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Zprávy z města
Plánští zastupitelé se sešli na 8.jednání dne 12.9.2007. Kompletní zápis je vyvěšen na
informační tabuli v přízemí radnice a na webových stránkách města. Další jednání se sejde ve středu
24.října 2007.

Nabídka pracovního místa
Ekodepon s.r.o. Černošín, Lažany 36, hledá do provozu sběrného dvora odpadů
v Plané, ve Dvořákově ulici, záložní personál.
Podrobnější informace získáte u Ing. Petra Strankmüllera, jednatele společnosti, na
telefonu. 374 692 289.

Jména nových ulic
Rada města vyzvala plánské občany, aby navrhli názvy 4 nových ulic v obytné zóně
Planá-sever. Do uzávěrky soutěže poslalo své nápady 15 občanů. Někteří byli superpilní a
navrhli těch názvů celé desítky. Celkem se tedy objevilo 190 návrhů, některé se vícekrát
opakovaly.
Zastupitelé dostali k posouzení kompletní přehled všech návrhů. Rada jim doporučila, aby
vybírali pouze jednoslovný název a aby v prvním kole výběru vybrali vždy maximálně 2 názvy pro
každou ulici. Tím se počet návrhů zredukoval na 35. Druhé kolo výběru proběhne na 9.jednání
zastupitelstva dne 24.října 2007. Zastupitelé budou vybírat již jen jeden název pro každou ulici. Tento
název bude schválen, pokud pro něj bude hlasovat vždy alespoň 8 zastupitelů.

Úspěch na okresní výstavě
Ve dnech 14. – 16. září se konala okresní výstava ovoce, zeleniny, květin, kaktusů a bonsají
v Tachově. Plánská základní organizace Českého zahrádkářského svazu se prezentovala ukázkami
výpěstků svých členů a zaznamenala po několika letech výrazný úspěch. Při ocenění v kategorii ovoce
získala první cenu v okrese za vystavená jablka odrůdy Idared paní Žižková z osady Svornost (pod
benzínovou pumpou). Další pěkné ocenění v podobě druhého místa získal v kategorii bonsají pan
Moulis a jeho vnuci získali přední místo v kategorii mladých bonsajistů.
Jiří Ťupa, předseda ZO Planá

Činnost kontrolního výboru MÚ v Plané
Dne 13. prosince 2006 zřídilo Zastupitelstvo města Planá na základě ustanovení
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kontrolní výbor. Jeho předsedou byl zvolen člen
Zastupitelstva města Plané Mgr. Stanislav KVASNIČKA, členy prom. právník Vladimír

Kliment a p. Pavel Čech. Vzhledem k tomu, že v minulém volebním období kontrolní výbor
nefungoval, máme za to, že je nutné občany města Plané a čtenáře Plánského občasníku
seznámit s jeho základními povinnostmi a právy.


Výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady



kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na
úseku samostatné působnosti


plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce (§ 118)



o provedené kontrole pořídí zápis, který předloží zastupitelstvu obce (§ 119)

Tolik tedy strohá řeč paragrafů. Jak si přiblížit práci kontrolního výboru?


z našeho pohledu je naprosto nezbytné získat pro spolupráci s kontrolním výborem
občanskou veřejnost


umožnit komunikaci členů kontrolního výboru s každým, kdo má jakýkoliv podnět
pro jeho práci


zajistit, aby žádný podnět, daný kýmkoliv, nezůstal bez odezvy.

Co tedy musí kontrolní výbor zajistit?
1.

Osobní styk s každým, kdo má jakýkoliv podnět.

2.
Se členy kontrolního výboru se může uskutečnit osobní kontakt kdykoliv po osobní
nebo telefonické domluvě na tel. č. předsedy kontrolního výboru 603 927 993 denně v době
od 17 do 19 hodin., popř. prostřednictvím e-mailové pošty: adresa -kvasnickas@seznam.cz
Doporučujeme, aby podněty byly písemné.
3.
Písemné podněty je možné rovněž odevzdávat v podatelně městského úřadu denně v
časech, které jsou vypsány na dveřích č. 16 ve druhém patře. Popř. písemně na e-mailovou
adresu: podatelna@muplana.cz
4.

