občasník městysu Chodová Planá
ročník 17

číslo 6

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
I když to při pohledu z okna nevypadá, blíží se
Vánoce. Nejkrásnější svátek v roce. Den, který je vnímán
jako svátek klidu, pohody a lásky. Svátek plný vůní a
„starostí“ ze všech nejkrásnějších. Starostí co komu koupit
nebo udělat krásného, čím ho obdarovat a potěšit. Je to
svátek rozzářených očí všech dětí a setkávání našich
nejbližších, našich rodin.
Je to také čas, kdy něco končí, ale něco nového
začíná. Je to čas konce roku, Silvestra a vítání roku
nového. Je to ale i čas bilancování a hodnocení.
Co se nám povedlo a co méně, musíte posoudit
Vy, milí spoluobčané. Mám velkou radost, že se nám
podařilo za finanční podpory EU a s Vaší významnou
pomocí dokončit rekonstrukci našeho náměstíčka. Je to
něco co zde po nás zůstane po několik generací a již nyní
zaznamenáváme velice pozitivní reakce od všech
návštěvníků a hostů našeho městyse.
Velkou radost mám i z vývoje a rozvoje aktivit naší
akciové společnosti Chodovka, která oslaví v závěru roku
své druhé narozeniny. Ze zarostlého, opuštěného a
vybydleného areálu, bez plynu je dnes funkční areál
průmyslu a služeb, plně plynofikovaný a udržovaný.
Náklady na rekonstrukci nebyly malé, ale jejich návratnost
je neuvěřitelně rychlá. Z chátrající lokality se stal výdělečný
areál, který nemá v širokém okolí obdobu. Navíc jsme
v tomto prostoru otevřeli a zprovoznili tolik potřebný a po
léta slibovaný sběrný dvůr pro občany Chodové Plané a
našich osad. Uložení odpadu zde navíc probíhá pro občany
zcela zdarma.
V neposlední řadě považuji za náš společný
úspěch a důkaz dobré práce celého zastupitelstva finalizaci
tří projektů, které budou více či méně ovlivňovat rozvoj a
prosperitu naší obce na mnoho dalších let. Jedná se o
projekt nové zástavbové lokality s pracovním názvem
„Sadová II“, která se začne realizovat již na jaře roku 2010.
Po úplném dokončení na základě těchto projektů vznikne
více než 60 plně zasíťovaných stavebních pozemků.
Druhým projektem, který se nyní dokončuje, je
územní plán. Ten zahrnuje rozvoj obce z pohledu bydlení
ale i průmyslové výstavby až do roku 2025. Je to zároveň
základní dokument, který nám umožní žádat stát o
bezúplatné vydání velice zajímavých a potřebných
pozemků.
Možná ten nejvýznamnější vliv pro obec, ale
zejména pro Vás občany a místní podnikatele, je zahájení
pozemkové úpravy katastru Chodová Planá. Jsme první
obcí v okrese Tachov, které se něco takového a v
takovémto měřítku podařilo. Navíc bude tato finančně
značně náročná akce financovaná ze státních fondů.
Závěrem bych rád poděkoval všem občanům za
podporu v naší nelehké práci, zastupitelům, radním i
pracovníkům úřadu městyse za aktivní a poctivou práci.

prosinec 2009

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a
šťastný nový rok 2010. Těším se na setkání s Vámi na
některé z předvánočních akcí v naší obci a zejména na náš
společný Novoroční přípitek již opět na Našem náměstíčku
pár minut po Silvestrovské půlnoci.
Ing. J. Volný
starosta

Přivítání nového roku 2010
Městys Chodová Planá a rodinný pivovar Chodovar
vás srdečně zvou na rozloučení s rokem 2009, které se
uskuteční na přelomu 31. prosince a 1. ledna na
náměstíčku u kašny. Pro všechny, kdo přijdou, je
připraveno občerstvení zdarma. Oslava se koná za
každého počasí.
Program:
00.15 - sraz na náměstí
00.30 - slavnostní ohňostroj a společný Novoroční přípitek

