Slovo starostky
Ráda bych, aby naše město bylo
přitažlivé nejen pro návštěvníky, ale
hlavně
pro
jeho
obyvatele.
Významnou oblastí pro město a jeho
občany je kulturní život. Přináší nám
obohacení, přispívá k vnitřní stabilitě
člověka a jeho rozvoji, vytváří prostor
pro kontakty s okolím a pro
komunikaci. Pomáhá pochopit a
poznat ostatní lidi a je také účinnou
prevencí proti kriminalitě. Kultura je
nedílnou součástí rozvoje každého
města. Naším úkolem je pak zajistit
dostupnost kultury a umění pro
všechny vrstvy obyvatelstva.
O kulturní život města se stará především Městské kulturní středisko.
V posledních dvou letech obohacuje
kulturní nabídku také KOS (Kulturně
okrašlovací spolek). Za naše město
bych byla ráda za jakékoliv podněty a
aktivity jednotlivců nebo občanských
iniciativ, které by pomohly probudit
kulturní život ve městě a sloužily by
jako základna pro zdravé kulturní
podhoubí.
Někdy mi je opravdu líto, když
navštívím vybranou kulturní akci a
potkám se na ní s šesti spoluobčany.
Na pětitisícové město trochu málo.
Kladu si otázku: „Čím to je?“, „Byla
málo prezentována?“ nebo „Nemáme
v Plané kulturní občany?“. Stále
doufám, že je to pouze v komunikaci
s cílovou skupinou. Město informuje
o kulturních akcích v Plánském
měsíčníku, na plakátovacích plochách i na stránkách města. „Je to
málo?“ Poraďte.

Oznámení o době a místu
konání voleb v Plané
Starostka Města Planá podle § 27
odst.1 a 2 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do Zastupitelstev krajů a
o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje :

1.
Volby
do
Zastupitelstva
Plzeňského kraje se uskuteční
dne 12.října 2012 od 14.00 do 22.00
hodin
dne 13.října 2012 od 8.00 do 14.00
hodin.
2. Místem konání voleb je:
- ve volebním okrsku č. 1
volební místnost v budově Základní
školy, ulice Na Valech čp. 143,
Planá,
pro voliče s trvalým pobytem v ulici
Tachovské,
Na
Sádkách,
Železničářské, Bezejmenné, Příčné,
Nádražní,
Jateční,
Průmyslové,
Karlíně a pro voliče s trvalým
pobytem v Křínově, Kříženci, Otíně,
Pavlovicích,
Svahách,
Týnci,
Vítovicích, Vížce, Vysokém Sedlišti a
Zlivi
- ve volebním okrsku č. 2
volební místnost v budově Základní
školy, ulice Na Valech čp. 143,
Planá,
pro voliče s trvalým pobytem v ulici
Sokola - Tůmy, Na Příkopech, Na
Valech, Kostelní, Slepé, Zámecké,
Revoluční,
Luční,
Severní,
Mánesově, Sportovní, Komenského,
Sadové, Slovanské, B.Němcové,
Kyjovské,
Hřbitovní,
Masné,
Mezibranské, Tylově, Školní, Úzké,
náměstí Svobody
- ve volebním okrsku č. 3
volební
místnost
v
budově
Městského úřadu, náměstí Svobody
čp. 1, Planá,
pro voliče s trvalým pobytem v ulici
Dukelských
hrdinů,
Smetanově,
Dvořákově, Tepelské, Bezdružické, U
Koupaliště,
Plzeňské,
Javorové,
Fučíkově čp. 699 až 701 a čp. 704 až
707, Lipové
- ve volebním okrsku č. 4
volební místnost v budově domu s
pečovatelskou službou, Bohušova
ulice čp. 811, Planá, pro voliče s
trvalým pobytem v ulici Wolkerově,
Zahradní, Nerudově, Havlíčkově,
Máchově, Bohušově.
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- ve volebním okrsku č. 5
volební místnost v budově Základní
školy, náměstí Svobody čp. 59,
Planá,
pro voliče s trvalým pobytem v ulici
Křížové,
Dolní,
Horní,
Větrné,
Fučíkově čp. 455 až 482, 696 až 698,
725, 726.
3. Každému voliči budou dodány
nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky potřebné pro
hlasování. Hlasovací lístky může
volič obdržet ve dnech voleb i ve
volební místnosti.
4. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České
republiky, nebo platným cestovním
průkazem. Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Mgr.Martina Němečková,
starostka města

Farmářské trhy již počtvrté
Další Plánské farmářské
trhy, v pořadí již čtvrté,
se uskuteční v sobotu
27. října 2012 od 8 do
13 hodin v Sadové ulici
u Hornického muzea.
Návštěvníkům bude opět
k dispozici
široký
sortiment
podzimních
výpěstků,
ovoce, zeleniny, uzenin, ryb, koření a
dalšího kvalitního zboží z produkce
především západočeských farem a
pěstitelů. Stabilně vysoký počet
návštěvníků trhů svědčí o tom, že
kvalitní potraviny jsou pro řadu
zákazníků rozhodujícím faktorem.
Třetí farmářské trhy se konají v
sobotu 29.září na obvyklém místě
v Sadové ulici.

