Zprávy z města
Poslední
jednání
plánského
zastupitelstva
vzešlého
z voleb
v roce 2006 se konalo 6.října t.r.
Projednány a schváleny byly mimo
jiné
majetkoprávní
záležitosti,
rozpočtové opatření číslo 4/2010,
vyhláška o ceně známek na
popelnice pro rok 2011. Zastupitelé
dále rozhodli změnit účel daru pro
obec Heřmanice postiženou ničivou
povodní v srpnu t.r. Dar měla obec
původně použít k financování nového
mostu. Měla a má však dosud
obrovské
výdaje
na
zajištění
nezbytných provozních záležitostí.
Jen likvidace odpadu stála asi 1,5
mil. Kč, což je téměř celý roční
rozpočet obce. Dar od města Planá
ve výši 100.000 Kč může nyní použít
právě na úhradu provozních výdajů.
Celé znění usnesení je uvedeno dále
v listu.

Komunální volby 2010
v Plané
Ve dnech 15. a 16.října t.r. se
v Plané
konaly
volby
do
zastupitelstva města.
Dále uvádíme jména nových členů
s uvedením volební strany, za kterou
kandidovali.
Jan Teplík – Suverenita – blok Jany
Bobošíkové – strana zdravého
rozumu
ČSSD – MUDr. Zdeňka Bartáková,
ing. Sylva Kapolková, ing. Pavel
Žižka
Josef Matějovský – KDU-ČSL
KSČM – RSDr. Josef Švarcbek, Mgr.
Stanislav Kvasnička, JUDr. Josef
Bělohlávek.
ODS – Mgr. Martina Němečková, ing.
Pavel Nutil, MUDr. Jiří Kučera, ing.
Karel Vrzala
TOP 09 – ing. Václav Krejčí, MUDr.
Věra Marešová, ing. Miroslav Křístek.
Ustavující jednání, na kterém by měli
být
zvoleni
nový
starosta,
místostarosta a členové rady, se

bude konat ve středu 10.listopadu t.r.
Pouze v případě, že by byl podán
soudu podnět k přezkumu výsledku
voleb, by se ustavující jednání konalo
později.
M.Mertlová

Cena známky na popelnice
2011
Známky na popelnice pro rok 2011
poněkud podraží. Navýšení jde na
vrub především vyšší DPH a vývoji
inflace. V dále uvedené tabulce
najdete výši poplatku podle objemu
nádoby a četnosti vývozu. Poplatek
za odvoz odpadu z chatových oblastí
zůstává stejný a to ve výši 500 Kč za
rok.
výše ročního poplatku
objem 1x7
1x14
vl
60
110
120
240
1100

1860
3280
2980
5360
21840

1060
1870
1700
3060
12450

kombinovaný
vývoz
1450
2560
2320
4180
17030

První adventní neděle
Rok se s rokem sešel, a ač se to
nezdá, Vánoce jsou za dveřmi. První
jejich připomínkou bude v neděli
28.listopadu v 17 h na náměstí
Svobody
rozsvícení
vánočního
stromu a výzdoby za hudebního
doprovodu.

Povinná výměna řidičských
průkazů
Již po několikáté upozorňujeme, že
ke dni 31.prosince t.r. končí platnost
řidičských průkazů vydaných od
1.1.1994 do 31.12.2000. Držitelé
těchto průkazů si je musí vyměnit a
to do 31.prosince t.r. Řízení vozidla
bez platného řidičského průkazu by
mohlo přijít dost draho. Nenechávejte
výměnu na poslední chvíli, ušetříte si
zdlouhavé čekání.

Na všechny popelnice dojde
Ve čtvrtek 4.listopadu t.r. bude
prováděn
výsyp
popelnic
ve
zvláštním režimu. Popelářské auto
bude město objíždět několikrát za
sebou. Nejdříve vysype popelnice o
objemu 60 l, v dalším kole popelnice
o objemu 110 l, ve třetím kole
popelnice 120 l atd. Cílem tohoto
počínání je prokazatelně zjistit
průměrnou
hmotnost
odpadu
v jednotlivých
typech
popelnic.
Zjištěné údaje jsou potřebné pro
sestavování kalkulace poplatku za
odpad. Nemusíme se tedy bát, když
nám zůstane nádoba u domu po
prvním projetí svozového auta plná,
že se na nás zapomnělo. Děkujeme
za pochopení.
Odbor ŽP MěÚ Planá

Více míst pro děti v MŠ
Od ledna příštího roku bude
v budově
mateřské
školy
ve
Smetanově ulici otevřena další třída.
Nově může být přijato až 28 dětí.
Podle vyjádření ředitelky MŠ p.
Kvasničkové tak budou kladně
vyřízeny všechny žádosti rodičů o
přijetí dítěte do MŠ.

Poděkování voličům
Ve dnech 15. a 16.října t.r. proběhly
volby, ze kterých vzešlo nové
plánské zastupitelstvo. Kdo byl
zvolen, je uvedeno na jiném místě.
Kdo ze zastupitelů bude zvolen
starostou a místostarostou, kdo se
stane členem rady města, to se
dozvíme po prvním zasedání nového
zastupitelstva.
Chtěl
bych
poděkovat
všem
plánským občanům, kteří k volbám
přišli a odevzdali svůj hlas. Projevili
tak zájem o Planou a její budoucnost
a podpořili ty, kteří pro ni chtějí něco
udělat.
Je ale škoda, že se k volbám
dostavilo jen 1910 voličů, což činí
43,09 %
z počtu
plánských
oprávněných voličů. Je to sice o cca
1,8 % více než před čtyřmi lety, ale

