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OBČASNÍK MĚSTYSE CHODOVÁ PLANÁ

ROČNÍK 26

ČÍSLO 4

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí spoluobčané,
rok se sešel s rokem, náš malý městys začíná slavnostně
zářit a všichni začínáme vnímat sváteční atmosféru blížících se
svátků a končícího roku 2018.
Na úvod vám všem chci poděkovat za vaši obrovskou
podporu v komunálních volbách. Nejsou to jen volby v pravém slova smyslu, ale také referendum jak jsou či nejsou naši
občané spokojeni s naší prací a s prací celého zastupitelstva.
Dovolte mi, abych v této adventní době bilancování a předvánočních příprav vyjádřil své poděkovaní všem, co přispěli svou
prací a umem k rozvoji našeho městyse. Nejprve bych chtěl
poděkovat všem občanům obce, kteří se zasloužili o rozvoj
našeho městyse, a to jak spoluprací s obcí, tak prací s mládeží,
nebo participací na rozvoji obce, na jejím zvelebování a společenském životu. Děkuji rovněž členům zastupitelstva zejména
těm ,,bývalým,, a pracovníkům úřadu. Pokud mohu hodnotit
letošní rok z mého pohledu, musím konstatovat, že se podařilo uskutečnit hodně naplánovaných akcí i některé předem
nenaplánované. Mohu vás ujistit, že budu v plnění smysluplných námětů a požadavků občanů pokračovat a dbát
o to, aby zde byla obec pro občany nikoli naopak. Nechci zde
ovšem podrobně bilancovat, co se povedlo a co nás čeká
v příštím roce, o tom se zmiňujeme vždy v rubrice Dění v obci.
Rád bych se ale vrátil k blížícím se svátečním dnům a zdůraznil, že právě vánoční období přináší do všedních dnů,
které jsou naplněny prací a starostmi, možnost zastavení se
a zamyšlení se nad našimi životy.

Vážení občané, přeji vám, abyste prožili vánoční svátky
přesně podle svých představ a abyste během nich nemuseli
řešit žádný závažný problém. Doufám, že pod stromečkem
najdete dárky podle svých přání a hlavně prožijete vánoční
svátky s těmi, které máte rádi. Do nového roku přeji spokojenost, hodně štěstí a zdraví, vzájemné porozumění a mnoho
úspěchů v osobním i pracovním životě.
V samotném závěru roku se s vámi všemi rád potkám
pod vánočním stromem na náměstí při novoročním přípitku
a ohňostroji, který pro vás městys přichystal.
Luboš Hlačík - starosta městyse
K srdečnému přání krásných svátků vánočních a úspěšného nového roku se připojuje i místostarosta městyse Ctirad
Hirš.

DĚNÍ V OBCI
Výměna povrchů na Slovanech
V listopadu začala průběžná výměna povrchů
místních komunikací na Slovanech- komunikace označena písmenem B (zelená) o výměře
1073 m2. Práce provádí firma Silnice Horšovský
Týn. Na jaře 2019 budou práce pokračovat
v ostatních částech Slovan.
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Doplnění vánočního osvětlení
Jako v loňském roce i letos pokračujeme v doplňování vánočního osvětlení v obci. Letos
městys zainvestoval do vánočního stromečku, který je umístěn
na náměstí. Dokoupeny byly
také světelné řetězy na lípy v ulici Pohraniční stráže.

Plot u školy
Městys získal dotaci z Plzeňského kraje ve výši 158 000,na opravu havarijního stavu plotu u školy. Z bezpečnostních
důvodů se vedení obce rozhodlo zde vystavět gabionový (kamenný) plot.
Výstavba odpočinkových míst
Další podařená dotace je získaná od Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 400 000,- na vybudování Workoutu a fitness
hřišť, která budou umístěna
na stadionu a u cyklostezky
do Plané. Na zhotovení se již
začalo pracovat a dílo by mělo
být hotové do konce roku.

Zvýšení bezpečnosti
chodců
V průběhu měsíce října byly
u přechodů v Chodové Plané
umístěny Informační značky
s reflexními prvky (přechod
pro chodce), které by měly
zajistit zvýšení bezpečnosti
chodců při přecházení komunikace.
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Hřbitov Chodová Planá
Firma Jan Šafránek zhotovil
poslední chodníček v urnovém háji na místním hřbitově
v Chodové Plané.

Zámek
V listopadu proběhlo předání první části VI. etapy
opravy zámku, která stála 355 809,- a na kterou
jsme získali 20% dotaci
do Ministerstva kultury ČR.
Slunečná ulice
Do konce roku 2018 bude předána nová ulice na Slovanech I. etapa část B (jedná se o pokračování ulice Slunečná). Všechny stavební parcely jsou zde již prodané a naším úkolem
na příští rok je vše připravit na pokračování výstavby v této
lokalitě.

Cyklostezka
20. 11. 2018 byla podána žádost o dotaci na cyklostezku směrem na Mariánské Lázně na Ministerstvo pro místní rozvoj.
V případě úspěchu žádosti se jedná o 85% = 10 512 000,-.
Na cyklostezku již máme stavební povolení a probíhá výběrové řízení. Otevírání elektronických nabídek proběhne
31. 1. 2019.

Oprava chodníků u ZŠ
Městys získal na tuto akci dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 500 000,- Kč, která byla podána přes MAS
Český Západ.
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Vnitroblok
Již byly kompletně dokončeny stavební práce výměny povrchů ve vnitrobloku - U hotelu Slunce, které prováděla firma
Krel Benda naše obchodní společnost městyse Chodovka a.s.

v průběhu měsíce října 2018 zhotovila záhon u pivovarské zdi
naproti parkovišti u kulturního domu.

Tomáš Marcin, radní

Zastupitelé a zaměstnanci úřadu
městyse Chodová Planá
přejí všem občanům klidné prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví a osobních úspěchů v roce 2019.
Děkujeme občanům za jejich důvěru a za spolupráci.

