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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané
Otočili jsme pár listů v kalendáři a po letošní nevyzpytatelné zimě, kdy se snad
vystřídala všechna roční období, tu
budeme mít brzy jaro! Začne to, na co
milovníci přírody čekají dlouhou zimní
sezónu. Sněženky, bledule nebo šafrány,
přesně tyto květiny budeme brzy vídat
na našich zahradách, v parcích nebo
v jiných přírodních lokalitách. K jaru bez
debat patří i zpěv ptáčků, který se rozléhá široko daleko do okolí. Většina z nich
se vrací z teplých krajin, jako například
čáp - symbol jara, kterého také vídáme

ve velkém hnízdě v našem malebném
a krásném městysu. S jarem se probouzí
i veškerý hmyz, který bude bzučet na
krásných loukách, nebo v lesích, kde budou dělat lesníkům neplechy. Jaro zkrátka nastává. Proto všichni, kdo máme
rádi přírodu a svěží jarní vzduch, vyrazíme ven s rodinou, s přáteli nebo jen tak
sami, s fotoaparátem nebo bez něj, jen
prostě vyrazíme si užít jarní přírodu. Je
škoda nevidět to, co přichází k životu.
Zdeňka Štěchová
místostarostka

Ctirad Hirš
starosta

Veselého zajíčka,
ať je svižná metlička,
hodně pestrých vajíček,
zmalovaných zadniček,
pro krásu a pro zdraví,
jak tradice vypráví.
Přejeme šťastné Velikonoce.

DĚNÍ V OBCI
Byly odeslány žádosti o dotaci:
- na financování rekonstrukce stadionu z programu 1335 10 - materiálně technická podpora sportu
- žádost na opravu a obnovu místní komunikace ve spádové obci Boněnov a místní komunikace od kulturního domu
směrem ke kinu
- žádost o dotaci na rekonstrukci sochy sv. Antonína Paduánského v Michalových Horách
Informace k výměně oken v okolí silnice I/21 Chodová Planá.
V rámci řešení hlukové situace z dopravy zajišťuje ŘSD výměnu stávajících oken za okna protihluková. Bližší informace
sdělí dopisem firma EKOLA group, spol. s r.o. Praha 10 nebo Městys Ch. Planá ( pí Štěchová , tel.: 374 798 432).
									Z. Štěchová - místostarostka
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 9 ze dne 17. 2. 2016
2. Prodej části pozemku p.č. 663/4 o výměře 431 m2 ostatní plocha

1. 40. ZM schvaluje:

v k.ú. Michalovy Hory (dle GP č. 146-1/2012 p.p.č. 663/6) a st.p.č.
201 včetně stavby (objektu bývalé márnice) v k.ú. Michalovy
Hory obálkovou metodou.
(bod č. 9.5 programu ZM)

2. Předložený program 9. zasedání ZM.
3. Návrhovou komisi ve složení: Sáša Suk, Vlastimil Machovec
4. Ověřovatele zápisu: Luboš Hlačík, Ing. Jan Kestřánek

3. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 3410/3 ostatní

5. Kontrolu usnesení 8. zasedání ZM.

6.

Prodej pozemků p.č. 3250/59 orná půda o výměře 925 m2 a p.č.
3250/129 orná půda o výměře 433 m2 v k.ú. Chodová Planá za
podmínek schválených zastupitelstvem městyse dne 18.11.2009
usn.č. 78.20 a dne 9.3.2011 usn.č. 5.15.
(bod č. 9.2.1 programu ZM)
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7.

Prodej pozemku p.č. 3250/109 orná půda o výměře 855 m
v k.ú. Chodová Planá za podmínek schválených zastupitelstvem
městyse dne 18.11.2009 usn.č. 78.20 a dne 9.3.2011 usn.č. 5.15.
(bod č. 9.3.1 programu ZM)
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8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

Pronájem části pozemku p.č. 663/4 o výměře 431 m ostatní plocha v k.ú. Michalovy Hory (dle GP č. 146-1/2012 p.p.č. 663/6) a
st.p.č. 201 včetně stavby (objektu bývalé márnice) v k.ú. Michalovy Hory. (bod č. 9.4.2 programu ZM)
Prodej pozemku p.č. 912/2 ost. plocha o výměře 228 m2 v k.ú.
Michalovy Hory. (bod č. 9.6.1 programu ZM)
Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 4120 ostatní plocha
o výměře 277 m2 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 9.7 programu ZM)
RO č. 3/2016
(bod č. 9.10 programu ZM)
Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2016.
(bod č. 9.11.1 programu ZM)
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje pro
rok 2016 a pověřit starostu městyse k jejímu uzavření.
(bod č. 9.11.2 programu ZM)

4. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 154 o výměře cca

400 m2 v k.ú. Michalovy Hory sousedící se st.p.č. 105 (označení
parcely a její přesná výměra budou určeny na základě GP pro
rozdělení pozemku).
(bod č. 9.9 programu ZM)
42. ZM ukládá

1. Starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy

podle usnesení č. 40.5, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
(bod č. 9.2.2 programu ZM)

2. Starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy

usnesení č. 40.6, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat
příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického
práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
(bod č. 9.3.2 programu ZM)

3. Starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy

podle bodu I. tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
(bod č. 9.6.2 programu ZM)

43. ZM bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti RM.

(bod č. 9.1 programu ZM)

Pro čp. 254 a čp. 263 název ulice Zámecká.
(bod č. 9.12 programu ZM)
Prodej části pozemku p.č. 106/1 zahrada o výměře 165 m2 v k.ú.
Chodová Planá (dle GP pro rozdělení pozemku č. 1037-54/20162
je označení parcely p.č. 106/2 zahrada o výměře 165 m2).
(bod č. 9.13 programu ZM)

1.

plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. Chodová Planá vedle nemovitosti čp. 368 na východní straně (označení parcely a její přesná
výměra budou určeny na základě GP pro rozdělení pozemku).
(bod č. 9.8 programu ZM)

41. ZM neschvaluje
Prodej části pozemku p.č. 663/4 o výměře 431 m2 ostatní plocha
v k.ú. Michalovy Hory (dle GP č. 146-1/2012 p.p.č. 663/6) a st.p.č.
201 včetně stavby (objektu bývalé márnice) v k.ú. Michalovy
Hory obálkovou metodou.
(bod č. 9.4.1 programu ZM)
2

Dne 27. dubna 2016
se koná 7. 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.

