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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané
Rok 2016 je skoro už ve své polovině,
pomalu, ale jistě přichází léto a spolu
s ním i čas dovolených a prázdnin. Ještě než se rozjedeme do krajů, jak zdejších, tak do vzdálenějších, dovolte nám,
abychom vás pozvali co nejsrdečněji
na 12. ročník setkání měst Planých, neboť letošní setkání je v režii Městyse
Chodová Planá, dále na IX. Chodské
Svatojánské slavnosti a na V. ročník
Mezinárodního sochařského sympozia
do areálu zámeckého parku, které pořá-

dá městys. Necháme se překvapit jaká
originální a mistrovká díla sochaři vytvoří. V obci se koná i XX. Mistrovství světa
v koulení pivních sudů, které pořádá rodinný pivovar Chodovar s.r.o. a v neposlední řadě se přijďte podívat na divadelní představení POSTŘIŽINY, které pořádá
místní spolek Nový zámek z. s. Chodová
Planá (viz plakát) v areálu Chodovaru
s.r.o.
Doufáme, že se těchto kulturních nabídek v hojném počtu zúčastníte, a že si z

těchto akcí odnesete i spoustu hezkých
zážitků a vzpomínek. Přejeme vám krásné prožití dovolené, prázdnin, mnoho
odpočinku, ať aktivního, či pasivního ve
dnech volna, dětem příjemné a bezstarostné prázdniny
Zdeňka Štěchová
místostarostka

Ctirad Hirš
starosta
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 10 ze dne 27. 4. 2016
44. ZM schvaluje:
1. Předložený a doplněný program 10. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení: Matys Petr, Vasilečko Michal
3. Ověřovatele zápisu: Benda Karel, Zimák Václav
4. Kontrolu usnesení 9. zasedání ZM.
5. Prodej části pozemku p.č. 912/1 ostatní plocha o výměře 63 m2

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

19. Prodej bytové jednotky č. 6/22 o velikosti 1+1, výměra 39,86 m2

(vč. příslušenství) a podílu 852/10000 na společných částech (st.
pozemku č. 83/1 v k.ú. Chodová Planá) v čp. 22 ulice Pohraniční
stráže, Chodová Planá.
(bod č. 10.24 programu ZM)