Podzimní mobilní sběr
objemného odpadu, nebezpečných
složek komunálního odpadu a zpětný
odběr proběhne:

v pátek 19.10.2012
stanoviště

doba přistavení mobilní sběrny

Svahy (náves)
Vížka
Zliv (u kapličky)
Boudy (u kapličky)
Řešanov
Dolní Sedliště
(náves)
Vysoké Sedliště
(náves)
Týnec (náves)
Otín (náves)
Křínov (náves)
Kříženec
(u rybníčka)

15:00 - 15:10
15:15 - 15:25
15:30 - 15:40
15:45 - 15:55
16:00 - 16:10
16:15 - 16:25

Město Planá nabízí k prodeji

08:40 – 08:55

Aktuální nabídka nemovitostí Města
Planá ke koupi v elektronické podobě
je k dispozici na internetu - oficiální
stránky města Planá - městský úřad úřední deska - záměry prodeje
nemovitostí.
V tištěné podobě je trvale ke
zhlédnutí na vývěsce umístěné před
základní školou na náměstí a nyní ji
nabízíme se základními informacemi
prostřednictvím našeho periodika.
Další informace o podmínkách
prodeje
jednotlivých
nemovitostí
poskytne vedoucí správního odboru
MěÚ Planá, kancelář č. 8/21,
1.poschodí budovy MěÚ Planá.
Podrobný rozpis nabízeného majetku
najdete dále v listu.

09:20 – 09:35

Co dál s koupalištěm

09:40 – 10:10
10:20 – 11:00

Jedna z prvních věcí, které nová rada
musela po minulých volbách řešit,
bylo najít nového nájemce koupaliště.
Předchozí nájemce, pan Matoušek,
vypověděl smlouvu o dva roky dříve,
a nám zůstalo na konci roku 2010
koupaliště na krku. Po určitých
těžkostech byl vybrán nový nájemce,
pan Sádlík, a byla s ním uzavřena
nájemní smlouva na dobu určitou do
konce roku 2015. Domnívali jsme se,
že máme do konce volebního období
vystaráno. Ovšem život není takto
jednoduchý. V minulých týdnech nám
pan Sádlík oznámil, že již nehodlá
dále koupaliště provozovat a chce
nájemní vztah předčasně ukončit.
Opět se tedy ocitáme na začátku a
musíme
rozhodnout,
co
s
koupalištěm dál.
Důvody
předčasného
ukončení
smlouvy ze strany pana Sádlíka jsou
poměrně logické – vložená energie a
starosti přinášejí tak mizivý finanční
efekt, že pro nájemce ztrácí
provozování koupaliště smysl.
Když jsem začal prostřednictvím
googlu hledat, jak provozují svá
koupaliště jiné obce naší velikosti, byl
jsem překvapen, kolik z nich v
poslední době musí řešit úplně stejný
problém jako my – totiž předčasné
ukončení smlouvy nájemcem.
Před radou města nyní stojí nelehký
úkol - vymyslet nějaký způsob

16:30 - 16:40
16:45 - 16:55
17:15 - 17:25
17:30 - 17:40
17:55 - 18:10

a v neděli 21.10.2012
Josefova Huť
Pavlovice
(Ve vilkách)
Pavlovice
(u prodejny)
Planá, Nádražní
(u bytovek)
Planá, Karlín
Planá, Fučíkova
(u kotelny)
Planá, Bohušova

Prosíme občany k donášení
předmětných odpadů a zařízení
pouze v době přistavení
kontejnerů, aby mohly být
ukládány tříděné přímo do nich!

08:00 – 08:15
08:20 – 08:35

10:20 – 11:00

Ve vymezených časech mohou
občané, plátci poplatku za komunální
odpad, předat do mobilní sběrny
firmy EKODEPON s.r.o. následující
nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly
(plastové, plechové) znečištěné
škodlivinami, 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,
baterie a akumulátory.
Zařízení musí být kompletní!
Současně bude přistaven
velkoobjemový kontejner na
objemný komunální odpad
(tj. například části vyřazeného
nábytku, koberce, lina, odpady
z vyklízení půd a sklepů apod.) a
železný šrot.
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provozování plánského koupaliště
tak, aby byla udržena stávající
úroveň areálu, lidem se umožnilo
příjemné a bezpečné koupání a
přitom provoz nebyl neúměrně
finančně náročný.
Chtěli bychom mít do konce října
jasno, jak s koupalištěm dále naložit.
Snad se nám to podaří.
Pavel Nutil

Tip na podzimní výlet
Příjemné podzimní počasí je tím
nejlepším časem na zajímavý výlet.
Cíl není od Plané daleko, autem jste
tam za 30 minut, na kole samozřejmě
přiměřeně déle. Ty cíle jsou vlastně
dva. Jedním z nich je krásná budova
bývalé sýpky v Halži, ve které se
nachází Vesnické muzeum. Uvidíte
zde zemědělské stroje a nářadí od
těch primitivních až po ty, které se
užívaly ještě nedávno. Také staré
kočáry, velké saně na dopravu osob i
dřeva, vybavení domácností – první
pračky, odstředivky na mléko, nádobí
a také interiéry zemědělských
domácností. Můžete se zde na
chvilku posadit a zhlédnout film o
tom, jak muzeum vznikalo a také
krátký film o žních na Tachovsku
z počátku 50. let 20. století. Otevřeno
mají ještě v říjnu vždy o víkendech,
od listopadu do konce dubna pouze
na objednávku. Jen pár kroků od
muzea se na stráni pase stádo
mohutných bizonů. Až se na ně
vynadíváte, můžete pokračovat k druhému cíli výletu.
Přejedete hranice přes Pavlův
Studenec a po několika kilometrech
jste v malebném městečku Bärnau.
Tady již několik roků uskutečňují
zajímavý projekt – budují historický
park Bärnau - Tachov, jehož hlavním
mottem je Středověk žít a zažít.
Archeologické muzeum v přírodě vás
zve na fascinující cestu časem do
všedního dne 9. až 13. století.
Domy jsou věrnými kopiemi raně
středověkých staveb. Najdete zde
obytné domy, kovárnu, opevněný
hrádek, zahrádky u domů, ve kterých
se pěstují staré odrůdy ovocných
stromů i obilnin. Při naší návštěvě
jsme
sledovali,
jak
původními
postupy a primitivním nářadím
pokračuje stavba kostelíka. Domy
jsou normálně obydleny, spí se
v nich, vaří na otevřených ohništích,
obyvatelé žijí všedním životem ženy předou, tkají, starají se o děti,
muži budují další domy (s pomocí

