Zprávy z města
Plánští zastupitelé se sešli na
3.jednání
ve
středu
26.ledna.
S ohledem na uzávěrku PM můţeme
informovat pouze o připraveném
programu. Výsledek jednání – tedy
schválené usnesení - zveřejníme
v příštím čísle. A co tedy měli
zastupitelé projednat? V první řadě to
byl rozpočet města na rok 2011. Ten
byl před tímto projednáním v souladu
se zákonem vyvěšen na úřední
desce i zveřejněn na webu města a
občané k němu mohli podávat své
připomínky a to písemně i ústně.
Dále byly na programu majetkoprávní
záleţitosti a návrh smlouvy o dotaci
pro ZŠ náměstí Svobody z programu
„zkvalitnění podmínek výuky“.
Další jednání zastupitelstva se bude
konat ve středu 16.března.

Nařízení o zpoplatněném
stání
Na jednání Rady města Planá dne
5.ledna t.r. bylo schváleno Nařízení
č. 1/2011. Tímto nařízením se
vymezují místa určená k parkování
na náměstí Svobody v Plané a jejich
zpoplatnění.
Nařízení
vstupuje
v platnost dnem 1.února t.r. Jeho
celé znění bylo zveřejněno na úřední
desce v písemné podobě, na webu
v elektronické podobě a my jej
zveřejňujeme dále v listu.
Na jednání rady dne 19.ledna t.r.
pak byl schválen ceník sluţeb
poskytovaných městem a městským
kulturním střediskem. Tento ceník
rovněţ uvádíme dále v listu.

Výběrové řízení na
koupaliště prodlouženo
Rada
města
Planá
rozhodla
prodlouţit
výběrové
řízení
na
pronájem koupaliště s restaurací
v Plané. Podmínky se nemění.
Zájemci najdou podrobné informace
na www.muplana.cz a na úřední
desce. Přihlášky je moţné podávat
do 18.února.

Nabídka domu
a bytu k prodeji
Zastupitelstvo města Planá rozhodlo
nabídnout k prodeji nevyuţívanou
budovu bývalého domova mládeţe a
ubytovny
v
areálu
SOU,
v
Bezdruţické ulici v Plané, čp. 282,
včetně
zastavěného
pozemku,
st.p.č. 765 v kat. území Planá u
Mariánských Lázní.
Nejniţší moţná nabídka kupní ceny
nebyla stanovena.
Rada města Planá rozhodla vyhlásit
nabídkové řízení na prodej bytové
jednotky č. 496/2 v Ţelezničářské
ulici v Plané. Nejniţší moţná nabídka
kupní ceny 236.000 Kč, termín
podání nabídek 15.3.2011.
Další informace poskytne vedoucí
správního odboru MěÚ.
J.Baron

KANTORSKÝ BÁL
Jako kaţdý rok i letos pořádáme ve
škole na náměstí v Plané významnou
společenskou událost. Aula naší
školy se na sobotu 19. února 2011
přemění v kouzelný taneční sál a
přivítá tradiční příznivce plánských
Kantorských bálů, ale i všechny
ostatní.
K tanci bude hrát skupina pana Říhy
TRIANGL a o příjemné zpestření
večera
se
postarají
tanečnice
nejmenší, ţákyně školy, ale i
profesionální taneční pár, který
předvede
tance
standardní
i
latinskoamerické.
Zveme všechny a na vědomí
dáváme, ţe vstupným, tombolou
či konzumací občerstvení přispějí
hosté
do
fondu,
který
je
každoročně využit ve prospěch
žáků naší školy.
Prodej vstupenek v kanceláři školy
bude zahájen 1. února 2011.
Zuzana Kokaislová,
zást. ředitele ZŠ Planá,
náměstí Svobody

Dětský maškarní ples
Milé děti, srdečně zveme vás
všechny i vaše maminky, tatínky,
babičky na MAŠKARNÍ PLES, kde

vás čeká spousta soutěţí, her,
Nesmyslíkova diskotéka a nebude
chybět soutěţ o nejhezčí masku. Na
všechny se těší KREJČÍK HONZA.
Nezapomeňte tedy přijít 26. února
2011 (sobota) do auly ZŠ Planá
náměstí. Začátek je v 15 h. Vstupné
pro dospělé: 30 Kč, děti 15 Kč a
masky 1 Kč.
Vstupenky můţete
zakoupit
v
předprodeji v DOMĚ DĚTÍ nebo před
začátkem plesu u vstupu.

Máte problém s příjmem
TV programů?
V některých částech našeho města
se objevily problémy s příjmem
televizních programů. Jedná se o ty
programy, které jsou zahrnuty v tzv.
Multiplexu 3 – Óčko, PublicTv, Z1 a
Noe.
Podle
sdělení
Českých
radiokomunikací je území republiky
pokryto signálem těchto programů
dostatečně, ale jsou místa, kde to tak
úplně neplatí. Jedinou moţností jak si
zajistit kvalitní příjem je nechat si od
odborné firmy změřit sílu signálu a
zjistit, ze kterého místa je signál
nejlepší. Na toto místo je pak nutné
nasměrovat anténu.
Českých radiokomunikací jsme se
také zeptali, k čemu ještě slouţí
převaděč na Bohušově vrchu.

