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Léto toho zatím mnoho nepředvedlo a tak si přejme, aby srpen napravil, co červenec
zanedbal a abychom si konečně užili všeho, co k pěknému létu patří –
sluníčka,koupání, příjemného lenošení, krásných zážitků z cestování po Česku i
v cizině.

Zprávy z města
Plánští zastupitelé se sejdou po prázdninách ve středu 10.září 2008.Rada města se
schází podle plánu, rovněž městský úřad pracuje v běžném režimu (i když některé kanceláře
mohou být krátkodobě uzavřené z důvodu dovolené pracovníků).
Usnesení z 15.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 25.6.2008
Ke 30.6.2008 měli vedoucí pracovníci a funkcionáři Města Planá podat čestné
prohlášení podle zákona o střetu zájmů a to za rok 2007. Všechna prohlášení byla řádně
v termínu dodána evidenčnímu orgánu, kterým je tajemnice městského úřadu. U tohoto
evidenčního orgánu lze podat písemnou žádost o nahlédnutí do registru oznámení.
Podrobnější informace najdou zájemci na webu města.

Knihovna o prázdninách
Městská knihovna je v srpnu otevřena vždy v úterý od 9 do 12 a od 13 do 16 hod. a ve
středu od 12 do 15 hod. Ve dnech 28.července až 8.srpna je knihovna uzavřena z důvodu
dovolených.

Nabídka
Zájemci o knihu „TŘEBEL , obraz krajiny s bitvou“ si ji mohou koupit v podatelně
městského úřadu. Cena 250 Kč.
Návštěvníkům našeho města i plánským občanům poslouží nová barevná skládačka –
průvodce městem. Najdou v ní základní informace o městě, o jeho historii, význačných
památkách, ale i o zařízeních pro trávení volného času. Texty jsou doprovázeny řadou
barevných fotografií a na zadní straně je umístěna základní orientační mapa města. Skládačka
je k dispozici například v Galerii ve věži, v kostele sv.Petra a Pavla, v hornickém muzeu nebo
v podatelně městského úřadu.

Setkání Planých v Chodové Plané
Městys Chodová Planá pořádá 9.srpna 2008 již 4.setkání měst a obcí s názvem Planá.
Zahájeno bude v areálu hřiště TJ Slavoj Chodová Planá v 9 hod. a pokračovat bude
sportovními zápasy v různých disciplínách. O tom, v jakých disciplínách budou soutěžit naši
plánští sportovci, se teprve jedná. Zveme občany našeho města, aby přišli do Chodové Plané

podpořit naše sportovce a pobavit se při zajímavé akci. Bližší informace budou ještě
zveřejněny na plakátovacích plochách.

Máte zájem o angličtinu?
V polovině srpna t.r. přijedou do Plané dva učitelé z USA. Od září budou učit žáky
obou plánských základních škol angličtinu. V souvislosti s jejich působením v Plané po celý
školní rok 2008-2009, tj. od září 2008 do června 2009, plánuje naše škola otevřít pro
veřejnost kursy
anglického jazyka pro zájemce rozličných úrovní- děti i dospělé. Je možno uspokojit i
zájemce o individuální výuku.
Podrobné informace zveřejníme v Plánském měsíčníku 9/2008 a na webu školy
(www.zsplananamesti.cz). Již nyní se ale mohou zájemci o kurs předběžně přihlásit a to
formou SMS zprávy na č. 777 098 465 nebo e-mailem na adresu: zs.plana.namesti@volny.cz.
Z.Kokaislová, ZŠ Planá, náměstí Svobody
(Protože pro americké učitele zajišťujeme m.j. i bydlení, potřebovali bychom zapůjčit
- případně darovat - automatickou pračku a to na dobu 1 roku. Nemohl by nám někdo
pomoci? Případnou nabídku možno zaslat na výše uvedené kontakty).

