Zprávy z města
Ve středu 19.října se plánští zastupitelé
sešli na 9.jednání. Na programu bylo
páté rozpočtové opatření 2011, tři nové
obecně závazné vyhlášky, majetkoprávní záleţitosti a zpráva o školství v
Plané. Jednací místnost byla tentokrát
zcela
zaplněná
jednak
občany,
které zajímalo, zda a v jaké
podobě zastupitelstvo vydá vyhlášku
„o hernách“ a další velkou skupinu
tvořili pracovníci plánských základních
škol. Celé znění usnesení z tohoto
jednání je uvedeno dále v listu.
Od 1.listopadu dochází ke změně
v obsazení
funkce
tajemnice
Městského úřadu v Plané. Dosavadní
tajemnice p. Mertlová odchází do
dŧchodu. Novou tajemnicí se na
základě výběrového řízení stává p. ing.
Stanislava Fojtíčková.

Slovo starostky
Záměr firmy Salzburg – Schokolade
balit v Plané „Mozartovy koule“ se
konečně naplní. V současné době se
dokončuje výstavba nové haly a úprava
haly, kterou dříve vlastnila firma
Keraplast, vyrábějící plastové díly pro
automobilový prŧmysl.
Firma Salzburg Schokolade kromě
Mozartových koulí vyrábí i další
čokoládové a oříškové speciality.
V první fázi se v halách budou tyto
koule pouze balit. Jedná se o
potravinářský provoz, který musí
splňovat určité podmínky, například
konstantní teplotu.
Pŧvodní
záměr
zahájit
výrobu
v listopadu 2010 se nevydařil a zpozdil
se zhruba o rok v dŧsledku zrušení a
následně vypsání nového výběrového
řízení na dodavatele stavby. Dle mých
informací v současné době nabírá firma
pracovníky na pozice vedoucí výroby a
některé elektrikářské profese. Nutným
předpokladem je znalost německého
jazyka, protoţe první zaškolení těchto
pracovníkŧ probíhá v Rakousku.
V prŧběhu měsíce listopadu by firma
přijala 30 aţ 40 pracovníkŧ dělnických
profesí. Od začátku nového roku by
měl být zahájen provoz na 8 linkách ve

dvousměnném provozu.
Pakliţe se firmě bude dařit - a my si to
samozřejmě přejeme - mohla by
v budoucnu vedle stávajících dvou hal
vyrŧst ještě hala třetí.
M.Němečková, starostka

Informace k územnímu plánu
Na úřední desce Městského úřadu
Planá je vyvěšeno oznámení o
zveřejnění návrhu Územního plánu
Planá.
Veřejné projednání o upraveném a
posouzeném návrhu Územního plánu
Planá, s jeho odborným výkladem, se
uskuteční v pátek dne 25. listopadu od
10 h v zasedací místnosti MěÚ Planá.
Návrh ÚP řeší správní území města
Planá o rozloze 6 254 ha, zahrnující
katastrální území Křínov, Kříţenec,
Otín u Plané, Pavlovice nad Mţí, Planá
u Mar.Lázní, Svahy, Týnec u Plané,
Vítovice u Pavlovic, Víţka, Vysoké
Sedliště a Zliv nad Mţí. Součástí
návrhu ÚP Planá je vyhodnocení vlivŧ
ÚP na udrţitelný rozvoj území.
Do návrhu ÚP Planá lze nahlédnout po
dobu 30 dnŧ, od 26. října do
25.listopadu t.r. u pořizovatele –
Městský úřad Tachov, odbor výstavby
a územního plánování, Rokycanova 1
Tachov, kancelář č. 5, J.Klostermann,
telefon č. 374 774 155.
Jiţ nyní se mŧţete se zpracovaným
návrhem územního plánu seznámit
v úřední dny v kanceláři odboru správy
majetku a investic (dŧm čp.2 přízemí).
Elektronická podoba územního plánu je
zpřístupněna na webu města.
Ing. J.Ťupa

Potřebujete nový občanský
průkaz?
Z technických dŧvodŧ (celostátního
charakteru) platí v závěru tohoto roku
speciální reţim pro vydávání nových
občanských prŧkazŧ.
Ţádosti o nový OP
budou na
Městském úřadu v Plané přijímány do
30.listopadu t.r. Pak lze poţádat uţ jen
na Městském úřadu v Tachově a to
pouze do 14.prosince t.r.

V době od 15.prosince 2011 do
31.prosince 2011 mŧţe občan poţádat
o vydání občanského prŧkazu s dobou
platnosti jeden měsíc. Za jeho vydání
nebude vybírán správní poplatek.
Od ledna 2012 se bude ţádat o nový
OP uţ jen na Městském úřadu
v Tachově; na MěÚ v Plané uţ to
nepŧjde (pokud ještě nedojde k nějaké
změně, o
které bychom včas
informovali).

Nevyměníš – nepojedeš
Pod tímto heslem stále probíhá
povinná výměna řidičských prŧkazŧ.
Nyní se týká řidičských prŧkazŧ
vydaných od 1.ledna 2001 do
31.prosince 2002. Jejich majitelé je
musí vyměnit nejpozději do 31.prosince
2012. Plánští řidiči vyměňují prŧkazy
na Městském úřadu v Tachově.

Prodej vánočních stromků
Široký výběr vánočních stromkŧ bude
nabízen od 3.prosince v prodejně
Bumerang – dŧm čp. 98 na ulici
Dukelských hrdinŧ v Plané.

Bude se vypínat
Ve dnech 9. a 11.listopadu t.r. bude
v době od 7.30 do 15 h přerušena
dodávka elektřiny pro obec Týnec.
Dŧvodem jsou nutné práce prováděné
na rozvodném zařízení.

