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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané.

Letošní léto bylo neobvykle parné,
přineslo mnoho rekordních tropických dní (mnozí z nás si už přáli, aby
aspoň trochu zapršelo), takže jsme
si užili příjemných letních dní prázdnin a dovolených. Jak už to zpravidla
bývá příjemné věci velmi rychle utečou
jako velká voda. O letních dnech jsme
načerpali potřebnou a blahodárnou
energii k regeneraci svých sil. Léto se již
dostalo do své poslední fáze.
Přichází měsíc září, tento měsíc je
měsícem, kde léto přechází v podzim a
přechází do krásného podzimního období. Nastávají nám po prázdninách
a dovolených nové povinnosti, hlavně rodičům a dětem, přivítáme nové
školáky, kteří nastoupí do prvních tříd
a které městys v novém školním roce
slavnostně uvítá. Prvňáčkům, kteří se
začnou letos poprvé učit svým zcela

novým a neznámým pro ně povinnostem, přejeme, aby toto náročné období zvládli. Pokročilí budou pokračovat
i těm přejeme úspěšný start v novém
školním roce.
Září je nejen o povinnostech a každodenních starostech, ale i radostech
a o přírodních krásách. Pozorujeme
barevnou přeměnu celé naší krásné
přírody, která je tak charakteristická v
naší oblasti. Také nastává čas sklizní
na našich zahrádkách
a máme radost
ze sklizené vlastní úrody.

Přejeme všem spoluobčanům,
aby jim načerpaná energie z léta
vydržela, co nejdéle.
Zdeňka Štěchová
místostarostka

Ctirad Hirš
starosta

DĚNÍ V OBCI
Zámek - Pokračuje III. etapa - Oprava východního křídla fasády, oken a věže zámku, kterou provádí firma Ladislav
Stach Kamenicko stavební fa. Dosud proběhly 2 kontrolní dny, kterého se zúčastnila za Národní památkový ústav
Plzeň paní Romportlová, za Odbor školství a kultury MěÚ Tachov paní Dědová a pan Metlička, stavební dozor pan
Ing. Kodýtek, k prováděcím pracím nebyly připomínky.
Probíhá oprava a úprava stávající komunikace a parkovacích míst u MŠ, kterou provádí společnost DYBS s.r.o.
Revitalizace Sídliště LUČINA - ŘSD Plzeň a SÚS Tachov dali konečně souhlasné stanovisko k vydání stavebního povolení a dle informace zaměstnance MěÚ Tachov odboru dopravy a silničního hospodářství pana Gondorčína ze dne
25. 8. 2015 se pracuje na vyhotovení stavebního povolení, které bude vydáno v řádu do 14ti dní.
Osvětlení Cyklostezky - byla zpracována projektová dokumentace na osvětlení cyklostezky ČEZ Energetické služby
s.r.o., ŘSD Plzeň dosud nedalo souhlasné stanovisko k realizaci stavby.
Chodská ulice - rekonstrukce - byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci Chodské ulice a bude
zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Ulice Pohraniční stráže - oprava chodníku, kde se navrhuje zelený pás kolem chodníku, chodník včetně úpravy
přechodu pro chodce, byla vypracována projektová dokumentace a bude zahájeno výběrové řízení na dodavatel
stavby.
MěÚ odbor výstavby a územního plánování Planá vydal územní rozhodnutí na Rozšíření kanalizace za zámkem
realizaci kanalizační stoky o celkové délce 119,4 m k RD čp. 263 a 254 .
										
Zdeňka Štěchová
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 4 ze dne 24. 6. 2015
21. ZM schvaluje:
1. Předložený program 4. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: Saša Suk, Vlastimil Machovec
3. Ověřovatele zápisu: Petr Matys, Václav Zimák
4. Kontrolu usnesení 3. zasedání ZM.
5. Úplatný převod pozemku p.č. 457 – ostatní plocha s využitím
ostatní komunikace o výměře 447 m2 v k.ú. Pístov z vlastnictví
Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, IČ 00016918 se
sídlem Karlovarská 7, Jeneč do vlastnictví Městyse Chodová Planá, IČ 00259861, se sídlem Pohraniční stráže 129, Chodová Planá
za cenu dle znaleckého posudku.
(bod č. 4.3 programu ZM)

6. Vyhlášení záměru prodeje pozemku st.p.č. 4293 (ostatní plocha
- jiná plocha) o výměře 80 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 4.4 programu ZM)

7. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 127/9 trvalý travní porost o výměře 989 m2 v k.ú. Dolní Kramolín.
(bod č. 4.5 programu ZM)

8. Prodej pozemku p.č. 4284 zahrada o výměře 373 m2 v k.ú. Chodová Planá. (bod č. 4.6.1 programu ZM)

9. Prodej pozemku p.č. 83 trvalý travní porost o výměře 161 m2
v k.ú. Boněnov. (bod č. 4.7.1 programu ZM)

10. Prodej pozemku p.č. 85/1 trvalý travní porost o výměře 139 m2

22. ZM neschvaluje

1. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1271/9 ostatní plocha
o výměře 250 m2 v k.ú. Výškov z důvodu realizace stavby „Chodová Planá, Výškov - vodovod II. etapa“, kterou je předmětný
pozemek dotčený.
(bod č. 4.2 programu ZM)