žen), na venkovním ohni se vysouší
a vypaluje keramické nádobí pro
běžné užívání. Muzeum je otevřené
od března do listopadu každý den
kromě pondělí, od 10 do 18 hodin.
Více
informací
najdete
na
www.historicky-park.cz.
Trasu můžete samozřejmě obrátit a
jet přes hraniční přechod Mähring.
M.Mertlová

Pozvánka na pozdní
PODZIMNÍ VÝLET

KOS opět připravil pro zájemce o
poznávací pěší túry zajímavý výlet a
to na neděli 21. října. Tentokrát vám
představíme další výsledek našeho
projektu „Adopce na blízko“ opravený kříž Georga
Böhma
nedaleko od Plané (v lesíku po silnici
na Kyjov, za Zahájským rybníkem)
adoptovaný firmou Bolid.
Cesta nazpátek povede okolo nově
zrekonstruované kapličky u svatoanenského pramene, jehož opravu v
září Město Planá dokončilo a srdečně
všechny zve k jeho návštěvě.
Výlet se koná za každého počasí a
všechny zúčastněné čeká na konci
společné posezení s občerstvením.
Sraz v neděli 21. října t.r. ve 14 h na
parkovišti u Svaté Anny.
V srpnu pořádal KOS na zámeckém
nádvoří v Plané akci DŘEVOSOCHÁNÍ 2012. Zúčastnili se jej čtyři
autoři – Petr Eschler, Tillo Ettl,
Robert Hořínek a Jaroslav Mácha.
Výsledné dřevěné sochy – figury
daroval KOS městu, které se na jaře
postará o jejich instalaci ve veřejném
prostoru. Přes zimu se s nimi můžete
potkávat ve vestibulu radnice a v
kostele Sv. Petra a Pavla v Plané.

Nepůjde proud
Dne 8.října t.r. bude v době od 8.30
do
14.30
přerušena
dodávka
elektřiny do osady Ovčíny. Důvodem
jsou nezbytné práce na rozvodné
soustavě.

Městská knihovna v Plané
se ve dnech 1. - 7. října 2012 zapojí
do
celostátní
akce
TÝDEN
KNIHOVEN. Čtěte zdravě, žijte
zdravě ...
Pondělí
Oddělení pro děti a mládež:
9-12 hod. Zahájení Týdne knihoven,
Pojďte do knihovny (žáci ZŠ)
13–17 hod. Vyhlášení 2. ročníku
ČTENÁŘSKÉ LIGY, O jídle a
zdravém žití – soutěž pro malé i
velké, Hádanky, literární soutěže,
kvízy ...
Oddělení pro dospělé:
Výstava knih o zdravé výživě –
zdravě číst – zdravě jíst ...
O jídle a zdravém žití – soutěž pro
malé i velké (čítárna)
Úterý
Oddělení pro děti a mládež:
13-17 hod. Pokračování soutěží,
Výtvarné a literární tvoření na téma:
Jak Otesánek všechno snědl
Středa
Oddělení pro děti a mládež:
13-17 Pokračování soutěží, 15-17
Malování na chodník: Jak Otesánek
všechno snědl
Pátek
Oddělení pro děti a mládež:
Pokračování soutěží

13-15

Sobota
9-12 Den otevřených dveří prohlídka
knihovny,
prodej
vyřazených knih (kniha za 5 Kč)
Vyhodnocení soutěží a předání cen
výhercům
Chodník
téma: Jak Otesánek všechno snědl
Přijďte
do
dětského
oddělení
knihovny, zde dostanete křídy a další
informace, kde bude malování
probíhat. V případě nepříznivého
počasí budeme tvořit v knihovně.
Výtvarné a literární tvoření - 1. až 6.
října 2012
Jak Otesánek všechno snědl nakreslete obrázek podle pohádky o
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Otesánkovi, který všechno a každého
snědl. Svůj výkres doneste do
dětského oddělení knihovny do 6.
října. Zde proběhne jejich výstava a
nejlepší malíři dostanou sladkou
odměnu. K obrázku můžete vymyslet
i krátkou básničku nebo povídání o
nějakém dobrém „papáníčku“.
Z vašich prací si pak společně
složíme vlastní knihu ...

Panoramatická live-diashow
Leoše Šimánka
Kdy a kde? Ve středu 31.října v 19 h
ve Společenském sále Kina Mže,
Hornická 1695.
Předprodej: Informační centrum,
Náměstí Republiky 119, Tachov,
tel.: 374 630 001.
Nový Zéland - zimní putování po
ostrovech přírodních superlativů. Jen
málokdo zná nejkrásnější kout naší
planety s azurově modrým mořem,
stále zeleným pobřežím a s čerstvě
zasněženými vrcholky hor!
Leoš Šimánek je známý tím, že rád
dělá neobvyklé věci. Spolu s
manželkou Lenkou, synem Jakubem
a dcerou Veronikou vyrazili na
dlouhou cestu, tentokrát do Aotearoa
– země dlouhého bílého mraku, jak
nazývají Maorové, původní ostrovní
obyvatelé Nového Zélandu, své
ostrovy. Skoro tři měsíce Šimánkovi
důkladně poznávali novozélandské
souostroví nacházející se mezi
rovníkem a jižním pólem. V délce
šestnácti set kilometrů se od severu k
jihu
řadí
celý
kaleidoskop
geografických zajímavostí začínající
u písečných pláží s palmami, také v
zimě kvetoucími ibišky, kolem
gigantických kuželů sopek, gejzírů,
barevných vulkanických jezírek s
vařící se vodou či bublajícím blátem,
podél
křišťálově
průzračných
horských jezer, do velehor pokrytých
ledovci.
Ani tentokrát autor nefotografoval
pouze přírodu, faunu a flóru, ale
věnoval se se svojí rodinou
všemožným aktivitám. Vyráželi na
koních, kánoích či kajacích, sjížděli
na lyžích zasněžené vulkány nebo
podnikali túry mezi ledovcovými
horami. Při cestě lodí fjordem Milford
Sound, který se hluboko zařezává do
pobřežního pohoří Jižního ostrova,
obdivoval
a
fotografoval
Leoš
Šimánek nejkrásnější horu jižní
polokoule Mitre Peak, vypínající se
ve svém zimním hábitu přímo od

