Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych Vás nejprve na začátku
nového roku pozdravila. Přelom roku
tradičně bývá příleţitostí k zamyšlení a
k dávání si dobrých předsevzetí. Jistě
je tomu tak u mnoha z nás i letos.
Předsevzetí se však zázrakem - bez
našeho přičinění - nesplní. Nedávejme
si jich tedy příliš mnoho. Učiňme raději
jedno pevné rozhodnutí, při kterém
stojíme nohama na zemi, ale oči
upíráme ke hvězdám.
Před několika dny jsme se rozloučili
s prvním českým prezidentem panem
Václavem Havlem. Znali jsme ho
především jako symbol odporu proti
„ţivotu ve lţi“. Člověka, který byl
mimořádně váţenou a respektovanou
osobností.
Člověka
statečného,
pevných názorů a ţivotních postojů,
který nikdy neváhal svá slova otevřeně
říkat za všech okolností. Hledejme
v jeho osobě poučení a inspiraci.
Rok 2012 bude rokem sloţitého
ekonomického vývoje. Nikdo nemá v
ruce kouzelný proutek, jehoţ mávnutím
by současné problémy zmizely. Určitě
tímto kouzelným proutkem nejsou
líbivé, populistické a budoucnost
zatěţující návrhy. Přejme si, aby slovo
odpovědnost nebylo jen prázdným
slovem. Zamýšlejme se nad tím, a to
nikoli pouze v tyto sváteční dny.
Milí spoluobčané, přeji vám do nového
roku hodně úspěchů jak v osobním, tak
pracovním ţivotě. Přeji také hodně
štěstí a pohody a hlavně Vám přeji to
nejdůleţitější - hodně zdraví.

Tříkrálové koledování
V sobotu 7.ledna projde naším městem
vzácná návštěva z dalekých krajů. Na
krátkou chvíli se tu zastaví králové
Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří putují
světem a vybírají od hodných lidí
peníze pro chudé a potřebné. Potkáte-li
je třeba na plánském náměstí, nevyhýbejte se jim. Kaţdá i sebemenší
finanční částka pomůţe a z malých
pramínků můţe být nakonec široká
řeka. Králové vám za příspěvek

poděkují a na oplátku vám dají malý
dárek. Za vybrané peníze budou
nakoupeny nezbytné ţivotní prostředky
pro potřebné lidi v našem regionu.
Garantem této bohulibé akce je Charita
z Mariánských Lázní.

Památce Václava Havla
V neděli 18.prosince se v neobvyklém
čase - v 18 h - rozezněly plánské
kostelní zvony. Zvony zvonily v tuto
dobu ve všech městech a obcích
v České republice a to na památku
bývalého prezidenta Československé a
následně České republiky pana
Václava Havla, který v tento den
v dopoledních hodinách zemřel. Ve
stejnou dobu se u morového sloupu na
náměstí sešla skupina občanů, kteří
zde na počest pana exprezidenta
zapálili svíčky a uctili tak jeho památku.

Změna vyhlášky o zákazu
požívání alkoholu
Na základě četných stíţností a
připomínek občanů schválilo plánské
zastupitelstvo změnu vyhlášky o
zákazu poţívání alkoholu na veřejném
prostranství. Ve vyhlášce vymezená
veřejná prostranství byla rozšířena o
ulice Fučíkova a Wolkerova. Nově byla
doplněna pravomoc rady města
udělovat výjimky ze zákazu na základě
písemné ţádosti. Zmiňovaná vyhláška
má nyní číslo 5/2011.
Pavel Nutil, místostarosta

Nové ceny známek na
popelnice
Od 1.1.2012 dochází k mírné změně ve
výši poplatků za popelnice.
Naše město vydalo v roce 2008 obecně
závaznou vyhlášku č.1/2008, kterou se
stanovuje
systém
nakládání
s komunálním odpadem. Je zde kromě
jiného uveden doporučený dostatečný
objem sběrných nádob – a to 2 litry na
osobu a den (v místech, kde je moţné
kompostovat biologicky rozloţitelný
odpad).To znamená, ţe bydlí-li někdo
sám v domku v místě, kde je moţné
kompostovat biologicky rozloţitelný

odpad, činí u něj teoretické mnoţství
vyprodukovaného odpadu cca 60 litrů
za měsíc. V dosavadním systému byl
tento občan nucen nechat si šedesátilitrovou nádobu vyvézt minimálně
dvakrát do měsíce.
Na svém posledním jednání schválilo
plánské zastupitelstvo novelu jak
vyhlášky o odpadech, tak i vyhlášky o
poplatku za odpad. Nově se zavádí
moţnost
vývozu
šedesátilitrové
popelnice pouze jednou měsíčně.
Vývoz v takovém případě bude vţdy
první týden v měsíci. Všechny ostatní
sazby poplatků zůstávají stejné, nebo
jsou i mírně niţší.
P.Nutil, místostarosta
Ještě pro informaci tabulka s novými
cenami:
výše ročního poplatku za odpad 2012
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Tirschenreuth a krajinná
výstava
Naše partnerské město Tirschenreuth
připravuje na rok 2013 velkolepou akci
– krajinnou výstavu nazvanou Natur in
Tirschenreuth 2013. Ti z vás, kteří jste
do Tirschenreuthu zavítali v poslední
době, si jistě všimli, ţe se cosi velkého
odehrává v prostoru kolem Fischhofu.
Pro upřesnění, kde se tento objekt
nalézá – jedeme do města, po levé
straně míjíme koupaliště, potom nové
velké hřiště a pak se po levé straně
začíná objevovat vodní plocha, přes
kterou vede kamenný most k malému
zámečku Fischhof. Tato vodní plocha
je pozůstatkem dvou obrovských
rybníků, mezi kterými se nacházelo
staré město Tirschenreuth. Rybníky
byly v 19.stol. zrušeny, ale ještě dnes
jsou k vidění zbytky mohutných hrází. V

