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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané.
Dnes nemohu jinak, než začít svůj příspěvek
velkou a upřímnou gratulaci našemu dlouholetému
spoluobčanu panu Jiřímu Plevkovi. Před dvěma týdny byl
pan Plevka v pražském hotelu Hilton slavnostně přijat do
síně slávy pivovarského cechu České republiky. Pokud
uvážím, že jsme pivovarnickou velmocí, mohu s odvahou
tvrdit, že tato pocta překračuje nejen český, ale i evropský
rozměr. Navíc je třeba zmínit, že společnost panu Plevkovi
v síni slávy tvoří převážně vědecké kapacity světového
významu v oboru a čest, stát se členem této doslova pivní
smetánky, dostalo jen nemnoho praktiků a provozních
pivních virtuozů. Měl jsem tu čest být při tom a jménem
zastupitelstva a všech občanů panu Plevkovi složit velký
hlubokosklon a předat malý dárek.
Je velmi příjemné vidět naše občany v takové
společnosti. To je ale jen otázkou píle, poctivé práce a
nadšení pro to, co zrovna kdo dělá. Není to o penězích,
ani o lichotkách, ani o náhodě a štěstí. Máme to všichni ve
své moci a všichni máme stejné šance. Ano tento příklad
pana Plevky je možná trochu nadsazený a výjimečný, ale
podobných lidí, našich spoluobčanů, kteří si zaslouží naší
úctu a obdiv za to jací jsou a co dokázali, máme kolem
sebe již dnes více. A je stále více těch, kteří pochopili, že i
malé, ale o to důležitější mety mají smysl. Těch, kteří
nemyslí pouze na sebe a necítí potřebu zviditelňovat se
pomluvami, podrazy a závistí. Těch, kteří dělají dobře svou
práci. A třeba i něco navíc. A právě to nás všechny také
posouvá stále blíž nějaké další síni slávy. Rádi bychom
napříště na stránkách našeho občasníku takové
spoluobčany představili a poděkovatli jim. Kdo ví, možná
se jednou také oni objeví v nějaké další síni slávy.
Nyní bych se rád vrátil na zem ke každodennímu
koloběhu informací. Opět zde jedna vyniká vysoko nad
ostatními. Po nepochopitelných šesti letech byl dokončen
a vstoupil v platnost dodatek územního plánu, který nám
otvírá cestu k další expanzi výstavby bydlení i budování
infrastruktury obce. Paradoxní je, že těsně za ním dobíhá
do cíle i zbrusu nový územní plán, který by měl zahrnovat
nejen rozvoj obce do budoucna, ale měl by obsahovat i
všechny Vaše požadavky a potřeby, které byste jednou
rádi realizovali na svém pozemku či nemovitosti. Plán je
Vám stále k dispozici k nahlédnutí na úřadě městyse
k posledním případným připomínkám a doplňkům, před
uzávěrkou a finálním dopracováním.
A jsem zase tam, kde jsem dnes začínal. Každý
má vše ve své moci. My jsme tu pro Vás. Pro Vás,
abychom Vám otvírali dveře, pomáhali vstoupit, popsali
cestu a ukázali směr. Ostatní už je na každém z nás.

Říjen 2008

Přeji Vám krásný podzimní čas, pevné nervy do
předvánočního maratónu a těším se na setkání s Vámi na
některé z podzimních akcích v naší krásně zbarvené
Chodové Plané.
Ing. Jan Volný

Jiří Plevka uveden do Síně slávy českého
pivovarství a sladařství 2008

Český svaz pivovarů a sladoven uvedl 25. září
2008 do Síně slávy českého pivovarnictví a sladařství
Jiřího Plevku a Ing. Jana Voborského. Tyto vynikající a
výrazné osobnosti českého pivovarství a sladařství
rozšířily okruh těch, kterým byla tato nejvyšší pocta, kterou
svaz
uděluje,
slavnostně
předána
na
dnešní
Svatováclavské slavnosti českého piva 2008 v hotelu
Hilton Prague. Toto prestižní oborové vyznamenání jim
bylo uděleno jako projev ocenění za celoživotní přínos
českému pivovarství a sladařství. V uplynulých letech se
laureáty stali např. prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc.,
bývalá ředitelka Výzkumného ústavu pivovarského a
sladařského a dlouholetá pedagožka a vědecká
pracovnice Vysoké školy chemicko-technologické v Praze,
Ing. Ivo Hlaváček, CSc., vynikající odborník a manažer v
Plzeňském Prazdroji, doc. Ing. Jan Šavel, CSc., z
Budějovického Budvaru, respektovaný sladařský odborník
Ing. Richard Paulů, Jaromír Franzl, dlouholetý ředitel
pivovaru Radegast v Nošovicích, a další.