Přivítání nového roku 2019

Městys Chodová Planá a rodinný pivovar Chodovar s.r.o. vás
srdečně zvou na rozloučení s rokem 2018, které se uskuteční
na přelomu 31. prosince a 1. ledna na náměstíčku u kašny.
Přivítání roku se koná za každého počasí.
Program:
00.15 hod. sraz na náměstí
00.30 hod. slavnostní ohňostroj
a společný Novoroční přípitek
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OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Zkrácené usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse
č. 1 ze dne 14. 11. 2018
1. ZM schvaluje:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Předložený a doplněný program 1. zasedání ZM.
Návrhovou komisi ve složení: Michal Vasilečko, Sáša Suk
Ověřovatele zápisu: indřich Janoch, Bc. Marie Zítková, Dis.
Upravený předložený návrh jednacího řádu zastupitelstva
městyse Chodová Planá s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení. (bod č. 1.3 programu ZM)
Rozpočtové opatření č. 10/2018.
(bod č. 1.4 programu ZM)
Rozpočtové opatření č. 11/2018.
(bod č. 1.5 programu ZM)
Rozhodnutí o námitce p. K. Q. včetně jejího odůvodnění, jak je
uvedeno v textové části odůvodnění v článku 10. Změny č. 1
územního plánu Chodová Planá - 10/2018 - část týkající se st.p.č.
8/3 k.ú. Pístov.
(bod č. 1.7.b) programu ZM)
Vyhodnocení a vypořádání připomínek, jak je uvedeno v textové části odůvodnění v článku 11. Změny č. 1 územního plánu
Chodová Planá - 10/2018.
(bod č. 1.7.c) programu ZM)
Vydání Změny č. 1 územního plánu Chodová Planá - 10/2018,
týkající se st.p.č. 8/3 k.ú. Pístov, formou opatření obecné povahy, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona
za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust.
§§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti; - Změna č. 1 územního plánu Chodová Planá, týkající se st.p.č. 8/3 k.ú.
Pístov nabyde účinnosti až po vydání úplného znění po Změně
č. 1 územního plánu Chodová Planá.
(bod č. 1.7.d) programu ZM)
Zastavení zbývající části Změny č. 1 územního plánu Chodová
Planá dle schváleného zadání Změny č. 1.
(bod č. 1.7.f ) programu ZM)
Podání žádosti o příspěvek SFDI z Programu „Cyklistické stezky“
na akci „Cyklostezka Chodová Planá - Mariánské Lázně“.
(bod č. 1.8.1 programu ZM)
Povinné spolufinancování v případě získání příspěvku z Programu „Cyklistické stezky“ z SFDI.
(bod č. 1.8.2 programu ZM)
OZV č. 2/2018 o zákazu požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.
(bod č. 1.9 programu ZM)
Oddávacími dny pro období 2018 - 2022 pátek, sobotu a neděli
v čase od 08,00 do 16,00 hodin.
(bod č. 1.13.1 programu ZM)
Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 638/3, trvalý travní porost, o výměře 44 m2 v k.ú. Michalovy Hory.
(bod č. 1.15 programu ZM)
Rozpočtové opatření č. 12/2018.
(bod č. 1.16 programu ZM)
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2. ZM neschvaluje:

1. Uzavření Smlouvy o dílo č. 5/2018 (změna č. 1 ÚPO Chodová
Planá) v aktualizovaném kompletním znění ze dne 11. 9. 2018
z důvodu neúměrně vysoké ceny za dílo.
(bod č. 1.6 programu ZM)
2. Přistoupení městyse Chodová Planá k řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Bezvěrov u Teplé jako účastník řízení. (bod č. 1.14.2 programu ZM)
3. ZM volí:

1. Členem kontrolního výboru Ing. Josefa Pěkného
(bod č. 1.2.1 programu ZM)

2. Členem kontrolního výboru Bc. Václava Loha.
(bod č. 1.2.2 programu ZM)

3. Členem finančního výboru Janu Janochovou.
(bod č. 1.2.3 programu ZM)
4. ZM nevolí:
1. Členem finančního výboru Ing. Sylvu Zítkovou.
(bod č. 1.2.4 programu ZM)
5. ZM konstatuje:

1. Ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, že Změna č. 1 územního plánu
Chodová Planá - 10/2018 není v rozporu s Politikou územního
rozvoje ČR 2008, ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje 2008 a jejich Aktualizace č. 1, č. 2
a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Plzeňského kraje. (bod č. 1.7.a) programu ZM)
6. ZM ukládá:

1. Starostovi obce zajistit vydání Změny č. 1 územního plánu Chodová Planá - 10/2018 podle § 71 odst. 2 písm. c) a § 174 odst. 1
ve spojení s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších změn. (bod č. 1.7.e) programu ZM)
2. Jednotlivým členům zastupitelstva obce, aby při plnění svých
úkolů zajišťovali dodržování Směrnice pro nakládání s osobními
údaji č. 1/2018. (bod č. 1.12 programu ZM)
7. ZM bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva městyse
Chodová Planá v roce 2018.
(bod č. 1.10.1 programu ZM)
2. Zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva městyse
Chodová Planá v roce 2018.
(bod č. 1.11.1 programu ZM)
3. Informaci o zahájení komplexních pozemkových úpravách v k.ú.
Bezvěrov u Teplé.
(bod č. 1.14.1 programu ZM)
8. ZM stanoví:

1. Odměny za výkon funkce člena finančního výboru zastupitelstva městyse za rok 2018.
(bod č. 1.10.2 programu ZM)
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2. Odměny za výkon funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva městyse za rok 2018.
(bod č. 1.11.2 programu ZM)
9. ZM pověřuje:

1. K přijímání prohlášení o vstupu do manželství a konáním dalších
občanských obřadů dle § 11a odst. 1 písm.a) zákona č. 301/2000
Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů Davida Hanka
a Mgr. Josefa Janocha.
(bod č. 1.13.2 programu ZM)

