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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané.
Dnes Vás srdečně zdravím v průběhu Adventních
svátků, tedy v období „očekávání příchodu“ něčeho
krásného a příjemného. Většině z nás se vybaví očekávání
oslav narození Ježíška, čas krásných vůní a dobré vůle.
Ale je to i očekávání zimního slunovratu, kdy se začíná den
opět prodlužovat a tolik vytoužené jaro se pomalinku začne
přibližovat.
Je to ale i čas hodnocení naší práce za uplynulý
rok a čas plánování roku příštího.
Hodnocení mé práce nechám z velké části na Vás,
milí spoluobčané. Jedině Vy, Vaše spokojenost a dobrá
nálada může být pro nás na radnici tím barometrem, který
ukáže, zda se nám podařilo správně odhadnout a vytušit
Vaše přání a potřeby a alespoň z části Vám je vyplnit.
Důslednou snahou využívat veškeré dostupné
dotace, korektním přístupem ke státním institucím i
místním podnikatelům, ale i ekonomickým využitím našeho
majetku se nám dařilo plnit obecní kasu více než kdy
v minulých letech. Proto jsme našli odvahu k investicím i do
oblastí, o kterých se nedá hovořit jako o zlatém dole, ale
jsou pro rozvoj obce a kvalitu našeho života v ní potřebné.
Je to například dofinancování 10 stavebních pozemků ve
Vyškovské ulici, zbrusu nového povrchu Sadové ulice
včetně chodníků, nového záchytného parkoviště za
kostelem a v neposlední řadě i krásného víceúčelového
hřiště, kulturního zázemí u tenisových kurtů a rekonstrukce
fotbalových šaten. V neposlední řadě se nám, spolu s naší
a.s. Chodovka, podařilo oživit areál bývalého autoparku,
který byl po léta ostudou obce a koulí na noze. Nyní je to
kulturní, plynofikovaná průmyslová zóna, přinášející
nemalé finanční prostředky do naší společné pokladny.
V roce 2009 připravujeme mimo jiné realizaci
dalších 24 stavebních pozemků v prostoru za Sadovou ulicí
a větší finanční částku směřujeme i do oprav a
rekonstrukcí komunikací pro naše osady, na které se
mnohdy trochu zapomínalo. Na komunikace, zejména pak
na budování chybějících parkovacích míst se zaměříme i
v centru Chodové Plané. Akce, na kterou se však osobně
velmi těším, je komplexní rekonstrukce našeho náměstí,
včetně oživení naší historické kašny. Bude to investice za
více něž 6 milionů korun, kterou nám z velké části uhradí
dotační fond Evropské unie a bude zahájena již na počátku
roku. Současně dostane naše radnice nový kabát, který si
již dlouho zasluhuje.
Nyní bych rád poděkoval všem, kteří nám
pomáhají a kteří nám drží palce. Všem těm z Vás, kteří
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nejsou lhostejni k tomu, jak to v naší obci vypadá. Těm,
kteří si váží pořádku a neváhají „vytahat za ucho“ každého,
který nám, ale i Vám naší snahu o pořádek maří. Ty, kteří
si pletou veřejné prostory naší obce (např. prostory za
kostelem, kolem tribuny na hřišti, kolem Kohouťáku a další)
s veřejným smetištěm a neváží si práce ostatních, ale
v koncovce ani sami sebe. Važme si jeden druhého,
buďme k sobě milí a pozorní, ale také přísní a kritičtí. Jen
tím budeme dobrým příkladem a dobrými učiteli, našim
dětem a dorostencům, kteří jednou budou řídit městys
Chodovou Planou po nás.
Moc se těším na setkání s Vámi pod půlnočním
ohňostrojem.
Letos,
netradičně
před
chystanou
rekonstrukcí našeho náměstíčka, se sejdeme na nádvoří
před restaurací Stará Sladovna, čímž bychom také rádi
vzdali hold tomuto novému překrásnému místu, které
ozdobilo naší obec právě v tomto roce.
Přeji Vám krásné prožití Vánočních svátků, mnoho
radosti, lásky, voňavé pohody v čase Vánočním a hodně
štěstí a zdraví v roce 2009.
Ing. Jan Volný