hladiny moře do sedmnácti set metrů
výšky.
Nově
zpracovanou
live-diashow
doplňuje
vydání
stejnojmenné
fotografické knihy – Nový Zéland:
Zimní
putování
po
ostrovech
přírodních superlativů a cestopis s
barevnými fotografiemi – Z Nového
Zélandu přes Havaj do Austrálie: Za
přírodními krásami Oceánie. Více o
autorovi, jeho knihách a diashow
najdete na internetových stránkách:
www.leossimanek.cz

Přehled majetku města
nabízeného k prodeji
Pozemky:
- p.p.č. 538/60, orná půda, výměra
958 m2
- p.p.č. 538/61, orná půda, výměra
835 m2
- p.p.č. 538/62, orná půda, výměra
682 m2
- p.p.č. 538/63, ostatní plocha, jiná
plocha, výměra 1244 m2
- p.p.č. 538/64, ostatní plocha, jiná
plocha, výměra 907 m2
- p.p.č. 538/65, ostatní plocha, jiná
plocha, výměra 1018 m2
- p.p.č. 538/71, ostatní plocha, jiná
plocha, výměra 1054 m2
- p.p.č. 538/72, ostatní plocha, jiná
plocha, výměra 949 m2
- p.p.č. 1698/18, orná půda, výměra
1101 m2
- p.p.č. 1698/9, orná půda, výměra
1003 m2
všechny v katastrálním území Planá
u Mariánských Lázní, určené k
výstavbě rodinných domů.
Bytové jednotky:
Město Planá nabízí k prodeji volný
byt v domě č.p. 273 v Bezdružické
ulici v Plané. Jedná se o byt č. 4, o
velikosti 1+2 s příslušenstvím, v
druhém nadzemním podlaží domu.
Celková výměra bytu je 55,77 m2
(kuchyň 8,49 m2, 1.pokoj 13,06 m2,
2. pokoj 20,27 m2, předsíň 5,1 m2,
koupelna 1,95 m2, WC 0,9 m2, sklep
6 m2), etážové topení s plynovým
kotlem. Podíl na společných částech
domu č.p. 273 a 274 a na
zastavěném pozemku, st.p.č. 470/1 a
st.p.č. 470/2, je 279/5000. Žádosti o
prodej bytu s nabídkou kupní ceny a
způsobu její splatnosti je možno
podat v podatelně Městského úřadu
Planá na náměstí Svobody č.p. 1,
kancelář č. 16, druhé poschodí, v
zalepené obálce označené textem

„byt č. 273/4 – NABÍDKA“. Nejnižší
možná nabídka kupní ceny je
465.984,- Kč. Obálky s žádostmi
budou
otevřeny
a
předložené
nabídky vyhodnoceny na zasedání
Zastupitelstva města Planá. Kupující
ponese náklady spojené s převodem
bytu, to je náklady na sepsání
kupní smlouvy a správní poplatek za
vklad kupní smlouvy do katastru
nemovitostí.
Prohlídku nabízeného bytu lze
dohodnout v sídle Plánských služeb
s.r.o., Planá, Slovanská 110, číslo
telefonu
374756234.
Informace:
kancelář č. 8/23, 1. patro MěÚ,
telefon 374 752 921.
Byt č. 18 v bytovém domě č.p. 774 v
Bohušově ulici, Planá, o velikosti 1
místnost s příslušenstvím, v pátém
nadzemním podlaží domu vybaveného výtahem. Celková výměra bytu je
32,73 m2 (pokoj 23,57 m2, předsíň
4,61 m2, koupelna 2,13 m2, WC 1,03
m2, sklep 1,39 m2), ústřední
vytápění. Podíl na společných
částech domu čp. 773 a 774 a na
zastavěném pozemku, st.p.č. 1859 a
st.p.č. 1858, je 160/10000. Nejnižší
možná nabídka kupní ceny je
435.100,- Kč.
Byt č. 4 v bytovém domě č.p. 518 v
Nádražní ulici, Planá, o velikosti 1 +
1, v přízemí domu. Celková výměra
bytu s příslušenstvím je 70,26 m2
(kuchyň 15,54 m2, pokoj 20,10,
komora 0,41 m2, předsíň 3,06 m2,
koupelna s WC 5,34 m2, sklep 16,58
m2, kůlna 9.23 m2), lokální vytápění.
Podíl na společných částech domu
čp. 518 a na pozemku, st.p.č. 774, je
1126/10000. Nejnižší možná nabídka
kupní ceny je 419.100,- Kč.
Budovy:
Stavba občanského vybavení, č.p.
282 na st.p.č. 765 v k.ú. Planá u
Mariánských Lázní, včetně pozemku,
st.p.č. 765, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře
450 m2. Objekt je bývalý domov
mládeže a ubytovna v areálu
Středního odborného učiliště v
Bezdružické ulici. Bez stanovení
nejnižší možné nabídky kupní ceny.
Stavba občanského vybavení č.p. 54,
na st.p.č. 82, v kat. území Planá u
Mariánských Lázní, včetně pozemku,
st.p.č. 82, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 766 m2. Jedná se
o bytový dům na náměstí Svobody v
Plané, s pěti byty a jedním
4