Dne 19. prosince 2018
se koná 2. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Chodová Planá.
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti kulturního domu
v 18.00 hodin.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Luboš Hlačík - starosta v.r.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Vážení spoluobčané, považuji za důležité vrátit se v čase
a připomenout průběh událostí letošních komunálních voleb.
Po čtyřech letech se ve dnech 5. a 6. října 2018 konaly volby
do zastupitelstva našeho městyse Chodová Planá. Volilo se
v jednom volebním okrsku a bezchybný průběh hlasování, sčítání a předání výsledků zajistilo 6 členů volební komise, kterým patří poděkování za dobře odvedenou práci, stejně jako
všem ostatním, kteří se na organizaci voleb podíleli.
V Chodové Plané si vítězství ve volbách připsalo politické
uskupení Tradice a budoucnost - ODS, NK, které získalo šest
mandátů v zastupitelstvu a které bude vládnou v koalici během příštích čtyř let s politickým hnutím ANO 2011, kteří získali čtyři křesla.
Letos přišlo k volební urně 677 voličů z celkového počtu
1443, volební účast občanů byla 46,92%. Pro srovnání uvádím,
že volební účast občanů v roce 2014 byla 47,53%, tj. 694 voličů z celkového počtu 1466 voličů. Na základě těchto výsledků
mohu konstatovat, že volební situace je v naší obci konstantní a koresponduje s celorepublikovým průměrem, který byl
47,34%.

Výsledky voleb:

Tradice a budoucnost - ODS, NK (35,27 % hlasů)
strana získala 3 095 hlasů (obsadili 6 mandátů)
Politické hnutí ANO 2011 (28 % hlasů)
strana získala 2 457 hlasů (obsadili 4 mandáty)
Česká pirátská strana (13,13 % hlasů)
strana získala 1 152 hlasů (obsadili 2 mandáty)
Komunistická strana Čech a Moravy (11,94 % hlasů)
strana získala 1 048 hlasů (obsadili 2 mandáty)
Sdružení nezávislých kandidátů Sdružení pro Chodovou
Planou (11,66 % hlasů)
strana získala 1 023 hlasů (obsadili 1 mandát)

Zvolení zastupitelé:
Jméno			Hlasy

Kandidátní listina

Luboš Hlačík		
Ctirad Hirš		
Sáša Suk		
Tomáš Benda		
Karel Benda		
David Hanko		
Michal Vasilečko
Vlastmil Machovec
Ing. Richard Brümmer
Tomáš Marcin		
Zdeňka Štěchová
Mgr. Josef Janoch

311
311
252
226
223
221
218
196
192
185
132
128
MVDr. Markéta Janochová 123
Bc. Marie Zítková, Dis. 105

Tradice a budoucnost - ODS, NK
Tradice a budoucnost - ODS, NK
Tradice a budoucnost - ODS, NK
Tradice a budoucnost - ODS, NK
Politické hnutí ANO 2011
Politické hnutí ANO 2011
Politické hnutí ANO 2011
Politické hnutí ANO 2011
Tradice a budoucnost - ODS, NK
Tradice a budoucnost - ODS, NK

Jindřich Janoch		

Komunistická strana Čech a Moravy

Komunistická strana Čech a Moravy

Česká pirátská strana
Česká pirátská strana
Sdružení NK Sdružení
				pro Chodovou Planou

105

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva konaného dne 31. října 2018 byli zvoleni:
do funkce uvolněného starosty: Luboš Hlačík
do funkce neuvolněného místostarosty: Ctirad Hirš
do Rady městyse: Karel Benda, Tomáš Marcin, David Hanko
Předseda finančního výboru: Bc. Marie Zítková, Dis.
Předseda kontrolního výboru: Mgr. Josef Janoch
Komunální politika by měla jít cestou porozumění a spolupráce nově zvolených zastupitelů a směřovat tak ku prospěchu
všech občanům. Věřím, že nově zvolené zastupitelstvo bude
pracovat v zájmu občanů a bude se podílet na dalším rozvoji
městyse.
Luboš Hlačík, starosta

Ustavující zasedání Zastupitelstva městyse dne 31. 10. 2018
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OZNÁMENÍ
Městys Chodová Planá požádal Lesy ČR, s.p. o bezúplatný převod pozemku p.č. 919/3,
ostatní komunikace v k.ú. Michalovy Hory. Místní komunikace se nachází v intravilánu
obce.

MOBILNÍ ROZHLAS
Vážení občané,
jsme rádi, že někteří již využíváte služeb Mobilního rozhlasu. Přesné statistiky
hovoří o 241 zadaných kontaktech, což je
cca 15,2% pokrytí obce. Aby tato aplikace byla efektivní, je
třeba minimální pokrytí obce 35%. Pro správné fungování
bychom chtěli všechny, kteří jste již registrovaní, upozornit,
že 81 z vás nemá registrovaný email, 15, kteří mají aplikaci
nemá vyplněné telefonní číslo, 163 je registrováno, ale nemá
mobilní aplikaci, 51 osob nemá vyplněné telefonní číslo, 60
z vás nemá vyplněné bydliště a u 55 lidí chybí vyplněné jméno.
Proto bychom vás chtěli požádat o kontrolu vámi zadaných
údajů a případné doplnění informací nejen prostřednictvím
vašeho mobilního telefonu, ale předáním infomací na správu
této platformy - úřad městyse, M. Vonešová (tel. 374 791 623,
vonesova@chodovaplana.cz).
Protože modernizace obecní komunikace pokračuje - byli
bychom rádi, kdyby každý občan měl svou vlastní aplikaci Mobilního rozhlasu pro chytré telefony! Buďte 100% informovaní.
Aplikaci si stáhněte na adrese:
chodovaplana.mobilnirozhlas.cz.

