Zprávy z města
Plánští zastupitelé se sešli na
31.jednání – předposledním před
novými komunálními volbami-ve středu
8.září t.r. Na programu byla informace
o hospodaření města a jeho organizací
v 1.pololetí roku, schváleno bylo
3.rozpočtové opatření 2010, výhled
hospodaření města v období 20102012,
majetkoprávní
záležitosti.
Zastupitelé také schválili realizaci
investiční akce – zavedení ústředního
topení do domu s pečovatelskou
službou v Bohušově ulici náhradou za
neekonomické elektrické přímotopy.
Celé znění usnesení je uvedeno dále.
Naposledy v tomto volebním období se
zastupitelé sejdou ve středu 6.října.
Program bude uveden na plakátech.

Pozvánka na oslavu vzniku
Československé republiky
Zvu tímto všechny občany na oslavu
92.výročí
vzniku
Československé
republiky a to ve středu 27.října t.r.
v 18 hodin do plánského kina.
28.říjen 1918 je jedním z nejvýznamnějších
(ne-li nejvýznamnější)
dnů v našich dějinách. Toho dne se
splnilo přání mnoha Čechů. Náš národ
po letech tužeb vytvořil se Slováky svůj
samostatný stát.
Výročí
vzniku
Československé
republiky by mělo být každoročně
oslavováno. Zejména v době po vstupu
našeho státu do Evropské unie si
musíme uvědomovat svou národní
identitu. Například Francouzi slaví
bouřlivě výročí Velké francouzské
revoluce,
Američané
nikdy
ani
v domácnostech nezapomenou na Den
nezávislosti a tak to mají i jiné státy.
V naší republice ale chybí národní
hrdost. Projeví se snad jen při
hokejových či fotbalových zápasech
(zaplaťpánbůh alespoň za to). Začali
jsme slavit svátek sv. Valentýna , ale
naše národní svátky neslavíme.Skoro
jako bychom se za oslavu styděli.
Mnozí vědí pouze, že je volno, ale neví
proč.
Chyba je podle mne ve škole. Děti se
sice o původu svátků učí, ale
v množství látky se potřebné informace
ztrácejí. Myslím, že je i na rodičích, aby
své děti na významná výročí upozornili.

Oslava 28.října není pravidlem ani
v obcích. Naše město ale výročí vzniku
naší republiky slaví každoročně.
Letošní program oslavy je uveden
v článku Nabídka kulturních akcí a na
plakátech.

Oznámení o době a místu
konání voleb v Plané
Starosta města Planá podle § 29
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění,
oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva města
Planá se uskuteční

dne 15. října 2010

od 14.00 do 22.00 hodin

dne 16. října 2010
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.
- 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. V den voleb může volič na
požádání obdržet hlasovací lístek ve
volební místnosti.
4. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území
České republiky a to platným
občanským průkazem nebo cestovním
pasem ČR, jde-li o cizince, průkazem o
povolení k pobytu. Neprokáže-li volič
svou totožnost a státní občanství,
nebude mu hlasování umožněno.

Slovo starosty na závěr
volebního období
V říjnu t.r. končí volební období
současného
Zastupitelstva
města
Planá, které trvalo od října 2006. Ve
dnech 15. a 16.října proběhnou volby,
ve kterých budou zvoleni zastupitelé
noví.
Členy plánského zastupitelstva ve
volebním období byli paní a pánové
Miloslav Antropius, MUDr. Zdeňka
Bartáková, Pavel Čech (0,5 roku),
Ladislav Červeňák (3,5 roku), Jiří
Krátký, ing. Václav Krejčí, ing. Miroslav
Křístek, MUDr. Jiří Kučera, Mgr.
Stanislav Kvasnička, Mgr. Martina
Němečková, MUDr. Marie Průchová,
Jitka Sádlíková, František Slabý, RSDr.

Josef Švarcbek, Jan Teplík a pisatel
tohoto článku ing. Karel Vrzala.
Všem zastupitelům bych chtěl za jejich
práci srdečně poděkovat. Věnovali
našemu městu velkou část svého
volného času. Nejde jen o účast na
zasedáních zastupitelstva. Zastupitelé
studují materiály, které jsou jim
s předstihem zasílány, opatřují si
potřebné informace. Někteří zastupitelé
navíc pracují v městských komisích,
někteří v radě města.
Kromě
starosty
a
místostarosty
nevykonávají zastupitelé svou funkci za
plat, ale dostávají odměnu, která je
spíše
symbolická.
Zodpovědnost
zastupitelstva
je
přitom
velká.
Rozhoduje
o
nejdůležitějších
záležitostech města.
Je nesporné, že práce zastupitelstva
v uplynulém volebním období je ve
městě patrná. Opět se vylepšil vzhled
města a město zaznamenalo řadu
úspěchů.
Dík ovšem nepatří jen zastupitelstvu.
Chtěl bych poděkovat i pracovníkům
městského
úřadu,
kteří
se
zastupitelstvem dobře spolupracovali a
realizovali jeho rozhodnutí. Děkuji také
ostatním občanům města za podporu
práce zastupitelstva, za náměty i jejich
kritiku, pokud byla konstruktivní.
Držím palce našemu městu, aby
z letošních
voleb
vyšlo
takové
zastupitelstvo, které zdárně naváže na
práci současného.
A ještě poznámku. S ohledem na blížící
se volby se začínají ve městě šířit
různé předvolební materiály. Mezi nimi
jsou i dopisy, které kritizují bez znalostí
základních skutečností. Svědčí o tom,
že pisatelé se ani nesnažili potřebné
informace získat. Bohužel, některé tyto
dopisy šíří dezinformace. U jednoho
z takových dopisů, který se ocitl
v mnoha domovních schránkách, bych
se chtěl zastavit. Jeho obsahem je
nesourodý text, který končí slovem
STAROSTA. Na první pohled se zdá (a
je to zřejmě i záměrem), že starosta je
pod textem podepsán. Kdo si ale text
lépe prohlédne, pochopí, že tomu tak
není. Tedy vskutku něco takového by
mne opravdu nenapadlo podepsat,
natož sestavit.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Připomínáme…