2. Žádost Stodské nemocnice a.s. o finanční dar na nákup 2 ks
porodních lůžek.
(bod č. 4.13 programu ZM)
23. ZM bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 4.1 programu ZM)

2. Předložený návrh využití objektu zámku Chodová Planá a pověřuje místostarostku ke zjištění možnosti čerpání dotací k využití
objektu zámku.
(bod č. 4.19 programu ZM)

3. Informaci pana starosty o provedené kontrole hydrantové sítě
v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 4.20 programu ZM)

4. Informaci o stavu rozpracované kanalizace k čp. 263 a čp. 254
v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 4.22 programu ZM)
24. ZM ruší

1. Zásady prodeje bytů a bytových domů ve vlastnictví městyse
Chodová Planá dle zákona č. 72/1994 Sb. a č. 40/1964 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů“ vydané dne 28. 2. 2012.
(bod č. 4.14 programu ZM)

v k.ú. Boněnov. (bod č. 4.8.1 programu ZM)

11. Vyhlášení záměru prodeje st.p.č. 16/1 - zast. plocha o výměře
805 m2, část pozemku p.č. 60/4 (dle GP č. 63-639/2010 - p.p.č.
60/5) - ostatní plocha o výměře 317 m2 a p.p.č. 56/7 – trvalý travní porost o výměře 10 m2 v k.ú. Výškov za účelem využití bydlení
dle ÚP obce Chodová Planá. (bod č. 4.9 programu ZM)

12. Účetní závěrku Městyse Chodová Planá sestavenou ke dni
31.12.2014. (bod č. 4.10 programu ZM)

13. Celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok
2014, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad. (bod č. 4.11 programu ZM)

14. Rozpočtové opatření č. 9/2015. (bod č. 4.12 programu ZM)
15. Bezúplatný převod autobusu KAROSA od MV ČR pro VJ do vlastnictví městyse. (bod č. 4.16 programu ZM)

16. Bezúplatný převod vozidla Škoda Felicie VAN od HZS Plzeňského kraje pro VJ do vlastnictví městyse.
(bod č. 4.17 programu ZM)

17. Zápis do kroniky městyse za rok 2013 v předloženém znění.
(bod č. 4.18.1 programu ZM)

18. Odměnu kronikářce za zápis do kroniky městyse za rok 2013 dle
platné Smlouvy o dílo.
(bod č. 4.18.2 programu ZM)

19. Podání žádosti o dotaci na revitalizaci rybníka na p.p.č. 84/1
v k.ú. Chodová Planá dle předloženého návrhu společnosti
AXIOM enginnering s.r.o., Pernerova 168, Pardubice.
(bod č. 4.21 programu ZM)
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25. ZM souhlasí

1. S umístěním sídla firmy SEBALD s.r.o., Skalná 481, 354 31 Skalná
na adrese PS 474, 348 13 Chodová Planá po dobu trvání nájemní smlouvy.
(bod č. 4.15 programu ZM)

26. ZM ukládá:
1. Panu starostovi městyse Chodová Planá panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy podle bodu I.
usnesení č. 21.8 a tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat
příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického
práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
(bod č. 4.6.2 programu ZM)

2. Panu starostovi městyse Chodová Planá panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy podle bodu I.
usnesení č. 21.9 a tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat
příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického
práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
(bod č. 4.7.2 programu ZM)

3. Panu starostovi městyse Chodová Planá panu starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy podle bodu I.
usnesení č. 21.10 a tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat
příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického
práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
(bod č. 4.8.2 programu ZM)

Jak funguje městys? Přiblížení zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon vymezuje obec jako základní
územní samosprávné společenství občanů. Tvoří jeden územní celek vymezený vlastní hranicí. Obec je veřejnoprávní
korporace, pečuje o všestranný rozvoj
svého území, má svůj vlastní majetek ( o
majetku městyse bude samostatný článek). Území jednotlivých obcí vymezují
katastrální území (dále jen k.ú.). U malých obcí se jedná většinou o jediné k.ú.,
tj. totožné s administrativním územím
obce.
U větších obcí, mezi které patří i náš
městys, který má osm k.ú.
Počet obyvatel/rozloha m2

Chodová Planá
Boněnov
Dolní Kramolín
Holubín
Hostíčkov
Michalovy Hory
Pístov 		
Výškov
Domaslavičky
Výškovice

1557
69
31
1
8
72
17
43
0
0

3 449 169
46 023
74 506
983 070
451 939
222 723
1 113 747
1 284 945
67 190
289 448