Regulace heren a mediální
show
S podnětem zabývat se regulací heren
přišlo město jiţ na jaře. Výsledkem
diskuse bylo jednoznačné usnesení
všech zastupitelŧ, aby vedení města
připravilo vyhlášku regulující hazard
v okolí škol a některých dalších budov.
Šlo o jednomyslné a společné
rozhodnutí všech zastupitelŧ napříč
politickým spektrem. Proč tedy na
dalším zastupitelstvu nebyl návrh
vyhlášky přijat a proč stejný návrh
vedení města byl schválen aţ o měsíc
později?
Několik týdnŧ před zářijovým zastupitelstvem zveřejnil pan Pelán na
internetu návrh své strany, i přesto, ţe

zastupitelé za tuto stranu projevili ve
shodě s ostatními vŧli jinou. Pan Pelán
ml. inicioval také petiční akci, kde
občané mohli mít pocit, ţe město
vyhlášku přijmout nechce. Tyto iniciativy nečlenŧ zastupitelstva podpořeny
patřičnou „mediální masáţí“ byly
příčinou, ţe se celý proces zpolitizoval
a dříve nalezená shoda všech
zastupitelŧ byla roztříštěna.
Nakonec zastupitelstvo přijalo pŧvodně
navrţenou vyhlášku, tak jak ji mohlo
přijmout jiţ v září a zpolitizování ani
petice výsledek neovlivnily, jen zdrţely.
Po volbách jsem vyjádřila přání, aby
politikaření
zŧstalo
za
dveřmi
s přesvědčením, ţe řešení reálných
problémŧ města je vyšší prioritou neţ
individuální stranické ambice.
Jsem ráda, ţe máme celou záleţitost
úspěšně za sebou. Čeká nás totiţ
spousta další práce. Na prosincovém
jednání budou muset zastupitelé
rozhodnout kromě jiného o tom, zda
budou mít obě základní školy v dalším
školním roce jedno vedení. Protoţe
iniciátor podpisové akce o hernách
uchopil
i
problematiku
školství
svérázným zpŧsobem, chci předejít
šíření polopravd a dezinformací a
všechny ty, kteří se o školství zajímají,
pozvat na schŧzku, která se bude
konat v aule ZŠ náměstí před
rodičovskými schŧzkami.
M.Němečková, starostka

Druhý pokus vyšel
V trochu zjitřené, řekl bych aţ
hysterické
atmosféře,
která
v uplynulých týdnech vypukla okolo
přijetí obecně závazné vyhlášky o
omezení výherních hracích automatŧ
v našem městě, se tak trochu vytratil
fakt, ţe byla současně schválena ještě
jedna vyhláška - a sice o regulaci
provozní doby restauračních zařízení.
Pro minulé číslo PM jsem psal článek
s titulkem „První pokus nevyšel“.
Zmiňoval jsem v něm snahu vedení
města prosadit přijetí vyhlášky o
omezení provozní doby restauračních
zařízení v určitých částech našeho
města.
Na zářijovém zasedání městského
zastupitelstva (7.9.) tato vyhláška
neprošla.
Na
základě
usnesení
zastupitelŧ proběhla napřed na konci
měsíce září schŧzka vedení města
(městské rady) s plánskými podnikateli
provozujícími „nonstopy“.
Poté na říjnové schŧzi zastupitelstva
byla zmíněná vyhláška opět předloţena
k hlasování. Dopadlo to tak, ţe z 15
přítomných hlasovalo 12 pro přijetí
vyhlášky. Druhý pokus tedy vyšel.
Jsem rád, ţe vyhláška prošla s
poměrně
vysokou
podporou
zastupitelŧ. Jak uţ jsem napsal minule,

jedná se o poněkud kontroverzní
předpis. Naráţí zde na sebe dvě práva
– právo na svobodné podnikání a právo
na to se v noci v klidu vyspat.
Omezení provozní doby se týká všech
hostinských zařízení na území městské
památkové zóny a ve Fučíkově ulici.
Co je to městská památková zóna, je
ve vyhlášce přesně definováno.
Co se týče časového vymezení, byla
přijata „minimalistická“ varianta – tj. ve
zmíněném území bude muset být
kaţdý den od 2:00 do 6:00 zavřeno.
Účinnost vyhlášky byla pŧvodně
navrţena od 1.1.2012. Protoţe místo
v září byla vyhláška přijata aţ v říjnu,
bylo datum účinnosti posunuto na
1.2.2012.
Pokud je mi známo, podobný typ
obecně závazné vyhlášky ţádná obec
v našem okolí nemá.
Uvidíme tedy, jaké budou výsledky.
Pevně doufám, ţe tento náš počin
přispěje
k
utlumení
narušování
veřejného pořádku v nočních hodinách
v centru města, přinese klidnější spaní
našim občanŧm a výrazněji neomezí
zisky našich podnikatelŧ.
Pavel Nutil, místostarosta

Milí občané,
tajemnice MěÚ paní Michaela Mertlová
ukončila své pŧsobení ve funkci a na
základě svého rozhodnutí odchází do
dŧchodu. V uplynulých volebních
obdobích byla neocenitelnou oporou
starostŧm panu Kalašovi a panu
Vrzalovi, v současnosti paní starostce
Němečkové. Je mi ctí, ţe jsem byla
vybrána ve výběrovém řízení jako její
nástupkyně. Protoţe nejsem občan
města Plané, chtěla bych se vám
krátce představit.
Jmenuji se Stanislava Fojtíčková.
Narodila jsem se v plánské nemocnici
v roce 1963. Celý ţivot jsem proţila
v obci Staré Sedliště na Tachovsku.
Vychodila jsem základní devítiletou
školu ve Starém Sedlišti, maturovala
jsem na tachovském gymnáziu a
promovala jsem v Plzni po dostudování
Vysoké školy strojní a elektrotechnické,
obor automatizované systémy řízení.
Jako strojní inţenýrka jsem mohla učit
odborné předměty na tachovském
gymnáziu a svoji tříletou učitelskou
praxi jsem později vyuţila na základní
škole, kde jsem učila na 1. stupni.
Mezitím jsem byla delší dobu na
mateřské dovolené. S manţelem
Petrem máme 5 dětí ve věku od 10 do
21 let. Svými rodiči a prarodiči jsem
byla vedena k angaţovanému postoji
k věcem veřejným, proto jsem
pracovala v obecní samosprávě.
Nejprve jedno volební období jsem byla
místostarostka a v dalším jsem byla
zvolena starostkou obce Staré Sedliště.