Kontrolní výbor zpracuje a předá do 30 dnů na každý podnět písemnou odpověď.
Mgr. Bc. Stanislav Kvasnička, předseda kontrolního výboru

(Ne)Poklid nedělního odpoledne
Tatata, bum, prásk, tatata, dlouhá dávka, krátká dávka.To není dětská říkánka, ale zvuková
kulisa doprovázející plánské občany, kteří bydlí poblíž koupaliště. Zejména v sobotu a v neděli
nabývá na intenzitě. Nejprve jsem se domníval, že se do Plané nastěhovali filmaři a točí velkolepou
bitvu, ale po filmařích nikde ani stopy. Nebo snad armáda obnovila svoji činnost? Omyl, to pouze po
několika letech klidu obnovil svoji činnost střelecký oddíl. Tak si nejen obyvatelé na severu Plané, ale
také návštěvníci plánského koupaliště mohou místo odpočinku vychutnávat vzrušení takřka
uprostřed bitvy. Ne každý ale o takové vzrušení stojí, mnohým je příjemnější nedělní klid. Není asi
příliš šťastné, když střelnice sousedí s koupalištěm a je prakticky v intravilánu obce. Střelnice bývají
různé. Někde se střílí ze vzduchovky nebo malorážky, někde z pistole, střelnice v Plané je ale toho
nejvyššího kalibru, kde se střílí z těžkých rychlopalných zbraní. To by člověk čekal, že bude dokonale

zajištěná, tak aby do ní nepronikla ani myš. Jaké bylo mé překvapení, když jsem se vydal z lesa za
střelnicí a bez problémů, aniž bych musel překonat jediný plot, jsem se ocitl v areálu střelnice.
Trochu mě zamrazilo, když jsem z jedné strany viděl poměrně nevelký val směrem do lesa a jinak
žádnou ochranu a ještě více, když mi v přístupu ze střelnice na koupaliště bránily pouze vzrostlé
kopřivy. Co by se asi stalo, kdyby střelec udělal se svým automatem nešťastný pohyb, a svoji dávku
vyslal špatným směrem?
Antropius

Výročí plánského gymnázia
Kdyby plánské gymnázium nebylo v roce 1974 zrušeno, slavilo by letos již 60 let od
svého otevření po skončení 2.sv. války. Při této příležitosti se sešli jeho absolventi a že se
akce náramně vydařila, potvrzuje dále připojené poděkování jednoho z nich. Aby také čtenáři
Plánského měsíčníku „byli v obraze“, slíbil p. J. Kalaš do příštího čísla napsat obšírnější
informaci.

Opět o nemocnici
V čísle 8 měsíčníku jsem psal o dalších krocích v prodeji plánské
nemocnice.Připomínám, že 22.6. byla v dražbě prodána ubytovna ve Fučíkově ulici a získala
ji firma AUDESING, s.r.o. Plzeň.
Objekty nemocnice jako takové se prodávají jako celek. Dne 25.6. vybral věřitelský
výbor ze dvou zájemců o koupi společnost Západočeská nemocnice, a.s. Bylo rozhodnuto, že
pokud uvedená společnost složí jistotu ve výši 2 mil. Kč, bude s ní uzavřena smlouva o
budoucí kupní smlouvě. Jistota byla složena a smlouva uzavřena 12.července. Podle smlouvy
měla Západočeská nemocnice zaplatit zbytek dohodnuté ceny – tedy 46 mil. Kč do 25 dnů a
pak měla být nemocnice převedena do jejího vlastnictví. Dále bylo dohodnuto, že pokud
nebude kupní cena doplacena, správce konkursní podstaty od smlouvy odstoupí a jistota 2
mil. Kč propadne ve prospěch konkursní podstaty. Dva dny před koncem termínu zaplacení se
dostavili na naši radnici zástupce Západočeské nemocnice JUDr. Micka a dále předseda
představenstva společnosti Euročas Group, se kterou Západočeská nemocnice spolupracuje, a
která zřejmě měla zajistit peníze. Na setkání jsme hovořili o zprovoznění nemocnice,
plánovali schůzku se Svazkem obcí nemocnice Planá. Byl jsem ujišťován, že kupní cena bude
včas zaplacena. Zaplacena měla být do čtvrtka 16.8., ale v pátek jsem obdržel zprávu od
správce konkursní podstaty, že peníze nepřišly. Sdělil mi dále, že na úterý 21.8. svolává
věřitelský výbor, kde bude rozhodnuto o dalších krocích. V pondělí jsem tedy volal JUDr.
Mickovi, aby urychleně zaplatili, nebo může správce konkursní podstaty odstoupit od
smlouvy.
Na jednání věřitelského výboru bylo rozhodnuto, že správce konkursní podstaty
připraví rozhodnutí o odstoupení od smlouvy, a pokud cena nebude zaplacena, ve čtvrtek
23.8. je Západočeské nemocnici zašle. Z tohoto důvodu jsem znovu kontaktoval JUDr. Micku
a vyzval jej, aby peníze určitě zaplatili, nebo že ve čtvrtek dojde k odstoupení od smlouvy.
Západočeská nemocnice ovšem nezaplatila. Důvod snad měl spočívat v tom, že společnost
Euročas Group, která měla peníze poskytnout, požadovala, aby před tím vstoupili její zástupci
do představenstva Západočeské nemocnice, a.s. Tato změna údajně nebyla včas provedena