20. 20. OZV č. 1/2016, kterou se stanoví zákaz provozování sázko-

vých her, loterií a jiných podobných her na celém území městyv k.ú. Michalovy Hory (na základě GP č. 165-211/2015 pro rozděse. (bod č. 10.25 programu ZM)
lení pozemku je to pozemek p.č. 912/20 ostatní plocha o výměře
63 m2). (bod č. 10.2 programu ZM)
21. Předloženou cenovou nabídku firmy Autospektrum 2000 s.r.o.,
Ringhofferova 115/1, Praha na nákup osobního automobilu
Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 350/1 lesní poŠkoda Rapid. (bod č. 10.26 programu ZM)
zemek o výměře 29 m2 v k.ú. Michalovy Hory (dle GP. č. 177447/2015 pro rozdělení pozemku se jedná o p.p.č. 350/17 ost. 22. Předloženou cenovou nabídku na odkup stávajícího osobního
plocha o výměře 29 m2). (bod č. 10.4 programu ZM)
vozidla Škoda Fabia ve vlastnictví městyse Chodová Planá prostřednictvím firmy Autospektrum 2000 s.r.o., Plzeňská 608/17,
Prodej části pozemku p.č. 209/38 ostaní plocha o výměře
353 01 Mariánské Lázně. (bod č. 10.27 programu ZM)
5540 m2 (dle GP. č. 731-986/2007 pro rozdělení pozemku se jedná o p.p.č. 209/39 ost. plocha o výměře 5540 m2).
23. Otevírání areálu zámku v období od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016
(bod č. 10.5 programu ZM)
v sobotu a v neděli od 08:00 hod. do 19:00 hod., zodpovídá
Nový zámek, z.s..(bod č. 10.29 programu ZM)
Prodej pozemku p.č. 3250/111 orná půda o výměře 934 m2
45. ZM neschvaluje
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.
1. Prodej části pozemku p.č. 2695/6 vodní tok o výměře 110 m2
(bod č. 10.6.1 programu ZM)
v k.ú. Chodová Planá (na základě GP č. 1030-410/2015 pro rozdělení pozemku je to pozemek p.č. 2695/8 vodní plocha o výVyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1345/6 v k.ú. Chodová
měře 110 m2) z důvodu potřebnosti pozemku pro vybudování
Planá. (bod č. 10.7 programu ZM)
kanalizačních přípojek pro stávající RD čp. 281.
(bod č. 10.3 programu ZM)
Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 25 trvalý travní porost
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o výměře 354 m v k.ú. Výškov.
2. Vyhlášení záměru prodeje na:
(bod č. 10.8 programu ZM)
Pozemek p.č. 561/3 trvalý travní porost o výměře 195 m2
Pozemek
p.č. 559 zahrada o výměře 72 m²
Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 4094 ostatní plo2
Pozemek
p.č. 72/2 ostatní plocha o výměře 66 m²
cha o výměře 1034 m v k.ú. Chodová Planá (dle GP č. 1055Pozemek p.č. 72/3 ostatní ploch o výměře 132 m²
86/2016 p.p.č. 4094/2) nacházející se mezi pozemky p.č. 4093 a
Pozemek p.č. 914/5 zahrada o výměře 65 m²
4102 v k.ú. Chodová Planá.
Pozemek p.č. 914/4 zahrada o výměře 43 m²
(bod č. 10.9 programu ZM)
Pozemek p.č. 914/3 ostatní plocha o výměře 129 m²
Pozemek p.č. 937/2 vodní plocha o výměře 356 m²
Zrušení Fondu rozvoje a bydlení, a zůstatek na účtu FRB převést
vše v k.ú. Michalovy Hory.(bod č. 10.10 programu ZM)
do Fondu rezerv a rozvoje Městyse Chodová Planá.
(bod č. 10.13 programu ZM)
3. Snížení cen za nabízené nemovitosti dle návrhu RK Razka s.r.o.
(bod č. 10.12 programu ZM)
Zprávu HIK o provedení řádné inventarizace majetku městyse
k 31. 12. 2015.(bod č. 10.14 programu ZM)
4. Návrh RAZKA reality s.r.o., nám. Republiky 86, Tachov na snížení
prodejní ceny bytové jednotky č. 6 v domě čp. 22 v k.ú. Chodová
Rozpočtové opatření č. 5/2016 - předfinancování nákupu techPlaná. (bod č. 10.23 programu ZM)
niky pro JSDHO. (bod č. 10.17 programu ZM)

15. Rozpočtový výhled Městyse Chodová Planá na roky 2017-2019.
(bod č. 10.18 programu ZM)

16. Účetní závěrku Městyse Chodová Planá sestavenou ke dni
31. 12. 2015. (bod č. 10.19 programu ZM)

17. Rozpočtovém opatření č. 7/2016. (bod č. 10.21 programu ZM)
18. Dělení pozemku před vstupem do čp. 22 pro vyřešení přístupu
po venkovním schodišti z ulice Pohraniční stráže.
(bod č. 10.22 programu ZM)
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46. ZM ukládá

1. Starostovi městyse Chodová Planá vypracovat návrh smlouvy

podle usnesení č. 44.8 tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
(bod č. 10.6.2 programu ZM)

2. Starostovi rozeslat návrh nových Pravidel pro žadatele a příjem-

ce z dotačního programu „Podpora spolků pracujících s mládeží“ všem spolkům s možností zaslání jejich vyjádření a opřipomínkování pravidel do 13.05. 2016. (bod č. 10.15 programu ZM)

47. ZM souhlasí

1. S umístěním sídla spolku SDH Chodová Planá v nemovitosti
ve vlastnictví Městyse Chodová Planá, na adrese Chodská 389,
348 13 Chodová Planá.
(bod č. 10.11 programu ZM)

4. Informaci o nabídce dodávky tepelné energie dodavatelem
FLEA s.r.o., se sídlem Vilémovská 1602, 347 01 Tachov.
(bod č. 10.28 programu ZM)

Dne 29. června 2016
se koná 11. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Chodová Planá.
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti kulturního domu
v 18:00 hodin.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

48. ZM bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti RM.

(bod č. 10.1 programu ZM)