nebytovým prostorem využívaným
jako prodejna. Nejnižší možná
nabídka kupní ceny je 3 miliony Kč.
Stavba
občanského
vybavení
č.p.124, na st.p.č. 1/1 o výměře 332
m2 a č.p. 125 na st.p.č. 1/2 o výměře
253 m2, v kat. území Planá u
Mariánských Lázní, včetně zastavěných pozemků. Jedná se o jeden
stavebně propojený objekt o třech
nadzemních
podlažích,
bývalé
základní
školy
a
městského
kulturního střediska, v ulici Na
Příkopech v Plané. Nejnižší možná
nabídka kupní ceny je 3,3 milionu Kč.
Stavba občanského vybavení č.p.
930 na st.p.č. 488/2 o výměře 117
m2, k.ú. Planá u Mariánských Lázní,
včetně pozemku, st.č. 488/2. Jedná
se o objekt bývalé čekárny na
autobusovém nádraží v Plané.
Nejnižší možná nabídka kupní ceny
je 464.303,- Kč.
E.Čermáková

Do lesa s lesníkem
V září t.r. se žáci 5. a 6. tříd ZŠ Planá
zúčastnili akce „Do lesa s lesníkem“,
kterou pro ně připravily Nadace dřevo
pro život, Stora Enso Planá a Lesy
ČR.
Děti v 8 hodin ráno nastoupily do
autobusů, které je odvezly na lokalitu
Nový
rybník
u
Kladské.
Po
slavnostním troubení na zahájení
akce a krátkém uvítacím projevu se
po třídách rozešly na šest stanovišť,
kde se postupně seznámily se
semenářstvím
a
zalesňováním,
vyznačováním stromů v probírkových
porostech, myslivostí a péčí o zvěř,
měřitelnými údaji na vzrostlých
stromech,
těžební
činností
a
možnostmi dalšího zpracování dřeva.
Úsměvy na tvářích dětí vyvolalo
troubení jelena, s chutí si vyzkoušely
nejrůznější měřicí přístroje, zasadily
mladý stromek a z připravených
dřevěných dílů vyrobily lavičku.
Dostaly dokonce možnost rozhodnout, kam bude jimi vyrobená
lavička
umístěna.
Organizátoři
nezapomněli ani na hladové dětské
žaludky a pro děti zajistili svačiny a
nápoje; na závěr akce všechny děti
dostaly dárek na památku. Celé
dopoledne
děti
velmi
bavilo,
dozvěděly se mnoho nového o lese a
o těžbě a dalším zpracování dřeva.
Děkujeme
výše
jmenovaným
pořadatelům a sponzorům této akce
jménem 116 zúčastněných dětí za

krásný zážitek a nově nabyté
vědomosti a dovednosti.
Miroslava Kubátová

ŘKC v Plané
Náš program mimo pravidelná
setkávání říjen-listopad 2012:
Pátek 5.10. v 16.30 h adorace a mše
sv. prvního pátku
Sobota 13.10. v 15 h Bernartice –
posvícení
Pondělí 15.10. ve 13 h kanonická
vizitace v Plané
Sobota 20.10. v 17 h Sv. Anna
naposledy
Pátek 2.11. v 16 h Planá hřbitov –
Dušičková pobožnost a mše sv.
Sobota 10.11. v 10 h fara Planá duchovní obnova, příprava na
biskupa.
Sobota 17.11. - návštěva o. biskupa
ve všech částech farnosti a posezení
na faře s diskusemi apod., vítáni
zástupci obcí.
Neděle 18.11. v 10 h Planá - mše sv.
s o. biskupem (biřmování) a svoz
všech farníků z jiných obcí + oběd.

Jsou to paní a pánové Marie
Bednářová, Bohumil Buben, Ludmila
Bušková, Marie Cupáková, Božena
Dlouhá, Gustav Holý, Květoslava
Charvátová,
František
Chvátal,
Danuše Jirásková, Josef Jirušek,
Mária Kamencová, Jan Kopenec,
František Kotrouš, Marie Krátká,
Libuše
Krupičková,
Libuše
Kuchynková,
Alena
Prachová,
Bohuslava Radová, Marie Rigová,
Marie Růžičková, Imrich Slovenkai,
Jiřina Šašková, Mária Václavíková,
Anna Volfová, Marie Vrbová.

Historie stolního tenisu
v Plané

Je neuvěřitelně krásné, že 14. října
2012 oslaví 40 let společné cesty
životem manželé Ján a Ivana
Kaliašovi z Plané. Hodně lásky do
dalších let přejí děti Ivana, Lukáš a
Honza a vnučka Krystínka.

Blahopřejeme ….
….dále
uvedeným
plánským
občankám a občanům, kteří v měsíci
září t.r. oslavili svá životní jubilea.