Od 1.11.2011 budu vyuţívat svých
nabytých
zkušeností
ve
funkci
tajemnice MěÚ Planá. Chtěla bych, aby
i mým přispěním byl zabezpečen
bezproblémový chod úřadu a jeho
zaměstnanci aby byli těmi, kteří vám ze
všech svých sil a schopností pomohou
hledat zákonná řešení vašich potřeb.
Na kaţdé setkání a spolupráci s vámi
se těší ing. Stanislava Fojtíčková

MěKS Planá připravilo na
měsíc listopad 2011:
3.11.v 17.30 h - sál MěKS Planá Přednáška
s
degustací
„Kouzlo
léčivých čajŧ Puerh“. Přijďte poznat
rozdíl mezi nekvalitním a špičkovým
puerem a zjistit, čím nám mohou puery
prospět (čaje Pu-erh jsou v Číně
řazeny k léčivým prostředkŧm a patří
k nejcennějším čínským čajŧm).
Ochutnáme řadu zajímavých čajŧ a
všechny degustované čaje budete mít
moţnost si zakoupit. Vstupné 50 Kč.
18.11. - zájezd do Divadla J.K.Tyla v
Plzni
na
abonentní
představení
„Gypsy“. Odjezd autobusu: od kapličky
v 17.20 h (POZOR!ZMĚNA – dříve
ul.Luční), AN Planá 17.30 h.
23.11.v 18 h – sál MěKS Planá Přednáška o drobných kamenných
památkách na Tachovsku, která navazuje na spolupráci pana Zdeňka
Procházky s KOSem Planá. Vstupné
50 Kč.
27.11. v 17 h - na náměstí Svobody První adventní neděle – hudební
program spojený s rozsvícením našeho
vánočního stromu na náměstí.
Galerie ve věţi – do 20.listopadu máte
moţnost navštívit výjimečnou výstavu
Kamala Iccaca a Dušana Kokaisla.

Prosincová upoutávka
6.12. 19 h - Plánský biograf - Roháči
z Lokte „Vánoční koncert“.
V předvánočním čase nás se svým
svátečním programem přijede potěšit
hudební soubor Roháči z Lokte, který
oslavil uţ více neţ 30 let svého
pŧsobení. Vstupné 100 Kč. Vstupenky
je moţné zakoupit v předprodeji na
MěKS nebo v plánském biografu.
14.12. - zájezd do Divadla
v Mariánských Lázních na divadelní
představení „Chudák Harpagon“ na
motivy Moliérova Lakomce v podání
Divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
Cena vstupenky s dopravou činí 300
Kč. Odjezd autobusu v 18.50 hod.
z AN Planá.
Soutěţ „O nejlepší vánoční cukroví"
Milé dámy, šikovné kuchařky! Na
prosinec jsme si pro Vás připravili
soutěţ o nejlepší a nejoriginálnější
vánoční cukroví. Podrobnosti uveřejníme v prosincovém čísle.

Informace pro stávající a nové
abonenty Divadla J.K.Tyla v Plzni program a bliţší informace získáte na
MěKS, předpokládá se opět smíšené
páteční předplatné při dostatečném
počtu abonentŧ.
Podrobnější informace:
mks@muplana.cz,www.muplana.cz
374 794 223, 728 488 038

Humanitární sbírka –
poděkování
Děkujeme touto cestou všem, kteří
přispěli do humanitární sbírky pořádané
pro
Diakonii
Broumov.
Zároveň
děkujeme za vydatnou pomoc paní
Květoňové a paní Kepeňové, které
zajistily příjem věcí.

Městská
knihovna
Planá
Knihy mám velmi rád a nejvíc mě na
nich baví, že se dají číst.
Jiří Suchý

Jak dopadl Týden knihoven
2011?
Městská knihovna se zapojila do
celostátní soutěţe Velké společné
čtení. V dětském oddělení se vystřídalo
na 240 ţákŧ místních škol při čtení
pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Musíme pochválit malé čtenáře za
výborné čtení s porozuměním textu.
Pomyslný klobouk dolŧ před jejich
učiteli za takové výsledky. Všeobecně
se naříká nad špatným stavem
dětského čtení a čtenářství, tady
v Plané to není pravda! Během Týdne
knihoven se zaregistrovalo deset
nových čtenářŧ, coţ svědčí o zájmu
dětí o čtení.
Týden knihoven byl také ve znamení
soutěţí, literárních kvízŧ a hlavně
odstartování prvního ročníku Čtenářské ligy. Účastníci ligy budou po celý
školní rok sbírat body
za aktivitu
v knihovně. V březnu proběhne první
kolo losování výhercŧ a nejlepší hráči
se zúčastní „Noci s Andersenem“
(nocování v knihovně s programem).
Na konci roku pak nejlepší účastníci
získají věcné ceny. Během prvního
měsíce
se
do
Čtenářské
ligy
zaregistrovalo jiţ 45 malých čtenářŧ !
Také dospělí čtenáři se mohli zapojit do
akcí Týdne knihoven. Nejvíce asi
všichni ocenili čtenářskou amnestii
(prominutí sankčních poplatkŧ). Ale
i pro ně byl připraven literární kvíz
o ceny, a pro pobavení i „Hlášky“
z českých filmŧ. Celkem se zapojilo 13
soutěţících a cenu od knihovny za
správné odpovědi získávají paní
Adámková, Jakubíková a Zámečníková
Gratulujeme!!!

