Zprávy z města

Převaděč v Plané končí

Daňové přiznání

Plánští zastupitelé jednali na svém
27.zasedání dne 3.února t.r. především o
rozpočtu města na rok 2010. Město bude
hospodařit celkem s 88 mil. Kč, přičemţ
neinvestiční výdaje budou činit 58 mil. Kč
a na investiční akce je vyčleněno 30 mil.
Kč. Zastupitelé dále vzali na vědomí
písemnou informaci Policie ČR a Městské
policie v Plané o stavu veřejného
pořádku, informaci o dotacích, o které
město poţádalo a o dotacích jiţ
poskytnutých. Schválilo obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2010 o školských obvodech
základních
škol
v Plané,
změny
katastrální hranice mezi obcí Lestkov a
městem Planá, majetkoprávní záleţitosti
a podání ţádostí o další dotace. Celé
znění zápisu je vyvěšeno na tabuli ve
vstupní hale, usnesení je pak vyvěšeno
na úřední desce a na webu.
Další jednání zastupitelstva se bude
konat 17.března a na programu bude m.j.
rozdělení
hospodářského
výsledku
příspěvkových organizací a dary a
příspěvky na sportovní a zájmovou
činnost.

V minulém roce jsem informoval plánskou
veřejnost o postupu digitalizace. Mimo
jiné jsem uvedl, ţe plánský převaděč
bude převádět analogový televizní signál
do listopadu 2011. Tento termín je
konečným termínem ukončení provozu
analogového vysílání. Podle aktuální
informace plánský převaděč končí s
programy ČT2 ke dni 28.2.2010 a ČT1 ke
dni 31.3.2010.
Fr. Slabý, místostarosta

Následující informace můţe být zajímavá
pro všechny občany, kteří jsou povinni
podat přiznání k dani z příjmu fyzických
osob. Pracovnice Finančního úřadu
v Tachově budou ve dnech 11. a
18.března 2010 vţdy od 9 do 12 a od 13
do 16 hodin v místnosti č. 16 (zasedací
místnost) v l.patře Městského úřadu v
Plané vybírat daňová přiznání, podávat
informace a k dispozici budou i formuláře
pro přiznání daně.

Velikonoční výstavka

Označení nemovitostí
a poštovních schránek

KANTORSKÝ BÁL

Kolektiv pracovníků Základní školy
náměstí Svobody připomíná……
….ţe se mílovými kroky blíţí sobota
20. března 2010, kdy se uţ po třinácté
přemění krásná aula školy v kouzelný
taneční sál, ve kterém přivítají tradiční
příznivce plánských Kantorských bálů, ale
i všechny ostatní. A co se nabízí?
Příjemný společenský večer při hudbě
skupiny pana L. Říhy TRIANGL,
občerstvení, bohatá tombola a působivé
předtančení profesionálů i šikovných
ţaček školy.
Vstupným, tombolou či konzumací
občerstvení přispějí hosté do fondu, který
bude vyuţit ve prospěch ţáků školy.

Prodejní výstavka předmětů s velikonoční
tématikou se uskuteční v posledním
březnovém týdnu od pondělí 29. do
středy 31.března ve vstupní hale radnice.
Své výrobky zde budou prodávat ţáci
SOU Planá. Přijďte se potěšit pohledem
na tradiční i méně tradiční velikonoční
výzdobu. Za symbolické ceny si můţete
zakoupit výrobky nejen pro oko. K mání
bude i velikonoční mazanec a beránek.
I kdyţ třeba nic nekoupíte, alespoň se
můţete inspirovat, jak vyzdobit svůj
příbytek.

Výběrové šetření
v domácnostech
Český statistický úřad bude i v letošním
roce provádět šetření o ţivotních
podmínkách
domácností
v České
republice. Výběr domácností je náhodný,
provádí jej počítač. Vybrány byly i některé
domácnosti z našeho města. Šetření
proběhne v období 20.února aţ 9.května
2010. Provádějí jej speciálně vyškolení
tazatelé. Pokud vaši domácnost navštíví
takový tazatel, musí se prokázat
speciálním průkazem tazatele, svým
občanským průkazem a pověřením, ţe
má šetření provádět (nebo průkazem
zaměstnance
ČSÚ).
Anonymita
získaných údajů a získaná data jsou
důsledně chráněna. Tazatelé jsou vázáni
mlčenlivostí
o
všech
šetřených
skutečnostech.
O tom, ţe šetření bude probíhat, je
informována i městská policie. Pokud vás
některý z tazatelů osloví, můţete se v
případě jakýchkoliv pochybností, či
potřebě dalších informací obrátit na
pověřené pracovnice ČSÚ
Mgr. Siudovou, tel. 377 612 265,
731 439 313
a ing. Toušovou, tel. 377 612 272.

