JARNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení a milí spoluobčané!
Dovolte mi, abych vás prostřednictvím prvního letošního čísla trochu navnadil na nadcházející jaro. I když
ještě za okny občas poletuje sníh a rtuť teploměru stále ukazuje zimu, my už nedočkavě vyhlížíme teplé
sluníčko. Komu by se po třech měsících zimy nestýskalo po jaru? V květinářství jsou k mání první jarní kytičky
a my se těšíme až se venku objeví ty první, které k jaru neodmyslitelně patří, jako jsou sněženky, bledule
a krokusy. Určitě nejvíc hoří netrpělivostí děti, až vymění sáňky za kola a koloběžky a my s prvními teplými dny
začneme vytahovat nářadí a po vládě zimy začneme uklízet naše dvorky a připravovat zahrádky.
Vážení čtenáři, užijte si začátek jara, protože k nim patří největší jarní svátky a
to velikonoce. Nezapomeňte svojí návštěvou potěšit známé a obdarujte je
dárečkem. Našemu holčičímu pokolení ať pomlázka přinese zdraví a lásku a klukům
přeji plné košíky malovaných vajíček, neboť jsou symbolem nového života.
Veselé Velikonoce a těším se na jarní setkávání v našem malém, ale krásném městysu.
Ctirad Hirš, starosta
DĚNÍ V OBCI
Určitě potěšíme naše sportovce a sportovkyně, neboť
v únoru byly zkolaudovány a tím dokončeny práce ve
sportovním areálu Chodová Planá, kde proběhly
stavební úpravy střechy klubovny a je hotova přístavba
pergoly.
Zároveň vám oznamujeme, že restauraci bude i nadále
provozovat pan Martínek z Mariánských Lázní, kterému
byla provozovna občerstvení pronajata i na letošní rok.
V prosinci byl ZM také schválen tolik očekávaný nový
územní plán pro městys Chodová Planá, včetně
spádových obcí. ÚP je k nahlédnutí na úřadě městyse
v kanceláři č. 8 a je také zveřejněn v digitální podobě na
www.chodovaplana.cz.
Za informaci určitě stojí oznámení, že městys Chodová
Planá má v úmyslu provést rekonstrukci vodovodního
řadu v osadě Hostíčkov, kde je situace s vodou velmi
problematická. Občané Hostíčkova dostali možnost se
k dané problematice vyjádřit a na základě jejich sdělení
budou činěny další kroky vedoucí k realizaci
vodovodního řadu v obci.

Na posledním zasedání zastupitelstva městyse byl
představen koncept územní studie sídliště Lučina, který
zahrnuje mimo jiné návrhy řešení dopravního napojení
na komunikace, principy řešení parkování, nové stavby
atd. Lokalitami, kterých by se změny měly nejvíce
dotknout jsou: centrální a západní část sídliště, základní
škola a související pozemek, stávající zástavba a
severovýchodní oblast sídliště.

MŠ a ZŠ CHODOVÁ PLANÁ

Leden a únor v MŠ

PREVENCE V Základní škole

Od 1. 1. 2012 posílila pedagogický sbor mateřské školy nová
učitelka Pavla Nejedlá.
K 1. 3. 2012 je v mateřské škole zapsáno 70 dětí.

V letošním školním roce ve všech třídách naší školy
proběhly preventivní programy. V říjnu se děti z 1. třídy
navzájem lépe poznávaly ve čtyřhodinovém programu „Třída
plná pohody“. Další programy proběhly v únoru. 2. třída se
seznamovala s „Nebezpečím šikany“, 3. třída bojovala proti
„Kouření“ a děti ze 4. a 5. třídy poznávaly lépe samy sebe
v programu „Sebepojetí“, kde se třeba čtvrťáci se naučili, co a
jak by si měli říkat a co je naopak druhým nepříjemné a může
velmi ublížit. Tyto programy jsou u dětí velmi oblíbené.
Jednak mají žáci pocit, že se nemusí klasicky učit a jednak se
poutavou a nenásilnou hravou formou dozví o sobě a o svých
kamarádech mnoho zajímavostí.
Všechny tyto preventivní programy probíhaly pod
vedením okresní metodičky prevence Andrey Suchardové ve
spolupráci s třídními učitelkami. Byly dobře připravené,
promyšlené. Nechyběly hry, rozhovory, malování, práce ve
dvojicích a ve skupinách. Děti také musely řešit chování v
konkrétních situacích a v modelových scénkách.
Myslím, že se všem preventivní programy líbily. Děti
pracovaly se zájmem a určitě si odnesly do svého života
mnoho nových poznatků a zážitků.

Během uvedeného období jsme pro děti i jejich rodiče
připravili tyto akce:
školička bruslení v Mariánských Lázních
setkání se Třemi králi (poděkování patří za velmi pěkně
připravenou akci III. třídě ZŠ a jejich třídní učitelce
S. Ambrožové)
školička angličtiny pod vedením učitelky P. Hass
dva výlety do Mariánských Lázní (program: návštěva
nové nízkoenergetické mateřské školy v Úšovicích)
pozorování odvozu odpadu - dopravní výchova a
zaměstnání lidí
Ekohra Sýkorka v zimě (příběhy z přírody, stopy ve sněhu,
odpady v zimě, pomoc ptákům v zimě, píseň, taneček,
hry, kresba, malba sněhuláčků, zimy, krmítek, zamrzlých
oken a zážitků dětí)
hry na sněhu, bobování
klub maminek
savování triček - děti si vybraly motiv, umístnily na tričko
a za pomoci A. Petrželkové či S. Sloupové postříkaly
savem ze speciálních pumpiček. Výsledkem byly pěkné
výtvory a radost dětí
módní přehlídka
projekt - Zkoumáme svět lidí
oslavy narozenin dětí
dopoledne se sourozenci
akce Milionář
divadelní představení.

Děti čas v mateřské škole aktivně prožily.
Poděkování za spolupráci patří rodičům a přátelům MŠ:
A. Petrželkové, J. Hurtové, M. Lohové, J. Marcinovi,
M. Krištofové, H. Fišákové, Z. Brümmerové, C. Hiršovi,
Z. Poláchové, P. Nejedlé, M. Černákové, L. Hlačíkovi a
L. Hudecové. Paní Lenka Volná věnovala dětem finanční dar ve
výši 5000,- Kč.
Děkujeme za spolupráci.