v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni a proto také nebyly včas poskytnuty peníze.
Správce konkursní podstaty tedy zaslal Západočeské nemocnici odstoupení od smlouvy a
Záp. nemocnice tak přišla o další 2 mil. Kč. O první 2 mil.přišla již na jaře, když nesplnila
podmínky internetové dražby. Již tehdy nezaplatila zbytek kupní ceny.
Dne 7.9. se opět sešel u Krajského soudu v Plzni věřitelský výbor se správcem
konkursní podstaty a s konkursním soudcem. Důvodem jednání byla skutečnost, že o koupi
nemocnice projevily zájem další 3 subjekty a to UNIMEX Group a.s., FFUS s.r.o. (která
zájem projevila již v předchozím kole), MUROM a.s.
Vybrána byla společnost UNIMEX Group a.s. s nabídkou 45.500.000 Kč. Uvedená
společnost nabídla, že složí nabízenou sumu ještě před podpisem kupní smlouvy, ale až poté,
kdy obdrží písemný návrh smlouvy. Žádala také, aby do kupní smlouvy byl zanesen postup
předání majetku. Společnost ovšem není schopna sama provozovat zdravotnické zařízení. Její
zástupci jsou ochotni nový pavilon poskytnout jinému subjektu k provozování nemocnice.
V ostatních objektech by pak mohla uvedená společnost případně provozovat aktivity na
nemocnici navazující, jako např. domov důchodců. Vše je na počátku a o všem bude ještě
jednáno.
Článek byl napsán 17.9. Dne 19.9. jsem se dozvěděl, že společnost UNIMEX Group
dosud nezaplatila kupní cenu a zřejmě se bude vybírat jiný ze zájemců o nemocnici.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Nabídka kulturních akcí
Městské kulturní středisko nabízí v říjnu:

3.10. Prezentační akce firmy TOP Moravia, sál MěKS Planá, 15.00 – 18.00

12.10. Zájezd do VD v Plzni na abonentní představení muzikálu „ Zpívání v dešti´‘. Odjezd
autobusu v 17.15 z Chodové Plané, v 17.20 z Luční ul., v 17.25 z vlakového nádraží, v 17.30 z AN
Planá

18.10. Soutěžní odpoledne pro učně SOU Planá, sál MěKS Planá, začátek v 16 hod. Zúčastnit
se mohou i jiní zájemci od 15 do 18 let.
28.10. Slavnostní večer k 89. výročí vzniku Československé republiky.

Program: krátký proslov starosty města Planá, koncert operní pěvkyně Julie Meixnerové –
výběr z děl českých autorů, ohňostroj na náměstí před kinem. Kino Planá, začátek v 19 hod.