V současné době je vyuţíván jen pro
převod analogového vysílání TV
Nova.
M.Mertlová

Výsledek Tříkrálové sbírky
V sobotu 8.ledna t.r. se po Plané
pohybovaly tři skupiny tříkrálových
koledníků. Letos byli dárci o něco
štědřejší. Vybralo se celkem 17.690
Kč, tedy asi o tisíc Kč více neţ loni.
Tato sbírka probíhala pod patronací
Charity v Mariánských Lázních.
V celém obvodu této Charity bylo
vybráno 132.081 Kč, které budou
pouţity z větší části na pomoc
potřebným lidem v regionu. Všem
dárcům patří velké poděkování a
uznání za snahu pomoci.

Sčítání lidu,
domů a bytů 2011
V březnu letošního roku, opět po 10
letech, proběhne na našem území
sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání se
týká
všech
osob,
které
se
v rozhodném okamţiku pro sčítání
budou nacházet na území ČR nebo
mají na území ČR trvalý nebo
povolený přechodný pobyt. Tímto
rozhodným okamţikem bude půlnoc
z 25. na 26.března 2011.
Kaţdou domácnost a ubytovací
zařízení v republice navštíví před
tímto termínem sčítací komisař
označený viditelným průkazem, aby
předal příslušné sčítací formuláře
spolu s vysvětlivkami pro jejich

vyplnění a dalšími potřebnými
informacemi. Pro kaţdou sčítanou
osobu to bude sčítací list osoby, pro
uţivatele bytu bytový list a pro
vlastníka
nebo
správce
domu
domovní list. Pokud se sčítacímu
komisaři
nepodaří
nikoho
v domácnosti zastihnout, zanechá
informaci o moţnosti vyzvednout
sčítací formuláře na příslušné poště.
Vyplněné formuláře mohou občané
předat sčítacímu komisaři při jeho
další dohodnuté návštěvě nebo je po
rozhodném
okamţiku
osobně
odevzdat na poště. Podstatnou
změnou proti předchozímu sčítání je
moţnost vyplnit sčítací formuláře
elektronicky.
Veškeré dostupné informace o
sčítání včetně postupů a vzorů
sčítacích formulářů lze najít na
internetové adrese www.scitani.cz.

Rodiče, děti a drogy
Realita doby, ve které ţijí naše děti,
můţe být mnohdy ohroţující. Navíc
ve věku, který je typický zvědavostí,
touhou bavit se, experimentovat a
zaţívat dobrodruţství.
Pokud k tomu přidáme pro toto
období tak typickou potřebu k
někomu patřit a někdy ne zcela vyzrálou dovednost odolat tlaku okolí,
pak jsme na stopě důvodům pro
experiment s návykovou látkou.
Drogy jsou v dnešní době věcí tak
dostupnou, ţe nám zřejmě nikdo

nezaručí, ţe se s ní právě naše dítě v
průběhu dospívání nesetká.
Toto setkání nemusí být zákonitě
cestou k experimentu a následnému
uţívání drog. Ale na druhou stranu
ani fakt, ţe jsme své dítě dobře
vychovali, nám nezaručí, ţe k tomu
nedojde.
Podobně
nám
toto
nemohou garantovat ani kvalitní
pedagogové, ani dobře připravený
preventivní program.
Proto se město rozhodlo připravit a
zpřístupnit
“průvodce
rizikovým
chováním" souvisejícím s drogovou
problematikou. Informace v něm
rodičům pomohou při orientaci
v základních pojmech a postupech,
v diskusi s dětmi, či v nalezení
nebo i upevnění vlastního postoje k
drogové problematice.
Součástí průvodce budou důleţité
kontakty, na kterých rodiče nebo i
děti z Plané mohou hledat pomoc
a podporu.
Dále zvaţujeme moţnost zřízení
informačního místa, na které by se
zájemci v případě potřeby mohli
obrátit.
Prvním a konkrétním krokem je
snaha zajistit jiţ během února t.r.
rodičům
moţnost
bezplatně
a
anonymně získat drogový test,
pokud jim jejich finanční situace
neumoţňuje si ho v lékárně zakoupit.
O dalších aktivitách vás budeme
včas informovat.
Mgr. Martina Němečková, starostka

Kniha o železářství a uhlířství pokřtěna
V pátek 21.ledna v podvečerním čase zaplnilo zasedací místnost na plánské radnici velké mnoţství hostů. Mnozí z nich
byli ve slavnostních hornických uniformách, v těchto prostorách ne často viděných. Plánský hornicko-historický spolek
zde totiţ uspořádal slavnostní křest knihy Historie ţelezářství a uhlířství v Českém lese. Jedním z autorů je přední člen
spolku p.RNDr. Jiří Hlávka a dalším
jeho příznivec p.ing. Jiří Kadera. Úlohy
kmotry knihy se zhostila starostka p.
Martina Němečková. Gratulantů bylo
mnoho, ať uţ z řad spřátelených
hornických spolků, obcí z regionu,
z Plzeňského kraje, Báňského úřadu
z Plzně, CHKO Český les a dalších,
na jejichţ vyjmenování nemáme dost
místa. Autoři knihy poděkovali všem
přítomným za účast na křtu a
nezapomněli také poděkovat jmenovitě všem sponzorům za jejich
finanční
podporu
i
ostatním
příznivcům za podporu morální a
organizační. Kniha bude v prodeji také
v plánském informačním centru
v domě čp. 56. Není primárně určena
jen odborníkům. Zajímavé informace
zde získají všichni, kteří se chtějí
dozvědět vše o základních prvcích
veškerého
technického
pokroku
v dějinách lidstva – uhlí a kovu.
M.Mertlová