Informace o zvýšeném výskytu padělků kolkových známek
Ministerstvo vnitra požádalo o zveřejnění následující informace: byl zjištěn zvýšený
výskyt padělků kolkových známek, a proto v této souvislosti doporučuje občanům věnovat
zvýšenou pozornost kolkovým známkám, jimiž jsou hrazeny správní poplatky a kupovat tyto
známky pouze u označených nákupních míst.

Plakátovací plochy
Městské kulturní středisko v Plané má ve své správě několik plakátovacích ploch,
které by měly sloužit pro vylepování plakátů kulturních a sportovních akcí. Povinností
každého, kdo chce tyto plochy využívat, je opatřit plakát razítkem městského kulturního
střediska. Toto pravidlo není asi někomu známo. Plakátovací plochy se mění v nástěnku
politické agitky a anonymní agitátor zřejmě provádí podzemní odboj. Spletl si dobu, neví, že
své názory může občanům sdělit zcela svobodně a veřejně na nástěnce své politické strany
nebo si pronajmout prostor a bez anonymity své názory sdělovat. Plakátovací plochy MKS
jsou určeny pro kulturní a sportovní akce, nikoliv pro politickou agitaci.
M. Antropius

Sběrný dvůr odpadů
Najdete jej v Dvořákově ul. čp. 679, Planá (nalevo od hřbitova).
Provozní doba říjen –březen

duben –září

úterý

12.00 - 16.30

12.00 - 17.00

čtvrtek

12.00 - 16.30

12.00 - 17.00

sobota

9.00 - 12.00

9.00 - 12.00

Sběrný dvůr slouží také jako místo, kde je možné odevzdat výrobky, na které se
vztahuje povinnost zpětného odběru (zářivky a výbojky, kompletní elektrozařízení
pocházející z domácností, baterie, autobaterie a monočlánky).

Rekonstrukce železniční trati Planá-Stříbro
Když v roce 1872 byla postavena železniční trať spojující Plzeň a Cheb, získala Planá
na významu a to jak z hlediska správního, tak i hospodářského. Význam skutečnosti, že naše
město leží na hlavní železniční trati, si uvědomujeme stále. Tato trať zdaleka nemá jen lokální
význam. Je součástí železničního koridoru, který spojuje západ Evropy s jejím východem.
(Jde o tzv. III.tranzitní železniční koridor).
Dne 25.6.2008 byla slavnostně zahájena rekonstrukce úseku Stříbro-Planá. Osobně
jsem se zúčastnil symbolického poklepu na základní kámen. Nově zahájená etapa navazuje na
již probíhající modernizaci úseků Plzeň-Stříbro a Planá-Cheb. Účelem rekonstrukce je
zvýšení traťové rychlosti, průchodnosti a zejména bezpečnosti tak, aby trať odpovídala
evropským parametrům.
Trať v daném úseku bude nadále jednokolejová, povede přibližně ve stejné stopě jako
dosud. Bude třeba sanovat některé skalní stěny, rekonstruovat 44 mostů. Ve Svojšíně vyroste
jeden zcela nový most, který nahradí úrovňový přejezd. Stávající most ve Svojšíně, který je
nyní společný pro železnici a pro místní komunikaci, bude přestavěn na dva samostatné.
Zrekonstruováno bude 33 propustků, 3 tunely (svojšínský, ošelínský a pavlovický), 6
úrovňových přejezdů. Rekonstrukcí projdou také kolejiště v železničních stanicích Stříbro,
Milíkov, Ošelín, Pavlovice, Brod n.T.
V Plané bude zrušena stávající kolej č. 3 a na jejím místě bude vybudováno nové, 300
m dlouhé ostrovní nástupiště. Přístupné bude podchodem. Pro cestující ve směru do Tachova
vyroste nové vnější nástupiště u budoucí koleje č. 2, které bude dlouhé 80 m. Budou
vybudovány nové objekty, které budou sloužit dopravní obsluze.
Investorem akce je Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace. Finanční
prostředky poskytne Státní fond dopravní infrastruktury a také Evropská unie z Fondu
soudržnosti. Náklady se předpokládají ve výši 4,4 miliardy Kč (z toho z evropských peněz 3
miliardy). Projekt zpracoval SUDOP Praha, a.s.Zhotovitelem je Sdružení Stříbro, jehož členy
jsou Skanska DS, a.s., OHL ŽS, a.s. a Stavby silnic a železnic. Dokončení úseku je plánováno
na květen 2011.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Nabídka kulturních akcí MěKS
V měsíci srpnu nabízí MěKS Planá možnost návštěvy dvou výstav a koncertu.
V Galerii ve věži bude 2. srpna otevřena slavnostní vernisáží výstava nazvaná
„ Třikrát Jan Samec“. Výstava zahrnuje práce tří generací rodu Samců, z nichž
prostřední -Jan Samec- je současným ředitelem Galerie výtvarného umění v Karlových
Varech. Na úvod vernisáže zahraje významný světový kytarový virtuóz Štěpán Rak.
Po skončení vernisáže se umělec představí svým koncertem nazvaným „ S kytarou
kolem světa“ v kostele sv. Petra a Pavla v Plané. Koncert začíná v 18.30 hod., vstupné činí Kč
80.