Využíváním služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko
a ZmapujTo (dále jen partneři) a informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů; přes
Mobilní rozhlas můžete např. dostávat informační a krizové
zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše
slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro zajištění
lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.
Dále vyzýváme všechny aktéry společenských a kulturních
akcí, aby podněty, informace o různých akcích a náměty, které
je možné zasílat prostřednictvím Mobilního rozhlasu odeslali
příslušnému výše uvedenému pracovníkovi úřadu městyse,
který zprostředkuje rozeslání informace přes MR. Jedná se
zejména o členy spolků a jiných organizací, kteří se podílejí
na dění v obci.
Marie Vonešová

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Chodíme kolem nich téměř denně. Tu a tam se zastavíme
a pročteme nejrůznější nabídky a pozvánky. Řeč je o plakátovacích plochách v naší obci. Ani si neuvědomujeme, že na
spoustě míst se jedná o tzv. ,,černé výlepy“, či-li o plochy, které
nejsou oficiální. Za jedno z mnoha míst můžeme uvést např.
přístřešky na kontejnery pro tříděný odpad (viz. foto). Ale setkáváme se i s dalšími místy například na stožárech veřejného
osvětlení, stromech, zastávkách autobusů apod. Je opravdu
zarážející, kam všude jsou lidé schopni plakáty nalepit a způsobit tak jejich majitelům nemalé škody a starosti s jejich odstraněním, což bývá většinou vzhledem k použitému upevňovacího materiálu (zejména lepidlu) až nemožné.
Upozorňujeme občany, že umisťovat plakáty a podobné
tiskoviny lze pouze na plochách k tomu určených - v obci
a spádlových vesnicích se jedná o dřevěné vývěsky (na těchto
místech není nutný souhlas obce), na plochách a zařízeních
ve vlastnictví města (např. prostory radnice) je povoleno umístění pouze s předchozím souhlasem vlastníka nebo se správcem těchto ploch a zařízení. Vylepování plakátů a jiných tiskovin mimo místa k tomu určená je ZAKÁZÁNO.
Při zjištění ,,černého výlepu“ bude tiskovina ODSTRANĚNA.
6
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 24. listopadu 2018 proběhlo v obřadní síni úřadu městyse pod vedením člena Rady městyse
Davida Hanka poslední letošní vítání nových občánků našeho městyse.
Přivítáni byli:
Kamila Marie Koláříková, Petr Skalský, Tereza Eichlerová, Tadeáš Chval, Natálie Chodlová,
Rozálie Melicharová, Nina Horáčková, Lilien Gabrielová, Kristýna Beranová a David Pajdrman.
Rodičům srdečně gratulujeme a dětem přejeme mnoho zdraví, veselé a bezstarostné dětství.

7
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ,,ZA OSLAVAMI 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY,,
Rok 2018 takzvaný osmičkový rok, znamenal pro Českou
republiku mnoho příležitostí k oslavným a vzpomínkovým akcím.
100 let naší republiky jsme si v Chodové Plané připomněli
slavnostním aktem 29. 9. 2018, při kterém byl před kulturním
domem vysazen památný strom - lípa. Zhruba 500 návštěvníků si nenechalo ujít příjezd T. G. Masaryka, do kterého se
,,převtělil,, člen Národního divadla Jan Holý, který byl přivítán chlebem a solí místními dětmi v chodských krojích. Spolu
s ním si mohli hosté oslav za doprovodu kapely Chodovarka
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zazpívat národní hymnu. Ke kulatému jubileu byla připravena
v kulturním domě výstava dobových fotografií a kronik obce
Chodová Planá, zapůjčených z archivu obce a SoA Tachov.
Každý si odnesl pamětní minci a pamětní list a svou účast
stvrdil podpisem do pamětní knihy.
I díky krásnému slunečnému počasí, chutnému občerstvení a dobré práci organizátorů se oslavy vydařily a nezbývá nic
jiného, než popřát budoucím generacím, abychom minimálně
dalších 100 tady žili v demokracii, míru a vzájemné toleranci.
Marie Vonešová
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Krásné, pohodové Vánoce
a úspěšný vstup
do roku 2019 vám všem přeje
Spolek rodičů a přátel dětí a školy
při Základní a mateřské škole
v Chodové Plané z.s.

VÁNOČNÍ BESÍDKA
ZŠ Chodová Planá
20. 12. 2018
od 17,00 hod.
v kulturním domě
Chodová Planá

SRPDŠ při ZŠ a MŠ v Chodové Plané z.s.
pořádá

Detský
maškarní bál
v sobotu

9. 2. 2019

od 14.00 hodin
v sále Kulturního
domu
v Chodové Plané
VSTUPNÉ dobrovolné
9
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Nový zámek Chodová Planá
www.zamek-chodova-plana.cz
Václav Vydra jako Karel IV. na zámku v Chodové Plané
V sobotu 1. 9. 2018 se konalo v zámeckém areálu v Chodové Plané divadelní představení muzikálu „Noc na Karlštejně“.
Václava Vydru a další herce účinkující ve známém muzikálu
pozvali pořadatelé ze spolku Nový zámek, z. s.
I přes chladnější počasí, které přišlo po tropických dnech, si
diváci nenechali ujít toto divadelní představení plné populárních melodií, např. Do věží, Hoja hoj, Lásko má, já stůňu a dalších. Profesionální a amatérští herci bavili přítomné v představení doplněném i o rytířské turnaje v podání Poberounských
šermířů. V rolích pážat si zahrály místní děti - Viktorka Těšínská
a Pepa Janoch.
Václav Vydra coby císař Karel IV. a po něm i císařovna Alžběta přijeli před diváky na krásném koni. Velice efektivní bylo
i noční divadelní osvícení celého zámku. Herci Jan Rosák
s Petrem Jančaříkem vystoupili se svým duetem z oken zámku.
Pážata, Alena, Pešek , Ofka a ostatní účinkující podali úžasné
herecké výkony. Opět ukázali, že melodie písní tohoto muzikálu nestárnou. Prostory našeho zámeckého areálu opět ožily

www.facebook.com/zamekchodovaplana

tímto divadelním představením a opět se ukázalo, že celý zámecký areál je pro kulturní a společenské akce jako stvořený.
Organizace této akce je velmi náročná, proto členům našeho spolku patří velký dík za jejich obětavou práci při přípravách i závěrečném úklidu.				
Slávka Janochová