… humanitární sbírka se bude konat ve
dnech 29. a 30. září a 1. října 2010
(středa, čtvrtek a pátek) v době od 14
do 17 hodin v přízemních prostorách
budovy č. 124 v Plané (dříve zvláštní
škola).

Nemocnice se rozjíždí
Znovu se vracím k tématu – pro nás
stále velmi aktuálnímu – plánské
nemocnici.

Připomínám,
že
nový
pavilon
nemocnice
byl
velkoryse
zrekonstruován a působí v něm SWISS
MED CLINIC. Tento zdravotnický
subjekt
začal
provozovat
DIP
(dlouhodobá
intenzivní
péče
o
pacienty, u kterých životní funkce
zajišťují přístroje), JIP (jednotku
intenzivní péče), estetickou chirurgii a
tzv.
jednodenní
chirurgii. Hlavní
činností SWISS MED CLINIC v nově
zrekonstruovaném pavilonu by měla
být právě jednodenní chirurgie. V rámci
ní se provádějí zákroky, při kterých se
počítá
s maximální
délkou
hospitalizace 72 hodin. Zpočátku byly
tyto zákroky prováděny jen u pojištěnců
jiných zdravotních pojišťoven než VZP
neboť se čekalo, až s touto pojišťovnou
zahrnující největší počet pojištěnců
bude uzavřena smlouva.
Samozřejmě, že je v zájmu občanů
Tachovska, aby v nemocnici byly
provozovány všechny čtyři základní
obory (klasická chirurgie, interna,
gynekologicko- porodnické oddělení,
dětské oddělení). To ale není
jednoduchá záležitost. Z toho důvodu
byla sestavena při Plzeňském kraji
komise, jejímž úkolem je vytvořit
koncepci postupu zajištění takové
zdravotnické péče. Komise má 14
členů a jsou v ní zástupci krajského
úřadu, zástupci vlastníka plánské
nemocnice, zástupci VZP, okolních
nemocnic, za obce Tachovska já a
starosta
Tachova
Mgr.
Macák.
Uskutečnila se již dvě sezení. V první
fázi se jedná o získání lůžek pro interní
oddělení plánské nemocnice. Podle
propočtů je v Plzeňském kraji interních
lůžek dost, ale jsou nevhodně
rozmístěna.
Jsou
soustředěna
především v Plzni a jejím blízkém okolí.
Lůžka by tedy měla být přeskupena.
Tomu se některé subjekty brání. Každé
lůžko totiž znamená přísun peněz od
zdravotních pojišťoven.
Za sebe, za starostu Tachova a
majitele plánské nemocnice mohu
slíbit, že budeme dělat vše pro to,
abychom dosáhli požadovaného cíle.
Já osobně jsem již učinil zkušenost
s chirurgickým
oddělením
plánské
nemocnice. Nechal jsem si zde vyjmout
podkožní nádor na ruce. Protože se
nejednalo o akutní zákrok, rozhodl
jsem se, že počkám na otevření
plánské nemocnice. Bohužel, čekání
bylo dlouhé. S průběhem zákroku i
s následnou péčí jsem byl velmi
spokojen a chtěl bych poděkovat
primáři MUDr. Švecovi a dalším
zaměstnancům.
Ing. K. Vrzala, starosta

Společnost
SWISS
MED
CLINIC oznamuje, že od 2.8.2010
provádí

v rámci

elektivních

operací

jednodenní chirurgické péče tyto
výkony:
Laparoskopické:
tříselná
kýla
(i
recidivy), cholecystektomie, chronická
apendicitida, adhese dutiny břišní,
diagnostická laparoskopie. Klasické:
břišní kýly s použitím implantátu, varixy
DK, excise tumoru prsu, pilonidální
sinus, lipomy, fibromy, hemangiomy,
exstirpace bursy, ganglia atd…
Dále je možné přijímat pacienty
v koloproktologické poradně vždy ve
čtvrtek od 13 do 15 hod. Zde se jedná
o provedení anoskopie a rektoskopie,
ošetření
vnitřních
hemoroidů
elastickými ligacemi, ošetření análních
fissur atd…

Nabídka kulturních akcí
Městské kulturní středisko
připravilo na měsíc říjen 2010:

Planá

21.10.2010- zájezd do Divadla v
Mariánských Lázních na představení
Divadelní společnosti Háta „Prázdniny
snů“. Cena vstupenky s dopravou je
280 Kč. Odjezd autobusu v 18.50 h z
AN Planá. V případě dodatečného
zájmu je možná rezervace do
6.10.2010.
22.10.2010 – zájezd do Divadla
J.K.Tyla v Plzni na abonentní
představení „Vévodkyně z Chicaga“.
Odjezd autobusu: Chod. Planá 17.15
h, ul.Luční 17.20 h, AN Planá 17.30 h.
27.10.2010 - od 18 do 19.45 hodin
Slavnostní večer k 92.výročí vzniku
Československé republiky.
Program: 18 h - projev starosty města,
projekce
krátkého
tématického
dokumentu,
slavnostní
hudební
vystoupení učitelů a žáků ZUŠ Planá,
19.45 h ohňostroj na prostranství před
kinem. Podrobnosti budou zveřejněny
na plakátech.
Další informace:
Výstava Dušana Kokaisla v Galerii ve
věži potrvá do 4.10.2010.
Městské kulturní středisko - konzultační
doba pro veřejnost: na MÚ v zasedací
místnosti č.13 pondělí 14.30 až 16.30
a čtvrtek 9 až 11 h.
O
termínu
otevření
městského
kulturního střediska v budově č.p. 56
budete informováni v následujícím čísle
měsíčníku.
Informace pro abonenty plzeňského
předplatného „S2 – pátky“
28.01.2011 – Cesta kolem světa za 80
dní (cestovatelský muzikál podle Julesa
Verna)
11.03.2011 – Spamalot (muzikál
parodující Artušovské legendy)
15.04.2011 – Turandot (opera Giacoma
Pucciniho o kruté čínské princezně)

20.05.2011 – Přišel na večeři (zábavná
komedie)
24.06.2011 – Kráska a zvíře (baletní
zpracování klasické pohádky o lásce)
07.10.2011 – Lev v zimě (divadelní hra
současného anglického autora opírající
se o historickou fikci)
18.11.2011 – Gypsy (dramatický
muzikál
z
prostředí
amerického
kabaretu)
09.12.2011 – Noc bláznů (citlivá
tragikomedie z prostředí psychiatrické
léčebny)
Prosíme o včasné potvrzení stávajících
abonentů, ale přivítáme i nové zájemce
o předplatné!
Podrobnosti na plakátech MěKS a tel.
728 488 038, mks@muplana.cz

Chcete vidět slavné
ALEXANDROVCE?
Pojeďte s námi. Městys Chodová Planá
pořádá zájezd do Arény v Karlových
Varech na koncertní SHOW světově
proslulého souboru ALEXANDROVCI a
to v úterý 5.října t.r. Odjezd v 17 h od
radnice v Chodové Plané. Cena
zájezdu 1.450 Kč. Vstupenky na radnici
v Chodové Plané u paní Košanové.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Stále jsou volná místa v těchto
zájmových
kroužcích:
Veselá
angličtina, výtvarný kroužek, sportovní
kroužek,
Tvořeníčko,
fotbalová
přípravka, stolní tenis, šachy, Hráček,
lezecký kroužek. Zájemci se mohou
přihlásit v DOMĚ DĚTÍ.
VEČERNÍ BĚH PLANOU
Již 12. ročník tradičního běžeckého
závodu pro sportovce i nesportovce
připravujeme na úterý 19. října 2010.
Začátek je v 17.30 před DOMEM DĚTÍ.
Přihlášky od 16.30 v přízemí budovy
DDM, nejpozději však 15 minut před
startem kategorie nebo na email:
dusan.pkp@seznam.cz – přihláška
musí obsahovat: jméno, příjmení, rok
narození.
Další
podrobné
informace
na
www.zsplananamesti.cz.

Přivítali jsme podzim
Žáčci naší školy spolu s rodiči a
pedagogy přivítali první podzimní den
společným setkáním na školní zahradě.
Starší děti připravily táborák a společně
jsme opékali špekáčky. Tato setkání
jsou v naší škole již tradicí a jsou vždy
přínosem k navození pozitivního
klimatu mezi rodinou a školou.

VÝTVARNÁ DÍLNA
Zveme
dospělé i děti
na
VÝTVARNOU DÍLNU, která se bude
konat 25. října 2010 v 17 h v klubovně
DDM. Tentokrát si vyrobíme podzimní
lampion a prostírání. Už teď sbírejte a
lisujte barevné listy.

Nabídka mimoškolních zájmových
aktivit ZŠ Na Valech je opět
atraktivní.
Mezi nejžádanější patří výtvarný
kroužek, dovedné a kreativní tvoření,
počítačový kroužek pro začátečníky i
pokročilé, na který ve 2. pololetí
školního roku naváže kroužek Foto
video aneb filmová škola. Novinkou je
italština pro děti.

Lezecké
závody
na
obtížnost
19. 9. 2010 se skupinka deseti lezců
zúčastnila SOUTĚŽE LEZENÍ NA
OBTÍŽNOST, kterou pořádal Dům dětí
ve Stříbře. Náročné cesty všichni
zvládli. Někteří se dostali úspěšně do
finále. Byl mezi nimi Miloš Niebauer,
Vojta Novotný, Roman Miklas a Matyáš
Vivodík. Vojta se ve finále probojoval
na třetí místo. Blahopřejeme !!! Všem
děkujeme za skvělé výkony.

