OBČASNÍK MĚSTYSE CHODOVÁ PLANÁ

ROČNÍK 21

ČÍSLO 3

SLOVO STAROSTY

A už je tady! Kdo? No přece podzim.
Také se vám zdá, že přišel příliš rychle, příliš brzo, že příliš prší a vůbec
je to počasí příliš podzimní? Že uplynulé dva měsíce volna a prázdnin utekly
jako voda?
Ale ať už podzim milujeme, nebo ho trpíme či nenávidíme, jsme na tom všichni stejně.
Podzim prostě přišel. Takže nezbývá nic jiného, než opět nasadit pracovní tempo a s nadcházejícím
školním rokem se obrnit i trpělivostí s našimi dětmi. V pondělí 2. září jako obvykle přivítáme slavnostně
22 nových školáků, našich prvňáčků, kterým přejeme mnoho zdaru a jedniček. Nejen pro ně, ale i pro
ostatní děti jsou připraveny sportovní a soutěžní akce, o kterých se dočtete v našem občasníku z otištěných pozvánek.
Během příštích pár dní přineseme na naše webové stránky i reportáže z letních akcí, tzn. ze sochařského
sympozia a z letošních chodských slavností.
Dále nás s největší pravděpodobností čekají předčasné podzimní volby do poslanecké sněmovny, kdy se
bude znovu rozhodovat o osudu a směřování České republiky. Takže se nechme překvapit.
Přeji vám všem příjemné chvíle třeba při procházce barevnou přírodou nebo při zavařování a sklizni plodů z vašich zahrádek, sběru hub apod., nu i taková dobrá česká bramboračka nemá chybu.
Ctirad Hirš, starosta

Pomoc a sbírka při povodních v červnu 2013
Dne 7. 6. 2013 byl Městys Chodová Planá osloven paní
starostkou obce Lety s žádostí o pomoc při povodních, kterými byla tato obec zasažena. Na základě této
žádosti byla vyslána Jednotka sboru dobrovolných
hasičů s technikou na čerpání a čištění studní a sklepů,
která pod vedením p. Zimáka poskytla výše jmenované obci technickou pomoc spolu s peněžním darem
na nákup čisticích prostředků.
Dále byla zorganizována veřejná sbírka na pomoc
postiženým povodněmi, která trvala od 15. 6. do
22. 6. 2013. Výtěžek ve výši 4.050,- Kč byl zaslán dne
27. 6. 2013 na účet obce Planá u Českých Budějovic.
Velký dík patří nejen hasičům, kteří navzdory nevlídnému počasí neváhali pomáhat a samozřejmě také
všem přispěvatelům, kterým nebyl osud v zasažených
oblastech lhostejný.
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 15 ze dne 12. 6. 2013
64. ZM schvaluje:
1. Předložený program 15. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Jan Ambrož
Vlastimil Machovec
3. Ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Štěpánek, Antonín Vašina
4. Kontrolu usnesení 14. zasedání ZM.
5. Rozpočtové opatření č. 4/2013. (bod č. 15.2 programu ZM)
6. Celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse
za rok 2012, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad.
(bod č. 15.3 programu ZM)

UPOZORNĚNÍ NA VÝMĚNU
ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Současným tématem číslo jedna je povinná výměna
řidičských průkazů. Výměna se týká všech držitelů řidičských průkazů, kterým byly tyto vydány před 1. květnem
2004.
Řidičské průkazy vydané do 31. 12.1993 musely být
vyměněny do 31. prosince 2007 a průkazy vydané
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 měly být vyměněny
do 31.12.2010.