Vývoj obyvatelstva v roce 2015
měsíc
Celkem obyvatel

LEDEN- PROSINEC
31.12.2014

Počet obyvatel za jednotlivé osady a obec celkem:

31.12.2015

Muži 2014

Muži 2015

Ženy 2014

Ženy 2015

Chodová Planá		1557		1588		803		812		754		776
Boněnov		
69		
68		
36		
36		
33		
32
Dolní Kramolín		
31		
31		
18		
18		
13		
13
Holubín			
1		
3		
1		
1		
0		
2
Hostíčkov		
8		
8		
6		
6		
2		
2
Michalovy Hory		
72		
78		
42		
45		
30		
33
Pístov			
17		
17		
7		
8		
10		
9
Výškov			
43		
45		
22		
24		
21		
21
						
CELKEM		1789		1838		935		950		863		888
Jednotlivé změny obyvatelstva v roce 2015:
Narození			15		Rozvody			 5
Úmrtí				13		Počet přistěhovaných		89
Svatby				 7		Počet odstěhovaných		51
V Chodové Plané dne 1.1. 2016
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

Zpracovala: Plecitá Věra-matrikářka ÚM Chodová Planá

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)

POPLATKY
Úřad městyse tímto vyzývá občany, kteří ještě nemají zaplacené místní poplatky vztahující se k roku 2015 a
2016 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. 2016 a 2/2 do 31.7.2016
•

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.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Nový zámek Chodová Planá
Advent na zámku

POZVÁNKA
Pro informaci: změnili jsme název našeho občanského sdružení, také byl
moc dlouhý a dle zákona musíme být
spolek a tudíž máme i nové Stanovy
spolku.
Od 16.10.2015 se jmenujeme
Nový zámek Chodová Planá z.s.
Předseda spolku:
ing. Josef Pěkný
Místopředseda spolku:
Mgr. Josef Janoch
Ekonom spolku:
Slávka Janochová

www.zamek-chodova-plana.cz
www.facebook.com
/zamekchodovaplana
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V sobotu 19. Prosince 2015 od 16:00
hod. a také od 17:20 hod. připravil spolek Nový zámek Chodová Planá pro radost více jak 200 občanů již 3. Ročník
vánočního zpívání.
Vánoční melodie zazněly v podání Komorního sboru českých muzikantů z
Plzně. Členové spolku slavnostně vyzdobili hudební salonek na zámku a
také nezapomněli na malé občerstvení pro posluchače. Součástí výzdoby
byl vánoční stromek, který nazdobily
děti z místní ZŠ Chodová Planá, krásný
keramický betlém zapůjčený pí Světlanou Ambrožovou a tradiční výstava
obrazů malíře p. Zdeňka Rolky.
Velké poděkování patří pí Marušce Kadlecové za výtečné domácí vánoční
perníčky a také za štědrý sponzorský
dar od firmy Penam a.s. Klimentov.
Kromě pečiva byl pro posluchače na
zahřátí připraven velice chutný svařák
a ovocný čaj pro děti. Za elektriku na
zámku patří dík úřadu městyse.

Proč se snažíme pořádat kulturní akce
právě v chodoplánském zámku? Chceme upozornit na to, že zámecká budova je a nadále může být reprezentativní památkou v prostředí zámeckého
parku v Chodové Plané. Jsme rádi, že
můžeme každoročně pro všechny lidi
dobré vůle pořádat koncerty, divadla,
dokopnou, různé společenské aktivity
typu Člověče nezlob se apod., neboť si
náš chodovoplánský zámek zaslouží,
aby se otevřel veřejnosti nejen o Vánocích.
Jsme si vědomi, že nemalá investice
do této historické stavby je neodkladná. Proto se snažíme o takové aktivity
, aby se stále více lidí o stav zámku v
Chodové Plané zajímalo a nebyla jim
tato kulturní památka lhostejná. Je totiž kromě chodovoplánského pivovaru
další dominantou našeho nevelkého městyse. V současné době můžou
obce čerpat nemalé dotace na opravy
historického majetku jak z fondů EU,
tak fondů ministerstva kultury.
Jaslovských Bohunic.
S. Janochová

POSTŘIŽINY

Po velkém loňském úspěchu opět připravujeme tento rok muzikál-divadlo „Postřižiny“ pro širokou veřejnost.