stále méně než polovina. Někdo se
třeba dostavit nemohl, ač by jinak
volit šel, ostatní buď jít nechtěli nebo
mají pocit, že volby se jich netýkají.
Někteří si z kandidátů nemohli nikoho
vybrat. Na adresu těchto bych chtěl
uvést, že každý měl šanci nabídnout
svou osobu některé ze stran, nebo
mohl
sám
iniciovat
sestavení
kandidátky, ať už pod hlavičkou
některé
politické
strany
nebo
sestavenou z nezávislých kandidátů.
Mohl by si po zvolení prokázat své
vlastní schopnosti a vůli podílet se na
rozvoji našeho města. Na vlastní kůži
by také poznal, že se nejedná o
lehkou práci. Kdo nešel k volbám,
připravil se o šanci ovlivnit vývoj ve
městě, ovlivnit to, kdo bude nadále
stát v čele našeho města a
rozhodovat o jeho záležitostech.
Chtěl bych také poděkovat všem
členům volebních komisí za jejich
práci a zejména za to, že volby
proběhly bez problémů a volební
hlasy byly rychle sečteny.
Nám všem nově (i staronově)
zvoleným členům zastupitelstva přeji
hodně úspěchů v práci a co nejméně
rozporů. Vždyť úkolem zastupitelstva
je starat se o město a ne řešit
stranické problémy.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Humanitární sbírka – odvoz
věcí
Ve středu 13.října t.r. přijeli
pracovníci Diakonie Broumov pro
věci z letošní humanitární sbírky.
Objem nasbíraných věcí činil více
než 12 m3 a na jejich uložení bylo
potřeba přes 150 pytlů a 40 krabic.
Poděkování patří všem plánským
občanům,
kteří
takové velké
množství darovali, ale i těm, kteří
věci od dárců přebírali, balili a
nakládali.
H.Ťupová

Zveme rodiče s budoucími prvňáčky
na „Den otevřených dveří“ školní
družiny při ZŠ Planá, Na Valech
konaný 24. listopadu 2010 od 14 do
16 hodin. Během odpoledne Vám
ukážeme naši školní družinu a
seznámíme Vás s její pestrou a pro
děti vždy atraktivní činností. Zájemci
budou mít možnost se zúčastnit

kreativní dílny, tentokrát s tématem
malování na hedvábí napařovacími
barvami.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
M. Braucci

Bude se vypínat
Dodávka elektřiny do Pavlovic včetně
části Na Drahách a Černý Mlýn bude
dne 26.listopadu t.r. přerušena od 8
do 16 h z důvodu provádění
nezbytných prací na distribuční
soustavě.

Charitativní koncert na
Sv. Anně
Spolek pro obnovu kostela Sv. Anny
v Plané
zastoupený
panem
Konrádem
z
Tirschenreuthu
zorganizoval zajímavý charitativní
koncert. V neděli 16.října t.r. od 17
hodin mohli návštěvníci kostela za
pěkného podzimního počasí vyslechnout koncert kytarového tria z
Německa a sborový zpěv pěveckého
sboru Fontána z Mariánských Lázní.
Účinkující vystoupili zadarmo, aby
tak
podpořili
shromažďování
finančních prostředků na obnovu
vnitřních prostor fary v Plané.
Na koncert přijela řada hostů
z partnerského města Tirschenreuth.
Účinkující od nich dostali v závěru
koncertu drobné dárky a květiny.
V kostele byla připravena pokladnička, do které mohli návštěvníci
koncertu vložit finanční příspěvek.
Celkem se vybralo 8.350 Kč a 275
EUR. Díky těmto penězům budou
ještě před zimou dokončeny podlahy
v jedné místnosti a zaplaceny drobné
zednické práce na plánské faře.
H.Ťupová

Správa cenných papírů
města Planá
Volné finanční prostředky fondu
rezerv v rozsahu 18 mil Kč byly od
září 2007 spravovány správou aktiv
České spořitelny. Snahou bylo
dosáhnout
vyšších
úroků
než
poskytuje běžný bankovní účet či
termínovaný
vklad.
Investiční
strategie
byla
založena
dost
konzervativně. Podíl akcií činil 10 %,
90 % bylo uloženo v dluhopisech a
v peněžních fondech. To se projevilo
jako
moudré
právě
v době
ekonomické krize, kdy propad u
úrokových instrumentů nebyl hrozivý.
V letošním roce byla spolupráce již
ukončena, neboť potřeba volných
finančních prostředků města rychle
vzrostla. Přesto je třeba hodnotit
danou správu velice pozitivně, neboť

celkový výnos majetku činil v hrubých
výsledcích 1,015 mil. Kč, což
představuje
průměrné
roční
zhodnocení 2,6 %. Lze konstatovat,
že nastavená investiční strategie
umožnila
zhodnocovat
peněžní
prostředky na úrovni nejlepších
sazeb na bankovním trhu v dané
době. Město Planá si tak vytvořilo
další zdroje na krytí rozvoje města.
H.Ťupová

Nabídka kulturních akcí
Městské kulturní středisko připravilo
na měsíc listopad:
23.listopadu v 18 h v zasedací
místnosti
na
městském
úřadu
přednáška PhDr. Markéty Novotné
„Zmizelá Planá“ (co stávalo a
nestojí).
V roce 2011 zahájíme cyklus
přednášek „Jak se v Plané...“ (učilo,
sportovalo, muzicírovalo...), budeme
rádi, když nám sdělíte své náměty.
28.listopadu v 17 h
- na náměstí Svobody - první
adventní
neděle
rozsvícení
vánočního stromu a výzdoby za
hudebního doprovodu.
30.listopadu - zájezd do Divadla v
Mariánských Lázních na představení
Kubánské rytmy aneb netradiční
večer na netradičním místě. Koncert
kapely obohatí tanečníci, kteří
přítomné naučí to, co sami výborně
umějí. Představení je od 19.30 h,
odjezd autobusu z AN Planá v 18.50
hod. Cena vstupenky s dopravou je
210 Kč.
Další informace:
Prosíme
o
včasné
potvrzení
stávajících abonentů na předplatné
do Plzně.
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 čp. 56
budete informováni.
Podrobnosti naleznete na plakátech
MěKS a tel. 728 488 038,
mks@muplana.cz.