ÚŘEDNÍ VÝVĚSKA
Zastupitelstvo městyse vydává následující vyhlášky:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelstvo městyse Chodová Planá se na svém
zasedání dne 25.11. 2009 usnesením č. 83.2 usneslo
vydat na základě § 11 odst. 3 písm. a) 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
Stanovení koeficientu pro jednotlivé části obce

U staveb a bytů uvedených v § 11 odst. 1 písm.
a) a písm. f) zákona č. 338/1992 Sb. se v částech městyse
Chodová Planá – Výškov, Michalovy Hory, Hostíčkov,
Boněnov, Dolní Kramolín, Pístov, Holubín, Domaslavičky a
Výškovice stanovuje koeficient, kterým se násobí základní
sazba daně, ve výši 1.

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2010.

Ing. Jana Batrlová v.r.
místostarosta

Ing. Jan Volný v.r.
starosta

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009,
o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí
Zastupitelstvo městyse Chodová Planá se na svém
zasedání dne 25.11. 2009 usnesením č. 83.3 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 2.
Čl. 2
Další ustanovení
Ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší obecně
závazná vyhláška městyse Chodová Planá o stanovení
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí č.
1/2008 ze dne 30.7. 2008.

- kontrola záměrů obce
- hospodaření s majetkem obce
30.11.2009 - omluvena p.Janochová
- návrh rozpočtu na rok 2010
Finanční výbor se schází pravidelně a projednává finanční
záležitosti městyse. Z plánu činnosti na rok 2009 má
finanční výbor splněno 100 %.
Zdeňka Štěchová
předseda výboru

Zpráva o činnosti SPOZu v roce 2009

Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2010.
Ing. Jana Batrlová v.r.
místostarosta

Ing. Jan Volný v.r.
starosta

Poplatek ze odpady v roce 2010
Poplatek pro příští rok zůstává ve stejné výši tzn.
500,--Kč na osobu či rekreační objekt. Splatný je do
31.ledna 2010. Je možno jej uhradit ve 2 splátkách, které
jsou splatné do 31.ledna 2010 a do 31.července 2010.

Zpráva o činnosti Finančního výboru v roce 2009

Členky SPOZu se schází pravidelně v každém
kalendářním čtvrtletí v zasedací místnosti Úřadu městyse
při rozdělování jednotlivých úkolů pro dané čtvrtletí. Jedná
se o přípravy gratulací našich oslavenců, příprav na vítání
našich nejmenších občánků a příprav svatebních obřadů.
Schůze trvají 2-3 hodinky. SPOZ pracuje v počtu 5 členek
(Kovářová Jarmila, Sloupová Stanislava, Füldnerová Jana,
Plecitá Marie, Klobásová Marie). Veškeré podklady pro
občanské záležitosti zajišťují pracovnice úřadu Plecitá Věra
a Košanová Gabriela.

Finanční výbor městyse Chodová Planá byl zřízen
v souladu se zák.č. 128/2000 Sb., o obcích zastupitelstvem
městyse. Pracuje ve složení Zdeňka Štěchová, Stanislava
Janochová a Luboš Hlačík. V roce 2009 se finanční výbor
sešel celkem 6x. Na jednotlivých zasedáních byly
projednány:
23.3.2009 - účast 100%
- rozpočtové opatření č. 1/2009
- inventarizace k 31.12.2008
- vyhodnocení čerpání dotací spolky
- schvalování hospodářských výsledků PO
13.5.2009 - účast 100%
- návrh závěrečného účtu 2008
- rozpočtové opatření č. 2/2009
- návrh na přidělení dotací-spolky
- plnění rozpočtu 1-4/2009
- zmírnění tvrdosti-dotace spolky
22.6.2009 - omluvena p.Janochová
- žádost dotace Římskokatolická církev-kostel
- rozpočtové opatření č. 3+4/2009
- návrh nových Pravidel pro poskytování půjček z FRB
30.9.2009 - účast 100%
- rozpočtové opatření č, 5+6/2009
- plnění rozpočtu 1-8/2009
- kontrola dokumentů inženýrské sítě Polní ulice
- daň z nemovitosti-možnosti změn
16.11.2009 - účast 100%
- rozpočtové opatření č. 7/2009

V obřadní síni se letos uskutečnilo troje vítání
občánků a čtyři svatební obřady. Měli jsme jeden svatební
obřad mimo obřadní síň a to na nádvoří Hotelu U Sládka.
Přivítali jsme 25 nejmladších občánků obce 13 chlapečků a
12 holčiček. Členky SPOZu obstaraly krásné hračky a
květiny pro maminky.
Dále členky SPOZu byly osobně poblahopřát 45 jubilantům
a rozeslaly 63 blahopřání. Osobně se navštěvují jubilanti,
kteří dosáhli věku 70let, 75 let, 80 let a výše.