Druhá výstava je k vidění v kostele sv. Petra a Pavla od 19. 7. 2008. Autor výstavy
Tilo Ettl zde vystavuje obrazy a sochy. Kostel je otevřený každou sobotu a neděli od 15 do
17 hod. Výstava končí v neděli 14. září 2008.
Dny evropského kulturního dědictví si Planá připomene v sobotu 6. 9. a v neděli 7. 9.
2008, kdy budou volně přístupné významné památky města. Na sobotu 6. 9. připravilo MěKS
Planá koncert houslového virtuóza Jaroslava Svěceného, který se bude konat v 15 hod.
v kostele Nanebevzetí P. Marie v Plané. Vstupenky na koncert bude možné zakoupit
v předprodeji od 26.srpna do 5.září buď na MěKS Planá nebo v Galerii ve věži.

Škola opět ožila
V době prázdnin byla školní budova Na Valech pět dní plná lidiček, kteří už na první
pohled do školních lavic dávno nepatří. Třídy se změnily ve velkokapacitní noclehárny a malá
školní kuchyňka ve velkovývařovnu. Školu si jako dočasnou turistickou základnu vybral KČT
Praha Střížkov s celkem 128 účastníky.
Jejich pečlivě vypracované itineráře nevynechaly opravdu nic, co v našem regionu
stojí za zhlédnutí. Na každý den měli připraveno několik tras, takže si každý vybral podle své
chuti a svého zájmu. Někdo se zajímal o historické památky, jiný dal přednost krásné zdejší
krajině. Akce tohoto typu pořádají pravidelně každý rok. Ta letošní byladevatenáctá a
jmenovala se „Mže 2008“.
Jsme rádi, že škola mohla poskytnout turistům zázemí, přestože se v budově a jejím
nejbližším okolí pilně pracuje na nutných úpravách, aby mohl být školní rok zahájen
v pěkném prostředí. Turistům to nevadilo, ubytování se jim líbilo a dobře nám za ně zaplatili.
Získané peníze můžeme využít na další zlepšení školního prostředí.
V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce školního dvora, který bude sloužit
jako relaxační a společenské centrum. Doufáme, že 1.9.2008 bude mít premiéru. J.Basáková,
ředitelka školy