Návštěvní kniha na webu
města
Rozhodnutím
zastupitelstva byly
upraveny
podmínky
vkládání
příspěvků do návštěvní knihy na
webu města Planá. Někteří pisatelé
zneužívali možnosti anonymního
vstupu
a
vkládali
příspěvky

urážlivého, někdy i vulgárního
obsahu.
Vstup do návštěvní knihy se napříště
řídí těmito pravidly:
Zakázány jsou jakékoliv projevy,
které jsou v rozporu s platnými
zákony ČR.
Nejsou tolerovány vulgarismy,
urážky,
pomluvy,
rasistické
postoje, a tzv. skrytá reklama.
Propagace komerčních aktivit a
reklama
na
výrobky
není
povolena.
Šíření spamu na diskusích není
povoleno.
Diskutér
musí
respektovat
soukromí jiných osob, nesmí
zveřejňovat jejich telefonní čísla,
adresy
či
jiné
soukromé
informace.
Chcete-li upozornit na článek
umístěný na internetu, vložte
odkaz na tento. Nevkládejte
zkopírovaný text článku.
Příspěvky,
které
zjevně
nesouvisejí s tématem diskuse,
budou smazány.
Povoleno není ani opakované
vkládání stejných příspěvků, tedy
tzv. tapetování.
Jak se registrovat:
Na forum@muplana.cz zašlete
email opatřený e-podpisem. Zpět
Vám budou zaslány přístupové
údaje s potvrzením aktivace.
Na forum@muplana.cz zašlete
email (bez e-podpisu) ve formátu
Jméno
a
Příjmení;
Datum
narození; Doručovací adresa. Na
doručovací adresu Vám na
doručenku
budou
zaslány
přístupové údaje. Po vrácení
potvrzené doručenky Vám bude
přístup aktivován.
Na forum@muplana.cz zašlete
email (bez e-podpisu) ve formátu
Jméno
a
Příjmení;
Datum
narození; Doručovací adresa a
napište, že si přihlašovací údaje
osobně vyzved-nete na Městském
úřadě Planá.
Administrátor si vyhrazuje právo
zasahovat do diskusí v případě
porušení pravidel slušného chování
diskutérů. Ti, kdo budou pravidla
porušovat, musí počítat s tím, že jim
může být přístup do diskusního fóra
na neomezenou dobu zablokován.
Provozovatel
www
stránek
neodpovídá za obsah autorských
příspěvků.
Ing. Jiří Ťupa, administrátor

Dům dětí zve:
22. listopadu – VÝTVARNÁ DÍLNA –
adventní věnce – 14 h, klubovna
DDM
23.
listopadu
–
SPORTOVNÍ
ODPOLEDNE – 14.30, tělocvična
ZŠ Planá náměstí
zveme
V neděli
28.
listopadu
všechny na VÁNOČNÍ VÝSTAVU.
Přijďte si koupit vánoční dárky nebo
jen načerpat inspiraci.
V neděli bude otevřeno od 16.30 do
19 h. Výstava potrvá do 3. prosince
2010. V pondělí až v pátek bude
otevřeno vždy od 9 do 12 h a
odpoledne od 13 do 17 h.
V týdnu od 29. listopadu do
3.prosince 2010 nebude otevřena
KLUBOVNA VOLNÉHO ČASU.
V prosinci: 5. prosince – SETKÁNÍ
S MIKULÁŠEM – Hornické muzeum
v 15 h.
Za DDM Lenka Vivodíková

Nepostrádáte brýle?
Dne 29.9.2010 byly v lese u Kyjova
nalezeny dioptrické brýle se světlehnědými obroučkami.
Poctivý nálezce je předal do
kanceláře sociálního oddělení MěÚ
Planá – přízemí č. dveří 3, telefon
374 752 919.

V listopadu u katolíků
v Plané a okolí
(mimo pravidelný pořad)
Úterý 2.11. v 16 h Dušičková
pobožnost na plánském hřbitově u
hlavního kříže s žehnáním vašich
hrobů a poté mše sv. v kostele.
Úterky – vždy od 15 h čas pro vás na
faře, v 16 h modlitby matek a v 17 h
mše sv.
Pátek 5.11. v 15.30 h tichá adorace
a v 17 h mše sv.
Sobota 6.11. v 9 h stěhování zbylého
nábytku z kostela do fary(provizorní
depozitář)- otevřené dveře fary – kdo
chce, ať se podívá, kam jsme dospěli
také s vaší pomocí. Fungování
Charity je ovšem nadále omezené.
Nejsou však omezena společná
setkávání.
Pátek 3.12. v 6 h rorátní mše sv.
Děkuji - děkujeme…...
Určitě chceme – chci poděkovat
dobrému Bohu za to, že žehnal po 16
let našemu panu starostovi Ing. Karlu
Vrzalovi – a také jemu, že se
v dobrých snahách nechal vést
svědomím a nedbal kariéristických
možností, a že se jeho starostování
stalo skutečnou službou. Jistě je
třeba poděkovat také těm, kteří s ním

tvořili tým a pomáhali vzniku dobrých
hodnot…
V Bibli
máme
jednu
důležitou
připomínku: „Vybízím vás – ať se
konají prosby, modlitby, přímluvy,
díkuvzdání za všechny lidi, za krále a
za všechny, jimž je svěřena moc,
abychom mohli vést klidný a pokojný
život ve vší zbožnosti a důstojnosti.“
(apoštol Pavel v 1. Timoteovi 2,1n.)
Proto se chceme my křesťané modlit
také za ty, kteří mají nově v našem
městě sloužit…. A pokud budou chtít,
rádi jim budeme zpětnou vazbou – a
v tomto smyslu se těšíme na
spolupráci.
Farář J.Šašek