V letošním roce spolupořádal SPOZ se Svazem
tělesně postižených Chodová Planá a Úřadem městyse
Chodová Planá setkání se seniory. Dne 7. listopadu se
uskutečnilo Podzimní setkání.
Věra Plecitá
předseda

Svaz tělesně postižených
V letošním roce jsme nejen pro naše členy
uspořádali 2 setkání se seniory a 2 výlety – na Konopiště a
do bazénu ve Weidenu. Podzimní setkání jsme
spolupořádali se Sborem pro občanské záležitosti městyse
Chodová Planá a proběhlo 7.listopadu. Jednalo se již o
třetí ročník. Zúčastnit se mohli všichni senioři a tělesně
postižení. Účast byla bohužel velmi malá a neodpovídala
našim představám. Zúčastnili se i tělesně postižení z
Tachova, Stříbra a Černošína. V kulturním domě se
přítomní mohli bavit a tancovat od 14 do 20 hodin. Byla
připravena bohatá tombola se 190 cenami. Největšími
sponzory byly firmy Lukr, Vonex, Jednota Tachov, řeznictví
Dufka, Nová Karna a Solitera. Těm bychom tímto chtěli
poděkovat.
Všem občanům městyse přejeme krásné prožití vánočních
svátku a úspěšný rok 2010.
Věra Hasoňová
předseda

OKÉNKO SDH CHODOVÁ PLANÁ
Byl rok 2009 pro hasiče úspěšný ?
Do konce roku 2009 schází pár dní a sbor
dobrovolných hasičů začíná pomalu bilancovat. Náš sbor
má 3 ženy, 21 mužů, 9 dorostenců a 14 dětí. Z pohledu
mladých hasičů byl uplynulý rok velice úspěšný, protože se
jim podařilo vyhrát první ročník Tachovské ligy hasičů a na
rok se stali držiteli putovního poháru. Muži se také
zúčastnili několika soutěží, ale medaile nepřivezli. Mezi
tradiční každoročně pořádané akce patří bezpochyby PLES
HASIČŮ, který jsme letos uspořádali v únoru. Mezi další
akce patří Soutěž o pohár starosty SDH a Memoriál
Václava Zimáka. Sbor se převážně věnuje výchově
mladých hasičů ve spolupráci se základní školou, za
významné podpory Městyse a výjezdové jednotky hasičů
Městyse Chodová Planá i dalších sponzorů. Zatím se nám
tato práce daří, což je potvrzeno výše zmiňovanými
úspěchy. Získávání nových členů je těžké, protože se
bohužel potýkáme ze strany dětí s nezájmem o tuto
činnost.
Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů Městyse
má 12 členů. Je zařazena v kategorii JPO III. Jejím úkolem
je zajišťovat po dobu 24 hodin připravenost na výjezd
k událostem, na které je povolána operačním střediskem
HZS Plzeň. Od ledna do listopadu jednotka vyjela k 20-ti
událostem. Z toho bylo 8 požárů, 2 dopravní nehody, 9
technických událostí a jeden únik nebezpečných látek. V
červnu se naše jednotka dobrovolně vypravila na pomoc
lidem postižených povodněmi v Novém Jičíně. Dále také
provedla prověřovací cvičení v mateřské školce. Jednotka
zabezpečuje různé akce po stránce požární ochrany.
Hasiči do roku 2010 budou vstupovat ve znamení oslav
135 let jejich založení. Na únor připravujeme ples hasičů a
také oslavy založení. Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kteří nám v roce 2009 pomáhali tuto činnost zvládnout a
také všem členům hasičů za obětavou práci. Všem
občanům přeji klidné Vánoce a nám bez výjezdu.
Václav Zimák
velitel hasičů

