VÁNOČNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
prosincové číslo našeho občasníku je poslem, který nám oznamuje příchod dvanáctého, a tedy posledního měsíce letošního
roku, nastává čas adventní. Do našich domovů vnáší atmosféru nadcházejících svátečních dnů. Jak tuto dobu prožijeme, záleží na
každém z nás. Na jejím konci nás čekají nejkrásnější svátky – Vánoce. Někdy to je pěkný shon a mnozí z nás, ale především ženy, si
možná oddychnou až po štědrovečerní večeři. Věřím, že rozsvícený stromeček a radost z rozdaných dárků bude pro nás odměnou
a potěšením.
Pro všechny školáky jsou Vánoce ve spojení s prázdninami a zimními radovánkami vítaným dárkem za školní „trápení“. Vánoce jsou
však také časem, kdy si připomínáme tradice a kdy zaznějí koledy. Ani na to bychom neměli zapomínat. Doufám, že i světelná
výzdoba v obci, nově na radnici, výzdoba vašich domovů a tradiční vánoční strom pomůžou navodit tu správnou atmosféru.
Rád bych Vám popřál jménem svým, jménem zastupitelstva i pracovníků úřadu městyse co nejkrásnější prožití těchto svátků a
úspěšné vykročení do nového roku 2012.
Také bych Vám chtěl poděkovat za Vaši důvěru, kterou jste nám dali. Je to pro nás závazek a nadále chci náš městys zodpovědně vést
jako starosta, dokončit nachystané projekty a začít nové. Nejsem na tuto práci sám, zastupitelstvo má patnáct členů a vždy se jedná
o kolektivní rozhodnutí, nelze opomenout ani práci pracovníků úřadu. O splnění jednotlivých projektů i úkolů pro nadcházející období
se píše v rubrice ,,Dění v obci“.
Rád bych se s vámi setkal opět v poslední den roku pod vánočním stromem na náměstí při novoročním přípitku a ohňostroji, který pro
vás městys pořádá.
Ctirad Hirš, starosta

Přivítání nového roku 2012
Městys Chodová Planá a rodinný pivovar Chodovar s.r.o. vás srdečně zvou na rozloučení s rokem 2011,
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

DĚNÍ V OBCI
V minulém čísle občasníku jsme vás informovali o rozsáhlé
opravě kaple Nejsvětější trojice v Boněnově. Bylo opraveno
vnitřní zdivo, omítky, vstupní prostory, střecha a v neposlední
řadě venkovní fasáda. Práce jsou před fází dokončení, zbývá
poslední barevný nátěr fasády a doladit pár drobností. Je
pravda, že oprava probíhala poměrně zdlouhavě, ale zejména
proto, že se jedná o kulturní památku jsou jednání s úřady
legislativně náročná a obsáhlá.
Nedá se nezmínit i o jiných skutečnostech, které tuto akci
provázely. Nejprve byl úřednici památkového úřadu, která se
zúčastnila jednoho z několika jednání odcizen osobní přenosný
počítač, který byl pro všechny zúčastněné nutný hlavně kvůli
podkladovým materiálům (dobové fotografie, nové návrhy
apod.), posléze si někdo odnesl nářadí klempířů, kteří
opravovali střechu a vrcholem všeho byla krádež lešení,
konkrétně lešenářských trubek. Zejména lešení je stále ještě
třeba, neboť kapli čeká další barevný nátěr a práce to velmi
komplikuje a hlavně zdržuje.

Je vidět, že se pořád najde někdo, kdo si neumí vážit lidské
práce a něčeho hezkého. Možná je na vině i lidská lhostejnost,
která toto podporuje.
Další fází prošla výstavba inženýrských sítí v lokalitě Slovany
pro výstavbu RD. V říjnu a listopadu byly dokončeny sítě (voda
a plyn) a v současné době probíhá výstavba komunikací,
veřejného osvětlení a společnost ČEZ provádí pokládku sítí i pro
další etapu výstavby RD.
Znovu oznamujeme, že parcely na výstavbu RD jsou nabízeny
k prodeji, podrobnější informace lze získat v kanceláři č. 8
úřadu městyse.
Mezi novější akce patří např. stavební práce na místním
hřbitově, kde probíhá úprava vstupního prostranství, tj. oprava
části chodníku, kde je pokládána dlažba. I tuto stavbu provází
drobné krádeže podkladového materiálu, zejména štěrku,
kamene apod.
Milovníky sportu určitě potěší zpráva, že v plném proudu jsou i
práce ve sportovním areálu Chodová Planá, kde jsou prováděny
stavební úpravy střechy klubovny nad restaurací a následovat
bude přístavba pergoly.

MŠ a ZŠ CHODOVÁ PLANÁ
Zahájení školního roku 2011-2012
1. září 2011 začal v naší nově vymalované škole další
školní rok. Do školních lavic
zasedlo celkem 69 dětí v pěti
třídách a do mateřské školy
nastoupilo 63 dětí ve třech
třídách. Dětí v ZŠ je letos výrazně
méně oproti loňsku. V páté třídě
ukončilo docházku do naší školy
více žáků, než jich nastoupilo do
první třídy, 3 žáci se nám přes léto odstěhovali a 2 žáci, kteří
u nás plnili docházku podle § 38 školského zákona v zahraniční
škole.
V pedagogickém sboru došlo k několika změnám. Paní
učitelka Tymilie Skůpová odešla do důchodu a na její místo
nastoupila Mgr. Lenka Balvínová z Mariánských Lázní (původně
ZŠ Kynžvart). Na místo Bc. Jany Horáčkové, která odešla na
vlastní žádost z rodinných důvodů nastoupila Hana Balatá
z Chodové Plané (původně ZŠ Cheb). Ve školní družině
nastoupila jako vychovatelka Jana Šestáková a Monika
Szurmanová natrvalo zůstala v MŠ.
Přehled obsazení tříd pedagogickými pracovníky školy.