Připomínáme majitelům domů jejich
povinnost
označit
budovu
číslem
popisným, které jim určil městský úřad.
Tato povinnost je stanovena paragrafem
32 zákona o obcích. Její nedodrţení je
posuzováno jako přestupek a za ten
můţe být uloţena pokuta aţ do výše 10
tis. Kč. Neoznačený dům můţe svému
majiteli způsobit i další potíţe. Jen tak
namátkou - pošta bude mít problémy
s doručováním poštovních zásilek nebo
přivolaná záchranná sluţba dům bez
čísla nenajde.
Označují se také
rekreační objekty a to čísly evidenčními.
Označení nemovitostí popisnými a
evidenčními čísly budou v následujícím
období kontrolovat při svých pochůzkách
městští stráţníci.
Připomínáme také občanům bydlícím
v obytných domech nutnost označit
jmenovkami své poštovní schránky.
MM

Připomínáme…
… nezapomeňte, ţe do 31.března t.r.
musí být zaplaceny letošní poplatky za
psy a nájemné z pozemků pronajatých od
Města Planá.
… v podatelně MěÚ si můţete koupit
výpravné publikace Zdeňka Procházky
„Sklářství v Českém lese na Domaţlicku
a Tachovsku“ a „Příběhy vepsané do
kamene 1 a 2“, dále knihu „Planá ve staré
fotografii“ a pohlednice z okolí Plané.
… povinnou výměnu řidičských průkazů
vydaných od 1.1.1994 do 31.12.2000 drţitelé jsou povinni si je vyměnit do
31.12.2010.

Výzva
Máte-li zájem a vhodné předpoklady pro
funkci člena komise pro řešení přestupků,
přihlaste se neprodleně u p. Marcely

Brabcové na Městském úřadu v Plané.
Ta Vám poskytne všechny potřebné
informace.

Skryté parkoviště
S parkováním kolem plánské polikliniky
byly léta problémy. Za budovou se
nacházela zpevněná plocha, na které
mohlo parkovat cca 8 automobilů. Prostor
byl ale určen jen pro vozidla zdravotníků.
Před budovou bylo místo pro parkování
omezené a tak pacientům nezbývalo neţ
auto odstavit na vzdálených parkovacích
stáních. Přesto, ţe vjezd do prostor za
poliklinikou byl označen značkou „zákaz
vjezdu“,
řada
řidičů
značku
nerespektovala
a
za
poliklinikou
parkovala.
Městští
stráţníci
místo
kontrolovali a ukládali pokuty. Někdy ale
pochopitelně zavírali oči, neboť by bylo
jistě nelidské pokutovat například rodiče,
který veze k ošetření své nemocné dítě.
Město delší dobu řešilo vybudování
nového parkoviště. Nebylo to tak
jednoduché, jak by se zdálo. V objektu za
poliklinikou měly plynárny svoji regulační
stanici. Byly ochotny objekt i se
souvisejícími pozemky městu převést, ale
ukázalo se, ţe stavba není zapsána
v katastru nemovitostí. Tento nedostatek
se po příslušném řízení podařilo odstranit
a objekt i s pozemky pak město od
plynáren odkoupilo. Regulační stanice
byla přemístěna za město. Bylo ale třeba
získat ještě další plochy, protoţe plocha
pozemků ve vlastnictví města byla
nedostatečná. Město proto uzavřelo
s vlastníkem dalších pozemků smlouvu,
na jejímţ základě získalo tyto pozemky
do vlastnictví. Dále musel být zlikvidován
nepotřebný sklad, plechové garáţe a
septik. Po odstranění těchto překáţek
mohla být stavba zahájena.
S ohledem na velké výškové rozdíly byl
vyrovnán terén (odtěţeno cca 500 m3
zeminy). Kromě 44 parkovacích míst,
z nichţ jsou 3 vyznačena jako parkoviště
pro invalidy, byl nově upraven příjezd a
vystavěny komunikace mezi stáními. Dále
byly nově upraveny chodníky, a to i na
druhé straně vozovky, osazeno bylo nové
osvětlení, upraveny zelené plochy,
vytvořeny bezbariérové přístupy. Cena
stavby činila 5,4 mil. Kč. Stavbu provedla
firma Benda Chodová Planá, která
zvítězila ve výběrovém řízení.
Stavba byla dokončena koncem loňského
roku. Letos přijdou na řadu jen drobné
dodělávky. Parkoviště tak můţe slouţit
zdravotníkům i návštěvníkům polikliniky.
Tuto větu zdůrazňuji. Nebylo by dobré,
kdyby zde parkovali řidiči, kteří nejdou na
polikliniku, a zabírali tak místa pacientům
a zdravotníkům.
Po úpravě parkoviště ale přetrvává určitý
problém. Některým řidičům zřejmě není
známo, ţe za poliklinikou lze jiţ
zaparkovat, a staví svá auta před
budovou na místě vedle komunikace
vedoucí kolem budovy k parkovišti. Tato
komunikace je ale úzká a projede jí jen
jeden automobil. Prostor před budovou by
měl slouţit jen k vyhýbání aut. Pokud na
něm ale parkuje auto, nemůţe jiné auto