Městys Chodová Planá
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008,
o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí
Zastupitelstvo městyse Chodová Planá se na svém
zasedání dne 30.7. 2008 usnesením č. 44.1 usneslo vydat
na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Místní koeficient
Na území městyse Chodová Planá se stanovuje místní
koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka
za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných
nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, ve
výši 3.
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.
1. 2009 .
Ing. Jana Batrlová v.r.
Ing. Jan Volný v.r.
místostarosta

starosta

Obecně závazná vyhláška
městyse Chodová Planá
č. 2/2008,

o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je
provozování výherních hracích přístrojů zakázáno
Zastupitelstvo městyse Chodová Planá se na svém
zasedání dne 17.09. 2008 usnesením č.48.3 usneslo vydat
na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. d), §
35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Určení míst
Výherní hrací přístroje je zakázáno provozovat na
těchto veřejně přístupných místech:
a) na
všech
veřejně
přístupných
místech
ve
vyjmenovaných ulicích; seznam těchto ulic je uveden
v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky,
b) na všech veřejně přístupných místech ve vzdálenosti
do 500 metrů od základní školy v ulici Pohraniční
stráže č.p.193 .
Čl. 2
Přechodné ustanovení
Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo
povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné
vyhlášky, lze provozovat na místech uvedených v článku 1
nejdéle do doby stanovené vydaným povolením.
Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.
dnem po dni jejího vyhlášení.
Ing. Jana Batrlová v.r.

Ing. Jan Volný v.r.

místostarosta

starosta

Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/ 2008
Seznam ulic
Pohraniční stráže
Kyjovská
Chodská
Výškovská – zastavěná část obce
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TIP na vánoční dárek
Od 4.prosince je možno v pokladně úřadu zakoupit
druhé rozšířené vydání publikace "Plánsko na starých
pohlednicích" cena je 470,- Kč.
Silvestr 2008
Městys Chodová Planá a rodinný pivovar Chodovar
vás srdečně zvou na rozloučení s rokem 2008, které se
uskuteční na přelomu 31. prosince a 1. ledna na nádvoří
Beeraria Stará Sladovna. Pro všechny, kdo přijdou je
připraveno občerstvení zdarma. Oslava se koná za
každého počasí
Program:
00.15 - sraz na nádvoří Staré Sladovny
00.30 - slavnostní ohňostroj a společný novoroční připitek
Vývoj obyvatelstva v letech 2006 - 2008
Počet obyvatel za jednotlivé osady a obec celkem:
(údaje k 31.10.08)
2006 2007 2008
Chodová Planá
1529 1526 1534
Boněnov
70
71
73
Dolní Kramolín
42
43
39
Holubín
1
1
1
Hostíčkov
8
5
6
Michalovy Hory
74
71
69
Pístov
14
13
13
Výškov
43
43
46
Celkem
1781 1773 1781
Jednotlivé změny obyvatelstva v roce 2008:
Narození
20
Úmrtí
12
Svatby
10
Rozvody
8
Počet přistěhovaných 42
Počet odstěhovaných 34
Plecitá Věra
matrikářka
Připravované území pro výstavbu RD

Úřední vývěska městysu Chodová Planá
Poplatek za svoz komunálního odpadu v r. 2009
Výše poplatku zůstává stejná tj. 500,- Kč za osobu.
Poplatek je splatný do 31.1. 2009. V případě zálohových
plateb je 1. část poplatku je splatná do 31.1.2009 a
doplatek je třeba uhradit nejdéle do 31.7.2009. Novinkou
je, že v příštím roce se nádoby nebudou označovat
známkami, tudíž není třeba si známky vyzvedávat.
Studie Lázní Berchem
V 1. patře budovy úřadu městyse v Chodové Plané,
Pohraniční str.129,je vystavena studie Lázní Berchem. Přijďte
se podívat a vyjádřit svůj názor na tuto možnost využití zámku
a přilehlého areálu.
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I pro rok 2009 připravujeme parcely pro individuální
výstavbu. V I. etapě se bude jednat o parcely v prostoru
jihovýchodní části obce. Podobně jako ve Výškovské ul.
bude provedeno dělení pozemku na jednotlivé parcely a
jejich zasíťování.