Běžecké závody
První sportovní akcí, kterou v tomto školním roce
připravila škola ve spolupráci s oddílem Sportklubu byly
běžecké závody. 9 září se na stadionu v Chodové Plané sešlo 43
závodníků a téměř všichni v doprovodu svých rodičů, kteří
vydatně povzbuzovali své soutěžící ratolesti.
Mateřská škola a mladší
kategorie cvrčků
1.
Mikuláš Janoch
2.
Verunka Černáková
3.
Kačenka Keplová
4.
Karolínka a Maruška Kutičkovy
5.
Adrianka a Davídek Zítkovi
6.
Ondra Mach
větší školka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vojta Ansl
Tomáš Petrželka
Adam Abramčuk
Filip Wuschko
Ondra Jánský
Matýsek Matys

Základní škola

Základní škola
Mgr. Jan Ambrož

ředitel ZŠ a MŠ

Mgr. Lenka Balvínová

učitelka

I. třída

Mgr. Dana Vopatová

učitelka

II. třída

Mgr. Světlana Ambrožová

učitelka

III.třída

Hana Balatá

učitelka

IV.třída

Mgr. Jaroslava Sedláčková

učitelka

V. třída

Školní družina
Jitka Janečková

vychovatelka

I. oddělení

Jana Šestáková

vychovatelka

II. oddělení

Stanislava Sloupová

vedoucí učitelka

II. třída

Renata Pavlíková

Učitelka

I. třída

Olga Piptová

Učitelka

III. třída

Monika Szurmanová

Učitelka

III. třída

Mateřská škola

Školní jídelna
Rádi bychom upozornili na povinnost úhrady zálohy
na obědy a úplatu za MŠ a ŠD tak, aby do 15. dne předchozího
měsíce byla na účtu školy, vyhnete se tak zbytečným
nedopatřením a sankcím. Vzhledem k volné kapacitě naší školní
jídelny mají ještě případní zájemci možnost začít naše
racionálně připravované obědy odebírat – případné dotazy u
vedoucí školní jídelny J. Vondráškové – tel. 374 792 329.

Z činnosti MŠ a ZŠ
Červík Ervín z oříšku
Karlovarské divadlo dětí se představilo v naší škole a
školce hned v prvním týdnu školního vyučování v pátek 9. září
s veselou hudební pohádkou, do které zapojilo spoustu dětí a
spoustu hudebních nástrojů

1.třída
1.
2.
3.
4.
5.

Jan Vízner
Samuel Janoch
Kateřina Ščasnárová
Jakub Hlačík
Vojtěch Hlačík

2.třída
1.
2.

Natálie Matysová
Nelly Braunová

1.
2.

Karel Kepl
Petr Hoclár

3.třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eliška Zítková
Vendula Víznerová
Kateřina Kohoutová
Adéla Kudláčková
Vanesa Hoclárová
Anna Brümmerová
Michaela Galbová

1.
2.
3.

Matúš Poznán
Michal Kois
Martin Mlnařík
Michal Temejčík

4.třída
1.
2.
3.

Marie Ščasnárová
Eliška Keplová
Veronika Fišerová

1.
2.
3.
4.

Karel Dvořák
Filip Loula
Jan Petrželka
František Zítka

Základní škola

5.třída
1.
Josef Janeček
2.
Iveta Dvořáková

1.třída
1.
2.
3.
4.
5.

Sam Janoch
Kubík Mertl
Vojta Hlačík
Honzík Vízner
Kubík Hlačík

1.
2.
3.

Kačenka Ščasnárová
Terezka Machovcová
Vendulka Kubíčková

2.třída
1.
2.
3.
4.

Kája Kepl
Péťa Hoclár
Natálka Matysová
Kubík Hnízdil

3.třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vítek Ansl
Matúš poznán
Matěj Kortus
Michal Kois
Michal Temejčík
Marek Moravec
Martin Mlnařík

1.
2.
3.
4.
5.
6.

M ichalka Galbová
Adélka Kudláčková
Eliška Zítková
Vendulka Víznerová
Anička Brümmerová
Kačka Kohoutová

4.třída
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

František Zítka
Filip Loula
Míra Brož
Jiřík Krejčí
Maruška Ščasnárová
Verunka Fišerová
Eliška Keplová

Cyklistické závody
Přesně o týden později – 16.9. odpoledne se v areálu
zámeckého parku uskutečnily tradiční cyklistické závody.
Nejmenší předškoláci a nejmladší školáci absolvovali 1 okruh,
mladší školáci 2 a starší školáci celkem 3 okruhy. Skutečným
vítězem byli všichni, kdo porazili vlastní lenost a pohodlí a
vydali se s námi za pohybem. Ale pokud Vás zajímá, kdo byl
v jednotlivých kategoriích nejrychlejší, tady je výsledková
listina.
Mateřská škola
motorky, odrážedla a malá kola
1.
Maruška Kutičková
2.
Adélka Hoclárová
3.
Marek Machovec
4.
Karolínka Kutičková
5.
Kamilka Hlačíková
6.
Michal Kubíček
7.
Barunka Brümmerová
8.
Jiřík Trnka
9.
Kubík Zimák
10.
Kačenka Moravcová

větší kola
1.
Vojta Ansl
2.
Mikuláš Janoch
3.
Nikolka Lohová
4.
Ondra Kubíček
5.
Natálka Marková
6.
Adámek Abramčuk
7.
Kačenka Krejčí
8.
Ondra Jánský

5. a 6. třída
1.
Oliver Meister
2.
Michal Moravec
3.
Josef Janeček
4.
Pavel Sádlík

1.
2.
3.

Mirka Marcinová
Ivetka Dvořáková
Terezka Dudarcová

Gratulujeme všem zúčastněným !!!
Mgr. Světlana Ambrožová
garant akce Kola a Běh
Psycholog CPIV v naší škole
Občas se dostanou děti, nebo jejich rodiče do úzkých a
tehdy je každá dobrá rada drahá. Naše škola má výhodu v tom,
že je jednou z 15ti pilotních škol Plzeňského kraje zapojených
do projektu CPIV - Centra pro inkluzivní vzdělávání. To má
pomoci zapojení dětí jak mimořádně nadaných, tak těch, které
mají nějaký vzdělávací, či výchovný problém do chodu běžné
školní třídy. V úterý 20. září proběhl první konzultační den
s psychologem CPIV, který pomáhá v naší škole najít správnou
cestu těm, kteří to potřebují. Další konzultační hodiny proběhly
ve čtvrtek 6.října a ve středu 9. listopadu – vždy od 10°° do 14°°
hodin. Pokud máte sami zájem, nebo pocit, že by Vám mohlo
sezení se školním psychologem nějak pomoci, kontaktujte
ředitele školy Mgr. Jana Ambrože a domluvte si termín
konzultace.