Škola podnikání v Konstantinových Lázních
Léto a prázdniny se přehouply do druhé poloviny, ráda bych zde poinformovala trochu
obšírněji o chystaných podzimních a zimních kursech: Máme velkou radost, že už je
přihlášeno 15 zájemců, zbývá tedy posledních 9 osob, aby výuka mohla být zahájena.
Kursy jsou pro Vás zcela zadarmo, byla by škoda této příležitosti nevyužít, prosím
tedy všechny, kdo váhají, aby dospěli k rozhodnutí a přihlásili se co nejdříve, uzávěrka
přihlášek bude 10. září! Bude-li k tomuto datu dostatečný počet zájemců, začneme
připravovat školicí materiály, každý absolvent kursu obdrží příručku pro začínající
podnikatele, sborník prezentací podnikatelských záměrů, pracovní listy anglického a
německého jazyka, vše na papíře i na CD. Kurs je připraven tak, aby si každý opravdu
vyzkoušel na vlastní kůži, jak se podniká, každý si na začátku založí firmu (fiktivní) a bude se
o ni půl roku starat – čili založí účetnictví, přihlásí se na úřady, zpracuje nabídku svého zboží
či služeb a bude se ji snažit prodat, výuka tedy bude probíhat formou praxe, nosíte-li v hlavě
nápad, v čem byste chtěli začít podnikat či rozšířit své stávající služby, nevíte jak na to, či si
nejste jistí, zda by to bylo výdělečné, můžete si to vyzkoušet „nanečisto“ bez ztráty úspor, bez
rizika. K tomu se naučíte základy němčiny či angličtiny, potřebné pro vyhledávání informací,

Kursy budou probíhat vždy v pondělí a ve středu od 16.30 – 18.00, jazyky od 18.00 –
19.30 – od října do dubna 2009, pravděpodobně v kulturním domě – foyer, počítačové kursy
v základní škole Konstantinovy Lázně.
V infocentru Vám též poradíme, jaké jsou možnosti čerpání dotací, vždy je jedna či
více možností, jak Váš nápad podpořit a nebude to trvat věčně, do roku 2013 je největší šance.
Konzultace jsou možné po telefonické domluvě na čísle 608-339099, či email: kultura@infokl.cz
Ti, kdo už podnikají či pracují, se můžou hlásit do jednotlivých oborů – účetnictví,
práce na počítači, reklama, němčina, angličtina.
Dále pro Vás chystáme 5 denní exkurzi na Moravu, do vinného sklípku a za drobnými
úspěšnými podnikateli na venkově, plně hrazenou z fondů EU (ubytování, doprava i strava),
termín 6. – 10.10.2008, kapacita je omezena na 16 účastníků, uzávěrka bude též 10. září.
Exkurze bude probíhat odděleně od kursu, kdo tedy nemůže pravidelně docházet do kursu
z časových důvodů, může se nechat inspirovat v tomto termínu (po jakém zboží a službách je
poptávka, jak se prodávají, jak se inzerují, jak a na co přilákat více návštěvníků do regionu),
podrobný itinerář akce bude zveřejněn v příštím čísle zpravodaje a na www.infokl.cz, v sekci
NOVINKY.
Jitka Šimková, OS ŽIVÁ VES