Občany jsou všechny fyzické osoby, které jsou státními občany ČR a jsou hlášení
v obci k trvalému pobytu. Občan může
mít jen jedno trvalé místo pobytu - bydliště. Občan s trvalým pobytem může být
volen, může volit, může se vyjadřovat
na zasedání zastupitelstva v souladu s
jednacím řádem zastupitelstva, k závěrečnému účtu obce za uplynulý rok, hla-

sovat o místním referendu. Kromě práva
volit, být volen, mají stejná práva i osoby
starší 18 ti let, kteří vlastní ve výše uvedených k.ú. svoji nemovitost.
Samospráva.
V úvodu bylo zmíněno, že městys je veřejnoprávní korporace, má svou právní subjektivitu, tzn. že vstupuje svým
jménem do právních vztahů a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
Právní subjektivita se pojí s územními
celky nikoliv s orgány obce, v právních
jednáních musí vždy vystupovat městys
- obec (např. kupní smlouva nemůže být
uzavřena s obecním úřadem, ale pouze
jen s obcí v našem případě městysem).
Vrcholným orgánem obce je Zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo volí výbory,
které jsou povinné - finanční výbor, kontrolní výbor.
Rada městyse může zřizovat komise
(např. kulturní, sportovní, stavební),
v našem městysi za celou existenci nebyly tyto komise voleny). Komise a výbory
jsou pouze poradními orgány.

Samospráva je jednou z větví veřejné
správy, jde o souhrn veřejně prospěšných činností, které sledují zájem obce
a jejich občanů. V naší republice se apli-

MATRIKA
Na základě zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů ve znění
pozdějších předpisů informujeme občany městyse Chodová Planá o následujícím:
1. Prosíme občany (jubilanty) s trvalým
pobytem na území městyse, kteří dovrší
životní jubileum ve věku 70, 75, 80, 85,
90, 95 a více let a mají zájem o osobní
návštěvu člena vedení městyse spojenou
s gratulací a předáním dárkového balíčku či uvedení dosažení svého jubilea
v občasníku městyse a kronice městyse,
aby se dostavili na úřad městyse na matriku (kancelář č. 7) a potvrdili svým podpisem souhlas ke zpracování osobních
údajů.

2. Prosíme rodiče (zákonné zástupce) narozených dětí s trvalým pobytem na území městyse, kteří mají zájem na účasti
tradičního vítání občánků a uvedení informace o narození v občasníku městyse a kronice městyse, aby se dostavili na
úřad městyse na matriku (kancelář č. 7)
a potvrdili svým podpisem souhlas ke
zpracování osobních údajů.
Věra Plecitá (matrika)

kuje spojený model veřejné správy prostřednictvím svých orgánů a vykonávají
dvojí působnost.
Jde o dvě samostatné působnosti, tj.
samosprávy a výkon přenesené působnosti.
Toto rozdělení se musí vždy při výkonu
funkce přesně rozlišovat, neboť přenesená působnost spadá do kompetence
úřadu městyse nikoliv do zastupitelstva
městyse.
Samostatná působnost
Právo na samosprávu je zaručeno Ústavou ČR. Stěžejním právem vyplývajícím ze samostatné působnosti je právo
vlastnit majetek (o majetku vlastní stať)
a hospodařit dle vlastního rozpočtu.
Při výkonu samosprávy neexistuje podřízenost obce jinému orgánu. Do samostatné působnosti patří záležitosti, které
jsou v zájmu městyse a občanů městyse
které nejsou svěřeny kraji. Dále sem patří vydávání obecné závazných předpisů,
to jsou Obecné závazné vyhlášky( OZV),
Protože je velmi složité přesně stanovit
co je v zájmu městyse a občanů, upřesňují tento rozsah samostatné působnosti další zákony, z těch nejdůležitějších
sem patří: Zákon č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích a jejich změn ( poplatky
za psy) č. 185/2001 Sb., o odpadech a
jejich změn, č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně a jejich změn atd. , městys dále

zřizuje školská zařízení (ZŠ a MŠ).
		

Štěchová Zdeňka

NOVINKA !!!
Úřad městyse informuje
o instalaci platebního
terminálu (platba kartou)
určeného k bezhotovostnímu
převodu finančních prostředků,
který je umístěn v pokladně
úřadu městyse - kanceláři č. 6.
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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
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. 2015 a 2/2 do 31.7.2015
•

místní poplatek ze psů
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

•

poplatek za nájem z pozemku
splatný do 30.3. kalendářního roku

•

poplatek za hrobové místo (služby +nájem)
splatný do 31.12. kalendářního roku

Poplatky lze uhradit hotově v pokladně ÚM kancelář č. 6 či převodem na č.ú. městyse i pomocí nově umístěného platebního
terminálu.
Městys Chodová Planá děkuje svým občanům, kteří při venčení svých pejsků dodržují základní hygienické podmínky, tj. sbírají
a uklízí po svých miláčcích a dávají nečistoty po nich do nádob k tomu určených. S radostí konstatujeme, že řady občanů, kteří
tak činí, se rozšiřují a dávají tak příklad těm, kdo tak nečiní, kterých je stále dost, neboť náklady na úklid nejsou zanedbatelné.
Dále děkujeme všem občanům za včasné uhrazení poplatků za své psí miláčky.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 13. června 2015 proběhlo v obřadní síni úřadu městyse pod vedením místostarostky Zdeňky Štěchové
první letošní vítání nových občánků našeho městyse.
Přivítáni byli:
Jakub Dykas, Šimon Jára, Emma Wernerová, Denisa Andrea Hrádková, Eliška Cinová,
Anežka Machovcová a Theodor Munduch.
Rodičům srdečně gratulujeme a dětem přejeme mnoho zdraví, veselé a bezstarostné dětství.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Sdružení občanů za rozvoj a prosperitu areálu a zámku Chodová Planá
„Noc na Karlštejně“ na zámku v Chodové Plané