Zápis do ZŠ
náměstí Svobody
Váţení rodiče, milé děti, blíţí se únor
a s ním jako kaţdý rok i zápis dětí do
škol, tentokrát narozených v období
od 1. září 2004 do 31. srpna 2005.
Těšíme se na všechny, kteří se
rozhodnou přivést své dítě v den
zápisu, to je 10. února 2011, k nám
do školy v době od 14 do 18 h. Určitě
nebude nouze o dobrou náladu,
příjemnou
atmosféru
a
ani
překvapení nebude chybět.
Upozornění pro rodiče: Chce-li
budoucí
prvňáček
navštěvovat
základní školu mimo spádovou
oblast, do které patří podle svého
trvalého bydliště, je bezpodmínečně
nutné, aby do této školy přišel
i k zápisu ţáků do prvních tříd.
K zápisu se dostaví rovněţ ţáci, kteří
v loňském roce dostali odklad.

Zápis do ZŠ Na Valech

Váţení rodiče a budoucí ţáčci, dne
10. 2. 2011 od 14 do 17 h Vás
zveme k zápisu do 1. třídy ZŠ Na
Valech v Plané. Naše škola bude
plná kočiček a nebude nouze o
překvapení. Na milé setkání s Vámi
se těší paní učitelky 1. stupně,
vedení školy a Vaši budoucí starší
spoluţáci.

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na únor 2011:
Od 1.února 2011 zahájí svoji činnost
Kulturní a informační středisko (KIS)
v přízemí nové budovy městského
kulturního střediska – náměstí
Svobody čp.56. Otevřeno je takto:
Po-Pá od 9 do 11 a od 13 do 17 h.
Do 27.února t.r. v sálu MěKS Výstavka dětských ilustrací ke knize
„Putování za památkami a příběhy tří
regionů“. Přístupná v době otevření
KIS.
7.února a 14.února dny otevřených
dveří - vţdy od 14 do 17 h můţete
přijít a prohlédnout si prostory
nového zázemí městské knihovny a
kulturního střediska.
11.února v 17 h v sále MěKS beseda s autorem knihy „Staré
pověsti z Plánska a Tachovska“
panem ing.Richardem Švandrlíkem.

Budete mít moţnost knihu si nejen
zakoupit, ale zeptat se na vše, co
Vás k tomuto tématu zajímá.
Další informace:
Pro
zájemce
o
muzikálová
představení chystáme zájezdové
představení na nejnovější muzikál
Kat Mydlář v Divadle Broadway.
Termín zájezdu je stanoven na
27.3.2011, odjezd v 9 h z AN Planá.
Cena zájezdu (600-1000 Kč) podle
ceny vstupenky.
Nepřehlédněte! V pátek 8.dubna se
uskuteční v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Plané koncert
houslisty Jaroslava Svěceného s
doprovodem
cembala
Jitky
Navrátilové.
Podrobnosti na plakátech MěKS a
tel. 374 794 223, 728 488 038,
mks@muplana.cz

Kamarád Sunil Kodia
Vánoční čas je kaţdoročně dobou
radosti a obdarování. I letos jsme
vzpomínali na kamaráda Sunila
z Indie, který jiţ několik let můţe
chodit do školy zásluhou finančního
příspěvku z naší školy. V letošním
školním roce jsme uspořádali dvě
sbírky. Na první z nich se podíleli
především rodiče a příbuzní dětí ZŠ
Planá Valy, kteří přispěli dobrovolnou
částkou při akci „Zpívání u vánočního
stromu“. Tato sbírka vynesla 1750
Kč. Druhou sbírku jsme uspořádali ve
škole jako „Tříkrálovou“. Podíleli se
na ní ţáci, učitelé a techničtí
pracovníci školy. Tato sbírka vynesla
1900 Kč. Celkem jsme vybrali na dar
pro Sunila 3650 Kč. Do potřebných
5 tis.Kč dodá 1350 Kč sdruţení
rodičů a přátel školy. Odměnou je
nám všem radost z toho, ţe jedno
indické dítě můţe získat základní
vzdělání, a Sunil to také svými
kaţdoročními dopisy potvrzuje. V
nedávném předvánočním čase nám
poslal anglicky psaný dopis, ve
kterém moc děkoval a popřál všem
hezké Vánoce a krásný nový rok.
Samozřejmě, ţe přání opětujeme.
Ţáci a učitelé ZŠ Planá Valy

Ples v Chodové Plané
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 12.února 2011 od 20
hodin. Ceny pro nejlepší masky
budou připraveny.

