Plzeň.
Městys vynaloží na tyto opravy částku ve výši
1.200.000,- Kč.
Předpokládaný termín ukončení prací je do konce letošního roku.
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Vodovod Hostíčkov

Městys Chodová Planá měl v plánu vybudovat nový vodovod ve spádové obci Hostíčkov.
Dalo by se říci, že vodovod v obci je. Ale: před několika lety dostal městys bezúplatně od Pozemkového fondu vodovod, který je asi 104 roky starý. Je sice kompletní, i s vodojemy, ale má jeden problém – není tam voda. Vodovod byl
sice funkční, ale bylo v něm málo vody.
Městys nechal místa, kde vodovod prosakoval, opravit a loni byly vybudovány rozvody po vesnici. Letos bylo dokončeno napojení na tlakový vodovod z Bezvěrova do Lestkova a tak už jsou k vodovodu připojeni první občané.
Dále by se k novému vodovodu měly připojit všechny chalupy, jejichž majitelé byli obesláni, jedná se cca o 12 chalup. Další investice do vodovodu chystá městys v příštím roce také pro Michalovi Hory a Výškov. Pak už budou
bez vodovodu jen Pístov a Holubín.
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UPOZORNĚNÍ
Poplatky

Úřad městyse tímto vyzývá občany, kteří ještě nemají zaplacené místní poplatky k jejich okamžité úhradě.
Termíny a výše všech poplatků, které se dle platné legislativy odvádí:

•

místní poplatek – komunální odpad

•

místní poplatek ze psů

•

poplatek za nájem z pozemku

•

poplatek za hrobové místo (služby +nájem)

ve výši 500,- Kč – za osobu trvale žijící v obci
ve výši 500,- Kč – za nemovitost k rekr. užívání, byt či nemovitost, kde není žádná osoba hlášena k TP
splatný ½ do 31.1. 2013 a 2/2 do 31.7.2013
ve výši 50,- Kč – osady Chodové Plané
ve výši 50,- Kč – poživatelé důchodů
ve výši 200,- Kč – rodinný dům
ve výši 500,- Kč – bytový dům
splatný do 30.4. kalendářního roku
splatný do 30.3. kalendářního roku

splatný do 31.12. kalendářního roku

Poplatky lze uhradit hotově v pokladně ÚM kancelář č. 6 či převodem na č.ú. městyse 1980728359/0800.

Povinnosti vlastníků jímek a septiků v obcích bez centrální ČOV (čistírny odpadních vod)
Vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Jímka na odpadní vody (žumpa)

- je nepropustná nádrž (beton, plast), ve které jsou odpadní vody shromažďovány a dále vyváženy. Jímka musí být vodotěsná,
odpadní vody z ní nesmí prosakovat, nebo samovolně vytékat.
- Z předchozího odstavce vyplývá, že odběr vody pro domácnost v takovém případě musí přiměřeně odpovídat vyvezenému
množství odpadních vod z jímky.
Vlastník jímky je povinen od 1.8.2010 v souladu s § 38 odst. 6 vodního zákona, na výzvu vodoprávního úřadu nebo
České inspekce životního prostředí, prokázat zneškodnění odpadních vod v souladu s vodním zákonem. Neprokázání
této skutečnosti je přestupkem podle § 118 odst.1 písm. d) nebo správního deliktu podle § 125c odst.1 písm. d) vodního
zákona.

Septik (biologický septik)

