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Zprávy z města
Zastupitelstvo se sešlo na svém 16.jednání ve středu 10.září 2008. Program byl
bohatý. V jeho úvodu byly veřejně oceněny úspěchy plánských sportovců na Mistrovství
světa v kickboxu 2008 pořádaném v Olomouci. O dalších projednávaných bodech
vypovídá usnesení z jednání. Další – v pořadí již 17.jednání se uskuteční dne 22.10.2008 a na
programu by kromě pravidelně se opakujících bodů měla být souhrnná zpráva o školských
zařízeních v Plané a zpráva o bezpečnosti a veřejném pořádku v Plané.

Provozní doba na plánské poště
S platností od 1.října 2008 bude plánská pošta otevřena pro veřejnost takto:
Pondělí až pátek od 8 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin. V sobotu od 8 do 11 hodin.

Plánská rozhledna má své razítko
Mnozí z turistů navštěvujících plánskou rozhlednu se ptají po razítku s jejím
emblémem. Razítko bylo v minulých dnech vyrobeno ve 2 kusech. Jedno razítko je turistům
k dispozici v prodejně potravin U kata (večerka na křižovatce ul.Hřbitovní a Dukel. hrdinů) a
druhé v podatelně městského úřadu.

Informace a výzva
Město Planá zadalo zpracování nové územně plánovací dokumentace pro svoje
správní území, které zahrnuje tato katastrální území: Křínov, Kříženec, Otín u Plané,
Pavlovice nad Mží, Planá u Mariánských Lázní , Svahy, Týnec u Plané, Vítovice u Pavlovic,
Vížka, Vysoké Sedliště, Zliv nad Mží.
Vyzýváme vlastníky nemovitostí ve výše uvedeném území a ostatní občany k podání
návrhů na možný rozvoj území i jejich nové využití.
Návrhy je možné podat na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Planá a to až
do 15. října 2008.
J.Ludvíková, ved.OVÚP

Zdeněk Troška v Plané
V době uzávěrky PM nám potvrdil režisér Zdeněk Troška, že se zúčastní zahájení
přehlídky FILMOVÉHO FESTIVALU, která se bude konat ve dnech 6.října – 10.října
v Plané. S podrobným programem se můžete seznámit v mimořádné příloze, kde
upozorňujeme na dopolední a odpolední filmy. V pravidelném programu doplňujeme program
o večerní filmová představení.

Program je sestaven z filmů, které se budou promítat na 40.dětském filmovém a
televizním festivalu v Ostrově n/Ohří.
Informace o průběhu této mimořádné akce i o sponzorech a nadšencích, kteří tuto akci
pro Planou připravili, uvedeme v listopadovém čísle PM.
Vstupenky na filmová představení lze koupit v předprodeji na městském kulturním
středisku ve dnech 1. až 3.října vždy od 9 do 11.30 a od 14 do 16 hod. -JK-

Oznámení
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje a
Senátu Parlamentu České republiky v Plané
Starosta města Planá, podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do

Zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu Parlamentu

České republiky
se uskuteční

dne 17. října 2008 od 14.00 do 22.00 hodin
dne 18. října 2008 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. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem
České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky potřebné pro hlasování. Hlasovací lístky může volič obdržet ve dnech voleb i ve volební
místnosti.
5 Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se bude konat ve
dnech 24.10.2008 od 14.00 do 22.00 hodin a 25.10.2008 od 8.00 do 14.00 hodin.
6. V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky obdrží
volič hlasovací lístky ve dnech voleb ve volební místnosti.
Městský úřad upozorňuje voliče bydlící v bytových domech s více byty, aby ve
vlastním zájmu zkontrolovali, zda jejich poštovní schránka je opatřena jménem. Pokud
označení poštovní schránky chybí, nejsou doručovatelé schopni doručit voliči hlasovací
lístky.