„České pivo, to není jen historie, tradice, vynikající
suroviny a stále dokonalejší technologie, ale především
lidský um, bez kterého by naše pivo nebylo nikdy tím, čím

je,“ ocenil laureáty pro letošní rok Ing. František Krakeš,
předseda Českého svazu pivovarů a sladoven. „Oba
dnešní ocenění patří k těm, kteří svou prací, pílí, odvahou
řešit problémy i invencí napomohli renomé, které u nás
vyráběné pivo má, a přispěli k jeho věhlasu,“ dodal Ing.
František
Krakeš.
Jiří Plevka (* 1934) – je dlouholetý vynikající sladařský a
pivovarský odborník a manažer. Během své profesní
kariéry řídil pivovary v Železné Rudě a pivovar Chodovar v
Chodové Plané, ze kterého vybudoval prosperující a dobře
fungující pivovarskou společnost. Výrazným způsobem se
zasloužil o zachování staleté tradice výroby piva v kraji a
její propagaci přeměnou pivovarského areálu na atraktivní
centrum
cestovního
ruchu
nabízející
originální
gastronomické, hotelové a lázeňské služby.
Výňatek z tiskové zprávy ČSPS

Úřední vývěska městysu Chodová Planá
Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje a
Senátu Parlamentu České republiky
Ve dnech 17. a 18. října 2008 proběhnou volby do
Zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu Parlamentu
České republiky. Místem konání voleb je
volební okrsek č.1
ve volební místnosti v přízemí Úřadu městyse
v ul. Pohraniční stráže čp. 129 v Chodové Plané.
Hlasovací lístky budou každému voliči dodány
nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. V případě, že
nebudou hlasovací lístky voliči dodány, obdrží je v den
voleb ve volební místnosti. Při volbách do Zastupitelstva
Plzeňského kraje a Senátu Parlamentu ČR, bude voliči
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky platným občanských
průkazem či cestovním pasem.

Osvědčení o státním občanství
K vydání 1. občanského průkazu, nebo cestovního
pasu je třeba dokládat osvědčení o státním občanství. To
vydává Krajský úřad Plzeňského kraje odbor vnitřních
věcí. O osvědčení si můžete zažádat prostřednictvím
Úřadu městyse v Chodové Plané (kancelář č. 7 –
MATRIKA), nebo přímo na krajském úřadě v úředních
hodinách a dnech. V případě osob mladších 15-ti let žádá
o tento doklad zákonný zástupce. K žádosti je třeba doložit
platný občanský průkaz žadatele, rodný list dítěte, rodné
listy rodičů a oddací list. V případě, že jedná o osvědčení
k cestovnímu pasu musí žadatel uhradit správní poplatek
100,- Kč.

Výměna občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů
Upozorňuje
občany,
že
konec
platnosti
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31. prosince 2003 se nezadržitelně blíží
(jedná se pouze o průkazy na obrázku). Všichni, kteří
zmiňovaný občanský průkaz vlastní jsou povinni požádat o

vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30.
listopadu 2008. O nový průkaz si můžete požádat
v kanceláři č. 7 – MATRIKA. K výměně potřebujete 1
fotografii, dosavadní občanský průkaz, rodný list,
popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž
se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost
občana (např. diplom o dosaženém vzdělání, oddací list,
rodné listy dětí).

!!!Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili
před 1. lednem 1936. !!!