2. Plán činnosti Finančního výboru zastupitelstva městyse Chodová Planá na rok 2016.
(bod č. 10.16 programu ZM)

3. Zprávu o vyhodnocení čerpání dotací na přímou podporu spol-

Ctirad Hirš v.r.

ků za rok 2015. (bod č. 10.20 programu ZM)

CHODOVÁ PLANÁ

13. ČERVNA - 2. ČERVENCE 2016

V. MEZINÁRODNÍ
SOCHAŘSKÉ
SYMPOZIUM
CHODOVÁ PLANÁ
www.chodovaplana.cz

Městys Chodová Planá
a spolek výtvarníků NEFOSIN
Vás zvou do zámeckého parku,
ke každodenní prohlídce vzniku
sochařských děl, vytvářených
v rámci V. mezinárodního
sochařského sympozia.
Součástí třítýdenního sympozia
jsou kulturní programy
pro širokou veřejnost.

www.nefosin.cz

LEON TSOUKERNIK
Ctirad Hirš
soukromý rolník

HOTEL
SLUNCE

s.r.o.

Truhlářství - VÝROBA NÁBYTKU
DŘEVOVÝROBA Luboš Hlačík
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INFORMACE K VOLBÁM
Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů
se budou konat na území ČR ve dnech 7. - 8. října 2016
V Rozhodnutím prezidenta republiky, uveřejněném ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 (částka 54), byly dne 6. 5. 2016
vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů.
Aktuální informace k volbám naleznete na internetových stránkách MV ČR (www.mvcr.cz) pod odkazem ,,Informační servis“ - ,,Volby“, nebo na internetových stránkách Plzeňského kraje (www.plzensky-kraj.cz) pod odkazem ,,Legislativa a vnitřní správa“ - ,,Volby, referendum“.

INFORMACE O VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Voličský průkaz vydává obecní úřad v místě trvalého bydliště voliče, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán.
O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, a to:
osobně
písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslané prostřednictvím datové
schránky
doručením nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 30. 9. 2016 tomu, kdo stálý seznam vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. 5.10. 2016 do 16:00 hod.
Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 22.09. 2016, osobě voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu anebo jej voliči zašle
poštou.
Volby do Senátu Parlamentu ČR:
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby do Senátu Parlamentu ČR, obecní
úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola voleb (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
Žádat o vydání voličského průkazu v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možbné pouze osobně.
Obecní úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém
kole voleb, tj. do 13.10. 2016 do 16:00 hod.

INFORMACE O DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
Informace o doručování písemností osobám s trvalým
pobytem na adrese ohlašovny Chodová Planá, Pohraniční
stráže 129, 348 13 Chodová Planá, okres Tachov.
Úřad městyse Chodová Planá upozorňuje, že od 1.1.2016
platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba
trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit
oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením ( § 10c zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech,
v platném znění).
Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením
pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu Pohraniční
stráže 129, Chodová Planá, se ukládají na podatelně Úřadu
městyse Chodová Planá.
V této souvislosti upozorňujeme, že Úřad městyse Chodová Planá umožňuje v souladu s výše uvedenou právní
úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoli již zásilky samotné. Úřad městyse
Chodová Planá není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu Pohraniční stráže
129, Chodová Planá, jsou ukládány u pobočky České pošty
Chodová Planá, Pohraniční stráže 129.
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Dále upozorňujme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat
občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda
ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s
poučením.
V zájmu každého občana by mělo být učinění takových
opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam,
kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy ( např. zřízení datové
schránky, nahlášení doručovací adresy na ohlašovně).
Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty může nastat fikce doručení, to
znamená, že zásilka je považována za doručenou se všemi
právními důsledky.

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení
zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním
obvodě máte hlášen trvalý pobyt.
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí
lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; desátým dnem se považuje písemnost za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic
nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn.
Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.
Může se stát i Vám!
§ Pan K. má evidovánu adresu místa trvalého pobytu
na adrese sídla ohlašovny, fakticky však bydlí v bytě u své
přítelkyně. Často jezdí autem a při svých cestách se občas
dopustí dopravního přestupku. Postupně má v registru
řidičů zapsáno 12 trestných bodů, o čemž je mu zasláno
oznámení obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Proti provedení záznamu mohl pan K. podat námitky, ale
poštovní zásilku si nepřevzal a v důsledku fikce doručení