Oznámení a sdělení spolků a organizací
TJ Slavoj bilancuje

Tělovýchovná jednota Slavoj Chodová Planá
v roce 2008 sdružovala šest sportovních oddílů. Ve
fotbalovém oddílu hrálo družstvo A dospělých okresní
přebor. Na jaře skončilo na 6.místě a po podzimu je na
3.místě. Družstvo B dospělých hrálo IV.třídu. Na jaře
skončilo na 3.místě a po podzimu je na 7.místě.
V mládežnických kategoriích hrálo na jaře družstvo žáků
okresní přebor a skončilo na 8.místě. Protože však hodně
hráčů z věkových důvodů končilo a mladších žáků bylo
málo, žákovské družstvo se v červnu zrušilo. Ale naopak
od podzimu bylo do okresního přeboru po dlouhé době
přihlášeno dorostenecké družstvo. To je zatím na druhém
místě. V srpnu se konal tradiční Memoriál Vojtěcha Nemce
a Jana Plecitého za účasti čtyř družstev. Domácí získali
2.místo. Předsedou fotbalového oddílu je Václav Spour.
Tenisový oddíl v roce 2008 odstranil dvě staré
mobilní buňky a místo nich vybudoval novou dřevěnou
klubovnu. Také opravil bývalý přístřešek na antuku a
zhotovil zde uzamykatelnou místnost na nářadí. Během
roku fungoval žákovský tenisový kroužek s průměrnou
účastí 10 dětí. Okresní soutěž pod názvem Davis cup hrála
opět čtyři družstva, ale jejich výsledky byly zklamáním.
V turnaji Grand prix hrálo 21 hráčů a zvítězil Lukáš Kulíř
z Plané. V září se konal turnaj pro děti do 10 let. Zúčastnilo
se 9 dětí z celých západních Čech a domácí Tereza
Krejzová obsadila 4.místo. Závěrečný turnaj Masters vyhrál
nejlepší oddílový hráč Libor Hlačík, který je zároveň novým
předsedou tenisového oddílu.
Oddíl stolního tenisu měl v soutěžích 4 družstva.
Již čtvrtým rokem hraje družstvo A krajskou soutěž. Toto
družstvo na jaře vyhrálo základní skupinu, ale v play off
nečekaně brzy vypadlo a nepostoupilo. Na podzim se mu
nedaří a bojuje pouze o udržení. Družstva B a C hrají
v I.skupině okresního přeboru a udržují se kolem středu
tabulky. Družstvo D hraje II.skupinu okresního přeboru.
Jeho výsledky jsou sice slabší, ale hlavním cílem je zde
vychovávat mladé hráče. Předsedou oddílu stolního tenisu
je Rudolf Rolko.
Oddíl rekreačního sportu je znám pod názvem
Sportklub. V roce 2008 uspořádal řadu tradičních
sportovních akcí pro veřejnost. Jmenujme alespoň
společné dovolené na kolech a na lodích, Chodovoplánský
triatlon, Běh z Pístova, volejbalový turnaj, zájezdy do
bazénu a na kuželky. Pro děti se konaly soutěže ve střelbě
ze vzduchovky, v běhu, v jízdě na kolech a v míčovém
trojboji. Sportklub pro ně též zorganizoval oslavu Dětského
dne. Dva členové jsou vedoucími sportovního kroužku.
Předsedou oddílu je Jan Ambrož.
Šachový oddíl hrál na jaře okresní soutěž
družstev, ale skončil zde poslední. Kvůli špatné docházce
hráčů se již letos do soutěže nepřihlásil. Během roku se
konaly tři turnaje pro veřejnost. Předsedou oddílu je Karel
Mašek.
Nohejbalový oddíl hrál okresní soutěž a umístil se
na 8.místě. Na podzim uspořádal tradiční turnaj volených
trojic, který se poprvé uskutečnil na novém víceúčelovém
hřišti za tribunou. Za účasti 5 družstev zvítězila trojice
Marek Rožnaj, Zdeněk Rolko a Jiří Straka. Předsedou
oddílu je Rudolf Rolko.
Jiří Straka
Zpráva o činnosti A mužstva
FO TJ Slavoj Chodová Planá
Letní příprava A mužstva začala v polovině
července. Nové trenérské dvojici Krejza - Buday se
přihlásilo 14 hráčů doplněných hráči B mužstva. Ti
docházeli na trénink 4x týdně. První herní test se vydařil na
výbornou. Po několika letech jsme vyhráli Memoriál