Město Planá oznamuje občanům města, že zabezpečuje ve spolupráci
s firmou EKODEPON s.r.o. podzimní

mobilní sběr

objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zpětný odběr
elektrozařízení
v níže uvedených termínech a stanovištích:

pátek 17.října 2008
stanoviště

čas

SVAHY náves u potravin
VÍŽKA

15.00 – 15.20
15.05 – 15.15

sbírané složky
OO+NS+EZ
OO+NS+EZ

ZLIV náves u kapličky

15.25 – 15.35

OO+NS+EZ

BOUDY náves u kapličky

15.40 – 15.50

OO+NS+EZ

ŘEŠANOV

15.55 – 16.05

OO+NS+EZ

Dol. SEDLIŠTĚ náves

16.15 – 16.25

OO+NS+EZ

VYS.SEDLIŠTĚ náves

16.30 – 16.40

OO+NS+EZ

TÝNEC náves u rybníčka

16.45 – 16.55

OO+NS+EZ

OTÍN náves

17.10 – 17.35

OO+NS+EZ

KŘÍNOV náves

17.30 – 17.45

OO+NS+EZ

KŘÍŽENEC

17.55 – 18.15

OO+NS+EZ

náves

sobota 18.října 2008
PAVLOVICE Jos.Huť
PAVLOVICE –ve vilkách

8.00 – 8.15
8.20 – 8.35

OO+NS+EZ
OO+NS+EZ

PAVLOVICE u zast.ČSAD

8.40 – 8.55

OO+NS+EZ

PLANÁ, Nádražní u č.721

9.20 – 9.35

OO+NS+EZ

PLANÁ, KARLÍN

9.40 – 10.00

OO+NS+EZ

PLANÁ, Fučíkova

10.05 – 11.00

OO+NS+EZ

11.05 – 12.00

OO+NS+EZ

kotelnou naproti prodejně potravin
PLANÁ, Bohušova

Železný šrot bude svážen v sobotu 18.10.2008 od 9.00 hodin.
Ve vymezeném čase bude na uvedených stanovištích přistaven velkoobjemový
kontejner pro odložení objemného komunálního odpadu vznikajícího provozem domácnosti
(například částí vyřazeného nábytku, koberců, linolea, odpadů z vyklízení půd a sklepů
apod.), který vzhledem k jeho velikosti nelze odložit do běžné sběrné nádoby (popelnice).
Do mobilní sběrny mohou občané předat následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami,
oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné od oleje, staré léky, zbytky ředidel a
rozpouštědel, olověné akumulátory, monočlánky, případné další nebezpečné složky
vyskytující se v komunálním odpadu.
V rámci zpětného odběru elektrozařízení lze předat: televizory, PC+monitory, lednice,
mrazáky, zářivky, výbojky, veškeré ostatní elektrospotřebiče.
Prosíme občany, aby donášeli předmětné odpady pouze ve výše uvedené době, aby
mohly být ihned proškolenými pracovníky oprávněné firmy tříděny a ukládány do speciálních
nádob.
Případné dotazy zodpoví na tel. 374 752 922 E. Čermáková

Ochrana hřbitova před vandaly
Hřbitovy by měly být důstojným místem odpočinku našich zemřelých. Tak to alespoň
cítí většina z nás. Podle toho by měly hřbitovy vypadat a podle toho by se lidé měli na
hřbitovech chovat. Naše město proto také provedlo v nedávné době na plánském hřbitově
úpravy zeleně, chodníků atd.
Bohužel existují lidé, kteří neuvažují jako většina z nás a dovolí si ukrást květiny,
vázy a jiné ozdoby hrobů. I já jsem se s takovým jednáním setkal, když někdo ukradl květiny
z našeho rodinného hrobu. Ještě závažnější než krádež je jednání vandalů, kteří si dovolí ničit
hroby. I kdyby materiální škody způsobené zloději a vandaly nebyly velké, je jejich jednání
vždy opovrženíhodné, protože se velmi citlivě dotýká pozůstalých.

I když to není jednoduché, je třeba hledat cesty, jak vandalům a zlodějům zabránit
v jejich konání a odhalit je. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k instalaci bezpečnostní kamery
na plánský hřbitov. Kam byla umístěna, to z taktických důvodů nesdělím.
Kamera pořizuje v sekundových intervalech snímky. Ty jsou přenášeny do počítače
v budově městského úřadu a zde jsou zaznamenány. Samozřejmě, že všechny snímky
nemohou být průběžně prohlíženy. Zjistí-li se ale problém (např. krádež), prohlíženy budou.
Šetření bude jednodušší, když bude znám časový úsek, ve kterém ke krádeži došlo
(alespoň konkrétní den). K tomu je nutná spolupráce občanů. Žádám proto občany, aby,
pokud zjistí krádež či případ ničení na hřbitově, tuto záležitost ohlásili na městském úřadu a
aby v této souvislosti pokud možno určili časový úsek, ve kterém mohlo k události dojít. Ing.
K.Vrzala, starosta