Vánoční výstava ručních
prací
Základní škola v Chodové Plané a
Občanské sdružení pro obnovu
tepelského regionu pořádají vánoční
výstavu ručních prací. Výstava se
koná v sále kulturního domu v
Chodové Plané ve dnech 3. a
4.prosince od 10 do 18 h a
5.prosince od 10 do 16 h.
Po dobu výstavy budou probíhat
kursy
ručních
prací.
V pátek
3.prosince to bude pletení z pedigu a
hrnčířský kruh, v sobotu 4. prosince
to bude výroba betlému ve formě
adventního
věnce,
v
neděli
5.prosince výroba šperků. Dále
batikování
hedvábí,
výroba
vánočních
dekorací,
navlékání
korálků, patchworkové ozdoby. Na
sobotní kurs je třeba přihlásit se
předem. Kurs stojí cca 300 Kč.
Pokud máte zájem vystavit také své
výrobky (práce), přihlaste se na tel.
č. 606 847 821 p.Račákové.
Jste
srdečně zváni! Vstupné dobrovolné.

Žáci SOU Planá byli
v Milířích
Dne 5. října 2010 žáci oborů
Ošetřovatel, Pečovatelské práce,
Provoz služeb a Kuchařské práce ze
SOU v Plané navštívili Domov pro
postižené děti na Milířích.
Zaměstnanci
výše
uvedeného
zařízení nám poskytli podrobné
informace o jednotlivých úsecích své
činnosti a ochotně odpovídali na
konkrétní dotazy žáků týkající se
současné legislativy i běžného chodu
domova. Pro žáky našeho učiliště
bylo setkání s postiženými dětmi
velmi přínosné. Měli jsme možnost ve
skupinkách navštívit klienty na úseku
chráněného bydlení, zdravotního
oddělení, keramické dílny a podívat
se do školy.

Úsilí zaměstnanců domova při péči
o svěřené klienty v nás vzbudilo
obrovský respekt a úctu. Není
jednoduché pracovat s handicapovanými spoluobčany den za dnem a
s nehynoucí trpělivostí jim pomáhat
při
každodenních
běžných
činnostech, aby i oni mohli postupně
získávat uspokojivý pocit naplněného
života. Bohužel,
někteří klienti
domova jsou tak závažně zdravotně
postiženi, že jejich integrace mezi
ostatní zdravé spoluobčany nebude
zřejmě nikdy možná, a oni si prožívají
své utrpení bez výhledu na zlepšení
každý den.
Je s podivem, že ačkoli Domov pro
osoby se zdravotním postižením
avizoval akci Den otevřených dveří
s dostatečným předstihem, naši žáci
s hrstkou několika dalších jednotlivců
byli jedinými návštěvníky této akce.
Jako by v dnešní uspěchané době
zaměřené na krásu, úspěch a
perfektní výkony nezbyla chvíle a
prostor pro soucit a pomoc těm,
kterým se nedostalo tolik zdraví jako
ostatním. Přitom každá pomoc je zde
v domově vítána: naši žáci uspořádali
sbírku ošacení, upekli všem klientům
piškotové rolády a nechyběly ani
další drobné dárečky. Každý z nás si
uvědomil, jak je zdraví vzácné, a pro
žáky našeho učiliště je jejich život
vlastně velmi jednoduchý a šťastný,
ačkoliv si velmi často stěžují na vše
možné.
Všem zaměstnancům a klientům
domova děkujeme touto cestou ještě
jednou za velmi milé přijetí a
připojujeme obrovský obdiv k jejich
záslužné a nelehké práci.
Kolektiv zaměstnanců SOU v Plané

provozovatel
restaurace
pan
Matoušek se svým kolektivem.
Nejenže bylo o všechny zúčastněné
příkladně postaráno, ale před i po
skončení
akce
prokázali
nadstandardní ochotu, organizační
zkušenosti a co nejvíce – milý lidský
přístup.
Mnohokrát děkujeme a všem vřele
doporučujeme.
Rodina Říhova a Pajdrmanova

Blahopřejeme…
..všem dále uvedeným plánským
občankám a občanům, kteří v měsíci
říjnu t.r. oslavili svá životní jubilea.
Jsou to paní a pánové
Břetislav Augustin, Michal Czigléczki,
Věra Dvořáková, Olga Frančíková,
Růžena Grymová, Vlasta Hnízdilová,
Jan Hofbauer, Milena Chaloupková,
Terezie
Kapounková,
Emanuel
Přibyl, Alžběta Růžičková, Jiří
Svoboda, Markéta Tomášková, Věra
Ziněvičová.