Divadlo se uskuteční dne 18. 6. 2016, od 20:30 hodin.
Původní muzikál na motivy Bohumila
Hrabala, ve kterém hrají hlavní roli pivo
a krásné vlasy paní Sládkové.
Postřižiny jsou původním muzikálem
autorů Miloslava Frýdla (scénář) a Jana
Martínka (hudba) vytvořeným na motivy známé předlohy Bohumila Hrabala. Jde o unikátní projekt, který na jednu scénu svedl profesionály i amatéry,
již jsou doma v kraji kolem hradu Karlštejna, tj. v dolním Poberouní.
V představení excelují Jan Rosák, Petr
Jančařík, Pavel Vítek, Lumír Olšovský,
člena správní rady pana Vilímka původně představoval Pavel Landovský.
Rovnocennými partnery jsou ostřílení
ochotníci z Dobřichovic i Řevnic, kteří
účinkují také v muzikálu Noc na Karlštejně. Na jevišti se objevují také koza,
historický motocykl, velociped či více
než sto let stará hasičská stříkačka.
Typicky letní, exteriérové představení je určeno především do pivovarů

a památkových objektů. Za pt sezon
je vidělo na třicet tisíc diváků po celé
republice – například v pivovarech
Nymbuk, Třeboň, Dalešice, Kostelec
nad Černými lesy, na nádvořích zámků
Kamenice nad Lipou, Mníšek pod Brdy,
Dobřichovice, na hradě Křivoklát, v Berouně…
Diváci se mohou těšit na koupel Maryšky a paní hostinské v pivovarském
sudu, skok pana De Giorgiho z pivovarského komína, na léčbu pomocí zázračných fulguračních
proudů, zabijačkové
pochoutky i výborné
pivo. Vše je vyšperkováno původní hudbou
a odvážnými pěveckými výkony.
Zájem o zdramatizované Hrabalovo veleslavné dílo je velký.
Divadelní muzikál si

nenechal ujít také ředitel Divadla Na
Vinohradech Tomáš Töpfer, který byl
nadšený s výkonem herců a byl jim
všem po představení poděkovat. „Pobavil jsem se opravdu královsky, je to
skvělé představení“ složil hold souboru.

S. Janochová

Hrají a zpívají:
Jan Rosák/Petr Jančařík – Dr. Gruntorád
Lumír Olšovský/Jiří Petříš – Francin
Pavel Vítek – De Giorgi
Pavla Nováčková – Maryška
Karel Král – Pepin
Lumír Olšovský/Petr Bendl – pan Koloničný
Petr Kaplan – pan Vilímek
Alena Říhová – paní Koloničná
Petr Říha – statkář Souhrada
Lucie Hochmalová/Petra Bendlová – hostinská Dorotka
Jiří Cicvárek/Miloš Chroust – kadeřnický mistr Boďa
Ondřej Nováček – řezník Myclík
Jiří Vitouš/Jan Kuna – pan Václav
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http://starousedlici.chodovka.cz
si Vás dovolují pozvat na

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY,
které se uskuteční
v sobotu 7. 5. 2016 od 8:00 hodin
na NÁVESNÉM RYBNÍKU.

Z
D
A
R
!

Program:
8:00 - 9:00 registrace
9:00 - 13:00 závod
14:00 		
vyhodnocení

Všichni občané Chodové Plané a osad jsou srdečně zváni!

Řídíme se stejnými pravidly jako ČRS. Měříme všechny chycené ryby větší než 25 cm. Vyžadujeme šetrné zacházení s
rybou,
všechny změřené ryby pouštíme. Vítězové obdrží ceny. Starousedlíkům budou vydány povolenky pro rok 2016.
U rybníka bude zajištěno občerstvení.

OSOTR - Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu
Zimní čas se pomalu chýlí ke svému konci a pro náš spolek začíná další etapa
cesty, která mimo jiné vede k úplné obnově boněnovského kostela Všech
svatých.
Během zimní stavební přestávky pokračoval spolek v projekčních a logistických přípravách, na které navážou další letošní práce. První a v letošním roce
zřejmě i finančně nejnáročnější částí obnovy bude finální pokládka podlahové krytiny v hlavní lodi kostela. Tyto práce by měly začít na jaře s příchodem teplého počasí a bude to právě ten chybějící stavební prvek, který dodá
vnitřku kostela kompaktní dojem.
Po finalizaci podlahy by měli v rámci finančních možností spolku navázat další interiérové práce, například zhotovení mříže do hlavního vchodu kostela,
elektroinstalace.
Samozřejmě se nebude náš spolek ani v letošním roce zabývat pouze pracemi týkajícími se kostela Všech svatých v Boněnově.
Dovoluji si všechny tímto pozvat na tradiční velikonoční výstavu, která se
bude konat ve dnech 11. a 12. března v prostorách kulturního domu v Chodové Plané.
Zcela jistě náš spolek uspořádá v průběhu roku i další akce věnované široké
veřejnosti, například dětský den v zámeckém parku, vánoční výstavu rukodělných prací nebo také, bude-li to možné, přednášku na nějaké zajímavé
téma. O všech těchto akcích budeme informovat na stránkách spolku osotr.
cz, plakáty a prostřednictvím občasníku REGENT.
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Místopředseda OSOTR Jaromír Kohout

KULTURA
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
13.2.2016 bylo v kulturním domě
živo, konal se zde Maškarní karneval,
který pro děti přichystal Spolek rodičů
a přátel dětí a školy při Základní a mateřské škole v Chodové Plané. Celým
odpolednem provázel Indián David a
myslím, že se děti dobře bavily. Tančily
s balónky a pod laťkou , v přísálí bylo
připravené malování, rybičky, také házení na šaška. Sál roztančily děti z taneční skupiny Wanted z Mariánských
Lázní. Děkujeme všem, kteří nám pomohli se zajištěním celého odpoledne. Děkujeme spozorům za podporu
a vám všem, kteří jste přišli a užili si
odpoledne spolu s námi. Těšíme se na
další společné setkání.
Za SRPDŠ Brümmerová Zuzana