V sobotu 19. června 2015 uspořádalo Sdružení občanů za rozvoj a prosperitu areálu
zámku Chodová Planá představení muzikálu „Noc na Karlštejně“. Divadlo se uskutečnilo
pod širým nebem a velice se povedlo. Herci Václav Vydra, Pavel Vítek, Lumír Olšovský,
Petr Jančařík a další ochotníci z Dobřichovic a od nás z Chodové Plané, stejně výborní
jako profesionálové, zpívali na terase zámku, schodišti i v jeho oknech. Večerní osvětlení
zámku dodávalo představení na půvabu. Diváci společně s herci vytvořili výbornou atmosféru doplňovanou glosami
pánů Olšovského a Jančaříka. Návštěvníci nadšeně aplaudovali.
Toto představení na zámku bylo jedno z velice podařených, spokojení díky početnému publiku byli také herci.
Jako předskokan vystoupila poberounská hudební skupina „Třehusk“.
Velké poděkování za pozvání na představení vyjádřilo vedení Dětského domova Čtyřlístek Planá, protože pořadatelé nabídli dětem zhlédnout představení zdarma.
Ostatní informace jsou na
www.zamek-chodova-plana.cz
www.facebook.com/zamekchodovaplana
											 Zapsala: Slávka Janochová

POZVÁNKA
Občanské sdružení „Občané pro rozvoj a prosperitu areálu a zámku Chodová Planá“

pořádá pro děti a hravé rodiče

„Zámeckou jízdu zručnosti“aneb netradiční sobotní odpoledne
Dne 5. 9. 2015 v areálu zámku Chodová Planá.
Prezentace účastníků bude zahájenav 9:30 hod. v areálu zámku v Chodové Plané a samotná soutěž začne v 10:00 hod.
Soutěžní disciplíny pro děti se uskuteční na kole, odrážedle (vlastním), a pro hravé rodiče se stavebním kolečkem (zapůjčíme) :-) .
Po celou dobu konání akce je zabezpečeno občerstvení. Sponzoři akce: Městys Chodová Planá, Chodovka a.s., Chodová Planá
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OSOTR - Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu
DEN PLNÝ HER PRO DĚTI
Na konci srpna (29. 8.) jsme pro děti
uspořádali tradiční den plný her. Každým
rokem se tak snažíme dětem zpříjemnit
jejich loučení s prázdninami. Letos jsme
zvolili téma venkova. Děti i se svým dospělým doprovodem procházely jednotlivými stanovišti, na nichž plnily různé
úkoly, které jim poskytovaly jak zábavu,
tak poučení. V cíli děti obdržely zajímavé
odměny a pro všechny bylo připraveno
občerstven. Za přípravu děkuji všem,
kteří se podíleli na zdárném průběhu
akce, i všem sponzorům, bez nichž by
akci v takovém rozsahu nebylo možné
uskutečnit.
Den otevřených dveří v Boněnově
Na sobotu 31. října tohoto roku připravujeme den otevřených dveří v kostele Všech svatých v Boněnově. Jelikož
rozsáhlé práce na obnově kostela z bezpečnostních důvodů neumožnily po tři
roky veřejnosti představit postup rekonstrukce celého objektu, mohou se letos
návštěvníci těšit na to, že uvidí, jakého
pokroku bylo dosaženo od roku 2011.
Zdaleka není opravena jen střecha kostela a věže, jak by se mohlo zvenčí zdát.
Dvě výrazně poškozené klenby jsou
opraveny, znovu je postavena třetí, kostel má dokončenou hydroizolaci, podlahy jsou vybetonovány a je položena i
kamenná dlažba, obnoven je kůr, hotové
jsou vnitřní omítky, položena elektroinstalace... Slova jsou tady asi málo, jak
se říká, musí se to vidět. Na každý pád
boněnovský kostel už dávno není zříceninou odsouzenou k zániku. Již dávno
neplatí slova Pavla Frýdy stará pouhých
8 let: „Bohužel v dohledné době zřejmě
nelze očekávat záchranu této zajímavé
stavby.“ Jen o rok později naše občanské
sdružení (nyní dle nového občanského