Organizace školního roku 2011 / 2012
Podzimní prázdniny připadly na středu 26. října a čtvrtek
27. října 2011.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince
2011 a skončí v pondělí 2. ledna 2012. Vyučování začne v
úterý 3. ledna 2012.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
3. února 2012.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 6. – 12.února 2012
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a
pátek 6. dubna 2012.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30.června do
neděle 2. září 2012
Období školního vyučování ve školním roce 2012 / 2013
začne ve pondělí 3. září 2012.

Říjen v MŠ

Klub maminek
Klub při základní a mateřské škole pracuje již 10 let.
V letošním školním roce jsou vypsány následující termíny
setkání v mateřské škole pro děti a jejich maminky tyto:
27. září 2011
22. listopadu 2011
24. ledna 2012
20. března 2012
15. května 2012

25. října 2011
13. prosince 2011
21. února 2012
14. dubna 2012
12. června 2012

Setkání se koná vždy v úterý od 15°° do 16°° hodin.
Jsou určena dětem a jejich maminkám, které jsou právě na MD.
Děti a rodiče se seznámí s prostředím a pracovnicemi mateřské
školy a vstup dítěte do mateřské školy probíhá bez problémů
nebo mnohem snadněji. Vítáni jsou i tatínkové.
Těšíme se na společná setkání.
Stanislava Sloupová
garant akce Klub
Aby se ratolesti nenudily
Stejně, jako v letech předchozích, tak i letos působí při škole
množství kroužků a my Vám zde přinášíme jejich přehled,
abyste si mohli v klidu vybrat a v případě zájmu se obrátit
přímo na vedoucího kroužku. Pozor, může se stát i to, že
kapacita již bude naplněna a to se pak nedá nic dělat. Pokud
organizuje kroužek jiný garant, než ZŠ a MŠ Chodová Planá, je
tento uveden v závorce.
J. Straka
S. Ambrožová Sportovní kroužek I. Pondělí 15.30 – 17°° hodin
S. Suk, M. Suková Florbalový kroužek Středa 14°° – 16°° hodin
J. Sedláčková
Sportovní kroužek II. Pátek 15°° – 16°° hodin
H.Balatá, L. Balvínová Taneční kroužek Úterý 14.15 – 15.15
hodin
M. Koranda hra na keyboard, kytaru Čtvrtek 13°° - 16°° hodin
J. Lašáková hra na flétnu, klavír Čtvrtek 13°° - 17.30 hodin
S. Suk, M. Suková Tenisový kroužek (Slavoj)
Úterý, Čtvrtek 15°° – 17°° hodin

Týden Jablíčkové vůně
Děti si přinesly jablko ze zahrádky do soutěže Jablko roku. Poté
porota z dětí a dospělých určila nejkrásnější jablíčko. Všechny
děti, které donesly jablíčko obdržely malou odměnu. Celý
týden jsme pracovali s jablíčkem v písních, básních a
pohádkách. Navštívili jsme zahrádku a ovoce jsme výtvarně
ztvárňovali a ochutnávat dobroty z jablek, které napekly
maminky
5. října vyrazila 2. třída na Výlet do Mariánských
Lázní. Děti si s sebou vzaly batůžek s pláštěnkou, dobrotou a
pitíčkem. Na programu byla prohlídka podzimních parků,
fontány, vlakové nádraží a návštěva spřátelené mateřské školy
v Úšovicích

3. třída vyrazila na Výlet na Svatou Annu.
Předplavecký výcvik máme každý pátek až doprosince
Ranní kruh - návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ
proběhla 19. října a 7. listopadu.
Výroba Podzimníčků
Na podzim už tradičně vyrábíme Podzimníčky. I Vy
doma s dětmi můžete nasbírat přírodniny a společně vytvořit
svého Podzimníčka (skřítka, zvířátko, ozdobu, stavbu, domeček,
nástroj, draka apod.). Odevzdaní podzimníčci byly představeni
a vystaveni Pro děti je to vždy radostí, mít možnost představit
své výtvory.

Listopad v MŠ

Slavnosti padajícího listí se konaly 27. 10. 2011

V měsíci listopadu se uskutečnily tyto aktivity:
návštěva školní družiny,
logopedická prevence
návštěva redaktora Tachovského deníku A. Hříbala
divadelní představení O líném Honzovi
sázení stromu – lípy Sv. Anežky české, které zajistilo
Občanské sdružení Michalovy Hory pod vedením
J. Ansla.
Posvítíme Martinovi na cestu (lampiónový průvod dětí,
rodičů s jezdci, pověst o Sv. Martinovi, zpěv písní o
koních, setkání u kobylky S. a J. Janochových,
obdarování dětí hračkami, které věnovali I. Kovařovic,
S. Hlačíková a J. Sloupová)
Školička angličtiny pod vedením Pavly Hass
Charitativní akce Sidusáček.

Co připravujeme?
Dále se v měsíci říjnu se uskutečnily tyto aktivity:
turistický výlet na Svatou Annu
fotografování dětí
táborový oheň s opékáním vuřtů, jablek a pečení
brambor)
ekohra Putování ježka Bodlinky (vycházky do přírody,
pozorování změn v podzimní přírodě, pokusy, tvořivé
dramatické a smyslové hry, objevy v přírodě)
předplavecký výcvik v Tachově.

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla se očekává 5. 12. od 8.30
hodin. Návštěva Mikuláše, čerta a anděla se očekává 5. 12. od
8.30 hodin.
Vánoční setkání dětí s rodiči se uskuteční v úterý 20. 12.
(1. třída 15.00, 2. třída 15.15 a 3. třída 15.30).
Rozloučení dětí a rodičů se starým rokem se chystá na pátek
30. 12. od 16.00.
Sraz je u kašny. Zveme širokou veřejnost.
Logopedická prevence předškolních dětí
každé pondělí a středu dopoledne pod vedením Olgy
Piptové.
Stanislava Sloupová, vedoucí učitelka MŠ

V ZŠ se můžete těšit…

600,- Kč občané (soukromé oslavy) bez výdělku
1.800,- Kč pro konání plesů, zábav, diskoték
Bufet (včetně DPH):
240,- Kč občané (soukromé oslavy) bez výdělku
600,- Kč různé turnaje, akce spolků (prodej občerstvení bez
výdělku – menší počet účastníků)
2.400,- Kč plesy, různé komerční - propagační akce
120,- Kč charitativní akce
Malá zasedací a cvičební místnost 1. patro (včetně DPH):
24,- Kč/hod
pro sportovní účely, schůze, …