7. Prodej pozemku p. č. 2114/1 ostatní plocha o výměře 364 m2
v k.ú. Boněnov Janě Vlasákové.
(bod č. 15.4.1 programu ZM)
8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků s Městem Planá.
Úhradou nákladů za výkon předmětu smlouvy bude příspěvek ve výši 1000,- Kč za jeden vyřízený přestupek.
Platnost původní smlouvy končí 30.6.2013.
(bod č. 15.6 programu ZM)
65. ZM neschvaluje:
1. Oddělení části pozemku p.č. 81/2 ost. plocha o výměře
cca
900 m2 v k.ú. Chodová Planá sousedící s pozemkem st.p.č. 363.
(bod č. 15.5 programu ZM)
66. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 15.1 programu ZM)
66. ZM ukládá:
1. Panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh
smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem obce uzavřít.
(bod č. 15.4.2 programu ZM)

Řidičské průkazy, které byly vydány od 1. 1. 2001
do 30. 4. 2004 musí jejich držitelé vyměnit nejpozději
do 31.prosince 2013.
Jestliže si nestihnete řidičský průkaz vyměnit včas pak:
1. s propadlým dokladem nesmíte řídit - policisté vám
mohou dát pokutu až do 2000,-Kč a přestupek ohlásí úřadu
2. hrozí vám až 30000,-Kč pokuta - úředníci vám tuto
pokutu mohou uložit i když neřídíte
Základní informace o povinných výměnách řidičských
průkazů:
1. o výměnu se žádá na pracovišti Městského úřadu
Tachov nebo magistrátu města, kde jste jako řidič
evidován
2. jestliže o výměnu nežádáte osobně, pak musíte
vašeho zástupce vybavit plnou mocí
3. zpracování žádosti trvá 15-20 dnů a je zdarma,
za expresní vyřízení (do 5 dnů) zaplatíte 500,- Kč
• potřebujete fotografii 35 x 45 mm
• staré řidičské oprávnění
• doklad totožnosti
• vyplněnou žádost

Nový řidičský průkaz.
Dne 11. září 2013
se koná 16. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Chodová Planá.
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti kulturního domu
v 18.00 hodin.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Ctirad Hirš v.r.
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Od ledna 2014 bude v ČR platit pouze
tento typ.

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

MOBILNÍ SBĚR
objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu
a zařízení zpětného odběru

který proběhne:
v neděli 13.10.2013
Stanoviště
Doba přistavení mobilní sběrny:
Dolní Kramolín
12:30 – 12:50
Holubín
12:55 – 13:05
Pístov
13:10 – 13:20
Výškov
13:40 – 13:50
Michalovy Hory
13:55 – 14:30
Boněnov
14:35 – 15:00
Hostíčkov
15:05 – 15:30
Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní
sběrny firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové)
znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, monočlánky, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty
znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné složky vyskytující
se v komunálním odpadu.

Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být ze zákona
neprodyšně zabalen!
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče, přenosné baterie
- monočlánky, olověné akumulátory
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner na objemný komunální odpad (tj. například části vyřazeného nábytku,
koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.).
Veškeré odpady budou přebírány od občanů zdarma!!!
Prosíme občany, aby uvedené odpady a zařízení předávali
do mobilní sběrny pouze v době přistavení, aby odpady byly
ukládány přímo do odpovídajících prostředků.
Děkují Vám pracovníci firmy EKODEPON.

OKÉNKO ZŠ a MŠ

Prázdninová
družina
První dva týdny prázdnin
měly školní děti možnost
navštěvovat Prázdninovou
družinu. Děti sportovaly,
vyráběly, chodily na výlety.
V druhém týdnu také
jely na cyklovýlet a jedno
odpoledne jely do Tachova
na bowling.
Více fotografií můžete vidět
na stránkách školy
http://www.skola-chodovaplana.com/.
J. Janečková
J. Šestáková
S. Ambrožová
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ZŠ a MŠ Chodová Planá pořádá v pátek 13. září 2013 v parku za pivovarem
Závody na kolech a odrážedlech :-). Start v 16:00 hodin.
Na tyto závody navazuje v 17:00 hodin akce „Malujeme v novém školním roce“ s doprovodným
programem pro děti. Tuto akci pořádá místní sdružení ODS v areálu zámku.
Světla Ambrožová

Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ

OSOTR
Léto v pracovním hávu
Během letních měsíců se Občanské sdružené pro obnovu tepelského regionu soustředilo především na obnovu kostela
Všech svatých v Boněnově. Brigády pokračovaly v podstatě každou sobotu a vykonalo se značné množství práce.
Po náročných přípravách byly vybetonovány podlahy v presbytáři, sakristii a části hlavní lodi kostela, na zbytku se
nyní pracuje. Postupně dochází také k pokládání kamenné dlažby v presbytáři i sakristii a k údžbě kamenných prvků.
Kdo alespoň náhlédl do kostela, byl jistě potěšen, když mohl vidět, jak se tato boněnovská dominanta, ještě zcela
nedávno zdánlivě odsouzená k zániku, postupně zvedá, mohutní a rozkvétá do původní krásy.
Jako předseda OSOTR bych chtěl poděkovat všem, kteří se brigád účastní, zvl. těm nejvytrvalejším, kteří od jara
v podstatě neměli volnou sobotu. Dík patří samozřejmě jak členům našeho občanského sdružení, tak ostatním, kteří
neváhají přiložit ruku k dílu - zde musím zmínit především významnou pomoc pana Plevky (nejmladšího). Poděkování nechť je zároveň i pozvánkou na září a říjen, kdy sobotní brigády (s výjimkou 7. září - viz níže) budou stále
pokračovat. Podrobnosti o brigádách lze vždy nalézt na našich internetových stránkách (osotr.cz).
Přes náročnou práci na obnově boněnovského kostela nezapomněli členové OSOTR ani letos na děti. Již tradiční
den plný her se tentokrát uskuteční v sobotu 7. září, jako obvykle v parku v Chodové Plané a na nádvoří zámku. Start
je jako vždy na kraji parku od Pivovarské ulice (případná mapa je také na našich stránkách). Na trasu se lze vydat
od 10:00 do 11:30, není tedy třeba, aby všichni přišli hned na desátou hodinu.
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Letošní den plný her bude věnován rozličným řemeslům, resp. profesím. Pro děti i jejich dospělý doprovod je připravena řada her, soutěží i jiných atrakcí (včetně oblíbené jízdy na kárách) a samozřejmě i občerstvení a nějaká ta
odměna pro ty, kteří se na trase nezaleknou nejrozličnějších úkolů. Doufejme, že ani tentokrát naše malé i větší spoluobčany nezklamemme.
Samozřejmě nezapomínáme na přípravu oblíbené vánoční výstavy rukodělných prací. Konat by se měla jako obvykle na začátku adventu, tj. na přelomu listopadu a prosince.
Aleš Moravec, předseda Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu

1. ročník DOKOPNÉ
V zámeckém areálu Chodová Planá se konal v sobotu dopoledne 24. 8. 2013 za krásného počasí
1. ročník „DOKOPNÉ“.
Proběhla zde zahrádkářská výstava ČZS Chodová Planá s vyhodnocením nejlepších výpěstků.
Také výstavka ČSV Ch. Planá s prodejem medu, pod heslem „Včela a zahrada patří k sobě“.
Velice pěkná byla výstava fotodokumentace ze života PS v Ch. Plané, historické vozidlo TATRA 805, stejnokroje,
odznaky aj. (p. F. Waska, p. St. Kvasnička).
Po celou dobu konání akce bylo zabezpečeno občerstvení, pivo, limo, klobásky, hranolky. Velice úspěšné bylo pečení
pravých bramborových placek cca 250 ks, dle babiččina receptu, na výběr se zelím nebo s povidly, které přítomným
návštěvníkům velice chutnaly. Celé dopoledne nám hrála country kapela „Crazy Horses“.
Děkujeme všem našim členům o.s. za jejich úžasnou pomoc při pořádání této akce a také sponzorům. Těšíme se na
další setkání, v tak pěkném prostředí.
Slávka Janochová
Sdruž. občanů za rozvoj
a prosperitu areálu a zámku Chodová Planá.
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
Sázava 2013
Na začátku července uspořádal
Sportklub Chodová Planá třídenní sjíždění řeky Sázavy. Celkem 25
vodáků z Chodové Plané a okolí zdolávalo atraktivní řeku na 9 zapůjčených kanoích. Někteří byli již zkušení
vodáci, ale byli zde i úplní začátečníci.
Celou akci organizoval Tomáš Marcin.
Počasí se vydařilo, a tak nic nebránilo
tomu, splnit celkově naplánovanou
trasu : Ledečko – Pikovice, 60km s 22
jezy. Jako na každé správné vodě, ani
na téhle nebyla nouze o převrácení lodí na jezech a vodních bitvách.
Po celou dobu byly vidět podél řeky
škody, které zde nedávno zvýšená
hladina řeky napáchala. Někteří si
vyzkoušeli sjezdy i na nesjízdných
jezech.
Celá akce se vydařila, tudíž zbývá otázka, která řeka příště ……… ☺ ?
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Tenisový turnaj Grand prix Chodová Planá
V sobotu 13. července se konal již 38.ročník tenisového turnaje s názvem Grand prix Chodová Planá. Mezi 13 hráči
se stal vítězem domácí Libor Hlačík, který ve finále porazil Vladimíra Hodana ze Stříbra 6/3,6/2.
V boji o 3. místo zvítězil Jiří Kuzmík nad Jiřím Rožumbergem hladce 6/0, 6/0.
Zapsal Jiří Straka dne 15. 7. 2013