První zápis do kroniky je z roku 1983,
kdy se plánští hoši zapsali do klubu
OSP Tachov. Od té doby se velmi
úspěšně zúčastnili mnoha zápasů.
Nepřetržitě od svého vzniku oddíl
pořádá vždy koncem roku „vánoční
turnaj“, který se dodnes těší velké
oblibě. Mezi jejich úspěchy v roce
1984 patří především vítězství
v Poháru Vítězného února. O rok
později vybojovali 2.místo v soutěži O
pohár ÚRO. V těchto letech patřil
mezi nejúspěšnější stolní tenisty J.
Kovárník. Mezi jeho úspěchy se řadí
také 3.místo na vánočním turnaji
1986. V sezóně 1988/89 získali muži
B 2. místo a muži A 1.místo
v okresním kole stolního tenisu.
Roku 1995 se hráči stolního tenisu
v Plané osamostatnili a pod názvem
ST MKS Planá vstoupili, posíleni o
nové členy, do další sezóny.
Vynikajících výsledků dosáhli v roce
1997; plánští hráči pánové Malík,
Bervida a Jirák obsadili první tři místa
v okresním přeboru.
Od července 2006 se název klubu
změnil na TTC Planá a s novými
začínajícími nadějemi dál bojuje o
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umístění na nejvyšších příčkách
tabulek.
První polovina letošního roku byla
pro hráče TTC Planá úspěšná. Ve II.
třídě OP v Tachově obsadili 3. místo
a v I. třídě 2. místo. V současné době
se hráči připravují na tradiční vánoční
turnaj a nadcházející zápasy.
TTC Planá

Dům dětí a mládeže
Připomínáme – Fotografická soutěž
Dům dětí a MKS ve spolupráci s
Fotografickým spolkem vyhlašuje
další fotografickou soutěž. Téma:
VODA, STROM. Je na vás, které
téma si vyberete. Zúčastnit se mohou
děti i dospělí (1. kategorie – děti do
11 let, 2. kategorie – 12 – 18 let, 3.
kategorie – dospělí). Každý soutěžící
může odevzdat max. 3 snímky.
Uzávěrka soutěže bude 20. 10. 2012.
Vaše práce vyhodnotí odborná
porota, na vernisáži v měsíci
listopadu
vyhlásíme
vítěze
a
zahájíme
výstavu.
Fotografie
zasílejte
na
email
l.vivodikova@seznam.cz
nebo
přineste fotografie na CD,DVD,
flashdisku do DDM nebo MKS.
Nezapomeňte na jméno, věk a
adresu autora. Další podrobné
informace získáte na plakátech, v
DDM
nebo
na
MKS,
na
www.zsplananamesti.cz.
Ve dnech 9. – 12. října pořádáme
Dětský filmový festival.
18. 10. Večerní běh Planou – zveme
všechny sportovce i nesportovce na
14.ročník již tradičního závodu.
Začátek bude v 17 h před DDM na
náměstí. Závodníci se mohou
zapisovat v přízemí již od 16 h. Na
vítěze čeká diplom a medaile. Další
informace získáte na webových
stránkách školy a plakátech. 24.října
Výtvarná dílna pro děti i dospělé –
začátek v 16.30, 1. patro DDM - podzimní lampion, pletení košíků z
pedigu, jednoduchý šperk.
28. října DDM a MKS zve všechny na
lampionový průvod – u příležitosti
výročí
vzniku
samostatného
československého státu. Sraz všech
účastníků bude od 18 do 18.30 h na
autobusovém nádraží. Na cestě s
lampiony nás doprovodí Dechový
orchestr mladých a mažoretky z
Mariánských
Lázní.
Společně
dojdeme ke kostelu Nanebevzetí
Panny Marie v Plané, kde se můžete
těšit na krátké vystoupení orchestru a
v 19.15 na ohňostroj.

Upozornění pro řidiče: v době konání
našich akcí budou uzavřeny místní
komunikace takto: 18. 10. od 16 do
20 h náměstí a přilehlé ulice.
28. 10. od 18 do 19 ulice Dukel.
hrdinů, náměstí a přilehlé ulice.
Víkend v Rozvadově
(redakčně kráceno) Koncem června
jsme byli s 16 dětmi v Rozvadově,
kde pro nás Myslivecký spolek
připravil úžasný program v přírodě,
bez televize a počítačů. Poté, co
jsme
se
seznámili
s historií
Rozvadova a okolí, jsme se při
procházce v blízkých lesích dozvěděli
vše o životě bobrů, o přírodě a zažili i
trochu toho dobrodružství a den
zakončili u připraveného táboráku.
Ráno nás čekaly ukázky norování
psů a výcviku psů při lovu a po
výborném obědě ukázka troubení na
lesní rohy. Na závěr si všichni
vyzkoušeli střelbu z malorážky na
terč. Později jsme společně skolili
divočáka – samozřejmě to byl jen
papírový terč. Za krásné zážitky a
poznatky děkujeme panu ing. Radku
Svobodovi,
paní
MUDr.
Věře
Marešové a všem organizátorům této
akce. Fotografie z celé akce najdete
na www.zsplananamesti.cz
Za DDM Lenka Vivodíková

Usnesení 15. ZMP konaného
12.9.2012
(redakčně upraveno)
ZMP bere na vědomí:
- připomínku pana Kuly ohledně
rizikového přechodu u polikliniky
a rizikové chůze po chodníku od
křižovatky do Smetanovy ulice
- zprávu starostky o práci Rady
města Planá
- splnění U 52/1 podpisem a
odesláním listin 21.6.2012.
- U 48/4 ze dne 2.5.2012 o projektu
úpravy kina bude projednáno dnes
v bodě 12.
- výsledky hospodaření k 30.6.2012
města Planá, zřízených a
založených organizací.
- konání ustavující Valné hromady
honebního společenstva Výškov.
- termín konání pracovního jednání
zastupitelstva dne 14.11.2012
v 17.00 hodin.
ZMP schvaluje:
- program podle předloženého
návrhu a ověřovatele zápisu MUDr.
Věru Marešovou a Jana Teplíka.