Co připravujeme v březnu a dubnu?
Mgr. Dana Vopatová – školní metodik prevence
Hana Balatá – tř. uč. IV. třídy

Z činnosti MŠ
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2012/2013
Ve smyslu ustanovení § 34 ods.2 zákona č. 472/2011 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání stanovil ředitel školy termín a dobu pro podání
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od
následujícího školního roku – tzv. zápisu do Mateřské školy v
Chodové Plané pro školní rok 2012/2013 na den 4. dubna
2012 v době od 10°° do 16°° hodin a to pro děti, které dovrší
3 let věku do 31. 12. 2012.

maškarní rej 1. 3.
akce k měsíci knihy
školičku bruslení
výlety
jarní tvořivé dílny 2. a 5. 3.
oslava 1. jarního dne a zahájení korespondenční soutěže
o přírodě a ekologii pro děti a jejich rodiče
barevnou mateřskou školu
zápis do mateřské školy 4. 4.
výlety
Den Země 23. 4.
Pálení čarodějnic 30. 4.
Za kolektiv MŠ Stanislava Sloupová

Z činností ZŠ

Kromě pedagogů školy se zúčastnili i specialisté z PPP
v Tachově, kteří svou radou i pomocí byli k dispozici dětem,
rodičům i pedagogům.
Ředitel Základní školy Chodová Planá, jejíž činnost
vykonává ZŠ a MŠ Chodová Planá, okres Tachov, p.o. rozhodl v
souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje
žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole
Chodová Planá takto:
SEZNAM UCHAZEČŮ
O PŘIJETÍ K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DO ZŠ
CHODOVÁ PLANÁ

ŠKOLNÍ BESÍDKA
10. ledna 2012 se konala Tříkrálová školní besídka.
Představili se na ní žáci všech tříd v pohádkách, tanečcích a
písničkách. Se svými čísly vystoupili i žáci navštěvující ZUŠ
Planá, která má v naší škole dislokované pracoviště. Ani
zaměstnanci školy nezůstali pozadu a všechny pobavili svým
pojetím pohádky o Machovi a Šebestové. Na dobrovolném
vstupném bylo vybráno 2.079,-Kč, které budou použity na
akce školy.

ZÁPIS DO ŠKOLY

UCHAZEČ/KA

VÝSLEDKY ŘÍZENÍ

01/12

přijat/a

02/12

přijat/a

03/12

přijat/a

04/12

přijat/a

05/12

přijat/a

06/12

přijat/a

07/12

přijat/a

08/12

přijat/a

09/12

přijat/a

10/12

přijat/a

11/12

přijat/a

12/12

přijat/a

13/12

přijat/a

14/12

přijat/a

15/12

přijat/a

16/12

přijat/a

17/12

přijat/a

18/12

přijat/a

19/12

přijat/a

20/12

přijat/a

21/12

přijat/a

22/12

přijat/a

23/12

přijat/a

24/12
přijat/a
Mgr. Jan Ambrož v.r., ředitel ZŠ a MŠ Chodová Planá

V úterý 14. 2. 2012 se konal v Základní škole zápis
budoucích prvňáčků, kde jejich zákonní zástupci mohli za ně
podat žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky.

Co připravujeme?
Zájemci o dění ve škole jej mohou sledovat na:
http://www.skola-chodova-plana.com/

OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE

Zastupitelstvo
zkrácené usnesení ze 7. zasedání ZM dne 8. 2. 2012

34. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM. (bod č. 7.1 programu ZM)
2. Koncept územní studie sídliště Lučina v Chodové Plané.
(bod č. 7.2 programu ZM)
35. ZM odkládá:
1. Projednání tohoto bodu na příští zasedání ZM.
(bod č. 7.14 programu ZM)
Ctirad Hirš v.r.
starosta

Ing. Jan Volný v.r.
místostarosta

32. ZM schvaluje:
1. Předložený program 6. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení : Ing. Sylva Zítková
Jan Kestřánek
3. Ověřovatele zápisu:
Vlastimil Machovec
Ing. Pavel Štěpánek
4. Kontrolu usnesení 6. zasedání ZM.
5. OZV č.1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 4/2010
(bod č. 7.3 programu ZM)

Dne 4. dubna 2012
se koná 8. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Chodová Planá.
Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti kulturního domu
v 18.00 hodin.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Ctirad Hirš v.r.

6. Rozpočtové opatření č. 8/2011. (bod č. 7.4 programu ZM)
7. Plán finančního výboru na rok 2012 v předloženém znění.
(bod č. 7.5 programu ZM)
8. Plán kontrolního výboru na rok 2012 v předloženém znění.
(bod č. 7.6 programu ZM)
9. Zásady prodeje bytů v Chodové Plané dle předloženého
návrhu. (bod č. 7.7 programu ZM)
10. Prodej pozemku p.č. 16/1 o výměře 1700 m2 – zahrada
v k.ú. Pístov. (bod č. 7.8 programu ZM)
11. Prodej pozemků st.p.č. 112/2 o výměře 40 m2 – zastavěna
plocha v k.ú. Chodová Planá, p.č. 164/2 o výměře 98 m2 –
zahrada v k.ú. Chodová Planá a pozemku p.č. 3410/9 o výměře
88 m2 – zahrada v k.ú. Chodová Planá s věcným břemenem
práva vstupu a vjezdu na pozemek za účelem údržby potoka.
(bod č. 7.9 programu ZM)
12. Prodej pozemku p.č. 3413/15 – ost. plocha o výměře 17
m2 v k.ú. Chodová Planá, který byl vytvořen GP č. 911399/2011 z pozemku p.č. 3413/1. (bod č. 7.10 programu ZM)

SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA
Rádi bychom vás chtěli informovat o novince v budově
úřadu městyse. Vedení městyse se již delší dobu snažilo najít
optimální řešení pro zlepšení přístupu na úřad, zejména pro
starší občany a pro lidi se zhoršenou pohyblivostí, kterým
,,vyšlápnout schody“ činí nemalé potíže. Nakonec zvítězila
varianta schodišťové sedačky pro točité schodiště od firmy
Stannah, která byla namontována v lednu letošního roku.
Co to je schodišťová sedačka?
Sedačka je určena pro každého, kdo má kvůli nemoci, úrazu
nebo věku potíže se zdoláváním schodů. Tento ,,židlový výtah“
je kvalitní, spolehlivý a vysoce bezpečný.
Jak funguje?
V případě potřeby schodišťové sedačky stačí zazvonit za
zvonek, který je umístěn a označen v přízemí budovy. Obsluha
je prováděna pracovníky úřadu, kteří vás bezpečně dopraví
až nahoru na konec schodiště nebo vám vysvětlí jednoduché
ovládání, pro vaši samostatnou obsluhu.
Nestyďte se říci si o pomoc, rádi vám budeme k dispozici.
Naše točité a ne zrovna široké schodiště už pro vás nemusí
znamenat problém.