zákoníku spolek) kostel převzalo a po
pouhých 7 letech je všechno jinak.
V Boněnově nás samozřejmě čeká ještě
mnoho práce - obnova interéru, vitráží,
vnější fasády, náročná bude i rekonstrukce a zastřešení kostelní věže (dosud je
zastřešena jen provizorně)... Bude to jistě
nesnadné, ale již dosažené výsledky nám
ukazují, že pokud vytrváme v nastoupené cestě, výsledek se dostaví.
Nesmím samozřejmě zapomenout
poděkovat všem, kteří ochotně přiložili
ruku k dílu - díky dobrovolníkům OSOTRu
můžeme mnohé zvládnout svépomocí a
specializovaným firmám přenechat jen
ty technicky nejnáročnější práce. Velké
poděkování patří také štědrým dárcům,
díky nimž může obnova kostela Všech
svatých bez prodlev zdárně pokračovat.
Podrobný program Dne otevřených
dveří bude zveřejněn na plakátech i na
internetu (http://osotr.cz), ale již dnes
můžeme uvést jeho hlavní části. Celá
akce začne již v 9 hodin ráno v Lestkově
prohlídkou místního kostela, výchozího
bodu Putování od věže k věži, tj. pěšího
pochodu z Lestkova do Boněnova. Letos
se zastavíme v Boněnově také u starého

OKÉNKO ZŠ a MŠ
Poslední červnový den, po rozdání vysvědčení, se ještě v kulturním
domě sešli premianti z 1.- 9. třídy ZŠ,
či víceletého gymnazia. Po krátkém
kulturním programu, kde zahráli žáci
ZUŠ na flétny a kytary, odměnila místostarostka Zdeňka Štěchová žáky
krásnou knihou.
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Světla Ambrožová

katolického hřbitova.
V kostele Všech svatých bude program
zahájen krátce po poledni otevřením výstavy obrazů Víta Štástky. Kolem 13. hodiny (po příchodu účastníků pochodu)
budou všichni návštěvníci oficiálně uvítáni. Následovat bude krátké seznámení
se stavebními pracemi při obnově boněnovského kostela. Potom přijde na řadu
vystoupení pěveckého sboru i varhanní
hudba. Následně bude možné si tuto zajímavou sakrální stavbu i výstavu obrazů
individuálně prohlédnout.
Zajištěno bude samozřejmě také občerstvení.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
I letos bychom chtěli uspořádat tradiční
vánoční výstavu rukodělných výrobků.
Konat by se měla zhruba počátkem adventu, tj. na přelomu listopadu a prosince. Konkrétní termín včas zveřejníme
na našich internetových stránkách i na
plakátech.
Na všechny naše akce srdečně zveme!
Aleš Moravec, předseda OSOTR

Prvňáčci a jejich první vysvědčení.

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA
Budova mateřské školy pochází z roku 1974. Je umístěna
na klidném místě
v areálu zámeckého parku městyse. Součástí budovy je mateřská škola, školní družina, jídelny a jedna třída základní
školy. Mateřská škola je přízemní budova, ke které patří
rozlehlá zahrada a plynová kotelna. Školní zahrada je osázená množstvím vzrostlých stromů, keřů a květin. Blízko
mateřské školy je víceúčelové a fotbalové hřiště. Mateřská
škola má 3 třídy s celodenním provozem.

V novém pojetí proběhl v městysu i lampionový průvod,
který byl zakončen na školní zahradě „Svatomartinskou
slavností“. Účast rodičů i dětí byla velká.
Děti ve školce zažívají samozřejmě i jiné akce jako jsou divadelní a jiná kulturní představení, výlety do okolí, nebo
soutěže. Letos jsme např. navštívili tachovskou rozhlednu
Vysoká a zámek Kynžvart. Zúčastnili jsme se Sportovních
her mateřských škol Tachovska. Ze 13 družstev si děti přivezly 2 bronzové medaile.

Školní rok 2014/2015 byl v mateřské škole pestrý, plný nových podnětů, zážitků a akcí, které nás provázely. Součástí hlavního výchovně vzdělávacího procesu předškolního
vzdělávání dětí jsou akce plánované, tradiční i netradiční,
akce pro veřejnost a hlavně spolupráce s rodiči dětí.
Mezi novou velice podařenou akcí byly podzimní hrátky rodičů a dětí v teple domova „Podzimníčci“ a na konec? „Po
stopách skřítků“. Byly to hrátky rodičů s dětmi doma, kdy
mohli vyrobit nějakého podzimního skřítka z přírodního
materiálu, ovoce, plodů a přinést do školky. Byla uspořádána výstava skřítků a na závěr putování po stopách skřítků
s dětmi na školní zahradě. Do akce se zapojilo 36 rodin,
byl jim předán účastnický pochvalný list a poděkování za
účast. Všechny výrobky máme nafocené v galerii školy. „Po
stopách skřítků“ hrály i děti z 1.třídy naší základní školy.
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Do ukázky naší činnosti samozřejmě i patří
prezentace našich dětí na besídkách pro rodiče o Vánocích, ke Dni matek, nebo na Vítání nových občánků městysu.
Konec školního roku a začátek prázdnin
jsme vítali v indiánském duchu „Indiánskou
stezkou“. Této poslední akce se zúčastnilo téměř 100 rodičů s dětmi.
Mezi netradiční a nadstandardní aktivity
patří Základní kurz plavání v Tachově a Škola
lyžování v Mariánských Lázních.
Spolupráce s městysem Chodová Planá je
na velmi dobré úrovni, spolupracujeme i se
Sportklubem Chodová Planá a jinými organizacemi. Za vše děkujeme.
Základní škola a mateřská škola zahájí nový
školní rok 1. září 2015.
Veškeré informace o našich zařízeních
najdete na webových stránkách školy:
www.skola-chodova-plana.com
Fotogalerii z akcí mateřské školy najdete
na webovém odkazu:
skolkachodovka.rajce.idnes.cz
zapsala: Dana Müllerová,
vedoucí učitelka mateřské školy