odbočující z hlavní silnice na parkoviště
dát
přednost
autu
z parkoviště
vyjíţdějícímu, zůstává tedy v prostoru
křiţovatky
a
vytváří
tak
velmi
nebezpečnou situaci.
Nedovolené stání před poliklinikou je
proto důsledně stráţníky monitorováno a
pokutováno.
Věřím, ţe návštěvníci polikliniky i
zdravotníci výhodnost nového parkoviště
hodnotí kladně.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Bilanční schůze STP
Místní organizace SVAZU TĚLESNĚ
POSTIŢENÝCH v ČR, o.s., bilancovala
rok 2009.
V sobotu 19.února se sešlo 70 členů
plánské organizace Svazu tělesně
postiţených a jejich hostů na bilanční
schůzi. Schůze se tentokrát uskutečnila v
kině,
jehoţ
pracovníkům
upřímně
děkujeme za poskytnutí prostor a
zajištění
kulturního
programu.
Na schůzi byla zhodnocena činnost
organizace za uplynulý rok a schváleny
hlavní směry činnosti na letošek. Členská
základna MO STP se oproti minulému
roku zvýšila přijetím 17 nových členů na
162 členů z Plané, ale i z Kočova,
Chodové Plané a dalších okolních obcí a
to i přesto, ţe došlo k přirozenému úbytku
členů. Na schůzi byla i p. Dušková, která
se pravidelně účastní našich akci,
přestoţe se jiţ před lety odstěhovala do
Prahy.
Svojí účastí a vystoupením zvýraznili
význam schůze hosté - starosta Plané
p. Ing. Vrzala, dále předsedkyně Okresní
organizace
STP
p.
Volejníková,
předsedové organizací v Tachově
p. Kolářová a p. Typovská, z Boru
p. Lukáčová a vedoucí Centra pro
zdravotně postiţené Plzeňského kraje
Tachov p. Dobrotová.
Za čestného člena, vzhledem k zásluhám
a přínosu pro činnost STP, byl všemi
členy přítomnými na schůzi přijat pan Ing.
Karel Vrzala. Mezi čestné členy,
vzhledem k dlouhodobému působení
v organizaci, byl zařazen také pan
Emanuel Ferus (100 let), paní Milada
Černá (92 let) a paní Aneţka
Kostohryzová (90 let).
Ve zprávě o práci organizace bylo
zdůrazněno, ţe práce STP v Plané se
soustřeďuje zejména na aktivní zapojení
našich členů do ţivota obce a k hájení
specifických zájmů a potřeb tělesně
postiţených občanů. Svaz tělesně
postiţených se právem můţe pochlubit,
ţe přispívá k zlepšení zdraví svých členů,
k jejich uţšímu spojení s ţivotem města,
ţe jeho prostřednictvím se daří zapojit
zdravotně postiţené občany města Planá
do společnosti.
Ve zprávě o práci organizace bylo dále
konstatováno, ţe v uplynulém roce
uskutečnil
OV
STP
rekondici
v
Jáchymově, kterou absolvovalo i 8 našich
členů. Zajištěna byla i účast na
mimořádném ozdravném pobytu v Koutě
na Šumavě pro 8 našich členů. Další naši
členové se zúčastnili i rekondicí Svazu

postiţených civilizačními chorobami a
akcí SONSu. Také v letošním roce
zajistíme svým členům ozdravné a
rekondiční pobyty.
Výbor organizace se snaţí udrţovat
kontakt se všemi členy. Sleduje
významná výročí a jeho členky navštěvují
jubilanty s malým dárkem. Zvláště jsou
navštěvováni ti, kteří jsou dlouhodobě
nemocní nebo nechodící. Letos jsme se
zúčastnili s malým dárkem také oslav
100. narozenin pana Feruse, kterého i
nadále povaţujeme za našeho čestného
člena.
Zájemcům byla v uplynulém roce
umoţněna návštěva bazénu v Tachově
za niţší úhradu. Také v letošním roce je
moţno tuto výhodu vyuţít, máme
přislíbeno cca 10 poukázek po 120 Kč,
kaţdá je na 10 plavání.
Také se hovořilo o zájezdech, které
pořádáme pro naše členy, ale i pro
ostatní občany města. V roce 2009 bylo
uskutečněno pět zájezdů, kterých se
zúčastnilo skoro 200 účastníků. Podrobně
o těchto zájezdech na schůzi pohovořila
paní Neubergová, která s vyuţitím svých
dlouholetých zkušeností z kulturního
střediska aktivně a velmi dobře tyto
zájezdy připravuje.
Zájezdy můţeme uskutečňovat jen díky
podpoře Městského úřadu v Plané, který
nám poskytuje dotaci na dopravu, za coţ
upřímně děkujeme. Peníze na naši
činnost nám vloni poskytl také dohlíţecí
výbor Jednoty a obec Kočov, za coţ jim
patří náš dík. Pro zajištění cen do soutěţí
pro účastníky rekondice v Koutě na
Šumavě nám daroval své výrobky p. Dr.
Popov, za coţ patří dík i jemu. Pan
Příšovský se i letos nabídl, ţe členům
STP bude drobné opravářské práce
provádět zdarma. Materiál si samozřejmě
kaţdý dodá.
Naše organizace se připojila k výzvě OO
STP a pomohla těm, kteří to nutně
potřebovali. Věnovali jsme 2.000 korun
na
pomoc
občanům
postiţeným
povodněmi v roce 2009. Peníze byly
předány přímo starostovi postiţené obce
v jihočeské Putimi.
Málo je občany vyuţívána moţnost
probrat
problémy
při
zdravotních
postiţeních a hledat jejich kvalifikované
řešení při pravidelných konzultacích
Centra
pro
zdravotně
postiţené
Plzeňského kraje v Plané. Při tomto
centru funguje i půjčovna zdravotnických
potřeb.
Pro naše členy je výhodné pravidelně
sledovat vývěsku naproti radnici, aktuální
informace se také mohou dozvědět v
Klubu důchodců, jehoţ činnost se s prací
naší organizace úzce prolíná, vţdy v
úterý a pátek, a také denně v prodejně
hraček "JOKER" pod autobusovým
nádraţím.
Závěrem bylo zdůrazněno, ţe chceme i
nadále zapojovat handicapované občany
s jejich pomocí do různých aktivit, do
ţivota
města
a
umoţňovat
jim
plnohodnotný ţivot. A o to nám všem
přece jde.
J. Ansl st., předseda MO STP.