Vánoční Workshop 15.12. v 8°° - 12°° hodin
Vánoční besídku – tradiční divadelní show našich
žáků a učitelů – 21.12. v 17°° hodin

OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
PODMÍNKY PRONÁJMU KULTURNÍHO DOMU
platné od 1.1. 2012
Pověřený pracovník finančního úseku (tel: 374 798 464,
e-mail: vonesova@chodovaplana.cz,) sjednává jednotlivé akce
pronajímání KD na základě písemné objednávky.
Povolení na bezplatné užívání prostor kulturního domu může
výjimečně udělit Rada městyse na písemnou žádost.
Žadatelé o pronájem kulturního domu musí s dostatečným
časovým předstihem tj. min. 14. dní před konáním akce podat
písemnou objednávku, na základě které uzavře se žadatelem
smlouva o nájmu. Nájemní smlouvu podepisuje vždy nájemce a
starosta nebo tajemník.
Před konáním akce předá správce kulturního domu zástupci
pořadatele sjednané prostory a zařízení k využívání sjednaných
služeb podle uzavřené smlouvy o pronájmu. Musí být proveden
písemný záznam o skutečném stavu veškerého předávaného
zařízení. Stejně tak provede písemný záznam správce KD po
skončení akce.
Každou akci je povinen mít pořadatel řádně zajištěnou
pořadatelskou službou s určením hlavního pořadatele a jeho
zástupce. Pořadatel musí
dbát,
aby
ve
všech
prostorách
objektu
kulturního
domu
byly
dodržovány veškeré platné
předpisy.
Platba za pronájem – dle
platného ceníku viz. níže
předem
při
podpisu
nájemní smlouvy.
Ceny za pronájem KD
Výše nájmu za užívání prostor kulturního domu za účelem:
Komerční činnosti – prodejní akce (včetně DPH):
Přísálí
Sál
Zasedací míst.

360,- Kč
600,- Kč
240,- Kč

3.600,- Kč
6.000,- Kč
2.400,- Kč

Sál a přísálí sportovní a schůzovní činnost (včetně DPH):
60,- Kč/hod. pro dobrovolné organizace a soukromé osoby –
sportovní činnost
120,- Kč/hod. pro dobrovolné organizace a soukromé osoby schůzovní činnost
240,- Kč/hod. pro právnické osoby – schůzovní činnost

Zastupitelstvo
zkrácené usnesení z 5. zasedání ZM dne 9.11.2011
19. ZM schvaluje:
1. Předložený program 4. zasedání ZM a jeho doplnění.
2. Návrhovou komisi ve složení : Ing. Pavel Štěpánek
Jindřich Janoch
3. Ověřovatele zápisu:
Vlastimil Machovec
Oldřiška Nejedlá
4. Kontrolu usnesení 4. zasedání ZM.
5. Schvaluje doplnění programu o bod 5.23
(bod č. 5.0 programu ZM)
6.Rozpočtové opatření č. 6/2011.
(bod č. 5.2 programu ZM)
7. Prodej p.p.č. 913/35 o výměře 285 m2 (ostatní plocha)
vytvořený GP č. 132-10/2010 z p.p.č. 913/1 v k.ú. Michalovy
Hory.
(bod č. 5.3 programu ZM)
8. Návrh ročních odměn členům finančního a kontrolního
výboru a spolků za činnost ve prospěch obce za rok 2011
v předloženém znění a věcný dar pro p. Blažkovou.
(bod č. 5.4.1 programu ZM)
9. Financování meliorace a odvodnění stavby inženýrských sítí
v lokalitě Slovany.
(bod č. 5.5 programu ZM)
10. Zápis do kroniky obce za rok 2010 v předloženém znění.
(bod č. 5.6 programu ZM)
11. Stažení tohoto bodu z programu jednání zastupitelstva.
(bod č. 5.7 programu ZM)
12. Stažení tohoto bodu z programu jednání zastupitelstva.
(bod č. 5.8 programu ZM)
13. Prodej p.p.č. 607/1 o výměře 2005 m2 – tr. travní porost a
p.p.č. 607/3 o výměře 644 m2 tr. travní porost v k.ú. Michalovy
Hory.
(bod č. 5.11 programu ZM)
14. Prodej pozemku p.č. 561/6 o výměře 84 m2 – tr. travní
porost v k.ú. Michalovy Hory. (bod č. 5.12 programu ZM)
15. Prodej pozemku p.č. 40/2 o výměře 85 m2 – zahrada v k.ú.
Michalovy Hory vytvořeného GP č. 136-189/2011.
(bod č. 5.13 programu ZM)
16. Prodej pozemků p.č. 1502/23 o výměře 61 m2 – orná půda
a p.č. 1242/4 o výměře 8 m2 – trvalý travní porost v k.ú.
Chodová Planá. (bod č. 5.14 programu ZM)
17. Prodej pozemku p.č. 2695/7 o výměře 37 m2 – vodní
plocha v k.ú. Chodová Planá vytvořeného GP č. 909-313/2011.
(bod č. 5.15 programu ZM)
18. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 3413/15 – ost.
plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Chodová Planá, který byl
vytvořen GP č. 911-399/2011 z pozemku p.č. 3413/1.
(bod č. 5.16 programu ZM)