13. Dělení pozemků p.č. 50 a 51 v k.ú. Michalovy Hory dle
skutečného stavu, tj. oddělit již vybudovanou turistickou
stezku. (bod č. 7.11 programu ZM)

ZÁSADY PRODEJE BYTŮ platné od 1.3. 2012

14. Opravu chyby v záznamech katastru nemovitostí formou
souhlasného prohlášení k pozemku p.č. 933 v k.ú. Michalovy
Hory.
(bod č. 7.12 programu ZM)

Zásady prodeje bytů a bytových domů ve vlastnictví
Městyse Chodová Planá
dle zákona č. 72/1994 Sb. a č. 40/1964 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

33. ZM revokuje:
1 Usnesení č. 108.20 ze dne 15.9.2010 na základě odstoupení
od odkoupení pozemku p.č. 3250/108 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 7.13 programu ZM)

ÚŘEDNÍ VÝVĚSKA

Článek I.
Základní ustanovení
1. Tyto zásady stanoví postup při prodeji bytů a bytových
z vlastnictví Městyse Chodová Planá (dál jen „městys“) do
soukromého vlastnictví.

2. O nabytí a převodu vlastnických práv bytů a bytových domů
ve vlastnictví městyse rozhoduje zastupitelstvo městyse
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Článek II.
Předmět prodeje
1. Předmětem prodeje jsou byty a bytové domy ve vlastnictví
městyse, včetně příslušných zastavěných pozemků.
2. Součástí předmětu prodeje mohou být i pozemky a ostatní
plochy, přiléhající k obytnému domu, jejichž hranice budou
přesně vymezeny zakreslením do snímku z katastrální
mapy.
Článek III.
Způsob prodeje
1. Přímý prodej
Formou přímého prodeje budou nabídnuty ke koupi byty
zájemci (stávajícímu a oprávněnému nájemci bytu – fyzické
osobě), s předkupním právem podle zákona č. 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů (dále jen „ZoVB“), který projeví zájem o koupi
bytu:
a) do 6-ti měsíců od doručení první nabídky městyse
stávajícímu nájemci ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1
ZoVB;
b) do 18-ti měsíců ode dne doručení první nabídky
městyse stávajícímu nájemci ve smyslu ustanovení §
22 odst. 2 ZoVB.
2. Výběrové řízení
Formou výběrového řízení budou nabízeny ke koupi byty a
bytové domy, u kterých:
a) nevzniklo předkupní právo (např. volný byt bez
nájemce);
b) zaniklo předkupní právo (stávající nájemce projeví
zájem o koupi bytu po uplynutí zákonné lhůty nebo
odstoupí od již schváleného záměru);
c) převod vlastnického práva k bytu a bytovému
domu prodaného výběrovým řízením včetně
spoluvlastnických podílů na společných částech
obytného domu a zastavěném pozemku bude
realizován po schválení výsledku výběrového řízení
zastupitelstvem městyse.

a) je příbuzný se stávajícím nájemcem v řadě přímé
(tj. syn, dcera), s podmínkou písemného souhlasu
zájemce se zřízením břemene na dožití jeho
matky/otce;
b) rodiče mohou zakoupit byt společně se svým dítětem.
Článek VI.
Pravidla přímého prodeje
Pověřený pracovník Úřadu městyse:
a) předá stávajícímu nájemci (osobě s předkupním
právem) písemnou nabídku převodu bytu;
b) shromažďuje písemné akceptace nabídek dle písm. a)
od stávajících nájemců;
c) prověří, zda zájemci splňují všechny podmínky pro
převod vlastnictví k bytu dle ZoVB;
d) nepřijme-li nájemce nabídku městyse, informuje o
této skutečnosti radu městyse, která rozhodne o
dalším postupu (vyhlásí výběrové řízení);
e) předloží zastupitelstvu městyse ke schválení seznam
nabyvatelů bytů.
Článek VII.
Pravidla výběrového řízení
Výběrové řízení proběhne za těchto podmínek:
a) nabídka prodeje konkrétního bytu či bytového domu
bude zveřejněna na úřední desce Úřadu městyse po
dobu 15-ti dnů. V nabídce bude zveřejněn základní
popis bytu či bytového domu, nejnižší nabídková
cena, termín a způsob odevzdání nabídek;
b) prodej bytu či bytového domu bude realizován za
nejvyšší podanou nabídku;
c) výběr kupujícího a 1 náhradníka provede
zastupitelstvo městyse při respektování písm. b);
d) veškeré náklady související s prodejem bytu či
bytového domu, včetně všech poplatků na
vyhotovení kupní smlouvy a kolek na vklad do
katastru nemovitostí uhradí kupující;
e) prodávající je povinen pouze k úhradě daně z převodu
nemovitostí.

1)
Článek IV.
Podmínky prodeje
1. Byty a bytové domy budou prodány pouze fyzickým osobám
v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
2. Přednostní právo koupě má stávající nájemce bytu, který
na základě platné nájemní smlouvy řádně užívá byt ke dni
podpisu kupní smlouvy (viz čl. III. výše).
3. Byty, o které neprojeví zájem stávající nájemci, budou
nabídnuty ve výběrovém řízení dalším zájemcům.
4. Na koupi bytu a bytového domu nemá nárok:
a) nájemce, který řádným způsobem neužívá byt a
neplatí řádně nájemné ve stanoveném termínu;
b) zájemce, který má dluhy vůči městysu či organizacím
a společnostem zřízených městysem.
Článek V.
Výjimky ze stanovených podmínek
Nebude-li mít zájem o odkoupení příslušného bytu stávající
nájemce tohoto bytu, lze tento byt prodat jinému zájemci za
předpokladu, že:

2)
3)
4)
5)

Článek VIII.
Kauce
Zájemce o koupi před podáním své nabídky složí na účet
městyse kauci ve výši 5.000,- Kč. Doklad o zaplacení přiloží
ke své nabídce ve výběrovém řízení.
Vybranému kupujícímu bude kauce započtena do ceny
kupovaného bytu či bytového domu.
Vybranému kupujícímu, který po výběru zastupitelstvem
odstoupí od koupě, propadne kauce ve prospěch městyse.
Pro náhradníka vybraného zastupitelstvem městyse platí
stejná pravidla jako pro vybraného kupujícího.
Zájemci o koupi, který nebude vybrán ve výběrovém řízení
na prodej bytu či bytového domu jako kupující nebo
náhradník, bude kauce vrácena zpět do 15-ti dnů od
rozhodnutí zastupitelstva městyse. Po vzájemné dohodě
bude kauce vyplacena v hotovosti nebo na účet zájemce.