- Je nepropustná nádrž rozdělená na 2 nebo 3 komory. Odpadní vody protékají jednotlivými komorami (pomocí otvorů v 1/3
výšky, horním přepadem aj.), tím dochází k jejich částečnému čištění a usazování kalu. Ze septiku jsou předčištěné vody dále
vypouštěny těmito způsoby:
1) Do kanalizace pro veřejnou potřebu (veřejná, obecní kanalizace), na jejímž konci se nachází volná výust do vodního toku,
nebo stabilizační nádrž, dočišťovací rybník, a.p. Ve všech těchto případech provozovatel kanalizace sleduje jakost vypouštěných
vod pod obcí (odebírá vzorky a výsledky odevzdává) a vlastní povolení k vypouštění odpadních vod, které nejméně 1x za 10 let
obnovuje.
2) Do povrchových vod - vodního toku, rybníka a.p., ať už přímo, nebo pomocí kanalizace neznámého vlastníka, která se historicky se v obci nachází, jakost vod není sledována (tj. nejsou odebírány vzorky).
3) Do podzemních vod – trativod, zasakovací systémy
Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen dodržovat
kanalizační řád, tj. jakmile výška kalu dosáhne jedné třetiny užitečné výšky, musí se odčerpat. Nejdelší interval pro vyklizení septiku je jeden rok. Při vyklízení septiku se musí ponechat asi 15 cm vrstva vyhnilého kalu k naočkování. Nedodržení kanalizačního
řádu (např. nevyvážení kalu ze septiku nejméně 1x ročně) je přestupkem podle § 32 odst. 4 písm. f ), nebo správním deliktem
podle § 33 odst. 6, písm. f ) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů.
Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do povrchových, nebo podzemních vod, musí mít platné
povolení k vypouštění odpadních vod, vydané po roce 2002, obnovované nejméně 1x za 10 let. Vypouštěním ze septiku bez
platného povolení se vlastník dopouští přestupku podle § 116 odst. 1 b) nebo správního deliktu podle § 125a odst. 1 písm. b).
Pozn. Vlastníci domovních čistíren odpadních vod jsou povinni dodržovat provozní řád, dodržovat podmínky povolení k
vypouštění (odběr vzorků) a před koncem platnosti povolení požádat o prodloužení, nebo nové povolení.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Malování křídou v novém školním roce
Místní organizace ODS Chodová Planá uspořádala v pátek 13. 9. 2013
podzimní akci „Malujeme křídou v novém školním roce“ s doprovodným programem pro děti.
Akce proběhla v areálu zámku v Chodové Plané, kde si děti mohly
kromě „uměleckého“ vyžití vyzkoušet na kolech i pohyb na křídou
provizorně nakresleném dopravním hřišti. V rámci malování proběhly soutěže o nejkrásnější dětské výtvory a po malých umělcích
zůstalo prostranství před zámkem načas vyzdobené desítkami originálních kreseb, což je patrné z přiložených fotografií.
					

Mgr. Stanislav Janoch

0LOpGĒWL / 9iæHQt URGLĀH,
PtVWQt RUJDQL]DFH 2'6 &KRGRYi 3ODQi SRĢidi
PLNXOiäVNp RGSROHGQH SUR GĒWL s

Qi]YHP

v sobotu 07. 12. 2013

WUDGLĀQt

"ÿHUWRYVNp GRYiGĒQt".

Akce

SUREĒKQHv sobotu od 15 hodin v NXOWXUQtPGRPĒv &KRGRYp3ODQp. Vstup zdarma.
V SUĪEĒKXodpoledne bXGHPHVRXWĒæLWRFHQ\v mnoha VRXWĒæQtFKGLVFLSOtQiFKWRYäH za
KXGHEQtKRGRSURYRGX.
0DVN\ ĀHUWD ĀL 0LNXOiäH MVRX YtWiQy, nejsou YäDN SRGPtQNRX - 0DOp REĀHUVWYHQt je
]DMLäWĒQR.
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OBČANÉ PRO ROZVOJ A PROSPERITU

Pozvánka
na

„Občané pro rozvoj a prosperitu areálu a zámku Chodová Planá“
ve spolupráci s Městysem Chodová Planá
Vás srdečně zvou na

konané dne:

20. 12. 2013
17:30 ahod.
„Obēané pro rozvoj azahájení:
prosperituvareálu
zámku Chodová Planá“
Místo konání: bývalý zrcadlový sál zámku v Chodové Plané
ve spolupráci s MĢstysem
Program: Chodová Planá
17:30 - 17:45 hudební vystoupení dětí
Vás srdeēnĢ
zvoua mateřské
na I. Vánoēní
Základní
školy vzpívání
Chodovékonané
Plané dne:
18:00 - 18:45 hudební vystoupení skupiny
20.12.2013
„ Dívčí vokální kvartet Tutti Bestie, Plzeň“
Po celou dobu vystoupení
probíhá
výstavahod.
obrazů Zdeňka Rolka
zahájení
v : 17.30
Vstupné dobrovolné,občerstvení po celou dobu akce zajištěno

Místo konání: bývalý zrcadlový sál zámku v Chodové Plané
Program:
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Zlatá Svatba
Své ano si po padesáti letech společného života znovu řekli
manželé Milan a Marie Šuhajovi z Chodové Plané.
Zlatou svatbu oslavili po poledni v obřadní síni chodovoplánské radnice.
Poprvé si vyměnili prstýnky 9. listopadu 1963 na radnici v Chodové Plané.
V sobotu 9. listopadu 2013 svůj manželský slib obnovili pod taktovkou starosty městyse Ctirada Hirše.
Vychovali tři děti a mohou se dnes radovat ze svých vnoučat a pravnoučat.
Městys Chodová Planá jim přeje do dalších let společného života
hodně zdraví a spokojenosti.

