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Městys Chodová Planá zabezpečuje ve spolupráci
s firmou EKODEPON s.r.o.

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zdravím na začátku jara, které nás
všechny tak mile překvapilo rychlým příchodem. Byl to pro
nás ten nejkrásnější dárek, který jsme mohli k svátkům
Velikonočním dostat. Věřím, že jste prožili svátky vzkříšení
a příchodu jara šťastně a spokojeně. Bylo pro mne velmi
příjemné sledovat přípravy Vás všech na tyto svátky a moc
Vám děkuji za hezkou výzdobu a pořádek ve Vašem okolí.
Rád bych zde pochválil i naše kolegy z a.s., kteří nezůstali
pozadu s úklidem veřejného prostranství.
Co je u nás nového a co nás i Vás trápí.
Především bych rád vyvrátil jeden mýtus o
chystaném bourání našeho kulturního domu. Bourat ho
nehodláme. Vše vzniklo z neformální úvahy projektantů
náměstí, když jejich zkušené oko posoudilo, že by po
odstranění této stavby vznikl krásný a logicky uzavřený
prostor. Asi mělo to jejich oko trochu pravdy, ale
v součastné době, kdy nám slouží jako kulturní stánek a
tělocvična zároveň je to zcela nereálné.
Těší nás a věřím, že i většinu z Vás, že se
rekonstrukce našeho malebného náměstíčka zdárně
rozběhla. Bude to velký a krásný dar, který městys, tedy Vy
všichni, milí spoluobčané věnujete našim potomkům a
pokračovatelům v Chodové Plané. Znovu však zde
nesmím opomenout dotační zdroje EU, bez kterých
bychom se do této akce pravděpodobně pustit nemohli.
V letošním roce nás čeká ještě řada dalších akcí a
investic. Především bychom rádi do konce roku nabídli
další, nové zasíťované stavební parcely Sadová 2 směrem
na Planou. Tím bychom měli na krásném místě uspokojit
naše stavebníky dostatečně na několik let. Druhou etapu v
této lokalitě máme již v projektové připravenosti v případě
potřeby k další okamžité realizaci. Rádi bychom také do
konce roku splnili jeden letitý dluh a oblékli naší radnici do
nového kabátu. Je to snad poslední mohykán v centru
našeho městyse a jistě si to zaslouží.
Dále mám velkou radost, že se nám podařilo
nalajnovat pravidla hry a spolupráce se Slavojem ve vztahu
ke sportovnímu areálu. Byl to nelehký úkol a nepovažuji ho
za konečný a ideální model, ale dali jsme tím základy tomu,
aby mělo smysl do této lokality dále investovat a zvelebovat
ho.
V neposlední řadě bych rád poděkoval i naším
spoluobčanům v osadách. V rámci jejich spolků a sdružení
oživuje mnoho krásných myšlenek. Jejich píli a nezměrnou
snahou vzniká v jejich okolí mnoho krásných nových míst,
které stojí zato zhlédnout. Proto jsme se letos rozhodli tyto
aktivity výrazněji sledovat i podporovat.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné prožití jara
a těším se na setkání s Vámi u naší tradiční májky, kde
společně vstoupíme do měsíce lásky a porozumění.
Ing. J. Volný
starosta

mobilní sběr
objemného odpadu, nebezpečných složek
komunálního odpadu a zpětný odběr elektrozařízení
který proběhne v sobotu 16. května 2009
stanoviště
doba přistavení mobilní sběrny
Chodová Planá
(RD u drůbežárny)
8.30 – 8.45
Chodová Planá
(sídliště Lučina, PRIMO)
8,30 – 11.00
Chodová Planá
(u hospody u nádraží)
8.50 – 9.30
Chodová Planá
(sídliště Slovany)
9,35 – 10.15
Chodová Planá
(u hasičárny)
10.20 – 12.00
a v neděli
stanoviště
Dolní Kramolín
Holubín
Pístov
Michalovy Hory
Boněnov
Hostičkov
Výškov

19. dubna 2009

doba přistavení mobilní sběrny
8.30 – 9.05
8.35 – 8.45
8.50 – 9.00
9.20 – 11.00
9.25 – 9.40
9.50 – 10.10
10.30 – 10.55