Článek IX.
Realizace prodeje
Prodej bytů a bytových domů bude zajišťovat Úřad městyse.
Úřad městyse zajistí všechny úkony, související s přípravou,
vlastním prodejem a vložením vlastnického práva do katastru
nemovitostí. V průběhu realizace prodeje nebudou měněny
podmínky prodeje.

Článek X.
Stanovení kupní ceny
Stanovení ceny pro přímý prodej
1) Cena bytů a bytových domů (včetně případného podílu na
příslušenství domu a zastavěných pozemků) bude zjištěna
znaleckým posudkem.
2) Výchozí cena bytu a bytového domu se stanoví ve výši
100% odhadní ceny, která bude navýšena o náklady
související s prodejem bytu a bytového domu.
Stanovení ceny pro výběrové řízení
1) Cena bytů a bytových domů (včetně případného podílu na
příslušenství domu a zastavěných pozemků) bude zjištěna
znaleckým posudkem.
2) Výchozí cena bytu a bytového domu se stanoví ve výši
100% odhadní ceny, která bude navýšena o náklady
související s prodejem bytu a bytového domu.
3) Takto stanovená cena bude nejnižší možnou nabídkou
zájemce o koupi.
Článek XI.
Úhrada kupní ceny
Přímý prodej
1) Kupní cenu může kupující uhradit:
a) jednorázově před podpisem kupní smlouvy
b) 50% před podpisem kupní smlouvy a zbývajících 50%
v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 2 let (24
splátek).
2) V případě, že kupující využije možnost úhrady kupní ceny
splátkami, bude kupní cena ve smlouvě navýšena o 5%. Do
doby uhrazení celé kupní smlouvy, bude zřízeno na
příslušnou nemovitost zástavní právo ve prospěch
městyse. Kupující má možnost provést v průběhu splácení
mimořádnou splátku nebo doplatit celou dlužnou částku.
Výběrové řízení
Pokud přechází vlastnické právo na kupujícího, který byl
vybrán zastupitelstvem ve výběrovém řízení, je kupující
povinen celou smluvní cenu uhradit před podpisem kupní
smlouvy.
Článek XII.
Odklad splátek
1) V mimořádných případech může rada městyse umožnit
odklad pravidelných měsíčních splátek, avšak maximálně
na dobu 6-ti měsíců, pokud kupující uhradil všechny
předchozí splátky kupní ceny.
2) Žádost o odklad splátek musí být podána písemně před
termínem splatnosti splátky.
Článek XIII.
Sankce za nedodržení platebních podmínek
V případě, že dojde k prodlení při splácení kupní ceny, uplatní
městys následující sankce, které budou součástí smluvních
podmínek, zakotvených do kupních smluv:
a) pokud dlužná částka dosáhne výše 3 měsíčních splátek
a nebyl povolen odklad k jejich úhradě, může
prodávající od smlouvy odstoupit a kupujícímu uložit
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč jako náhradu
zbytečně vynaložených nákladů.
b) neuhradí-li kupující kupní cenu ve stanovených
termínech má prodávající právo od smlouvy
odstoupit a kupujícímu uložit smluvní pokutu ve výši

10.000,- Kč jako náhradu zbytečně vynaložených
nákladů.
c) v případě, že kupující neuhradí celou kupní cenu bytu
nejpozději ve lhůtě stanovené pro poslední splátku,
může prodávající od smlouvy jednostranně odstoupit.
Prodávající v takovém případě vrátí kupujícímu dosud
uhrazenou část kupní ceny, sníženou o uplatněné
sankce, o úhradu nájemného za užívání bytu či domu
od data sepsání kupní smlouvy do dne odstoupení
prodávajícího a o úhradu všech nákladů při zpětném
převodu nemovitosti.
Článek XIV.
Vklad do katastru a zřízení předkupního práva
Vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude
proveden po splnění podmínek uvedených v článku XI.
Článek XV.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1) Zastupitelstvo městyse si vyhrazuje právo přijmout kdykoli
změny a doplňky k těmto zásadám, případně je celé zrušit
a rozhodnout o jiném způsobu či zásadách prodeje bytů a
obytných domů.
2) Tyto zásady ruší Zásady postupu při prodeji bytových a
rodinných domů dle zákona č. 72/1994 Sb. a č. 40/1964
Sb., ve znění pozdějších předpisů, které nabyly platnosti
dne 16. 5. 2005.
3) Tyto Zásady prodeje bytů a bytových domů ve vlastnictví
Městyse Chodová Planá dle zákona č. 72/1994 Sb. a č.
40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nabývají
účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
Ctirad Hirš v.r.
starosta

Ing. Jan Volný v.r.
místostarosta

Vyvěšeno dne: 13.02. 2012
Sejmuto dne: 28.02. 2012

MOBILNÍ SBĚR ODPADŮ
Městys Chodová Planá
zabezpečuje ve spolupráci
s firmou
EKODEPON s.r.o:
Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek
komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, který
proběhne:
v neděli 1.4.2012
Stanoviště
Dolní Kramolín
Holubín
Pístov
Výškov
Michalovy Hory
Boněnov
Hostičkov

Doba přistavení mobilní sběrny:
12:30 – 12:50
12:55 – 13:05
13:10 – 13:20
13:40 – 13:50
13:55 – 14:30
14:35 – 15:00
15:05 – 15:30

Ve vymezených časech mohou občané předat
do mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o. následující
nebezpečné odpady:

obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové)
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.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být ze zákona
neprodyšně zabalen!
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a
veškeré ostatní elektrospotřebiče, přenosné baterie –
monočlánky, olověné akumulátory
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner na
objemný komunální odpad (tj. například části vyřazeného
nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.).
Veškeré odpady budou přebírány od občanů zdarma!!!
Prosíme občany, aby uvedené odpady a zařízení předávali do
mobilní sběrny pouze v době přistavení, aby odpady byly
ukládány přímo do odpovídajících prostředků.
Děkují Vám pracovníci firmy EKODEPON.