začala běžet lhůta pro podání námitek, kterou pan K. promeškal. Obecní úřad obce s rozšířenou působností následně uložil rozhodnutím panu K. sankci spočívající v zákazu
řízení motorových vozidel, přičemž rozhodnutí bylo rovněž
doručeno fikcí. Do 5 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí
byl pan K. povinen odevzdat řidičské oprávnění, tuto povinnost nesplnil a spáchal tím přestupek, za který mu byla
uložena pokuta 10 000 Kč. O sankci se pan K. dozvěděl při
namátkové kontrole provedené Policií České republiky. Následně může být obviněn z trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí, za což mu hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.
§ Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen údaj o adrese
místa trvalého pobytu, a místem nového trvalého pobytu se stala adresa sídla ohlašovny, ukončil před třemi lety
svou podnikatelskou činnost. Z podnikání mu zůstal dluh
na zdravotním pojištění ve výši 20 000 Kč. Tento závazek
nehradil. Po třech letech, kdy nekomunikoval a nepřebíral poštu, protože dojížděl za prací a na dluh zapomněl,
začal dlužnou částku vymáhat exekutor. Dlužná částka se
vyšplhala až na 50 000 Kč. Exekuce byla nařízena srážkami
ze mzdy, rozhodnutí si pan J. nevyzvedl a na základě fikce
doručení nabylo rozhodnutí právní moci. O exekuci se pan
J. dozvěděl následně až od svého zaměstnavatele.

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí
znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například,
že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský
průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta
k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí
mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis
v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti
dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do
15 let totiž stojí 100,- Kč a dobu platnosti má stanovenou
na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých
zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi,
jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat
nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší
možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí
Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island.
Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je
50,- Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo obč. průkazu pro dítě
do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič,

kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí
foto dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání
žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti
a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit
místo rodného listu.
Lhůta vydání cestovního pasu nebo obč. průkazu činí
maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než
30 dnů je možné požádat o vydání cestocního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2.000,- Kč. Bližší informace k
vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že dítě má cestovat mimo Evropskou unii,
doporučujeme se předem informovat u zastupitelského
úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor
na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu - nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová
povinnost) lze zjistit u zastup. úřadu daného státu, popřípadě je lze nalést na webu Ministerstva zahraničních věcí
www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území - informace na cesty“.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Nový zámek Chodová Planá
Spolek NOVÝ ZÁMEK
Chodová Planá z. s.
poøádá na

OBØÍ
ÈLOVÌÈE NEZLOB SE

NÁDVOØÍ
RODINNÉHO
PIVOVARU CHODOVAR

Sobota
18.6.

Spolek Nový Zámek z.s. Chodová Planá
Vás zve na
SOUTÌŽ v Obøím Èlovìèe Nezlob Se

20.3o hod

11. 6. 2016

od 19.30 hod.
skupina TØEHUSK

od 13. oo hodin

Pøedprodej vstupenek
od 27. kvìtna 2016
na tel. èíslech:
724 523 958 - 736 157 289
v tiskárnì Lieblprint Planá

Po skonèení soutìže....KÁCENÍ MÁJE

Obèerstvení zajištìno

Parkování zajištìno v areálu zámku Chodová Planá

VSTUPNÉ - 150,- Kè
dùchodci - 100,- Kè
dìti do 15 let - zdarma

POSTØIŽINY
pùvodní muzikál na motivy románu Bohumila Hrabala,
ve kterém hrají hlavní roli pivo a krásné vlasy paní Sládkové

Zveme širokou veøejnost !

V pøedstavení excelují Jan Rosák, Petr Janèaøík, Pavel Vítek, Lumír Olšovský...