Jak to chodí v knihovně…
„Tak teď uţ mŧţe dělat v knihovně
kdekdo, stačí umět číst a psát!“ To byla
jedna z reakcí na automatizaci
pŧjčování v knihovně. Moţná se tomu
zasmějete, dáte za pravdu, či nebudete
souhlasit, ale víte, jaká je vlastně cesta
knihy, neţ ji knihovnice jednoduše
načte kódem do vašeho čtenářského
konta? Pokud ne a zajímá vás to, čtěte
dál …
Knihy se do knihovny dostávají
několika zpŧsoby. Jedenkrát v měsíci
přijede dodavatel, u kterého vybíráme
novinky z rŧzných nakladatelství. S
tímto distributorem máme domluvený i
rabat, který dokáţe sníţit cenu titulŧ o
20 % . Nakupujeme také v
internetových knihkupectvích, přímo u
nakladatele nebo prodejcŧ levných
knih. Městská knihovna nakupuje a
zpracovává knihy pro svá oddělení, ale
zároveň i pro šest menších knihoven
v okolí.
Takto nakoupené knihy se dostávají
do procesu zpracování. To je vlastně
identifikace dokumentu. Za pomoci
údajŧ získaných přímo z jednotlivé
knihy se odliší od ostatních, aby byla
nezaměnitelná. A jak se to provede?
Do počítačového programu (v našem
případě Clavius) se zanese autor,
název knihy, jazyk dokumentu, vydání,
vydavatel, místo a rok vydání, edice,
rozsah publikace, cena a ISBN. Patří
sem také určení lokace, tedy místa,
kde bude daný titul v knihovně uloţen.
Následuje i zadání údajŧ z obsahového
hlediska. Obsah knihy je v našem
případě tvoření tzv. klíčových slov a
přiřazení do oborŧ mezinárodního
desetinného třídění. Kniha je takto
zpracována do databáze a konečný
výsledek má čtenář moţnost shlédnout
v on-line katalogu. Ale proces zde
nekončí. Následuje označení kaţdého
titulu jedinečným přírŧstkovým číslem
(to kniha získala svou identifikací
v
databázi),
razítkem
knihovny
nalepením čárového kódu dovnitř
knihy, a pro lepší orientaci při hledání
knih i polepení hřbetu knihy signaturou
(počáteční písmena autora, nebo
číselný třídník). Poslední v celém
procesu je i obalení dokumentu do
folie. Pak kniha putuje do oddělení,
aby udělala radost některému čtenáři.
Třeba zrovna tomu, který si myslí, ţe
práce knihovnice je jen načítání
scanerem…
Jaké nové knihy knihovna právě
nakoupila, mohou čtenáři zjistit na
www.knihovnaplana.webk.cz - on-line
katalog – seznamy a novinky. Také se
zde mŧţete zapojit do nové ankety !!
Ivana Vasuková

Pozvánka na výstavu
ručních prací
Občanské sdruţení pro obnovu tepelského regionu srdečně zve všechny
zájemce na jiţ 8. výstavu ručních prací,
která se bude konat v sále Kulturního
domu v Chodové Plané ve dnech 25. a
26.listopadu t.r. od 10 do 18 h a 27.
listopadu od 10 do 16 h.
V prŧběhu výstavy budou mít
návštěvníci moţnost vidět ukázky
rŧzných řemesel. Zájemci si je mohou
spolu se svými dětmi také sami
vyzkoušet. Kdo z výrobcŧ projeví zájem
o vystavení svých prací, mŧţe nás
kontaktovat na tel. č. 606 847 821 (pí J.
Račáková).

Co možná nevíte…
Váţení spoluobčané, moţná netušíte,
ţe i ZŠ Na Valech prošla a projde
řadou změn. Výuka, vzdělávání i
výchova
ţákŧ
naší
školy
je
plnohodnotná. Prostředí a vybavení
školy se neustále zlepšuje i díky
projektŧm, které vypracovali a realizují
učitelé této školy.
Letošní
novinky
a
výsledky
modernizace naší školy si sami mŧţete
ověřit ve dnech otevřených dveří
v pátek 25.listopadu od 8 do 17 a
v sobotu 26.listopadu od 8 do 12 h.
Věříme, ţe této nabídky vyuţijete a
navštívíte nás. Srdečně zveme širokou
veřejnost, rodiče, zastupitele i bývalé
ţáky. Těšíme se na setkání s Vámi.
Pracovníci ZŠ Valy

Místní organizace Svazu
tělesně postižených
informuje
V sobotu 24. září 2011, za překrásného
podzimního počasí, se v pravé poledne
vydalo 18 členŧ naší organizace na
cestu do SRN. Jeli jsme pohodlným
autobusem s výborným řidičem na
pozvání
členŧ
Selbsthilfegruppe
Behinderte/Nichtbehinderte
e.
V.
v Tirschenreuthu. Oplatili jsme jim tak
návštěvu, kterou tito naši noví přátelé
uskutečnili 18.7. v Plané a při níţ byla
podepsána smlouva o spolupráci
našich organizací. O tom ostatně jiţ
byli čtenáři Plánského měsíčníku
informováni. Jeli jsme do Waldsassenu,
kde jsme jiţ byli očekáváni paní Evou
Schicker, která hovoří plynně česky a
doprovázela nás na další cestě.
Setkání se členy spřátelené organizace

v čele s předsedkyní Martinou Söetje
se
uskutečnilo
nedaleko,
u
Wallfahrstkirsche Kappel, coţ je

vyfotografovali
setkávání.