rámci krajinné výstavy bude obnovena
vodní plocha na ploše zhruba 6
hektarů. Kolem vody na březích
vzniknou nové rekreační plochy, nový
hotel, 2 km dlouhá vycházková trasa
s trvale
instalovanými
atrakcemi,
parkové úpravy, ukázkové zahrady
z různých regionů atd. Aby to
návštěvníci – ať uţ pěší, či na kolech –
neměli daleko do města, povede přes
vodu od Fischhofu do centra města
nový most. Kvůli této stavbě byl zbourán starý pivovar v Regensburgské ulici
a vybudovány nové schody směrem
k náměstí.
Celý projekt je velkolepým dílem, které
má přispět ke zlepšení ţivotního
prostředí ve městě, přinese také řadu
nových pracovních míst a zvýší
atraktivitu města pro jeho občany i
turisty zblízka i zdaleka. Brány výstavy
budou otevřeny od 29.května do
25.srpna 2013.
Jiţ nyní doporučuji navštívit městské
muzeum v Regensburgské ulici. To je
ulice, kterou se přijíţdí od Plané, na
prvních světlech se odbočí doleva
(směrem k prodejně ALDI) a zhruba po
200 m se na pravé straně ulice nalézá
budova
muzea.
Muzeum prošlo
v nedávné době rozsáhlou renovací.
Přízemí
je
věnováno
zdejšímu
tradičnímu oboru rybářství. Ve 4
velkých akváriích lze vidět ryby ze
zdejších řek, potoků a rybníků. Najdete
zde také trvalou výstavu jesliček (po
našem betlémů), velikou expozici
výrobků zdejších porcelánek (nyní uţ
zrušených) a velmi zajímavý model
města z doby, kdy se nacházelo na
ostrově mezi jiţ zmíněnými dvěma
obrovskými rybníky. Otevírací doba
muzea: úterý aţ neděle od 11 do 17
hodin.
M.Mertlová

Geocaching na podporu
cestovního ruchu, aneb
vydejme se hledat skrýše
Pro ty, kdo neví, o co jde: Geocaching
je hra na pomezí sportu a turistiky,
která spočívá v pouţití navigačního
systému GPS při hledání skryté
schránky (anglicky „cache“, coţ znamená „skrýš, schovat do skrýše“), o níţ
jsou známy její zeměpisné souřadnice
v systému WGS 84. Jednou ze
základních myšlenek geocachingu je
umísťování schránek do míst, která
jsou něčím zajímavá, a přesto nejsou
turisticky navštěvovaná.
Kdyţ letos přišla Místní akční skupina
Český les s projektem „Poklady
Českého lesa – geocaching na
podporu cestovního ruchu“, rozhodli
jsme se tohoto projektu zúčastnit.
Celý projekt je vlastně jakousi hrou.
V rámci projektu je schováno celkem
50 schránek (40 na území Tachovska,

10 v oblasti Tirschenreuthu). Schránka
má podobu plastové krabičky o
rozměrech 13 x 10 x 5 cm.
Schránky jsou poschovávané tak, aby
vţdy tvořily nějaký okruh. Celkem bylo
vytvořeno 7 takových okruhů, kaţdý
z nich je tvořen z 5-7 schránek. Kaţdá
obec, která se účastní na projektu,
musela vytipovat a zaměřit místa, kde
budou schránky uloţeny. Rovněţ
musela kaţdá obec určit kontaktní
místo pro hráče (v našem případě
Městské kulturní středisko) a převzala
dva kusy navigací.
Hráč má buď svou vlastní navigaci,
nebo si ji můţe zapůjčit na kontaktním
místě. Jak celá hra probíhá? Dejme
tomu, ţe se okolo jedné obce nachází
5 schránek (to je případ Plané) – v tom
případě jsou známy souřadnice a
krátké popisy skrýší 4 z nich. Kaţdá
schránka z těch 4 má na dně krabičky
nalepený
kód
schránky,
část
souřadnice a část krátkého popisu
skrýše, ve které leţí hlavní pátá
schránka. Pokud hráči najdou všechny
4 schránky a sestaví i části souřadnic a
části popisů, získají tak indicie k hlavní
schránce. Nakonec hráč vrátí navigaci
v kontaktním místě a vyzvedne si
výherní propagační balíček.
Informace k projektu jsou na stránkách
www.pokladyceskeholesa.cz. Na těchto
stránkách najdete všechna kontaktní
místa i katalog schránek – mapu
včetně souřadnic a stručného popisu
skrýší.
Hru lze teoreticky hrát i bez pouţití
GPS navigace díky slovním popisům
skrýší.
Takţe, hledači, do toho!
Pavel Nutil
Pracovnice knihovny
přejí do nového roku
2012 všem svým
čtenářům
pevné
zdraví
a
hodně
pěkného čtení.
Knihovna děkuje všem, kteří se zapojili
do vánočního Řetízkování – díky nim
měl řetěz 16 metrů!!!
Jak je to s prodluţováním výpůjční
doby na knihy?
To je otázka, kterou jsme v posledních
měsících se čtenáři několikrát probírali.
Čtenáři sice vědí a uţ si zvykli, ţe po
uplynutí jednoho měsíce si mohou
výpůjčku prodlouţit novým příchodem
do knihovny, také se velice osvědčilo
prodluţování telefonicky i mailem, ale
uţ nějak nechtějí respektovat, ţe i toto
není neomezené. Podle výpůjčního
řádu má čtenář moţnost prodlouţit
dobu dvakrát, tj. celková doba půjčení
dokumentu je 90 dní! Automatizovaný
systém po uplynutí této doby jiţ
nedovolí novou výpůjčku. Navíc je to i

nefér vůči jiným čtenářům, neboť ve
většině případů se jedná o knihy, které
jsou velice ţádané.
Informace z knihovny a případné
dotazy zodpovíme na
www.knihovnaplana.webk.cz