Okénko základní a mateřské školy
Učitelky MŠ s dětmi pracují v tematických týdnech.
Děti se učí hrou žít s kamarády a učitelkami. Např. tyto
týdny: Co umí vítr a déšť, Moje tělo a zdraví, Týden plný
knoflíků, Za zvířátky do lesa, Když kamarád stůně, Přijede
Martin na bílém koni?, Týden plný knoflíků a Na svatou
Kateřinu nezalezem pod peřinu.
Pokračovaly další lekce předplaveckého výcviku v
Tachově. Dětem se ve vodě líbilo a učitelkám a plavčíkům
se zase líbily pokroky dětí. A teď je to na vás rodiče, abyste
v dětech dál rozvíjeli získané pohybové dovednosti. Na
závěrečné lekci děti obdržely „mokré vysvědčení“ a předaly
plavčíkům dárky.
Pokračovaly další lekce školičky bruslení
v Mariánských Lázních. Děti dělají i na ledě pokroky.
S trenéry, učitelkami či rodiči se učí prvky rovnováhy a
jízdě na bruslích. A jak to děti umí, se můžete přesvědčit o
víkendovém bruslení na zimním stadiónu v Mariánských
Lázních. Telefon 354 602 704.
Radost jsme měli z akce „Posvítíme Martinovi na
cestu“. A to ze zájmu dětí, rodičů i veřejnosti. Také počasí
nám přálo. Sešlo se nás přes 100 a průvod s lampióny se
vydal do parku, kde čekal Martin s koněm. Pro děti bylo
zážitkem pohlazení a nakrmení koníčka. Děkujeme Josefu
a Stanislavě Janochovým za spolupráci a ochotu. Cestou
jsme potkali obrovské strašidlo s malými strašidýlky.
V parku na louce jsme se zastavili u tří jezdců na koních.
Popovídali jsme si o koních, jezdci předvedli, jak koně
poslouchají. Přítomní mohli zazpívat písně o koních a děti
si mohly vybrat dárky z pytlů. Setkání bylo pohodové.
Předškolní děti navštívily své kamarády v 1. třídě
základní školy, kde se školáci pochlubili, co se už naučili.
Paní učitelka Mgr. Jaroslava Sedláčková velmi
pěkně vede kroužek angličtiny pro předškolní děti.
Navštěvuje jej 15 malých předškoláčků.
Uskutečnilo se další setkání klubu maminek,
tvořivé vánoční dílny a prodejní výstavka knih, výstava
fotografií z činnosti mateřské školy a vánoční fotografování
s firmou Dráček .
Okresní svaz zahrádkářů nám předal pohár za
nejlepší výtvarnou práci v kategorii mateřských škol.
V jednotlivcích dostala pohár Tereza Brožáková.
Děkujeme rodičům a přátelům mateřské školy za
pomoc. Firma pana Luboše Hlačíka pomohla při opravě
dveří a zhotovila police .

A co připravujeme na prosinec?

16. 12. od 15°° hodin pro d ěti, rodiče a prarodiče
vánoční posezení v mateřské škole (tvořivé dílny s rodiči,
program, vánoční zvyky, ochutnávka pečiva od rodičů)
29. 12. od 16°° hodin pro d ěti s rodiči, prarodiči a
širokou veřejností rozloučení se Starým rokem, sraz u
kašny na náměstí.
Stanislava Sloupová - vedoucí učitelka MŠ

Podzim v ZŠ
V Základní škole je v tomto školním roce 72 žáků
v pěti třídách. První tři měsíce letošní docházky jsme toho
stihli opravdu hodně. Ve výuce postupujeme mílovými
kroky vpřed, prvňáčci se natolik zdokonalují ve čtenářských
dovednostech, že si už pomalu budou umět sami přečíst
knížku, kterou možná objeví mezi ostatními dárky pod
vánočním stromečkem.
Také na poli soutěží jsme zatím letos za sebou
zanechali na okrese Tachov poměrně výraznou stopu.
Několik vavřínů na běžeckých závodech a v okresní

výtvarné soutěži jsou příjemnou třešničkou na dortu žáků a
zaměstnanců naší školy.