překrásné
barokní
poutní
místo
s kostelem. Po vzájemném přivítání a
představení jsme se všichni zúčastnili
společné mše svaté, která sice byla
slouţena v německém jazyce, ale její
obsah nám byl přeloţen. Poté jsme byli
seznámeni
místním
duchovním
představeným s tímto poutním místem,
s jeho historií i přítomností. Vše nám
bylo perfektně přeloţeno paní Evou. Na
závěr jsme se neplánovaně zúčastnili
cvičení německých hasičŧ, kteří
simulovaně prováděli hašení poţáru
v tomto kostele. Bylo to velmi zajímavé.
Poté jsme se všichni přesunuli do
nedaleké
restaurace,
kde
bylo
připraveno posezení spojené s občerstvením, kávou a zákuskem. Posezení
bylo
zpříjemněno
vystoupením
harmonikáře, který nás všechny pobavil
pěknou hrou a zpěvem německých
lidových písniček. Oplatili jsme to
našimi písničkami, prostě bylo to fajn a
nemělo to, jak se říká, chybu.

Akce a novinky

Němečtí přátelé v rámci setkání
připravili i malované anketní lístky, kde
kaţdý z účastníkŧ mohl projevit své
přání, svŧj názor. Vedoucí obou
organizací paní Söetje a pan Ansl si je
pak vzájemně vyměnili, aby s nimi
mohli v organizacích dále pracovat.
Kaţdý z účastníkŧ zde také zanechal
otisk své ruky a dostali jsme drobné
rukodělné
dárky
symbolizující
vzájemné
přátelské
překonávání
hranic.
Setkání bylo příjemné a milé, názor
všech je, ţe by se mělo v této nově
zaloţené tradici pokračovat. Před
odjezdem zpět jsme se ještě společně

a

slíbili

si

další

Jaroslav Štirský

Kulturní a okrašlovací spolek - KOS
během letošního roku pracoval na
jednom z mnoha dalších projektŧ
v rámci akcí VÝLETY S KOSEM.
Projekt „Původní zemská stezka
mezi obcemi Zliv a Svahy, oprava
barokních křížů a jejich okolí“ je
další aktivitou našeho spolku. Tento
projekt je spolufinancován Evropskou
unií. Evropským zemědělským fondem
pro rozvoj venkova Evropa investuje do
venkovských oblastí.
Díky podpoře ze zmíněného fondu
prostřednictvím MAS Český Západ se
nám podařilo obnovit dva barokní kříţe
ve Zlivi a na stezce do Svahŧ, umístit u
nich kamenné lavičky a vyrobit tři
informační tabule. Odborné informace
o významu stezky a o obcích Zliv a
Svahy na ně zpracovala PhDr. Markéta
Novotná.
Informace
o
lidových
kamenících poskytl historik Zdeněk
Procházka. Ten bude také hostem
KOSa a MKS Planá ve středu 23.
listopadu od 18 hod. v MKS
s přednáškou o drobných kamenných
památkách na Tachovsku.
Zemská stezka je pojmenování pro
středověké
dálkové
komunikace
směřující zpravidla k hlavním správním
a obchodním centrŧm. Vedly do
vnitrozemí ze sousedních zemí přes

tzv. zemské brány. Navazovaly na
vnitrostátní komunikační síť. Významná
část zemské stezky mezi Plzní a
Chebem procházela ve středověku i
Planou. Vedla z Černošína do Třebele,
přecházela Kosí potok a stoupala do
Svahŧ, kde se rozdělila do dvou směrŧ,
na Tachov a na Cheb, v současnosti
bychom řekli, ţe to byla významná
dopravní křiţovatka. Do Tachova
pokračovala přes Zliv, Vysoké Sedliště
a Brod. Do Chebu vedla přes Boudy,
Řešanov, Týnec, Planou a Velkou
Hleďsebi. Dnes uţ z těchto stezek
mnoho nezbylo. Jednou z mála
dochovaných tras staré zemské stezky
je polní cesta spojující Svahy a Zliv. U
cesty jsou velké kamenné kříţe z dílny
místních lidových kameníkŧ.
Na neděli 27. listopadu máme pro
vás tip na pozdní podzimní výlet.
Sraz je ve 13 h na návsi ve Svahách
(koordinace odvozŧ nemotorizovaných
v sídle KOSa, Dukelských hrdinŧ 102,
v Plané). Odtud pŧjdeme po pŧvodní
Zemské stezce do Zlivi, cestou se
zastavíme u kříţku s novou lavičkou a
informační tabulí. S dalším opraveným
kříţem, lavičkou a cedulí se vám
pochlubíme ve Zlivi. Tam bude
připraveno občerstvení a pak se
stejnou trasou vydáme zpět do Svahŧ.
Výlet se koná za kaţdého počasí! Bude
pršet nebo sněţit? Počasím se
nenechte odradit!
Příznivce KOSa bychom jiţ nyní rádi
pozvali na druhý VÝLET ANDĚLŦ,
který připravujeme ve spolupráci se ZŠ
Na Valech a MKS Planá na úterý
20. prosince. Více se dozvíte v
prosincovém
vydání
Plánského
měsíčníku nebo v sídle KOSa. Výlet
andělŧ se blíţí, oprašte svá křídla.
Blanka Borŧvková