Anketa na sídlišti
V minulých týdnech objevila většina
obyvatel sídliště Fučíkova u vchodu do
domu informaci o dotazníkové akci.
Tato anketa je součástí připravovaného
projektu úprav prostranství v centrální
části sídliště. Oslovili jsme dva mladé
architekty, aby pro nás připravili návrh
úprav, které by měly vést ke „zlidštění“
sídliště. S tímto projektem se chceme
v letošním roce ucházet u Ministerstva
pro místní rozvoj o dotaci z programu
„Podpora
regenerace
panelových
sídlišť“.
Kdo má zájem, můţe anketu vyplnit
buď v elektronické podobě na adrese
http://plana.formees.cz/f/fucikova/,
nebo si vyzvednout anketní lístky
v podatelně městského úřadu a tam je
po vyplnění také vrátit.
P.Nutil, místostarosta

Nabídka kulturních akcí
Pozvánka na

Novoroční koncert
v Tirschenreuthu
8.ledna 2012 od 19.30 v kulturním a
kongresovém centru Kettelerhaus se
koná koncert s názvem
„An der Copacabana - feuriges
Südamerika“. Symfonický orchestr pod
vedením Rogera Boggasche.
Diváci se mohou těšit na bohatý
program, včetně populárních melodií –
Astora Piazzolla, Alberta Ginastera
nebo Artura Marqueze.

MěKS Planá připravilo na měsíc
leden 2012:
12.ledna od 18 h v sále MěKS „Neobyčejné příběhy z obyčejného
ţivota“. Pokud máte i Vy pocit, ţe
smích je ten nejpříjemnější tělesný
pohyb, přijďte se pobavit na autorské
čtení Rudolfa Tomšů. Vstupné 20 Kč.
23.ledna v 17 h v sále MěkS - přijďte
se seznámit se sbírkou moderního
umění našeho města. Váţení Plánští,
mnozí z Vás jistě víte, ţe město Planá
vlastní sbírku moderního umění, která
se začala utvářet téměř současně s
otevřením Galerie ve věţi. Do
současnosti
nemáme
bohuţel
odpovídající výstavní prostory a proto
bych Vám tímto způsobem ráda naši
sbírku představila. Vybrané exponáty
budou
umístěny
v
prostorách
knihovny a MěKS.
27.ledna - zájezd do Divadla J.K.Tyla
v Plzni na abonentní představení
„Evita“. Odjezd autobusu: od kapličky
v Zámecké ul. v 17.20 h (Pozor změna – dříve ul.Luční), AN Planá
17.30 h.

Další informace
Prosím zbývající abonenty plzeňského
předplatného, aby si vyzvedli
vstupenky.
Podrobnější informace:
mks@muplana.cz, www.muplana.cz,
374 794 223, 728 488 038.
V prostorách městské knihovny jsou
od konce listopadu k vidění nové
snímky Fotografického spolku Planá.
Soutěţ o nejlepší vánoční cukroví letošního prvního ročníku se zúčastnilo 11 soutěţících. Jednoznačně
zvítězila paní Vokrojová, která získala
první a třetí místo, druhé místo pak
patří paní Bradové s maminkou. Tímto
děkujeme všem soutěţícím, porotcům
a za sponzorský dar provozovatelům
Mléčňáku v Plané.
Česká radost v Plánském biografu
Projekt „Česká radost v českých
kinech“
je
projekt
společné
kinodistribuce výběru z českých
dokumentárních filmů, které byly
uvedeny na MFDF Jihlava. České
dokumentární
filmy
jiţ
dávno
nevznikají jen pro televizní obrazovky.
Jsou kinematografickými díly, která si
zaslouţí velké plátno, dobrý zvuk a
soustředěné diváky.
Díky tomuto projektu můţete vybrané
dokumenty zhlédnout i v našem kině.
Přijďte se i Vy přesvědčit, jak výrazný
je současný český dokument.

Zpívání u vánočního stromu
Tradiční vystoupení ZŠ Na Valech
v čase předvánočním bylo v letošním
roce
zahájeno
úvodním
slovem

vysokých
andělů.
Jejich
výška
překvapila nejen děti a diváky, ale i
samotné pořadatele.
Po tomto překvapivém úvodu se na
„pódiu“ vystřídaly děti od přípravné
třídy aţ po „páťáky“. V reţii třídních
učitelek předvedly pásmo písniček,
recitací a tanečků. Na závěr zazpíval
sbor školy několik vánočních písní.
Celková atmosféra byla umocněna
nejen
pěknou
účastí
veřejnosti,
starostky paní Mgr. Němečkové
v andělském oblečení,
zdařilým
ozvučením a osvětlením prostoru, ale i
vločkami poletujícího sněhu.
Závěr akce patřil našim hostům –
andělům. Bylo hodně těch, kteří měli na
sobě andělské oblečení nebo alespoň
andělská křídla a byli nejrůznějšího
věku – od malých andílků aţ po
dospělé anděly. Poté, co za pomoci
diváků objali farní kostel – a stačilo na
to 116 párů rukou, odnesli do kostela
Petra a Pavla betlémské světlo, které
si pak lidé odnášeli domů. Bylo to velmi
krásně a zdařilé setkání a doufáme, ţe
andělé nad námi budou bdít i
v budoucnu. Poděkování patří všem
zaměstnancům a dětem školy, ale i
MKS a sdruţení KOS. Za vystoupení a
účast děkujeme. Výtěţek z prodeje
drobných vánočních dárků, které naše
děti vyrobily a také samy prodávaly,
bude tvořit část školného pro indického
chlapce Sunila, jehoţ naše škola
„adoptovala na dálku“!
Vedení ZŠ Planá Na Valech