Dne 13. 2. 2016 uspořádal Sportklub Chodová Planá z.s. MAŠKARNÍ PLES. Celkem si cestu na tuto kulturní akci našlo 99
masek a jen 6 lidí bez masky. K poslechu a tanci hrála skupina ANYWAY. Celý večer, jehož součástí byla i vtipná soutěž
v podlézání překážky, moderoval David Hanko. Všichni účastníci maškarního plesu již tradičně zvolili mezi sebou hlasováním nejlepší masky v kategoriích skupiny, dvojice, jednotlivci a absolutní vítěz.
V jednotlivcích se nejvíce líbil Poustevník v podání Věry Kestřánkové. Prvenství ve dvojici získali Mirka a Láďa Majerovi
za rádce „kujme pikle“ ze známé pohádky o šíleně smutné princezně. Nejlepší skupinou se stala již tradičně parta z Plané
tentokráte převtěleni jako mouchy masařky. Cenu pro absolutního vítěze s největším počtem hlasů získala pohádková
dvojice „kujme pikle“.
Poděkování patří hlavním sponzorům celé akce: partner plesu p. Luboš Hlačík, p. Ing. Richard Brümmer, společnost Chodovka a.s., Nová karna spol.s.r.o., VEOLIA a.s.
										
Tomáš Marcin
										Předseda Sportklub Chodová Planá z.s.
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OKÉNKO ZŠ
V úterý 19. 1. se v Tachově konalo okresní kolo matematické olympiády.
Naší školu reprezentovali Samuel Janoch, Jakub Hlačík, Vojtěch Hlačík a
Jan Vízner. S nástrahami se všichni popasovali po svém, a v konkurenci
40ti řešitelů z celého okresu si rozhodně nevedli špatně. Skvělé 2. místo
obsadil Samuel Janoch. Kuba skončil 19., Honza 24. a Vojta 27.
Všem gratulujeme.
Mgr. Jan Ambrož
Snad někdy příště
Pátý ročník florbalového turnaje základních škol I.stupně Tachovska
se odehrál 17.2.2016 v tachovské hale. Sjelo se zde 10 škol. Hrálo se na
dvě skupiny. Ze skupin postupovala první dvě mužstva. Naši chlapci skupinu odehráli v nevídaném tempu, všechna utkání vyhráli a měli skóre
31:4. Od místních pořadatelů dostali přezdívku buldozer. Do semifinále
nastoupili proti Bezdružicím, které rozdrtili 10:1.
Byli jsme ve finále a hráli jsme
v nevídané formě. Finálovým
soupeřem byla škola Tachov Hornická. Bohužel jsme prohráli 0:4.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen tachovský gólman. Děkuji
všem hráčům za předvedený výkon. Nejlepším hráčem Chodové
Plané byl vyhlášen Jakub Mertl.
Je škoda, že jsme turnaj nedotáhli
do vítězného konce, ale sportovní
život jde dál. Snad někdy příště.
Saša Suk

SPORTKLUB Chodová Planá pořádá ZÁJEZD do Freizeitzentra WEIDEN
sobota 19. března 2016
◆ Odjezd v 8°° hodin z parkoviště od Večerky - návrat okolo 14°° hodin
◆ Pobyt ve Weidenu ve Freizeitzentru cca 9:15 - 12:15 hodin
◆ Cena zájezdu - děti a mladiství do 18-ti let
nečleni
5,00 € se saunou 7,00 €
						
členi Sportklubu 3,00 € se saunou 4,00 €
		
- dospělí 			
nečleni 		
10,00 € se saunou 13,00 €
						
členi Sportklubu 5,00 € se saunou 7,00 €
◆ V ceně je zahrnuta doprava luxusním autobusem a 3 hodinový pobyt ve Freizeitzentru Weiden
- Svět bazénů a saunový svět - viz http://www.freizeitzentrum-weiden.de
◆ Děti do 18ti let pouze v doprovodu dospělé osoby.
◆ V rámci zájezdu pro zájemce vložený závod v plavání započítávaný do celoroční soutěže.
◆ Zájemci si mohou místo předem zamluvit a zaplatit ve škole u J. Ambrože, kde lze získat i odpovědi na Vaše případné
dotazy - tel. 605 722 411, nebo přijít rovnou na místo odjezdu (do naplnění busu). Připojištění pro případ úrazu si sjednává
každý individuálně.
◆ Připomínám, že členové Sportklubu jsou Ti, kdo mají zaplacené příspěvky na 2016 a ty můžete ve výši 250,- Kč (děti 150,- Kč)
zaplatit nejpozději do 31.3.2016 u Miroslavy Sukové a tím se stát členem Sportklubu.
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Významného životního jubilea dosáhla
dne 24. února 2016
naše dlouholetá občanka
paní Božena Blažková
úctyhodného věku 95ti let,. a to v plné osobní a fyzické kondici.
V penzinu pro seniory v Tachově jubilantku navštívila za SPOZ paní
M. Klobásová a za městys Ch.P. místostarostka Z.Štěchová.
Přejeme hlavně hodně zdravíčka a životního elánu do dalších let.