Předplatné do Divadla J. K. Tyla v Plzni na sezónu 2008 - řada S 6 – pátky
Vstupenky Kč 768, splatné do konce listopadu 2007, autobus Kč 800, splatné do března 2008.
Odjezd autobusu v 17.30 z AN Planá.
Program: Třetí zvonění, Kniha džungle, Peer Gynt, Celebrity s.r.o., , Chicago, Orfeus
v podsvětí, Nabucco, Strýček Váňa.
Zájemci o předplatné, hlaste se nejpozději do 20. října na MěKS Planá, tel 374794223.

Charita v Plané
Každé úterý od 15 do 16 hod. vybíráme použitelné šatstvo, domácí potřeby, obuv, případně
knihy. Vítáme také finanční pomoc k zajištění dárků pro osamocené a nemocné.
Kdokoliv si může ze zmíněných předmětů humanitární pomoci za symbolický poplatek vybrat
pro něho a rodinu věci vhodné. Prosíme, abyste nepřinášeli odpad a případně si telefonicky domluvili
jiný čas předání na č. 607202127. Děkujeme a přejeme Boží požehnání.
Kdo nedává Boha, dává málo…(Benedikt XVI.)
Dušičková setkání na hřbitovech – modlitby za zesnulé
Sobota 20.10. v 11 hod. Brod nad Tichou, 17 hod. Sv.Anna (kostel-mše sv.)
Pátek 2.11. v 15 hod. Pístov, 16.00 hod. Chodová Planá, 17.00 hod. Planá
Sobota 3.11 v 9.30 hod. Domaslav, 10 hod. Lestkov, 11 hod. Vysoké Sedliště + mše sv., 2 hod.
Michalovy Hory, 13 hod. Boněnov – poutní mše sv. Všech svatých na návsi, 14.30 hod.Svojšín
Neděle 4.11 v 10.45 hod. Chodský Újezd + mše sv., 15.15 hod. Zadní Chodov + mše sv., 16.30
hod. Broumov (německý hřbitov)
Jména vašich blízkých rádi budeme při společné modlitbě číst, pokud nám je dodáte, či se
svojí modlitbou můžete přidat.
Změna pořadu setkávání katolíků v Plané a okolí!!!
Po v 18 hod. Chodová Planá (modlitební společenství), Út v 15 hod. Planá (fara), Charita, 16
hod. modlitby matek, 17 hod. mše sv. v kapli fary, Čt v 15 hod. Chodský Újezd – modlitba v kostele,
So – dle dohody akce s mládeží a mše sv. Nedělní mše sv. 9 hod.Planá, 11 hod. Chodský Újezd, 14
hod. Chodová Planá, 15.30 hod. Zadní Chodov
kontakt.: 607202127, e-mail: sasajara@seznam.cz

Měsíc utekl jako jelen…
Ještě jsme se nestačili pořádně rozkoukat a už uběhl první měsíc školy. Tento školní rok by
měl být pro žáky i učitele v něčem nový. Čeká nás ověřování námi sestaveného „Školního
vzdělávacího programu“ v praxi v 1. a 6. ročníku. Naším cílem je rozvíjet osobnost žáka tak, aby
dokázal samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování. Ještě
více se budeme zaměřovat na propojení souvislostí mezi jednotlivými předměty, aby žáci dokázali
poznatky využívat, hledat cesty k řešení, vyhodnocovat svá rozhodnutí a poučit se z úspěchu nebo
nezdaru.
Je nutno však připomenout, že základní vědomosti: číst, psát a počítat musíme stále
opakovat a procvičovat, aby došlo k jejich zautomatizování a děti na těchto základech mohly rozvíjet
další získané poznatky. Věříme, že se nám naše práce bude dařit.
Naše škola má málo žáků. To nás nejprve mrzelo, ale nyní v tom spatřujeme hned několik
výhod. Každý pedagog má mnohem větší prostor se žákům individuálně věnovat a zmapovat jejich
možnosti dalšího rozvoje, pracovat s nimi tak, aby byli všichni spokojeni a zažívali úspěch. Navíc lze
dětem nabízet i činnosti, které by nebylo možno vykonávat při velkém počtu dětí ve třídě. Mezi velmi
oblíbené činnosti našich nejmenších žáčků patří hra na flétničky, hry a dramatizace v anglickém jazyce
a další.
Naše prvňáčky škola tak zaujala, že poslední zvonění není signálem pro odchod ze školy,
nýbrž čas k přemlouvání paní učitelky, aby mohli ještě chvilku zůstat.
J.Basáková, ředitelka ZŠ Na Valech