Ředitelka MŠ děkuje ….
… panu L. Cibulkovi ( firma
DOSEKO) a panu R. Švarcbekovi
(firma HASICÍ TECHNIKA), kteří o
prázdninách v době dešťů zajistili
zdarma posekání obou školních
zahrad. Oceňuje, že občas některý
tatínek nebo sponzor mateřské škole
ochotně pomůže, daruje drobný
materiál, či provede malé opravy.
Každá taková pomoc je vítaná.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali za báječně
prožitý svatební den našich dětí,
který se konal v sobotu 25.září t.r. v
„Restauraci na koupališti“ v Plané.
Z obrovské části má podíl na zdaru
celého
významného
dne

Večerní běh Planou
19. října 2010 se konal již tradiční
Večerní běh Planou. Ani nepřízeň
počasí neodradila 226 závodníků.
Sešli se zde sportovci z mateřských
škol Planá, Bezdružice, Chodová
Planá, Tachov. Také ze základních
škol Planá náměstí, Planá Valy,
Planá Zámecká, Chodová Planá,
Bezdružice, Tachov Zárečná, Tachov
Kostelní, Tachov Hornická, Tachov
P. Jilemnického, Mariánské Lázně,
Gymnázium Stříbro, Gymnázium
Tachov, Velká Hleďsebe a nechyběli
členové Baníku Stříbro, Dorostenci,
muži a ženy byli z SV Baník Stříbro,
AC Mariánské Lázně, SK Přimda,
Planá, AC Pročevily, SPŠ Světce,
SEŠ Mariánské Lázně, SOU Planá,

SC Marathon Plzeň a HŠ Mariánské
Lázně.
Všem sportovcům děkujeme za
účast,
poděkování
patří
také
sponzorům
akce:
mlékárna
EHRMANN STŘÍBRO, s.r.o.
–
jogurty pro každého účastníka a pro
vítěze, SRPŠ při ZŠ Planá náměstí –
ceny pro vítěze.
Velký dík si zaslouží organizátoři celé
akce - učitelé ZŠ Planá náměstí, pan
Bostl, učitelé ZŠ Planá Valy,
kuchařky a provozní pracovníci ZŠ
Planá náměstí, pan Havel, HZS
Planá a Městská policie Planá.
Zde jsou výsledky (další umístění
najdete na webových stránkách ZŠ
Planá náměstí):
Předškoláci I.: 1. Tomáš Luong,
Planá, 2. Jakub Zápotočný, Planá, 3.
Markéta Andrlová, Baník Stříbro
Předškoláci II. : 1. Natálie Matysová,
ZŠ Ch.P. 2. Jaroslav Šroub, ZŠ
Planá náměstí, 3. Jenifer Kalašová,
MŠ Planá
Nejmladší žákyně I.: 1. Marie
Ščasnárová, ZŠ Ch. Planá, 2.
Štěpánka
Rabová,
ZŠ
Planá
náměstí, 3. Natálie Havlíčková, ZŠ
Planá náměstí
Nejmladší žáci I.: 1. Jan Veselý, ZŚ
Planá náměstí, 2. Radek Andrle,
Baník Stříbro, 3. Martin Kapolka, ZŠ
Planá náměstí
Nejmladší žákyně II.: 1. Nikola
Mojžíšová, ZŠ Ch. P. 2. Laura
Gabčová, Baník Stříbro, 3. Sophie
Kroupová, ZŠ Planá náměstí
Nejmladší žáci II.: 1. Martin Vyšín,
Baník Stříbro, 2. Roman Miklas, ZŠ
Planá náměstí, 3. Martin Slavík, ZŠ
Planá náměstí
Mladší
žákyně:
1.
Veronika
Šrámková, Baník Stříbro, 2. Kateřina
Aubrechtová, ZŠ TC Zárečná, 3.
Alexandra Suková, ZŠ Mar. Lázně
Mladší žáci: 1. Lukáš Tonka, ZŠ
Planá náměstí, 2. Pavel Kudláček,
ZŠ Chodová Planá, 3. Adam Kolář,
ZŠ Bezdružice
Starší žákyně: 1. Marina Počikajeva,
ZŠ TC Hornická, 2. Barbora
Chytilová – Baník Stříbro, 3.
Stanislava Šůsová – Baník Stříbro
Starší žáci: 1. Martin Ovčačík, ZŠ
Planá Valy, 2. Daniel Macik, ZŠ
Planá Valy, 3.Tomáš Kadlec – ZŠ
Bezdružice
Putovní pohár tentokrát získala ZŠ
Planá náměstí.
Gratulujeme. L. Vivodíková

Vzpomínka na Jana BAARA
Je smutnou skutečností, že 3. září
2010 zemřel po delší těžké nemoci

podplukovník Pohraniční stráže Ing.
Jan Baar. Celý jeho život byl spojen s
rodným Chodskem, pohraničními
oblastmi Českého lesa a Šumavy.
Jan Baar se narodil v Postřekově v
roce 1923. Po přestěhování do
sousedního
Klenčí
dokončil
docházku do tehdejší měšťanské
školy a začal se učit truhlářem v
Domažlicích. Na podzim roku 1938
postihl horní chodské obce „černý
týden“, při kterém byly tyto obce
dodatečně obsazeny přesto, že byly
osídleny výhradně českým obyvatelstvem. Jan měl štěstí, že již byl v
učení, protože českým obyvatelům
na
obsazeném
území
nebylo
dovoleno vstoupit do učení a nebylo
umožněno
vyšší
vzdělání.
Po
vyučení v roce 1941 byl totálně
nasazen na práci v Bavorsku.
Po osvobození se vrátil do Klenčí a
jako mnoho mladých mužů nastoupil
do nově se tvořícího Sboru národní
bezpečnosti. Působil na mnoha
místech při ochraně československých hranic v oblasti Plánska a
Borska. Odborné vzdělání si doplnil
na Vojenském učilišti v Lipníku nad
Bečvou. Po vyřazení v roce 1951
nastoupil v hodnosti poručíka k nově
vzniklé 12. brigádě Pohraniční stráže
v Plané u Mariánských Lázní. Později
byl vyslán na studium Vojenské
technické
akademie
Antonína
Zápotockého v Brně. Po ukončení v
roce 1964 sloužil v různých funkcích
u brigády Pohraniční stráže v Plané a
Sušici až do odchodu do důchodu v
roce 1978.
Jan Baar měl výrazný vypravěčský
talent. Znalosti života v pohraničí v
celé jeho šíři zobrazil v knihách Na
hranici a Na hranici dvou světů,
několik povídek bylo zveřejněno i v
povídkové knize Sloužili jsme v
Pohraniční stráži. Život v Klenčí na
přelomu předminulého a minulého
století minulého zobrazil v knize
Obrázky z Klenčí. Připravoval i
pojednání
o
svém
příbuzném
Jindřichu Šimonu Baarovi. To už se
mu již nepodařilo dokončit.
Jan Baar byl pravidelným účastníkem
na našich setkáních sekce ochránců
československých státních hranic
KČP v Plané. Často vzpomínal na
těžké poválečné roky na Plánsku a
dobu
budování
lidově
demokratického
později
socialistického zřízení. V osobě Jana
Baara odešel hrdý Chod, vlastenec a
zasloužilý
příslušník
naší
československé Pohraniční stráže.
Čest jeho památce !
Stanislav Kvasnička ml.