17. KANTORSKÝ BÁL
Vážení přátelé, vážení rodiče,

v sobotu 19. března od 20 hodin
v aule základní školy pořádáme
již 17. KANTORSKÝ BÁL.
Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) při Základní škole v Plané ve spolupráci se zaměstnanci školy každoročně připravují významnou společenskou událost KANTORSKÝ BÁL jako dobročinnou akci. Zároveň tak pravidelně nabízejí veřejnosti společenské
vyžití a příjemnou zábavu.
Veškerý výtěžek z plesu posílí každoročně fond SRPŠ, který je již
řadu let využíván ve prospěch žáků školy.
Srdečně zveme na ples vás, rodiče našich dětí, vaše přátele, ale
také přátele vašich přátel a známé i bývalé absolventy.
Přijďte se pobavit!
Vstupenky budou v prodeji od 7. března a lze je zakoupit v kanceláři školy na náměstí
(tel.: 374 630 421, e-mail: zs.plana.namesti@volny.cz).
Dobrovolné příspěvky na ples jsou vítány.
Jana Mašková
předsedkyně SRPŠ
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HASIČI
Pro někoho obyčejné slovo, pro nás
rodina
V lednu hasiči zhodnotili činnost za rok
2015. Jednotka sboru dobrovolných
hasičů jejímž zřizovatelem je Městys
Chodová Planá se řídí vlastním rozpočtem, který připravuje velitel a schvaluje
zastupitelstvo Městyse.
Jednotka je zařazena v kategorii JPO
III/A, která čítá 12 členů. Má vyškoleného
velitele jednotky, vyškolené dva velitele
družstva, vyškolené tři strojníky a šest
hasičů. Všichni členové absolvovali kurz
na práci s motorovou pilou a pět členů
se může pochlubit speciálním kurzem na
HZS. V jednotce je též školený zdravotník
a technik chemické služby, který se stará
hlavně o dýchací techniku. Velitelé chodí
pravidelně každý rok na přeškolení na
HZS a strojníci každých pět let. Deset členů jednotky je nositeli dýchací techniky.
Jednotka působí v katastru Městyse
o rozloze 63 km2 s 1800 obyvateli. Do
katastru městyse patří vesnice: Dolní
Kramolín, Holubín, Pístov, Výškovice,
Domoslavičky, Boněnov, Hostičkov, Michalovy Hory a Výškov. Jednotka vyjíždí
také mimo svůj katastr a to v I.stupni
poplachu do 20 obcí, ve II. stupni do 45
obcí a ve III.stupni do 20 obcí. Jednotka
také operuje v Karlovarském kraji a to
v I.stupni poplachu do 4 obcí ve II.stupni
poplachu do 20 obcí. Do III. stupně jednotka nebyla zařazena. Z předchozího je
patrné, že výjezdy jednotky jsou četné
a proto vyžadují náročnost jak fyzickou,
tak psychickou. Totéž platí i o stránce
časové, neboť všichni práci vykonávají
mimo své zaměstnání a spousta času je
věnována činnosti v jednotce. Není jednoduché zajišťovat pohotovost po celých 24 hodin, 365 dní v roce. Vstup do
jednotky je nelehký, neboť je nutné, aby
člen uměl rychle reagovat na danou situaci, která je pokaždé jiná a jiného rázu.
Jde také o rychlost v jednání a pohybu.
Všichni členové mají prověřovací cvičení v lezeckém výcviku a to jako sebe
záchranu u obce Zadní Chodov na místních skalách.
Jednotka disponuje třemi zásahovými
vozidly. 8 letou CAS 20 MAN 4x4 s obsahem vody 3000 l a 200 l pěnidla. Dále
starším dopravním vozidlem, částečně
repasovanou AVIÍ A 31 a přívěsem PS 12
od místního pivovaru Chodovar. Jednotka vlastní také malé zásahové vozidlo
VEA Škoda Forman ve stáří 21 let ve vybavení k prvnímu zásahu. Toto městys
získal bezplatným převodem od HZS
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před 5 lety. Jednotka také garážuje zásahové vozidlo z konce 19. století, jedná se
to kočár na koňský potah, který postupně prochází rekonstrukcí.
Kam jsme v roce 2015 vyjeli ?
Celkem to bylo 35 událostí, z toho 11x
mimo svůj katastr a to k 16 požárům , 16
technickým pomocím, 2 dopravní nehody a 1 planý výjezd.
Mimo své záchranné činností otevřela
šesti lidem zabouchnuté dveře a odchytla 6 psů. Jednotka nadále vypomáhá
městysi v rámci zabezpečování PO na
pořádaných akcích. Účastnila se např.
dětských dnů v Chodové Plané, Plané a
Oldřichově. Jednotka se také prezentovala ukázkou na oslavách 140 let SDH
Lestkov. Pomohla místnímu MOTOCROSS klubu zálivkou tratě a také místnímu Slavoji zálivkou hřiště. Dále zajistila
tři závody na ploché dráze v Mar.Lázních.
Vyčistila vpusť v Chodské ulici a strojníci pomohli s opravou PPS 12 pro mladé
hasiče.
Po několika letech Městys uvolnil finanční částku na výměnu vrat v garážích
hasičárny. Při výměně vrat se členové
jednotky rozhodli, že upraví zbytek prostranství kolem vrat. Svépomocí udělali
závěrečnou úpravu celé akce , kde odpracovali 287 hodin. Tímto byl docílen
výjezdový čas v průměru 3 minut a 47
vteřin, čas pro výjezd JPO III je stanoven
na 10 minut.
Na čem všem se ještě podílejí členové
jednotky:
údržba výzbroje a výstroje .........110 hod.
údržba vodního zdroje ................ 15 hod.
údržba a výstavby has. zařízení ...792 hod.
kulturní a společenské akce .......208 hod.
pomoc obci ......................................100 hod.
propagace PO ................................. 27 hod.
preventivní požární hlídky ..........205 hod.

příprava odbornosti členů SDH ....44 hod.
Celková aktivita sčítá
1 507 hodin.
Myslím, že za tuto činnost a to z lásky
bližnímu (tedy zdarma) patří poděkování za práci v jednotce všem, kteří se na
provozu SDH podílí. Je pravdou, jak se
zpívá v jedné písničce o hasičích, že ,, hasič těžký život má, kdo to nezkusí ten to
nepozná„
velitel jednotky Václav Zimák

Ještě mě dovolte jménem všech hasičů pozvat na

1. JOSEFOVSKÝ HASIČSKÝ PLES,
který se koná dne 19.3.2016
v místním kulturním domě.
K tanci a poslechu bude hrát
„STAVOVANKA“ z Domažlic.
Jako vždy je připraveno půlnoční překvapení, dámská volenka
o cenu a další uvidíte až dorazíte. Hlavní výhrou na vstupenku
jsme pro vás připravili ..,, myčku nádobí značky BEKO ..,,

SPORTOVNÍ RUBRIKA
PLÁN SPORTKLUBU 2016
Datum

Název akce		

13. 2.