Listopad v DDM
11. listopadu – zveme všechny na
LAMPIONOVÝ PRŦVOD. Sejdeme se
v pátek v 17.30 před DDM. Společně
pŧjdeme hledat malý poklad a moţná
cestou potkáme Martina na bílém koni.
Prŧvod ukončíme v kině, kde na
zájemce budou čekat pohádky pro
malé i velké. Nezapomeňte lampion!!!
Současně vyhlašujeme soutěţ o
nejhezčí doma vyrobený lampion.
23. listopadu – se bude konat jiţ
tradiční VÝTVARNÁ DÍLNA – přijďte si
vyrobit adventní věnec. Těšíme se na
Vás ve středu v DDM od 14 h.
25. listopadu – zveme všechny na
VERNISÁŢ pozvání patří všem
zájemcŧm
o
fotografii.
Před
prázdninami DDM a MKS společně
s Fotografickým
spolkem
Planá
vyhlásily soutěţ LETNÍ PUTOVÁNÍ.
V 18 hodin v budově MKS Vám
představíme vítěze. Vystaveny budou

všechny fotografie, které jsme obdrţeli.
A aby toho nebylo málo, Fotografický
spolek Planá Vám představí nové
fotografie v prostorách knihovny.
27. listopadu – zahájíme VÁNOČNÍ
VÝSTAVU – opět v přízemí DDM.
Výstava potrvá do 2. prosince.
Otevřeno
bude
v dopoledních
i
odpoledních hodinách. Přijďte si vybrat
dárek pro své blízké nebo jen tak
načerpat vánoční inspiraci.
Večerní běh Planou
20. října se konal 13. ročník
VEČERNÍHO BĚHU PLANOU. Celkem
se zúčastnilo 236 sportovcŧ. Děkujeme
závodníkŧm, organizátorŧm a všem,
kteří přišli podpořit své kamarády.
Výsledky a fotografie najdete na
www.zsplananamesti.cz nebo v DDM.
Za DDM Lenka Vivodíková

Blahopřejeme…..
… všem plánským občankám a
občanŧm, kteří v měsíci říjnu t.r. oslavili
svá ţivotní jubilea.
Jsou to paní a pánové Břetislav
Augustin, Alţběta Bisingerová, Michal
Czigléczki, Vilma Červenáková, Anna
Fialová, Jiří Fleisig, Olga Frančíková,
Rŧţena Grymová, Vlasta Hnízdilová,
Eva Hofbauerová, Věra Hrbáčková,
Terezie Kapounková, Jaroslav Kořán,
Václav
Koza,
Marie
Prŧchová,
Emanuel Přibyl, Alţběta Rŧţičková,
Věra Ziněvičová.

Vystřihněte si ….
Neděle 27.listopadu je první letošní
adventní nedělí. Dále uvedená koleda
se často zpívá na rŧzných akcích
spojených s Vánocemi a tak moţná
někteří čtenáři přivítají moţnost si její
text vystřihnout k dalšímu uţití.
Tichá noc svatá noc
Tichá noc přesvatá noc
v spánku svém dýchá zem
pŧlnoc odbila, město šlo spát
zdřímli dávno i pastýři stád
jen boţí láska ta bdí,
jen boţí láska ta bdí.
Tichá noc svatá noc
náhle v ní jásot zní
vstávej lide mŧj, tmu z očí střes
v městě Betlémě Bŧh zrozen jest
z lásky se člověkem stal,
z lásky se člověkem stal.
Tichá noc svatá noc
sníh i mráz vŧkol nás
v hloubi duše však Gloria zní dík
ţe hříšník se s dŧvěrou smí
u Svaté rodiny hřát,
u Svaté rodiny hřát.

Poděkování
Rádi bychom tímto poděkovali za
pomoc, které se nám nedávno dostalo
ve velmi smutné záleţitosti. Ve
večerních hodinách - ve 22 h – byla
v Zámecké ulici nešťastnou náhodou
sraţena autem naše fenka Dášeňka.
Řidič, který za nehodu nemohl, nám
ochotně nabídl svoji pomoc. Ještě více
nám pomohla slečna Laurenčíková,
která šla okolo se svými pejsky.
Nejenţe zavolala veterinářovi, ale
neváhala a společně s další paní (jejíţ
jméno bohuţel neznáme) nás k němu
odvezla.
Odmítla
přitom
námi
nabízenou finanční odměnu. Děkujeme
za celou naši rodinu. Pajerovi

Plánští kronikáři
Další pokračování seriálu o plánských
kronikářích zveřejníme z technických
dŧvodŧ aţ v příštím čísle.

Usnesení z 9.jednání
Zastupitelstva města Planá
konaného dne 19.10.2011
ZMP schválilo:
- program 9.jednání a ověřovatele
zápisu p. MUDr. Kučeru a p.MUDr.
Zdeňku Bartákovou.
- páté rozpočtové opatření 2011 –
příjmy ve výši 80,4 mil. Kč, výdaje ve
výši 86 mil. Kč, další zdroje
financování ve výši 5,6 mil. Kč.
- dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 22 o
finančním příspěvku Městu Stříbro
(program záchrany a obnovy
vybraného sakrálního dědictví – NF)
a zmocňuje starostku k jeho podpisu.
- obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011,
o místním poplatku za uţívání
veřejného prostranství.
- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011,
o stanovení okruhu vzdáleností, ------ v nichţ nesmí být povoleno
provozování výherních hracích
přístrojŧ a technických hracích
zařízení.
- obecně závaznou vyhlášku č.3/2011,
o regulaci provozní doby hostinských
zařízení v Plané.

- smlouvu o budoucí kupní smlouvě na
budoucí převod bytu č. 9 v domě čp.
822 v Bohušově ulici v Plané
uzavřenou s p. Rŧţičkovou, na
základě smlouvy o převodu práv a
povinností uzavřené mezi p.Bervidou
a p. Rŧţičkovou dne 11.9.2011.

