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Zprávy z města
Zastupitelstvo města Planá se sejde na svém 27.jednání dne 2.listopadu 2005. Na
programu budou čtvrté změny rozpočtu města na rok 2005, rozhodování o majetkoprávních
záležitostech, souhrnná informace o školských zařízeních v Plané a vyhláška o požárním řádu.
Poslední jednání tohoto roku se uskuteční ve středu 14.prosince 2005.

Nebude se úřadovat
Ve dnech 21. a 22.listopadu 2005 (pondělí a úterý) bude zcela uzavřen Městský úřad
v Plané. Všichni úředníci musí povinně absolvovat školení o novém správním řádu. Vyřiďte
si své záležitosti včas.
M.Mertlová, tajemnice MěÚ

První advent
Neděle 27.listopadu 2005 je první adventní nedělí tohoto roku. Touto nedělí začíná čas
„čekání“ a příprav na příchod pro mnohé z nás nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc. Zatímco
v tento den budeme zapalovat první svíci na adventním věnci a mnohá okna se rozzáří
vánoční výzdobou, vánoční výzdoba města se poprvé rozsvítí tradičně v předvečer svátku sv.
Mikuláše v pondělí 5.prosince.

Hledáte dárek?
Nevšední dárek nebo doplněk pro výzdobu bytu v předvánočním čase bude možné
zakoupit na prodejní výstavce drobné keramiky, ručně malovaných hedvábných doplňků,
suchých květinových vazeb, ozdobných svíček ze včelího vosku a dřevěných hraček.
Organizátorky výstavky pro ni zatím hledají vhodné místo- nejraději na náměstí. Pokud je
nenajdou, bude výstavka umístěna do sálu kulturního střediska (v budově zvláštní školy) a
konat by se měla ve dnech 28.listopadu až 2.prosince vždy od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. O
tom, jak to nakonec bude, se zájemci dozví z plakátů.

Zapište si
Ordinace pro děti a dorost – MUDr. All-Kannany CSc. oznamuje změnu telefonního čísla – 603
213 599.

Upozornění ZČE
Firma Západočeská energetika, a.s. úsek distribuce zaslala na městský úřad žádost o
zveřejnění informace pro vlastníky a uživatele pozemků. Tato informace je umístěna na
úřední desce a toto je její stručný obsah:

Vlastníci a uživatelé jsou podle příslušného zákona (zákon č. 458/2000 Sb.) povinni
kácet a odstraňovat stromoví, které by mohlo ohrožovat elektrické zařízení. Tyto práce mají
být provedeny nejdéle do 30.11.2005. Pokud tak povinné osoby neučiní, provedou práce
pracovníci ZČE na nebezpečí vlastníka či uživatele pozemku. V zaslané informaci jsou dále
podrobně uvedeny podmínky, které je nutno při kácení či okleštění stromoví dodržet, aby
nebylo ohroženo elektrické vedení, jeho provoz nebo bezpečnost osob. Je v zájmu každého
vlastníka či uživatele pozemku nacházejícího se v blízkosti elektrického zařízení podrobně se
s výše zmiňovanými podmínkami seznámit.

Černý prapor na radnici
Ve dnech 6. a 7.října t.r. vlál nad radnicí v Plané černý prapor k uctění památky
bývalého předsedy národního výboru v Plané p. Miroslava Lobovského, který zemřel dne
4.10.2005.

Občanský průkaz jako cestovní doklad do států Evropské unie upozornění
Dne 1. ledna 2006 nabývá účinnosti ustanovení § 41a zákona č. 329/1999 Sb., o
cestovních dokladech, kde je uvedeno: „K opuštění území k cestě do států Evropské unie lze
jako cestovní doklad použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá
oddělenu vyznačenou část.” Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2006
již nelze k cestám používat občanské průkazy typu identifikační karty bez strojově čitelných
údajů.
Dále je třeba upozornit na skutečnost, že mohou vzniknout problémy při společném
cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů, pokud tyto děti nebudou mít vlastní
cestovní doklad. Dítě zapsané v občanském průkazu otce nebo matky neprokáže státní
občanství, neboť do občanského průkazu se zapisují děti - cizinci. Na rozdíl od občanského
průkazu se do cestovního pasu rodičů zapisují pouze děti, které jsou státními občany České
republiky. Dalším rozdílem je, že do občanského průkazu rodičů se zapisuje rodné číslo
dítěte, nikoliv datum jeho narození a pohlaví. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identifikační
údaj, může být nesrozumitelné pro cizí státní orgány. Z uvedených důvodů
nedoporučujeme cestování dětí bez vlastního cestovního dokladu.
15.9.2005 byla vyhlášena změna zákona č. 328/99 o občanských průkazech. Občané
narození před 1. lednem 1936 nemusí vyměňovat staré občanské průkazy za nové, pokud ve
starých občanských průkazech není vyznačena doba ukončení platnosti.