Adoptujte památku
Kolem Plané je velké mnoţství drobných
kamenných památek, pomníčků, boţích
muk, kříţů a kříţků. Mnohé jiţ mají své
opatrovníky a je to skvělý pocit, ţe někdo
má tak blízko ke krajině, kde má svůj
domov. Hodně těchto památek je ale ve
velmi špatném stavu. Bylo by dobré je
zmapovat a postupně se starat o jejich
obnovu. Napadla mne myšlenka jakési
adopce těchto památek – obdobně jako
to chodí v ZOO. Kdo by se k té památce
přihlásil, zajistil by dle moţností její
opravu a následně jakousi údrţbu.
Jedinou odměnou by ale byl pouze dobrý
pocit. Je to asi utopie, ale přesto, kdyby
měl někdo do toho chuť, dejte vědět na
můj e-mail (antropka@seznam.cz). Ze
začátku stačí tip na objekt, který by to
podle vás potřeboval.
M.Antropius

Tilo Ettl vystavuje
v Tirschenreuthu
V partnerském městě Tirschenreuth
představí svoji tvorbu výtvarník Tilo Ettl,
který ţije a tvoří v našem městě. Výstava
obrazů a pastelů s názvem " Theater des
Lebens"
bude
zahájena
vernisáţí
3.března 2010 v 18 h v prostorách muzea
města Tirschenreuth. Výstava potrvá do
21.března.

Rozšíření ordinačních hodin
MUDr. Milan Velík ordinuje v ORL
ambulanci plánské nemocnice i v pátek
od 13 do 15 h.

Městská policie informuje:
Díky kamerovému systému města Planá
bylo v únoru t.r. zaznamenáno odkládání
odpadů mimo vyhrazené místo v ulici
Jateční a nám. Svobody. Přestupci byli
potrestáni blokovou pokutou s povinností
odklidit odpad dle platné obecně závazné
vyhlášky Města Planá č. 2 ze dne
28.1.2004, kterou se stanoví systém
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území města
Planá a systém nakládání se stavebním
odpadem.
Dále upozorňujeme, ţe sběrné nádoby
rozmístěné v Plané jsou určeny pro
tříděný odpad vzniklý od fyzických osob
– nejsou určeny pro odkládání odpadů od
právnických subjektů.
Upozorňujeme řidiče motorových vozidel,
kteří naleznou za stěračem vozidla od
stráţníků Městské policie „Předvolání pro
nepřítomného
pachatele
dopravního
přestupku“, aby se dle poučení na
tiskopisu dostavili ve vlastním zájmu do 8
dnů na sluţebnu Městské policie. Jestliţe
se majitel (provozovatel) vozidla nemůţe
ve stanovené lhůtě dostavit, můţe se
telefonicky se stráţníky domluvit na jiném
termínu. Pokud tak neučiní, bude tento
přestupek oznámen na odbor dopravy
v Tachově.

Pro případ povodně
V prosinci loňského roku byla v rámci
opatření prováděných k předcházení a
zamezení škod při povodních.provedena
prohlídka záplavových území vodních
toků ve správním území našeho města.
Pod dojmem zjištěných skutečností
upozorňujeme občany na nebezpečí,
která mohou způsobit skladováním
různých materiálů, paliva, odpadů,
předmětů a stavbou lávek a různých
hrazení na pozemcích či v sousedství
vodních toků.
Tyto skládky a stavby se stanou při
zvýšení hladiny vody odplavitelnými a
mohou způsobit zhoršení odtokových
poměrů nebo ucpání koryta níţe po toku
a tím zvýšit nebezpečí povodně nebo její
škodlivé následky.
Období tání je poslední příleţitostí pro
vyklizení všeho, co k tekoucí vodě
nepatří.
Můţe se nám hodit
Varování obyvatelstva při nebezpečí
povodně lze provést sirénami.

Tento tón se pouţívá i
při ţivelní
pohromě, úniku nebezpečných látek
v souvislosti s dopravní nehodou nebo
průmyslovou havárií, teroristickém útoku.
Po zaregistrování sirény je nutné mj.
sledovat sdělovací prostředky pro zjištění
podrobnějších informací.
OŢP MěÚ Planá