Golfový klub Chodová Planá
Na základě rostoucího zájmu o golf mezi občany Chodové Plané vzniklo v srpnu nové občanské sdružení – Golfový
klub Chodová Planá. Jeho cílem je rozvoj a podpora golfu v Chodové Plané i okolí. Členové budou hrát především
na veřejném cvičném hřišti v Zádubu. Podle zájmu se budou organizovat i návštěvy dalších hřišť.
Do 25. 8. 2013 bylo do klubu přihlášeno 18 členů. Zájemci o členství nebo informace se mohou přihlásit u jednatele
oddílu Tomáše Marcina (telefon 731 044 037, e-mail tom.marcin@seznam.cz).
Zapsal Jiří Straka

Golfový turnaj Truhlářství Hlačík
Firma Truhlářství Hlačík Chodová Planá spolu s Golfovým klubem Chodová Planá uspořádaly již třetí ročník golfového turnaje. Konal se v Zádubu na veřejném devítijamkovém hřišti 23.srpna 2013. Akce byla určena pro všechny
zájemce o golf. Zúčastnilo se 34 hráčů, od úplných začátečníků až po mírně pokročilé. Hráčům byly podle výkonnosti
přiděleny handicapy, aby se vyrovnaly šance na dobré umístění.
V kategorii mužů bylo 21 hráčů. Boj o vítězství byl velice vyrovnaný, protože všech 21 hráčů se vešlo do rozmezí
13 ran a prvních 8 hráčů dokonce dělily pouhé 2 rány! O vítězství se rozdělili Luboš Hlačík a Richard Brűmmer. Třetí
místo vybojoval v rozstřelu Antonín Krejčí před Františkem Brůžkem.
V kategorii žen bylo 7 hráček. Loňské vítězství obhájila Martina Němečková před Danou Zemanovou. V rozstřelu
o třetí místo Lucie Pokorná porazila Simonu Hlačíkovou.
V kategorii dětí bylo 6 hráčů a suverénně zvítězila Anna Brűmmerová před Vojtěchem Hlačíkem a Jakubem Hlačíkem.
Na závěr se hrály doplňkové soutěže o láhve šampusu. V přesnosti odpalu byl nejlepší Michal Zigo a v patování
zvítězil Václav Kohout, který jako jediný dal dlouhý pat přímo do jamky.
Pro všechny hráče bylo během turnaje zajištěno zdarma chutné občerstvení. Po skončení turnaje převzali nejlepší hráči krásné skleněné poháry a dárkové koše.
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Konečné pořadí mužů v soutěži s handicapem o ceny:
1. Luboš Hlačík a Richard Brűmmer 31,
3. Antonín Krejčí 32,
4. František Brůžek 32,
5. až -8. Martin Švejda, Libor Hlačík, Tomáš Marcin a Michal Zigo
(všichni 33),
9. Václav Kohout 34,
10. Jiří Straka 35,
11. Gustav Ščasnár 36,
12. Pavel Mach 37,
13. až 14. Petr Halama a Petr Ščasnár 38,
15. až 16. František Zeman a Stanislav Janoch 39,
17. až 18. Zdeněk Pokorný a David Hanko 40,
19. až 20. Jan Ambrož st. a Miloš Hlačík 41,
21.Jan Krkoška 43.
Pořadí mužů brutto (skutečný počet ran bez započítání handicapů):
1. Luboš Hlačík a Halama 33 ran,
3. Švejda a Zigo 34 ran,
5. Straka 35 ran,
6. Kohout, Brůžek a Brűmmer 36 ran,
9. Gustav Ščasnár a Krejčí 37 ran,
11. Libor Hlačík a Marcin 38 ran,