Maškarní bál			

Marcin

19. 3.

Bazén				

Ambrož

26. 3.

Ples sportovců			

Ambrož

9. 4.

Velikonoční florbalový turnaj

Suková, Pokorný

22. 4.

Turnaj petanque			

Marcin

S

23. 4.

Plánská padesátka		

S

8. 5.

Turnaj minigolf			

Ambrož

S

27. 5.

Jarní golfový turnaj		

Straka

S

29. 5.

Dětský den		

3. 6.

Závody ve střelbě

Ambrožová, Brümmerová
Hlačík, Brümmer

18.-25. 6.

Cyklovýlet 			

Dlouhý

29.-31.7.

Voda				

Marcin

26. 8.

Lukostřelba			

Kolihová

2. 9.

Běžecké závody pro děti		

Ambrožová

9. 9.

Cyklozávody pro děti		

Ambrožová

10. 9.

Memorial Lenky Volné		

Ambrož, Volný

16. 9.

Míčový víceboj 			

Pokorný

28. 9.

Babický štípanec			

Vondrášek

S

S

S

9. 10.

Běh z Pístova			

Ambrožová

16. 10.

Badminton			

Marcin

S

6. 11.

Liný tenis			

Marcin

S

18. 11.

Kuželky			

Ambrož

S

11. 12.

Desetiboj smíšených dvojic

Marcin

S

26. 12.

Vánoční florbalový turnaj		

Pokorný, Suková

S - soutěž zařazena do soutěže o sportovce roku.

Zpráva o činnosti Sportklubu
v roce 2015
První loňskou akcí byl Maškarní
ples 7. února za účasti 86 masek. Jako
nejlepší masky byli vyhlášeni Hurvínek, dvojice Hroznové víno a skupina
Housenka Lenka.
14. března jsme zorganizovali zájezd do plaveckého
centra ve Weidenu. Součástí akce byly závody pro 24 plavců. Nejrychlejším plavcem byl Tomáš Marcin, nejrychlejší
plavkyní Lucie Pokorná a mezi dětmi vyhrál Jakub Hlačík.
28. března jsme pořádali tradiční Ples sportovců. Mimo
jiné své umění předvedl mistr světa ve footbagu Jan Weber
a zazpíval Richard Tesařík.
5. dubna se hrál turnaj ve florbalu za účasti 5 družstev.
Vyhráli Indiáni před Pantery a Husitskou. Zároveň byl vyhodnocen šestý ročník chodovoplánské florbalové ligy. V
zimě čtyři družstva odehrála 14 kol a vyhráli Panteři před
Husitskou, Indiány a Tatranem.
30. dubna jsme na stadiónu postavili májku a také jsme
hráli pétanque. Zúčastnili se pouze 3 muži a 3 ženy. Nejlep-

ší ženou byla Slávka Sloupová a nejlepším mužem Slávek
Janoch.
Další ročník turnaje v minigolfu se hrál 3. května v hotelu U Sládka. Zúčastnilo se 6 mužů, 6 žen a 4 děti. Nejlepší
byli Miloš Hlačík, Lucie Pokorná a Samuel Janoch.
30. května jsme pořádali golfový turnaj na Zádubu za
účasti 15 mužů, 7 žen a 5 dětí. Nejlepší byli Jiří Straka, Simona Hlačíková a Vojta Hlačík.
Tradičně jsme byli hlavními organizátory oslavy Dětského
dne na stadiónu.
6. června jsme stříleli ze vzduchovky. Na stadiónu si
své střelecké umění vyzkoušelo 17 dětí, 12 žen a 12 mužů.
Nejlepší zásahy měli Jakub Hlačík, Hana Rolková a Roman
Sloup.
V červnu se konala tradiční cyklodovolená. Desetičlenní
výprava týden cestovala Moravou a ujela 468 km.
Sjíždění Berounky se konalo od 4. do 6. července za
tropického počasí. Zúčastnilo se 31 vodáků.
Na začátku září jsme zdejší škole pomáhali uspořádat závody dětí v běhu a v jízdě na kole.
Již 18. ročník memoriálu Lenky Volné ve volejbalu se
konal 12. září. Zúčastnilo se 5 smíšených družstev a Chodovka skončila čtvrtá
Cyklisté se tradičně 28. září zúčastnili výletu Babický štípanec, který pořádá Vlasta Vondrášek. Krajinou v okolí Mariánských Lázní najeli zhruba 50 km.
Další soutěží byl míčový víceboj 9. října. I přes nepřízeň
počasí se zúčastnilo 21 dětí a 9 dospělých. Mezi 4 ženami
vyhrála Mirka Suková a mezi 5 muži vyhrál Saša Suk.
11. října se uskutečnil 41.ročník Běhu z Pístova. Na start
u památníku na Pístově se postavilo 45 běžců a všichni
uběhli 8 km na zdejší stadión. Z Chodové Plané běželo 8
závodníků a nejrychlejším z nich byl Jaroslav Kroupa.
Na kuželky do Teplé jsme jeli 27. listopadu. Zúčastnilo
se 11 mužů a 5 žen, což je podstatně méně než v minulých
letech. Vítězi se opět stali Zdeněk Pokorný a Simona Hlačíková.
Turnaj v líném tenisu byl 5. prosince za účasti 4 žen a 3
mužů. Vyhráli Mirka Suková a J. Straka.
Turnaj v badmintonu se konal 20. 12. za účasti 3 žen a 4
mužů. Vyhráli L. Pokorná a Z. Pokorný.
27. prosince se konal osmý ročník vánočního turnaje
ve florbalu. Zúčastnilo se 7 týmů z celého kraje. Vyhrál tým
Kabely z Mariánských Lázní. Indiáni byli třetí, Husitská pátá
a Panteři sedmí.
Poslední akcí byl vánoční volejbal 27. 12. a následné posezení s rozdáváním dárků.
Loni opět probíhala soutěž o nejvšestrannějšího sportovce. Hodnotilo se pouze 9 sportů, když se nepovedlo uspořádat pětiboj, lukostřelbu a desetiboj dvojic. Z celkového
vítězství se radovali Zdeněk Pokorný a Lucie Pokorná.
Oba zvítězili s velkým náskokem.
V loňském roce zaplatilo členské příspěvky celkem 59 členů. Z toho bylo 35 mužů, 15 žen a 9 dětí. Náš spolek řídil
sedmičlenný výbor ve složení Tomáš Marcin předseda, Mirka Suková pokladník, Jiří Straka jednatel a členi Z. Pokorný,
L. Majer, M. Majerová a Jan Ambrož starší.
Zpracoval Jiří Straka dne 28.1.2016
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Golfisté hrají na simulátoru