ZMP rozhodlo:
V majetkoprávních záleţitostech:
prodat:
- pozemek - p.p.č. 22 o výměře 59 m2
v kat. území Křínov. Kupní cena
pozemku činí 2.950 Kč, je splatná
před vkladem kupní smlouvy do KN.
- byt č. 19 v domě čp. 773 v Bohušově
ulici, k.ú. Planá u M.L. za nabídnutou
kupní cenu 352.000 Kč splatnou
před vkladem kupní smlouvy do KN.
vyhlásit záměr prodeje:
- pozemku – části p.p.č. 3513/1 o
výměře cca 36 m2 v k.ú. Planá u M.L.
- pozemku - p.p.č. 1480 o výměře
112 m2 v k.ú. Zliv nad Mţí.
- pozemkŧ - p.p.č. 11/11 o výměře
480 m2 a p.p.č. 11/9, část o výměře
cca 250 aţ 300 m2, v k.ú. Pavlovice
nad Mţí.
- pozemkŧ- části p.p.č. 373/53 a p.p.č.
410/2, o výměře cca 800 m2 v k.ú.
Planá u M.L.
- pozemkŧ - p.p.č. 367/11 o výměře
1 m2 a části p.p.č. 367/4 o výměře
3 m2 v k.ú. Planá
odložit ţádost o prodej pozemku –
p.p.č. 280 v k.ú. Planá u M.L.
Nájemcŧm pozemku bude nabídnuta
moţnost odkoupení jimi uţívaných
částí.
Dále bere na vědomí zprávu starostky
o školství v Plané. O další koncepci
plánského základního školství se bude
jednat na pracovním jednání
zastupitelstva, které se bude konat dne
16.11.2011 v 17 h a budou na něj
pozváni i zástupci škol.

ZMP ukládá Radě připravit návrh
aktualizace obecně závazné vyhlášky
č.2/2009, o zákazu poţívání alkoholu,
s cílem omezit provozní dobu tzv.
předzahrádek. T: do 10. ZMP

Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád,

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

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

OCHUTNÁVKA
SVATOMARTINSKÝCH VÍN
dne 12. listopadu 2011 od 19 hod.
Další informace a rezervace míst
u nás v restauraci, nebo
na tel.: 374 798 862

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

NOVĚ PSÍ SALÓN
v přízemí domu
čp. 22, náměstí Svobody v Plané.
Facebook: p
sí salón Planá,

www.dogsalon.info.
Kompletní úprava, koupání,
poradenství, prodej kosmetiky.
Objednávky ihned.
777 655 095 p.Konopová.

Prodám zahradu v Plané „na
hoblech“, v osobním vlastnictví.
Nová chata s terasou, rozvod
elektřiny, 450 m2. Udržovaná.
Cena 165 tis.Kč.
Telefon: 604 344 113

Pekárna – cukrárna
na náměstí

Mk Salon - Půjčovna svatebních a
maturitních šatů-WWW.mksalon.cz
velký výběr značkových svatebních
a maturitních šatů, pánské obleky, smokingy,
ozdoby na auta, svatební oznámení.

Nová kolekce maturitních šatů,
k nim rukavičky a bižuterie zdarma

Prodám rodinný domek v Plané.
Tel.č. 604 73 41 68, 605 43 46 79.

Monika Kozlová tel: 777 069 109,

e-mail:mksalon@seznam.cz
Nádražní náměstí 284, Mariánské Lázně
(naproti hlavnímu nádraží)

tel: 354 622 825
otevřeno Po - Pá od 10.30 do 17 h,
So po domluvě.
Přijďte k nám a nechte o sebe pečovat...

Pronájem bytu 3+1 v Plané,
Fučíkova ul. Tel. 776 839 665.

Po delší přestávce zaviněné
požárem domu jsme opět otevřeli
naši prodejnu na náměstí v Plané.
Nové výrobky – nízké ceny –
přijďte se přesvědčit.

PLÁNSKÝ BIOGRAF LISTOPAD 2011
Úterý 1.listopadu
17.30 hodin, vstupné 70 Kč

USA
104 min.

OŠETŘOVATEL
Zvířata ve Franklin Park Zoo zboţňují
svého laskavého ošetřovatele Griffina
Keyese (Kevin James). Griffin, kterému je
příjemněji ve společnosti lva neţ ve
společnosti ţeny, usoudí, ţe jedinou jeho
moţností, jak najít dívku svých snŧ, je
odejít ze zoo a najít si zajímavější práci.
Zvířata se v záchvatu paniky rozhodnou
porušit svá prastará pravidla mlčení a
odhalí své největší tajemství: umí mluvit!
Aby Griffina přiměla zŧstat, rozhodnou se
mu udělit lekce seznamování a dvoření –
ve zvířecím stylu.

Středa 2.listopadu - nepromítáme
Pondělí 7.listopadu
17.30 a 20 hodin,
vstupné 60 Kč

ČR
87 min.

ALOIS NEBEL

Originálně zpracovaný příběh, který
začíná na podzim roku 1989 na
ţelezniční
stanici
Bílý
Potok
v
Jeseníkách, kde slouţí jako výpravčí
Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je
tichý samotář, kterého čas od času
přepadne podivná mlha. Nejčastěji se mu
v ní zjevuje Dorothe (Tereza Voříšková),
oběť násilného odsunu Němcŧ po 2.
světové válce. Dále hrají: Karel Roden,
Alois Švehlík, Simona Babčáková, Ivan
Trojan, Marie Ludvíková…)
Úterý 8.listopadu
SR
20 hodin, vstupné 65 Kč
104 min.