MNICHOVSKÁ DOHODA
Vražda hraničáře, respicienta Josefa Mináře, v obci Broumov u Plané.
Dne 29. září si naše národy Čechů a Slováků připomenou již 70. výročí podpisu
potupné Mnichovské dohody (označované také jako Mnichovská zrada či Mnichovský diktát)
Tento z hlediska mezinárodního práva protiprávní akt znamenal nejenom rozbití společného
státu, ale stal se dodnes velice aktuálním odstrašujícím případem politiky appeasementu.
Málokdo z dnes žijících obyvatel našeho okresu zná a slyšel o velice dramatických
událostech ze dne 27. 9. 1938, ke kterým došlo v časných ranních hodinách v obci Broumov
(Promenhof) u Plané. Státní policejní úřad v Mariánských Lázních tehdy hlásil masivní útok
henleinovského oddílu Freikorpsu, vedeného zrádcem, npor. Československé armády
v záloze, henleinovcem Schneiderem. Cílem útoku se staly současně budovy místního celního
úřadu, oddělení FS a polní jednotky SOS. Útok byl tak prudký, že jednotka SOS Stříbro byla
nucena se z boje stáhnout z Broumova do Kyjova.
Současně byl útok veden na budovu celního úřadu, kterou velice obětavě bránili dva
vojáci SOS, dále vrchní respicient Josef Kopfstein, respicient Josef Minář a dozorci Rudof
Říha a Jan Brabec. V průběhu velmi ostrého, téměř 45 minut trvajícího boje byl zraněn
střepinou granátu vrchní respicient Kopfstein a později střelou do plic respicient Minář.
V době, kdy se na pomoc obráncům vydalo obrněné vozidlo z Chodové Plané, němečtí
fanatici dobili pažbami pušek těžce zraněného Josefa Mináře na silnici před budovou úřadu.
Celá akce proběhla za přítomnosti místních žen, které upozorňovaly své soukmenovce na
fakt, že zraněný je otcem čtyřleté dcery a ročního syna. Po provedené vraždě se ze strachu
před blížící se vojenskou posilou stáhli všichni hrdinní bojovníci za svobodu sudetských
Němců na území říše.
Dne 1.10.1938 začal potupný zábor jedné třetiny československého území. Zmrzačené
Československo mělo po tomto zásahu šířku území 145 km, na délku měřilo 900 km.
Události, které po těchto dnech zrady a potupy následovaly, však překonaly i ty
nejděsivější představy. Pro naše národy znamenaly statisíce mrtvých, obrovské materiální
škody a v neposlední řadě i specifický poválečný vývoj v bipolárně rozděleném světě!
Mgr. et Mgr. Stanislav KVASNIČKA, Sekce bývalých ochránců československých státních hranic
Klubu českého pohraničí v Plané

Náš první měsíc v Plané
Dva mladí američtí učitelé, kteří od září vyučují na plánských školách angličtinu, se
s námi podělili o své dojmy z prvního měsíce života v Plané. Uvádíme v plném znění.
Our
First
Month
in
Plana
After a whirlwind first month, we have settled quite comfortably into a life in Plana. We have
had many opportunities to travel around the Czech Republic due to the tremendous kindness
of everyone around us. We are enjoying making new friends and look forward to getting to
know everyone better. We are so grateful for the overwhelming response of our stay in
Plana. The beautiful sites and tranquil environment are so breathtaking and such a wonderful
change. Our students have been so well-behaved and eager to learn, many of them joining
our English clubs. This whole experience has been a dream come true, and more than we
could have ever asked for. Traci Yoshiyama
(pro ty, kteří možná něčemu ne zcela dobře rozuměli, je uveden překlad na
předposlední straně).

Nabídka kulturních akcí
Městské kulturní středisko připravilo na měsíc říjen 2008:
1. – 2. 10. Hostování Cirkusu Astra na prostranství za školou, odpolední a večerní
představení
9. 10. Zájezd do Divadla v Mariánských Lázních na představení hry A.Procházky
„Klíče na neděli“ . Hrají herci agentury HÁTA Praha M. Dvorská, Z. Pantůček, M. Bočanová,
I. Andrlová a další. Vstupenka s dopravou stojí 270 Kč. Zájemci, hlaste se co nejdříve na
MěKS Planá, tel. 374794223, 603 788 954.
14. 10.