8

OKÉNKO ZŠ
Podzimní setkání 5.třídy

V pondělí 18.11. se konalo další Podzimní setkání 5.třídy, tentokráte sportovní. Děti se se svými rodiči se utkaly v přehazované, florbalu a ve vybíjené. Nechyběla řada dobrot, dobrá až bojovná sportovní nálada, povzbuzování, zkrátka
velká pohoda. Všichni se už těší na setkání jarní, to už ale bude poslední setkání této třídy :-( . Na fotky z této akce se
můžete podívat na stránkách školy (www.skola-chodova-plana.com ). Světla Ambrožová
J. Janečková, J. Šestáková, S. Ambrožová

Výtvarná soutěž

Tachovský zahrádkářský svaz opět uspořádal výtvarnou
soutěž. Naše škola se také zúčastnila a dodala do soutěže
mnoho prací. Úspěch nás neminul. 2. místo získala 5.třída
se svou „Jabloní“, 3.místo získala Verunka Kohoutová ze
4.třídy s obrázkem jabloně, dále 3.místo získal kolektiv
školní družiny s „Kyticí „. Dále školní družina získala ještě
speciální cenu za pedagogické vedení.
				
Světla Ambrožová

Okresní kolo v přehazované

20.listopadu se v Tachově konalo Okresní kolo v přehazované. Za účasti 10ti družstev se družstvo Chodové Plané
(Anička Brümmerová, Eliška Zítková, Angelika Otterová, Adélka Kudláčková, Vendulka Víznerová, Vítek Ansl,
Radek Hais, Matúš Poznán) umístilo na krásném 4.místě.
Všem patří velká gratulace.
				
Světla Ambrožová
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HASIČI
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městyse Chodová Planá vyjela do 24.11.2013 k 26ti událostem, z toho 4x mimo svůj
obvod.