Ovoce do škol I v tomto školním
roce se naše škola zařazuje do
projektu Ovoce do škol.
Do projektu, který je financován ze
zdrojů Evropské unie a České
republiky, se ve školním roce
2010/2011 zapojilo 2883 škol s
celkovým počtem 323 431 žáků 1. až 5.
tříd. V průběhu školního roku bude
projekt
opět
doplňovat
řada
doprovodných opatření, která chtějí
zábavnou metodou předat dětem
důležité informace o nenahraditelnosti
ovoce a zeleniny v jejich jídelníčku.
M.Braucci

O dalších akcích, které
v říjnu
připravujeme, budeme včas informovat
na našich webových stránkách, na
nástěnkách ve školách a v DDM.
Za DDM Lenka Vivodíková

ŘK církev v Plané
Sobota 2.10. v 11 h - Michalovy Hory
(sv. archanděla Michaela)
Sobota 16.10. v 17 h Sv. Anna
Neděle 17.10. v 17 h koncert pěveckého souboru Fontána z ML pod
vedením Pavla Urbana a chrámového
sboru z Tirschenreuthu

Sobota 30.10. Dušičková setkání na
hřbitovech: 9.30 h Domaslav, 10 h
Lestkov, 11 h Michalovy Hory, 11.30 h
Pístov, 12.30 h Nahý Újezdec, 13.30
h Chodová Planá, 14.30 h Svojšín.
Neděle 31.10. v 10.30 h Chodský
Újezd, 15.15 h Zadní Chodov,
Úterý 2.11. v 16 h Planá - hřbitov, poté
mše sv. v kostele.

Blahopřejeme…
… všem dále uvedeným plánským
občankám a občanům, kteří v měsíci
září t.r. oslavili svá životní jubilea.
Jsou to paní a pánové
Marie Bednářová, Ludmila Bušková,
Marie Cupáková, Věra Frydrychová,
Marie Hliboká, Květoslava Charvátová,
Mária Kamencová, Jan Kopenec,
Libuše Krupičková, Anna Křenová,
Libuše Kuchynková, Alena Prachová,
Marie Růžičková, Miloš Seemann,
Imrich Slovenkai, Jiřina Šašková,
Dagmar Trkovská, Marie Vrbová.

Hudební skupina plánských
pohraničníků PLAŇAN
Před více jak půl stoletím v našem
městě Planá působil soubor chodských
písní a tanců Plaňan. Duchovními otci
nápadu založit tento soubor byl
zástupce velitele zdejších pohraničníků
kapitán Strolený spolu s ředitelem
textilního
závodu
LEKO
Planá.
Odbornou pomoc souboru poskytlo
Chodské muzeum v Domažlicích.
Hudební doprovodnou kapelu tvořilo 7
vojáků Pohraniční stráže, kterou po
hudební stránce řídil záklaďák Jaroslav
Rokos- houslista, který byl v civilu
členem Vycpálkova souboru lidových
písní. V souboru byli dva klarineťáci,
basista, dva houslisté kontra a jedna
viola. Později se ke skupině zásluhou
ředitele LEKA přidružil desetiletý školák
Emil Musil. Tento chlapec hrál
bezvadně na klarinet a měl tu
kouzelnou přednost, že vůbec nevěděl,
co je to tréma. Později, kdy soubor
vydělal dostatek peněz na nákup
pravých chodských krojů a chodských
dud, se malý Musil naučil dobře a

rychle hrát na dudy a stal se při
vystoupeních miláčkem publika.
Taneční skupina byl velmi profesionálně řízena, a to opět pohraničníkem
základní služby Honzou Šimkem, v
civilu členem Státního souboru písní a
tanců. Taneční skupina byla v počtu
osmi párů, i když ve vystoupení asi
půlhodinového
pásma
byly
dva
rezervní páry, které pomáhaly ve
zpěvu. Tanečníky byli vojáci plánské
jednotky vybraní konkurzem. Dívčí část
skupiny tvořily dívky pracující v Leku
(později Triola Planá) převážně jako
šičky.
Nácvik a veškeré zkoušky souboru
probíhaly ve společenské místnosti
závodu
LEKO.
Soubor
začal
vystupovat na veřejnosti od dubna
1955 při různých slavnostních akcích
v Tachově, Plané, Chodové Plané,
Domažlicích, Plzni a Mariánských
Lázních
i
ve
větších
obcích
tachovského pohraničí, jako byl Dolní
Žandov, Halže, Lesná, Rozvadov, ale i
Tři Sekery, Broumov, Přimda. V těchto
obcích se příslušníci souboru po
vystoupení převlékli do svých vojenských uniforem a kapela hrála nejenom
k poslechu ale i k tanci. Všechna
vystoupení byla amatérská a zcela
zdarma. Velitelství brigády Pohraniční
stráže v Plané uzavřelo smlouvu s
lázeňským
domem
Leningrad
v Mariánských Lázních, kde soubor
vyplňoval každou středu celovečerní
program pro lázeňské hosty.
Primáš souboru Rokos s tanečníkem
Šimkem využívali pěveckého umění
děvčat ze souboru a tanečníků
k předvádění
např.
valašských
halekaček, nebo východoslovenských
„Karyček“
a
podobných
ukázek
národopisných zpěvů a tanců. Tato
vystoupení byla jediná, za která útvar
plánské brigády PS měl finanční
příjem. Z tohoto byl financován nákup
chodských krojů, hudebních nástrojů a
jiných potřeb souboru.
V roce 1956 se plánský soubor
PLAŇAN zúčastnil soutěže lidové
umělecké tvořivosti. Postupně vyhrál
všechna kola okresní, krajské a hlavně
dostal se do ústředního kola vojsk
Ministerstva vnitra. To se konalo v
Praze v Radiopaláci. Jeho velký sál byl
přímo přeplněn diváky. Vystoupení
PLAŇANU muselo, poté co soubor
obsadil 1. místo, býti ještě třikrát
opakováno !
Úspěch souboru chodských písní a
tanců PLAŇAN byl korunován účastí na
celostátní přehlídce souborů lidových
písní a tanců ve Strážnici, kde Plaňáci
z PLAŇANU obsadili celkově 3. místo !
(Ze vzpomínek pana Vladimíra Blažka,
bývalého vojáka záložního praporu
brigády Pohraniční stráže v Plané,
který sloužil v letech 1954-1957

v budově u kostela zvané „TURECKO“
současné ředitelství SOU Planá. Pan
Blažek se zúčastnil letošního srazu
pohraničníků v Chodové Plané).
Stanislav Kvasnička ml.