Křest nového CD mladé a nadějné zpěvačky Jany Kociánové, která

společně s P. Dvorským a M. Maxou natočila v loňském roce CD s vánoční tématikou.
Křest CD se bude konat v sále MěKS Planá v 17.00 hod.
16. 10.
Pokračování přednáškového cyklu „ Z historie města Planá“, tentokrát na
téma „ Kde jsou uloženy ostatky významných plánských osobností“. Přednáší PhDr. Markéta
Novotná. Sál MěKS Planá, začátek v 18.00 hod. Vstupné Kč 50.
17. 10.
Zájezd do Komorního divadla v Plzni na abonentní představení. Odjezd
autobusu v 17.15 z Chodové Plané, 17.30 z AN Planá.
24.-25. 10. Kosmetické poradenství a prodej kosmetiky firmy Mary Kay. Klubovna
MěKS Planá, přesný čas konání bude uveřejněn na letácích a plakátech.
27. 10.

Slavnostní večer k 90. výročí vzniku Československé republiky.

Program: Krátký projev starosty města Planá, promítnutí krátkého dokumentu o T. G.
Masarykovi, slavnostní koncert, ve kterém vystoupí sólisté Státní opery Praha.
Kino Planá, začátek v 18.30 hod., po skončení programu bude na prostranství před
kinem odpálen slavnostní ohňostroj.
29. 10.

Výkup starožitností v prostorách MěKS Planá – klubovna od 12.00 – 16.00

hod.
Další informace :
MěKS Planá nabízí zájezd do Prahy na obnovený muzikál „Kleopatra“. Muzikál by se
uskutečnil v měsíci prosinci (sobota, neděle – odpolední představení). Cena vstupenky
s dopravou Kč 580.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ZVE
6. 10. – 10. 10. 2008 – připravujeme společně s kinem Planá DĚTSKÝ FILMOVÝ
FESTIVAL OTY HOFMANA.
23. 10 2008 – zveme všechny sportovce i nesportovce na VEČERNÍ BĚH
PLANOU, místo konání - náměstí Svobody Planá, přihlášky od 16.30, nejpozději 15 minut
před startem kategorie.
27. 10. a 29. 10. 2008 bude pro všechny zájemce otevřena KLUBOVNA VOLNÉHO
ČASU.
Bližší informace o připravovaných akcích a volných místech v kroužcích DDM čtěte
na www.zsplananamesti.cz a na plakátovacích plochách.
Za DDM Lenka Vivodíková

ŘKC v Plané
Připomínka pravidelných setkávání:
Neděle: 9 hod.Planá, 11 hod. Ch.Újezd, 14 hod. Ch. Planá, 15.30 hod. Z. Chodov
Pondělí: 18 hod. Chodová Planá – modlitební společenství
Úterý: 15 hod. CHARITA, 16 hod. modlitby matek a 17 hod. mše svatá v kostele
Středa a čtvrtek – povinnosti kaplana ve vězeních.
(návrh na čtvrteční modlitbu, příp.mši svatou v kapli fary v 17 hod).
Pátek a sobota – setkávání dle domluvy, nebo podle plánu.
Čas pro vás : kdykoliv, avšak vždy v úterý 15 – 17 hod na faře. Pro křest, sňatek, a
další svátosti je potřeba se předem sejít a připravit. Setkání je možné na faře, nebo u vás
doma.