Kam se vyjíždělo?
K 7 požárům, 16 technickým pomocím, 1 úniku nebezpečných látek, a 2 plané výjezdy. Jednotka vyjela i
k likvidaci povodně jak v Chodové Plané, tak do obce Lety.
Jednotlivé výjezdy v měsících ; v lednu a únoru jednotka nevyjela, v březnu i dubnu se uskutečnil 1 výjezd, květen
byl ve znamení větrů a většího deště a jednotka vyjela k 7 událostem. Červen byl ve znamení povodní a jednotka
vyjela opět k 7 událostem. V červenci byly uskutečněny 2 výjezdy . V měsíci srpnu nás postihla větrná smšť a jednotka vyjela v jeden den ke 3 událostem , v srpnu se konaly 4 výjezdy. V září, říjnu a listopadu vyjela jednotka pouze
jedenkrát. Celkové hodnocení jednotky se dočtete v dalším čísle Regentu neboť rok 2013 ještě nekončí.
Které další události jsme zajišťovali?
Jednotka mimo událostí zajišťovala dvakrát ohňostroj. Podílela se požárním a bezpečnostním dozoru na ploché dráze v Mar.Lázních, čistila komunikace, zúčastnila se dětského dne a dne řemesel pro děti. Vytvořila stanoviště požární
ochrany při branném cvičení základní školy, zajišťovala požární dozor na sochařském sympózium a slavnostech.
Odvezla humanitární pomoc do obce Lety. Připravila také taktické cvičení ve spolupráci s policií a HZS na místním
zámku. Jednotka zajišťuje kontrolu a ochranu zámku. Jednotka také otevřela uzamčený byt, čistila studnu, zajišťovala dovoz vody na místní hřbitov, kropení fotbalového hřiště při poruše čerpadla. Jednotka spolupracuje při výchově
mladých hasičů.
Než jednotka vyjede.
Každý člen jednotky prochází každý měsíc odborným školením, velitelé jeden krát za rok na HZS . Členové mají kurzy; zdravotník, technik chemické služby (TCHP), práce s motorovou pilou , nositel dýchací techniky (NDT).
Každý člen má určenou službu. Členové jsou rozděleny na družstvo ,,A ,, a družstvo ,,B,,. Strojníci mají také určeny
služby dle rozpisu. Není jednoduché zajistit službu po dvacet čtyři hodin denně, neboť všichni členové jednotky
mají svá zaměstnání a svůj volný čas věnují jednotce.
Výjezd k události začíná hlasovou zprávou operačního střediska HZS Plzeňského kraje, pak následuje zpráva SMS a
sirénou. Poté se musí členové jednotky co nejrychleji dostavit do hasičské zbrojnice. To je velmi náročné neboť, každý z nás je někde jinde. Nikdy nevíme kdy zazvoní telefon a bude vyhlášen výjezd. Nezbývá nic jiného, než se rychle
dostavit do hasičské zbrojnice. Tam se rychle obléci do zásahového obleku a nastoupit do zásahového vozidla.
Ve zbrojnici vyjede také příkaz k jízdě. Doba návratu není nikdy známa. Při extrémních podmínkách je návrat někdy
až za dva i tři dny. Tato práce v jednotce není jednoduchá , lehká a je fyzicky a psychicky náročná. Každý člen musí
být i zdravotně způsobilý a proto musí každé dva roky svůj zdravotní stav obhájit.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům jednotky za vykonanou práci. Poděkování patří i zřizovateli a všem
sponzorům za pomoc v naší náročné práci.
velitel Václav Zimák
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HASIČI na téma Advent
Slovo ADVENT znamená PŘÍCHOD. V křesťanském kulturním chápání se jedná o příchod Spasitele, který se sláví o
Vánocích. Čtyři týdny před Štědrým dnem by tedy měly být tedy měly být zastavením v celoročním spěchu a dobou
vnitřního zklidnění. Pomineme-li fakt, že ,,pokrok“ proměnil toto období v nejzběsilejší části roku, význam tradic
zůstává. A je nemálo těch, kdo je pořád ctí.Rituály a zvyky, které advent provázejí, mohou ale při nedodržování určitých pravidel změnit toto období v noční můru.
Advent začíná čtvrtou - želenou nedělí a jedním z prvních rituálů a zakořeněných zvyků je zapálení první svíčky na
adventním věnci. Po ní následují neděle bronzová, stříbrná a zlatá. Lidová tvořivost nezná mezí, a tak i adventních
věnců existuje nepřeberné množství.
Jak od věnce nevyhořet
1.-  Hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým je nutno zacházet. Ještě ve vzdálenoti 8 - 10 cm od plamene svíčky přesahuje teplota okolo 200°C, což
          stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších hořlavých předmětů, kterých jsou domácnosti plné.
  2. - Zapálená svíčka nemůže stát na čemkoli a kdekoli. Měla by být umístěna na nehořlavé podložce, která brání svíčce v kontaktu s hořlavým podkladem
        (chvojí na věnci, ubrus, dřevo poličky ......).
  3. - Svíčky nepokládat do prostor, kde hrozí průvan, nebo do blízkosti záclon, sedaček či jiných textilií.
  4. - Zapálené svíčky se nesmí nechat ani chvíli hořet bez dozoru. Nebezpečné jsou i krátká kouřová přestávka či zdřímnutí.
  5. - V přítomnosti dětí je třeba hlídat také je, plamínky přitahují jejich pozornost.
  6. - Stejně tak je třeba zamezit přístup k věnci domácí mazlíčkům.
  7. - Ne všechny adventní věnce, které jsou na trhu k dostání, jsou určeny k naplnění tradice zapalováním svíček. Svíčky, které nejsou opatřeny nehořlavou
          podložkou, se zapalovat nesmí a věnec má pouze dekorativní funkci.
  8. - I u věnce, který není dekorativní, nejsou příliš vhodné klasické svíčky- prohoří rychleji. Vhodné svíčky na adventní věnce bývají ošetřené speciální voskovou
         vrstvou, která prodlužuje dobu hoření. Svíčky je přitom potřeba vybírat pečlivě, na trhu se objevují i takové, které místo parafínu obsahují chemickou
         látku, jež způsobuje, že hoří nejen knot, ale celá svíčka. Efekt takové hořící svíčky je pak podobný efektu pevného podpalovače.
  9. - U svíček vždy zajistěte jejich stabilitu a ověřte, že se nepřevrátí.
10. - Uvědomta si, že věnce vysychají a jejich hořlavost tal stoupá.
11. - Každý prodávaný výrobek, tedy i adventní věnec, musí být opatřen návodem k použití, který přesně vymezuje, jak výrobek správně používat.
           Tento návod musí být i v českém jazyce.
V kuchyni je živěji
Vánoce jsou obdobím pečení a vaření.Měla by tomu odpovídat i zvýšená opatrnost a pozornost, věnovaná bezpečnosti.
  1.- Otevřený plamen plynového sporáku nenechte bez dozoru.
  2.- Vznítí-li se v nábobě horký olej, zásadně nehasit vodou, ale přiklopením poklice
Když už to chytlo ........
  1.- Snažte se zachovat klid
  2. - Vypněte elektrický proud.
  3. - Lidské zdraví je cennější než majetek, nesnažte se za každou cenu požár zlikvidovat sami
  4. - Co nejdříve zavolejte hasiče a to místní tel.725 046 593 nebo linky 150 nebo 112,
         uveděte stručné, ale kompletni informace (co se stalo, jméno a přímý kontakt na sebe,
         údaje, které by mohly hasičům zkomplikovat práci).
  5. - Jsou-li v domě ještě jiné osoby, varujte je a pomozte jim ven
  6. - V zakouřeném prostoru se držte při zemi.
  7. - Buďte připraveni poskytnout pomoc zasahujícím hasičů, kdyby jí os vás potřebovali.
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HASIČI na téma ,, aby nám štěstí neuletělo „
Mezi nejpoužívanější názvy patří : balónky štěstí, létající lampióny, létající přání, létající lucerna, létající štěstí, lampión štěstí ...atd.
Už stovky let starou tradicí je vypouštění tzv. balónků štěstí. Hořící lampiónky by měly přinést lidem oproštění se
od starostí a špatné energie. Světlo putující vzduchem by jim pak mělo ukázat naději a správný směr jejich cesty.
Alespoň tak je to vnímáno v některých státech. Tento obřad má velkou tradici především v Asii. V ČR však není vypouštění balónků spojováno s obřadem, ale hořící letící balónky a jsou využívány k ozvláštnění oslav či akcí. Vypouštění
občas nahrazuje tradiční zábavnou pyrotechniku. Jenže i ony představují značná rizika.