Ničení s úsměvem
Pomalu si zvykáme na zprávy o ničení majetku, který by měl sloužit všem občanům.
Vysypané odpadkové koše, zapálené kontejnery, rozbitá světla, utrhané a poničené dopravní
značky, popsané budovy…
To je jen malá část toho, čím se pyšní současná mladá generace, která je hrdá na své
projevy svobody. Pomalu si zvykáme na povalování mladých lidí na náměstí, hloučky na
sídlišti, kde po sobě skupinky laškujících mladíků hází kameny po chodníku, kde chodí lidé
s dětmi. Rozkošná zábava a netečnost dospělých.
Příčiny jsou často v rodinách, protože tam mladí výtržníci nacházejí dokonalou
ochranu. Jeden konkrétní případ. Žáci jedné plánské školy byli na představení v kině. Dívky,
„slušně“ vychované ví, že volná zábava v sále není to pravé a tak se v hloučcích odešly bavit
na toalety. Při tomto dýchánku našla paní učitelka rozbité umyvadlo. Žákyně se přiznala a
dalo by se předpokládat, že bude následovat TREST. Tedy úhrada způsobené škody. Ale jaké
překvapení pro vedení školy i zaměstnance kina!!!
Pozvaná matka rozhodla, že její dcera je ANDĚL a umyvadlo bylo na tuto nevinnou
dívku nastraženo, aby se mohlo zakoupit nové. Takže žádná úhrada způsobené škody, ale
mělo by se uvažovat o potrestání pracovníků kina, protože co kdyby umyvadlo při pádu
zranilo palec ubohé dívky. Jen pro zajímavost. Dívky v prvních výpovědích hovořily o tom,
že po umyvadle posedávaly. Zajímavá výchova ve vzorné rodině.
Jen se člověk nestačí divit, že si děti ani jejich rodiče neuvědomují, že vedle práv
existují i základní povinnosti, které bychom všichni měli respektovat.
Té moudré matce přejme, aby si příště její dcera posedávala na jejím umyvadle. To
v kině bylo dobře upevněno…
Jiří Kalaš

Kladrubské hudební léto pokračuje
Sobota 2.8.2008 15 hod. Felix Slováček- klarinet, saxofon, Boris Krajný-klavír
Na programu C. Stamitz, D. Scarlatti, A. Marcello, J.S. Bach, Z. Fibich, F. Chopin
Sobota 9.8.2008 15 hod. Consortium Pragense, Martina Kociánová
Na programu A. Vivaldi, J.D. Zelenka, G.F. Händel, W.A. Mozart
Sobota 23.8.2008 15 hod. Karlovarský symfonický orchestr, Vladislav Liněckýhousle, Prof. Jiří Stárek-dirigent
Na programu J. Gemrot, F.M. Bartholdy, L.van Beethoven

Naše opravy a předané kostely
V tyto dny jsme do vlastnictví Města Planá předávali kostel sv. Václava ve Vysokém
Sedlišti a kostel Jména Panny Marie v Otíně. Před měsícem proběhlo předání kostela Všech
svatých v Boněnově Občanskému sdružení za záchranu Tepelského regionu. Důvody předání
jsou jasné: tyto kostely v havarijním stavu nejsme schopni zachránit vlastními prostředky a na
mnohé dotační tituly snadněji dosáhnou právě občanská sdružení a obce. Ale i nadále, nejen
na základě věcného břemene, budeme v těchto kostelech mít bohoslužby a další setkávání.
Dříve již byly předány kostely v Chodském Újezdě a Broumově.
Přesto opravujeme, kde se dá. Nyní se řeší oprava fasády a odvodnění našeho hlavního
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plané. Zatím je vše ve fázi povolovací a projektové. Tam
bychom měli svojí spoluúčastí být nápomocni alespoň částkou 20.000 Kč, ostatní by snad
pomohlo město Planá a Biskupství plzeňské. Malý pokrok v opravě je v Lestkově (131.000
Kč), na Sv.Anně se mají po schválení ze zdrojů spolku a Českoněmeckého fondu budoucnosti
opravovat varhany. V Chodové Plané díky sponzorům byla přivedena ke kostelu cesta,
schodiště a okapy se svody na kostele, měla by se dokončit oprava krovu- finanční krytí ještě
není zajištěno. Menší opravy se provádějí také v Zadním Chodově a díky Občanskému
sdružení mladých rozsáhle také v Domaslavi. Fara v Plané bude mít ze zahraničního zdroje
odvodnění a kanalizaci. Hudbou (ne)daleké budoucnosti by pak mělo být opravení a využití
domečku na Sv.Anně včetně využití dotací k rozsáhlým pozemkům kolem kostela, kde by
mohl být meditační park s ohrazením, k využití rovněž pro nemocnici následné péče.Bylo by
toho jistě více potřeba, všichni jistě víme, jak je obtížné finančně, prací a především
dokumentací tyto potřeby uskutečnit. Hlavní ovšem je, zda budou naše kostely k Bohopoctě
skutečně sloužit, zda je budeme mít za své, nadále zde uklízet, dopřávat jim květiny, modlitbu
a zpěv…
P.J.Šašek