HASIČI
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městyse Chodová Planá vyjížděla
k událostem
Od začátku roku jednotka vyjížděla v období od 1.1. - 22. 8. 2015 k 27 událostem.
Zasahovali u 11 požárů a 16 technických
pomocí. 6 výjezdů bylo mimo oblast
Chodové Plané.
Jak KOPIS HZS Plzeňského kraje vyhlašoval poplachy pro jednotku?
Měsíc leden zaměstnal hasiče
1.výjezd: 9. 1. 2015 ve 20:18h k technické pomoci. Výjezd do čtyř minut na událost tří padlých stromů u obce Výškov
Měsíc únor zaměstnal hasiče
2.výjezd: 12. 2. 2015 v 5:55 h k požáru.
Výjezd do pěti minut do firmy POLYTEC k
požáru pece. Do tří minut byl požár zlikvidován. Škoda byla vyčíslena na 50 tisíc
Kč a uchráněné hodnoty byli vyčísleny
kolem 10 miliónů Kč.
3.výjezd: 23. 2. 2015 v 11:46 h k požáru.
Výjezd do čtyř minut byl rozhodující ke
Kyjovskému rybníku, kde hořel kiosek.
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Rychlým zásahem byla uchráněná hodnota kolem 1 milión Kč.
Měsíc březen zaměstnal hasiče
4.výjezd: 30. 3. 2015 ve 20:45 h k technické pomoci. Výjezd do pěti minut směřoval do obce Boněnov, kde byly padlé
stromy.
Závěr měsíce zaměstnal hasiče více neboť se prohnal silný vítr v okolí Chodové
Plané.
5.výjezd: 31. 3. 2015 v 10:52 h k technické pomoci. Výjezd byl na odstranění
padlých stromů za obcí Michalovy Hory
směrem na Boněnov. Odstranění stromů
trvalo až do 13:00 hod.
6.výjezd: 31. 3. 2015 ve 14:00 h k technické pomoci. Výjezd byl k padlým drátům vysokého napětí před obcí Hostičkov. Ve spolupráci s Policií ČR byl prostor
zajištěn. Ve spolupráci s SUS byla komunikace uzavřena.
7.výjezd: technická pomoc kdy jednotka pokračovala s Hostičkova do obce
Hanov směr Lestkov kde byli další padlé
vzrostlé stromy.

8.výjezd: technická pomoc - při cestě
zpět byli znovu padlé dva stromy před
obcí Michalovy Hory. Muselo dojít k jejím odstranění.
Měsíc duben zaměstnal hasiče
9.výjezd: 16. 4. 2015 v 16:13 h k požáru.
Jednotka vyjela do čtyř minut za obec
Kočov ke trati, kde u železnice zahořela
tráva
10.výjezd: 19. 4. 2015 v 15:28 h k požáru. Jednotka vyjela do pěti minut do
obce Černošín, kde zahořela sládka odpadu. Při zásahu se dovážela voda ve
vzdálenosti 3 km a hasiči museli zasahovat v dýchací technice.
Měsíci květnu jednotka nevyjížděla.
Měsíci červnu zaměstnali hasiče
11.výjezd: 13. 6. 2015 ve 14:55h technická pomoc. Jednotka vyjela k rybníku
Regent, kde byly padlé stromy. Po jejich
odstranění hasiči měli další událost
12.výjezd: 13. 6. 2015 v 15:13 h K technické pomoci. V jachting klubu byl padlý

strom částečně na chatě a také na osobním vozidle. Hasiči odstranili strom, vše
se obešlo bez škody na vozidle. Na chatě
byl poškozen pouze okap.
13.výjezd: 14. 6. 2015 v 17:32 h k požáru osobního auta na sídlišti Lučina.
Jednotka po krátké době vozidlo uhasila
jedním vysokotlakým proudem. Při pokusu uhasit vozidlo do příjezdu hasičů
se jeden občan nadýchal nebezpečných
zplodin a musel být ošetřen záchranou
službou. Na místě byla i Policie.
14.výjezd: 24. 6. 2015 v 17:35 h k technické pomoci. Hasiči vyjeli do místní mateřské školy k likvidaci nebezpečného
hmyzu . Vosy se usídlily ve ventilaci z kuchyně. Po částečném rozebrání se vosy
likvidovaly vysavačem na nebezpečný
hmyz.
15.výjezd: 30. 6. 2015 v 8:09 h k požáru.
Hasiči vyjeli směr Kyjov za bývalým kravínem. Na místě bylo zjištěno že se jedná
o neohlášené pálení. Hasiči vše uhasili a
policie si vše převzala.