Dušičkové pobožnosti
Setkání na hřbitovech s modlitbou a zpěvem – není určeno „jen věřícím“. Zveme
všechny, kteří si připomínají své zemřelé kdekoliv na světě.
Sobota 1.11.(Svátek Všech svatých): 9.30 Domaslav, 10 h Lestkov, 11 h Michalovy
Hory, 14 h Broumov, 15 h Planá- hřbitov a poté mše sv. v kostele!!
Neděle 2.11. (Památka Věrných zemřelých): 9 h Planá- nedělní mše svatá, 10.30 h
Chodský Újezd –hřbitov a poté mše sv. v kostele, 13.30 h Chodová Planá – hřbitov a poté
mše sv. v kostele, 15 h Zadní Chodov – hřbitov a poté mše sv. v kostele.
Na hřbitovech v Brodu n.T., Vysoké Sedliště, Nahý Újezdec a Pístov se setkáváme po
domluvě s obyvateli místa.
Charita na faře v Plané
Opět úterky od 15 do cca 16.20 h (odebírání a rovněž předávání humanitární pomoci
potřebným za symbolický poplatek, nebo zdarma). Vaše spolupráce je vítána. Prosíme,
respektujte dobu a rovněž charakter pomoci – nemůžeme být sběrnou věcí na vyhození, lidská
důstojnost si žádá rovněž důstojnou pomoc.
Pozor – Důležité !!! Dovolujeme si vypsat seznam věcí, které pomáhají :
- oblečení z bavlněného materiálu, lůžkoviny, ručníky, zimní oblečení jen
nepoškozené, kožené nepoškozené věci, nepoškozené záclony, vlněné deky, plyšové hračky,
spací pytle, boty (pouze nové), přikrývky (pouze péřové), knihy.
Seznam věcí, které brát nemůžeme !!! (náklady na jejich likvidaci snižují hodnotu vaší
humanitární sbírky) :
- svetry, silonové oblečení, saka, uniformy, vatové, balonové a šusťákové kabáty,
molitanové věci, péřové bundy, vatové přikrývky, stany, koberce, matrace, lyžařské potřeby,
nábytek, kola, kočárky, domácí potřeby, spotřebiče, televizory, lednice atd.!!!
Rozhodně nevezmeme věci špinavé, mokré a zatuchlé!!
Kéž každý z nás máme radost z pomoci, kterou můžeme poskytovat potřebným.
Děkujeme rovněž za jakýkoliv finanční příspěvek (na balíčky potřebným apod.) Pán Bůh vám
odplatí. (kontakt – 607 202 127).
Kontakt : P.Mgr.Jaroslav Šašek, tel. 607202127, e-mail: sasajara@seznam.cz

První setkání s angličtinou
Vzhledem ke skutečnosti, jak příznivě je našimi žáky přijata účast amerických lektorů
Traci a Chaninga ve výuce angličtiny, rozhodli jsme se nabídnout možnost seznámit se
s cizím jazykem na vlastní kůži i zájemcům z řad prvňáčků.
Prostřednictvím www.zsplananamesti.cz můžete i vy nahlédnout do jejich první
hodiny s Traci a Chaningem.
Z. Kokaislová, ZŠ Planá, nám. Svobody

Kompostování je přirozená recyklace
Většina bioodpadu ( potraviny, dřevo, papír, exkrementy) pochází původně
z rostlin, tedy z půdy. Abychom zachovali přirozený koloběh živin, měli bychom je do
půdy zase vrátit. Z důvodu hygienických, ekologických i technologických není možné,
abychom je do půdy vraceli přímo. Odpad musíme před navrácením „ původnímu

majiteli“ upravit a stabilizovat. Nejpoužívanějším způsobem je kompostování. Během
kompostování se z bioodpadu stane bezpečné a kvalitní hnojivo, které obsahuje zejména
humus a jiné organické látky. Jeho součástí jsou však také minerální látky- jednoduše
řečeno je to vše, co jsme při sklizni úrody půdě vzali.
Základní pravidla kompostování
- velké kusy naštěpkujeme, nasekáme nebo nadrtíme.
- dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění
kompostu a odtok přebytečné vody. Neměl by však chybět i ve vyšších vrstvách (nadrobno
nasekané nebo nadrcené větve z prořezávky stromů a keřů, stonky květin,...).
- čím pestřejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe.
- materiál ke kompostování dobře promícháme: vlhké se suchým, porézní materiál
s hutným,
„zelené s hnědým“ = dusíkaté s uhlíkatým (kuchyňský bioodpad a odrostlá tráva má
optimální poměr uhlíku a dusíku).
Dusíkaté jsou: tráva mladá (krátká seč), králičí trus, drůbeží trus.Uhlíkaté jsou: sláma,
piliny, kůra, nadrobno nasekané nebo nadrcené větve z prořezávky stromů a keřů.
- k rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kompost, případně chlévský
hnůj.
- přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály, čímž vzniká
vysoce kvalitní humus.
- pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu.
- správně založený kompost se začne do dvou dnů po založení zahřívat na teplotu přes
50°C. Tato tzv. horká fáze může trvat několik dní, ale i několik týdnů. Dochází při ní k
hygienizaci kompostu, to jest ke zničení semen plevelů a zárodků chorob. Po dosažení
maxima teplota pozvolna klesá. Hygienizační teplota, je pouze uvnitř kompostu a k jeho
povrchu klesá, proto je vhodné kompost po týdnu až čtrnácti dnech přehodit a tím se materiál
z povrchu dostane dovnitř kompostu. Provzdušněním hromady se urychlí proces tlení a
teplota v kompostu opět stoupne.
- vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný přísun vzduchu.
Hromadu proto po 1 až 2 měsících přehodíme a znovu promícháme (není nutné u uzavřených
kompostérů).
Čerstvý kompost můžeme získat za 2 - 6 měsíců, vyzrálý kompost za 6 - 12 měsíců.
E.Čermáková, OŽP