PRODEJ PEXESA A KNIH
NOVÉ – NOVÉ – NOVÉ – NOVÉ - NOVÉ – NOVÉ - NOVÉ – NOVÉ

Městys Chodová Planá si vám
dovoluje nabídnout pro
všechny tvořivé a hravé
novinku – PEXESO s krásnými
současnými fotografiemi
Chodové Plané.

za cenu 15,- Kč
V prodeji i nadále zůstávají publikace:
Plánsko na starých pohlednicích
Staré pověsti z Plánska a Tachovska
Putování po zaniklých místech Českého lesa
Knihy i pexeso je možné zakoupit v kanceláři č.6 budovy úřadu
městyse.

Oznámení matriky
Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ

Vývoj obyvatelstva v roce 2011
měsíc

OS pro rozvoj a prosperitu areálu zámku Ch. Planá

LEDEN - PROSINEC

Počet obyvatel za jednotlivé osady a obec celkem:
31.12.
2010

31.12.
2011

Muži
2010

Muži
2011

Ženy
2010

Ženy
2011

Chodová Planá
Boněnov
Dolní Kramolín
Holubín
Hostíčkov
Michalovy Hory
Pístov
Výškov

1563
80
42
1
6
74
14
43

1560
75
40
1
7
72
14
42

802
41
22
1
3
44
7
23

807
39
21
1
4
40
7
22

761
39
20
0
3
30
7
20

753
36
19
0
3
32
7
20

CELKEM

1823

1811

943

941

880

870

Celkem
obyvatel

Jednotlivé změny obyvatelstva v roce 2011:
Narození
Úmrtí
Svatby
Rozvody
Počet
přistěhovaných
Počet
odstěhovaných

15
15
8
9
24

9 chlapečků
10 mužů

6 holčiček
5 žen

15 mužů

9 žen

36

15 mužů

21 žen

V Chodové Plané dne 20.02. 2012
Zpracovala: Plecitá Věra - matrikářka ÚM Chodová Planá

Informace o činnosti
Jak jistě víte, bylo v roce 2011 k 24. 8. zaregistrováno
občanské sdružení “Občané pro rozvoj a prosperitu areálu
zámku Chodová Planá“.
Jako nezisková organizace si sdružení vytklo tyto hlavní cíle:
- zastavit postupnou devastaci areálu a prosadit jeho obnovu
pro využití v občanské vybavenosti
- vyhledávat způsoby využití,shánět možnosti finančního
zabezpečení (dotace atd.) pro přestavbu, toto předkládat
Městysu Chodová Planá a tímto úzce spolupracovat.
Proto jsme v minulém roce vyhlásili soutěž o nejlepší návrh
využití areálu zámku Chodová Planá. Jak jsme Vás informovali
na internetových stránkách Městysu Chodová Planá,
zúčastnily se této soutěže pouze dvě osoby.
Přesto jsme posoudili, že oba soutěžní návrhy jsou
konstruktivní a stojí za to abychom se dále zabývali jejich
případnou realizací.
Dne 23.1.2012 jsme podali žádost Městysu Chodová Planá o
zařazení dvou bodů do programu nejbližšího zasedání rady
Městysu Chodová Planá.
bod.č.1.) Provést revizi usnesení ZM k stávajícímu projektu
vybudování Lázní Berchem a souhlasit s případným jiným
využitím
bod č.2.) V rámci finančních možností obce v prvním čtvrtletí
roku 2012 zabezpečit bezpečnost v nyní uzavřeném areálu
zámku a po tom umožnit vstup veřejnosti s tím, že již v roce
2012 navrhujeme pořádat „Chodské slavnosti“ v tomto areálu.
Dále jsme navrhli nechat zpracovat projektovou dokumentaci
na přestavbu budovy (bývalý dozorčí vchodu, návštěvní
místnost) na st.p.č. 442 na zřízení informačního centra a
internetové kavárny a budovy (bývalá ošetřovna) na st. p.č.
211 na zřízení turistické ubytovny.

Na jejich přestavbu je zatím do roku 2013 možné sehnat
peníze z některého dotačního titulu.
Z vlastních prostředků obce doporučujeme v tomto areálu
vybudovat koutek pro matky s dětmi, hřiště minigolfu, malé
dopravní hřiště a cvičební koutek pro seniory.
Těšíme se na spolupráci s veškerou veřejností obce, kterou
žádáme Vás o zasílání dalších návrhů na využití.
Zámek Chodová Planá a jeho areál je vlastnictvím všech
občanů obce a mělo by být v zájmu nás všech, aby byl tento
objekt využíván a bylo zabráněno jeho další devastaci.
Za občanské sdružení:

Aleš Moravec, předseda Občanského sdružení
pro obnovu tepelského regionu

Ing. Josef Pěkný

HASIČI INFORMUJÍ

OS Tepelského regionu
Velikonoční výstava ručních prací
Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu společně
se Základní školou v Chodové Plané srdečně zve všechny
domácí i přespolní na Velikonoční výstavu ručních prací.
Výstava se koná již po páté a stává se již tradicí (snímky z
předchozích ročníků lze nalézt na internetových stránkách
sdružení - osotr.cz).
Velikonoční výstava se jako obvykle uskuteční v Kulturním
domě v Chodové Plané, a to v pátek 9. března a v sobotu 10.
března 2012, po oba dny od 10 do 18 hodin.
Těšit se lze na velké množství rozmanitých prací, jež dokazují,
že rčení o „zlatých českých ručičkách“ ještě neztratilo své
opodstatnění. Během výstavy bude probíhat i ukázka ručních
prací, návštěvníci si budou moci i sami ledacos zkusit.
Na výstavě - jako každoročně - nebudou chybět ani výrobky
našich školáků z místní ZŠ.
Přijďte se podívat, těšíme se na vás!