Kolem Svahů
I zdánlivě nezajímavá krajina v sobě
leckdy skrývá mnohá překvapení.
Krajinou za Kosím potokem směrem do
Plané jste projeli snad stokrát a nijak
zvlášť vás neoslovila. Platí to jen do

chvíle, neţ se ponoříte do historie.
Zjistíte, ţe obcí Svahy procházela
páteřní komunikace, která spojovala
Plzeň s Chebem a Horní Falcí. Silnici,
jeţ překonává údolí Kosího potoka
několika serpentinami, nechal zbudovat aţ v první polovině 19.století císař
František Josef. Před tím se pouţívala
zemská stezka překonávající Kosí
potok u Zámeckého mlýna, který tu
stojí dodnes. Ta pokračovala prudkým
stoupáním do Svahů. Svahy měly
příznačný název Hangendorf. Německý
výraz Hang lyţaři znají jako prudký
sjezd, od tohoto slova vznikl i název
obce. Náves ve Svahách je nezvykle
široká, ulicového typu. Dnes je ten
pověstný Hang za návsí zarostlý
křovím a zasypán odpadky; nic
nesvědčí o jeho dřívějším významu. Za
obcí Svahy bylo významné rozcestí.
Jedna z cest
pokračovala k obci
Boudy, kolem Řešanova do Týnce,
Plané a do Chebu. Planá bývala na
této cestě významným a bohatým
městem. Druhá z cest pokračovala
přes Zliv a Brod do Tachova, dále
potom do Bavor. Koncem třicetileté
války vyuţili silnice od Chebu Švédové
pro své taţení do Čech. Předtím dobyli
Cheb a v Čechách chtěli plenit a doplnit
si své docházející zásoby. Jejich
postup zastavilo hluboké a v té době
obtíţně prostupné údolí Kosího potoka
a císařská armáda pod vedením
hraběte Melandriho, usazená na druhé
straně údolí. Toto se událo v červenci a
v srpnu roku 1647. V té době se na
bojišti, které se táhlo od Plané aţ po
Černošín, nacházelo 80 tisíc vojáků a ti
pustošili veškerá sídla na obou
stranách bojiště. Rozhodující událost
této bitvy nastala 22.srpna, kdy
zaútočila císařská armáda. Švédové

s názvem „Hrnečku vař“ pořádané jiţ
sedmým rokem učilištěm ve Stodu.
Tématem letošního ročníku byl kuřecí
salát podle vlastní receptury o váze
1000 g. Sandra a Daniel obstáli ve
velmi silné konkurenci, kdyţ získali
krásné druhé místo, těsně za vítěznou
Střední hotelovou školou z Mariánských Lázní. Hodnotící komisi zaujala
tepelná úprava kuřecího masa těsně
před servisem a celkové chuťové i
kreativní vyznění salátu.
Soutěţícím blahopřejeme a paní
učitelce Ing. Holé za přípravu a
doprovod ţáků děkujeme. SOU Planá

Leden 2012 v DDM

však stačili připravit obranné pozice a
bitva skončila nerozhodně. Historické
prameny uvádějí ztráty na švédské
straně kolem tisíce muţů. Po té
Švédové odtáhli směrem k Teplé, kde
se ještě jednou v menší bitvě utkali
s císařskou armádou a následně se
přes Ţatec a Kadaň vrátili do Saska. Po
obou armádách zbyla zpustošená a
vylidněná krajina, která se ještě dlouho
z té pohromy vzpamatovávala. U obce
Boudy najdeme jedno z nejvýznamnějších míst této bitvy. Je jím zdánlivě
nevýrazný kopec Hrotek. Tam měli
Švédové svůj hlavní stan, ze kterého
řídil boje polní maršál Wrangel.
Pro výstup na Hrotek pouţijeme polní
cestu, která před Boudami poblíţ
zděné trafostanice odbočuje z asfaltky
vlevo. Po 200 metrech máme po pravé
straně cestu přes pole mířící do lesa.
Vpravo na kraji lesa je vrchol Hrotku.
Pouţijeme některou z mnoha cestiček
a po krátkém příkrém stoupání stojíme
na vršku. Ten nás překvapí svým
plochým ţulovým povrchem, ve kterém
jsou zřetelně vidět hluboké zářezy po
švédských pozicích. Vršek je holý,
kolem jsou vzrostlé stromy. Mnoho
výhledu tu není, přesto ale uvidíme Vlčí
horu, Svahy a na druhé straně Křínov
nebo Týnec.
Vraťme se ale zpět do Svahů. Z obce
kolem vysokého převaděče vede nově
opravená polní cesta do Zlivu. Právě
tudy vedla část zemské stezky na Brod
a do Tachova. U cesty najdeme další
poklad této krajiny. Tím jsou dva velké
kamenné barokní kříţe z dílny místních
lidových kameníků pocházející z
poloviny 19. století. Kříţe se podařilo
opravit a doplnit vydařenými plechovými plastikami Krista. Místa, kde stojí
velké
kříţe,
doplňují
zajímavé

informační tabule, na kterých se
dozvíte
téměř vše o této krajině.
V případě, ţe se budete chtít pokochat
krásným výhledem nebo rozjímat nad
dílem
lidových
kameníků,
máte
k dispozici dvě nové kamenné lavičky
podobné těm, kterých bylo dříve kolem
Plané nespočet. Na jaře nebo v létě
ještě budete mít bonus v podobě
příjemného posezení a občerstvení
v hospůdce U Pospíšilů ve Zlivi. Potom
uţ se vám ten kraj určitě nezajímavým
zdát nebude.
Miloslav Antropius

Vynikající reprezentace školy
na gastronomické soutěži
Ve středu 7. prosince se Sandra
Felixová a Daniel Šimek - ţáci prvního
ročníku
oboru
kuchařské
práce
Středního odborného učiliště Planá –
zúčastnili
gastronomické
soutěţe