- převedení výsledku hospodaření
ZŠ Na Valech k 30.6. do rezervního
fondu nástupnické organizace.
- uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě
č. 22/FPP/2009 o finančním
příspěvku městu Stříbru a pověření
starostky k jeho podpisu.
- rozpočtová opatření č. 4 včetně
přesunu prostředků u základní
školy ve výši příjmů 79.400 tis.Kč a
výdajů 82.600 tis.Kč.
- uzavření smlouvy o dílo na projekt
Radnice Planá – bezbariérová
úprava, vstup a vzduchotechnika
mezi Městem Planá a společností
Stavební montáže spol.s r.o.,
Plzeň, Klatovská 7.
- uzavření smlouvy o dílo na projekt
Novostavba ocelové haly v areálu
Plánských lesů mezi Městem Planá
a společností ColorMax s.r.o.,
Cheb, Kasárenské náměstí 115/7.
- prodej pozemku p.č. 1452 v k ú.
Zliv nad Mží, záměr prodeje části
pozemku p.č 3602/3 v k.ú. Planá u
Mariánských Lázní, záměr prodeje
budovy č.p. 191 s pozemkem
st.p.č. 809/2, budovy bez č.p. se
zastavěnou plochou st.p.č. 1198,
budovy bez č.p. se zastavěnou
plochou st.p.č. 1197, pozemku p.č.
3811, TTP, pozemku p.č. 3811,
TTP, části pozemku p.č. 792, orná
půda v k.ú. Planá u Mariánských
Lázní, záměr prodeje bytu č. 273/4
v bytovém domě č.p. 272 a 273
v Bezdružické ulici,
- vyplacení 17.000,- Kč jako úhradu
ceny hospodářského stavení na
st.p. č. 66 v k.ú. Týnec, které bylo
omylem prodáno s RD č.p.11
- vstup do honebního společenstva
Otín a pověřuje ing.Michala
Hrušku zastupováním města při
jednáních honebního společenstva.
- vstup do honebního společenstva
Damnov a pověřuje ing. Karla
Vrzalu zastupováním města při
jednáních honebního společenstva.
- volbu přísedících Okresního soudu
v Tachově na další funkční období
na základě žádosti OS Tachov a
souhlasu nominovaných.
- prominutí pohledávky ve výši
75.218,69 Kč.
- aktualizaci Zásad pro prodej bytů
podle předloženého návrhu.
ZMP rozhodlo:
- neschválit záměr pro prodejpozemku p.č. 1512 v k.ú. Týnec u
Plané, části pozemku p.č 368/1
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v k.ú. Pavlovice nad Mží o výměře
400 m, části pozemku p.č 368/1
v k.ú. Pavlovice nad Mží.o výměře
2
1387 m , části st.p.č. 565 v k.ú. Planá
u Mariánských Lázní, části pozemku
p.č. 216 a části pozemku p.č. 327/11
v k.ú. Planá u Mariánských Lázní,
p.č. 308/1, 310, 311/1, 318/1, 321/1,
321/4 v k.ú. Vysoké Sedliště, části
pozemku p.č. 243/1 v k.ú. Planá u
Mariánských Lázní.
-

-

-

podat žádost k PF ČR o převod
části pozemku p.č. 33/1 v k.ú.
Týnec u Plané s charakterem
místní komunikace pro 3 rodinné
domy.
nepodat žádost ke Státnímu statku
Jeneč o prodej pozemků p.č. 1249,
1243/2, 990/4 v k.ú. Otín u Plané.
zrušit své rozhodnutí ze dne
20.6.2012 vydané číslem usnesení
50/4.1.1 o prodeji p.p.č. 538/62 o
2
výměře 682 m v k.ú. Planá u
Mar.Lázní na základě jejího
odstoupení žadatelky od koupě.
pořádat ohňostroj na přelomu roku.
ukončit diskusi k vyjasňování
názorů na kauzy z minulosti.

ZMP ukládá:
- RMP připravit podklady pro
případný prodej p.p.č. 2864 v k.ú.
Planá u Mar.Lázní zájemcům o
stavbu rodinného domu do
31.10.2012.
- RMP zpracovat rámec pro vypsání
architektonické soutěže na úpravu
kina a smuteční síně do
31.10.2012.
- RMP zaktualizovat stávající
smlouvu na pronájem koupaliště,
implementovat požadavky KV a FV
a vyhlásit výběrové řízení.

Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád,

Vlastimil Švejda
tel. 374 794 895,
737 925 664,
e-mail:
vlastimil.svejda@seznam.cz
Pronajmu nebytové prostory,
45 m2, uprostřed náměstí
v Plané, nájem 4.000 Kč
+ záloha na energie.
Kontakt: 603 112 724.

Pronajmu byt 1+1 v Plané.
Tel:. 728 650 881
Pronajmu byt 2+1 v Plané.
Telefon: 737 628 086
– volat po 19. Hodině

Plánské služby s.r.o.
nabízejí:
- dopravu a přepravu materiálu
kontejnerovou Avií
- dopravu palivového dříví ve
spolupráci nejen s Plánskými
lesy.
- práci ve výškách do 10 metrů
vysokozdvižnou plošinou.
- prořezání stromů, kácení
stromů a následný odvoz dřeva.
- posekání zeleně (trávy a keřů)
a následný odvoz.

Tel. č. : 604 898 283,
374 756 230, 725 958 132
Nabízím tyto služby pro
váš dům i zahradu:
Prořez a péče o dřeviny
Práce s motorovou pilou – např.
zpracování palivového dřeva.
Čištění, nátěry a drobné opravy
střech a okapů. Klempířské práce
Rizikové kácení, lesnické práce,
vyžínání křovin
Výškové práce - Arboristické práce

Kontakt: tel.: 728 729 506
viktor.nemecek@seznam.cz
Ceny smluvní na základě osobního jednání

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

Pronajmu byt 1+3 v Plané ve
Fučíkově ulici. Nájemné ve
výši 8.000 Kč + energie.
Tel. 737 810 870
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PLÁNSKÝ BIOGRAF
Úterý 2.října
20.00 hodin
Vstupné 60 Kč

-

ŘÍJEN 2012

-

USA

Pondělí 15.října

95 min.