Nedělní odpoledne plné zábavy
V neděli 9. 9. 2018 se sešly děti s rodiči v areálu Nového
zámku Chodová Planá, aby zde společně podnikli tradiční Zámeckou jízdu zručnosti na odrážedlech a kolech, kterou organizoval spolek Nový zámek Chodová Planá, z.s. V celkem šesti
kategoriích se jí zúčastnilo 36 dětí a nenechali se zahanbit ani
dospělí, kteří se na závěr odpolední akce chopili stavebního
kolečka a upravenou trasu také absolvovali. V kategorii dospělých byly přihlášeny dvě ženy, které nasadily laťku opravdu vy-
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soko, takže se sedm závodících mužů muselo velmi snažit, aby
nezůstali se svými výkony příliš pozadu. Krásné počasí, dobrá nálada a občerstvení vytvořilo skvělou atmosféru, protože
jako vždy šlo především o zábavu, kterou si všichni přítomní
náležitě užili. Na památku si závodníci odnesli medaile, diplomy a věcné ceny. Těšíme se na další povedený ročník, tentokrát už v roce 2019.
Mgr. Josef Janoch
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OBČANSKÝ SPOLEK PRO OBNOVU TEPELSKÉHO REGIONU
Den otevřených dveří v Boněnově
V sobotu 15. září tohoto roku se uskutečnil v
kostele Všech svatých v Boněnově den otevřených dveří. Po loňské malé „ochutnávce“ si letos
zhruba stovka návštěvníků vskutku přišla na své.
Všichni si mohli nejen prohlédnout celý kostel
- od oltáře s novým oltářním obrazem Všech svatých, chrámovou loď již vybavenou novými kostelními lavicemi, obnovený kůr až po půdní prostory
a věž, ale také si prohlédnout výstavu věnovanou
obnově kostela Všech svatých v Boněnově. Velkým
lákadlem pro návštěvníky byl umělecký videodokument připravený redaktorem Tachovského deníku Antonínem Hříbalem, který působivě zachycuje
desetiletí obnovy boněnovského kostela. Sám autor videa byl přítomen a připravil o dnu otevřených
dveří a obnově kostela několik poutavých příspěvků pro Tachovský deník či magazín Dotyk.
Dne otevřených dveří se zúčastnil také mladý
malíř Zdeněk Rolko, jenž je autorem nového obrazu na hlavním oltáři. O svém zatím nejrozměrnějším výtvarném díle promluvil s řadou návštěvníků,
od nichž přijímal také upřímné gratulace k opravdu
zdařilému mistrovskému dílu.
K úspěchu celé akce nemalou měrou přispěli také pozvaní umělci - varhaník z Mariánských
Lázní pan Mikeš a mladá pěvkyně Anna Gálisová.
Duchovní hudba ve výborné interpretaci jako by
vrátila čas do dob, kdy kostel normálně plnil funkci
chrámu Božího. V kostele sice zatím ještě není ideální akustika, ale i tak to pro návštěvníky byl velmi
příjemný duchovní zážitek.
Poděkovat musím všem členům Občanského
spolku pro obnovu tepelského regionu, kteří se na
náročných přípravách dne otevřených dveří podíleli, zvláště hlavním organizátorkám Blance a Dianě Gálisovým, druhé zmíněné také za moderování
společného programu.
Nesmím samozřejmě zapomenout poděkovat
také všem, kteří ochotně přiložili ruku k dílu - díky
dobrovolníkům OSOTRu můžeme mnohé zvládnout svépomocí a specializovaným firmám přenechat jen ty technicky nejnáročnější práce. Velké
poděkování patří též štědrým dárcům, díky nimž
může obnova kostela Všech svatých bez prodlev
zdárně pokračovat.
Vánoční výstava
I letos připravujeme tradiční vánoční výstavu
rukodělných výrobků. Konat se bude v pátek 14.
a v sobotu 15. prosince 2018. Všechny srdečně
zveme!
Robert Gális, předseda OSOTR

Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu

Vás srdečně zve na

Vánoční výstavu rukodělných a uměleckých prací
v sále kulturního domu Chodové Plané
14.12.2018 10.00 – 18.00
15.12.2018 09.00 - 16.00 s doprovodným programem
budou workshopy pro děti a hudební vystoupení sboru
Základní školy v Drmoulu, mladé pěvkyně Anny
Gálisové a flétnového a hornového souboru Karla Hovorky.
Tento koncert se uskuteční v sobotu od 14.00 ve velkém sále
Můžete se těšit na:
•
•
•
•
•

ručně vyrobené vánoční dekorace
med a medové výrobky
bižuterie
patchwork
a mnoho dalších krásných výrobků
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HASIČI
Hasiči vyjížděli
Jednotku dobrovolných hasičů operační středisko KOPISU
HZS Plzeňského kraje vyslalo jednoku k osmi událostem.
Kam jsme vyjížděli?
21. 8. 2018 vyhlášení výjezdu ve 13.27 hod., výjezd 13.34 hod.
k požáru do Plané. Jednalo se o požár trávy podél tratě od Svaté Anny směr k nádraží do Plané
22. 8. 2018 vyhlášení výjezdu v 19.42 hod., výjezd 19.46 hod.
k technické pomoci. Jednalo se o likvidaci vos na hřišti v Ch.
Plané
23. 8. 2018 vyhlášení výjezdu ve 12.34 hod., výjezd 12.39 hod.
k technické pomoci . Jednalo se o padlý strom přes komunikaci Vyškovská ulice v Chodové Plané
10. 9. 2018 vyhlášení výjezdu v 6.58 hod. výjezd 7.05 hod.
technické pomoci - otevření bytu sídliště Lučina. Nalezen mrtvý muž
10. 9. 2018 vyhlášení výjezdu v 18.55 hod. výjezd 19.00 hod.
Planý výjezd - Planá Svátá Anna
22. 9. 2018 vyhlášení výjezdu v 16.47 hod. výjezd 16.50 hod.
Požár v Plané Dukelských hrdinů .Jednalo se o požár kuchyňské linky

1. 10. 2018 vyhlášení výjezdu v 19.17 hod. výjezd 19.21 hod.
Technické pomoc do Plané. Kotelna TENZA
19. 11. 2018 vyhlášení výjezdu ve 21.03 hod. výjezd 21.07
hod. Požár rodinného domu v Plané - Svahy
Blíží se konec roku a tak vás budeme informovat po Novém
roce , kde budu hodnotit celoroční činnost výjezdové jednotky.
Václav Zimák
velitel JSDH Ch. Planá