13. Hanko 41 ran,
14. Janoch a Petr Ščasnár 43 ran,
16. Mach 45 ran,
17. Pokorný a Zeman 48 ran,
19. Ambrož a Miloš Hlačík 50 ran,
21. Krkoška 51 ran.
Konečné pořadí žen v soutěži s handicapem
o ceny:
1. Martina Němečková 39,
2. Danuše Zemanová 45,
3. Lucie Pokorná 46,
4. Simona Hlačíková 46,
5. až 6. Kateřina Hlačíková a
Zuzana Brűmmerová 49,
7. Jitka Koišová 52.
Pořadí žen brutto (skutečný počet ran bez započítání handicapů):
1. Němečková 39 ran,
2. Pokorná 47 ran,
3. S. Hlačíková a Zemanová 48 ran,
5. K. Hlačíková 53 ran,
6. Koišová 57 ran,
7. Z. Brűmmerová 58 ran.
Konečné pořadí dětí (soutěžily bez handicapů):
1. Anna Brűmmerová 50 ran,
2. Vojtěch Hlačík 66 ran,
3. Jakub Hlačík 71 ran,
4. Samuel Janoch 72 ran,
5. Michal Koiš 76 ran,
6. Mikuláš Janoch 87 ran.
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POZVÁNKA
Sportklub Chodová Planá
pořádá

13. října 2013
39. ročník
Běhu z Pístova
( 8,2 km)

Prezentace závodníků:
v 9:30 - 10:20 na hřišti TJ Slavoj
Odtud odjezd autobusem na Pístov, na start závodu.
Start závodu v 11:00 hodin.

Informace u Sv. Ambrožové, tel.: 604 231 308
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PIVOVARSKÁ TANCÍRNA
chodovarský ples k oslave první várky piva z nového chmele
KDY: pátek 27. 9.
V KOLIK: od 19.00 hod.
KDE: nádvorí u Staré Sladovny
HRAJE: ZATREST BAND z Trešti u Jihlavy
VSTUPNÉ: 250 Kc
POZOR! Premiéra chmelového kompostu! Uvidíte, co jste ještě neviděli!
Ucítíte, co jste ještě necítili!
Předprodej: recepce restaurace Ve skále a ve značkové prodejně Chodovaru
v Chodové Plané nebo v galerii Hafan studio v Plané, Dukelských hrdinů 102.
Šálu či hučku v barvě chmele sebou!
Pivovarský oděv, z doby před znárodněním československého průmyslu, vítán!
Koná se za každého počasí!

U TOHO PROSTE NESMÍTE CHYBET !

www.chodovar.cz, www.zatrestband.cz , www.hafanstudio.cz
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 15-18. týdnů cena 149 - 170,- Kč/ks - v začátku snášky 178,- Kč/ks

Prodeje se uskuteční : ve středu 11. září 2013
Chodová Planá – pod kostelem u hotelu U sládka – v 9:00 hod.
Případné bližší informace Po - Pá 9-16 hod. - tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
........................................................................................................................................................................................................
Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích kožek – cena 15-22 Kč/ks

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.

REGENT vychází jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá. Toto číslo vychází 5. 9. 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
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