SLAVNOSTI JABLEK
v sobotu 2. října 2010 na
vrchu Krasíkov
11 h zahájení slavností a jarmarku
- prodej
výrobků
certifikovaných
regionální značkou „Místní výrobek
ze západu Čech”
13 h zahájení kulturního programu:
Dračí strážce - pověst o kostele sv.
Archanděla Michaela v Michalových
Horách, divadelní představení žáků ZŠ,
Cavalla - hudební vystoupení, soubor
historické hudby Kladrub,
Perníková chaloupka - loutkové
divadlo pro děti, Romance - taneční
vystoupení souboru dobových tanců,
Soutěž o nejlepší štrúdl - příjem
štrúdlů do soutěže do 14 h, vyhlášení
v 16 h,
Neležme v posteli, zachraňujme
kostely
–
výstava,
Řemeslné
workshopy pro děti,
Moštování, prodej jablek a jablečných dobrot.
Dobré jídlo a pití.

Usnesení
ze 31.jednání Zastupitelstva
města Planá konaného dne
8.9.2010
U 119 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 30.jednání
Zastupitelstva Města Planá.
2. informaci o hospodaření Města
Planá a jím zřízených a založených
organizací ke dni 30.6.2010.
3. informaci odboru životního prostředí
o přípravě OZV stanovující výši
poplatku za komunální odpad pro
rok 2011.
4. dopis p. Brůžka s výhradami
k rozhodnutí Rady ve věci jeho
žádosti o instalaci dopravního
značení.
5. rozsudek KS v Plzni ze dne
25.5.2010, č.j. 14 Co 488/2009-306
o určení vlastnictví k nemovitostem
v areálu plánských jatek a podaném
dovolání Pavla Brejchy a Města
Planá proti rozsudku k Nejvyššímu
soudu ČR a informaci právního
zástupce města o vzniku kauzy a
výhledu jejího pokračování.
6. připomínky
občanů
vzešlé
z diskuse, podnět týkající se
rekonstrukce Kostelní ulice.

U 120 – ZMP schválilo:
1. program 31.jednání a ověřovatele
zápisu p. Miloslava Antropiuse a p.
Jana Teplíka.
2. rozpočtové opatření č. 3/2010,
příjmy i výdaje ve výši 100,515
mil.Kč.
3. výhled hospodaření Města Planá na
období
2010-2012
(nahrazuje
výhled schválený dne 4.11.2009).
4. ukončení smlouvy o hospodaření
s cennými papíry a zrušení účtu CP.
5. pravidla
pro
hospodaření
s prostředky uloženými ve fondu
oprav domů s tzv. přednostním
právem odkupu.
6. doplnění U ZMP č. 107/4 o údaje
týkající se období 2009 a části roku
2010.
7. aktualizované zásady Města Planá
stanovující postup při prodeji
nemovitostí z majetku města.
8. realizaci investiční akce – v domě
čp. 811 DPS Bohušova zrušení
elektrických přímotopů a jejich
nahrazení
ústředním
topením
s napojením na centrální výtopnu.
9. majetkoprávní záležitosti:
dodatek k usnesení č. 118.1.1.2 ze
dne 16.6.2010 : Pozemek v k.ú. Planá
u M.L. schválený k prodeji pro stavbu
objektu se dvěma prodejnami je
konkretizován geom.plánem č. 1911 160/2010, označen jako p.p.č. 1585/39,
výměra 2.171 m2. Kupní cena
pozemku je 1.454.570 Kč.
uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na budoucí převod bytu č. 13
v domě čp. 839
v Bohušově ulici,
s p.Hončarenkem, na základě smlouvy
o převodu práv a povinností uzavřené
mezi Mgr. Bařákem a p.Hončarenkem
dne 16.8.2010.
bezúplatné nabytí pozemku- p.p.č.
2872/10 o výměře 1245 m2 v k.ú.
Planá u M.L. od PF ČR, na základě
privatizačního projektu na přímého
nabyvatele.
odpis nedobytné pohledávky za
zemřelým Jiřím Peštou – dluh na
nájemném a službách za byt č. 1
v domě 768 v celkové výši 22.642 Kč.

U 121 ZMP rozhodlo:
1. v majetkoprávních záležitostech
prodat:
Jitce a Tomáši Prosovým pozemky p.p.č. 298/1o výměře 720 m2 a p.p.č.
858 o výměře 122 m2, k.ú. Pavlovice
nad Mží, kupní cena činí 49.500 Kč, je
splatná před vkladem kupní smlouvy do
KN.
Janu Němejcovi pozemek - p.p.č.
11/21 o výměře 820 m2 v k.ú.
Pavlovice nad Mží, kupní cena činí
56.550 Kč, je splatná před vkladem
kupní smlouvy do KN.