DDM Planá
V úterý 18. ledna se v klubovně DDM
Planá sešlo 24 hráčů na velkém
turnaji společenské hry Člověče
nezlob se. V 1. kategorii (1.-2.třídy)
si své prvenství vybojoval Radovan
Jaroš z 1. třídy, na druhém místě se
umístila Daniela Jeřábková (2.tř.) a
třetí místo patřilo Kateřině Kekelové
(1.tř.). 1. místo ve druhé kategorii
obsadil Daniel Švehla ze 4. třídy, na
2. místě se umístil Robert Nguyen
(4.tř.)a 3. místo patřilo Elišce Zichové
(5.tř.). Velký dík za pomoc při
organizaci patří p. vychovatelce
L.Zichové. Samozřejmě blahopřejeme vítězům a děkujeme všem
zúčastněným za hezké odpoledne.
Únor v domě dětí a mládeže
4. 2. (pátek – pololetní prázdniny)–
pojedeme do Tachova bruslit.
7. 2. (pondělí) – Výtvarná dílna pro
všechny tvořivé – ještě jednou
KERAMIKA. Srdečně zveme všechny
zájemce do DDM, začátek v 16.30.
Nezapomeňte přezůvky a pracovní
oděv.
15. 2. (úterý) – sportovní odpoledne.
SKOROBIATLON – pro sportovce od
1. do 5. tříd. Začínáme ve 14 h
v tělocvičně ZŠ Planá náměstí.
Sportovní obuv s sebou!
Za DDM
Lenka Vivodíková

Zahrádkáři budou hodnotit
Výbor ZO ČZS v Plané zve své členy
i ostatní zájemce o práci v naší
organizaci na výroční shromáţdění.
Uskuteční se poslední sobotu
v únoru, tj. 26.února 2011 od 9 h
v jídelně základní školy. Přístup je
z Tylovy ulice. Zahrádkáři zde
vyhodnotí rok 2010, přednesou plán
činnosti v roce 2011, seznámí
přítomné se změnami v zahrádkářském svazu. Týkají se Stanov, ale
dostanou informaci i o připravovaném
zahrádkářském
plesu,
okresní
výstavě, zájezdech na výstavy se
zahrádkářskou tématikou i o dění
kolem
zahrádkářských
osad
Plzeňská a Svornost. Program je
bohatý, proto letos odpadá odborná
přednáška. Členové ZO však obdrţí
spolu s členskou známkou na rok
2011 odbornou příručku s radami
k pěstování různých plodin. Kromě
hodnocení a diskuse bude pro
všechny přítomné připraveno chutné
občerstvení. Srdečně zveme všechny
zahrádkáře.
Za výbor ZO
př. Jiří Smrčka

Pár slov o stromech....
Během výrazného oteplení v polovině ledna se mi neustále vybavovala slova z mé oblíbené trampské písně „...přijíţdí
jarní kurýr, veze nám jaro v brašně sedlový“.
A s touto předzvěstí jara mne napadlo napsat něco o stromech, neboť zanedlouho začne nejvhodnější doba k jejich
ošetření řezem.
Nejprve trochu čísel. Jistě nikdo nezpochybňuje, ţe stromy ve městech mají svou ekologickou a estetickou funkci.
Pomocí metodiky oceňování dřevin Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se dá vyčíslit společenská (ekologická) újma,
která vznikne buď pokácením stromu nebo jeho znehodnocením neodborným zásahem. Pro představu ,o jaké částky se
jedná, uvedu jeden příklad: jírovec maďal, v uličním stromořadí, v dobrém zdravotním stavu bez poškození koruny,
výška 19 m, hodnota stromu podle zmíněné metodiky činí 100 297 Kč. Je tedy zřejmé, ţe při takovéto hodnotě stromů se
vyplatí vynakládat určité finanční prostředky na jejich udrţení v dobré kondici.
Při údrţbě stromů nám jde o to, aby strom co nejdéle přeţil na daném stanovišti v dobrém zdravotním stavu a aby
neohroţoval své okolí. Proto je nutné provádět během ţivota stromu v jeho koruně určité druhy řezů, které si
zjednodušeně můţeme rozdělit takto:
- výchovný řez – provádí se na mladých stromech, slouţí hlavně k tomu, aby se z koruny odstranila všechna
nebezpečná tlaková (ve tvaru úzkého V) větvení, nebo tzv. kodominantní výhony (případy, kdy má strom několik
vzájemně si konkurujících terminálních výhonů).
Rovněţ při výchovném řezu upravujeme tzv. podchodnou nebo průjezdnou výšku nasazení koruny (v případě, ţe strom
roste v blízkosti komunikace). Výchovný řez je vlastně nejdůleţitějším druhem řezu, neboť se jím uţ v mladém věku a ve
slabých větvích eliminují problémy, které by následně musely být řešeny mnohem draţším zdravotním nebo
bezpečnostním řezem.
- zdravotní řez – provádí se průběţně během ţivota stromu a slouţí k tomu, aby se z koruny odstranily větve suché,
nalomené, nemocné, dále nebezpečná tlaková větvení, větve rostoucí přes sebe, sekundární výhony
- bezpečnostní řez – je to vlastně minimální varianta zdravotního řezu, slouţí pouze k zajištění provozní bezpečnosti
stromu. Odstraňují se silnější větve suché nebo zlomené.
- redukční řez, kdy se provádí buď citlivá obvodová redukce koruny (např. vzhledem k blízkosti budov nebo elektrického
vedení), nebo symetrizace koruny, aby strom měl lepší odolnost vůči náporům větru.
Při všech druzích řezů se snaţíme o to, aby průměr větve v místě řezu byl maximálně 10 cm (podle druhu dřeviny).
Všechny výše uvedené druhy řezů se provádějí převáţně mimo období vegetačního klidu. V době vegetace má totiţ
strom daleko větší šanci ránu vzniklou řezem rychle „zahojit“ a zabránit tak vstupu dřevokazných hub.
Kromě řezů se k zajištění provozní bezpečnosti stromů pouţívají i vazby korun, kdy se nebezpečné větvení zajistí
statickou nebo dynamickou vazbou a tím se zabrání jeho rozlomení.
U stromu neexistuje pojem „zmlazení“. Přesto mnoho lidí tento pojem rádo pouţívá a představuje si to tak, ţe zásadním
způsobem ořeţeme kosterní větve stromu včetně terminálu a „ono to potom zase rychle obroste“. Toto je naprosto
nevhodný způsob řezu. Jednak řeţeme v příliš silném dřevě a vzniklé rány strom nedokáţe sám zahojit. Dále z koruny
se tím stane „koště“, nově narostlé sekundární větve mají nestabilní nasazení. Ţivotnost stromu se tímto zásahem
rapidně sníţí (rozvoj hniloby v pahýlech) a vzhledem k nepřirozenému nasazení nových větví se sniţuje i provozní
bezpečnost stromu.
Tak ať je tu uţ brzy jaro a ať nám stromy v našem městě působí jenom radost!
Pavel Nutil