Vojtěcha Nemce a Jana Plecitého. Další víkend jsme
skočili druzí v turnaji měst, který pořádal městys Chodová
Planá. Soutěžní ročník jsme zahájili dvěma výhrami
(Částkov, Přimda). Úspěšný začátek jsme bohužel
v domácích utkáních nepotvrdili ( Ch.Újezd, Černošín 1
bod). Nečekaně jsme také ztratili body s Lomem a
především se Záchlumím. V osmém kole jsme doma
porazili Kšice 4:1 a až do konce podzimní části jsme
neprohráli. Získali jsme v řadě 16 bodů a skončili jsme na
celkovém třetím místě se ziskem 26 bodů a nejlepším
skóre ze všech klubů II.třídy. Celková bilance podzimu je 8
vítězství, 2 remizy a 3 prohry. Nejlepšími střelci Slavoje se
po podzimní části stali Pikl Josef s 11ti brankami, Plecitý
Jan s 8mi a Hrabák Pavel s 5ti brankami. Slavoj nastupoval
v podzimní části okresního přeboru v této sestavě: Wágner
– Zápotočný, Kutička, Pikl L., Hrabák, Ryška, Rolko - Kunc,
Pikl J., Krejza, Benedikt - Plecitý, Soukup R., Soukup B., a
Matys. Vedoucím mužstva byl Brůžek Milan. Podzimní část
byla zakončena 15.11. 2008 slavnostním večerem v pivnici
U slunce. Zúčastnili se všichni hráči Slavoje s manželkami
a přítelkyněmi.
Zimní přípravné období začíná pro hráče A
mužstva 12.1.2009. Slavoj se zúčastní zimního turnaje v
Tachově na umělé trávě. Závěrem bych chtěl popřát všem
hráčům a členům realizačního týmu do nového roku hodně
zdraví štěstí a pohody.
Buday Ladislav
trenér

Zpráva o činnosti B-mužstva a dorostu FO
Příprava B mužstva začala společně s A
mužstvem. Hráči se scházeli dle svých možností,
doplňovali A mužstvo na přátelských utkáních a
turnajových zápasech. B mužstvo mělo střídavé výsledky.
Uhrálo 4 vítěztví, 2 remizy a 8x odešlo poraženo. Získali
celkem 14. bodů a při skóre 64:54 skončilo na 7.místě.
Vedoucím B mužstva je Michal Oravec a trenérem Zdeněk
Rolko. V letošním roce jsme zrušili žákovské družstvo a
nahradili mužstvem dorostu. Dorostenci si vedli velmi
dobře a pouze dvě utkání prohráli (s vedoucí Jiskrou
ERPUŽICE). Mužstvo skončilo na pěkném 2. místě se
ztrátou pěti bodů na Jiskru Erpužice. Získalo 24. bodů a
skóre 34 : 9. Vedoucím dorostu je Janko Toma a trenérem
Kamil Gerneš. Mužstvo je doplňováno žáky. Všem přejeme
hodně sportovních úspěchů v roce 2009.
Milan Brůžek
jednatel
SPOZ – sbor pro občanské záležitosti
SPOZ má v roce 2008 šest členek. V letošním roce
obešly členky s gratulací a dárkovými balíčky 57 jubilantů.
Blahopřání jsme odeslaly dalším 66 jubilantům. Dalšími
milými akcemi jsou svatby a vítání občánků. V obci se letos
uskutečnilo 10 svateb. Jedna se konala pod vzrostlým
ořechem v Hostíčkově a druhá v krásném prostředí na
nádvoří hotelu v Chodové Plané. Dalších osm v obřadní
místnosti na radnici. Nové občánky naší obce jsme vítali
celkem 4 krát. Dohromady se na radnici poprvé představilo
26 miminek, z toho 11 chlapečků a 15 holčiček.
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Marii
Plecité, Stanislavě Sloupové, Marii Klobásové a Janě
Füldnerové za jejich přístup ke svým úkolům, protože tuto
činnost vykonávají jen a pouze ve svém volném čase.
Další dík patří panu Janu Raabovi, který provádí zápisy a
kresby do pamětních kronik městyse.
Věra Plecitá
předseda SPOZ