Golfový klub Chodová Planá pořádá v zimě 2015/2016
sérii turnajů na tréninkovém simulátoru v klubovně.
Zapojit se mohou nejen členi klubu, ale i další zájemci.
Zatím se konalo sedm turnajů a zapojilo se do nich 38
hráčů. Průběžně jsou v čele David Hanko (141 bodů),
David Klíma (137,5) a Miloš Hlačík (129). Nejlepší ženou
je Lucie Pokorná (66) a mezi dětmi vede Vojtěch Hlačík
(55). V plánu jsou ještě čtyři turnaje, na které zveme i
další hráče.
Informace podá Tomáš Marcin, telefon 731 044 037.
				

Zapsal Jiří Straka

Golfový klub, z.s.
Chodová Planá
pořádá

ZÁJEZD

do Divadla Na Fidlovačce na muzikál JEPTIŠKY
v sobotu 16. dubna 2016
• Odjezd v 11°° hodin z parkoviště od Večerky - návrat okolo 21°° hodin
• Představení od 15°° hodin
• Cena zájezdu 450,-- Kč
• V ceně je zahrnuta doprava autobusem a vstupenka na představení
• Zájemci si mohou místo předem zamluvit a zaplatit u T. Marcina tel. 731 044 037,
nebo ve škole u J. Ambrože tel. 605 722 411

Chcete vědět, co všechno se může stát, když si řádové sestry uvaří k smrti dobrou polévku? Malých sester z Hobokenu bývalo sedmdesát a jedna jeptiška, ale sestra Julie byla vždycky tak trochu podivná kuchařka. A tak není divu, že se dvaapadesát
jejích sestřiček odebralo na onen svět. Tedy vlastně prozatím jen do mrazáku, neboť klášterní kasa je po nákupech Matky
představené jaksi prázdná. Co dělat? Čekat na zázrak, nebo uspořádat dobročinné představení v pronajatém divadle? Muzikál Jeptišky je totiž něco jako apo-katoli-ptický muzikál, u kterého se chvílemi možná budete až modlit smíchy.
Autor, Dan Goggin, se původně domníval, že napsal muzikálovou komedii, která pobaví přátele a pár platících diváků navíc.
Jeptišky však zůstaly na programu divadla Cherry Lane v New Yorku neuvěřitelných 10 let, dosáhly 3672 repríz a staly se
druhým nejhranějším offbroadwayským muzikálem v historii.
V inscenaci Lumíra Olšovského se vedle oblíbených stálic našeho souboru poprvé objeví herečka Zora Jandová v roli Matky
představené a dále Ludmila Molínová, Sandra Pogodová, Barbora Mošnová, Martina Randová
Ludmila Molínová a Sandra Pogodová získaly za své výkony v tomto muzikálu širší nominaci na Ceny Thálie 2010.
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Slavoj Chodová Planá a jeho projekt „Sport ano, drogy ne „
Když jsem před dvěma lety dával dohromady tento program, sám jsem nevěřil, že náš vlak pojede takovou rychlostí! Jsem
moc rád, že máme ve Slavoji takový bezvadný lidi, kterým není lhostejné, kde děti našich dětí budou budovat svůj život
a ne odcházet z Chodové Plané. Chtěl bych poděkovat některým lidem, kteří se rozhodli věnovat svůj volný čas práci s
mládeží. Jsou to trenéři mládeže ve fotbalovém oddílu S. Pejšová, J. Plecitý, R. Ovčačík, P. Bobek a L. Matys. V tenisu se
mládeži věnují P. Mach, Z. Pokorný, J. Bařák, P. Šilhavý a Libor Hlačík. Ve stolním tenisu máme pár nadějí, ale jednu zvlášť
velikou - Dominika Kříže. Zde má velkou zásluhu trenér R. Rolko. Já osobně si myslím, že je to velmi dobrý trenér, ale na
vše je sám a to mě mrzí.
Tenisový oddíl uspořádal 2. ledna v Kulturním domě turnaj v minitenisu. Zúčastnilo se úctyhodných 29 dětí z Chodové
Plané i z okolí. Hrálo se ve třech věkových kategoriích a jednotlivými vítězi se stali Adam Slepička, Amálie Davidová a Natálka Matysová. Tato akce byla první z letos plánovaných akcí pro děti.
Práce s mládeží se hodně rozjela ve fotbalovém oddílu. Naši mladí fotbalisté se 9. ledna zúčastnili turnaje v sálové kopané v Toužimi. Po velmi úspěšně odehraném turnaji pod vedením Rudolfa Ovčačíka a Pavla Bobka získali 1,místo. Nejlepším
střelcem turnaje byl Matyáš Matys.
Dne 16.ledna zajížděli naši malí kluci na velký turnaj v sálové kopané do Tachova. Pod vedením Jana Plecitého a Simony Pejšové podali výborný výkon, neprohráli ani jeden zápas a dokonce nedostali ani jeden gól. Získali v turnaji 1. místo
a nejlepším gólmanem byl vyhlášen náš Patrick Henych. Jan Plecitý mladší prohlásil, že je ohromně hrdý na to, co jejich
mladí svěřenci předvádějí na palubovkách sportovních hal.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám se zajištěním projektu pomáhají. Poděkování za pomoc patří také sponzorům. Jsou
to především firmy Luboše Hlačíka, Karla Bendy a Michala Sudora. Projekt podporují také městys Chodová Planá a rodinný
pivovar Chodovar.
Sáša Suk, předseda TJ Slavoj
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22. PLES SPORTOVCŮ
26.března.2016
od 20:00 hodin
K tanci a poslechu zahraje
skupina Jenny cz.
Předprodej vstupenek od 14. 3. 2016 u J. Ambrože a T. Marcina
Vstupenky na sál za 250,- Kč do přísálí za 200,- Kč
Doprovodný program, slosovatelné vstupenky, fotobox s okamžitým tiskem
Podrobnosti můžete sledovat na http://sportklub-chodova-plana.webnode.cz/