Na 11. leden je připravena pro malé i
velké zájemce VÝTVARNÁ DÍLNA.
Tentokrát nás čeká práce s keramickou
hlínou. Začátek bude v 16 hodin.
Těšíme se na Vás v klubovně DDM.
Vstupné děti 30 Kč, dospělí 60 Kč
(včetně materiálu).
17. ledna se budeme těšit ve 14 h
v tělocvičně ZŠ náměstí. Pro sportovce
zde bude jiţ tradiční ATLETICKÝ
TROJBOJ.
24. ledna zveme všechny na turnaj ve
společenské hře ČLOVĚČE NEZLOB
SE. Začínáme ve 14 h v klubovně
DDM.
Jarní prázdniny se blíţí a my pro Vás
máme připravený program. Pojedeme
do bazénu, bruslit a na bowling,
nebude chybět tvoření. Bliţší informace
a přihlášky získáte v DDM. Počet míst
na jednotlivé dny je omezen, proto
neváhejte. Letos připadly jarní prázdniny na první týden v únoru.
Pro příznivce fotografování vyhlašujeme další FOTOGRAFICKOU SOUTĚŢ
– tentokrát na téma ZIMA. Dívejte se
kolem sebe, foťte !!!!! V příštím čísle se
dozvíte další podrobnosti k soutěţi.
Bliţší informace o jednotlivých akcích
najdete na www.zsplananamesti.cz, na
nástěnkách ve školách nebo v DDM
Za DDM Lenka Vivodíková

Reakce na rozhodnutí o
sloučení škol
Určitě všichni víte, ţe dne 7.12.2011
bylo rozhodnuto o sloučení základních
škol a o vyhlášení výběrového řízení na
jednoho ředitele pro obě dvě školy.
Rozhodnutí zastupitelů města, ač nepodporujeme, respektujeme. Důrazně
se však ohrazujeme proti nařčení, ţe
jsme peticí proti sloučení škol způsobili
jakousi „davovou hysterii“, a ţe jsme
tím váţně poškodili reputaci školy Na
Valech. Petice je demokratický nástroj,
jak vyslovit nesouhlas s danou situací.
My jsme ten názor vyslovili. Za týden
sebraných 590 podpisů určitě svědčí o
tom, ţe nám není jedno, co se v Plané
děje. Petice pouze vyjádřila obavy lidí z

velmi rychlého rozhodnutí o tak
závaţném problému, jakým školství
bezesporu je, bez předchozí koncepce.
Ţádná zmínka o tom, ţe jedna škola je
lepší neţ ta druhá v petici není a ani od
nás jste ji určitě neslyšeli. Chtěli
bychom poděkovat všem lidem, kteří
podpořili petici. Vyjádřit svůj názor je
přece právem nás všech. Ze všech
stran slýcháme, ţe děti jsou naším
budoucím kapitálem a my tomu
opravdu věříme. Doufáme proto, ţe
rozhodnutí o sloučení škol bylo tím
správným rozhodnutím a ţe tento krok
nebude krokem zpět.
Petiční výbor

Pozvánka na ples

Sportklub TJ Slavoj Chodová Planá zve
všechny příznivce dobré nálady,
báječné hudby od skupiny Triangl,
prostě všechny, kteří se chtějí dobře
pobavit a něco pro to udělat, na
Maškarní ples do sálu kulturního domu
v Chodové Plané a to v sobotu 4.února
2012 od 20 hodin. Ceny pro nejlepší
masky budou připraveny.

V Plané máme DKM
Zastavěná část Plané se s koncem
loňského roku dočkala digitální katastrální
mapy
(DKM).
Digitální
katastrální mapy, která má být
moderním nástrojem pro správu
našeho majetku a nahradila katastrální
mapu dosud spravovanou pouze v
grafické podobě. Aţ potud by bylo vše
v pořádku, všichni si přece přejeme,
aby byl náš majetek spravován co
nejlépe a aby údaje o něm vedené v
katastru
nemovitostí
byly
laické
veřejnosti přístupné co nejjednodušším
způsobem, tedy v současnosti z
internetu.
Asi by mne uvedená digitalizace
nechala klidným, vţdyť se v prostředí
katastru nemovitostí pohybuji jiţ nějaký
ten pátek. Ale po několika hovorech se
svými sousedy, které se k tématu
digitalizace vţdy nenápadně stočily,
jsem znejistěl i já. A tak jsem se jako
moţná mnozí z vás vydal zjistit, jaký je
výsledek digitalizace katastrální mapy v
mém případě.
Vlastně jsem z předloţených podkladů
pochopil, ţe jsem bohatší o nějaký ten
metr. Nejdříve jsem se zaradoval, jak
snadno se dá přijít k majetku, ale po té

na mne padla chmura. Zase mne
nemine návštěva úřadu. Jistě se ptáte
kterého. Je to ten finanční, budu si
muset nejpozději do konce ledna „splnit
svou povinnost ze zákona“, a nechat si
doměřit daň z nemovitosti k oněm
lehce nabytým metrům.
A kdeţe se ty metry vzaly? Nemohlo
dojít k omylu, vţdyť uţívám jiţ léta
pozemek v nezměněných hranicích. A
není ta výměra na úkor mých nebohých
sousedů? Asi tak bych mohl reagovat,
kdybych se katastrem nemovitostí a
sběrem dat pro něj neţivil.
Je třeba se uklidnit a pokusit se
pochopit, jak to s tou výměrou našich
pozemků vlastně je.
Především je důleţité vědět, ţe výměra
pozemku je údaj odvozený (kvalita jeho
určení se odvíjí od kvality a způsobu
určení hranic pozemků) a pro katastr
pouze doplňkový. Není tedy údajem
závazným, a to ani přes to, ţe se na
jeho základě stanovuje cena nemovitosti, nebo platí daně.
A proč se změnila zrovna ta moje
výměra? Protoţe její hodnota byla
stanovena graficky a v průběhu
digitalizace hranic pozemků došlo k
jejímu zpřesnění. Nyní je tedy
stanovena odvozením od hranic, jejichţ
lomové body jsou určeny v celostátním
souřadném systému.
Kde se však vzaly ony souřadnice
lomových bodů mých hranic? Byly
zaměřeny po řádném šetření, za mé
přítomnosti jako vlastníka předmětných
pozemků? A kde byli moji sousedé?
Jistě by je průběh společné hranice
zajímal.
Uvedené souřadnice byly určeny z
měření provedených v období 80. let
(tehdy se datuje vznik do osudné
digitalizace platné grafické katastrální
mapy) a doplněny na základě dalších
navazujících
měření
prováděných
v různé kvalitě v letech následujících.
Takţe se vlastně jedná ve většině
případů o stav hranic zachycený
měřením před 30 lety.
Před těmi třiceti lety mne nějaká
hranice a její průběh netrápil, v té době
jsem se starostmi dospělých neobtěţoval. Ale co teď? Je nově zavedená
hranice z výsledku digitalizace v
pořádku a neměl bych vše prověřit,
abych nevystavil sebe a potenciální
dědice v budoucnu nějakým zbytečným
problémům?
Doporučuji porovnat stav před osudnou
digitalizací se stavem po ní. Tak jsem
učinil i já. S trochou humoru, jsem si
našel svých „sedm rozdílů“. Aktuální
výpis údajů z katastru nemovitostí o
stavu vašeho vlastnictví a snímek z
katastrální mapy vám zhotoví kterékoli
katastrální pracoviště, nebo si jej
můţete pořídit na webových stránkách
(www.nahlizenidokn.cz). Pokud se vám