Pokyny pro bezpečné používání balónků štěstí

Volným vypouštěním balónku štěstí je vytvářeno riziko vzniku požáru. Proto je nezbytně nutné dodržovat tyto bezpečností zásady :

  1.- Dodržujte návod k použití balónku štěstí
  2.- Balónky štěstí, obal a jeho části udržujte mimo dosah dětí
  3.- S balónky štěstí smí manipulovat pouze osoby starší 18 let
   4.- Balónky štěstí musí obsluhovat minimálně dvě osoby
   5.- Osobám pod vlivem alkoholu, drog, či jiných návykových látek je zakázáno balónky vypouštět
   6.- Nepoužívejte jiný palivový článek než ten, který je součástí originálního balení
   7.- Nepoužívejte poškozené a opakovaně již použité balónky štěstí
   8.- Balónky štěstí vypouštějte pouze ve venkovním otevřeném prostoru
   9.- Nepoužívejte balónky štěstí na místech, kde je zakázána manipulace s otevřením ohněm
10.- Dbejte na důkladné zapálení palivového článku
11.- Zapalování palivového článku provádějte nad nehořlavým povrchem (např. beton, štěrk )
12.- V blízkosti manipulace s balónkem štěstí se nesmí nacházet žádané hořlavé materiály
13.- Nikdy balónky štěstí k ničemu nepřivazujte ani je nesvazujte k sobě
14.- Nevypouštějte balónky štěstí v obytných zónách a v městských zástavbách
15.- Dbejte zvýšené opatrnosti při hromadném vypouštění balónků štěstí
16.- Balónky štěstí nevypouštějte za nepříznivých klimatických podmínek, kterými jsou déšť, sněžení, silný vítr,mlha, externí teplo ..atd.
17.- Nevypouštějte balónky štěstí v blízkosti budov, drátů elektrického vedení, stožárů, hlavních silnic, lesů, pastvin, suchých luk, ploch s dozrávajícími
        polními plodinami, skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin
18.- Za případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací s balónkem štěstí nese vždy odpovědnost osoba manipulující s balónkem, a to i v případě,
         pokud bylo s balónkem manipulováno v souladu s návodem k použití.
velitel JSDH Václav Zimák
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
Celoroční golfová soutěž
Golfový klub Chodová Planá byl organizátorem soutěže o nejlepšího golfistu za rok 2013. Hodnotilo se umístění na
7 turnajích v Zádubu. Do soutěže se zapojilo 31 mužů a 15 žen.
Konečné pořadí mezi muži bylo následující:
1. Jiří Straka (106 bodů),
2. Martin Švejda (96,5),
3. Gustav Ščasnár (93,5),
4. Luboš Hlačík (91).
5. František Brůžek (77),
6. Tomáš Marcin (63,5),
7. Václav Kohout (57),
8. Antonín Krejčí (56,5).
Mezi ženami bylo následující pořadí:
1. Lucie Pokorná (52 bodů),
2. Danuše Zemanová (37,5),
3. Simona Hlačíková (36),
4. Jitka Koišová (24),
5. Anna Brűmmerová (17),
6. Lucie Kolihová (15),
7. Tereza Volná (13),
8. Zuzana Brűmmerová (13).
Zapsal Jiří Straka