Posezení u májky
dne 30.4.2016
areál zámku Chodová Planá
od 15:00 do 19:00 hod. dětské soutěže s odměnou,
skákací hrad
od 20:00 hod. živá hudba k tanci a poslechu
Občerstvení zajištěno. Pro děti špekáčky a nápoj zdarma.

Zájezd na muzikál nebo divadelní představení
Městys by rád ve spolupráci se společností pro Bonusys s.r.o. Praha připravil pro milovníky kultury a dobré
zábavy zájezd na divadelní či muzikálové představení v Praze. V nabídce jsou:
•
představení Stavovského divadla - Jedenácté přikázání (činohra) s představiteli Sašou Rašilovem,
Davidem Matáskem a ostatní, více na www.narodni-divadlo.cz
•
představení z Divadla kouzel Pavla Kožíška - strhující show pro malé i velké diváky,
více na www.divadlokouzel.cz
•
muzikál Vánoční koleda - Studio DVA Divadlo - výpravný příběh na motivy povídky Ch. Dickense
•
muzikál Evita - Studio DVA Divadlo - muzikál, který dobyl svět - A.L. Webber,
více na www.studiodva.cz
Zájezd na vybraný pořad by se uskutečnil v druhé polovině roku 2016 a městys by přispěl finanční částkou na
autobusovou dopravu a na jednu vstupenku, druhá vstupenka je hrazena divákem.
Při závazné rezervaci je požadována nevratná záloha ve výši 300,00 Kč.
Zájemci se mohou přihlásit elektronicky prostřednictvím emailu: mestys@chodovaplana.cz, osobně na podatelně
úřadu nebo telefonicky na tel. čísle 374 798 464, k objednávce je nutné nahlásit vybraný pořad a počet vstupenek.
Další informace (vybrané představení) a termín zájezdu budou v případě uskutečnění včas oznámeny a zájemcům
podány.
starosta městyse
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Příroda se probouzí. Toto jsou první kvítky lýkovce, které jsem
objevila v sobotu 20. února. Vzhledem k tomu, že je to přísně chráněná
rostlina, nebudu upřesňovat místo nálezu, jen prozradím, že je to asi
2 km od Chodové Plané.
Jana Janochová

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu!!
Stáří slepiček 14-19 týdnů
Cena 149 - 180,- Kč/ks - dle stáří
Prodeje se uskuteční :

17. března a 6. května
Chodová Planá – pod kostelem u hotelu U sládka - v 9:00 hod.
2. dubna, 1. května a 4 června
Chodová Planá – pod kostelem u hotelu U sládka - v 16:00 hod.

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace Po - Pá od 9⁰⁰ - 16⁰⁰ hod. na tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
			
			

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

Termíny: 9.3. / 12.4. / 14.5. / 9.6. / 11.8. / 27.9./
Místo: Chodová Planá /parkoviště za bývalým Domem služeb/

AKCE BŘEZEN - za každých 5ks KUŘIC 100,-Kč SLEVA!!!
Kuřice černé, červené, kropenaté			
stáří:
12-18týd. cena:
120-180,-Kč
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/					12-18týd.		120-180,-Kč
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/			
12-18týd.		
120-180,-Kč
Chovní kohoutci						12-18týd.		120-180,-Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/				
1-3týd.		
80-90,-Kč
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/			
1-3týd.		
80-90,-Kč
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/		
1-3týd.		
120-130,-Kč
Husy bílé							1-3týd.		150-160,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/				6-8týd.		260-300,-Kč
Holokrčky						
1-3týd.		
90-100,-Kč
Kalimera /selské brojlerové kuře/				
1-3týd.		
90-100,-Kč
Brojlerová kuřata						
1-7dní
15-20,-Kč
Perličky							1-6týd.		 90-140,-Kč

!Sortiment, stáří a cena
drůbeže se může lišit
dle aktuální nabídky!
Bližší informace
o sortimentu prodávaného
v jednotlivé termíny na
úřadě městysu!

!VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833 158, po-pá 7-18h! gallusextra@centrum.cz
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. 5. 2016. Toto číslo vychází 9. 3. 2016.
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. - tiskárna Kňourek Planá, tel.: 777 860 151
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