Jednotka hasičů v roce 2011. Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Městyse Chodová Planá, jejímž zřizovatelem je městys,
se řídí vlastním rozpočtem, který schvaluje rada a zastupitelé
městyse. Jednotka je zařazena do kategorie JPO III/1 a řízena
operačním střediskem KOPISU HZS Plzeňského kraje. Všechny
pohyby zásahových vozidel musí být ohlášeny na operační
středisko KOPISU HZS Plzeňského kraje. Jednotka má velký
hasební obvod a to jak místní, tak i dle poplachovém plánu
HZS Plzeň. Jednotka má hasební obvod ve svém obvodu 63
km2. Po vyhlášení poplachu dle poplachového plánu jednotka
vyjíždí v I.stupni do 20 obcí: Chodové Plané, Boněnova,
Dolního Kramolína, Holubína, Domaslaviček, Michalových Hor,
Pístova, Výškova, Dolní Jadruže, Horní Jadruže, Neblažova,
Klíčova, Hanova, Plané, Křínova, Křížence, Otína, Týnce,
Vysokého Sedliště a Kyjova.
Při II. stupni poplachu vyjíždí až do 45 obcí a to Brod nad
Tichou, Bezděkov, Broumov, Ctiboř, Horní Polžice, Damnov,
Březí, Kamýk, Černošín, Kohoutov, Krásné Údolí, Lažany,
Ostrovce, Lhota, Pytlov, Pačín, Třebel, Zhořec, Velká Ves,
Chodský Újezd, Nahý Újezdec, Štokov, Žďár, Kočov, Janov,
Ústí, Lestkov, Domoslav, Stan, Vrbice u Bezdružic, Vysoké
Jamné, Lom u Tachova, Zadní Milíře, Olbramov, Kořen,
Pavlovice, Svahy, Vížka, Zliv, Tachov, Biletín, Světce, Vítkov,
Zadní Chodov, Záhoří.
Ve III.stupni poplachu vyjíždí do 20 obcí: Víchov, Dlouhý Újezd,
Halže, Branka, Horní Výšina, Svobodka, Lesná, Milíře,
Obora, Dolní Výšina, Zádub, Studánka, Svojšín, Holyně, Malý
Rapotín, Mýto, Oldřichov, Velký Rapotín, Trnová a Řešín.
Jednotka také vyjíždí na pomoc Karlovarskému kraji a to
Mariánských Lázní a okolí. Jednotka má 11 členů ve složení,
jednoho velitele jednotky, dva velitele družstev, čtyři strojníky
a zbytek tvoří hasiči. Jednotka má vyškolené členy v kurzech

na nositele dýchací techniky, technika chemické služby,
technika strojní služby, zdravotníka a obsluha motorových pil.
V roce 2012 by členové jednotky měli absolvovat kurz pro
práci na vodě.
Jednotka disponuje třemi zásahovými vozidly: cisternou MAN
4x4, zakoupenou před čtyřmi lety, dále dopravním zásahovým
vozidlem DA 12 AVIA 31, které je staré 23 let a před 6 lety bylo
částečně repasovano v Polsku a velitelským vozidlem VEA
Škoda Forman, stáří 17 let, které před čtyřmi roky prošlo
opravou karoserie. VEA vozidlo jednotka získala bezplatným
převodem od HZS Tachov. Vozidlo je vybaveno na prvozásah.
Jednotka má také kompletně vybavený přívěs PMS 12, který
byl jednotce věnován bezplatně od místního pivovaru
CHODOVAR a zároveň vlastníme hasičský kočár z 19 století.
Jednotka vyjela v roce 2011 k 41 událostem, mimo katastr
to bylo 8 výjezdů. Jednalo se o 18 technických pomocí, 17
požárů, 2x únik nebezpečných látek, 1x železniční nehoda, 1x
dopravní nehoda, 2x výpomoc záchranné službě při snášení
nadměrného pacienta a výpomoc při odletu vrtulníku a 1
planý poplach. Průměrný čas na jeden výjezd byl necelé 4
minuty. Za tuto krátkou dobu se musí členové po telefonickém
vyhlášení výjezdu co nejrychleji dostavit do hasičské zbrojnice,
převléci a vyjet. Na výjezd jsou určeny služby. Členové
jednotky se také účastní různých akcí v rámci požární ochrany,
spolupracujeme se základní a mateřskou školou v Chodové
Plané, základní školou v Hamrníkách, psovody Policie Planá,
pomáháme při kulturních akcí, prácujeme s mladými hasiči a
provozujeme mnoho dalších akcí, které nenaruší činnost
jednotky.
Být členem jednotky je velmi náročné po všech stránkách.
Všichni členové jsou zaměstnáni a volný čas věnují této
činnosti. I v Chodové Plané se najdou občané, kteří naši práci
znevažují. Nejsou to jen občané, ale bývalí hasiči i lidé z našich
řad. Jednotka sboru dobrovolných hasičů má prvořadý úkol, tj.
chrání majetek a zdraví občanů a samozřejmě také pomoci při
mimořádných událostech, které nás mohou postihnout.
velitel JSDH Václav Zimák

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 12.2011 proběhlo v obřadní síni úřadu městyse pod
vedením starosty pana Ctirada Hirše poslední vítání nových
občanků našeho městyse ve starém roce, které se neslo
v krásném vánočním duchu se slavnostní výzdobou.
Přivítáni byli: Masnerová Jessica, Cína Robin, Honzíková
Nikola, Rolko Rudolf, Cínová Jenifer a Eichler Kryštof.

Rodičům srdečně gratulujeme a dětem přejeme mnoho zdraví,
veselé a bezstarostné dětství.

SPORTOVNÍ RUBRIKA
SPORTKLUB TJ SLAVOJ CHODOVÁ PLANÁ
Sportklub Chodová Planá působící jako oddíl rekreačního
sportu při TJ Slavoj Chodová Planá se letos dožívá kulatého
jubilea – 20-ti let existence. Za tu dobu má za sebou desítky a
stovky uspořádaných sportovních a kulturních akcí. Zmiňme
jen ty loňské - Maškarní ples za účasti 133 masek, Ples
sportovců s vystoupením akrobatického Dua Ogor a
moderátorem Jaklubem Štáfkem, alias Matějem Jordánem ze
seriálu Ulice, zájezd do Aquafora Františkovy Lázně,
organizovaná účast na dálkovém pochodu Plánská 50 - na
kolech 50 km, Velikonoční florbalový turnaj, Cyklovýlet na
Dyleň, stavění májky na hřišti, petanque turnaj, turnaj
v minigolfu, míčový trojboj, několik tréninků a tři turnaje na
cvičném golfovém hřišti v Zádubu, tradiční oslavy dětského
dne, střelba ze vzduchovky, týdenní putování na kolech
ze Šumavy na jižní Moravu v osmi 510 kilometrů,
Chodovoplánský triatlon, volejbalový turnaj smíšených
družstev, závody pro děti v běhu a na kolech, podzimní výlet
na kolech Babický štípanec, Běh z Pístova, zájezd na kuželky do
Teplé, Vánoční florbalový turnaj. Po celý loňský rok fungoval
sportovní žákovský kroužek pod vedením našich členů S.
Ambrožové a J. Straky. Na oddíl čítající 42 členů, myslím slušná
porce. A tak doufáme, že letošní jubilejní rok bude neméně
pestrý a zajímavý a přinese spoustu veselých sportovních i
kulturních zážitků. Měl by vypadat asi nějak takto a pokud se
kdokoli z řad široké veřejnosti chystá zúčastnit, budeme jen a
jen rádi. Žádná z akcí není určena výhradně pro členy klubu.
Rozdíl je pouze v tom, že členové mívají zhruba poloviční
startovné a účastnické poplatky na jednotlivých akcích. Ale
členem se může stát kdokoli.
Jan Ambrož a Jiří Straka
Akce
Maškarní ples
Výroční členská schůze
Ples sportovců
Zájezd do bazénu
Velikonoční florbalový turnaj
Účast na Plánské 50
Petankový turnaj