Vítězové Plánského desetiboje
Dne 4. 10. se konalo v plánském kině slavnostní vyhodnocení 2. ročníku Plánského
desetiboje. Soutěž probíhala v období květen až září. Soutěžilo se v běhu na 60 m, v běhu na jeden
okruh stadionu, v běhu na 3 okruhy stadionu, ve skoku do dálky, ve skoku do výšky, v trojskoku
snožmo z místa, ve slalomu s míčem nebo granátem, v hodu na cíl a hodu na koš. Discipliny se plnily
ve stanovených soutěžních termínech (celkem 12). Soutěže se mohli účastnit plánští občané a žáci
plánských škol, i když nejsou plánskými občany.

Celkem se letos přihlásilo do soutěže 242 účastníků, bohužel ne všichni splnili
všechny discipliny. Soutěž byla organizována především kvůli motivaci mládeže. Ta se také

zúčastnila v hojném počtu, starší kategorie byly méně aktivní. Letos poprvé byl také
vyhodnocen absolutní vítěz soutěže. Ten byl vybrán na základě vynásobení svého bodového
výkonu příslušným přepočítávacím koeficientem.
Na závěr soutěže bylo odměněno celkem 62 účastníků. Z toho 11 získalo cenu útěchy.
Mezi vítěze byly rozděleny velmi atraktivní ceny: mobilní telefony, televize, digitální
fotoaparáty, DVD přehrávače, HIFI věže, hodinky, CD přehrávače atd. Soutěžící si své ceny
vybírali. Nejdříve si vybrala absolutní vítězka, pak vítězné rodiny, následně vítězové
v jednotlivých kategoriích od nejmladších po nejstarší.
Vítězové jednotlivých kategorií byli tito:
dívky

11 - 12 let - Etel Kolaříková

chlapci

11 - 12 let - Jaroslav Lejsek

dívky

13 - 14 let - Barbora Šandová

chlapci

13 - 14 let - Jan Volný

dívky

15 - 16 let - Jana Vašíčková

chlapci

15 - 16 let - Jan Ludvík

dívky

17 - 19 let - Lenka Košková

ženy

20 - 35 let - Kateřina Fouňová

muži

20 - 35 let - Tomáš Wurm

ženy

36 - 49 let - Ivana Kudrová

muži

36 - 49 let - Vlastimil Böhm

V kategoriích chlapci 17 - 19 let, muži a ženy 50 let a více nesplnil všechny discipliny
žádný soutěžící.
Absolutní vítězkou se stala Jana Vašíčková. Vítěznou rodinou se stala z pěti
zúčastněných rodin rodina Trojanových.
Všem vítězům ještě jednou gratuluji a doufám, že se s nimi a nejen s nimi setkám i
v příštím ročníku Plánského desetiboje.
Chtěl bych poděkovat sponzorům soutěže Stora Enso Timber a Abrus pohár. Také
bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomáhali s organizací soutěže a zejména všem
rozhodčím.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Nové byty přiděleny
Začátkem září město převzalo 2 domy se 32 byty ve Smetanově ulici. Tyto domy byly
postaveny s finanční pomocí Státního fondu rozvoje bydlení. Termín „sociální byty“, jaký se
pro byty v těchto domech v přípravné fázi užíval, byl zvolen dosti nešťastně. Někteří zájemci
o byt si totiž představovali, že se jedná o cosi jako holobyty s tím, že tomu bude odpovídat i
minimální výše nájemného. Správně se tyto byty podle programu SFRB nazývají „nájemní
byty pro příjmově vymezené občany“.