zdá, ţe je vše při starém a oněch
„sedm rozdílů“ jste nenašli, pak jste
moţná ti šťastnější. A co vy ostatní?
Máte pochyby?
Pochyby je třeba rozptýlit. Ale nezbývá,
neţ se s nimi svěřit odborníkům.
Prověření pak můţete ponechat na
Katastrálním úřadu, a to prostřednictvím podané námitky, případně
podloţeného podnětu k opravě údajů.
Pokud se bojíte komunikace s úřadem,
pak máte moţnost realizovat šetření
prostřednictvím odborné geodetické
firmy.
Pokud své starosti svěříte odborné
firmě, pak výsledkem takového šetření
můţe být geometrický plán pro průběh
vytyčené nebo vlastníky upřesněné
hranice pozemku, hranice, na jejímţ
průběhu v terénu se shodnou všichni
dotčení vlastníci, tedy vy a vaši
sousedé. Tato hranice je následně na
podkladě uvedeného geometrického
plánu zavedena do katastru nemovitostí a s ní i ve výsledku číselným
způsobem stanovená výměra z takové
hranice odvozená.
Pak uţ se nemusíte trápit zbytečnými
obavami, například zda jste opravdu
vlastníkem pozemku tak, jak jej
uţíváte. A nakonec, ţe státu na dani z
nemovitosti odvádíte opravdu tolik,
kolik mu náleţí.
Pavel Belda,
GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.

Blahopřejeme…

… všem plánským občankám a
občanům, kteří v prosinci 2011 oslavili
svá ţivotní jubilea. Jsou to paní a
pánové Zdeněk Babička, Michal
Biroščák, Aneţka Boudová, Hana
Čapková, Josef Fiala, Růţena Fialová,
Alţbeta Gergelová, Vilém Hupač,
Vlasta Ječná, Anna Kašparová, Věra
Kašparová, Růţena Kebrlová, Libuše
Kolářová, Jaroslav Košek, Markéta
Kovářová, Emilie Krejčová, Marie
Mazáková, Marie Neubergová, Marie
Pácalová, Mária Pavlíčková, Jaroslava
Plochová, Josef Samek, Zdeněk
Slabyhoudek, Věra Šilhavá, Boţena
Švejdová, Anna Teplíková, Milada
Vacikarová, Kazimíra Votavová, Marie
Vrbíková.

Usnesení z 10. jednání ZMP
konaného dne 7.12.2011
(upravené znění)
U 34 – ZMP bere na vědomí:
- zprávu starostky o práci Rady města
Planá a splnění usnesení č.33 ze dne
19.10.2011
- termín konání pracovní porady
zastupitelstva dne 4.1.2012 v 17 h
- plán práce RMP a ZMP na 1.pololetí
roku 2012
U 35 – ZMP schválilo:
- program 10. zasedání ZMP a
ověřovatele zápisu pana Krejčího a
pana Bělohlávka
- šesté rozpočtové opatření – příjmy ve
výši 81,540 mil.Kč, výdaje ve výši
82,390 mil. Kč
- zásady rozpočtového provizoria
Města Planá
- výhled Města Planá do roku 2014
- OZV č. 5/2011 o poţívání
alkoholických nápojů na veřejném
prostranství
- OZV č. 6/2011, o poplatku za
komunální odpad
- OZV č.7/2011, o systému
shromaţďování , sběru,
přepravy,třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů
- Zásady prodeje bytů
- zřízení Jednotky Sboru dobrovolných
hasičů města Plané v kategorii JPO II/1
- vyuţití fondu odměn ZŠ Planá, Na
Valech ve výši 13 tis. Kč pro odměny
pedagogických pracovníků
- vyuţití fondu odměn MŠ Planá Havlíčkova ulice ve výši 20 tis.Kč pro
odměny nepedagogickým
pracovníkům
- vyčerpání částky 87 tis.Kč z fondu
odměn ZŠ Planá, náměstí Svobody
na odměny pedagogických
pracovníků
- přesun schváleného příspěvku na
podporu LSPP ve výši 150.000 Kč ve
prospěch rentgenologického oddělení
v Plané, které provozuje Poliklinika
Tachov
- omezení vystoupení v diskusi o
sloučení základních škol na moţnost
pouze jednoho příspěvku kaţdého
diskutujícího
- ukončení jiţ neplodné diskuse o
sloučení základních škol
- sloučení příspěvkových organizací
Základní škola Planá, náměstí
Svobody 59 a Základní škola Planá,
Na Valech 143 a to takto:
Sloučením uvedených příspěvkových
organizací dojde k zániku ZŠ Planá, Na
Valech s tím, ţe tato organizace se
stane součástí ZŠ Planá náměstí
Svobody, která bude nástupnickou
organizací.
V rámci tohoto sloučení přejdou s
účinností od 1. 7. 2012 na