Usnesení
ze 32.jednání Zastupitelstva
města Planá konaného dne
6.10.2010
U 122 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 31.jednání
ZMP a závěrečnou zprávu o
plnění uložených úkolů.
2. informaci o výši příspěvku pro
LSPP v Tachově pro rok 2010 –
150.000 Kč.
U 123 – ZMP schválilo:
1. program 32.jednání a ověřovatele
zápisu p. MUDr. Marii Průchovou
a p.Mgr. Martinu Němečkovou.
2. obecně závaznou vyhlášku Města
Planá č. 6/2010, kterou se mění
příloha č.2 obecně závazné
vyhlášky č. 3/2008 (o výši
poplatku za komunální odpad).
3. rozpočtové opatření č. 4/2010,
příjmy i výdaje ve výši 101,0
mil.Kč.
4. změnu usnesení č. 121/2 – dar
obci Heřmanice bude poskytnut
na krytí provozních výdajů (odvoz
odpadů) v roce 2010.
5. majetkoprávní záležitosti:
5.1. směnu nemovitostí – část 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. Finanční vyrovnání
za rozdíl výměr činí 1.050 Kč ve
prospěch p. Nového.
5.2. změnu podmínek pro
uskutečnění směny pozemků
s Plzeňským krajem, SÚS Stříbro,
podle usnesení č.78.1.3 ze dne
4.2.2009. Vypouští se podmínka
uskutečnění směny po dokončení
stavby „rozšíření areálu SÚS
Stříbro s novým vjezdem“,
protože SÚS Stříbro záměr
výstavby nového vjezdu do areálu
zrušila.
U 124 – ZMP rozhodlo:
1. v majetkoprávních záležitostech:
1.1. prodat:
1.1.1. manželům Rovenským
pozemky - p.p. č. 144/3 o výměře
57 m2, p.p. č. 144/5 o výměře 5
m2, p.p.č. 1863/148 o výměře 20
m2, k.ú. Planá u Mar.Lázní. Kupní
cena činí 9.840 Kč, je splatná
před vkladem kupní smlouvy do
KN.
1.1.2. manželům Ťupovým pozemek
- p.p č. 2064/8 o výměře 104 m2, k.ú.

Planá u Mar.Lázní. Kupní cena
pozemku včetně dřevin činí 16.780
Kč, je splatná před vkladem kupní
smlouvy do KN.
1.1.3. České poště,a.s. pozemek –
st.p.č. 2185 o výměře 39 m2 v k.ú.
Planá u Mar.Lázní. Kupní cena
pozemku činí 4.680 Kč, je splatná
před vkladem kupní smlouvy do KN
1.1.4. p.Brejchovi pozemky a budovy,
které jsou předmětem rozhodnutí
Krajského soudu v Plzni ze dne
25.5.2010, č.j. 14 Co 488/2009306, 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, průmyslového
objektu bez čp/če na stavební
parcele č. 668, objektu občanského
vybavení bez čp/če na stavební
parcele č. 667/1, objektu
občanského vybavení bez čp/če na
stavební parcele č. 669, objektu
občanského vybavení č.p. 575 na
stavební parcele č. 861,
zemědělské stavby bez čp/če na
stavební parcele č. 667/2, v k.ú.
Planá u Mar.Lázní, za dohodnutou
kupní cenu 2.000.000 Kč.
Kupní smlouva bude uzavřena
v případě, že Nejvyšším soudem
ČR budou zamítnuta podaná
dovolání Pavla Brejchy a města
Planá proti rozsudku Krajského
soudu v Plzni ze dne 25.5.2010, č.j.
14 Co 488/2009-306, za podmínek
podle smlouvy o budoucí smlouvě
kupní vyhotovené právním
zástupcem města.
ZMP schválilo prodej nemovitostí
za kupní cenu nižší, než je cena
v daném čase a místě obvyklá,
když za takovouto cenu obvyklou
považuje cenu zjištěnou znaleckým
posudkem Ing. Josefa Červeného č.
2426-08 ze dne 22.9.2008, která
k tomuto dni činila 15.000.000 Kč.
Odchylku od ceny obvyklé
zdůvodňuje ve smyslu § 39 odst. 2