Poděkování
Tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá děkuje za pomoc všem, kteří nám pomáhali při zajištění činnosti oddílu
v roce 2013. Byli to městys Chodová Planá, rodinný pivovar Chodovar, pan Luboš Hlačík, JUDr. Stanislav Janoch a
Ing. Jan Volný.
Saša Suk, manažer tenisového oddílu
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POZVÁNKA

Sportklub TJ Slavoj Chodová Planá
poĜádá pro své þleny a širokou veĜejnost

Desetiboj smíšených dvojic
8.12. 2013 od 13:00 hodin v
sále Kulturního domu Chodová Planá.
1.Šipky 2.Hod na koš 3.Švihadlo za minutu 4.Leh sed za minutu 5.Opiþí dráha dvojice 6.Badminton 7.Líný tenis
8.Piškvorky 9.Pig-pong 10.Souboj trakaĜĤ

PĜípadné info :
731 044 037,
037 732 970 801

tom.marcin@seznam.cz
miroslava.sukova@seznam.cz
(pro rychlejší organizaci pĜihlášky pĜedem na kontakty výše)

Sportklub TJ Slavoj Chodová Planá
poƎádá

Vánoēní turnaj ve florbale
26. 12. 2013 od 9:00 hodin v
sále Kulturního domu Chodová Planá.
Prezence do 8:30 hodin, pro lepší organizaci pƎihlášky na mail níže
Hrají týmy 3+1
Startovné 100,- na hráēe
Obēerstvení zdarma, systém urēen po prezentaci
PƎípadné info:
731 044 037, 732970801
tom.marcin@seznam.cz
miroslava.sukova@seznam.cz
14
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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.

09'U(OLãND-DQRFKRYi
tel.: 776 377 073

9HWHULQiĜDåN9iPGRGRPX
09'U(OLãND-DQRFKRYi
tel.: 776 377 073

9HWHULQiĜDåN9iPGRGRPX
09'U(OLãND-DQRFKRYi
tel.: 776 377 073

9HWHULQiĜDåN9iPGRGRPX
09'U(OLãND-DQRFKRYi
tel.: 776 377 073

9HWHULQiĜDåN9iPGRGRPX
09'U(OLãND-DQRFKRYi
tel.: 776 377 073

9HWHULQiĜDåN9iPGRGRPX
09'U(OLãND-DQRFKRYi
tel.: 776 377 073

9HWHULQiĜDåN9iPGRGRPX
09'U(OLãND-DQRFKRYi
tel.: 776 377 073

9HWHULQiĜDåN9iPGRGRPX
09'U(OLãND-DQRFKRYi
tel.: 776 377 073

9HWHULQiĜDåN9iPGRGRPX
09'U(OLãND-DQRFKRYi
tel.: 776 377 073

16

9HWHULQiĜDåN9iPGRGRPX
09'U(OLãND-DQRFKRYi
tel.: 776 377 073

REGENT vychází jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá. Toto číslo vychází 5. 12. 2013
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