Začala topná sezóna, hasiči se ptají - máte vyčištěný komín?
LEGISLATIVA
Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském
záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna
zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné
upravuje oblast spalinových cest. Tak je tato problematika již
pevně ukotvena v zákoně.
JAK ČASTO KONTROLOVAT A ČISTIT KOMÍN?
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW
při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1 ročně na plynová paliva.
Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní
v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami.
Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové
cesty oprávněným kominíkem.
CO MOHU ZKONTROLOVAT SÁM?
- Je kouřovod řádně upevněn?
- Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
- Fungují uzávěry komínových dvířek?
- Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
- Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů
dostatečné?
- Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
- Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu
od tepelného zdroje, popřípadě je použia tepelná
a nehořlavá izolace?
CO DĚLAT, KDYŽ ZAČNE V KOMÍNĚ HOŘET ?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti
komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112 a nebo
12

místní hasiče. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by
dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je
možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky
nebo za střechy do komína.
O problému takzvaných „falešných kominíků“ se již hovoří řadu let. K tomu, aby lidé ,,nenaletěli“ někomu, kdo k revizi
spalinových cest vůbec nemá oprávnění, by měla přispět nová
aplikace pro ověřování revizních techniků spalinových cest,
kterou na svých stránkách sputilo MV - generální ředitelství
HZS ČR. Na internetové adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/ si nyní může ověřit, zda technik,
kterého si pozval, má ke své činnosti osvědčení
velitel JSDH Václav Zimák
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Sbor dobrovolných hasičů v Chodové Plané
zve na

Hasičský ples
dne 23. 2. 2019
od 20.00 hod.
v místním kulturním domě
Těšíme se na Vaši účast!

ZPRÁVY Z MŠ CHODOVÁ PLANÁ
Školní výlet MŠ na Kladskou
V červnu 2018 se uskutečnil školní výlet.
Rodina Mydlova nás v rámci Dne dětí pozvala
na Kladskou do nádherné přírody Slavkovského lesa. S dětmi jsme byli na malém i velkém
okruhu naučné stezky. Nakrmili jsme kachny,
lesním skřítkům jsme postavili domečky z přírodního materiálu, posvačili v altánu u rybníka a to nebyl zdaleka konec akce. Pan Mydlo
nás seznámil s koníkem Šimonem, který jindy
pomáhá v lese se dřevem, ale tentokrát nás
povozil ve voze po okolí. Po takovýchto aktivitách vyhládne a tak jsme byli pozváni na oběd
do restaurace paní Mydlové. Dostali jsme oblíbené kuřecí řízečky s bramborovou kaší a pití. Bylo o nás královsky postaráno a za to patří náš dík manželům Mydlovým. Jsme
rádi za kooperaci a vzájemnou pomoc mezi rodiči a mateřskou školou.
Markéta Vanišová
Skřítci Podzimníčci v naší školce
Stejně jako každý rok se celý říjen v mateřské škole nesl v duchu Podzimníčků. Konala
se veliká výstava skřítků s podzimní tématikou. Děti ve spolupráci se svými rodiči vytvořily z nejrůznějších přírodnin krásné dekorace.
Navštívily nás i děti z družiny. Celý projekt byl
zakončen hledáním krále skřítků. Na zahradě
MŠ a ŠD bylo rozmístěno několik stanovišť,
kde děti plnily různé úkoly. Nakonec skřítka
našly a dostaly od něj pár záludných otázek.
Pro děti nechyběla na závěr ani malá pozornost v podobě diplomu a drobných cen. Už
nyní se všichni těší na příští ročník.
Markéta Vanišová
13
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TJ SLAVOJ
Fotbalové naděje zase válí
Začátek sezóny 2018-2019 byl pro naše týmy něčím novým. Naši nejmenší fotbalisté postoupili do soutěže starších
přípravek, kterou rozehráli velice dobře, z jedenácti odehraných utkání, bylo devět vítězných. Stejně tak tým, teď už bývalé starší přípravky, postoupil do soutěže okresního přeboru
mladších žáků. Soutěž byla pro nás velkou neznámou z důvodů částečné změny pravidel, většího hřiště i pro větší počet hráčů. V konečném součtu se ale ukázalo, že naše obavy
byly zbytečné. Slavoj se s 18 body a skórem 52:20 umístil na
prvním místě tabulky, před druhým Tachovem a třetím Chodským Újezdem. Ve střelecké soutěži se do 10. místa umístili
hned čtyři naši borci, na průběžném třetím místě se s 15 br.
umístil Matys M.,hned za ním na čtvrtém místě s 9 br. Šuta P.,
na 8. pozici se 7 br. Havlík P. a na 9. pozici se stejným počtem
branek Henych M. Mladší žáci také odehráli tři kola poháru Hejtmana Plzeňského kraje, kde jsme prozatím se 6 body
na 23. místě z 28 přihlášených týmů. Nezbývá než popřát do
dalších bojů vytrvalost a přesnou trefu.
Vedoucí mládeže fotbalu Luboš Matys

Velké poděkování patří za dlouholetou podporu v základní sestavě, která aktivně skončila i díky nešťastnému zranění
v minulém ročníku Zdeňkovi Kutičkovi.
Připomenout je třeba i vyrovnaný výkon mužstva B, které
po pěti výhrách a pěti prohrách, drží v tabulce sedmé místo.
Za TJ Slavoj Václav Černý

Fotbalisté na podzim spokojeni

Sváteční tenisový turnaj dětí

Podzimní fotbalová sezóna 2018 našeho A mužstva Slavoj
Chodová Planá se může hodnotit jako velmi úspěšná.
Před sezónou se mužstvo potýkalo s nedostatkem hráčské
kapacity, když odešli tři stálí členové základní sestavy A mužstva. V těchto předsezóních dnech zvažovalo dokonce vedení fotbalového TJ Slavoj přihlášení pouze okresní soutěže.
Chmurné časy zahnala snaha o získání nových posil. Povedlo
se angažovat Reného Táborka z TJ Sokol Trpísty a navrátilce
Tomáše Sykala. Dále pro stabilizaci hráčské rezervy došlo také
ke stažení několika hráčů z B mužstva do mužstva A.
Sezóna po domácí prohře v prvním kole nezačala moc
úspěšně, ale poté měli naši hoši šňůru sedmi zápasů bez porážky. A ta tým katapultovala na přední příčky tabulky. Po podzimní časti se tak TJ Slavoj dělí o druhou přícku se shodným
ziskem bodů s TJ Bělá nad Radbuzou. Tabulku střelců vede
opět neohroženě s 22 góly Pavel Chval, a za ním take domácí
René Táborek s 10 góly.

U příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii uspořádal tenisový oddíl turnaj pro děti. Konal se 17. listopadu 2018 v Kulturním domě. Celkem se zúčastnilo 25 dětí
ve čtyřech kategoriích.
Nejmladší byla kategorie minitenis. Hrálo zde pět děvčat
do 7 let. Suverénně vyhrála Nikolka Honzíková, která je velikou nadějí do budoucích let. Další místa obsadili Lucinka
Bartošová, Anetka Ovčačíková, Mia Cunnife a Klárka Zimáková.
V kategorii babytenis hrály osmileté děti. Zvítězil Richard
Hastík, který ve finálovém zápase porazil Jana Bobka. Ten
si svým výkonem vysloužil na závěr roku nominaci do krajského družstva. Další místa obsadili Ondřej Horák, Jan Fous,
Štěpán Janský, Mikuláš Rapšo, Andrea Jandová, Roman Lebeda a Adéla Hnízdilová.
V kategorii amatérské žactvo se utkalo 6 hráčů ve věku
od 10 do 12 let. Tato kategorie byla velmi vyrovnaná. Každý
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z hráčů aspoň jednou vyhrál a také
aspoň jednou prohrál. Nakonec trochu nečekaně, ale zaslouženě, první
místo vybojovala Martina Kohoutová. Další místa obsadili Amálie Kollmannová, Viktorie Rapšová, Tereza
Jandová, Adéla Horáková a David
Zítka.
Poslední kategorií bylo závodní žactvo. Jsou to děti, které
se letos zúčastňovaly krajských
soutěží družstev. Hladkým vítězstvím bez ztráty setu se blýskl Jakub Zimák, který tento rok teprve
končí v babytenisové kategorii.
Další místa obsadili Vanessa Cimická, Jan Pokorný, Michael Štrobl
a Pavel Bobek. Děti tak zakončily
turnajovou sezónu a čeká je velká
zimní příprava na krajské soutěže
družstev. Na jaře většina z nich postoupí do starších věkových kategorií,
a tak je potřeba být připraven.
SPORT ANO, DROGY NE
Vedoucí dětí a mládeže TJ
Miroslava Suková

Stolní tenis v plném proudu
Oddíl stolního tenisu začal na podzim s aktivní
přípravou. Celkem k dnešnímu dni trénuje již 15
dětí. Z toho dva dokonce nastupují v okresní soutěži dospělých za oddíl „C“ (Jiří Krejčí, Michal Temejčík). Celkem se od začátku podzimu odehrálo
7 turnajů, do kterých zasáhlo 9 dětí. Nejlépe si vede
Kamila Hudecová, na druhém místě Kačka Keplová a na průběžném třetím místě je Eliška Kohoutová. Od září máme také čtyři nováčky (Ruda Rolko,
Michal Kubíček, Tereza Kohoutová, Mikuláš Rapšo).
V tuto chvíli jsou tréninky dětí maximálně zaplněny.
SPORT ANO, DROGY NE
Vedoucí stolního tenisu Rudolf Rolko

Šachový seriál
Šachový oddíl Slavoj Chodová Planá letos pořádá každý měsíc šachové turnaje pro členy i pro
veřejnost. Do konce seriálu zbývá jediný turnaj,
který se bude hrát v neděli 16.prosince. Prozatím
má nejvíce bodů Jiří Straka před Zdeňkem Markem
a Mírou Lulákem. Šachisté zvou na turnaje i další
zájemce. Přihlášky u Jiřího Straky tel. 739834131.
Jiří Straka
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GOLFOVÝ KLUB CHODOVÁ PLANÁ
Mistrem golfového klubu je Klíma
V roce 2018 uspořádal Golfový klub Chodová Planá třináct
turnajů započítávaných do soutěže o mistra klubu. Hrálo
se třikrát v Sokolově, dvakrát v Teplé, dvakrát v Alfrédově,
v Karlových Varech, v Hazlově, v Kynžvartu, v Mariánských Lázních, v Zádubu a nakonec v německém Stiftlandu. Celkovým
vítězem se stal David Klíma z Tachova před Karlem Novákem
z Boru a Jaroslavem Smetanou z Mariánských Lázní. Nejlepším hráčem z Chodové Plané byl Miloš Hlačík na pátém místě. Celkem se do soutěže zapojilo 33 mužských členů golfového klubu.
Přes zimní období golfový klub pořádá turnaje na simulátoru v golfové klubovně. Turnaje se konají vždy jednou
za dva týdny a zúčastnit se může každý zájemce. Zveme veřejnost, aby si kdokoliv přišel vyzkoušet golf na simulátoru.
Informace podá Tomáš Marcin, telefon 731 044 037.
Jiří Straka
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SPORTKLUB
44. ročník Běhu z Pístova

Sportklub Chodová Planá z.s. pořádal ve spolupráci
s Městysem Chodová Planá v neděli 14. 10. 2018 již 44. ročník
crossového závodu „Běh z Pístova“.
Běžci v celkovém počtu 79, zařazeni do 8 kategorií startovali
v 11.00 hodin od památníku na Pístově.
Sportklub děkuje všem pořadatelům za perfektní spolupráci při organizaci závodu, dále poděkování TJ Slavoj
Chodová Planá za bezplatné zapůjčení kabin a sociálního
zařízení hřiště pro závodníky a poděkování hlavnímu sponzoru firmě Schmelzer Chodová Planá.
Vítěz 44. ročníku závodu
Tomáš Marcin, předseda Sportklubu