Blahopřejeme…

Vlasta Motlová, Boţena Nová, Anna
Peregrinová,
Jaromír
Smékal,
Aneţka
Suranovská,
Marianne
Šašková, Vlasta Škramovská, Petr
Zeman.

Hromnice, Uvedení Páně do
chrámu – 2. února

… všem plánským občankám a
občanům, kteří v lednu t.r. oslavili svá
ţivotní jubilea.
Jsou to paní a pánové Mária
Biroščáková,
Jarmila
Čechová,
Vlasta Černá, Štefan Feffer, Zdeněk
Hála, Karel Havlan, Jiřina Havlanová,
Marie Helusová, Marie Chmelířová,
Piroska Koleňáková, Jiří Lazna,
Etelka Miková, Johanna Mlnaříková,

Pán je světlo národů, Pán je sláva
svého lidu... (Z liturgie Hromnic)
Svátek Uvedení Páně do chrámu se
lidově nazývá Hromnice. Dříve jím
končívala doba vánoční. Tento
svátek připomíná událost, kdy Maria
a Josef přinesli Jeţíše 40 dní po jeho
narození do jeruzalémského chrámu,
aby ho odevzdali Bohu. Tento svátek
je obohacen symbolem svěcení svící,
které mají významnou symbolickou
úlohu. Svíce, která sama sebe
stravuje, aby jiným dala světlo...
Bože, ty jsi slunce našeho života
zahánějící každou temnotu; osvěcuj
nás svým jasným světlem, abychom
nechodili ve tmách, ale věrně kráčeli
po tvých cestách.

Ve východní církvi se dnešní svátek
nazývá
"Setkání
s
Pánem"
(hypapante). Simeon a Anna se
setkávají se Spasitelem – Zachráncem. Jde o setkání oblaţující! Stařec,
který toho ve svém ţivotě uţ tolik
zaţil, nyní proţívá vrcholné štěstí,
uviděl Spasitele. Nic většího uţ mu
svět nemůţe ukázat ani dát. Setkání
s Pánem - to je chvíle naplnění a
milosti! Setkání s lidmi tak často
zraní, zabolí, poskvrní, znejistí, zatíţí
a naplní smutkem... Naproti tomu
setkání se Spasitelem - Zachráncem
má moc uklidnit, potěšit, očistit,
posvětit, nasměrovat a zachránit.
Nebojme se proto být ve stálém
"setkání s Pánem".
Když byla noc, postavili proroci na
zem svítilnu, aby ukázali světu cestu
k dennímu světlu. Když se však
objevilo velké Slunce spravedlnosti,
zprostilo je oné služby, které už
nebylo
třeba.
Neboť
nebyli
ustanoveni pro den, nýbrž pro noc.
(Jagbuh ze Serughu)

„Bílí baroni“
Vzhledem k četným dotazům, jak si
lze opatřit mou knihu „Bílí baroni“,
informuji veřejnost, ţe kniha je
k dostání za 250 Kč v mé ordinaci,
nebo v lékárně na poliklinice.
Dr. J.Kučera