Ve vymezeném čase mohou občané zdarma
předat do mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o.
následující nebezpečné odpady: obaly se zbytky barev a
laků, plastové i plechové obaly znečištěné škodlivinami,
olověné akumulátory, monočlánky, pneumatiky, oleje,
olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami
staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další
nebezpečné složky vyskytující se v komunálním odpadu.
Do zpětného odběru elektrozařízení lze předat: televizory,
PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré
ostatní elektrospotřebiče.
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner
na objemný komunální odpad (tj. například části
vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd
a sklepů apod.). Objemný odpad je odpad vznikající
provozem domácnosti a rozměry jej nelze odložit do běžné
sběrné nádoby (popelnice).
Prosíme občany k donášení předmětných odpadů
pouze v době přistavení kontejnerů, aby odpady byly
ukládány přímo do nich.
Děkují Vám pracovníci firmy EKODEPON
s
Jak to je, když
kvílí siréna
t

Každou první středu v měsíci se ve 12°° hod
rozezní sirény, které vysílají zkušební nepřerušovaný tón
po dobu 140 sekund. U elektronických sirén jsou občané
vyrozuměni také hlasově. Dvakrát ročně je zkouška
systému spouštěna centrálně z Prahy, z operačního a
informačního střediska Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR. Zbylých deset je aktivováno z
operačních a informačních středisek
Hasičských
záchranných sborů jednotlivých krajů. Provázanost
systému varování a vyrozumění hromadnými informačními
prostředky umožňuje včasné a plošné informování osob o
hrozícím nebo vzniklém nebezpečí (živelní pohroma,
závažná havárie, teroristický útok apod.).
Dle zákona zajišťuje varování a vyrozumění
obyvatelstva Hasičský záchranný sbor ČR, dále obecní
úřad a právnické a podnikající fyzické osoby. Sirény mohou
být dálkově spuštěny z operačních a informačních
středisek HZS krajů a generálního ředitelství HZS ČR a
pak také jednotlivými obcemi. HZS ČR má rovněž právo
vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat
obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.
„Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován
kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít
třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto
signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová
informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o
bezprostředním nebezpečí, vzniku nebo již nastalé
mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva.
Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími
prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv.
mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného
záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se
stalo a co se má v takovém případě dělat.
Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény
mohou vysílat je „Požární poplach", jenž slouží ke svolání
jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován
přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městyse
Chodová Planá za rok 2008 vyjela k 23 událostem. Jednalo
se o 14 požárů, 7 technických pomocí a 2 dopravní
nehody. V těchto výjezdech jsou 2 prověřovací cvičení a
jeden výjezd, kdy byla jednotka na cestě k zásahu
odvolána zpět na základnu operačním střediskem HZS
Plzeň.
Václav Zimák - velitel JSDH

Daň z nemovitosti v roce 2009
(Základní státem určená složka základního koeficientu)
Podle zákona č. 338//1992 Sb. o dani z nemovitosti
ve znění pozdějších předpisů došlo od 1.1.2009 k úpravě
koeficientu dle počtu obyvatel na 1,4 a to na všech
katastrálních území městyse Chodová Planá (z pohledu
této právní úpravy byl dopad na naše osady). Tento
koeficient je stejný u pozemků i staveb. Toto jednorázové
navýšení základního koeficientu tedy bylo učiněno ze
zákona, bez vlivu obce. Ta má však následně, podle tohoto
zákona v kompetenci i tento základní koeficient na základě
vyhlášky korigovat. Od roku 2010 tedy vážně uvažujeme
upravit tento koeficient, dle počtu obyvatel na územích
s nižší dopravní obslužností. Tedy pro naše osady na
koeficient 1,0 (snížení o 0,4). Koeficient 1 je však podle
zákona od 1.1.2009 nejnižší možná úroveň. Z tohoto
důvodu se v našich osadách zvýšila daň z nemovitosti
větším poměrem než v samotné Chodové Plané. Do roku
2008 byl tento základní koeficient totiž v osadách 0,4, ale
v katastru samotné Chodové Plané byla již několik let 1,4.
Koeficient podle velikosti obce