Zase něco o odpadech –
tentokrát elektrozařízení
Pouţité domácí elektrospotřebiče, nářadí
a nástroje se nemusejí stát odpadem, ale
tzv. zpětně odebíraným elektrozařízením.
Občané mohou kompletní elektrozařízení
odevzdat na místech zpětného odběru ve sběrném dvoře odpadů, v rámci
mobilních svozů či přímo v prodejnách
„elektro“, kde „vymění starý za nový“ při
nákupu
modernějšího
domácího
pomocníka.
Jedině tak je zaručeno jejich předání
odborné firmě, která se specializuje na
jejich recyklaci. Při recyklaci je aţ 96 %
materiálu opět vyuţito. Za kaţdý
odevzdaný kompletní výrobek obdrţí
obec recyklační příspěvek. Nekompletní
elektrospotřebiče jsou povaţovány za
odpad. Odevzdávají se pouze ve
sběrném dvoře odpadů a v rámci
mobilních svozů.
Recyklace a odstraňování takto vzniklých
odpadů znamenají pro obec jen náklady,
které se následně promítají do výše
poplatku za odpady.
OŢP MěÚ Planá

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá
připravilo na měsíc březen 2010:
7.3.2010
–
zájezd
do
Divadla
v Mariánských Lázních na představení
„Vrátila se jednou v noci“. Odjezd
autobusu v 18.50 z AN Planá. Pro další
zájemce
je
moţnost
doobjednání
vstupenek.
9.3.2010 – 18 h, sál MěKS
Přednáška PhDr. Markéty Novotné na
téma „Jak se v Plané úřadovalo“.
Pohovoří například o správním vývoji
města Planá; jak je to s pojmenováním
našeho města - Planá versus Planá u
Mariánských Lázní. Vstupné 50 Kč.
20.3.2010 – od 16 h sál MěKS - Jarní
setkání dříve narozených
Přijďte s námi společně oslavit příchod
jara! MěKS a dámský klub obnovuje
tradici oblíbených setkání. Čeká Vás
posezení s přáteli, hezké písničky (ţivá
hudba), soutěţe a tanec. Občerstvení je

zajištěno. Vstupné 20 Kč (včetně kávy).
21.3.2010 – zájezd do divadla GOJA
MUSIC HALL na muzikál „Děti ráje“.
Odjezd z autobusového nádraţí v 9.30
hodin. Zájezd je vyprodán.
26.3.2010 – zájezd do Divadla J.K.Tyla
v Plzni na abonentní představení „ Slibychyby“
Odjezd autobusu: Chod. Planá 17.15,
ul.Luční 17.20, AN Planá 17.30 hod.
27.3.2010 – 19 h Plánský biograf
Černou komedii z prostředí učňovského
školství přijede zahrát divadelní soubor
Ţlutičan pod reţijním vedením Jaromíra
Břehového, samotného autora. Tento
komediální kousek našel u diváků takový
ohlas, ţe
se jej rozhodlo uvádět i
profesionální Divadlo U Hasičů v Praze.
Vstupné 50 Kč, děti a důchodci 30 Kč.

Upozornění na měsíc duben!
Dva velikonoční
sv.Petra a Pavla:

koncerty

v

kostele

2.4.2010 18 h – pátek - Kytarový recitál
Terezy Švecové - Terčové, tachovské
rodačky, která začínala jako folková
písničkářka s kytarou. V současné době
zpívá v Národním divadle v představení
Dobře placená procházka, ale věnuje se
také své sólové kariéře. Hostuje například
s kapelou Čechomor. V roce 2005 se
zúčastnila soutěţe Superstar, kde
postoupila do semifinále mezi dvacet
nejlepších. Vstupné 50 Kč.

4.4.2010 – 17 h – neděle S velikonočním programem vystoupí
tachovský
smíšený
pěvecký
sbor
KOZTliveCZ . Vstupné 50 Kč.
Další informace:
17.4.2010 – se uskuteční druhý zájezd na
muzikál v letošním roce a to do
Hudebního divadla v Karlíně na muzikál
Carmen. Zájemci, kteří provedli rezervaci,
si jiţ mohou vyzvednout vstupenky na
MěKS.
MěKS v předprodeji nabízí vstupenky na
koncert hudební skupiny Nezmaři, který
se koná 11.3.2010 od 19 h v Tachově, v
sále kina Mţe.
Podrobnosti na plakátech MěKS
a telefonu 374 794 223, 728 488 038,
mks@muplana.cz

Dům dětí připravuje
V březnu se všichni těší na jarní
prázdniny.
Pro
přihlášené
máme
připravený příměstský tábor. Děti budou
tvořit, sportovat, hrát si.
16. března potěšíme všechny sportovce.
V tělocvičně ZŠ náměstí se bude konat
SKOROBIATLON (závod z technických
důvodů přesunut z měsíce února).
Začátek pro všechny zájemce bude ve
14 h. Pokud však přijdete déle (do 16 h ),
nic se neděje a závodit s námi můţete
také.
MAŠKARNÍ PLES
Tentokrát 27. března 2010 se bude konat
MAŠKARNÍ PLES. Začátek v 15 h v aule
ZŠ náměstí. Na všechny čeká tanec, hry,
soutěţ o nejhezčí masku. K tanci bude
hrát hudební skupina ROZVRZANÁ
ŢIDLE. Předtančení připravil krouţek
AEROBIKU
v
nových
kostýmech.
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč,
masky 1 Kč.
V posledním březnovém týdnu
čeká
malé výtvarníky VELIKONOČNÍ DÍLNA.
Vyrobíme
si
společně
velikonoční
dekorace. Přesný termín najdete na
plakátech a na webových stránkách
zsplananamesti.cz.
GRATULUJEME
9. 2. 2010 se ţáci ZŠ náměstí zúčastnili
KRAJSKÉHO TURNAJE V ŠACHU.
Mladší skupinu zastupovala Kristýna
Zítková, Blanka Brůnová, Martin Kubát a
Matěj Slavík. Ve starších za nás bojovala
Kateřina Petříková, Martin Bruna, Roman
Miklas a Lenka Šulcová. Mladší šachisté
obsadili druhé místo a zajistili si tak
postup do celostátního kola.
Všem děkujeme a vítězům blahopřejeme.
Lenka Vivodíková, DDM Planá