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů v Chodové Plané čítá 40
členů včetně 17 dětí a 8 členů výjezdové jednotky Městyse
Chodové Plané.
Sbor dobrovolných hasičů je zaměřen na požární
ochranu a věnuje se výchově mladých hasičů, kterých je
stále málo. Sbor také uspořádal hasičský ples a dvě
hasičské soutěže v požárním útoku. V červnu se na hřišti
Slavoje uskutečnila soutěž o putovní pohár starosty SDH a
v září v areálu místního pivovaru Chodovar VI. ročník
memoriálu Václava Zimáka. Pravidelně se zapojujeme do
dění v obci. Sbor je rozdělen na dvě části společné
spolupráce. Sbor dobrovolných hasičů Chodová Planá je
organizace zaměřená na požární ochranu a vychovávání
nových členů do výjezdové jednotky. Druhou částí je
výjezdová jednotka Městyse Chodová Planá, která má 10
členů - velitele jednotky,2 velitelé družstev, 3 strojníků a 4
hasiči. Také má svého technika chemické služby. Tato
jednotka je financována s rozpočtu Městyse, příspěvku
kraje a sponzorů. Jednotka je zařazena do integrovaného
záchranného systému Plzeňského kraje. Byla založena pro
ochranu majetku a zdraví občanů městyse a okolí a do
30.listopadu vyjela k 17ti událostem. Z toho 7 bylo mimo
katastr městyse. Jednalo se o 10 požárů, 5 technických
pomocí a 2 dopravní nehody. Jednotka se zúčastnila
prověřovacího cvičení na místní základní škole, kde byla
předvedena ukázka záchrany člověka a vyproštění osoby z
havarovaného auta. Také se účastnila společného
prověřovacího cvičení na základní škole v Plané na
Náměstí. Jednotka uskutečnila den otevřených dveří pro
místní základní školu, kde byla vyhlášena soutěž o nejlepší
obrázek hasičů očima dětí. Uskutečnila se i první návštěva
školy v Hamerníkách, kde byl dětem předveden celý
průběh výjezdu jednotky. Simulovaný požár střechy a
ukázka rozstříhání části vozidla. Děti pak měli možnost si
prohlédnout celou hasičskou techniku. Jednotka se
pravidelně účastní akcí pořádaných místním pivovarem.
Šestkrát jednotka zajišťovala požární dohled na závodech
na dlouhé ploché dráze v Mariánských Lázních. Hasiči
odpracovali 4 hodiny na údržbě hasičské zbrojnice, 55
hodin na údržbě výstroje a 134 hodin na údržbě vozového
parku. Pravidelně se zúčastňují různých školení, která jsou
nedílnou součástí jejich činnosti.
Kuriózní událostí byl požár osamoceného stromu
hned na Nový rok v prostoru bývalé „kachňárny“ směr
Kyjov. Událostí vzácnou byla pro všechny občany včetně
nás návštěva prezidenta České republiky Václav Klause.
Za pozastavení možná stojí také požár stohu v obci Zadní
Chodov, kam jednotka dorazila jako první. Další byl požár
Černošínské skládky, kde jednotka zasahovala 12 hodin.
Událost, která stojí za připomenutí a již jsme o ní v
Regentu psali, byl PYROCAR 2008 na letišti v Přibyslavi.
Na závěr roku 2008 bych chtěl poděkovat všem členům
sboru a výjezdové jednotky za dobře vykonanou práci v
roce 2008 a popřát jim do nového roku mnoho úspěchů a
zdraví. Dále bych touto cestou chtěl poděkovat Městysu
Chodová Planá , rodinnému pivovaru Chodovar a firmě
PEGUFORM za spolupráci a pochopení našeho poslání
„Nechť kdekoli oheň splane, já splním svoji
povinnost, pro záchranu životů Pane dej mi síly dost........“
Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do
nového roku všem přejí hasiči.
Václav Zimák
velitel