19. Prodej pozemku st.p.č. 485 zast. plocha o výměře 119 m2
v k.ú. Chodová Planá. (bod č. 5.17 programu ZM)
20. Revokaci usnesení ZO ze dne 26.4.2006 v bodě č. 94.19 –
ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 3532 v k.ú. Chodová
Planá za účelem výstavby řadové garáže o 5-ti boxech za cenu
209 Kč/m2 žadatelům dle projektové dokumentace z 11/2005.
(bod č. 5.18.1 programu ZM)
21. Prodej pozemků st.p.č. 796 o výměře 21 m2 a p.č. 3532/8 o
výměře 12 m2 v k.ú. Chodová Planá za účelem výstavby řadové
garáže – box č. 2 . (bod č. 5.18.2 programu ZM)
22. Prodej p.p.č. 1382/2 o výměře 955 m2 – zahrada v k.ú.
Chodová Planá. (bod č. 5.19 programu ZM)
23. Bezúplatný převod komunikací ze správy Pozemkového
fondu ČR do vlastnictví městyse Chodová Planá a to v:
k.ú. Chodová Planá
p.p.č. 415/2 – ost. plocha o výměře 1433 m2
p.p.č. 1765 – ost. plocha o výměře 576 m2
p.p.č. 1771/13 – ost. plocha o výměře 189 m2
p.p.č. 1771/14 – ost. plocha o výměře 74 m2
p.p.č. 1771/4 – ost. plocha o výměře 976 m2
p.p.č. 1853/2 – ost. plocha o výměře 234 m2
p.p.č. 3425 – ost. plocha o výměře 2410 m2
p.p.č. 3431 – ost. plocha o výměře 414 m2
p.p.č. 3434 – ost. plocha o výměře 2554 m2
p.p.č. 3436 – ost. plocha o výměře 703 m2
p.p.č. 3440 – ost. plocha o výměře 414 m2
p.p.č. 3441 – ost. plocha o výměře 678 m2
p.p.č. 3442 – ost. plocha o výměře 805 m2
p.p.č. 3487/3 – ost. plocha o výměře 693 m2
(bod č. 5.20 programu ZM)
24. Bezúplatný přechod vlastnického práva z majetku České
republiky do vlastnictví obce Chodová Planá podle ust. § 2
zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
vyhotovené podle § 40 odst. 2 písm. a) a odst. 3 vyhlášky ČÚZK
č. 26/2007 Sb.
k.ú. Výškov
p.p.č. 591
k.ú. Holubín
382
k.ú. Michalovy Hory
p.p.č. 780/1
p.p.č. 780/3
k.ú. Domaslavičky
p.p.č. 32
p.p.č. 154/3
(bod č. 5.21 programu ZM)
25. Změnu katastrální hranice tak, jak je zakresleno v příloze,
která je nedílnou součástí usnesení.
(bod č. 5.22 programu ZM)
20. ZM neschvaluje:
1. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 81/2 o výměře 1314
m2 – ost. plocha v k.ú. Chodová Planá a pozemku st.p.č. 365 o
výměře 79 m2 – zast. plocha v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 5.9 programu ZM)
2. Dělení pozemků 160/3 o výměře cca 160 m2, p.č. 160/1 o
výměře cca 15 m2 a p.č. 154 o výměře cca 50 m2 v k.ú.
Michalovy Hory za účelem příjezdové cesty k pozemku p.č. 151.
(bod č. 5.10 programu ZM)
3. Uložit RM v působnosti VH změnit zastoupení DR společnosti
CHODOVKA, a.s. s tím, aby DR nebyla totožná s VH.
(bod č. 5.23 programu ZM)

21. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 5.1.1 programu ZM)
2. Zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok
2011.
(bod č. 5.4.2 programu ZM)
22. ZM pověřuje:
1. Starostu o ověření zda nedošlo k porušení zákona při
rozhodnutí o průjezdu zámeckým parkem.
(bod č. 5.1.2 programu ZM)
Ing. Jan Volný
místostarosta

Ctirad Hirš
starosta

Dne 14.prosince 2011 se koná 6. 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.
Program:
1.
Návrh rozpočtu na rok 2012
2.
Zásady prodeje bytů
3.
OZV 5/2011 o odpadech
4.
Žádosti.
5.
Různé.

PRODEJ KNIH

ÚŘEDNÍ VÝVĚSKA
Vyhlášky městyse

KNIHOVNA V CHODOVÉ PLANÉ

nové ceny za inzerci v občasníku REGENT
A4
A5
½A5
ještě ½

2.500,1.250,625,300,-

Kč
Kč
Kč
Kč

vč. DPH.

Oznámení matriky
UPOZORNĚNÍ
NEOTÁLEJTE – ZAPLATÍTE
Pokud se přihlásíte na ohlašovně k trvalému pobytu, jste od
tohoto dne povinen/a dle zákona 328/1999 Sb., o občanských
průkazech požádat si do 15 pracovních dnů o vyhotovení
nového občanského průkazu.
Jestliže takto neučiníte, vystavujete se přestupku a tím i
pokutě až do výše 10.000,- Kč a PROTO si požádejte o nový
občanský průkaz na kterékoli matrice či na Městském úřadě
Tachov, T.G. Masaryka 1326 CO NEJDŘÍVE!!!!
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že od 1.12. 2011 lze požádat o vydání
občanského průkazu již pouze na agendě občanských
průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel Městského
úřadu Tachov, Hornická 1695, III. patro.

V budově kulturního domu v I. patře je k dispozici občanům
veřejná knihovna a veřejně přístupný internet. Do knihovny
byla pořízena nová barevná leaserová tiskárna. která je
přístupná za poplatek veřejnosti.
Úřední hodiny pro knihovnu a internet
ÚT 15.00 hod. – 18.00 hod.
ČT 15.00 hod. – 17.00 hod.