Na návštěvu do Chodovky
20.března t.r. Dětský maškarní ples –
sdruţení rodičů při ZŠ a MŠ Chodová
Planá a umělecká agentura ABEL
pořádají tradiční karneval pro děti.
Tentokrát začíná ve 14.30 h a na
programu je mimo volby nejhezčích

masek také spousta soutěţí o spoustu
cen. Ať jste z blízka, nebo z dálky,
v chodovoplánském kulturáku to vţdycky
ţije. Kdo tam byl, rád se vrací, kdo tam
nebyl, jistě přijde okusit.
27.března t.r. zveme všechny na tradiční
– tentokrát jiţ 16. ples sportovců. Od 20 h
na vás čeká taneční orchestr Concordia
Show Band Mar. Lázně pod vedením
kapelníka
Vladimíra
Smutného
a
nezapomenutelné předtančení v podání
baletní
skupiny
Michala
Vašíčka
z Laterny Magiky Praha. A konferenciér?
Zatím nezvěstný. Naposledy viděn při
losování Sportky a Šťastných 10 a na
plesu sportovců v roce 2005. Prý se letos
pokusí, prý chce, ale kdo ví. Kaţdopádně
tombola bude a bingo také. Vstupenky
k dostání od 22.3. v ZŠ u p.Ambroţe.

Pozvánka na ples
IX. PLES SPORTOVCŮ se bude konat
20. března 2010 od 20 hodin ve
Společenském domě Casino v Mariánských Lázních.
Rezervace vstupenek SPORT-SERVIS
ML, telefon 354 602 704, 736 64 84 94,
E-mail:
diana.lambertova@sportservisml.cz.
Předprodej
vstupenek
v
kanceláři
SPORT-SERVIS ML s.r.o. na zimním
stadionu a Infocentrum ML

místě nekompromisní „Anglický policista“,
druhý „Zorro“ a na třetím místě maska
lázeňské návštěvnice „Marienbad“.
Celý večer nás provázela hudební
skupina Triangl, která neváhala o
22.hodině změnit oblečení za originální
převleky. Kapelníkovi patří zásluha na
večeru plném tance, pohody a dobré
nálady, která nás provázela aţ do třetí
hodiny ranní.
Fotografie na www.chodovaplana.cz.
Mir. Majerová

Blahopřejeme…
…všem dále uvedeným plánským
občankám a občanům, kteří v únoru t.r.
oslavili svá ţivotní jubilea.
Jsou to paní a pánové Josef Janek,
Vanda Jarešová, Marie Kohoutová,
Jaroslav Kovařík, Margita Kremeníková,
Václava Lihanová, Josef Mahdal, Eliška
Martínková, Jarmila Matějková, Boţena
Pastiriková, Margita Pavlišová, Jaroslav
Ploch, Helena Popelková, Agnesa
Sumserová,
Emil
Šefčík,
Terezie
Škudrnová, Dagmar Uxová, Marie
Vápeníková, Františka Varjová, Aneţka
Zahálková.

Jaký byl Maškarní bál 2010
V sobotu 6.února t.r. uspořádal Sportklub
TJ Slavoj Chodová Planá v kulturním
domě v Chodovce maškarní bál. Úderem
dvacáté hodiny se tu začaly objevovat
roztodivné postavy z vesmíru, pohádek,
přírody i všedního ţivota. Bylo jich celkem
98. Konkurovalo jim jen 30 „bezmasek“.
Musím vyzvednout vítěznou skupinovou
masku našich „plánských věrných“.
Křístkovi, Čermákovi, Zajacovi a p.Říhová
jsou kaţdoročně svými originálními
maskami ozdobou našich plesů. Jejich
letošní „Brouci“ byli svým dokonalým

Poděkování
Za odklízení sněhu ze střech MŠ
Smetanova děkuji členům SK AIKIDO
Planá. Jsou to pánové Herait, Kvasnička,
Mazur, Verner a Lidický.
Za MŠ Naděţda Kvasničková,
ředitelka školy

provedením opravdu nepřekonatelní.
V těsném závěsu s rozdílem jednoho
hlasu se umístila skupina „Hippies“
sdruţení Chodovka-Planá. Na třetím
místě s neproniknutelným výrazem v
obličeji
„Karty“. O přestávkách nás
všechny bavila svými akrobatickými
výstupy a předvedenými zvířaty skupina
„Cirkus“. Ve dvojicích zvítězili „Karkulka a
vlk“, za nimi se umístily vtipně vymyšlené
masky „Bolševníci“ a na třetím místě stále
poletující „Motýl Emanuel a Maková
panenka“. V jednotlivcích byl na prvním