zákona o obcích tím, že kupující je
již vlastníkem další části areálu
jatek, je vlastníkem technologických
zařízení umístěných v budovách,
které jsou předmětem převodu,
investoval do nemovitostí, které
jsou předmětem převodu, finanční
prostředky ve značné výši,
provozování areálu odděleně není
prakticky možné a na převáděných
nemovitostech váznou zástavní
práva. Dalším důvodem je zajištění
kontinuálního provozu areálu a tím i
podpora zaměstnanosti ve městě
Planá.
1.2. vyhlásit záměr prodeje pozemku
- p.p.č. 11/10 v k.ú. Pavlovice nad
Mží.
2. z návrhu 4.rozpočtového opatření
bude vypuštěna položka
1.150.000 Kč na dokončení
rekonstrukce domu čp. 56.
Uvedená částka bude přesunuta
do investiční rezervy. O úhradě
víceprací a její výši rozhodne
zastupitelstvo vzešlé z nových
voleb.
3. vyhovět žádosti p. Černé o
možnost splácet dluh na
nájemném za nebytové prostory
(restaurace na autobusovém
nádraží) ve výši 109.598 Kč bez
poplatku z prodlení měsíčními
splátkami ve výši 3.000 Kč
počínaje měsícem listopad 2010.
4. že s okamžitou platnosti bude
možné přispívat do návštěvní
knihy na internetových stránkách
města jen po povinné registraci.
Pravidla přístupu budou
zveřejněna v záhlaví návštěvní
knihy

NEHTOVÝ DESIGN
Poliklinika Planá – přízemí,
telefon 723 757 248
nehtová modeláž UV gelem
malování, lakování, zdobení
potažení přírodních nehtů
gelem
manikúra, P shine
parafín, masáž rukou
peeling, maska na ruce

Prodám garáž nad ZVAKem,
zavedená elektřina,
cena 90 000 Kč,

tel.: 736 667 201

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

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

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

Karel Býček – zemní práce,

Psí salón Planá, náměstí 22,

stavební činnost. Planá,
Nádražní 802

na tel. č. 723 172 826

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

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

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
CERTIFIKÁTY
K ZATEPLOVACÍM SYSTÉMŮM.
SYSTÉM M.
ZAJISTÍME ZELENOU
ZELENOU ÚSPORÁM
NEBO ZAJISTÍME FINANCOVÁNÍ.
FINANCOVÁNÍ.

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

DVAADVACÍTKA - listopad :
1.-5.11. Halloweenský týden v baru –
HALLOWEEN HORKÝ NÁPOJ !
Celý týden akce pro vás !
6.11. POKERMÁNIE POKRAČUJE
13.11. DISCO VEČER + půlnoční
překvapení
20.11. TURNAJ ŠIPEK
– hlaste družstva
Info : 777 655 706,
Bar 22, náměstí , PLANÁ,
FACEBOOK: Bar Planá
náměstí Svobody 22, 348 15 Planá

Tel. 604 879 002

BABIČČINO
VÁNOČNÍ CUKROVÍ
(Dle receptů našich babiček, žádné
rostlinné a umělé tuky)
Upečeme Vám až 18 druhů cukroví.

Objednávejte do 25.11.2010
na mobilu 774 554 339, 723 220 340
Nabízíme tento sortiment:
(letos s novými druhy cukroví)

-

DVAADVACÍTKA PLANÁ
Vám nově nabízí možnost
Vánočních večírků v novém
klimatizovaném prostředí.
Kapacita cca 20 lidí ,
rezervace prosím předem na baru nebo
na telefonu.
Občerstvení zajistíme dle přání
po domluvě předem.
Speciální přání není problém.

www.ubytovaniplana.cz,
e-mail: Info@plana22.com,
tel. 777 655 770, 777 655 095
náměstí Svobody 22, 348 15 Planá

-

Vanilkové rohlíčky
Linecké slepované světlé a tmavé
polévané čokoládou
Linecké slepované cukrované
Mandlové kartičky
kartičky
Kokosová kolečka polévaná
čokoládou
Kokosky
Ořechová kolečka s mandlí a
čokoládou
Strojkové slepované
Kokosové strojkové
Bochánky s ořechy a marmeládou
Máslové obláčky slepované
Šlehačkové cukroví
Kokosové foukané
Krupicové kuličky (nepečené)
Piškotové
Piškotové kuličky (nepečené)
Nugátové košíčky a rohlíčky polité
čokoládou
Vánoční perníky nejen do pusinky
(dekorace na stromeček a slavnostní
tabuli)
Mini kremrolky (1ks/5kč) –
vyzkoušejte a ochutnejte výborné
domácí kremrolky – STOJÍ ZA TO
☺

CENA ZA 1 KG KČ 300,NEBO 13 EURO
(cena bez kremrolek)
Na Vaše objednávky se těší
Renata a Marie. Rády Vám
zpříjemníme Vánoční svátky tím,
že budete mít o jednu starost méně.

PLÁNSKÝ BIOGRAF LISTOPAD
pondělí 1.listopadu
v 17.30 hodin

USA (dabováno)
Vstupné 69 Kč

POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
Fantastické dobrodružství, které se
odehrává
ve
světě
zničeném
vyčerpávající válkou. Žijí v něm čtyři
národy, které vyznávají vždy jeden ze čtyř
základních elementů - oheň, vodu,
vzduch a zemi. Ohnivý národ usiluje o
celosvětovou
dominanci
a
svým
sousedům nabízí jen dvě možnosti porobení
nebo
totální
vyhlazení,
respektive vypálení. Jedinou nadějí utlačovaných národů byli donedávna jejich
mistři, kteří dokázali vybrané elementy
používat jako zbraně. I ty se ale
Ohnivému národu postupně podařilo
eliminovat. Teď jeho vojska nezadržitelně
postupují na hlavní město Vodního
kmene a zdá se, že není síly, která by je
zastavila.
úterý 2.listopadu
USA
ve 20 hodin
Vstupné 69 Kč