Nařízení Města Planá
č. 1/2011
ze dne 5.ledna 2011
o vymezení některých
místních komunikací ke stání
motorových vozidel a jeho
zpoplatnění
Rada města Planá rozhodla dne
5.1.2011 usnesením číslo 17/1 vydat
na základě § 11 a § 102 odst. 2 písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), v platném znění a §
23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích, v platném
znění, toto nařízení Města Planá:
Čl. 1
Předmět nařízení
Město
Planá
tímto
nařízením
vymezuje místní komunikace nebo
jejich úseky, které lze za cenu
sjednanou v souladu s cenovými
předpisy (1) uţít ke stání silničních
motorových vozidel (dále jen vozidel)
ve stanoveném časovém reţimu.
Čl. 2
Vymezené úseky stání a časový
režim
1) K placenému stání vozidel v Plané
podle čl. 1 lze vyuţít tyto místní
komunikace nebo jejich úseky:
a) náměstí Svobody – část mezi
morovým sloupem a kašnou před
domem čp. 51
b) náměstí Svobody při chodníku
vedoucím středem náměstí od kašny
k ulici Dukelských hrdinů včetně míst
na parkování v „zálivu“, kterým tento
chodník končí, a v „zálivu“ na protější
straně vozovky
c) náměstí Svobody – prostranství
před kinem a při chodníku směrem
od Mezibranské ulice k morovému
sloupu
Grafické znázornění vymezených
úseků je uvedeno v příloze č. 1
tohoto nařízení.
2) Přesné vymezení těchto úseků
bude zajištěno osazením příslušných
dopravních značek (2).
3) Časový reţim placeného stání:
pondělí aţ pátek v době od 8 do 18
hodin.

Čl. 3
Výše poplatku a způsob jeho
placení, osvobození od poplatku
1) Výše poplatku za uţití vymezených úseků místních komunikací ke
stání vozidel je stanovena ceníkem
vydaným Radou města Planá.
2) Poplatek za uţití vymezených
úseků místních komunikací ke stání
vozidel můţe být placen buď
jednorázově za kaţdé jednotlivé
stání, nebo předplatným, které se
prokazuje parkovací kartou vydanou
Městem Planá.
3) Zaplacení poplatku prokáţe řidič
vozidla při stání podle čl. 2 odst. 1
pís. a) stvrzenkou o zaplacení nebo
parkovací kartou, při stání podle čl. 2
odst. 1 pís. b) a c) parkovací kartou.
4) Řidič automobilu je povinen umístit
doklad o zaplacení na viditelném
místě za předním skle automobilu,
řidič jednostopého vozidla je povinen
mít doklad u sebe.
5) Vozidla přepravující zdravotně
postiţené označená dle platných
právních
předpisů
mohou
na
vymezených úsecích parkovat bezplatně po dobu nejvýše dvou hodin.
Tato vozidla musí být opatřena
parkovacími hodinami umístěnými
za předním sklem, na kterých je
nastavena doba začátku parkování
tak, aby bylo moţné tento údaj
zvenku zkontrolovat.
6) Na místě s reţimem placeného
stání vozidel musí být zveřejněna
pravidla stání - provozní placená
doba, cena za parkování a způsob
zpoplatnění.
7) Od poplatku za stání vozidel jsou
osvobozena vozidla:
a) zdravotně postiţených dle čl. 3
odst. 5
b) vozidla ve vlastnictví Města Planá
a jeho organizací
c) vozidla zdravotnická, hasičská a
Policie ČR, při provádění zásahu.
Čl. 4
Dohled a postihy
1) Dohled nad dodrţováním tohoto
nařízení vykonává Městská policie
v Plané.
2) Porušování tohoto nařízení města
bude posuzováno jako přestupek (3),
nepůjde-li o jiný správní delikt
postiţitelný podle zvláštních předpisů
nebo o trestný čin.
Čl. 5
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška Města Planá ze
dne
26.11.1997
o
vymezení
některých místních komunikací ke
stání motorových vozidel.

Čl. 6
Účinnost
Toto nařízení města nabývá účinnosti
dnem 1.února 2011.
Ing. Pavel Nutil, místostarosta
Mgr. Martina Němečková, starostka

Jazykové kurzy v Plané
REVIS
Tachov
(Regionální
vzdělávací a informační středisko)
bude ve spolupráci s firmou Manag
Planá
pořádat
jazykové
kurzy
v budově firmy čp. 637 v Kyjovské
ulici v Plané. Na jaro jsou vypsány
kurzy ANGLIČTINY a NĚMČINY pro
začátečníky a mírně pokročilé.
NĚMČINA I se bude konat kaţdé
pondělí od 17.15 hod., NĚMČINA II
ve středu v tentýţ čas. ANGLIČTINA
I je naplánována na úterý od 16.30
hod., ANGLIČTINA II pak v tentýţ
den od 18.15 hod.
Výuka se pro kaţdou skupinu koná
jedenkrát týdně, v určený pracovní
den a v uvedený čas. Kurzy zahrnují
vţdy 13 lekcí po 90 min. (poslední
lekce 120 min.) a trvají 13 týdnů od
března do května. Kurzy začínají v 9.
kalendářním týdnu tohoto roku, tzn.
pondělní skupina 28.2., úterní 1.3. a
středeční 2.3., a budou ukončeny v
posledním
květnovém
týdnu.
Celkový rozsah kurzu je 20 hodin.
Účastníci, kteří splní 75 % docházku,
obdrţí závěrečný certifikát. Kurzovné
činí 99 Kč/hod., celkem k platbě
1.980 Kč za pololetí.
Uzávěrka přihlášek a plateb je
18.2.2011. Kurz se otevírá při
přihlášení
minimálně
7
osob.
Přihlášením se rozumí přihlášení
prostřednictvím internetových stránek
www.revis-tachov.cz (nebo vyplnění
přihlášky v papírové podobě) a
zároveň uhrazení kurzovného (buď
hotově v REVISu nebo převodem na
účet). Teprve pak je osoba závazně
přihlášena a má rezervované místo
v daném kurzu. Zájemci se mohou
přihlašovat elektronicky přes webovou stránku www.revis-tachov.cz.
Papírové přihlášky jsou k dispozici
v Městském
kulturním
středisku
Planá v domě čp. 56. Tuto přihlášku
je po vyplnění nutné do uzávěrky
doručit na adresu vzdělávacího
střediska REVIS, Školní 1094,
Tachov, 347 01. Pokud mají zájemci
jakýkoliv dotaz k uvedeným kurzům,
mohou
zaměstnance
REVIS
kontaktovat na tel. 374 616 958
či e-mailu info@revis-tachov.cz