použili vysavače a museli částečně rozebrat pražce neboť vosy byly za nimi.
23.výjezd: 6. 8. 2015 v 19:02 h technická
pomoc. Hasiči vyjeli k likvidaci vos do Pivovarské ulice. Zde se nacházelo několik
hnízd. Všechna byla likvidována vysavačem. V chatce muselo být částečně rozebráno obložení neboť vosy byly za tím.
24.výjezd: 11. 8. 2015 ve 14:22 h požár.
Hasiči vyjeli k požáru pole u obce Lestkov. Společně se čtyřmi sbory likvidovali
požár pole o rozloze asi 1 ha.
25.výjezd: 11. 8. 2015 v 18:58 h technická pomoc. Hasiči vyjeli k likvidaci sršní
ho hnízda v Kyjovské ulici. Sršni měli na
půdě ve štítu uvnitř vytvořeno hnízdo o
velikosti fotbalového míče. Na likvidaci
byl použit vysavač na hmyz.
26.výjezd: 19. 8. 2015 v 19:06 technická pomoc. Hasiči vyjeli do ulice Chodská
k úniku plynu. Na místo byl povolán
technik plynáren. Při příjezdu nebyl úniku zjištěn. I po kontrole plynárenským

technikem se potvrdilo, že k žádnému
úniku plynu nedošlo.
27.výjezd: 21. 8. 2015 ve 13:10 h technická pomoc. Hasiči vyjeli k otevření
domu z důvodu nevycházení majitele.
Na místo přijela Policie a odchytová služba, ta musela psa odebrat a odnést ho
do bezpečí. Po otevření domu bylo zahájeno pátrání uvnitř domu po majiteli
domu. Po sléze byl nalezen mrtev. Hasiči
spolupracovali s koronerem a pohřební
službou.
O dalších výjezdech a činnosti výjezdové
jednotky vás budeme dále informovat
v dalších číslem.
sestavil velitel JSDH Václav Zimák

Měsíc červenec zaměstnal hasiče
16.výjezd: 2. 7. 2015 v 18:50 h technické
pomoc likvidace nebezpečného hmyzu.
Hasiči vyjeli do obce Michalovy Hory,
kde rodinném domě v půdním prostoru
byly vosy. Na jejich likvidaci bylo použito
vysavače.
17.výjezd: 3. 7. 2015 v 7:03 h k požáru.
Jednotka vyjela k požáru květin a svíček
na křižovatku Kyjovská. Požár do příjezdu hasičů Policie uhasila. Jednalo se o
vzpomínkové místo dopravní nehody,
kde zahynul motorkář.
18.výjezd: 7. 7. 2015 v 18:46 h k požáru.
Hasiči vyjeli k požáru do Vyškovské ulice.
Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že se
jedná o neohlášené pálení. Na místo přijela i Policie. Vše si převzala.
19.výjezd: 18. 7. 2015 v 18:54 h k požáru pole. Hasiči vyjeli k požáru pole v
rozsahu asi 3 ha a šířením na les do obce
Olbramov. Hasiči vyjeli do čtyř minut a
trasu 22 km ujeli za 20 minut. Likvidace
požáru se prováděla jak vysokotlakem,
tak hadicově.
20.výjezd: 23. 7. 2015 v 15:40 h k požáru. Hasiči vyjeli k požáru květináče na
balkóně na sídliště Lučina. K takové události jednotka ještě nevyjížděla.
Měsíc srpen zaměstnal hasiče
21.výjezd: 4. 8. 2015 v 19:14 h technická
pomoc. Hasiči vyjeli k události záchraně
srnky, která uvízla v blátě za kachňárnou.
Srnku v bahnitém terénu brzy vyprostili,
ale už nejevila známky života.
22.výjezd: 5. 8. 2015 ve 13:28 h technická pomoc. Hasiči vyjeli k likvidaci vos na
střelnici Policie směr Výškov. K likvidaci
9

SPORTOVNÍ RUBRIKA
Golfový klub

V golfu vynikl Marcin
Golfový klub Chodová Planá uspořádal letos již deset turnajů pro veřejnost - 4 v Teplé, 3 v Alfrédově, 2 v Zádubu a
1 v Sokolově. Zatím poslední se konal 11. srpna v Alfrédově za účasti 14 mužů a 3 žen. Mezi muži zvítězil Tomáš Marcin,
který 18 jamek zahrál na vynikajících 92 ran! Druhý David Hanko měl 97 ran a třetí Jiří Straka 101 ran. Zklamal minulý vítěz
Gustav Ščasnár, který výkonem 118 ran obsadil až 11.místo. Kategorii žen vyhrála Simona Hlačíková se 123 ranami před
Danou Zemanovou a Michaelou Bayovou.
											Zapsal Jiří Straka 23.8.2015