ZŠ Planá , náměstí Svobody oslovuje rodiče
JUNK FOOD neboli ať žijou brambůrky a kola.
Nevíme, zdali je veřejnosti známo, jak se stravují školní děti. Často to nevědí ani rodiče, kteří
si myslí, že za jejich peníze si děti koupí něco takzvaně pořádného. Pokusili jsme se o takové malinké
odtajnění. Máme ve škole bufet a školní jídelnu.a.obojí je dětmi využíváno. No nekupte si hned po
ránu litr kokakoly, o první přestávce zaručeně bodne pytlík brambůrků, o velké přestávce by to mohl
být párek v rohlíku, nebo sladká tyčinka? A když je nejhůř, spokojíme se i s čokoládou či sáčkem
bonbónů. To pak jen těžko zbude trochu místa na pořádné jídlo ze školní jídelny..... Je čím dál více
rodičů, kteří financují dětem právě zmíněný způsob stravování. A přitom... Záměrně je v názvu použit
anglický výraz JUNK FOOD, což znamená v překladu NEZDRAVÁ STRAVA (jen na okraj, samo slovo
JUNK = veteš, odpad...). Totiž zatímco u nás stoupá počet konzumentů bufetové stravy, v EU, z níž
v posledním čase tolik přebíráme, na západ od našich hranic vznikla přesně opačná vlna. Například
zrovna ve Velké Británii probíhá kampaň přímo zaměřená na zlepšení výživy a způsobu stravování
žáků a studentů, kterou zaštiťují významné osobnosti. Několik moudrých hlav přišlo na to, že nosit si
denně do školy sendvič a mít ho jako hlavní polední jídlo není zrovna velká výhra. Málokoho potěší
pohled na stále početnější houfy stávajících anebo budoucích tlouštíků. A tak se mohutně uvažuje o
zavedení stravování v zařízeních silně připomínajících naše školní jídelny. Ale ani nám není (nebo
rozhodně by nemělo být) jedno, jak budou naše příští generace vypadat a s čím se budou muset po
zdravotní stránce potýkat. Rozhodli jsme se už přestat jen tak klábosit a oslovit ty moudré z řad
rodičů plánských školáků. Při ZŠ na náměstí Svobody již roky funguje školní jídelna. a zrovna teď vám

ji chceme znovu představit. Pokud se podíváte na webové stránky naší školy, můžete se s námi
celkem bez námahy podívat na její dnešní podobu a zařízení. Školní jídelna byla v nedávné době
zrekonstruovaná a strávníci se tedy pohybují v pěkném, esteticky vyváženém a funkčním prostředí.
Vedle toho bylo investováno velké množství prostředků do modernizace školní kuchyně, tak aby
odpovídalo požadavkům EU (pouze namátkou – zakoupen byl konvektomat, nerezové odsávače par,
nerezové výdejní vozíky, které jídlo přihřívají a udržují jeho teplotu, nerezové stoly, kotle, také nové
výdejní okénko a automat na nápoje...). A když k tomu přidáme rozhodnutí vedení školy a školní
jídelny racionalizovat během letošního školního roku jídelníček tak, aby ke strávníkům přicházelo jídlo
hodnotné a přitom chutné a lákající, můžeme si určitě dovolit vás pozvat. Přijďte se podívat, zeptat,
posoudit. Informujte se o významu správného stravování! A máte-li připomínky či náměty ke zvážení,
nezdráhejte se !
ZDRAVÍ VAŠICH DĚTÍ ZA TO URČITĚ STOJÍ.
Zuzana Kokaislová, ZŠ Planá, náměstí Svobody

Školní družina
Provoz školní družiny byl zahájen 3.9. s počtem 20 žáků. V budově byly rozšířeny prostory pro
rekreační a zájmové činnosti. Děti mají k dispozici hernu a pracovnu.
Ve své práci se zaměřujeme na rekreaci a odpočinek. Přejeme si, aby dítě nebylo ochuzováno
o pocit volnosti, aby svůj volný čas trávilo v klidném a bezkonfliktním prostředí. Nadále se snažíme u
dětí rozvíjet estetické cítění a radost z pohybu. Nabízíme zájmový kroužek výtvarný a tělovýchovný.
Provozujeme též ranní družinu již od 6.30 hod. Každé z plánských i dojíždějících dětí má možnost
využít této služby.
ZŠ Na Valech