Ceník služeb města Planá č. 3 (účinnost od 19.1.2011)
Název

Cena v Kč
včetně DPH
3
6
45
19
240
600
2
5
7

Zemina 1 m3

100
129
200

DPH
%
20
20
20
20
20
20
10
20
20
20
20
20
20

PARKOVÁNÍ
Parkování do 30 minut
1 hodina
Celodenní
Parkovací karta roční

4
8
42
833

20
20
20
20

5
10
50
1000

Kopírování A4
Kopírování A3
Odesílání faxu 1 strana
Další stránka faxem
Nájem zasedací místnosti na MěÚ-do 2 hodin
- více hodin
Plánský měsíčník
Inzerce za cm2 v PM
Barevná inzerce za cm2 v PM
Soukromé telefony pracovníků
Prodej dřeva 1 plnometr

Cena v Kč
bez DPH
2
5
37
16
200
500
1,80
4
6

120
155
240

Pronajmu byt ve druhém patře
domu na náměstí, vlastní plynové
topení. Nájem + spotřeba energie
(samostatné měřiče), kauce 5.000 Kč.
Telefon 603 112 724
Pronajmu nebytové prostory
v přízemí uprostřed náměstí Svobody.
Nájem 4 000 Kč + energie.
Telefon 603 112 724. Volné ihned.

Psí salón Planá, náměstí 22,
p.Konopová, 777 655 095.
Aromaterapie ošetření pejsků
i krátkosrstých. Lakování drápků
a kompletní péče a střih
WWW.dogsalon.info

Mk Salon –
Půjčovna svatebních a maturitních šatů
-WWW.mksalon.cz
(velký výběr značkových svatebních
a maturitních šatů včetně doplňků - pánské
obleky, smokingy, ozdoby na auta, svatební
oznámení, velký výběr snubních prstenů).

Monika Kozlová, tel: 777 069 109
e-mail: mksalon@seznam.cz
Nádražní náměstí 284,
353 01 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 …

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových
plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý a modrý.
Stáří slepiček 18 - 20 týdnů.
Neprodáváme kuřice,
ale slepičky před snáškou.
Cena 138 - 148 Kč/ks dle stáří.
Termín: v úterý 8.března 2011 v 16.45 h
u autobusového nádraží v Plané.
Případné bližší informace
tel : 728 605 840, 415 740 719,
728 165 166

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 objektu

Malířské a lakýrnické práce
Nátěry střech

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

PLÁNSKÝ BIOGRAF ÚNOR
úterý 1.února
středa 2.února
v 17.30 hodin

USA
Vstupné 69 Kč

LETOPISY NARNIE:
PLAVBA JITŘNÍHO
POUTNÍKA

Edmund a Lucinka, dvě nejmladší z dětí
Pevensieových tráví prázdniny u svých
příbuzných společně se svým nesnesitelným bratrancem Eustacem. Často tu
vzpomínají na Narnii a na dobroduţství,
které tam zaţili, kdyţ jednoho dne
z ničeho nic oţije obraz lodi, který visí v
Lucinčině pokoji a oni se skrz něj
dostávají zpátky do Narnie. Bohuţel i s
bratrancem Eustacem.
pondělí 7.února
ČR
ve 20 hodin
Vstupné 74 Kč

pondělí 14.února
ve 20 hodin

USA
Vstupné 74 Kč

TRON LEGACY
Sama
Flynna,
27letého
rebela
pronásleduje záhadné zmizení jeho otce
Kevina Flynna, muţe, který byl kdysi
známý jako největší světový tvůrce video
her. Kdyţ Sam objeví záhadný signál
poslaný ze staré Flynnovy arkády signál, který mohl být jenom od jeho otce
- zjišťuje, ţe se ocitl v digitálním světě,
kde byl Kevin uvězněn po 20 let. S
pomocí nebojácné válečnice jménem
Quorra se otec a syn vydávají na cestu,
která jim můţe přinést ţivot nebo smrt...
úterý 15.února
USA
ve 20 hodin
Vstupné 69 Kč

DĚCKA JSOU V POHODĚ
Film vypráví o dvou dětech, jejich dvou
matkách lesbičkách a otci, který daroval
sperma na umělé oplodnění. Chlapec a
dívka se jednoho dne rozhodnou vyhledat
svého biologického otce a začlenit ho do
svého běţného ţivota, který pro ně jejich
matky vybudovaly.