Vítání občánků
V sobotu 27. září proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse
pod vedením pana starosty Ing. Jana Volného již třetí
vítání občánků v tomto roce. Do našich řad jsme přivítali
nové spoluobčany Kamilu Hlačíkovou, Adrianu Zítkovou,
Davida Zítku, Barboru Černou, Pavla Václavíka, Michala
Ctirada Hirše, Tomáše Brabce a Valentýnu Markovou.
Všem rodičům blahopřejeme a dětem vinšujeme
hodně zdraví, štěstí a veselé dětství.

PYRO CAR 2008 v Přibyslavi
Svět požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a
osádek, pod záštitou hejtmana kraje Vysočina Miloše
Vystrčila se konala ve dnech 29. - 31.srpna 2008 na
Přibyslavském letišti. V pátek 29.srpna od 10°°hodin bylo
otevřeno stanové městečko a začaly najíždět první vozy.
Oficiální zahájení proběhlo v sobotu 30.srpna v 11°°hodin
tříminutovým houkáním sirén všech automobilů. Poté
přednesli své projevy a pozdravy představitelé vlády ČR,
kraje Vysočina, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a
Hasičského záchranného sboru. Po celou sobotu
probíhaly různé ukázky integrovaného záchranného
systému, ukázky hašení a záchranné činnosti za použití
letadla a vrtulníku.
Po celý den se také prezentovaly stánky s
hasičskou tématikou. Na Přibyslavském letišti se seřadilo
284 hasičských vozidel od nejstaršího po nejnovější.
Během víkendu navštívilo letiště 25 000 lidí. A že se bylo
na co dívat. Hasičská stříkačka tažená koňmi a také nová
hasičská vozidla prezentována dodavateli. I naše technika
CAS 20 MAN 4x4 s pořadovým číslem 1, byl středem
pozornosti neboť v tomto provedení tam žádný jiný nebyl.
Každé vozidlo je totiž originál dle potřeb hasičů. Pořadové
číslo 2 měla naše DA - AVIA A31. Těch tam bylo sice
několik, ale v takovém provedení, jaké máme v naší
jednotce nikoliv, a proto o ní byl také velký zájem. Odvezli
jsme si z Přibyslavi mnoho zážitků, bezpočet rozhovorů a
hlavně nové poznatky o naší práci. Každý ji dělá trochu
jinak, a proto je dobré si tyto názory vyměnit. Navázali
jsme kontakty jak s firmami, tak i s hasiči, s nimiž bychom
chtěli spolupracovat do budoucna.
Chtěl bych poděkovat Městysu za umožnění
PYRO CAR 2008 navštívit s naší technikou a také

místnímu pivovaru za zajištění občerstvení. Rádi bychom
se zúčastnili dalšího setkání.
Václav Zimák
velitel JSDHO
Městys Chodová Planá zabezpečuje ve spolupráci
s firmou EKODEPON s.r.o.

mobilní sběr
objemného odpadu, nebezpečných složek
komunálního odpadu a zpětný odběr elektrozařízení
který proběhne v neděli 19. října 2008
stanoviště
doba přistavení mobilní sběrny
Chodová Planá
(RD u drůbežárny)
8.30 – 8.45
Chodová Planá
(sídliště Lučina, PRIMO)
8,30 – 11.00
Chodová Planá
(u hospody u nádraží)
8.50 – 9.30
Chodová Planá
(sídliště Slovany)
9,35 – 10.15
Chodová Planá
(u hasičárny)
10.20 – 12.00
a v neděli 9.
stanoviště
Dolní Kramolín
Holubín
Pístov
Michalovy Hory
Boněnov
Hostičkov
Výškov

listopadu 2008

doba přistavení mobilní sběrny
8.30 – 9.05
8.35 – 8.45
8.50 – 9.00
9.20 – 11.00
9.25 – 9.40
9.50 – 10.10
10.30 – 10.55

Ve vymezeném čase mohou občané zdarma
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.
Do zpětného odběru elektrozařízení lze předat: televizory,
PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a
veškeré ostatní elektrospotřebiče.
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner
na objemný komunální odpad (tj. například části
vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd
a sklepů apod.). Objemný odpad je odpad vznikající
provozem domácnosti a rozměry jej nelze odložit do běžné
sběrné nádoby (popelnice).
Prosíme občany k donášení předmětných
odpadů pouze v době přistavení kontejnerů, aby
odpady byly ukládány přímo do nich.
Děkují Vám pracovníci firmy EKODEPON