Svaz tělesně postižených,
místní organizace Chodová Planá

Naše organizace má 80 členů. Ani v letošním roce
jsme
nezaháleli.
Každému
členu
k narozeninám
doručujeme pohlednici s přáním. Dvakrát do roka se
snažíme vyrazit do německého Weidenu, do bazénu,
abychom trošku procvičili pohybový aparát a tím upevnili
své zdraví, kterého si jistě každý váží. Jen kdyby byl o tuto
akci větší zájem. Jako každý rok, tak i letos, jsme
uskutečnili na jaře setkání členů a přátel organizace,
s návštěvou hostů ze Störnsteinu. Na podzim toto setkání
pořádáme společně se SPOZem. Tady si můžeme díky
sponzorům uspořádat malou tombolu. Abychom lépe
poznali naši krásnou zem a památky, tak jsme navštívili
Plzeňskou ZOO a krásný zámek „Kamenný dvůr“, který
všem doporučujeme. Zúčastňujeme se pozvání na akce
organizací Tachovského okresu. Na blížící se Štědrý den
se chystáme navštívit imobilní členy a předat jim malou
pozornost.
„Nestojíme na slepé koleji! Jedeme dál.“
Věra Hasoňová
Vyhlídka pro Michalovy Hory
Občanské sdružení Michalovy Hory v uplynulém
roce pokračovalo v aktivitách započatých v předcházejících
letech. Patrně nejviditelnější je vyhlídková stezka, která v
trase historické pěšiny k terasovitým políčkům zpřístupňuje
nejkrásnější výhledy na Michalovy Hory i okolní malebné
údolí. Díky ochotné pomoci městyse a neúnavné mravenčí
práci pana Františka Marka byly upřesněny vlastnické
vztahy k souvisejícím pozemkům, vymýceny náletové
dřeviny, upraven terén a samotná stezka zpevněna hrubým
pískem. Poslední úsek u bývalého úřadu čeká na své
zpřístupnění v první polovině příštího roku. U bývalého
úřadu je naplánován vývěr železité vody z téměř půl
tisíciletí staré štoly Minerálka. Projektová dokumentace je
hotová, realizaci plánujeme do dvou let. Pokud se v
budoucnu povede i náročná rekonstrukce bývalého horního
úřadu, bude odtud možno vyšplhat strmou stezkou nad
Michalovy Hory, odpočinout si ve stylovém altánu na
nejvyšší vyhlídce, sejít kolem několika zřetelných
pozůstatků středověké důlní činnosti a vrátit se pro
osvěžení k minerálnímu pramenu či orosenému pivu na
návsi, která po plánované rekultivaci již nebude rozpálenou
asfaltovou pouští, ale oázou se stromy a místem pro lidi.
Kromě činností zaměřených výrazně do budoucnosti jsme
se však činili například při kosení strání s výskytem
vzácných chráněných květin, zabezpečování vchodu do
štoly Malá Barbora, kde nezvaní návštěvníci rušili
přezimující chráněné netopýry (obě akce ve spolupráci
s CHKO Slavkovský les), výsadbě sadu původních druhů
ovocných dřevin (společně s Ligou lesní moudrosti), při
organizaci akcí pro děti i dospělé, při péči o pronajatý
místní kostel a dalších. Všechna naše činnost sleduje
jediný cíl. Aby v tom okouzlujícím údolí s bývalým
historickým městem Michalovy Hory bylo nám i
návštěvníkům v budoucnu ještě příjemněji, než dnes. A i
když některé naše plány jsou smělé, dokázali jsme už v
minulých letech, že nesedíme s rukama v klíně, ale umíme
přiložit ruku k dílu.
Josef Ansl

Sdružení místních občanu a chalupářů Hostíčkov
Naše sdružení má 40 členů. Celý rok pořádáme
brigády při, kterých se snažíme zvelebovat náš Hostíčkov.
Provádíme úklid obce a sekání trávy. Naší první akcí
v roce je „Stavění máje“. Dospělí společně s dětmi zdobí