15.00 a 17.30 hodin
vstupné 65 Kč

ÚTĚK Z MS-1
Bonus „velký divák“

Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět
před zločinci. Ti nejhorší z nejhorších
jsou drženi na místě, ze kterého není
úniku. Mimo Zemi, uprostřed hlubokého
vesmíru.

9. – 12.října
44. DĚTSKÝ FILMOVÝ A
TELEVIZNÍ FESTIVAL
OTTY HOFMANA
Jednotné vstupné na představení
je 15 Kč
úterý 9.října
16.00 – Micimuter, 89 min.
středa 10.října
16.00 – Tajemství staré bambitky,
75 min.
18.00 – Tady hlídám já, 110 min.
čtvrtek 11.října
16.00 – Přijela k nám pouť, 77 min.
18.00 – Lehká jako dech, 72 min.
pátek 12.října
16.00 – Páni kluci, 87 min.
18.00 – Modrý tygr, 90 min.
MěKS a DDM Planá vyhlašují v rámci
festivalového programu
výtvarnou
soutěž na téma „Můj zvířecí
pohádkový kamarád“. Vyhlášení
proběhne při zahájení festivalu.
13.října
Plánský biograf
od 16.00 – 18.00 hodin
Sobotní odpoledne s dechovou
kapelou Daliborka
z Mariánských Lázní.
Vstupné 50 Kč.
18.října
DDM Planá
od 17.00 hodin
Večerní běh Planou
Pro podrobnější informace čtěte uvnitř
měsÍčníku

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
USA
93 min.

20.00 hodin
vstupné 65 Kč

USA
102 min.

DOBA LEDOVÁ 4:
ZEMĚ V POHYBU

EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ 2

Do kin se po třech letech vrací oblíbená
mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich
teenagerské
dcerunky
Broskvičky,
lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega
a potřeštěného krysoveverčáka Scratta,
aby prožili nové napínavé dobrodružství.

Stará známá banda Postradatelných
Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee
Christmas (Jason Statham), Yin Yang
(Jet
Li),
Gunner Jensen
(Dolph
Lundgren), Toll Road (Randy Couture) a
Hale Caesar (Terry Crews) se dají opět
dohromady poté, co je tajný agent CIA
Church (Bruce Willis) povolá, aby jim
zadal zdánlivě jednoduchou zakázku.

Středa 17.října

ČR

17.30 a 20.00 hodin
vstupné 80 Kč

106 min.

VE STÍNU
V bývalém Československu 50. let se
odehrává napínavý kriminální příběh,
který ve svém důsledku zasáhne do
osobních osudů aktérů i jejich blízkých.
V hlavní roli uvidíte Ivana Trojana.
V roce 2012 uvádíme cyklus
„Z pokladnice českého filmu“, ve kterém
představíme výjimečná díla české
kinematografie.

Pondělí 22.října
19.00 hodin
Vstupné 50 Kč

ČR
92 min.

UCHO
Film Jana Procházky a Karla Kachyni z
roku 1970 patřil k těm zapovězeným
titulům, které ležely na dně pomyslného
trezoru vůbec nejhlouběji. V hlavních
rolích
nezapomenutelní
Radoslav
Brzobohatý a Jiřina Bohdalová.

28.října
Den vzniku
samostatného československého státu.

Lampionový průvod
18.00 – 18.30 – sraz účastníků
lampionového průvodu na AN Planá
18.30 – vychází průvod za doprovodu
Dechového orchestru mladých a
mažoretek ze ZUŠ Mariánské Lázně
19.15
–
ohňostroj
u
kostela
Nanebevzetí Panny Marie

30.října

sál MěKS

od 17.00 hodin

Přednáška PhDr. Markéty Novotné.
Tentokrát o plánských ulicích, jejich
názvech a historii.
Vstupné 50 Kč

Výstava Květy Monhartové potrvá
do 28.října 2012
Otvírací doba: Po –Pá 14.00 -16.00,

Úterý 23.října

Upozorňujeme! Stávající a nové
abonenty Divadla J.K.Tyla v Plzni program a bližší informace získáte na
MěKS. Pro rok 2013 se předpokládá
opět smíšené páteční předplatné při
dostatečném počtu abonentů.

Pondělí 29.října
17.30 a 20.00 hodin
vstupné 65 Kč

ČR
78 min.

SVATÁ ČTVEŘICE
Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete
načerpat u režiséra Jana Hřebejka a
scenáristy Michala Viewegha. Ti spolu
stvořili příběh o dvou párech, které se
rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp
manželské erotiky poměrně originálním
způsobem.
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.

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na
fond kinematografie.

PŘIPRAVUJEME
Rezervace na 2.11.2012
Městské divadlo Mariánské Lázně
Drahé tety a já
v podání Divadla Metro Praha
Roztomilé staré dámy, neteř na
vdávání, pečlivě utajovaný ženich a
přepadení spořitelny. Kdo by k tak
zapeklitému
souběhu
okolností
nevolal policii? Díky výbornému
hereckému obsazení čekají diváky
2 hodiny příjemné zábavy. Cena
vstupenky s dopravou 290 Kč
(přízemí) a 270 Kč (balkon).
Odjezd v 18.50 AN Planá, začátek
představení v 19.30 hod.
Podrobnosti na plakátech MěKS
a tel. 374 794 223, 728 488 038,
mks@muplana.cz, www.muplana.cz
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Registrováno u MK ČR pod reg.zn. MK ČR E 13389. Vychází jedenkrát měsíčně. K dostání na poště, v papírnictví Planfilm a v OD, v trafice p.Filipa, ve večerce ve Hřbitovní
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