VÝZVA MĚSTYSU OBČANŮM
Městys zvažuje výstavbu nájemních bytů. Vedení
městysu by zajímalo, zda je zájem o tento druh investice v
naší obci. Vaše náměty, názory a připomínky můžete
podávat písemně, osobně v podatelně úřadu, elektronicky

na mail: kosanova@chodovaplana.cz, nebo na tel. čísle
374 798 464.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Dne 21. srpna 2008 oslavila své krásné 95
narozeniny paní Marie Pochopová. Oslavenkyni přišli
popřát a předat malou pozornost starosta městyse Ing. Jan
Volný a členka SPOZu paní Stanislava Sloupová.

Co projednávalo
Zastupitelstvo městysu Chodová Planá
13. zasedání – 5. 3. 2008
ZM Schválilo :
- do funkce předsedy kontrolního výboru pana
Rudolfa Hanzala
- Pravidla prodeje pozemků v „ Průmyslové zóně Jih
“ ( v bývalém autoparku )
ZM neschválilo :
- uzavření Darovací smlouvy č.193-Darovací/SUO 2007 mezi Městysem Chodová Planá a ČR –
Ministerstvem vnitra na pozemky ve stávajícím
areálu firmy LUKR prádelenská a.s.
14. zasedání – 7. 5. 2008
ZM schválilo :
- Závěrečný účet Městyse Chodová Planá
- Návrh na přidělení dotací na činnost zájmových
spolků a organizací za rok 2008
- Podmínky pro prodej pozemků v lokalitě Chodová
Planá – Výškovská ulice pro stavbu RD
- Výstavbu víceúčelového hřiště v areálu TJ Slavoj
- Rekonstrukci náměstí v Chodové Plané
15.zasedání – 18.6.2008
ZM schválilo :
- zapsání nově vyhledaného historického a
přídělového majetku v k.ú. Chodová Planá,
Hostíčkov, Holubín, Výškov, Michalovy Hory,
Boněnov.
- Vložení areálu TJ Slavoj do ZŠMŠ, příspěvkové
organizace, Chodová Planá.
- Směrnici pro jednotný interní postup pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
16.zasedání ZM – 30.7.2008
ZM schválilo :
- Obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 – o
stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z
nemovitosí.
17. zasedání ZM – 17.9.2008
ZM schválilo :
- Obecně závaznou vyhlášku č.2/2008, o stanovení
veřejně přístupných míst, na kterých je
provozování výherních automatů zakázáno.

-

Jednostranné zvýšení nájemného v bytech na rok
2009

ZM vydalo :
opatření obecné povahy – změnu č.1 územního
plánu sídelního útvaru Chodová Planá.

Září v mateřské škole
Adaptace nových dětí proběhla dobře, mnoho
slziček nebylo.
Mj. jsme uskutečnili tyto aktivity:
Den otevřených dveří, prodejní výstavka knih, výlet
2. třídy do Tachova (výstava zahrádkářů, návštěva
profesionálních hasičů), výtvarné ztvárnění ze zážitků
z výstavy (malba, kresba, pískové obrázky, velká mrkev
s kresbou, kšilty, ovoce a zelenina z modelíny, kaktusy
v květináčích…), turistický výlet 2. třídy do lesa (stavění
lesních chaloupek, pozorování svozu dříví, stáda koz,
orientace, objevy), turisticko branná vycházka 1. třídy na
konec parku (překonávání přírodního terénu, hod na dálku,
objevy, svačinka…), schůzka s rodiči, 1. setkání klubu
maminek.
Poděkování
• panu Luboši a Simoně Hlačíkovým za zhotovení
věšáčků do nových umýváren. Děkujeme rodičům, kteří
své děti doprovodili na hřiště na závody v běhu a do parku
na závody na koloběžce či kole.
• rodičům a přátelům mateřské školy za papíry na
kreslení, za ovoce a dorty pro všechny děti - paní
Šourkové, Haisové, Kovařovicové, Koškové, K. Hlačíkové,
Kubové, Urbanové, Slípkové, Víznerové a Dykasové.
• panu Kudláčkovi, který nám zařídil návštěvu na
svém pracovišti u profesionálních hasičů v Tachově.
Školička plavání začala 26. 9. 2008. Navštěvuje ji
20 dětí. Děti se zúčastní 10 ti dvouhodinových lekcí, kde
se zábavnou formou učí nebát se vody, naučit se orientaci,
správně dýchat do vody, otužovat se a získat základy
správných pohybů vedoucích ke splývání a k plavání.
Většina dětí má radost z této aktivity. Vzhledem k tomu, že
pro nás není plavání povinné tak, jako pro školáčky ze ZŠ,
patří velké poděkování patří rodičům, že své děti v této
aktivitě, která je součástí zdravého životního stylu,
podporují.