25.12. Vánoční turnaj O pohár města Planá ve stolním
tenisu - od 9°° hodin – p řihlášky do 8.45 hodin
v sále KD Chodová Planá.
26.12. OPEN – Vánoční florbalový turnaj – 3.ročník od 9°°
hodin – přihlášky do 8.45 hodin v sále KD,
startovné 100,-- Kč za hráče.
29.12. Rozloučení se Starým rokem – sraz v 16°°hodin
u kašny.

V prvním prosincovém týdnu se celá škola zahalila
do čertovského hávu a čekání na Mikuláše se proměnilo
v Čertí školu. Cílem nebylo jen se dobře pobavit, ale také
získat povědomost o tradicích a zvycích naší země a
národů v ní žijících. Možná byste byli překvapeni, kolik lidí
vlastně ani netuší, proč ulicemi chodí Mikuláš s andělem a
čerty, nebo dokonce proč se vlastně slaví Vánoce.
V dnešní uspěchané době nám začíná bohužel unikat
podstata věcí a věřte, že často, co se zdá některým
dospělcům jako dětská hra, třeba zrovna na čerty a čertí
školu, není nic jiného, než velký zdroj poznání a objevů pro
malé žáčky. Nic jiného, než naplnění Komenského – „škola
hrou“. A tak už třeba víme, že Mikuláš byl původem Turek
a kdyby ještě žil, bylo by mu přibližně 1800 let.
K těm vydařeným akcím patřil také Vánoční
workshop, kde žáci pracovali celkem v 11ti dílnách. A
protože cílem je nejen výrobek – vánoční dárek pro blízké
a kamarády, ale hlavně schopnost spolupráce s jinými
lidmi, ať už dětmi, nebo dospělými, zúčastnily se letošního
workshopu také žáci ZŠ Rozvadov a ZŠ Hošťka se svými
učitelkami a učitelky „lázeňské“ ZŠ Kynžvart. V jednu chvíli
to byl docela cvrkot, protože v budově, kde je v současnosti
60 osob jich najednou byl dvojnásobek. Třídy byly zaplněné
jako před 20ti lety a myslím, že jsme si to náramně užili.
Poděkování zaslouží i maminky, které letos vedly některé
dílny – V. Dudarcová, K. Plevková, Z. Mlnaříková a P.
Sloupová – děkujeme.
Další dílny budou v naší škole na přelomu dubna a
května a třeba se právě vy přijdete podívat, jak se nám
bude dařit.

31.12. 2009 – 01.01. 2010
Novoroční přípitek se slavnostním ohňostrojem
Chodovoplánské náměstíčko 0.15 - 0.30 hodin

KULTURA V OBCI

III. VÁNOČNÍ KONCERT

Městys Chodová Planá
a Rodinný pivovar Chodovar
pořádají III. vánoční koncert

v sobotu 19.12.2009 od 18°° hodin
LINHA SINGERS
Humna rodinného Pivovaru Chodovar
Vstupné dobrovolné

V OBRAZECH - OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM

Mgr. Jan Ambrož
ředitel

Práci nabízí
ZŠ a MŠ Chodová Planá přijme vychovatelku
do školní družiny na 1,5 – 2 hodiny denně
v odpoledních hodinách s výhledem na vyšší úvazek
v příštím školním roce. V případě zájmu další informace
u ředitele školy, tel. 374 792 590, 605 722 411.

Přehled vánočních akcí
16.12. Vánoční besídka MŠ – 15.15 hodin v ŠJ – zváni
jsou zejména rodiče a příbuzní předškoláčků
17.12. Vánoční besídka ZŠ – 17°° hodin v KD – akce je
určena pro širokou chodovoplánskou veřejnost
19.12. Linha singers – Zpívání vánoční i nevánoční
18°° hodin – sladová humna pivovaru Chodovar
vstupné dobrovolné
24.12. Půlnoční mše – 22.30 hodin - kostel Sv. Jana

REGENT vychází jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá.
Toto číslo vychází 15.prosince 2009
Občasník je registrován u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR
E 18280
Sestavila Redakční rada Úřadu městyse Chodová Planá.
Tisk : Lieblprint Planá