DŮM DĚTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007 – 2008
Prázdniny už se přehouply do druhé poloviny, ale já bych ještě ráda poděkovala
vedoucím kroužků za jejich celoroční práci. Dům děti pořádal spoustu akcí pro všechny děti i
jejich rodiče, o kterých jste mohli postupně číst v předešlých číslech Měsíčníku. Ve školním
roce 2007 – 2008 děti také docházely do různých kroužků, zde se jednalo o pravidelnou
činnost.
Velký zájem byl o šachové kroužky, které vedl p.Zítek a p. Hrbáček. Děvčata tančila v
kroužcích břišních tanců pod vedením p.Sedláčkové. V tělocvičně se scházeli zájemci o
volejbal, kde svědomitě vedla trénink p.Lüleyová a p. Zemková. Další sportovní kroužek byl

pro malé začínající fotbalisty, které trénoval p. Šatra. Tenisový kroužek vedl obětavě
p.Šilhavý. V aule školy se scházeli stolní tenisté pod vedením p. Bohuňka. Pro malé děti měla
každou středu připravenou pestrou činnost p.Vaněčková v kroužku Klubíčko. P. Cvrčková
malé druháky seznámila se základy anglického jazyka v kroužku Veselá angličtina.
Ani výtvarníci nezaháleli. Keramický kroužek tvořil pod vedením p. Predkové a p.
Šlapákové. S p. Říhovou si děti vyzkoušely různé zajímavé techniky ve výtvarném kroužku.
Mladí rybáři se učili chytat své první úlovky v rybářském kroužku s paní Müllerovou.
Maminky s dětmi se mohly setkávat v dopoledních hodinách společně s p.Seemannovou.
Další činnost probíhala v Klubovně volného času, kam docházeli zájemci každý den v
odpoledních hodinách a věnovali se například stolnímu fotbalu, počítačům, basketbalu,
stolnímu tenisu a jiným hrám. O děti se zde střídavě starala p. Frantalová, p. Neubergová a p.
Beranová.
Dovolte mi všem jmenovaným poděkovat za jejich nelehkou práci s dětmi, za trpělivost,
vstřícnost a jejich volný čas. Moc bych si přála, aby jejich spolupráce s Domem dětí
pokračovala i v dalším školním roce.
Vy ostatní, pokud máte trochu volného času a chuť vrhnout se do práce s dětmi,
ozvěte se na telefonní číslo 774410813, kde Vám ráda sdělím bližší informace.
Lenka Vivodíková, DDM při ZŠ Planá náměstí