Sjíždění Berounky
Sportklub Chodová Planá zorganizoval pro členy i pro veřejnost třídenní sjíždění řeky Berounky. Akce se konala od
4. července do 6. července 2015. Zúčastnilo se jí celkem třicet jedna začínajících i pokročilejších vodáků.
První den v sobotu jsme v 8 hodin ráno odjeli vlastními
auty do tábořiště U mloka. Zde jsme si vyzvedli zamluvené
lodě a vybavení. Potom jsme přejeli 16 km po proudu do
tábořiště U Varských, kde jsme stavěli stany. Někteří z nás
sjížděli řeku poprvé, a proto jsme začali opatrně. Ale brzy
jsme se s vodou seznámili (někteří až moc důvěrně). Vody
v Berounce bylo po dlouhém vedru málo a byla tak teplá,
jako jsme ještě nikdy nezažily. Často jsme museli dávat pozor na mělčinách. Počasí bylo přímo tropické. Do tábora
jsme dopluli zhruba v osm hodin večer. Po večeři následovalo posezení do pozdních nočních hodin. Spousta vodáku
spala pod širákem, stany nebyly potřeba.
V neděli jsme se probudili do krásného slunečného počasí. V plánu bylo sjet 16 km, takže jsme nemuseli spěchat.
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Na řeku jsme vyrazili až v 12:30 hodin. Jízda byla klidná, nikdo se nezranil, mohli jsme se opalovat a zdokonalovat své
vodácké umění. Do kempu Višnová jsme dorazili v 19:30
hodin.
V pondělí se počasí opět vydařilo. Během posledních 10
km do Zbečna se někteří nejen opálili, ale i spálili. Tento
den si vodu v Berounce vyzkoušeli všichni na vlastní kůži.
Odpoledne po vrácení vodáckého vybavení jsme si udělali
poslední fotku s řekou.
Do Chodové Plané jsme se vrátili okolo 18:00 - té hodiny.
Akce se všem přítomným líbila a již nyní se plánuje její
opakování. Příští rok by další zdolanou řekou měla být Lužnice nebo Jizera.
Tomáš Marcin
předseda Sportklub Chodová Planá z.s.

POZVÁNKA
Sportklub Chodová Planá pořádá

41. ročník Běhu z Pístova,
v neděli
11.10. 2015.
Prezentace na běh dlouhý 8,2 km
je na stadionu,
odjezd busu
na Pístov
je v 10:30 hodin.

Další info na tel.:
604 231 308 S. Ambrožová
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TANEČNÍ ŠKOLA BEST
KARLOVY VARY POŘÁDÁ

TANEČNÍ KURZ
Chodová Planá 2015
Kulturní dům

PRO DVOJICE BEZ OMEZENÍ VĚKU
4. ŘÍJNA - 22. LISTOPADU
NEDĚLE 19:30
OSM VEČERŮ S TANCEM A SPOLEČENSKOU ZÁBAVOU

POD VEDENÍM ZKUŠENÝCH PROFESIONÁLŮ,
UČITELŮ TANCE MANŽELŮ ZÍKOVÝCH

PROGRAM:
WALTZ - TANGO - FOXTROT - VALČÍK
POLKA - ČAČA - JIVE
NEBUDOU Z VÁS SICE HVĚZDY STARDANCE,
ALE NAUČÍME VÁS TANČIT O POZNÁNÍ LÉPE,
NEŽ TANČÍ OSTATNÍ. ZA POKUS TO STOJÍ!
Cena 2.400 Kč / pár
Přihlášky:
Elektronickou poštou na adresu:
best@bestdance.cz
Osobně:
manželé Zíkovi, Žižkova 426, Velká Hleďsebe
ON LINE na www.bestdance.cz
Info: 602 127 788, 602 881 418

Jóga
Harmonizace těla a mysli
na hodinách jógy,
každý čtvrtek od 19 hodin
v kulturním domě
v Chodové Plané
,,Srdcem a činem, správně a zcela´´
Kontakt: Marcela 774 135 184
Zuzka
776 631 163
POZVÁNKA
V pátek 18.září 2015
se v zámeckém parku koná
závod dětí na odrážedlech a kolech.
Sraz všech v 15:45 hodin
v parku u zámeckých vrat.
První start v 16:00 hodin.
Součástí závodů bude malování na asfaltu.

Český kynologický svaz Planá - 444 , 348 15 Planá
si Vás dovoluje pozvat na akci

„Soutěž o nejhezčího Voříška“.
16. ročník této soutěže se uskuteční 19.9.2015
na kynologickém cvičišti v Plané.
Jedná se o soutěž krásy a šikovnosti psů jakýchkoli plemen s průkazem původu i bez průkazu.
Soutěž je určena především dětem, zůčastnit se mohou i dospělí.
								Vladimír Kerul - předseda pobočného spolku
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.
Uzávěrka příštího čísla je 20.11. 2015. Toto číslo vychází 7. 9. 2015.
Občasník je registrován u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR E 18280
Sestavila Redakční rada Úřadu městyse Chodová Planá.
Grafické zpracování: Grafika Jana Mašková Tisk Marieprint s.r.o. - Planá, tel.: 777 860 151
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