Termín
so 4.února
pá 2.března
so 24.března
so 31.března
so 7.dubna
so 21.dubna
po 30.dubna

Stavění májky
Turnaj v minigolfu
Míčový trojboj
Jarní golfový turnaj
Dětský den
Střelba ze vzduchovky
Dovolená na kolech
Volejbal obcí Planá
Oslavy 20 let Sportklubu
??? Chodovoplánský triatlon ???
Letní golfový turnaj
Volejbalový turnaj
Dětské závody v běhu
Dětské závody na kolech
Cyklovýlet Babický štípanec
Podzimní golfový turnaj
Běh z Pístova
Kuželky v Teplé
Vánoční posezení
Vánoční florbalový turnaj

po 30.dubna
ne 13.května
pá 18.května
so 26.května
so 2.června
pá 8.června
18.6. až 24.6.
so 23.června
so 28.července
ne 29.července
so 18.srpna
so 8.září
pá 7.září
pá 14.září
pá 28.září
so 6.října
ne 7.října
so 10.listopadu
čt 27.prosince
so 29.prosince

ŠACHOVÝ ODDÍL

FLORBALL

Dne 29. ledna 2012 se konala výroční členská schůze
šachového oddílu Slavoj Chodová Planá. Mimo jiné se zde
plánovala činnost na letošní rok. Oddíl uspořádá pět turnajů
pro veřejnost a na podzim se zapojí do okresního přeboru
družstev. Nejbližší akcí bude 26. února šachový turnaj pro
veřejnost, který se již druhý rok koná jako memoriál Josefa
Krupince. Předsedou oddílu byl zvolen Karel Mašek. Po
skončení schůze proběhl oddílový turnaj, ve kterém zvítězil
Miroslav Lulák.

Tradiční vánoční florbalový turnaj se konal 28.12.2011
v kulturním domě. Milým překvapením byla účast 9 družstev
s celkem 50 hráči. Drtivá většina hráčů byla z Chodové Plané.
Po velkém boji zvítězilo družstvo Paralympioniků vedené
Lukášem Pártlem. Na dalších místech skončila družstva
Husitská, Žízeň a Tachováci.
Zdeněk Pokorný

TENISOVÝ ODDÍL
Tenisté měli svou výroční schůzi 27.ledna v hotelu Slunce. Ve
zprávě o činnosti za minulý rok zazněla nespokojenost
s výsledky pěti družstev zapojených do okresního přeboru.
Během roku bylo zorganizováno devět turnajů pro různé
kategorie. Na podzim opět začaly tréninky dětí pod vedením
Sáši Suka. Po zprávě o činnosti proběhlo vyhodnocení
oddílových žebříčků. Ceny pro nejlepší muže převzali Libor
Hlačík, Jiří Kuzmík a Jiří Rožumberg. V kategorii žen to byly
Anička Suková, Mirka Suková a Lucie Pokorná. Na letošní rok
se plánuje činnost zhruba ve stejném rozsahu jako loni. Ve
výboru oddílu byli potvrzeni Libor Hlačík jako předseda, Sáša
Suk jako manažer a Antonín Krejčí jako člen výboru. Na závěr
tenisté poděkovali všem sponzorům. Zejména to byli ing.
Karel Krištof, pan Jiří Plevka z pivovaru, pan Luboš Hlačík
z truhlářství a pan Milan z prodejny potravin Večerka. Velkou
podporu měli tenisté i z městysu Chodová Planá.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA
SPOZ
Životní jubileum oslavili v lednu, únoru a v březnu
a dubnu 2012 oslaví tito naši milí spoluobčané:
Halušková Alžběta
Marková Pavlína
Vopalecká Marie
Nerandžič Dimitrij
Hasoň Ladislav
Hořejší Jiří
Brož Miroslav
Blažková Božena
Plevková Anežka
Punčochářová Růžena
Mertlová Marie
Krejzová Viktória
Hostoušová Zdeňka

Ocenění bezpříspěvkových dárců krve.
Na 6. zasedání ZM dne 14. 12. 2011 převzali z rukou starosty
finanční a věcný dar, jako ocenění bezpříspěvkových dárců
krve při příležitosti získání bronzové plakety prof. MUDr.
Jánského tito občané:
Suk Sáša, Hreusová Lenka, Hlačík Libor a Hreus Petr.
Všem patří velké poděkování za tuto záslužnou činnost.
Dne 16.2.2012 zapsal Jiří Straka

KULTURNÍ RUBRIKA
Počátek roku se nesl ve znamení plesů, a to zejména těch
maškarních. Jak to dospělým spolu s dětmi v maskách
slušelo, posuďte sami.

MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ

Celým večerem nás provázela skupina Triangl, tři dívky a jeden
chlap - kapelník, který má tuhle sestavu na starosti. Moc mu
pomohly, protože po půlnoci měl problémy s hlasem, ale jeho
kapela ho nenechala na holičkách. Ceny pro nejlepší masky
aranžovala Iva Kubíčková – BONKA Planá.
Takže těšíme se zase za rok.
Miroslava Majerová

MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
Dne 18. Února

V sobotu 4.února uspořádal Sportklub TJ Slavoj Chodová Planá
maškarní bál. Již od půl osmé kráčely podivné postavy k
našemu kulturnímu stánku. Byly to postavy z minulosti dávné
jako „Mušketýři, Pirátka, Kat, Hippies, Rrybář s vodní pannou“,
„Kovbojové“, pak z doby nedávné početná „Skupina
z osmdesátých let“, v kapse bony a na rameni super kazeťák,
dále „Mexičané“, „Mrtvý advokát“, také večerníčky jsou stálou
inspirací „Křemílek a Vochomůrka“ nezklamou. Ze současnosti
to pak byly „Lehké ženy“, vtipně nabízející nejrůznější služby.
Bylo nás asi o 40 méně než vloni, možná tím, že začínaly jarní
prázdniny nebo tím, že se právě konal maturitní ples naší
kamarádky v Mariánkách. Přesto si myslím, že účast stovky
krásných a nápaditých masek a dvacítka bezmasek je
úctyhodná.
Největší zastoupení měly letos opět skupinové masky,
absolutně bezkonkurenční byla tříčlenná maska skupiny KISS,
černé oblečky, skvělý nápad s doplňky a hlavně vlastnoruční
výroba, to byla Majda, Gábina a Pavel. Svou hrou na
nafukovací kytary se prostě na sále neztratili. Získali první
místo. Za nimi na druhém místě to pak byly „Krávy z
Chodovky“, naší mladší generaci ukázaly, že dojení není žádná
legrace a je třeba naše kravky i důkladně očistit. Na třetím
místě se shodným počtem hlasů se umístila skupina „Plavců s
plavčíkem“, který obětavě zachraňoval a dával i vzorné umělé
dýchání, druhou početnou skupinou byli naši „Pionýři“ s
mávátky a holubičkami míru. Samostatnou promenádou
jednotlivců, dvojic a skupin jsme se pokusili zviditelnit všechny
masky tak, aby návštěvníci mohli správně zařadit masky do
skupin a hlavně si je dobře prohlédnou.
Jednotlivci a dvojice byli v menšině a s promenádou trochu
otáleli. Při hlasování ve dvojicích zvítězili nápadití „Micky
Mousové“, za nimi „Upíři“ a na třetím místě „Šmoulové“.
V jednotlivcích to byla na prvním místě „Uklízečka“,
dlouholetá návštěvnice našich maškarních plesů, která ví, že
maska se musí umět prodat a uklízečka byla vidět všude, v sále
i přísálí, stejně tak jako stopy, které po sobě zanechala. Na
druhém místě to byl „Dědek“, trochu nám zatrnulo, jak za pár
let taky dopadnem. Na třetím místě bezstarostná půvabná
„Pipi“. Ty co jsem je nejmenovala, mi snad odpustí.

SRPDŠ při ZŠ Chodová Planá uspořádalo Dětský maškarní bál.
Sál byl zcela zaplněn mnoha krásnými maskami. Těžko říci,
která maska byla nejkrásnější, všechny byly krásné, nápadité,
úžasné. Součástí programu bylo nádherné vystoupení kroužku
aerobic z Plané pod vedením paní učitelky Moniky Pelánové.
Současně s různými soutěžemi a tancem se v přísálí mohly děti
zapojit do dalších soutěží a barevného kreslení.

Velké poděkování patří sponzorům : Městys Chodová Planá,
Chodovka a.s., Luboš Hlačík - truhlářství, Chodovar s.r.o., Holet
Slunce, manželé Brümmerovi, Polytec s.r.o., odborový svaz
Kovo Polytec, Věra Tmějová - Penzion Andrea, Ing.Jiří Dufka Masna, Restaurace u Brožů, Vu Thanh Trung - Obchodní dům
BALA, Hung Lien Tran - Večerka. Všem, kteří se na pořádání
maškarního bálu podíleli, patří velký dík.
Světla Ambrožová

INZERCE
FIRMA SCIENTIA-PLUS s.r.o.
Nabízíme počítačové a internetové kurzy pro začátečníky
i pokročilé, po skupinách do 5-ti lidí a individuálně.
Školení probíhá na notebookách firmy.
Nabídka platí od 1. března 2012.
Adresa výuky: Husova ul., Mariánské Lázně

Kontakt: tel. 777 320 099
NABÍDKA PRONÁJMU
velkého stanu pro společenské akce
o rozměru 6x12 m,cca pro 80 lidí, včetně 9ks pivních
setů /lavice a stoly/. Montáž a demontáž stanu + doprava
v ceně. Zároveň nabízíme pronájem plyn. grilu
i s náplní PB, velice pěkný, nerezový.
Cena pronájmu na tel.č. 725 076 030.
Adresa: Chodovka a.s., ul. Pohraniční stráže 474,
348 13 Chodová Planá.

SPORTKLUB TJ Slavoj Chodová Planá za podpory
ZŠ a MŠ Chodová Planá a městysu Chodová Planá
pořádá

ZÁJEZD
do WEIDENU

neděle 1. dubna 2012
•
•
•

Odjezd v 8°° hodin od Večerky - návrat okolo 14°° hodin
Pobyt ve Weidenu ve Freizeitzentru cca 9.15 – 12.15 hodin
Cena zájezdu
- děti a mladiství do 18-ti let
- členi Sportklubu
- dospělí
- členi Sportklubu

nečleni
nečleni

6,00 €
3,00 €
12,00 €
6,00 €

• V ceně je zahrnuta doprava luxusním autobusem a 3 hodinový pobyt ve Freizeitzentru
Weiden – Svět bazénů a saunový svět – viz http://www.freizeitzentrum-weiden.de
• Děti pouze v doprovodu dospělé osoby.
• Zájemci si mohou místo předem zamluvit a zaplatit ve škole u J. Ambrože, kde lze získat i odpovědi
na Vaše případné dotazy – tel. 733 320 013, nebo přijít rovnou na místo odjezdu.
Připojištění pro případ úrazu si sjednává každý individuálně.
• Připomínám, že členské a oddílové příspěvky v celkové výši 250,- Kč máte možnost zaplatit do 31.3.2012 a tím se stát
členem Sportklubu

ZÁVĚREM
Těšíme se na vaše připomínky a náměty, které přivítáme.
Pokud máte zájem publikovat svůj příspěvek v našem
občasníku, je možné jej podat na Úřadě městyse kdykoli
během pracovní doby v kanceláři č. 6, totéž se týká i inzerce.
Rádi bychom předávali občanům informace o činnostech všech
zájmových skupin na území obce, ať se jedná o sportovní,
kulturní, zájmové nebo jiné kroužky. Prostě, kdo má zájem dát
o sobě něco vědět, o svém názoru či akci, kterou pořádáte,
přijďte, přineste napsaný text či jeho elektronickou podobu.

REGENT vychází jako občasník Úřadu městyse Chodová Planá.
Toto číslo vychází 6.3.2012
Občasník je registrován u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR
E 18280 Sestavila Redakční rada Úřadu městyse Chodová Planá.
Tisk Lieblprint Planá