zámecký areál v Chodové Plané

TISKÁRNA

PLANÁ

w w w. l i e b l p r i n t . c z

KARLOVY VARY a.s.
VODÁRNY A KANALIZACE

AFR CHODOVÁ PLANÁ s.r.o.
ŠTÌPÁNEK - zemní práce

OSOTR - Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu
Den plný her pro děti
Občanský spolek pro obnovou tepelského regionu srdečně
zve na den plný her pro děti, připravovaný již tradičně na konec prázdnin (tedy koncem srpna). Návštěvníci se mohou těšit
na den, který se ponese v duchu pohádek. Spousta pohádkových
postav si na chvilku odskočí z pohádek, aby připravila spoustu zajímavých a napínavých úkolů. Pro každého, kdo splní na stanovištích zajímavé i zábavné úkoly, čekají malé odměny. Již tradičně se
bude konat také oblíbená jízda na kárách, střelba ze vzduchovky
a jízda na poníkovi.
Po náročném splnění úkolů čeká všechny malé pohoštění.
Po něm bude probíhat pěvecké a divadelní vystoupení a bude
také možno se seznámit s činností našeho spolku.
Na závěr dne plného her bude vyhlášen výherce zvláštní soutěže,
která bude probíhat po celý den.
Své podněty a připomínky prosím posílejte na e-mail:
kulturniakceosotr@seznam.cz.
Podrobné informace i přesný termín budou včas zveřejněny
na stránkách našeho spolku (http://osotr.cz) a na plakátech.
Diana Bauerová
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IGRO

s.r.o. TACHOV

Komplexní služby v oblasti nakládání s odpady
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http://starousedlici.chodovka.cz
Dne 7. května 2016 se na Návesném rybníce již
3. rokem konaly rybářské závody. Za vydařeného
počasí se vydařily i výborné úlovky. Do závodu se
zapsalo celkem 36 účastníků.
Nejdelší ulovený kapr měřil 66 cm. Mezi dospělými zvítězil p. Luboš Matys s celkovým úlovkem
443 cm ryb. Na druhé příčce se umístil p. Lukáš Radil s 401 cm ulovených ryb a třetím nejúspěšnějším rybářem se stalaroslav Rolko ml. s ulovenými
379 cm ryb.

Foto autor: Jiří Straka

Z dětí se nejvíce dařilo Josefu Gabrielovi ml.
s celkovým úlovkem 251 cm ryb. Dalším úspěšným
rybářem byl Karel Dvořák s 169 cm ulovených ryb
a dále Dominik Černý s 160 cm nachytaných ryb.
Od rybníku odcházeli opálení nejen rybáři, ale
i jejich početný doprovod. Tímto závodem byla
3. rybářská sezóna na Návesném rybníce zahájena.
Foto autor: Jiří Straka

RAZKA reality s.r.o.
- člen Evropského klubu realitních kanceláří
- člen Asociace realitních kanceláří České Republiky

I
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Á
PROD
Již více než 17 let na trhu
Naše služby jsou komplexní - od odborného poradenství až po
vyřízení veškerých náležitostí spojených s prodejem nemovitosti
Inzerujeme nemovitosti na více než 45 českých realitních
serverech
Exkluzivně inzerujeme nemovitosti i na německých realitních
serverech včetně největšího www.immobilienscout24.de

RAZKA reality s.r.o.
www.razka.cz / info@razka.cz
774 725 355 / 374 725 355
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OKÉNKO ZŠ
10. května se konalo Jarní setkání
2.třídy Základní školy, dětí, rodičů,
sourozenců a rodinných příslušníků.
Odpoledne se všichni sešli na družinové zahradě. Děti zazpívaly, předaly maminkám vytvořené knihy.
Všichni společně vyrobili motýlkové
ozdoby. Dále vyluštili pohádkovou
křížovku a průběžně všichni pojídali
přinesené dobrůtky.
Na závěr se konala soutěž v letu
vlastnoručně vyrobených vlaštovek.
Počasí nám přálo, vše se vydařilo.
Světla Ambrožová
třídní učitelka.
Na fotografii je rodinný tým
Tomáška Zítky