nástupnickou organizaci veškerá práva
a povinnosti z pracovněprávních vztahů
k zaměstnancům ZŠ Na Valech a
veškerý nemovitý a movitý majetek ZŠ
Na Valech dle mimořádné
inventarizace k 30. 6. 2012.
Pohledávky, závazky, zásoby, finanční
majetek, finanční a peněţní fondy a
ostatní aktiva ZŠ Na Valech přecházejí
na nástupnickou organizaci k 1.7.2012.
U 36 – ZMP rozhodlo:
- prodat p.p.č. 280, výměra 364 m2,
kat. území Planá u Mar. Lázní
manţelům Ječmenovým a paní
Layerové, v rozsahu jimi uţívaných
částí. Uzavření kupní smlouvy s p.
Layerovou bude odloţeno o dva roky
- prodat pozemek, p.p.č. 1480, výměra
112 m2, kat.území Zliv nad Mţí za
cenu nemovitosti 5.600 Kč manţelům
Kočích
- prodat pozemek, p.p.č. 3513/3,
výměra 39 m2, kat.území Planá
(podle geom. plánu č. 2013-627/2011)
za cenu nemovitosti 4.680 Kč
p.Štaudovi
- prodat pozemky, p.p.č. 373/65,
výměra 596 m2 a p.p.č. 410/66,
výměra 60 m2, kat.území Planá u
Mar. Lázní ( podle geom. plánu č.
2012-626/2011) za cenu 78.720 Kč
p.Kohoutovi
- o revokaci usnesení č. 32/1.1.2 ze
dne 19.10.2011 o prodeji bytu č.
773/19 za nabídnutou kupní cenu
352.000 Kč panu Ryskovi
- prodat byt č. 773/19 paní Ryskové za
konečnou kupní cenu 322.000 Kč
- o prodlouţení termínu pro provedení
stavebních úprav vodní nádrţe na
p.p.č. 250 v k.ú. Otín a uzavření kupní
smlouvy s panem Milošem Staňkem,
o tři roky
- vyhlásit záměr prodeje části st.p.č. 11
o výměře cca 150 m2 v kat.území
Planá mimo část potřebné pro
zachování funkčnosti nouzového
východu z kina a zajištění funkčního
výstupu na střechu budovy
- o podání ţádosti k ŘSD ČR o
bezúplatný převod pozemků
v kat.území Planá u Mar.Lázní do
vlastnictví města
- o podání ţádosti k PF ČR o
bezúplatný převod pozemků
v kat.území Víţka do vlastnictví města
- zamítnout předloţenou nabídku na
přednostní odprodej ubytovny v ulici
Fučíkova čp.481 a 482 za
navrhovanou cenu 10 mil. Kč
- nevyhovět ţádosti p. Horváthové o
moţnost splátek vzniklého dluhu na
nájemném
- povolit p. Drapákové moţnost úhrady
dluhu za pronájem nebytových
prostor, který činí ke 30.11.2011
18.948 Kč, formou splátek ve výši
500 Kč měsíčně od prosince 2011.

Pronajmu garáž nad Zvakem,
230 V. Tel.: 777 066 053.

Povánoční výprodej – až 70 %
sleva - v květinářství p. Vodičkové

bude probíhat
od 2. do 31. ledna 2012.
Prodám garáž v Tylově ulici vedle
náměstí. Po rekonstrukci, nová
střecha, krov, omítky, izolace.

Telefon 734 326 506.
Karel Býček – zemní práce,
stavební činnost.
Planá, Nádražní 802.
Tel. 604 879 002.
Strojní výkopové práce, terénní
úpravy, inženýrské sítě, základové
desky, hrubé stavby, dlažby
zámkové i kamenné, obrubníky,
ploty, meliorace, drenáže,
nákladní doprava do 6 tun, řezání
živice, svislá izolace objektů.
Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád,

Vlastimil Švejda,
tel. 374 794 895, 737 925 664,
e-mail:
vlastimil.svejda@seznam.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
- MARTIN KVĚTOŇ Slepá 244, 348 15 Planá,
Tel.: 776 178 883
e-mail:martinkveton@seznam.cz
Výroba: kuchyňské linky,
vestavěný nábytek,
interiérový nábytek,
dřevěná okna,
schodiště, dveře, zárubně,
tesařské práce,
pokládání podlah

Ing. Alexandra Pilná,
Dvořákova 788, Planá – Znalec
v oboru oceňování nemovitostí.
• znalecké posudky
pro finanční úřad
(daň z převodu nemovitostí)
• znalecké posudky pro notářství
(vypořádání dědictví)
• ceny staveb a pozemků.
Telefon: 725 474 919,
606 335 402, 374 793 132,
e-mail:
alexandra.pilna@gmail.com

E-H security systém nabízí
elektronické připojení na
PCO a to pro byty,
kanceláře, obchody
a různé provozovny
za měsíční paušál
od 300 Kč za měsíc.

PLÁNSKÝ BIOGRAF - LEDEN 2012
Středa 4.ledna
17.30 hodin, vstupné 70 Kč

USA
98 min.

Pondělí 16.ledna
20 hodin,vstupné 70 Kč

ČR
94 min.

Středa 25.ledna
20 hodin, vstupné 50 Kč

ČR
79 min.

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA

POUPATA

VENKU

Bonus „malý divák“
Počítačově animovaný 3D snímek
konečně nabízí odpověď na otázku, která
nedá spát ţádnému dítěti: Jak jen to
Santa dělá, ţe dokáţe během jedné noci
nadělit všechny dárky?

Příběh Poupat vypráví o postupném
rozkladu rodiny, ţijící na malém městě.
Kaţdá z postav ţije svým ideálem. Agáta
touţí po šťastném ţivotě daleko od
domova. Honza věří v čistotu a sílu lásky
bez ohledu na okolnosti, za jakých se
zrodila. Kamila hledí s jistotou do
budoucna a nehodlá si připustit bídu
dnešního dne. Jediný Jarda ví, ţe svět
ani sebe nezmění.