Pavlu a
Marii Beránkovým
pozemky - st.p.č. 1261 o výměře 17 m2
a p.p.č. 2064/7 o výměře 7 m2, k.ú.
Planá u Mar. Lázní, kupní cena činí
2.880 Kč, je splatná před vkladem
kupní smlouvy do KN.
p.Polívkovi byt č. 774/2 v domě čp. 774
v Bohušově ulici, k.ú. Planá u M.L. za
nabídnutou kupní cenu 350.000 Kč
splatnou před vkladem kupní smlouvy
do KN. Vyhlásit záměr prodeje těchto
nemovitostí:
stavba občanského vybavení, čp.
124 a čp. 125, včetně pozemků, st.p.č.
1/1 o výměře 332 m2 a st.p.č. 1/2 o
výměře 253 m2, v k.ú. Planá u
Mar.Lázní.
stavba občanského vybavení, čp.
54, včetně pozemku, st.p.č. 82 o
výměře 766 m2, v k.ú. Planá u
Mar.Lázní.
pozemek- část p.p.č. 1350/1 o
výměře cca 2000 m2, v k.ú. Planá u
Mar.Lázní.
pozemek – část p.p.č. 2872/10 cca
930 m2 se zpevněnou komunikací
v k.ú. Planá u M.L., po jeho zapsání na
list vlastnictví města Planá, vlastníkovi
nemocnice za kupní cenu 60 Kč/1 m2,
na základě smlouvy o budoucí kupní
smlouvě.
pozemek – část p.p. č. 132/3 o
výměře cca 80 m2, v k.ú. Vížka.
pozemky - p.p.č. 144/3 o výměře
57 m2, p.p.č. 144/5 o výměře 5 m2 a
p.p.č. 1863/148 o výměře 20 m2, v k.ú.
Planá u M.L.
pozemky a budovy v areálu jatek,
které jsou předmětem rozhodnutí
Krajského soudu v Plzni ze dne
25.5.2010, č.j. 14 Co 488/2009-306,
st.p.č. 1007 o výměře 39 m2, st.p.č.
861 o výměře 1439 m2, st.p.č. 667/2
o výměře 401 m2, st.p.č. 667/1 o
výměře 114 m2, st.p.č. 668 o výměře
316 m2, st.p.č. 669 o výměře 524 m2,
st.p.č. 1926 o výměře 56 m2, st.p.č.
1913/2 o výměře 9 m2, st.p.č. 1508/2
o výměře 458 m2, st.p.č. 1850/3 o
výměře 179 m2, st.p.č. 1850/5 o
výměře 47 m2, st. p.č. 1850/7 o výměře
73 m2, p.p.č. 1581/4 o výměře 394 m2,
p.p.č. 1581/6 o výměře 4.640 m2,
p.p.č. 1580/3 o výměře 32 m2, p.p.č.
1580/4 o výměře 381 m2, p.p.č. 1581/8
o výměře 20 m2, p.p.č. 1576/22 o
výměře 26 m2, p.p.č. 1581/2 o výměře
597 m2, p.p.č. 1579/22 o výměře 187
m2, p.p.č. 1584/3 o výměře 158 m2,
průmyslový
objekt bez čp/če na st.
p.č. 668, objekt občanského vybavení
bez čp/če na st. p. č. 667/1, objekt
občanského vybavení bez čp/če na st.
p. č. 669, objekt občanského vybavení
č.p. 575 na st.p. č. 861, zemědělská
stavba bez čp/če na st. p. č. 667/2,
v k.ú. Planá u Mar.Lázní.
neprodat: pozemek- část p.p.č.
3507/15 v k.ú. Planá u Mar.Lázní
z důvodu existujících podzemních sítí.

pozemky - p.p.č. 1452 a p.p. č.
1457 v k.ú. Zliv nad Mží.
neprodat byt č. 64/3 v domě čp. 64
v k.ú. Planá tzv. třetí osobě vzhledem
k osobám nájemců bytu.
pozemek - část p.p.č. 3509/1 o
výměře cca 140 m2, v k.ú. Planá u
Mar.Lázní.
pozemky - p.p.č. 446 o výměře 539
m2, p.p.č.447 o výměře 504 m2, p.p.č.
448 o výměře 1241 m2, p.p.č. 1125 o
výměře 198 m2, p.p.č. 346 o výměře
216 m2 a p.p.č. 289 o výměře 126 m2,
v k.ú. Vysoké Sedliště.
vyhlásit záměr směny nemovitostí:
pozemku – části p.p.č. 426 o výměře
181 m2 ve vlastnictví města Planá, za
p.p.č. 1291 o výměře 202 m2 ve
vlastnictví p.Nového, oba v k.ú. Otín u
Plané, s doplatkem za rozdíl ve výměře
směňovaných pozemků ve výši 1.050
Kč ve prospěch p. Nového.
2. uvolnit z investiční rezervy částku
100.000
Kč
jako
dar
obci
Heřmanice na rekonstrukci mostu
poškozeného při povodni v srpnu
2010.

Nehtový design nehtová modeláž,
manikúra
Nehtová modeláž UV gelem,
lakování, zdobení, malování
Manikúra, P- shine
Masáž rukou, parafín, peeling,
maska na ruce.
Příjemné ceny.
Věrnostní program.
Poliklinika Planá-přízemí.

Telefon: 723 757 248

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

PRACOVNÍ
NABÍDKA
Restaurace v Plané přijme

POMOCNOU SÍLU
DO KUCHYNĚ
Do stálého pracovního poměru.
Vyučení v oboru není
podmínkou.