Velikost obce
Koeficient
do 1 000 obyvatel
1,0
1 001 - 6 000 obyvatel
1,4
6 001 - 10 000 obyvatel
1,6
10 001 - 25 000 obyvatel
2,0
25 001 - 50 000 obyvatel
2,5
nad 50 000 obyvatel a ve Františkových
Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a 3,5
Poděbradech
v Praze
4,5
Ing. J. Volný
Vážení spoluobčané,
v loňském roce rada a následně i zastupitelé
rozhodli o zvýšení daně z nemovitosti, přičemž zákonem
přípustná možnost navýšení této daně, je až ve výši
pětinásobku základní sazby.
Po bouřlivé, ale zodpovědné diskusi bylo přijato
usnesení o navýšení předmětné daně na trojnásobek. Bylo
nám od počátku jasné, že jakýkoliv poplatek či daň
směřující do peněženek našich občanů vyvolá negativní
reakci. V této situaci se tedy nutně nabízí otázka: „Proč
jsme tak rozhodli?“. Odpovědí je hned několik :
• výrazným způsobem se navýší rozpočet městyse, což
umožní zvýšit rozpočtové náklady na kulturní či
sportovní činnosti ve prospěch občanů
• výběr daně bude samostatně sledován a způsob použití
vybraných prostředků bude podléhat veřejné diskusi,
s možností zpětné kontroly využití peněz
• po provedeném průzkumu poplatníků daně bylo
zjištěno, že pouze cca 20% poplatníků tvoří občané a
cca 80% jsou podniky, lokalizované v katastrálním
území Chodové Plané
• průměrný nárůst navýšené daně pro občana je cca 2,Kč/den, ale příjem do rozpočtu obce činí cca 8.000,Kč/den
• souběžně s rozhodnutím o zvýšení daně, bylo
rozhodnuto také o tom, že ve prospěch občanů, jimž by
navýšená daň nepřiměřeně zhoršila životní situaci,
vytvoří městys nástroj, kterým by nepříznivé dopady
zmírnil
• a v neposlední řadě bylo rozhodnuto také o tom, že po
jednom roce platnosti předmětné změny, bude
provedena analýza dopadů do života občanů i městyse
a podle zjištěných závěrů se přijmou případná další
usnesení
• v případě žádosti obce o dotaci je jedním
ze sledovaných kritérií i stanovení tohoto koeficientu na
principu – „sháníš peníze, ukaž jak se o ně sám přičiníš,
nebo jak jen běháš kolem s nastavenou dlaní“
Jedním z našich hlavních úkolů a cílů je hájit vaše zájmy,
proto výši všech poplatků, zejména pak poplatků, které
mohou zastupitelé ovlivnit a jejichž výnos končí v jiné než
obecní pokladně (např. poplatky za odpady, vodné a
stočné, apod.), posuzujeme obzvláště zodpovědně a vždy
ve váš prospěch. Věříme tedy, že toto naše rozhodnutí
přijmete a pochopíte jej jako krok správným směrem.
Ing. K. Krištof

Co je to MASka?
Velmi často se setkáváme s tím, že řada obyvatel
našeho regionu stále neví co to je Místní akční skupina, a
jak jim může tato organizace pomoci. Proto vznikl tento
seriál, ve kterém bychom všem rádi představili naši Místní

akční skupinu Český Západ a poradili zájemcům, jak získat
peníze na své nápady a na rozvoj našeho regionu.
Co se skrývá pod zvláštním názvem Místní akční
skupina? A jak nám může tato organizace pomoci?
Místní akční skupina (zkratka MAS) je organizací,
která se zakládá a funguje na principech doporučených
Evropskou unií. Místní akční skupiny vznikají nejen na
celém území České republiky, ale i v jiných evropských
zemích a jejich hlavním cílem je zajistit rozvoj venkovských
oblastí.
Rozvoji svého území mohou pomoci získáním
finančních prostředků z Evropské unie a ty pak dále
rozdělovat. Speciální program vytvořený Evropskou unií
k podpoře venkova se jmenuje LEADER. Aby MASka
peníze z LEADERu získala, musí vypracovat program
(Strategický plán Leader) ve kterém musí Evropskou unii
přesvědčit, že dokáže svěřené finance účelně a smysluplně
využít pro svůj venkovský region.
Značnou výhodou MASky je, že nevzniká
nařízením „shora“ tzn. ze strany krajských úřadů anebo
vlády, ale z iniciativy místních občanů. Takže MASku
zakládají lidé, kteří v oblasti žijí, kterou dobře znají a vědí,
jaké má jejich oblast problémy a zároveň mají nápady jak
tyto problémy řešit. Aby ale nedošlo k jednostrannému
upřednostňování některých členů MASky, anebo podpoře
jen jedné oblasti, musí být v MASce rovnoměrně
zastoupeny jak obce, tak neziskové organizace,
podnikatelé a zemědělci.
Na našem území působí MAS Český Západ –
Místní partnerství s kancelářemi v obci Olbramov a městě
Kladruby. MAS Český Západ se podařilo získat peníze
z Evropské unie již několikrát a podpořila řadu užitečných
projektů. V roce 2007 se jí podařilo uspět v programu
LEADER 2007-2013. A tak v následujících 5 letech bude
několikrát do roka připravovat tzv. Výzvu, v rámci které
bude finančně podporovat vybrané projekty.
Máte-li proto nápady, jak pomoci vaší obci,
památce, podnikání, atd., ale chybějí vám na to peníze,
MASka je tu od toho, aby Vám poradila a případně
pomohla peníze získat. Informace můžete nalézt na
webových stránkách www.leader-ceskyzapad.cz, nebo na
úřadě městysu.
Dotace
Máte nápad anebo chuť opravit památku, rozjet či
rozšířit podnikání, vytvořit nějakou službu, nebo Vás trápí
něco zcela jiného ve Vašem okolí a nemáte na realizaci
dostatek finančních prostředků? Co musíte všechno udělat
proto, abyste jste mohli získat finanční dotaci z MASky?
V první řadě musíte realizovat své nápady pouze
na území naší MAS, Český Západ - Místní partnerství.
Bydlíte-li mimo území MASky, či má-li Vaše firma sídlo
jinde, nevadí to. Po té vám již stačí pravidelně sledovat
internetové stránky MAS, nebo nemáte-li přístup na
internet, stačí vám číst obecní zpravodaje, prohlédnout si
plakátovací plochu ve vaší obci anebo obecní vývěsku. Na
všech těchto místech informuje MAS o vyhlášení tzv.
výzvy. Výzva je oznámením o tom, že se rozbíhá další kolo
rozdělování dotací. V každém roce MAS vyhlásí jednu až tři
výzvy.
V každé výzvě se MAS zaměřuje na jinou oblast
podpory. Pokud tam ta Vaše právě není, stačí počkat do
výzvy další anebo kontaktovat pracovníky MASky, kteří
Vám rádi sdělí, do jaké výzvy se máte přihlásit, popřípadě
Vám pomohou najít dotaci z jiného zdroje. Po vyhlášení
výzvy se konají informační semináře, na které může přijít
každý zájemce a informovat se, zda jeho nápad má naději
na úspěch, poradit se jak zpracovat žádost apod.