Kuželky
Sportklub Chodová Planá z.s. uspořádal pro veřejnost tradiční turnaj v kuželkách. Konal se 23.listopadu 2018 v Teplé.
Zúčastnilo se 13 hráčů. Nejprve se hrála soutěž čtyř družstev
a nejlepší bylo družstvo ve složení Simona Hlačíková, Lucie Pokorná a Zdeněk Pokorný. Poté se hrála soutěž žen. Suverénně
nejlepší byla Simona Hlačíková, která na 40 hodů srazila 208
kuželek. Jak se později ukázalo, tímto výkonem jasně porazila
i všechny muže. Další místa mez ženami obsadily Katka
Hlačíková (160), Lucie Pokorná (139), Slávka Janochová (136),

Slávka Sloupová (132) a Olina Gregorová (86). Na závěr bojovali muži. Vítězství získal Zdeněk Pokorný, který srazil 176
kuželek. Další místa obsadili Roman Malík (169), Miloš Hlačík
a Tomáš Marcin (160), Jan Ambrož (150), Jiří Straka (149)
a Josef Janoch (125).
Zapsal Jiří Straka
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Sportkub Chodová Planá z.s.
Poděkování sponzorům za rok 2018

V tomto předvánočním čase bych rád za Sportklub Chodová
Planá z.s. poděkoval za celoroční materiální i finanční podporu všem sponzorům, kteří přispěli k zajištění všech akcí,
které náš spolek pořádal pro své členy i širokou veřejnost.
K těm nevýznamnějším patřili: pan Leon Tsoukernik, Zemní práce Karel Benda Chodová Planá, Pflaument Investment
s.r.o., AFR – zemní práce s.r.o., Lenka a Jan Volných, Simona a Luboš Hlačíkovi, Zuzana a Richard Brümmerovi, Nová
Karna Mariánské Lázně, Veolia a.s., Sportservis Mariánské Lázně, Schmelzer s.r.o. Chodová Planá, Chodovka a.s.,
Ctirad Hirš, Polytec Composites Bohemia s.r.o. Chodová Planá, Městys Chodová Planá, Tanet c.z. Tachov,
Marlax s.r.o. Mariánské Lázně, Chodovar s.r.o. Chodová
Planá, Ladislav Stach, VODAKVA, Pavel Kodýtek, RESUR
a.s., IGRO Tachov, Merimex s.r.o., Zdeněk Pokorný, Autodoprava Milan Hlinický, David Hanko, Tomáš Marcin a další.
Všem za náš spolek Sportklub Chodová Planá z.s. přeji
krásné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí
v příštím roce.
Tomáš Marcin

Sportklub Chodová Planá z.s pořádá

Maškarní
ples
dne 9. 2. 2019 od 20.00 hodin

v sále Kulturního domu Chodová Planá
Zahraje kapela: Duo Anyway
Vstupné : 150,- Kč / masky: 100,- Kč
Kontakt: Tomáš Marcin Tel.: 731 044 037, e-mail: tom.marcin@seznam.cz
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OFFROAD MARATON 2018
Letošní rok byl opět úspěšný pro rodáka z Chodové Plané,
pana Petra Hreuse, který v sedle své KTM 350 vybojoval titul
2. VICEMISTR ČR v kategorii EVETM.
V osmi velice náročných kolech tohoto seriálu bojoval
od března do posledního listopadového závodu a i přes nesčetná zranění a technických problémů dokázal získat pohár,
ve kterém je vše- neskutečná dřina, pot, hodiny tréninků, ale
i štěstí a radost..
2. VICEMISTREM ČR v kategorii E1 je další rodák z Chodové
Plané, Jan Vondrášek, v sedle Yamahy 250.
Oběma borcům nezbývá než pogratulovat, poděkovat
za reprezentaci Chodové Plané a popřát do další sezóny hodně štěstí a sil.
Lenka Hreusová
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POZVÁNKA
na
PLES MYSLIVCŮ
dne 2. 2. 2019
v sále Kulturního domu

Chodová Planá
hraje:
Chodovarka

HLEDÁME
KOLEGY
PRACOVNÍK / PRACOVNICE VÝROBY
A ELEKTIKÁŘ / MECHANIK
 čistý potravinářský provoz
 jednosměnný provoz
 3 dny na nemoc
+ 20 dní dovolené
 13. plat, osobní ohodnocení
 příspěvek na dopravu
a 2x ročně na prevenci
 stravenky, sleva na firemní
produkty
 práce na dobu neurčitou
 nabízíme i zkrácené úvazky
dle dohody

Kontakt:
Hrdličková Lucie
T 374 630 371
E lucie.hrdlickova@schoko.at
Adresa provozovny:
Plzeňská 808
Planá u Mariánských Lázní

www.schoko.cz

OKÉNKO Z NAŠÍ FARNOSTI

Adventní a vánoční setkávání:
sobota 8. 12.
14.00 hod - Staročeské roráty - Tachovský chrámový sbor
			
Planá kostel
neděle 16.12.
16.00 hod - koncert DM-band - Planá kostel
pondělí 24.12.
22.30 hod - Štědrý den Chodová Planá
		
24.00 hod
Planá
úterý 25.12.
11.00 hod - Boží hod vánoční - mše sv. - Planá
úterý 1.1.2019 11.00 hod - Planá - Matky P. Marie - Nový rok
sobota 5.1.
9.00 hod - Tříkrálová sbírka pro Charitu v Plané
		
a Chodové Plané.
Poutní setkání a akce roku 2019:
Pondělí 22.4. Pondělí velikonoční - 11.00 h v Chodové Plané
Neděle 23.6. 11.00 h - Chodová Planá - pouť sv. Jana Křtitele
Neděle 28.7. 16.00 h - Chodová Planá - německá mše sv. na závěr poutí
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 periodický tisk územního samosprávného celku, jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá.
Uzávěrka příštího čísla je 18. 2. 2019. Toto číslo vychází 6. 12. 2018.
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 Planá, tel.: 777 860 151
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