májku. Pro děti je připravena spousta soutěží. Májka se
staví u naší hospůdky „Bez bab“. Další oblíbenou akcí je
„Prvomájový průvod“ s alegorickými vozy. Na začátku
prázdnin pořádáme především pro děti „Hostíčkovskou
pouť“. Opět je připraveno spousta soutěží pro nejmenší.
Naší specialitou je Hostíčkovská dobrota – což je soutěž o
nejlepší kulinářskou specialitu. U hospody koulíme sud na
čas a večer máme ohňostroj. Jako rozloučení
s prázdninami pořádáme „Benátskou noc“. Ta se koná u
rybníka, opět soutěže a ohňostroj. Všechny tyto akce
provází živá hudba. Na podzim pořádáme na louce nad
obcí „Drakyádu“ většinou se účastní tak 15 dětí s rodiči. Na
závěr roku je přichystána tradiční „Mikulášská nadílka“,
která se koná v hospůdce Bez bab. Přijde Mikuláš a 2 čerti,
kteří dětem dle zásluh nadělí buď uhlí a brambory, nebo
nějaké sladkosti, ale protože jsou „hostíčkovské“ děti
hodné a nezlobí, tak dostávají většinou dobroty. Pro
dospělé pořádáme 1. sobotu v novém roce Silvestra a opět
s občerstvením a ohňostrojem. V příštím roce budeme
nadále zvelebovat naší obec a chystáme rekonstrukci
návsi.
SOCH Hostíškov
Sdružení obce Výškov
Během letošního roku jsme se uspořádali několik
aktivit, kde se mohli vyřádit jak dospělí, tak i děti. Když
pomineme Velikonoce, kde se vyřádí hlavně muži, tak to
začalo stavěním Máje, kde přiložili ruku k dílu všichni. Ženy
vyráběli květiny a fáborky, děti skotačili kolem a muži se
postarali o dovoz májky a dřeva na táborák. Vše se
poskládalo dohromady jako skládačka a večer se všichni
veselili. Nemůžeme vynechat ani kácení Máje, kde už vše
proběhlo podstatně rychleji a veselice s pečením buřtů
potěšila hlavně dětičky, které si předtím zahráli fotbálek na
hřišti, aby jim trošku vyhládlo. Když je řeč o hřišti, scházejí
se muži několikrát do roka, aby posekali některé části
obce, kde se scházíme a prostory kolem rybníků. Aby se
klukům lépe kopalo během celé sezóny, tak se jim každých
14 dní seká hřiště. Při této příležitosti si zase popovídají
chlapi a odpočinou si od svých ženských protějšků. Jednou
z nejoblíbenějších akcí je „Dětský den“. Všechny atrakce
jsme připravili na hřišti daleko od silnice, tak děti řádily, jak
nejvíc mohly. Vysloužily si hromadu sladkostí a radostí
z her a úkolů. Nakonec si tatínkové zahráli fotbal a celé se
to zakončilo pořádným táborákem a občerstvením ve
formě buřtů a dobrot. Samozřejmě se i k nám do Výškova
přišli podívat čerti, kteří obešli vesnici a podívali se na
zoubek všem zlobivým a hodným dětem. A nevynechali ani
rodiče, aby to dětem nepřišlo líto. Podle zásluh a míry
zlobení rozdali balíčky plné dobrot. Na závěr roku jsme se
rozhodli připravit „Silvestrovský ohňostroj“. Všichni se
sejdeme na návsi, budeme oslavovat a společně si
počkáme na příchod půlnoci a popřejeme si vše krásného
do nového roku. Tak krásný nový rok všem a budeme se
těšit, co nového nám přinese.
Sdružení obce Výškov
Co se děje v mateřské škole
Učitelky s dětmi pracují v týdnech vždy s určitým
námětem. V takovém týdnu se děti učí hrou, zkoumají,
vyprávějí si pohádky a zážitky, zpívají, kreslí. Učí se žít
s kamarády a učitelkami. Učitelky připravily tyto týdny: Co
umí vítr a déšť, Moje tělo a zdraví, Týden plný knoflíků, Za
zvířátky do lesa, Přijede Martin na bílém koni?, Týden
s Martinem a koňmi a Když kamarád stůně.
Pokračovaly další 4 lekce předplaveckého výcviku
v Tachově. Dětem se ve vodě líbilo a učitelkám a plavčíci

Ivetě Slobodové se zase líbily pokroky dětí. Pět dětí
překonalo 10-ti metrový bazén. Teď je to na rodičích, aby
v dětech dál rozvíjeli získané pohybové dovednosti. Na
závěrečné lekci děti obdržely „mokré vysvědčení“.
Absolvovali jsme další 4 lekce školičky bruslení
v Mariánských Lázních. Děti dělají na ledě velké pokroky.
Učí se prvky rovnováhy, jízdě na bruslích, překračují
překážky, snaží se zvládnout slalomovou dráhu, podjíždí
branky, dělají „hady, mašinky, koňská spřežení“, sbírají
kužely, honí se….
Radost jsme měli z akce „Posvítíme Martinovi na
cestu“. Zájem dětí a rodičů byl veliký, sešlo se nás 250.
Průvod s lampióny se vydal do parku, kde nás na louce
čekal Martin s koněm. Děkujeme Josefu a Stanislavě
Janochovými za spolupráci a ochotu.V parku na lavičce
bylo zastavení s písničkou, kde si přítomní mohli zazpívat
písně o koních za doprovodu kytary a heligonky.
Předškolní děti navštívily své kamarády v 1. třídě
základní školy, kde se školáci pochlubili, co už dovedou.
Zajímavosti o sovách a papoušcích se děti dozvěděly na
vystoupení kouzelníka s ptáky.
Uskutečnilo se další setkání klubu maminek.
Okresní svaz zahrádkářů nám předal pohár za
nejlepší výtvarnou práci v kategorii mateřských škol.
V jednotlivcích dostaly pohárky Tereza Brožáková a Jan
Samuel Janoch. Vyhodnocení se konalo v Tachově.
Co připravujeme na prosinec?
Vyrábíme přání, dárky a nacvičujeme kulturní
vánoční pásmo.
5.12. Mikuláš, čert a anděl v mateřské škole
4.12. Vánoční fotografování
6.12. vítání občánků
9. 12. tvořivé vánoční dílny
10. a 17. 12. školička bruslení
11.12. koleda v Chodovaru a Peguformu
15
16. 12. od 15 hodin vánoční posezení v mateřské škole
17. 12. od 8°° Ježíšek v mate řské škole
17. 12. od 9°° hodin setkání d ětí u jesliček v kostele
17. 12. od 15°° hodin váno ční setkání klubu maminek
29. 12. od 16°° hodin rozlou čení se Starým rokem, sraz u
kašny na náměstí ( Veselý průvod – možno v maskách, se
světýlky parkem na zahradu mateřské školy, kde bude
oheň. Můžete si opéci vuřty. Přineste si rovněž něco
dobrého na přípitek. Na závěr bude malý ohňostroj.)
Jakékoliv dobré nápady či pomoc při jakékoliv akci rádi
uvítáme. Přejeme všem pohodové vánoční svátky.
S. Sloupová
Vedoucí učitelka MŠ