Tel.: 721 380 096

DVAADVACÍTKA
- Akce říjen:
9.10.2010 POKERMÁNIE
16.10.2010 DISKOTÉKA
30.10.2010 TURNAJ ŠIPKY

BAR PLANÁ, NÁM.
SVOBODY 22
www.ubytovaniplana.cz,
tel.: 777 655 706

Malířské a lakýrnické
práce,

Petr ŠTULAJTER
– stavební a malířské práce.
Zateplování, opravy a malby
fasád, šlechtěné omítky a malby.
Vyřídíme dotace na zateplování
včetně úvěru. Vlastníme certifikát
jako osvědčení kvality v organizaci
v souladu s ISO 9001:2008.

Telefon:
604 612 198,
374 793 193

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

Karel Býček
– zemní práce,

Marie Koplová

stavební činnost. Planá,
Nádražní 802

oznamuje svým zákazníkům,
že dokončila rekonstrukci bytu
a zahájila opět masáže,
i medové.
Těší se na Vaše zavolání

na tel.č. 723 172 826
VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
JAN ČEČ, VÁCLAV RYBA
Strojní omítky, fasády, zateplování
domů (minerální vata, polystyrén),
rekonstrukce bytů, koupelnová
jádra, obklady, dlažby, lité podlahy,
výstavba rodinných domů.
Vlastníme certifikáty k zateplovacím
systémům.
Zajistíme Zelenou úsporám nebo
zajistíme financování.

Kontakt: 603 155 472
603 101 071
zednictví.cec@seznam.cz

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

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

MOBILNÍ SBĚR
objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zpětný odběr, který proběhne:

v pátek 22.10.2010
stanoviště mobilní sběrny

doba přistavení

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
16:30 – 16:40
16:45 – 16:55
17:05 – 17:15
17:20 – 17:30
17:45 – 18:00

a v neděli 24.10.2010
Josefova Huť
Pavlovice (Ve vilkách)
Pavlovice (u prodejny)
Planá, Nádražní (u bytovek)
Planá, Karlín
Planá, Fučíkova (u kotelny)
Planá, Bohušova

08:00 – 08:15
08:20 – 08:35
08:40 – 08:55
09:20 – 09:35
09:40 – 10:10
10:20 – 11:00
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.).
Železný šrot bude přebírat firma Jiří Hýsek.
Prosíme občany, aby odpady přinášeli na stanoviště v čase, kdy budou kontejnery přistaveny, aby
odpady byly ukládány přímo do nich!
Za Město Planá odbor ŽP MěÚ

PLÁNSKÝ BIOGRAF ŘÍJEN
pondělí 4.října
ve 20 hodin

USA
Vstupné 69 Kč

VRAHOUNI
Spencer je takový normální tajný nájemný
zabiják, který pracuje pro vládu. Jen je
krásná počítačová expertka a právě se
vzpamatovává z bolestného rozchodu.
Akční komedie, která neodolatelným
způsobem potvrzuje známé pravidlo, že
protiklady se přitahují. V tomto případě
ale přitahují ještě mnohem víc, například
další nájemné zabijáky. Mladý pár bude
muset vyměnit pohodlí novomanželského
života za nabitou zbraň a dobrou mušku.
úterý 5.října
ve 20 hodin

USA
Vstupné 64 Kč

DOSTAŇ HO TAM
Hudební byznys se bohužel hroutí a
podle toho vypadá dusná porada jednoho
vydavatelství, na níž se marně hledají
nápady na jeho resuscitaci. Až jistý Aaron
Green přijde s nápadem, že by se dal ve
slavném klubu Greek Teatre v Los
Angeles uspořádat vzpomínkový koncert
enfant terrible rockové scény, Alduse
Snowa. Kdyby Aaron věděl, jak si to
tímhle nápadem zavaří, asi by si ho
odpustil...
středa 6.října
ve 20 hodin

USA
Vstupné 74 Kč

SALT
Agentka CIA složila Evelyn Salt přísahu
povinnosti, cti a lásky k vlasti. Její loajalita
se ale stane důvodem řady otázek poté,
co ji ruský přeběhlík obviní z toho, že je
ruskou špionkou. Salt se dá na útěk,
během kterého využívá veškerých svých
schopností a mnoholetých zkušeností v
roli tajného agenta k tomu, aby unikla
svým pronásledovatelům...
pondělí 11.října
ve 20 hodin

ČR
Vstupné 49 Kč

KDO CHCE ZABÍT JESSII?
Docent Jindřich Beránek a docentka
Růžena Beránková jsou manželé. On
pracuje ve fabrice, ona učinila významný
objev a to prostředek k ovlivňování snů.
Zatímco demonstruje svůj objev na
mezinárodním symposiu, řeší on problém
stále padajícího jeřábu. Řešení najde v
comicsovém seriálu o Jessii, Supermanovi a antigravitačních rukavicích…
úterý 12.září
ve 20 hodin

SR
Vstupné 49 Kč

CARSTENSZ
Vysoko nad neprobádanou novoguinejskou džunglí, prorážející těžké dešťové
mraky, se tyčí Sněžné hory. Nad nimi se
vypíná ostrý vápencový jehlan, nejexotičtější a zároveň nejhůře dostupná
hora světa, Carstenszova pyramida. Jako
první stál na jejím vrcholu roku 1962

horolezec Heinrich Harrer. Přístup k jejímu úpatí přes území bojovného kmene
Damal patří i dnes mezi nejdobrodružnější expedice. Kromě získání
povolení
je
největším
problémem
přesvědčit nahé domorodce, aby pomohli
s transportem materiálu přes horskou
džungli až na mohutné ledovce
obklopující legendární horu. Největší
překvapení ale expedici teprve čeká...
středa 13.října
ve 20 hodin