mohou nosit do 10.10. 2008. Na slavnosti Padajícího listí
nám je děti představí, co znázorňují, z čeho jsou, oživí je
hlasem, vymyslí příběh, kdo je s nimi vyráběl. Podzimníčci
zdobí chodbu naší školy.
Drakiáda
Na schůzce s rodiči jsme se domluvili, že
uspořádáme pro děti Drakiádu. Prosím, vyrobte, či zakupte
včas papírového draka a po vyhlášení termínu, který bude
zveřejněn mj. i na nástěnce úřadu městysu, přijďte se
svými dětmi pouštět draky. Zároveň zveme širokou
veřejnost.
Na impuls Kateřiny Hlačíkové pořádáme přehlídku
a závody aut na ovládání.Připravte si stroje. Termín je
čtvrtek 23. 10. 2008 od 16 hodin v areálu mateřské školy.
Jako doprovodná akce proběhne „Výroba jakéhokoliv
vozidla“ (z papírových krabic, kárek, podvozků), ať
skutečného, nebo modelu. Můžete si vyzdobit i svá kola,
kočárky apod. Stylové oblečení vítáno. Zveme i kamarády
ze základní školy. Kdo nám s akcí pomůže? Kdo chce
konferovat? Zveme opět širokou veřejnost. Kdo má doma
staré kočárky, vozíky a zapůjčí nám je? Těšíme se na
vaše dobré nápady, tvořivost a na společné setkání.
Stanislava Sloupová
vedoucí učitelka MŠ

BĚH Z PÍSTOVA
Na startu už 34. ročníku běžeckého závodu,
přespolního běhu od památníku na Pístově s cílem
na stadionu v Chodové Plané, se sešlo 43 běžců.
Trasu dlouhou 7,8 kilometru první zdolal Jan Zika v
čase 33:37 v kategorii mužů. Z žen si pro zlato
doběhla Soňa Müllerová (41:16). V této kategorii
startovala také chodovoplánská žačka prvního stupně
základní školy Anna Suková, která se umístila na
druhém místě se ztrátou necelých dvou minut na
vedoucí Müllerovou. Jen škoda, že na stadion
nenašlo cestu víc diváků, počasí i kulisa závodu byly
skvělé.

Vítání nových občánků na radnici
Anna
Brümmerová, Nela Hreusová, Kateřina
Kohoutová, Vendula Víznerová a
Eliška Mertlová
vystoupila
s básněmi o miminkách v rámci uvedené
společenské akce.
Akce Jablko roku
Od 29. 9. do 2. 10. 2008 jsme oslavovali jablíčko.
Děti si s rodiči mohli přinést přinést ze zahrádek výpěstek
do soutěže Jablko roku 2008. Porota z dětí, zaměstnanců
a rodičů rozhodla o tom nejhezčím. Souběžně proběhla
také jejich ochutnávka a nakonec jsme připravili výstavku
z kreseb, maleb a koláží s tématem Jablíčka pro zdraví.
Výstava Podzimníčků
Rodiče a prarodiče vyráběli z přírodnin doma
s dětmi Podzimníčky. Vytvořili překrásná dílka. Na
výstavce se objevili skřítci, zvířátka, ozdoby, obrázky,
stavby, domečky, ozdobné květináče, louka, les se
zvířátky, zelenina, svícny a paletky. Exponáty rodiče
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