VIDITELNÝ SVĚT
Máte pocit, ţe vás někdo sleduje? Mŧţe
to být osamělý čtyřicátník, jehoţ vlastní
ţivot je tak prázdný, ţe parazituje na
ţivotech jiných. Moţná mu bude stačit,
ţe vás pozoruje, nebo bude chtít do
vašeho ţivota aktivně vstoupit. Pro jistotu
se ale vţdycky připravte na nejhorší, jak
líčí temný psychologický thriller s Ivanem
Trojanem v hlavní roli.
Pátek 11.listopadu
ČR
19 hodin
bonusové vstupné 40 Kč
Promítání navazuje na lampionový
průvod. Pro registrované účastníky
průvodu je připravena sleva na vstupném.

AUTOPOHÁDKY
Celovečerní povídkový animovaný film je
sestaven ze čtyř animovaných epizod a

hrané části, která vše spojuje a vytváří
rámec příběhu. Kaţdá z pohádek je
zpracována jinou technikou a jiným
tvŧrčím týmem.
Pondělí 14.listopadu
20 hodin, vstupné 60 Kč

USA
90 min.

OREL DEVÁTÉ LEGIE
BONUS „velký divák“
V roce 140 n. l. se dva muţi, římský voják
Marcus (Channing Tatum) a jeho otrok
Esca
(Jamie
Bell),
vydávají
na
nebezpečnou cestu na sever za hranice
dosud známého světa. Dvacet let před
osudnou výpravou se římská Devátá
legie pod vedením Flavia Aquily vydala
dobývat divoký Sever. Ţádný z pěti tisíc
vojákŧ slavné legie se z válečné výpravy
nevrátil.
Úterý 15.listopadu
20 hodin, vstupné 70 Kč

ČR
115 min.

uměleckém řediteli Dylanovi z Los
Angeles, kterého přemluví, aby vzal svou
vysněnou práci v New Yorku, uvědomí si
oba, ţe jsou si velice podobní. Kaţdý z
nich má za sebou tolik zkrachovalých
vztahŧ, ţe jsou ochotni zkrátka pustit
lásku z hlavy a starat se jen o zábavu.
Středa 23.listopadu
20 hodin, vstupné 75 Kč

ČR, SR
100 min.

DŮM
Dŧm je intimním dramatem otce a dcery.
Imrich buduje svŧj vlastní ţivotní sen –
staví dŧm pro svoji mladší dceru Evu. Na
rodinném dvoře však stojí rozestavěné
domy dva – první, nedokončený dŧm, měl
patřit Evině starší sestře Janě. Ta se ale
otcovi vzepřela a Imrich ji i s její rodinou
ze svého ţivota „vyškrtl“.
Pondělí 28 .listopadu
17.30 hodin,vstupné 60 Kč

ČR
75 min.

NIC PROTI NIČEMU

FIMFÁRUM

Komedie reţiséra a hudebníka Petra
Marka vypráví příběh manţelŧ Radka a
Johany, kteří přijíţdějí inkognito na sraz
adoptovaných, snaţících se zaloţit
občanské sdruţení. Rozhodují se totiţ,
jestli budou adoptovat dítě, a chtějí
poznat, „co z těch lidí vyroste“.
Středa 16.listopadu
ČR
17.30 a 20 hodin
vstupné 75 Kč
115 min.

DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
BONUS „malý divák“
Pohádky navazují na práci Jana Wericha
tentokrát: Jak na Šumavě obři vyhynuli,
O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král
měl syny a nejdelší pohádka Rozum a
štěstí .

MUŽI V NADĚJI
Mŧţe být nevěra základem šťastného
manţelství? Šarmantní bonviván Rudolf
je o tom přesvědčen: „Ţenská má mít
pocit, ţe o chlapa musí bojovat, musí se
snaţit, aby si ho udrţela. A hlavně,
ţenská se nesmí nudit!” Rudolf s
úspěchem uplatňuje svou divokou teorii v
kaţdodenní praxi a to s neutuchajícím
elánem, který je u čerstvého šedesátníka
záviděníhodný.
Hrají: B.Polívka, J.Macháček, M.Novotný,
L.Langmajer, S.Stašová, E.Kočičková
Pondělí 21.listopadu
20 hodin, vstupné 70 Kč

USA
106 min.

NÁKAZA
Film „Nákaza“ sleduje rychlé šíření
smrtícího vzduchem přenosného viru,
který nemocné zabíjí během několika
dnŧ. S rychlým šířením epidemie se lékaři
po celém světě snaţí najít lék a
minimalizovat paniku, která se šíří ještě
rychleji, neţ samotný virus.
Úterý 22.listopadu
USA
20 hodin, vstupné 70 Kč
109 min.

KAMARÁD TAKY RÁD
Dylan (Justin Timberlake) a Jamie (Mila
Kunis) rozhodně nemají na usedlý ţivot
ani pomyšlení. Kdyţ si Newyorčanka
Jamie, zaměstnaná jako hledačka nových
příleţitostí, vyzkouší své umění na

Úterý 29.listopadu
20 hodin, vstupné 75 Kč

USA
127 min.

OCELOVÁ PĚST
V akčním snímku z blízké budoucnosti
Ocelová pěst představuje Hugh Jackman
Charlieho Kentona, bývalého boxera,
jehoţ milovaný sport ovládli dva a pŧl
metru vysocí oceloví roboti a lidé jako
Charlie uţ do něj nadále nijak nezapadají.
Středa 30.listopadu
20 hodin, vstupné 70 Kč

USA
111 min.

HANNA
Titulní hrdinka tohoto dobrodruţného
thrilleru natáčeného v Evropě, Hanna
(kterou
ztvárnila
Saoirse
Ronan,
nominovaná na Oscara za snímek
Pokání), je dospívající dívka. Je
výjimečná tím, ţe má zásluhou svého
otce (Eric Bana z filmu Star Trek),
bývalého pracovníka CIA, který ji
vychovává ve finské divočině, sílu,
vytrvalost a znalosti zkušeného vojáka.

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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