MACHŘI
Snímek Machři s Adamem Sandlerem,
Kevinem Jamesem, Chrisem Rockem,
Davidem Spadem a Robem Schneiderem
je komedií o pěti mužích, kteří byli jako
malí kluci nejlepšími kamarády, a teď se
poprvé po třiceti letech rozhodnou
společně se svými rodinami hromadně
strávit
víkend
s
oslavou
svátku
4.července. Snaží se navázat právě tam,
kde v minulosti přestali, a zjišťují, že
“stárnout" nemusí být synonymem pro
"dospívat".
středa 3.listopadu
USA
ve 20 hodin
Vstupné 69 Kč

DÁL NEŽ SE ZDÁLO
Erinin ironický smysl pro humor a
naprostá otevřenost naprosto okouzlil
Garretta. A to všechno u piva a u snídaně
druhý den ráno. Jiskra přeskočila a byla z
toho plnohodnotná letní láska a nikdo
nečekal, že potrvá, až se Erin bude
muset vrátit do San Francisca a Garrett
zůstane kvůli práci v New Yorku. Jenže
když se šest týdnů radovánek nenápadně
změní v něco hlubšího, ani jeden z nich si
není jistý, že to chce ukončit.
pondělí 8.listopadu
USA, Čína
(dabováno)
v 17.30 hodin
Vstupné 74 Kč

poblíž
temných
vod
islandského
Rejkjavíku. Skupinu turistů zachrání ze
ztroskotané výpravy stará velrybářská
loď. Její posádka však nutně potřebuje
čerstvou návnadu... Krvavá řež o život
začíná.
středa 10.listopadu
Polsko
ve 20 hodin
Vstupné 69 Kč

TRIK
Napínavá kriminálka s humornými prvky
vypráví příběh geniálních podvodníků,
kteří vymyslí mistrovský plán, jak se
pomstít těm, kteří je zradili. Chytře napsaná, kvalitně obsazená a skvěle natočená
evropská variace Dannyho parťáků.
pondělí 15.listopadu
USA
ve 20 hodin
Vstupné 74 Kč

LET´S DANCE 3
Hiphopová pohádka poprvé uchvátila
diváky v létě roku 2006 a nyní pokračuje
jako Let´s Dance 3D. Režisér Jon M.
Chu, který debutoval s Let´s dance 2 Street Dance, se vrátil, aby režíroval
multi-talentované obsazení třetího dílu,
včetně tanečníků z druhého dílu Adama
G. Sevaniho a Alyson Stoner, kteří
pokračují ve své původní roli a nově
příchozího Ricka Malambriho, Sharni
Vinsonovou a další.
úterý 16.listopadu Belgie (dabováno)
v 17.30 hodin
Vstupné 74 Kč

SAMMYHO
DOBRODRUŽSTVÍ
Film vypráví příběh mořské želvy
Sammyho od jeho narození až do
dospělosti. Za svůj život mořské želvy
přeplavou tisíce kilometrů, aby se pak v
dospělosti vrátily na pláž, kde se narodily.
Sledujeme malého Sammyho na jeho
úžasné cestě plné dobrodružství s kamarádem Rayem a jeho hledání přítelkyně
Shelly. Ústředním motivem je přátelství,
odvaha a láska a film zábavnou formou
předává dětem poselství o potřebě
ochraňovat naši planetu. To všechno v
úžasné 3D animaci. Když máš kámoše,
není co řešit...

úterý 23.listopadu
ve 20 hodin

USA
Vstupné 69 Kč

EXPENDABLES –
POSTRADATELNÍ
Skupina
žoldáků
se
vydává
na
nebezpečnou misi do Jižní Afriky, jejímž
cílem je svržení nelítostného diktátora.
Nedlouho po zahájení si ovšem začnou
uvědomovat, že věci nejsou tím, čím se
zdají být. Zjistí, že se ocitli v pasti, která
je všechny může stát život. Začíná
nelítostný boj, na jehož konci může být
jen jeden vítěz. Elektrizující akční thriller,
s nímž se na plátna vrací Sylvester
Stallone v žánru, který ho proslavil.
Partnery mu budou akční hvězdy
současnosti Jason Statham a Jet Li.
středa 24.listopadu
USA,
Velká Británie, Kanada
ve 20 hodin
Vstupné 69 Kč

SCOTT PILGRIM PROTI
ZBYTKU SVĚTA
Toto dílo je všechno, jen ne tradiční film.
Roztomile potrhlá romantická komedie
říznutá akcí, světem videoher a
vizuálními i slovními fóry snad v každé
vteřině pochází z dílny Edgara Wrighta,
který už párkrát prokázal, že mu není nic
svaté. Ani nebezpeční zombíci nebo příliš
aktivní důchodci. Scott Pilgrim vám pro
změnu ukáže, jak moc lze také trpět pro
lásku.
pondělí 29.listopadu
ve 20 hodin

USA
Vstupné 69 Kč

WALL STREET: PENÍZE
NIKDY NESPÍ
Michael Douglas zpět ve své oscarové
roli finančního žraloka Gordona Gekka.
úterý 30.listopadu
ve 20 hodin

FILMOVÁ HISTORIE
Vstupné 50 Kč

AKCE B
Film líčí hrdinný boj příslušníků čs.
armády a SNB s banderovci a jejich
přisluhovači.

KARATE KID
Život, o který nestál. Učitel, jakého by
nečekal.
úterý 9.listopadu
Island
ve 20 hodin
Vstupné 69 Kč

REJKJAVÍK
Texaský masakr motorovou pilou,
prošpikovaný černým humorem ve stylu
Evil Dead, přenesený na palubu lodi

pondělí 22.listopadu
v 17.30 hodin

USA, VB
Vstupné 64 Kč

AVATAR
Vítejte v novém světě za hranicí vaší
fantazie
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