Jak jsme vyhráli McDonald´s Cup
3. 5. 2016 se na Městském
stadionu v Tachově uskutečnil
19. ročník McDonald´s Cupu
v malé kopané. Sjelo se deset nejlepší škol okresu Tachov.
Mezi nimi nechyběla ZŠ a MŠ
Chodová Planá. Dvě skupiny
po pěti mužstvech zahájily turnaj
v 9.00. Po velkých bojích jsme svou
skupinu vyhráli a do semifinále nastoupili proti ZŠ Tachov Hornická.
Zápas byl velice těžký, ale dokázali
jsme zvítězit 3:0, což nás posunulo
do závěrečné bitvy. Ve finále se proti
sobě postavila dvě nejlepší mužstva,
která vyhrála své skupiny. ZŠ Střibro
Gagarinova a ZŠ a MŠ Chodová Planá. Zápas měl nevídané tempo, hrálo se nahoru - dolu. Motivací nebyly
jen krásné ceny, ale v případě vítězství i účast na Krajském kole v Plzni.
V prvním poločasu jsme prohrávali
0:2, ale naši kluci se nevzdali. Po bojovném výkonu dokázali, ve druhém poločasu, obrátit nepříznivý výsledek a zvítězit 4:2. Poprvé v historii McDonald´s
Cupu dokázala ZŠ a MŠ Chodová Planá zvítězit. Nemožné se stalo skutečností a naši malí fotbalisté se mohli těšit do Plzně.
Sáša Suk

ZŠ a MŠ Chodová Planá přijme pracovníka na pozici školník.
Bližší informace o podmínkách a náplni práce u ředitele školy - tel.: 374 792 590
nebo na e-mailu: zs.chodovaplana@seznam.cz
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Svátek fotbalu
20.5.2016 se v Plzni konalo finále 19. ročníku
McDonald´s Cupu, za účasti ZŠ a MŠ Chodová Planá.
Našich dvanáct mladých fotbalistů se vydalo na stadion Josefa Žaloudka v doprovodu rodičů, trenérů
(J.Plecitý, R.Ovčačik, P.Bobek) a vedoucího Sáši Suka.
Sešlo se zde osm nejlepších škol z Plzeňského kraje.
Opět se hrálo ve dvou skupinách. ZŠ a MŠ Chodová
Planá svou skupinu vyhrála bez zaváhání a tím se stala velkým překvapením turnaje. V semifinále jsme se
potkali se ZŠ Nýřany. Po velkém boji naše děti zvítězily
a světe div se, byli jsme ve finále. Ohromná radost na
chvíli otupila únavu našich kluků, ale bohužel jenom
na chvíli. Ve finále jsme se utkali s 33.ZŠ Plzeň. Na soupeře jsme bohužel nestačili, ale druhé místo bylo překrásné. Získali jsme i několik dalších ocenění. Vyhráli
jsme nejlepšího střelce turnaje, stal se jím Daneček
Kardoš s 10ti brankami. Ocenění za nejrychlejší gól
turnaje si odnesl Kájík Kardoš – 30 vteřin. Nejmladším
hráčem turnaje byl vyhlášen Davídek Zlatník z MŠ.
Chtěl bych touto cestou hodně poděkovat hráčům
za předvedený výkon, rodičům, trenérům a všem, kdo
nám drželi palce.
Sport ano, drogy ne.
Sáša Suk

SPORTOVNÍ RUBRIKA
Ples Sportovců

V sobotu 26. března se konal již 22. ples sportovců v Chodové Plané. Jako host večera k nám zavítal tentokrát Václav Upír Krejčí, který se zhostil role moderátora, baviče a nakonec i muzikanta.
Na plese byli tradičně vyhlášeni nejlepší sportovci Chodové Plané, kterými se za rok 2015 stali Lucie
a Zdeněk Pokorných. K poslechu a tanci hrál Párty band Jenny CZ.
Hlavními sponzory akce byla společnost Nová Karna s.r.o., Veolie s.r.o., Simona a Luboš Hlačíkovi,
Zuzana a Richard Brümmerovi, Lenka a Jan Volných.
										Tomáš Marcin
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Minigolf
V pátek 6. května 2016 se uskutečnila soutěž v minigolfu. Hrálo se již tradičně v Hotelu u Sládka, kde si zahrát přišlo sedm
mužů, deset žen a šest dětí. Nejlepším mužem se stal Miloš Hlačík, mezi ženami zvítězila Radka Haišmanová a nejlepším
dítětem byl Mikuláš Janoch.
										