Dům dětí a mládeže
Jako každý školní rok, tak i tento, je září a říjen měsíci, kdy začínají pracovat zájmové kroužky.
Letos jsme začali o něco dřív. Jsme tu tedy s informací, do jakých kroužků máte ještě šanci své dítě
přihlásit.
Nabízíme:
VÝTVARNÝ KROUŽEK pro děti od 1. do 5.tříd – každou středu od 13.30, ateliér ZŠ náměstí.
ATLETIKA pro sportovce od 3. do 5.tříd – úterý v 15.00, tělocvična ZŠ náměstí.
ZPÍVÁNÍ pro všechny od 4. do 9. tříd – schůzky dle dohody.
KERAMICKÝ KROUŽEK pro výtvarníky od 2. do 9.tříd, ateliér ZŠ náměstí.
ŠACHY pro pokročilé – pondělí v 16.00, klubovna DDM.
NOHEJBAL – pro starší žáky, začínáme v říjnu.
FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA – pro předškoláky, 1. a 2.třídu - pondělí a středa od 16.00, hřiště.

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK – pro všechny od 1. do 9. tříd – úterý i středa od 16.00, klubovna rybářů
(Zámecká ulice).
KERAMICKÁ DÍLNA pro děti a dospělé – schůzky dle dohody.
STOLNÍ TENIS – pro všechny zájemce – schůzky dle dohody.
Při DDM najdete tyto již obsazené kroužky: BŘIŠNÍ TANCE pro malé i velké, VÝTVARNÝ
KROUŽEK
,
ŠACHY
pro
začátečníky
a
mírně
pokročilé,
VOLEJBAL,
VESELÁ
ANGLIČTINA, TENIS, VÝTVARNÁ DÍLNA pro děti a dospělé.

AKCE – ŘÍJEN 2007
18. října – VEČERNÍ BĚH PLANOU – srdečně zveme všechny sportovce i
nesportovce na startovní čáru před Dům dětí a mládeže na náměstí. Zápis se
uskuteční od 16.30 ve vestibulu městského úřadu. Další bližší informace
čtěte na plakátech nebo na wwwzsplananamesti@seznam.cz
25. října (čtvrtek) – podzimní prázdniny – VÝTVARNÁ DÍLNA – přijďte si ozdobit, namalovat, polepit
lampión (možno použít i jako stínidlo na lampu, lustr) – začátek v 10.00 a nebo ve 14.00. Cena
lampiónu 49,- Kč. Zveme děti i rodiče do klubovny DDM. Přezůvky s sebou.
26. října (pátek) – podzimní prázdniny – SPORTOVNÍ DOPOLEDNE – hry v tělocvičně pro
všechny děti, které nechtějí lenošit doma – čekáme Vás u vchodu do tělocvičny ZŠ náměstí od 10.00
do 12.0 nebo od 13.00 do 15.00. Nezapomeňte na sportovní oděv a obuv.

Potlesk


Lesy České republiky provádějí opravu a zpevnění části cesty od Brodu k rybníku
Dřevěňák, zbytek k čističce v Plané opraví město. Konečně dostanou všichni milovníci pohybu
důstojnou cestu, na které se nebudou brodit blátem, ani se vyhýbat hustému provozu.


v Otíně bylo opět živo.Místní se pustili do vyklizení interiéru a okolí kostelíka. Svojí
mechanizací jim v tom vydatně pomohly Plánské služby. Zároveň se podařil úklid a odlesnění
otínského hřbitova.


Konečně jsme mohli nahlédnou do interiéru kostelíka Sv.Petra a Pavla u nemocnice
v Plané. V nedělních odpoledních byla v srpnu a září přístupná výstava obrázků Emmy
Srncové.

Pískot


Při úklidu kostelíku v Otíně odvezl řidič nakladače městských služeb kamenný sloupek
původního ohrazení kostela, ačkoliv byl při tom viděn, nemá se k jeho navrácení.