Časosběrný dokument reţisérky Veroniky
Sobkové sleduje osudy tří lidí, kteří
opouštějí vězení. Den po dni, minutu po
minutě, můţeme sledovat jejich cestu
ven. Linda uţ nechce krást ani fetovat a
přemýšlí o rodině. Mirek si hledá „tu
pravou“, která nebude odsuzovat jeho
minulost. Tomáš doufá v podmínečné
propuštění v polovině trestu a věří, ţe
venku to bude jiné neţ dřív, bez drog.

Středa 18.ledna
17.30 a 20 hodin
vstupné 70 Kč

Pondělí 30.ledna
20 hodin, vstupné 50 Kč

Pondělí 9.ledna
20 hodin, vstupné 65 Kč

USA
104 min.

MISTROVSKÝ PLÁN
Josh Kovacs (Ben Stiller) je manaţerem
jednoho z nejluxusnějších rezidenčních
hotelů v New Yorku. V jeho nejvyšším
patře má byt burzovní titán Arthur Shaw
(Alan Alda). Ve chvíli, kdy se provalí, ţe
tenhle chlapík zdefraudoval peníze svých
klientů, změní se jeho byt na luxusní
domácí vězení, kde na něj dnem i nocí
dohlíţejí agenti FBI. Pro Joshe je to jedna
z nejhorších zpráv v ţivotě, proto
nakontaktuje zlodějíčka Slidea (Eddie
Murphy), aby se dostal k jeho penězům.
Úterý 10.ledna
20 hodin, vstupné 60 Kč

USA
98 min.

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Bonus „velký divák“
Pracuje jako šéf hypermarketu (Tom
Hanks) a zjišŤuje, ţe bez vzdělání lepší
práci nezíská a vrací se do školy, chce si
rozšířit své obzory, ale hlavně získat lepší
kvalifikaci pro své budoucí povolání. Ve
škole se zapíše do hodin komunikace a
nečekaně se zamiluje do své učitelky
Mercedes (Julia Roberts).

Středa 11.ledna
20 hodin, vstupné 60 Kč

USA
100 min.

ČR
110 min.

PERFECT DAYS - I ŽENY
MAJÍ SVÉ DNY
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými
narozeninami Eriky (Ivana Chýlková),
která sice nedostane největší kytici, jakou
si dovede představit, zato ale pěkné
přáníčko od své bývalé švagrové (Zuzana
Bydţovská), trapný vzkaz v rozhlasovém
pořadu od bývalého manţela (Bob Klepl),
krém na vrásky od homosexuálního
kamaráda Richarda (Ondřej Sokol) a
dárkový striptýz od své nevyzpytatelné
matky (Zuzana Kronerová).
Takhle
vypadá úspěšný ţivot Eriky Oskarové,
hvězdy televizního pořadu „Před a po”.
Pondělí 23.ledna
20 hodin, vstupné 65 Kč

USA
109 min.

VYMĚŘENÝ ČAS
Představte si, ţe můţete ţít jen do 25 let,
pak
zemřete.
Pokud
nevyděláte,
neukradnete nebo nezdědíte nějaký čas
navíc. Děj filmu akčního scifi thrilleru
Vyměřený čas se odehrává v blízké
budoucnosti, v době, kdy peníze
neznamenají vůbec nic. Platí se časem.
Will Salas (Justin Timberlake) má na
svých ţivotních hodinách zřídkakdy víc
neţ 24 hodin. Ţije z minuty na minutu v
chudé zóně.

ČR
86 min.

ROCK ŽIVOTA
Olda Říha, zakládající člen a šéf skupiny
Katapult, v roce, kdy mu zemřeli jeho dva
hudební kolegové – Jiří „Dědek“ Šindelář
a Karel „Káša“ Jahn. Příběh rockera,
kterému se rozpadl vlastní svět a musí
tak v pokročilém věku začínat od nuly.
Katapult se navzdory svojí jednoduchosti,
anebo moţná právě díky ní, stal
legendou…
Úterý 31.ledna
17.30 hodin, vstupné 65 Kč

USA
87 min.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Tentokrát si naši staří známí vyráţejí uţít
prázdniny na luxusní výletní loď, kterou
svým dováděním během chvíle obrátí
naruby. Chimpunkové a Chipettky páchají
na parníku, který se stal dočasně jejich
hracím hřištěm, jednu lumpárnu za
druhou a zpestřují tak prázdniny nejen
sobě, ale i všem ostatním pasaţérům.

„Česká radost v českých kinech“
Úterý 24.leden
ČR
20 hodin, vstupné 50 Kč
81 min.

PŮLNOC V PAŘÍŽI

POD SLUNCEM JE ČAS

Mladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez
(Rachel McAdams), který se má na
podzim brát, přijíţdí do Paříţe. Gil je
nevýznamným spisovatelem, který miluje
Paříţ a chtěl by se sem po svatbě
přestěhovat.
Ovšem
Inez
jeho
romantickou představu nesdílí. Jednoho
večera jde Inez se svými přáteli tancovat
a Gil se prochází noční Paříţí. Jeho
půlnoční záţitky mu odhalí Paříţ v jiném
světle a ovlivní nejen jeho budoucí ţivot.

Milan a Tomáš, dva čeští rozvojoví
experti, se naposledy vracejí do odlehlé
zambijské osady Masuku, kde před čtyřmi
lety
elektrifikovali
areál
školy
a
nemocnice. Postupně zjišťují, proč
některé části systému nefungují, a snaţí
se vše během hektických dnů i
černočerných nocí opravit a finálně
předat. Zaţívají zkraty všeho druhu,
míjení a prolínání různých světů, ale i
oslavné rituály vděčnosti.

Váţení návštěvníci plánského biografu ve
spolupráci s prodejnou lahůdek „Mléčňák“ se
můţete před filmovým představením občerstvit
a zpříjemnit si tak chvíle čekání na projekci.

Ve vstupném je zahrnuta 1Kč
na fond kinematografie
Pro příznivce našeho kina jsme připravili
dva typy bonusových představení.
BONUS „malý divák“ a BONUS „velký
divák. U vybraných filmových produkcí
při zakoupení jedné vstupenky za plné
vstupné máte druhou za ½.
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