HISTORICKÉ OKÉNKO
Zámek Chodová Planá
V rozlehlém zámeckém parku, který patří k největším v okrese,
je jen pár desítek metrů od hlavní silnice skryta budova
chodovoplánského zámečku. Tato budova byla vystavěna
v neorenesančním slohu v letech 1902 – 1904 podle bohaté
projekční dokumentace vídeňského architekta R. Feldschareka.
Stavbu provedl plánský architekt Thomas Turner. Zámek byl
dokončen v roce 1906 a sloužil jako reprezentativní sídlo
šlechtice Hanuše z Berchen-Heimhausenu, jehož rod zakoupil
panství chodovoplánské poté, co bylo roku 1621 zkonfiskováno
tehdejšímu majiteli za účast na stavovském povstání. V držení
pánů bavorského rodu Berchem-Haimhausenů pak zůstalo
panství až do roku 1945.
Setkání pod klenbami
V sobotu 29. října 2011 uspořádalo Občanské sdružení pro
obnovu tepelského regionu ve spolupráci s MAS Český Západ v
Boněnově Den otevřených dveří a pochod po památkách
regionu. Více než třicet účastníků pochodu se sešlo v Lestkově.
Akce byla zahájena prohlídkou kostela sv. Prokopa. Jak
připomněla předsedkyně MAS Český Západ Miroslava Válová,
v roce 1993 se zřítila střecha kostela i s klenbami, zachován
zůstal jen presbytář. Zásluhou několika nadšenců ze sdružení
Pomozme si sami byla po několika letech alespoň vyčištěna loď
kostela a následně opravena střecha kostelní věže.
Z Lestkova zamířili účastníci Setkání pod klenbami přes
Hostíčkov do Michalových hor. Zde si mohli účastníci
prohlédnout kostel sv. Michaela Archanděla, který je přece jen
v lepším stavu než lestkovský či boněnovský, ačkoli i on je
v podstatě v havarijním stavu, a také loni znovu instalovanou
sochu sv. Josefa u schodů na místní hřbitov. Smutné je, že
hodinový stroj, jenž prošel náročnou opravou, se stal po
pouhém roce obětí bezohledných zlodějů.
Další a již poslední zastávkou účastníků pochodu byl Boněnov.
Nejprve se všichni shromáždili u boněnovské kaple Korunování
P. Marie (pův. Nejsvětější Trojice), která byla postavena v 1.
pol. 18. století zřejmě podle plánů Jana Blažeje Santiniho. O její
obnově, jež by měla být letos zásluhou obce i poskytnuté
dotace dokončena, promluvil starosta Chodové Plané Ctirad
Hirš.
Jakmile dorazili účastníci pochodu k boněnovskému kostelu
Všech svatých, mohl začít Den otevřených dveří, pořádaný u
příležitosti dokončení základních záchranných prací. Loni se
podařilo zastřešit celý objekt, letos byly obnoveny klenby a
alespoň provizorně zajištěna okna. Zastřešení kostela i
obnovení třetí klenby bylo spolufinancováno Evropskou unií
skrze Státní zemědělský intervenční fond. Realizace tohoto
projektu byla podpořena Místní akční skupinou Český Západ Místní partnerství v rámci strategického plánu LEADER.

Všechny přítomné, tj. přes 150 účastníků, přivítal v kostele
předseda Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu
Aleš Moravec. Zúčastnění si vyslechli informace o činnosti
sdružení, o historii Boněnova a kostela Všech svatých i o
pracích na jeho obnově. Velmi působivé bylo porovnání
fotografií kostela před zahájením obnovy a dnes. Působivá byla
i jen několik let stará vyjádření odborníků, která citoval jeden
z členů občanského sdružení. „Bohužel v dohledné době zřejmě
nelze očekávat záchranu této zajímavé stavby,“ napsal
nedávno Pavel Frýda. „Zánik kostela je otázkou času,“ píše se
na stránkách Dominanty – ohrožené památky. V časopise
Hamelika (2001) bychom se mohli zase dočíst: „V současné
době je (kostel) v ruině, bez naděje na záchranu.“ „Kostel je
neopravitelný a bez naděje na financování,“ psal Plánský
měsíčník v roce 2007. Všechny tyto neblahé předpovědi, jakkoli
tehdy velmi reálné, se naštěstí nenaplnily. Díky úsilí a
obětavosti členů občanského sdružení i všech dárců, kteří na
záchranu kostela v Boněnově přispěli.
V závěru zmiňme slova historika Zdeňka Procházky: „Ačkoliv
boněnovský kostel není pro svoji poměrně pozdní stavbu
považován za historicky cenný, je důležité jej zachovat pro jeho
architektonickou hodnotu, která je v tomto regionu
nezastupitelná.“ Doufejme, že se občanskému sdružení tento
cíl podaří naplňovat i v budoucnosti.
Jiří Aubris

Z ČINNOSTI SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
HASIČI INFORMUJÍ
Hasiči hodnotili deset měsíců své činnosti
Rok 2011, nezačal dobře pro výjezdovou jednotku Městyse
Chodová Planá. Za deset měsíců vyjeli k 36 událostem. Mimo
svůj obvod bylo 8 událostí. K čemu se nejvíce vyjíždělo? K 17
požárům, 14 technickým pomocím, 2 unikům nebezpečných
látek, 1 železniční nehodě, 1 dopravní nehodě a 1 planému
poplachu. Nejbohatší na události byly měsíce červenec 11x,
leden 10x, duben 5x, srpen 3x, po 2x květen, červen a říjen.
Únor a březen jednotka nevyjela. Jednotka ke své činnosti
používá zásahová vozidla. Cisternu CAS 20 MAN 4x4, dopravní
vozidlo DA 12 Avia 31, velitelské zásahové vozidlo VEA Škoda
Forman, které je vybaveno dvěma dýchacími přístroji,
sorbenty, zařízením na otvírání dveří. V měsíci lednu jednotku
nejvíce zaměstnala zvýšená hladina potoka v Dolním Kramolíně
a Michalových Horách. Tři dny se hlídala hladina potoka jak
rychle stoupá. Byly vytvořeny zábrany z pytlů písku a čerpala se
voda od domů. Tyto události byly završeny děkovným dopisem.
Cituji dopis, který zaslala rodina Arazimových na Městys
,,Vážený pane starosto pane Hirš. Děkujeme Vám za velký
zájem, aktivitu a osobní účast jak v denní, tak i noční době při
povodni 14.-15.1.2011 v Michalových Horách a okolí.
Též prosím poděkujte dobrovolným hasičům z Vaší obce
Chodová Planá pod vedením pana V. Zimáka za velmi účinnou,
včasnou pomoc, obrovské nasazení, zájem o ochotu.
Plnili pytle s pískem a usazovali je k přilehlým domkům u
potoka. Celý kolektiv je profesionálně sehraný ukázněný a
ochotný. Ještě jednou velký dík, jak Vám, tak i hasičům. Marie a
Vladimír Arazimovi Michalovy Hory.“
Měsíc červenec byl také bohatý na události. Jednalo se o místní
firmu SOLITERA, kde došlo k šesti požárům uskladněného sena
k výrobě peletek. Došlo také k železniční nehodě u Svaté Anny,
která měla velmi smutný konec.
Jednotka také vyjíždí i mimo událost. Na akce jako : čištění
komunikací, zajištění různých akcí: stavění majky, dětský den v
Ch.Plané, Zadním Chodově, atd., udělala ukázku záchrany osob
z patra, ukázku techniky a ukázku psů policie pro mateřskou a
základní školu v Chodové Plané a školu Hamrníky na místním
zámku. Dále se účastnila požárního zabezpečení na závodech
na ploché dráze v Mar. Lázních, čistění studní, dopravě vody,
stará se o ochranu zámku. Jednotka se účastnila akce PYROCAR
2011 v Přibyslavy. Jednalo se o III. setkání požárních
automobilů jejich řidičů, strojníků a osádek s celé republiky. Na
tomto setkání se sešlo na 400 zásahových vozidel a navštívilo ji
30 tisíc diváků.
Jednotka je financována Městysem, neboť jsou jejich
zřizovateli. Jednotka na akcích si vydělala asi kolem 14 tisíc Kč.
Za zásahy mimo Městys dostává finanční částku od kraje. V
letošním roce pomohly firmy Schmelzer nákupem pěnidla a
firma Solitera nákupem věcných prostředků a ochranných
pomůcek. Také místní pivovar CHODOVAR pomáhá hasičům.
Sbor dobrovolných hasičů tedy občanské sdružení je základem
vychovat nástupce pro výjezdovou jednotku. Sdružení pořádá
akce každoročně ples, soutěž o pohár starosty SDH a memoriál
Václava Zimáka v místním pivovaru, který jim tuto plochu
zapůjčuje. Sdružení se hlavně věnuje mládeži. Je to ale těžké.
Děti nemají zájem o vstup k mladým hasičům. V náboru nových
dětí pomohla místní základní škola. Městys také přispěl
dotacemi a prostory pro činnost. Od nového roku by se mladý
hasiči měli scházet v nové klubovně v bývalém svazarmu.