Velký DÍK
Dne 1. června 2008 jsme společně oslavili Den dětí a také 20. výročí Domu dětí a mládeže.
Oslavy začaly již v květnu, kdy byl pro děti připraven malý Dětský filmový festiválek animovaných
filmů. Následovaly tři turnaje. Na turnaj v šachu přijely děti z plzeňského i karlovarského kraje. Stolní
tenis si zahráli zájemci z Plané i Chodové Plané. Velký úspěch měl i turnaj v tenisu, na který přijeli
také sportovci ze Stříbra. Turnaje připravili vedoucí kroužků p. Zítek, p. Šilhavý a p. Bohuněk. Všem
patří dík. Nerada bych zapomněla na rodiče a přátele, kteří přišli a věnovali svůj čas v průběhu
tenisového turnaje. Děkuji p. Kulířové, p. Kulířovi, p. Sovkovi, p. Havlíčkové, p. Miklasové, p. Zušťákovi
a
ostatním
členům
tenisového
klubu.
Hlavní program oslav se konal v neděli na náměstí, kde se na pódiu vystřídali malí i velcí umělci.
Celým pořadem provázela Michaela Dolinová. Svým vystoupením zahájila celé odpoledne děvčata z
kroužku břišních tanců. Na scénu přišli dva klauni s pudlíky, kteří pobavili především malé děti. Poté
zahrála hudební skupina Všechny barvy ze ZUŠ Planá. Michaela Dolinová svým krátkým vystoupením
přilákala na „parket“ malé holčičky. Některým se tajil dech při vystoupení členů AIKIDA a atmosféra
plná napětí pokračovala i když přišel mladý kouzelník se svou asistentkou. Osvěžující program
předvedli místní hasiči. Tečku za celým odpolednem udělala hudební skupina Erion.
Všichni přítomní si mohli prohlédnout prostory Domu dětí a také fotografie z let minulých i
současných. Nechyběly ani soutěže pro ty nejmenší. Děti skákaly v pytli, chodily na chůdách, malovaly
na
chodník,….
Děti i dospělí odcházeli spokojení, někteří vydrželi na náměstí celé odpoledne, přestože bylo vedro,
které
lákalo
spíše
k
vodě.
Nevím, zda bych dokázala vyjmenovat všechny ty, kteří nám s celou náročnou akcí pomohli –
účinkující, organizátory soutěží, ty, kteří se starali o organizaci programu, pracovníky kina Planá a
Hornického muzea, nemohu zapomenout ani na pana školníka a paní uklízečky ZŠ náměstí, kteří se
podíleli
na
úpravách
Domu
dětí
před
akcí.
Všem
moc
děkuji.
Hlavnímu sponzorem celé akce bylo MĚSTO PLANÁ. Dalšími sponzory byla Jednota Planá, Chodovar

Chodová Planá a Anna Kovaříková zastupující firmu Linde Gas, a.s. Také sponzorům děkuji, jen těžko
by
se
bez
nich
celá
akce
mohla
konat.
Omlouvám se všem, na které jsem pozapomněla. Ještě jeden velký DÍK.
Lenka Vivodíková DDM při ZŠ Planá náměstí

Zpětný odběr elektrozařízení
Prodejce může ovlivnit chování spotřebitele
Povinností posledního prodejce je podle platného zákona o odpadech mimo jiné
informovat spotřebitele o požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se
směsným komunálním odpadem, ale aby byla odkládána buď do míst k tomu určených, např.
vyhláškou obce, nebo míst zpětného odběru.
Zároveň však zákon poslednímu prodejci ukládá povinnost zajistit, aby spotřebitel měl
při nákupu nového elektrozařízení možnost odevzdat k zpětnému odběru použité
elektrozařízení v místě prodeje či dodávky, a to ve stejném počtu kusů prodávaného
elektrozařízení podobného typu a použití, tzv. kus za kus. To vše nabylo účinností již 13.
srpna 2005.
Sběr vyřazených elektrozařízení od zákazníků
Akciová společnost Elektrowin jakožto provozovatel kolektivního systému založeného
výrobci pro plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení, velkých a malých domácích
spotřebičů, nářadí a nástrojů nabídla prodejcům možnost zapojení do systému a pomoc při
dodržení povinností stanovených zákonem prodejcům.
Pokud se prodejci registrují v systému (jednoduchá bezplatná registrace), nejenže mají
zdarma možnost získat informační materiály pro spotřebitele, ale také mají možnost
spotřebiče, které jim zákazníci přinesou při nákupu nových, odevzdat bezplatně do nejbližších
míst zpětného odběru nebo objednávat odvoz spotřebičů přímo z prodejny. Někteří prodejci
již rozšířili tyto možnosti i o možnost odebírání spotřebičů i bez vázání na nákup nového.
Každopádně je každý zaregistrovaný prodejce označen samolepkou s potřebnými
informacemi pro spotřebitele. Zde je uvedeno i nejbližší další místo určené k zpětnému
odběru.
Podmínkou spolupráce je předávání pouze kompletních spotřebičů, proto je i prodejce
vázán povinností odebírat od zákazníků pouze kompletní spotřebiče. Pokud je zařízení
nekompletní (např. chybí kompresor u ledničky), má právo je odmítnout a elektrozařízení od
něho nepřevzít. Důvodem je jednak ochrana obsluhy prodejny a jednak životního prostředí,
protože z poškozených spotřebičů mohou unikat nebezpečné látky a na to provozovna není
zařízena. Takové elektrozařízení je nutné předat odborníkům – nejčastěji vyškoleným
pracovníkům sběrného dvora – a dále s takovým spotřebičem nakládat jako s nebezpečným
odpadem.
Spotřebiče odvážené od posledních prodejců jsou předávány recyklačním zařízením,
která ho odborným způsobem demontují, oddělí jednotlivé materiály, které pak předávají
především k materiálovému využití.