Tomáš Marcin
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Dětský den
V sobotu 28.5.2016 se na hřišti v Chodové Plané uskutečnil tradiční den dětí, který pořádá Sportklub Chodová Planá z.s.
a SRPDŠ při ZŠMŠ Chodová Planá z.s. ve spolupráci s Městysem Chodová Planá, Základní a mateřskou školou Chodová
Planá a SDH Chodová Planá.
Touto formou chceme poděkovat sponzorům, kteří přispěli na zajištění dětského dne: Ing. Jan a MUDr. Lenka Volných,
Luboš a Simona Hlačíkovi, Richard a Zuzana Brümmerovi, MARLAX Chodová Planá, Zemní práce Karel Benda, Polytec Chodová Planá, Odborový svaz KOVO při firmě Polytec, Michal a Jitka Sudorovi, Chodovka a.s., Ctirad Hirš a další
										
Tomáš Marcin

Golfisté hráli čtyři turnaje
Golfový klub Chodová Planá odehrál první čtyři turnaje z celoroční soutěže Veolia Masters Tour 2016. První turnaj se hrál 8.dubna v Teplé za účasti 22 hráčů a vyhrál David Hanko. Druhý turnaj se hrál 18.dubna v Alfrédově a mezi 22 hráči opět vyhrál David Hanko. Na třetím turnaji 3. května
v Sokolově bylo 22 hráčů a
tentokrát se vítězem stal Petr
Budka z Mariánských Lázní.
Na posledním turnaji 16. května v Cihelnách u Karlových
Varů hrálo 29 golfistů a vítězství si zopakoval Petr Budka.
Po čtyřech turnajích v sérii průběžně vede David Hanko se 67
body před Milošem Hlačíkem
se 60 body. O třetí místo se dělí
Luboš Hlačík a David Klíma s 59
body.
Příští turnaje se konají v pátek
27. května v Zádubu, v neděli
13. června v Teplé a v pondělí
20. června v Alfrédově.
				
Zapsal Jiří Straka

Šachisté zvou další zájemce
Šachový oddíl Slavoj Chodová Planá na letošek plánuje uspořádat každý měsíc jeden turnaj pro veřejnost. Zatím se konalo pět turnajů. V lednu vyhrál
Štefan Kapolka, v únoru Miroslav Motl, v březnu opět Kapolka, v dubnu Miroslav Lulák
a v květnu Jaroslav Vácha. Průměrná účast na turnajích je
pouze 7 hráčů a proto oddíl zve
další zájemce včetně dětí.
Zájemci se mohou přihlásit
u Jiřího Straky, tel.: 739 834 131.
				
Zapsal Jiří Straka
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Jarní florbalový turnaj
V březnu se naši florbalisté vydali na turnaj do nedalekých Bezdružic. Přijali pozvánku IZS a poměřili síly s celky : Policie
K. Lázně, Hasiči Bezdružice, Hasiči Teplá, Hasiči Stříbro, Záchranná služba K. Lázně. Naše mužstvo Slavoje se od začátku
turnaje poohlíželo po umístění na předních příčkách, ale hned první zápas ukázal, že hra ve velké hale bude potřebovat
hodně týmové práce.
Družstvo ve složení : Mirka Suková, Zdenek Pokorný, Martin Sachr, Luboš Pártl, Sáša Suk, Libor Hlačík, Vojtěch Janda, Milan Šmolík a Luboš Valenta na úvod prohrálo první utkání proti celku Hasiči Teplá. Po přeskupení hracích lajn už neztratilo
jediný bod a všechny zbylá utkání vyhrálo. Díky této vítězné vlně otočilo i poslední zápas proti Stříbru. Mužstvo Slavoj
Chodová Planá poprvé v historii vyhrálo tento turnaj a slavilo tak zasloužené vítězství.
Mirka Suková