Abyste mohli o peníze žádat, musíte vyplnit
speciální žádost, se kterou vám MAS ráda pomůže a
pokud si na ni vůbec netroufáte, je schopna Vám doporučit
někoho, kdo za Vás žádost zpracuje. Po celou dobu
vyhlášení výzvy jsou pracovníci MASky připraveni po
předchozí telefonické domluvě Váš záměr konzultovat a
poradit s případnými nejasnostmi.
Žádosti se následně odevzdávají v předem určený
termín v kanceláři MAS v obci Olbramov. Poté jsou žádosti
zpracovány a zkontrolovány a následuje Veřejná obhajoba,
na které se jednotlivé projekty představí. Pak již následuje
výběr projektů, které budou doporučeny k podpoře. Aby byl
výběr co nejspravedlivější, provádí ho šestičlenná
Výběrová komise a následně schvaluje patnáctičlenný
Výbor partnerství. Oba orgány jsou složeny z jedné třetiny
ze zástupců obcí, druhou třetinu tvoří zástupci občanských
sdružení a třetí třetinu pak místní podnikatelé.
Tak hodně štěstí a první výzvu roku 2009 čekejte
na počátku března. Více informací na www.leaderceskyzapad.cz.
MAS Český Západ-Místní partnerství vyhlašuje 3.výzvu
Chcete založit mateřské centrum? Potřebujete
upravit či opravit klubovnu vaší organizace? Máte chuť
postavit ve Vaší obci hřiště? Uvažujete o výrobě
zemědělských potravinářských výrobků? Potřebujete
nakoupit vybavení do Vašeho rozjíždějícího se podniku?
Nemůžete se již dívat na chátrající památku ve Vašem
okolí a máte nápad jak jí využít? Máte mnoho jiných
nápadů a (ne)víte co s tím?
MAS Český Západ je tu od toho, aby Vám
s nápady a jejich realizací pomohla. Právě vyhlašuje
3.výzvu k předkládání žádostí o dotace z programu
LEADER 2007-13. V této výzvě MAS rozdělí téměř 6
miliónu korun.
Žádosti o dotace se budou přijímat na formulářích MAS ve
dnech 27.-28. dubna v kanceláři MAS v Olbramově. Další
www.leaderpotřebné
informace
naleznete
na
ceskyzapad.cz
Bc. Kateřina Kvasničková
MAS Český Západ - Místní partnerství
E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení
Náš městys se ve spolupráci se společností
ASEKOL rozhodl usnadnit občanům třídění vysloužilých
malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost
zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové
vybavení, discman, MP3 přehrávač, nebo vybité baterie do
místní školy a zdarma se jich zbavit vyhozením do
připravené nádoby, tzv. E-boxu. Kolektivní systém ASEKOL
následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných
elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých
spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu.
Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé
materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice,
nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak
zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl
být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení
odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina
vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak
přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění
elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.
Jarní fotbalové termíny
Muži Slavoj A - II. třída
Domácí
Hosté
Termín