ČR
Vstupné 49 Kč

ACH, TY VRAŽDY – HŘÍCHY
PROFESORA SODOMKY
Další z příběhů bývalé advokátky
Kalendové a jejího vnuka - kriminalisty
Kamila, které představil Zdeněk Zelenka
v televizním seriálu České televize – Ach,
ty vraždy. Tentokrát se musí babička
ujmout role suplující profesorky francouzštiny, aby pronikla do dění na gymnáziu,
které navštěvoval student, jenž byl zabit.
Tím, že objasní okolnosti i původce jeho
smrti,
pomůže
nejen
prosazení
spravedlnosti, ale opět i svému vnukovi,
jehož postavení u policejních šéfů není
díky jeho zbrklosti právě nejlepší...
Hlavní roli vytvořila Jiřina Bohdalová.
Tato televizní premiéra je uvedena v
našem kině v rámci přehlídky z Festivalu
filmů v Ostrově nad Ohří.
pondělí 18.října
v 17.30 hodin

Vstupné 74 Kč

ČARODĚJŮV UČEŇ
Balthazar Blake je čarodějným mistrem,
který se v současném Manhattanu snaží
ubránit město před svým úhlavním
nepřítelem
Maximem
Horvathem.
Balthazar na to ale sám nestačí a proto
vyhledá pomoc Davea Stutlera, zdánlivě
obyčejného člověka, který v sobě ale
ukrývá netušené možnosti, a učiní z něj
navzdory jeho pochybám svého učně.
úterý 19.října
ve 20 hodin

ČR
Vstupné 64 Kč

NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
Film o čtyřech živořících umělcích.
S výjimkou mladé zvukařky, studentky
FAMU, už sice mají za sebou filmy, co
dostaly ceny, Lvy, dobré kritiky a hrály se
s úspěchem na řadě festivalů. Ale nechodí na ně diváci. Jejich další spolupráce se
řítí do ztracena. Producentka s režisérem
právě jedou do Pelhřimova, do metropole
českých rekordů a kuriozit. Zavolal je tam
šéf Agentury Dobrý den, který má pro
naše filmaře tři čtvrtě miliónu v hotovosti,
jako zálohu na natáčení. Je to tak
významný argument, že další debata je
celkem zbytečná. Zadání je jasné:
Hluboce lidské příběhy lidí, co dokázali
vlastní pílí něco, co nikdo jiný patrně na
světě neumí. Eskamotéři novověku.

středa 20.října
ve 20 hodin

Francie
Vstupné 69 Kč

22 VÝSTŘELŮ
Charismatický Jean Reno jako Charly
Matteï hraje ve francouzském thrilleru
bývalého mafiána, který poslední tři roky
vede klidný život v ústraní a věnuje se
své rodině. Jednoho rána ho na parkovišti
přepadnou maskovaní muži a zasáhnou
22 kulkami. On však střelbu přežije a jeho
krutá pomsta na sebe nenechá dlouho
čekat. Minulost Matteïa dožene, když se
objeví jeho kamarád z dětství. Přísahali si
věrnost na život a na smrt, ale věci se
mají po letech jinak...
pondělí 25.října
ČR
ve 20 hodin
Vstupné 64 Kč

NEBE PEKLO
Nový český dokument Nebe Peklo nahlíží
do komunity lidí s neobvyklými koníčky
označované zkratkou BDSM (Bondage,
Dominance, Sadismus, Masochismus).
Portrétuje několik mužů a žen, kteří se
vyžívají v extrémně bolestivých či navenek nestandardních formách rozkoše.
úterý 26.října
ČR
středa 27.října
Vstupné 69 Kč
ve 20 hodin

ROMÁN PRO MUŽE
Román pro muže vypráví příběh tří
sourozenců - Cyrila, Bruna a Anety, kteří
mají kvůli předčasné smrti rodičů
mnohem pevnější pouto, než bývá
obvyklé. A to přesto, že se povahově
snad
už
nemůžou
víc
lišit.

TŘI FILMY PRO DĚTI
Z FESTIVALU V OSTROVĚ
pondělí 11.října
v 17 hodin

ČR
Vstupné 5 Kč

DÍVKA NA KOŠTĚTI
Česká filmová komedie o zmatcích, které v
pohádkové říši i ve světě lidí způsobí
uprchlá čarodějnická učnice Saxana.
úterý 12.října
ČR
v 17 hodin
Vstupné 5 Kč

KOUZELNÁ TETIČKA
VALENTÝNA
Veselá pohádka s písničkami o kouzelnici
Valentýně, o zamotaném pátrání po zmizelém baronovi a o síle správného slova.
středa 13.října
ČR
v 17 hodin
Vstupné 5 Kč

LEŤ, PTÁKU LEŤ!
Přísný a nepříliš oblíbený učitel může u
svých žáků dosáhnout mimořádné obliby.
Když si jejich oblíbený učitel zlomí nohu
těsně před chystanou cyklistickou výpravou,
nahradí ho právě onen přísný kolega. Jeho
nedobrovolní svěřenci sice zprvu nehoří
nadšením, ale nakonec se přesvědčí, že
není dobré člověka okamžitě zavrhovat jen
proto, že si s ním zprvu nerozumíme.
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