V měsíci lednu proběhne valná hromada SDH, kde se bude
hodnotit rok 2011. V roce 2012 by se mělo zapojit do soutěže
Tachovské ligy mladých hasičů i družstvo mladých hasičů
Chodová Planá.
V příštím vydání Regentu vás bude informovat o dalších
událostech hasičů v našem Městyse.
velitel hasičů Václav Zimák
Požárů fotovoltaických elektráren přibývá.
V České republice přibývá požárů fotovoltaických elektráren a
pro hasiče problém. V letošním roce došlo již k několika
požárům slunečních elektráren, které způsobily škody za 40,95
mil. korun. Ukazuje se, že ve většině případů ani nebylo možné
začít s účinným hašením. Pro omezení škod je proto nezbytné,
aby na požární bezpečnost a případné hašení bylo pamatováno
ještě před vybudováním stavby. Jenže instalace menších
fotovoltaických systémů na budovách ani mimo budovy v
některých případech ani nepodléhá stavebnímu povolení a
dokonce v některých případech není nutné ani ohlášení. K
užívání malých fotovoltaických systémů pak není třeba ani
kolaudační souhlas. Ale ani na velké fotovoltaické elektrárny se
mnoho požárních podmínek nevztahuje. Jako by stát
předpokládal, že k požáru dnes již nechtěných fotovoltaických
elektráren může dojít, a když už k němu dojde, bude nejlepší je
nechat samovolně dohořet.
Je tedy spíš na provozovateli, jak bude myslet na bezpečnost
svého zařízení. Zařízení, které bude pod proudem, hasiči
nejspíš hasit nebudou. Právě vypnutí je velkým problémem.
Dosud však neexistují žádné požadavky na zajištění vypnutí.
Němečtí hasiči usilují o to aby součtové napětí jednotlivých
soustav bylo omezeno maximálně na 120 V stejnosměrného
proudu. U nás by zatím bylo úspěchem alespoň sjednocení
způsobu odpojování solárních panelů instalovaných na
budovách.
Problém je také jasné oddělení bytových elektrických rozvodů
systému sluneční elektrárny. Protože zatím co domovní
rozvody lze vypnout hlavním vypínačem domu, některé
rozvody elektrárny zůstávají i po vypnutí stále pod napětím.
Jak se ukazuje, každá fotovoltaická elektrárna je po technické
stránce řešená jinak a každá je svým způsobem originál. S
ohledem na bezpečnost hasičů by bylo vhodné vyžadovat u
těchto typů zařízení vypracovaní dokumentace zdolávání
požáru alespoň v minimálním rozsahu operativní karty.
Zasahující jednotky by tak mohly mít alespoň základní
informace o způsobu odstavení elektrárny mimo provoz tak,
aby bylo minimalizováno nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
Velitel JSDH Václav Zimák

MOTOCROSS TEAM
Motocross
Chodová
ohlédnutí

Planá

Team
–

Jakmile se rok přesouvá do svého posledního čtvrtletí, tak i nám
motocrossová sezóna pomalu končí.
Pokud nám počasí umožní budeme ještě trochu trénovat, ale
jelikož motorcossové závodění v Čechách pro tuto sezónu již
končí i nám nezbývá nic jiného než se spíše začít připravovat na
příští závodní sezonu. Pokud se však ohlédneme zpět na

průběh letošního roku musíme s radostí konstatovat, že i
letošní rok byl v našem motocrossovém teamu poměrně
úspěšný a naši závodníci dělali našemu klubu a tím pádem celé
Chodové Plané dobré jméno. Za připomenutí stojí zcela jistě
náš juniorský závodník Lukáš Votava. V letošní sezoně
zaznamenal řadu úspěchů mezi které bezesporu patří 1. místo
v motocrossovém seriálu karlovarského kraje „O krušnohorský
pohár“ 3. místo v přeboru SMS Praha VVL Lorenc Logistic CUP
2011 a dále 1. místo v závodě střediska motocyklových sportů
v Nepomuku a další krásná umístění v rámci karlovarského
i plzeňského kraje. Jeho dobré umísťování není náhodné,
vyžaduje to velmi dobrou přípravu a to jak po fyzické, tak také
po technické stránce. Náš klub se snaží všem příznivcům
motocrossu poskytnout dobré podmínky k trénování. Je trochu
škoda, že nových mladých zájemců o tento sport v Chodové
Plané nepřibývá. Náš klub je všem začínajícím zájemcům
otevřený a rád poskytne podporu v podobě možnosti bezplatného trénování a technického zázemí klubu.