Den

Černošín
Ch. Planá A
Stříbro B
Ch. Planá A
Kšice A
Ch. Planá A
Kostelec
Ch. Planá A
Halže
Ch. Planá A

Ch. Planá A
Lom A
Ch. Planá A
Záchlumí
Ch. Planá A
Planá A
Ch. Planá A
Z. Chodov
Ch. Planá A
Dl. Újezd B

18.04. 17:00
25.04. 17:00
02.05. 17:00
09.05. 17:00
16.05. 17:00
23.05. 17:00
30.05. 17:00
06.06. 17:00
13.06. 17:00
20.06. 17:00

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Muži Slavoj B - IV. třída sk. A
Domácí
Hosté
Termín
Den
Lom B
Ch. Planá B 19.04. 15:00 NE
Dorost Slavoj - OP dorostu
Domácí
Hosté
Termín
Částkov
Ch. Planá
19.04. 14:30
Ch. Planá
Erpužice
25.04. 10:00
Kostelec
Ch. Planá
02.05. 10:00
Ch. Planá
Studánka
09.05. 14:00
Ch. Planá Bezdružice 16.05. 14:00
Ch. Planá
Částkov
23.05. 14:00
Erpužice
Ch. Planá
31.05. 10:00
Ch. Planá
Kostelec
06.06. 14:00
Studánka
Ch. Planá
13.06. 10:00

Den
NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO

Pražská hradčanská kapela
kapelmajstra Josefa Kocourka
30.dubna od 18°° hodin Sportovní areál
Městys Chodová Planá
a Rodinný pivovar Chodovar
pořádají

v sobotu 20.června 2009
II. Chodské Svatojánské slavnosti
a
XIII. ME v koulení pivních sudů
Podrobnosti v příštím vydání Regentu
Městys Chodová Planá
nabízí do pronájmu prostory

Občerstvení ve Sportovním areálu
Podmínky podnájmu a veškeré informace
U ředitele ZŠ a MŠ Chodová Planá Mgr. Jana Ambrože
nebo na tel. 605 722 411
• Občanské sdružení Výškov pořádá dne 30. dubna od

17°° hodin na návsi ve Výškov ě stavění máje. Dobrá
nálada a občerstvení zajištěno.
Pavel Šmejkal

• Sdružení Michalovy Hory pořádá dne 30. dubna od 17°°
Rodinný pivovar Chodovar s.r.o. pořádá

Slavnostní zahájení provozu největších
Pivních lázní na světě
a XI. ročník Chodovar Cup 2009

hodin na návsi v M. Horách. Jídlo, pití a bujará nálada
až do rána.
Josef Ansl

25. dubna 2009
11.00 – Požehnání pravým Pivním lázním a slavnostní
zahájení provozu, představení divadelního spolku
„Komedyjanti z Tachova“
11.30 – Prohlídka pravých Pivních lázní
12.30 – Dechová kapela Daliborka z Mariánských Lázní
13.00 – Veselý průvod gastronomů Chodovou Planou
14.00 – Zahájení 11. ročníku barmanské soutěže
Chodovar Cup v míchání drinků z piva
16.30 – Vyhlášení výsledků soutěže Chodovar Cup
17.00 – Cíl štafetového běhu s pivním sudem z německého Störnsteinu do Chodovaru a slavnostní
naražení prvního sudu pivní sezony 2009
18.30 – Hraje Melody Makers jazz band
• barmanské vystoupení juniorských i profi barmanů
z ČR a zahraničí
• dětská zahrada
• prohlídky pivovarského provozu
• speciality na grilu
• čepujeme jedinečné ovocné pivo Chodovar
Tenisový oddíl a oddíl Sportklubu TJ Slavoj Chodová
Planá si dovoluje pozvat všechny své členy i příznivce
sportu, dobré hudby a dobrého jídla na

SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ TENISOVÉ KLUBOVNY
Spojené se stavěním máje, pečením májového
prasátka od jednoho z předních českých vepřopekařů

Barona Antonína Bonaventury
z Libice nad Doubravou.
K tanci, zpěvu i poslechu hraje

Letošní maškarní byl plný tradičních i moderních masek.
I Spidermanů bylo tolik, co trpaslíků od Sněhurky. ☺
REGENT vychází jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá.
Toto číslo vychází 16. dubna 2009
Občasník je registrován u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR
E 18280
Sestavila Redakční rada Úřadu městyse Chodová Planá.
Tisk : Lieblprint Planá