TACHO
Film je černá komedie Mirjam Landy o
úspěšném automobilovém závodníkovi a
jeho osudovém ţivotním závodu. Bez
rallye si Alex nedovede svůj ţivot
představit a podřizuje jí vše. Po havárii,
při níţ se těţce zraní jeho spolujezdec,
shání Alexův manaţer zoufale náhradníka, protoţe termín nejdůleţitějšího
závodu sezóny se neúprosně blíţí. Alex
chce jet rallye za kaţdou cenu, i přes
výslovný zákaz svého lékaře.
úterý 8.února
USA
středa 9.února
Vstupné 69 Kč

FOTŘI JSOU LOTŘI

středa 16.února
ve 20 hodin

Vstupné 59 Kč

KDYBY TISÍC KLARINETŮ
Večer povídání o filmu, který se natáčel v
našem kraji v šedesátých letech minulého
století. Vzpomínky na natáčení i připomenutí spolureţiséra Vladimíra Svitáčka,
takový bude únorový filmový večer.
pondělí 21.února
ve 20 hodin

Uţ více neţ deset let baví diváky tato
komedie odhalující humor ve všech
chybách a třenicích, které všichni tak
důvěrně známe z vlastní zkušenosti.
Filmy, které dohromady vydělaly přes 800
milionů US dolarů, Fotr je lotr a Jeho fotr,
to je lotr!, nás seznámily s oblíbenými
postavami moderní komedie. Nyní
přichází
třetí
pokračování
této
veleúspěšné komedie, které se zaměřuje
na další ţivotní milník a na jeho vliv na
sňatek a rodinu: na výchovu dětí.

FILMOVÝ KLUB

USA
Vstupné 69 Kč

úterý 22.února
ve 20 hodin

USA
Vstupné 69 Kč

AMERIČAN
Nájemný vrah Jack je neustále v pohybu
a pořád sám. Poté, co jedna jeho
zakázka ve Švédsku skončí mnohem
krutěji, neţ předpokládal, se uchýlí na
italský venkov. Schovává se ve
středověkém městečku a uţívá si chvíle
nerušené smrtí. Zároveň tam ale přijme
zakázku - má sestavit zbraň pro
záhadnou ţenu Mathildu.
středa 23.února
ve 20 hodin

USA
Vstupné 64 Kč

PARANORMAL ACTIVITY 2
Nejočekávanější hororová událost roku.
Chce to pevné nervy a připravit se na pár
bezesných nocí. Nevěřili byste, jak
strašidelné
můţou
být
záběry
z průmyslových kamer. Kdyţ před třemi
lety debutující reţisér Oren Peli představil
horor, kde tyto záběry tvořily základní
obrazovou sloţku, málokoho napadlo, ţe
Paranormal Activity vstoupí do historie.
Nicméně stalo se. Film za patnáct tisíc
dolarů jich vydělal bezmála 200 miliónů,
čímţ se stal co do návratnosti investic
jedním z nejúspěšnějších filmů všech
dob. Navíc je povaţován za hororový
vrchol, protoţe tuhle duchařskou historku
ustojí jen ti skutečně nejotrlejší. Tvůrci
pokračování filmu, který uvedeme v
Plané, si uvědomují, ţe do stejné řeky
podruhé vstoupit logicky nemůţou, ani
nechtějí, přesto Oren Peli tvrdí, ţe klíč
k uchopení příběhu, který pouţili, nabízí
mnohem děsivější moţnosti. A protoţe
příběh je aţ do premiéry filmu přísně
střeţeným tajemstvím, nezbyde neţ se
přesvědčit na vlastní smysly. Přejeme
vám příjemné spaní...
pondělí 28.února
Švédsko, Dánsko, Německo
ve 20 hodin
Vstupné 64 Kč

NA DORAZ

DÍVKA, KTERÁ KOPLA
DO VOSÍHO HNÍZDA

„Je to jednoduchý nápad - dva naprosto
rozdílní chlápci jsou okolnostmi donuceni
podstoupit společný výlet,“ říká reţisér a
jeden z autorů filmu „Na doraz“ Todd
Phillips. „Robert Downey Jr. představuje
Petera Highmana, architekta, který se
vrací do Los Angeles z obchodní cesty do
Atlanty. Má naspěch, protoţe jeho ţena
čeká první dítě a datum porodu se rychle
blíţí. Všechno klape aţ do chvíle, kdy se
na letišti zaplete s neschopným
začínajícím hercem jménem Ethan
Tremblay, díky kterému nakonec oba
nepustí do letadla a místo toho zůstanou
na zemi,“ vysvětluje základní zápletku
filmu reţisér.

Lisbeth Salanderová plánuje pomstu.
Chce se pomstít lidem, kteří se ji pokusili
zabít, a také vládním institucím, které jí
téměř zničily ţivot. Zásadní komplikací je
ale kulka, která jí uvízla v hlavě. Lizbeth
leţí pod přísným dozorem na jednotce
intenzivní péče s nepatrnou šancí na
uzdravení. Pokud se jí to povede, bude
souzena za tři vraţdy a jeden pokus o
vraţdu. Uţ tak bezvýchodnou situaci
ještě vyhrocuje jiný pacient, který leţí ve
stejné nemocnici - její vlastní otec
Alexander Zalaščenko, který se chce své
dcery jednou provţdy zbavit. Lisbeth totiţ
znamená nebezpečí pro něj i pro "Sekci"
- nelegální skupinu uvnitř tajné policie.