Dále bych chtěl poděkovat úřadu městyse a všem sponzorům
za podporu při pořádání sportovního odpoledne dne 10.9.
2011, které se stejně jako loni opravdu povedlo o čemž svědčila
opět hojná účast. V této tradici bychom chtěli pokračovat i
příští rok, protože se domníváme, že se jedná o zpestření
kulturního života v naší obci.
Na závěr tohoto ohlednutí musím poděkovat všem aktivním
členům našeho klubu za podporu a ochotu podílet se na chodu
klubu, kdy bez jejich pomoci bychom zcela jistě nedokázali
vybudovat, tak nádhernou trať, kterou bezesporu máme, o
čemž svědčí i fakt, že si k nám jezdí zatrénovat v současné době
jeden z nejlepších českých motocrossových jezdců a účastník
seriálu mistrovství světa v motocrossu pan Petr Smitka což je
velkou reklamou nejen pro náš klub, ale i pro Chodovou
Planou.
S pozdravem předseda klubu
Václav Loh st.

VÝLOV RYBNÍKA "KOHOUŤÁK"

SPORTOVNÍ RUBRIKA BĚH Z PÍSTOVA

Dne 1.10.2011 Chodovka a.s.
Chodová
Planá
pořádala
Tradiční výlov rybníku "Kohouťák". Bylo velice pěkné počasí,
občanů přišlo přibližně čtyři sta.
Vylovené
ryby
byly
na
místě k prodeji.
V
kádích
skončilo spoustu kaprů, candáti a pěkná kapitální štika, která
byla vydražena. K tanci a poslechu zahrála místní kapela
Chodovarka. O občerstvení bylo velice dobře postaráno.
Přítomným se zde velice líbilo.
Stanislava Janochová

V neděli 9.října 2011 uspořádal Sportklub Chodová Planá již
37.ročník tohoto přespolního běhu. Celkem 47 běžců z
Plzeňského a Karlovarského kraje se postavilo na start u
památníku Pístov. Za krásného počasí všichni uběhli 8,3
kilometru náročným terénem na stadion v Chodové Plané.
Nejrychlejší byl domácí Marek Nejedlý, který byl v cíli za 33

minut a 32 vteřin. Další domácí běžci se umístili následovně: 4.
Petr Meller, 8. Jan Ambrož mladší, 16. Pavlík Kudláček
(nejmladší běžec), 18. Anička Suková (nejrychlejší mezi 11
ženami !), 31. Jiří Straka, 33. Josef Dvořák, 38. Nela Vasilečková,
40. Marcela Schmidtová a 47. Simona Pejšová.
TENISOVÝ ODDÍL

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA SPOZ
Životní jubileum oslavili v listopadu a prosinci 2011 oslaví tito
naši milí spoluobčané:
Farářová Herta
Oleksová Mária
Pechoušková Libuše
Tomusková Štefánie
Slípka Bohuslav

Slavoj Chodová Planá uspořádal 17.září turnaj pro pozvané
ženy. Byl to již čtvrtý ročník a tentokrát se zde sešlo 12 hráček.
Zvolený systém každá s každou byl velmi náročný. Hrálo se
pouze na jeden set do 6 gamů a bez výhod. Ukázalo se, jak jsou
na tom jednotlivé ženy s fyzičkou. Turnaj byl organizačně dobře
připraven a proto se stihl odehrát ještě za světla. Hráčky měly
po celý den zajištěno občerstvení od sponzorů, takže hladem
ani žízní netrpěly. Na závěr všechny ženy dostaly pamětní
medaile a různé dárky. Ty nejlepší navíc i krásné poháry. Na
zajištění turnaje se podílely následující sponzoři: Městys
Chodová Planá, Chodovka a.s Chodová Planá, rodinný pivovar
Chodovar, firma Bonka, Truhlářství Hlačík, Kovošrot Polách a
hospůdka na hřišti.
Konečné pořadí:
1. Lucie Kolihová (Tachov) - 11 výher
2. Anna Alexandra Suková (Chodová Planá) - 10 výher
3. Miroslava Suková (Chodová Planá) - 9 výher
4. Radka Krejzová (Chodová Planá) - 8 výher
5. Věra Kulířová (Planá) - 7 výher

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lucie Pokorná (Chodová Planá) - 6 výher
Ivana Marcinová (Chodová Planá) - 4 výhry
Zdeňka Šulcová (Planá) - 3 výhry
Marie Plešáková (Planá) - 3 výhry
Helena Zušťáková (Planá) - 2 výhry
Tereza Kulířová (Planá) - 2 výhry
Klára Kadlecová (Chodová Planá) - 1 výhra

GOLFOVÝ TURNAJ
V letošním roce se v Chodové Plané rozšířil zájem o golf.
Začínající golfisté hrají hlavně na cvičném veřejném hřišti
v Zádubu u Mariánských Lázní. Letos tam uspořádali pět
turnajů. Ten poslední se konal 16.září za účasti 16 hráčů.
Zvítězil Jiří Straka, který v rozstřelu porazil Gustu Ščasnára.
Třetí místo obsadil vítěz minulého turnaje Zdeněk Němeček.
Nejlepší hráči získali poháry a dárkové koše od pořadatelské
firmy Truhlářství Hlačík.

Srdečně Vás a Vaše přátele
zveme do

RELAX
STUDIA
Kde nás najdete + Kontakt :
V přízemí úřadu Městyse Chdodová Planá.,
Pohraniční stráže 129, tel : +420 737 471 213

Otevírací doba :
Po-Pá : od 9.30 hod. – 17.00 hod.
So – Ne a ostatní termíny na objednání

Co nabízíme :
Kosmetiku, Pedikúru, Manikúru, Masáže, Zábaly,
Permanentní make-up, Aromaterapie, přístrojové i
manuální ošetření pleti …….

Poskytujeme :
Dárkové poukazy, Věrnostní Bonusy, Výhodné
balíčky služeb, Prodej – např. Ryor, Dr.Popov,atd.

Pravidelné měsíční akce, prezentace,
poradenství
Nyní akce :
,,VÁNOCE v RELAX STUDIU“
Nabídka je plná cenových bonusů pro Vás
Vyřešte letos vánoční dárky pro všechny
za jediný den
Přijďte si k nám odpočinout a strávit příjemné
chvíle plné relaxace.
Těším se na Vás….Vaše Mirka Žáčková
SLEVOVÝ KUPON
při předložení tohoto kuponu máte od
Relax Studia
10% slevy na vybranou proceduru
(nevztahuje se na akci ,, Vánoce ve stuidu Relax“)

Pro občasník Regent zpracoval Jiří Straka dne 21.11.2011

INZERCE

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 2.12.2011
Občasník je registrován u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR E 18280
Sestavila Redakční rada Úřadu městyse Chodová Planá.
Tisk : Lieblprint Planá