Sportovní klub Policie ČR a Cross - club Chodová Planá
pořádají
"Zábavné odpoledne pro děti a mládež"
Kdy:
Kde:

neděle 28. prosince 2008 od 13°° hod
střelnice Chodová Planá

Program:
- střelecká soutěž ze vzduchovky,
- grilování klobás, opékání u táboráku (pro soutěžící vše
zdarma),
- další program dle počasí,
- na závěr ohňostroj.
Srdečně vás zveme mezi nás
Cross - club Chodová Planá

Opět se štítem
Pro ceny z okresní výtvarné soutěže si do Tachova
dojel celý tým našich oceněných výtvarníků.

16.12. Vánoční besídka MŠ – 15.15 hodin v ŠJ – zváni
jsou zejména rodiče a příbuzní předškoláčků
17.12. Kostel Sv. Jana – 9°° hodin
Den otevřených dveří
návštěva Chodovoplánských jesliček školními i
předškolními žáky
18.12. Vánoční besídka ZŠ – 17°° hodin v KD – akce je
určena pro širokou chodovoplánskou veřejnost jsme zvědavi, čím nás ti letošní páťáci překvapí
tentokrát
20.12. Okresní přebor ve stolním tenisu - od 9°° hodin
v Kulturním domě

V kategorii kolektivů přebraly pohár pro III. třídu ZŠ
R. Martínková a T. Hreusová. V kategorii jednotlivců
uspěl S. Janoch z MŠ.

21.12. J.J. Ryba - Česká mše vánoční
18°° hodin – sladová humna pivovaru Chodovar
účinkuje Komorní sbor z Tachova KOZT.live.cz,
smíšený sbor Fontána Mariánské Lázně,
festivalový orchestr spřátelených instrumentalistů
ČR a sólisté
vstupné dobrovolné – bude použito pro opravy
kostela Sv. Jana v Chodové Plané.
22.12. OPEN junior – Vánoční florbalový turnaj pro
mládež - čtveřice od 9°° hodin – p řihlášky do 8.45
hodin v sále KD, startovné zdarma.
24.12. Půlnoční mše – 22.30 hodin - kostel Sv. Jana
26.12. Vánoční turnaj ve stolním tenisu - od 9°° hodin –
přihlášky do 8.45 hodin v sále KD.
27.12. OPEN – Vánoční florbalový turnaj čtveřic – 2.ročník
od 9°° hodin – p řihlášky do 8.45 hodin v sále KD,
startovné 100,--- Kč za hráče.

Městys Chodová Planá
a Rodinný pivovar Chodovar
pořádají vánoční koncert

v neděli 21.12.2008 od 18°° hodin
Jakub Jan Ryba
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
zpívá Fontána ML a KOST.live.cz TC
hraje výběr instrumentalistů
českých orchestrů
Humna rodinného Pivovaru Chodovar

Přehled vánočních akcí
12.12. Vánoční Workshop v Základní škole – od 8°°
hodin v hlavní budově – akce je určena pro žáky
školy, ale vítáni jsou i rodiče, kteří se chtějí akce
zúčastnit, nebo dokonce s akcí pomoci.
13.12. Adventně vánoční koncert
Účinkuje Dechová hudba Chodovarka a děti místní
ZŠ a MŠ

28.12. Motokrosové Vánoce pro děti a mládež – areál
střelnice od 13°° hodin – sout ěž ve střelbě ze
vzduchovky.
29.12. Rozloučení se Starým rokem – sraz v 16°°hodin
u kašny.
31.12. 2007 – 01.01. 2008
Novoroční přípitek se slavnostním ohňostrojem
Nádvoří Stará Sladovna 0.15 - 0.30 hodin
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