Plánské služby nabízejí
- provedení běžných údržbářských prací v oblasti vodoinstalace a topení,např. výměnu
a opravu radiátorů,rozvodů vody odpadních potrubí,zdravotně-technické instalace,sanitární
techniky,výměnu domovních vodoměrů včetně drobných oprav a údržby měřících a
regulačních stanic.Objednávky přijímáme na tel. číslech 374 756 232 – 4 nebo osobně na
adrese Slovanská 110,348 Planá.
- máte problém s dovozem potřebných věcí a materiálu, nebo s odvozem všeho
nepotřebného,úpravou terénu a udržováním zeleně a zpevněných ploch v areálu vašeho
podniku nebo domu? Plánské služby,s.r.o.,středisko Technických služeb nabízejí svým

strojním vybavením a autoparkem vyřešení těchto problémů.Kontaktní osoba p.V.Manda –
mobil:604 89 82 83.
- nebytové prostory k pronájmu:
Poliklinika,Plzeňská 293
-

přízemí-hlavní vchod, NP o ploše 41,15 m2

-

II.patro-hlavní vchod, NP o ploše 52,18 m2

-

II.patro-hlavní vchod, NP o ploše 15,58 m2

-

II.patro-hlavní vchod.NP o ploše 14,04 m2.

WC ve společných prostorách.Centrální dodávka tepla, SV a TUV.
Bohušova 811-DPS-zadní trakt se samostatným vchodem. NP o ploše 20,50 m2, WC,
přímotop, SV a TUV.
Garáž o ploše 20,50 m2 ve dvorním traktu domu-nám Svobody 54.
Informace na tel. číslech 374 756 232 – 4 nebo osobně na adrese Slovanská čp.110.

Překlad Náš první měsíc v Plané
Po překotném prvním měsíci máme v Plané zařízený zcela komfortní život. Měli jsme již
mnoho příležitostí cestovat po České republice, za což vděčíme obrovské dobrosrdečnosti a ochotě
všech lidí z našeho okolí. Jsme tak vděční za naprosto ohromující ohlas na naše působení v Plané!
Opravdu se nám moc líbí získávat nové přátele a velmi se těšíme, až všechny lépe poznáme. Překrásná
místa a úchvatně poklidné okolí pro nás představují nádhernou změnu. Naši studenti jsou vskutku
způsobní a horliví k učení, mnoho z nich navštěvuje také náš Klub Angličtiny. Všechny tyto okolnosti
jsou pro nás snem, který se stal skutečností, a více, než jsme si kdy jen představovali.

Plánský měsíčník. Vydává Město Planá, IČO 00260096.Redakce: Michaela Mertlová, J.Holek,
J.Kalaš, Z.Kokaislová L.Vivodíková, ,. Telefon 374752911, 374792100, fax 374752929, e-mail:
tajemnice@muplana.cz
Registrováno u MK ČR pod reg.zn. MK ČR E 13389. Vychází jedenkrát měsíčně. K dostání na
poště, v papírnictvích Planfilm, OD Hraničář, v trafice p.Filipa, ve večerce ve Hřbitovní ulici, v
novinových stáncích na sídlišti, na autob. nádraží, na radnici. Příspěvky a náměty posílejte poštou,
předávejte osobně v podatelně nebo dávejte do poštovní schránky umístěné zvenku na pravé straně
vchodových dveří. Uzávěrka každého 22.dne v měsíci. Omluvte případné chyby v textu. Tisk Lieblprint
Planá, tel.374794056.

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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