Psí útulek má nové webové stránky
Tachovský psí útulek a stanice handicapovaných živočichů mají nové webové stránky.
Zájemci je najdou na adrese: http.www.utulek-tachov.estranky.cz. Provozovatelé si od nich

slibují, že i s jejich pomocí se jim může dařit rychleji nacházet majitele zatoulaných psů,
případně nové majitele pro psy, ke kterým se původní majitelé nepřihlásí.

Oznámení
o sběru nebezpečné složky a objemné složky komunálního odpadu,
železného šrotu a zpětného odběru elektrozařízení v Plané
Oznamujeme občanům , že na území města Planá a jeho částí bude podruhé v tomto
roce probíhat mobilní sběr vybraných složek komunálního odpadu..
Pro tyto účely jsou určena stanoviště pro speciální svozová vozidla firem
s oprávněním ke sběru odpadů ( Ekodepon s.r.o. Černošín, Jiří Hýsek, výkup surovin Planá ),
na která může občan zapojený do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Planá přinést ve vymezeném
čase zdarma níže uvedené druhy odpadů.
Objemný odpad: odpad vznikající provozem domácnosti, který vzhledem k jeho
rozměrům nelze odložit do běžné sběrné nádoby (popelnice), např. části vyřazeného nábytku,
koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.
Nebezpečný odpad: obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné
škodlivinami, olověné akumulátory, monočlánky, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty
znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné složky
vyskytující se v komunálním odpadu.
Zpětný odběr elektrozařízení: televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a
veškeré ostatní elektrospotřebiče.
Prosíme občany, aby donášeli předmětné odpady pouze v době přistavení kontejnerů, aby
mohly být odpady ukládány přímo do nich. MěÚ Planá , odbor ŽP

Mobilní sběr
objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zpětný odběr
elektrozařízení

Železný šrot bude svážen v neděli 7.10.2007 od 9:00

Neděle 7.října.2007

stanoviště

čas

sbírané složky

Jateční ul.

8.00 – 10.30

NS+OO

zpevněná plocha za prodejnou
potravin naproti nádraží
Nádražní

11,00 - 11,15

NS+OO

u bytovek 721
Fučíkova ul.

8.10 – 10.45

NS+OO

zpevněná plocha před bývalou
kotelnou naproti prodejně potravin
PAVLOVICE

9.00 – 9.30

NS+OO

9.40 – 9.50

NS+OO

10.00 – 10.25

NS+OO

Josefova Huť
PAVLOVICE
Ve vilkách
PAVLOVICE
u zast.ČSAD vedle prodejny

KARLÍN

11.30 – 14.00

NS+OO

u zastávky ČSAD
Smetanova ul.

14.05 – 15.30

NS+OO

14.15 – 15.45

NS+OO

14.30 – 16.00

NS+OO

křižovatka se Hřbitovní
Revoluční ul.
plocha u tenisových kurtů
Bohušova ul.

Mobilní sběr
objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zpětný odběr
elektrozařízení
Železný šrot bude svážen v neděli 7.10.2007 od 9:00
Pátek 5.října 2007
stanoviště

čas

sbírané složky
15.00 – 15.20

NS+OO

VÍŽKA

15.05 – 15.15

NS+OO

ZLIV

15.25 – 15.35

NS+OO

15.40 – 15.50

NS+OO

ŘEŠANOV

15.55 – 16.05

NS+OO

DOLNÍ SEDLIŠTĚ

16.15 – 16.25

NS+OO

SVAHY
náves – u prodejny

náves – u kapličky
BOUDY
náves – u kapličky

náves – stan. poj. prodejny
VYSOKÉ SEDLIŠTĚ

16.30 – 16.40

NS+OO

náves – stan. poj. prodejny
TÝNEC

16.45 – 16.55

NS+OO

náves – u rybníčka
OTÍN

17.10 – 17.35

NS+OO

náves – před domem p.Lišky
KŘÍNOV

17.30 – 17.45

NS+OO

náves – u zast.autobusů
KŘÍŽENEC

17.55 – 18.15

NS+OO

na návsi u rybníčka

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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