Velikonoční florbalový turnaj 2016
10. 4. 2016 se Chodovoplánští florbalisté sešli
k již 7. ročníku Velikonočního turnaje v Chodové
Plané. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 týmů : Tatran, Panteři, Indiáni, Husitská a Brod. Po všech odehraných zápasech vzešel trochu překvapivý, ale
po celou dobu turnaje suverénní tým Husitská.
Mužstvo ve složení : Sáša Suk, Zdenek Pokorný,
Vojtěch Janda a Jiří Rožumberg neprohrálo jediné
utkání a stalo se tak jednoznačným vítězem celého turnaje. Nejlepším střelcem celého turnaje byl
Luboš Pártl s 15 ti brankami z Tatranu. Nejlepším
brankářem turnaje byl Martin Seidler z celku Brod.
Mirka Suková
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Jarní tenisový turnaj
V neděli 24. 4. 2016 uspořádal Tenisový oddíl Slavoj Chodová Planá turnaj pro děti. I přes nepřízeň počasí se sešlo 21
dětí. Organizátoři turnaje se proto rozhodli turnaj přesunout do Kulturního domu. Tenisté byli rozděleni do tří kategorií:
Minitenis, Babytenis a Žactvo. Hrálo se systémem každý s každým do 6ti bodů (Babytenisté do 11).
V kategorii Minitenis (8minitenistů), byla první čtyři místa ryze v dámském obsazení, i když domácí David Pokorný
zůstal na pátém místě pouze o skóre a to jen o několik míčů. Na čtvrtém místě skončila Vanessa Cimická z Plané, která
dokázala jako jediná porazit vítězku. Na třetím místě se umístila Patricie Strnadová z Plané s pěti výhrami. Druhé místo
obsadila Tereza Heindrichová z Plané, která pouze dvakrát prohrála. Prvenství z turnaje v kategorii Minitenis si odnesla
Nikola Černohorská a s jedinou ztrátou kytičky byla jednoznačnou vítězkou.
V kategorii Babytenis (7 minitenistů) se hrálo do 11ti bodů. Celá tato skupina byla složena z tenistů, kteří zanedlouho
zahájí první ročník registrované krajské soutěže - Babytenis. Na čtvrtém místě skončila domácí Anna Černá se třemi výhrami a to pouze o skóre, kde jí chyběly jen 3 vyhrané míčky na vyšší příčku. Na třetím místě se umístila Petra Procházková
z Plané, která se jako jediná vtěsnala mezi domácí hráče. Druhou příčku obsadil pouze s jedinou prohrou talentovaný
Adam Slepička. První místo, bez jediné prohry a ztráty jen několika míčků získal suverénní Štěpán Šilhavý.		
Poslední kategorie Žactvo (10 tenistů) byla rozehrána také do 6ti bodů. Příjemným překvapením byla účast 4 baby-mini tenistů, kteří se v soutěži rozhodně neztratili. O velice vyrovnaných soubojích svědčí fakt, že hned na třech předních
místech rozhodovalo až konečné
skóre. Na čtvrtém místě se umístila
Lucie Procházková z Plané, starší z
tenisových sester. Třetí místo obsadila ranařka Kateřina Šteflová z Plané, které chyběly pouze dva vyhrané míčky na vyšší umístění. Druhé
místo bylo výsledkem kvalitního tenisu, který po celý turnaj předváděl
Štěpán Šilhavý. První příčku obsadil
Karel Kepl, který hned první souboj
zaváhal, poté už ale neztratil jediný
zápas a zaslouženě vyhrál.
M. Suková
				
SPORT ANO, DROGY NE
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Informace o zájezdu na muzikál EVITA
Na základě přihlášených zájemců na zájezd byl vybrán muzikál Evita - Studio DVA Divadlo - muzikál, který
dobyl svět - A.L. Webber, více na www.studiodva.cz
Zájezd se uskuteční v říjnu 2016, přesné datum sdělí zástupce firmy Bonusys.cz během měsíce června
nebo července a bude všem včas oznámen.
Městys přispívá finanční částkou na autobusovou dopravu a na jednu vstupenku, druhá vstupenka je hrazena divákem. Při závazné rezervaci je požadována nevratná záloha ve výši 300,- Kč.
Zájemci se stále 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 počet vstupenek. Ještě je volných cca 10 míst.
starosta městyse

EVITA
Strhující příběh. Vášnivá Argentina. Geniální hudba Andrew Lloyd Webbera. Živý orchestr. Fascinující hity Don´t cry for me Argentina, You must love me a mnoho dalších. Emoce, které vás uchvátí.
Libreto - Tim Rice
Hudba - Andrew Lloyd Webber
České přebásnění - Michael Prostějovský
Režie - Ondřej Sokol
Hudební nastudování - Kryštof Marek
Původní divadelní režie: Harold Prince
Ve spolupráci s The Really Useful Group Ltd. London
Délka představení: 2 hod. 10 min. včetně přestávky

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. 8. 2016. Toto číslo vychází 8. 6. 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, tel.: 720 482 092 Tisk: Marieprint s.r.o. - tiskárna Kňourek Planá, tel.: 777 860 151
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