POVINNÉ RUČENÍ
nezávazná kalkulace zdarma, starší
vozidla do r.v. 1975 výrazné slevy,
např. Škoda 1000 MB jen 309 Kč/rok,
VAZ LADA 2103 jen 547 Kč/rok,
k pojištění auta vozík
nebo moped zdarma

kontakt: 724 215 152

Areál přírodního koupaliště
v Plané

RESTAURACE

Od nového roku plně v provozu

Psí salón Planá,

TRUHLÁŘSTVÍ
MARTIN KVĚTOŇ
Slepá 244, 348 15 Planá

možnost konání rodinných oslav,
svateb, rautů apod., cca 60 míst

Tel.: 776 178 883

Objednávky: p. Matoušek

e-mail: martinkveton@seznam.cz

mobil: 607 815 364

Výroba:
kuchyňské linky, vestavěný nábytek
interiérový nábytek, dřevěná okna,
schodiště, dveře, zárubně,
tesařské práce, pokládání podlah

Prodám byt 2+1+garáž
v Chodové Plané. Byt je po
rekonstrukci, garáž je pod bytem.
Celková cena 1.000.000 Kč.

Info: tel. č. 604 880 190

náměstí Svobody 22,

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

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

Pronajmu nezařízený

byt 2+1
v rod. domku v Plané.
Podm.: bez dom. zvířat.

Mobil 603 438 560

DVAADVACÍTKA 6.března 2010
MDŽ - eroticky laděný večer pánský striptýz, bar 22 Planá,
náměstí Svobody 22.
www.ubytovaniplana.cz,

telefon 777 655 706

Pronajmu byt 2+KK
o výměře 47 m2 v Plané,
náměstí Svobody.
Byt má vlastní koupelnu a záchod,
plynové vytápění, vlastní měření
spotřebované vody a energií.
Nájemné: 5.000 Kč a záloha na
energie a služby cca 3.200 Kč.
Pronájem možný od 1.4.2010.

Kontakt: 605 215 233

Karel Býček
– zemní práce,
stavební činnost. Planá, Nádražní 802

Tel. 604 879002
Strojní výkopové práce,
terénní úpravy, inženýrské sítě,
základové desky, hrubé stavby,
dlažby zámkové i kamenné,
obrubníky, ploty, meliorace,
drenáže, nákladní doprava do 6
tun, řezání živice,
svislá izolace objektů.

Pronajmu nebytový
prostor
o výměře 19 m2 v centru Plané,
náměstí Svobody.
Nájemné 5.000 Kč + záloha
za energie a služby.
Pronájem možný ihned.

Kontakt: 605 215 233

Město Planá vyhlásilo veřejnou sbírku dle zákona č. 117/2001 Sb. za
účelem shromáţdění finančních prostředků na opravu farní budovy v Plané
po poţáru z 3.září 2009. Prostředky budou shromaţďovány po dobu šesti
měsíců tj. do 31.3.2010. Přispět je moţno dvěma způsoby: převedením
finanční částky na zvláštní bankovní účet číslo 749381319/0800
nebo v hotovosti do zapečetěné pokladničky umístěné
v budově MěÚ v Plané v přízemí, číslo dveří 3.

PLÁNSKÝ BIOGRAF BŘEZEN
pondělí 1.března
Ve 20 hodin

Polsko
Vstupné 64 Kč

LOVE AND DANCE
„Love and Dance” je film, v němţ se
mezi rytmem a tancem rodí láska, ve
kterém první krůčky hrdinů po parketu
strhnou lavinu nečekaných událostí.
úterý 2.března
ve 20 hodin

ČR
Vstupné 64 Kč

STÍNU NEUTEČEŠ
Pátrání po rodinném tajemství, které je
ukryto v minulosti.
středa 3.března
ve 20 hodin

USA
Vstupné 64 Kč

CTIHODNÝ OBČAN
Jamie Foxx, Gerard Butler a Michael
Gambon v dramatickém thrilleru o muţi,
který se bez slitování rozhodne pomstít
tomu, kdo nechal z vězení propustit vraha
jeho rodiny. A nejen jemu, všem.
čtvrtek 4.března
ve 20 hodin

Nový Zéland
Vstupné 64 Kč

DISTRICT 9
Před více neţ dvaceti lety došlo k
prvnímu kontaktu mimozemské civilizace
s lidstvem. Lidé očekávali děsivou bitvu
nebo významný technologický pokrok.
Nedošlo ani k jednomu. Mimozemšťané
byli uprchlíky z vlastní planety. Stvoření
byla ubytována v nouzových domovech v
jihoafrickém Okrsku 9 (District 9), zatímco
se státy celého světa dohadovaly, co a
jak dál.

středa 10.března
čtvrtek 11.března
ve 20 hodin

USA, Kanada
Vstupné 79 Kč

Před mnoha staletími nám po sobě
Mayové zanechali svůj kalendář s jasným
datem, kdy končí, a popisem toho, co se
odehraje. Do dnešních dní stejnou věc
objevili astrologové, numerologové odhalili vzory, které ji předpovídají, geologové
míní, ţe uţ k ní dávno mělo dojít, a
dokonce ani vládní vědci nejsou schopni
zamlčet katastrofu biblických rozměrů,
která na naši planetu čeká v roce 2012.
USA, Španělsko
Vstupné 64 Kč

MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH
V okouzlující romantické komedii Můj
ţivot
v
ruinách
najde
turistická
průvodkyně Georgia sama sebe i
opravdovou lásku právě ve chvíli, kdy to
nejméně čeká.
úterý 16.března
Španělsko, Velká Británie, USA
v 17.30 hodin
Vstupné 64 Kč

PLANETA 51
Zelení obyvatelé Planety 51 ţijí
spokojeným ţivotem v útulných domcích
na předměstí, vychovávají děti, venčí
psíky... Poklidnou idylku ruší jen strach z
mimozemské invaze. Jejich obavy se
jednoho dne naplní...
středa 17.března
čtvrtek 18.března
ve 20 hodin

USA
Vstupné 64 Kč

FAME – CESTA ZA SLÁVOU
Inspirováno filmovým hitem z roku 1980.
pondělí 22.března
Velká Británie, Kanada
ve 20 hodin
Vstupné 64 Kč

ŠTVANEC IRA

pondělí 8.března
ve 20 hodin

USA
Vstupné 64 Kč

TRABLE V RÁJI
Pobyt na nádherném exotickém ostrově
jako lék na manţelskou krizi? Proč ne.
Jenţe kdyţ váš vztah hrozí zhroucením,
můţe se i ráj proměnit v peklo na Zemi.
úterý 9.března
v 17.30 hodin

USA
Vstupné 64 Kč

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
Jsou zpět a nejsou sami.

V osmdesátých letech minulého století se
Irsko zmítalo pod tíhou občanských
nepokojů. Tehdy byl Martin McGartland
za výtrţnosti v ulicích Belfastu zajat
britskou policií. Od agenta britských
tajných sluţeb dostal nabídku, aby tajně
pronikl do militantní organizace IRA
(Irská republikánská armáda). Jeho
postoj k IRA byl veskrze negativní, proto
na nabídku kývl a postupně se dostal aţ
do samého nitra organizace. Bral ţivot
jako hru, jenţe hrát si s radikálními Iry se
nevyplácí...
úterý 23.března
ve 20 hodin

USA
Vstupné 64 Kč

HALLOWEEN 2

2012

pondělí 15.března
ve 20 hodin

středa 24.března
ve 20 hodin

Film reţiséra Roba Zombieho navazuje
přesně v místě, kde končil jeho hit
Halloween z roku 2007.
čtvrtek 25.března FILMOVÁ HISTORIE
ve 20 hodin
Vstupné 49 Kč

HOLUBICE
Lyrická filmová báseň o souznění dvou
dětí, které se nikdy nesetkaly.
pátek 26.března
v 17.30 hodin

Francie
Vstupné 64 Kč

ARTHUR A
MALTAZARDOVA POMSTA
Podívaná pro malé i velké.
pondělí 29.března
ve 20 hodin

USA
Vstupné 64 Kč

O KAPITALISMU S LÁSKOU
Prostřednictvím filmu se Michael Moore
vrací k tématu, který se objevuje v celé
jeho kariéře: ničivý dopad dominance
velkých korporací na kaţdodenní ţivot
člověka.
úterý 30.března
středa 31.března
ve 20 hodin

ČR
Vstupné 79 Kč

DOKTOR OD JEZERA
HROCHŮ
Troška nepraktické švandy.
Reţisér filmu Zdeněk Troška přislíbil
účast na promítání filmu v úterý
30.března.
Předprodej vstupenek bude zajištěn od
15.března na Městském kulturním
středisku.
Nenechte si ujít moţnost setkat se s tímto
oblíbeným tvůrcem, který se do Plané rád
vrací. Stále se jedná i o moţné účasti
některých herců.

Německo
Vstupné 64 Kč

WHISKY S VODKOU
Příběh slavného herce
skandálního natáčení.

a

jednoho

NEZAPOMEŇTE SI VČAS
ZAJISTIT VSTUPENKY
NA NOVÝ FILM ZDEŇKA TROŠKY
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Jak šetří chytří
téma: mobilní internet

KTERÉ MOBILNÍ PŘIPOJENÍ JE NEJLEVNĚJŠÍ?

A

za 390 Kč

C

za 650 Kč

B

za 600 Kč

D

za 831 Kč

SPRÁVNOU ODPOVĚĎ VÁM DÁ JEDINĚ U:FON.
S 3G MOBILNÍM INTERNETEM ZA 390 KČ MĚSÍČNĚ
TOTIŽ NYNÍ ZÍSKÁVÁTE JEŠTĚ VYŠŠÍ VÝKON ZA NIŽŠÍ CENY.
• připojení, kdekoliv si přejete; internet je totiž
mobilní v rámci celé republiky
netu 400–700 kb/s
• běžná rychlost internetu
(umožňuje pohodlné surfování po internetu,
stahování souborů, používání oblíbených
služeb ICQ, Facebook,
ok, posílání e-mailů...),
v ideálních podmínkách
ách až 3,1 Mb/s
• chytrý USB modem, který
si jednoduše nainstaluje
aluje
úplně každý,
jeho cena je navíc
bezkonkurenční

PŘIPOJTE SE I VY
DNĚJŠÍ MOBILNÍ INTERNET.
NA NEJVÝHODNĚJŠÍ
OBJEDNÁVEJTE NA 811 811 811 NEBO NA WWW.UFON.CZ
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