Pravidelná setkání katolíků v Plané a okolí o prázdninách
Neděle - 9 hod. Planá, 11 hod. Chodský Újezd, 14 hod. Ch. Planá, 15.30 hod. Z.
Chodov

Pondělí -18 hod. Ch.Planá –modlitební spolčo
Úterý: 17 hod. mše svatá v srpnu nebude !! CHARITA až po prázdninách!!!
Středa a čtvrtek – služba ve vězení
Kontakt : sasajara@seznam.cz , tel. 607 202 127. P.Mgr.Jaroslav Šašek, administrátor.
V době nepřítomnosti kněze se dotazujte p.MVDr.Miroslava Palíška, tel.732 375 321.
Další poutní setkání a akce:
17.8. 9 hod. Planá- poutní mše sv. Nanebevzetí P.Marie
24.8. 15 hod. Pístov – pouť sv.Bartoloměje (svoz z Ch.Plané a Z.Chodova, kde není
mše sv.)
6.9. Teplá – Diecézní pouť – putujeme společně!
7.9. 11 hod. Dolní Jadruž – pouť Narození P.Marie (svoz z Ch.Újezdu)
Exkursy pro školy
Pokud nebudeme přímo vyučovat Náboženskou výchovu ve škole, nabízíme exkursy
pro školy, ale i zájmová sdružení na různá příbuzná témata, která nedílně patří ke způsobu
života a elementární vzdělanosti v Evropě.
Např. : BIBLE a dějiny, Historie církve u nás (pohledy-diskuse), Role církví
v sekularizované společnosti postkomunismu, Výchova ke svobodě, Etické výzvy, Zkušenosti
z vězeňství, Náboženství ve světě, Závislosti a prevence atd…

PROGRAM LEADER VYHLÁŠEN
Ve čtvrtek 17. 7. 2008 vyhlásila místní akční skupina (MAS) Český Západ - Místní
partnerství 1. výzvu k předkládání Žádostí o dotace v rámci programu LEADER. Výzva je
určena obcím, neziskovým organizacím a podnikatelům z Konstantinolázeňska, Stříbrska,
Plánska a Hracholusek, kteří mají možnost získat dotaci až 90% (podnikatelské subjekty až
56%) na své projekty v oblastech zachování a zhodnocení historického dědictví, obnovy
veřejných prostranství a budov, budování infrastruktury v oblasti cestovního ruchu nebo
diverzifikace činnosti zemědělských subjektů a rozvoje drobného podnikání. Žádosti bude
možné předkládat v kanceláři MAS na OÚ Olbramov ve dnech 27. – 29. 8. 2008 od 8 do 18
hod. Bližší informace se dozvíte na www.leader-ceskyzapad.cz nebo na informačním semináři
pro žadatele v úterý 5. 8. 2008 od 10 hod. v zasedacím sále v přízemí historické radnice ve
Stříbře.

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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