Průměrný čistý měsíční příjem jednotlivce, který získá byt v tomto domě, nesměl být vyšší
než 14.428 Kč a příjem všech členů vícečlenné domácnosti nesměl překročit částku 27.052 Kč. Nájem
za byty není „regulovaný“, ale odvozuje se od skutečné ceny bytu stanovené odborným odhadcem.
Takto spočítané nájemné je značně vyšší než v bytech, které město pronajímá za tzv. regulované
nájemné. Noví nájemníci také museli před nastěhováním složit tzv. vratnou zálohu ve výši
trojnásobku měsíčního nájemného. Tato záloha bude použita v případě ukončení nájemní smlouvy na
úhradu vzniklých pohledávek za nájemníkem.
Rada města Planá rozhodla, že informaci o možnosti získat některý z bytů v těchto domech
dostane všech cca 130 žadatelů o poskytnutí bytu v Plané a to formou doporučeného dopisu. Tyto
informace byly také zveřejněny na úřední desce. V následujících dnech si žadatelé vyzvedávali na
úřadu příslušné formuláře a tyto pak měli odevzdat nejpozději do 23.9.2005. Obsahem těchto
formulářů bylo jednak čestné prohlášení, že žadatelé ani členové jejich rodiny nemají žádné vlastní
bydlení a dále museli doložit veškeré příjmy všech členů domácnosti za uplynulých 12 měsíců.
Vrácené žádosti byly v mnoha případech vyplněny nedostatečně, žadatelé byli znovu vyzýváni k jejich
doplnění, aby mohla být žádost komplexně zhodnocena. To se některým z nich příliš nelíbilo,
pokládali to za zbytečné obtěžování od úředníků. Z došlých 72 žádostí byl následně sestaven seznam
66 žadatelů, kteří splňovali podmínky pro poskytnutí bytu, 6 jich podmínky nesplnilo. Seznam byl
předložen Radě města a ta následně rozhodla, kterým zájemcům bude zaslána nabídka bytu. Někteří
z těchto zájemců nakonec od žádosti odstoupili, takže na svém dalším jednání Rada vybírala další a
takto bude postupovat, dokud nebudou všechny byty obsazeny.
Podle podmínek dotačního programu pronajímatel po dvou letech znovu zhodnotí, zda
nájemci bytů splňují i nadále podmínky programu a tudíž jim může být nájemní smlouva prodloužena.
Těm, kteří podmínky nesplní, pak již nájemní smlouva prodloužena být nemusí a budou muset opustit
byt bez poskytnutí bytové náhrady.
M.Mertlová

Vyjádření k článku v TD o plánské poliklinice
V Tachovském deníku byl zveřejněn článek reagující na vystoupení některých nájemců
nebytových prostor na poliklinice v Plané. Protože se mi jeví jako ne zcela objektivní, napsal jsem
redakci TD toto vyjádření.
Vážený pane šéfredaktore,

nejsem znalec novinářského řemesla, ale neprofesionalita Vašeho redaktora pana
Miloše Němce mne zaráží, viz článek „Lékaři neschvalují přístup radních“ ze dne 12.10.2005.
Politika naší radnice se snaží být co nejvíce otevřenou k podávání informací
veřejnosti. Snad i proto jsem nikdy necítil potřebu komentovat články uveřejněné Vaším
deníkem, ve kterých občas došlo k drobným přehmatům, jako například úpravě přímé řeči,
povrchním komentářům bez znalosti jádra věci nebo vytrhováním vyjádření z kontextu.
Z celého článku mám pocit, že podstatou věci není informovat o tom, jak se na problém dívají
obě strany (pronajímatel a nájemce), ale jaksi lacino zaujmout čtenáře. Je mi též jasné, že
nájemníci i redaktor nejsou tak v obraze, jako lidé, kteří se správou veřejných prostředků
denně zabývají.

Doufám, že tato kritika nebude chápána jako boj proti sdělovacím prostředkům nebo
nájemníkům, ale naopak Vám pomůže v dalším zkvalitňování práce Vašeho (našeho) deníku.
Pro pochopení celého problému si dovoluji uvést stručnou rekapitulaci.
Město Planá v minulosti založilo příspěvkovou organizaci Poliklinika Planá p.o., která
hospodařila se státním majetkem až do doby privatizace tohoto majetku na město. Ještě před
privatizací jednotlivých lékařských praxí lékaři pořídila tato organizace ze svých výnosů
majetek (zejména do zubních ordinací). Po zprivatizování lékařských praxí zůstala jedinou
zdravotnickou činností této organizace Lékařská služba první pomoci. Po zániku LSPP na
poliklinice zůstala jedinou náplní této organizace správa budov této organizaci svěřených.
Protože k tomuto účelu město mělo a má založenu jinou organizaci, a také proto, že původní
výše úhrad nájemného a služeb byly značně diferencované, rozhodlo zastupitelstvo města
zrušit tuto organizaci a předat majetek do správy ke všem ostatním bytovým a nebytovým
domům.
Zde bych rád podotkl, že výnosy nájmu z bytových prostor v žádném případě
nepostačují na krytí všech oprav a reprodukci tohoto majetku, a že jsou pro tyto účely
používány též výnosy z nájmů nebytových prostor a z rozpočtu města. Nicméně
i v nebytových prostorech se provádějí rekonstrukce a opravy. V budově polikliniky to
v minulosti byly např.: výtah – investice, kotelna, rozvody vody a TUV – opravy.
V současnosti je plánována postupná výměna oken. Co se týče opravy střechy, tak si myslím,
že každý řádný správce nejdříve vyhodnotí rozsah poškození, a pak teprve rozhodne, zda
provede dílčí opravu nebo kompletní výměnu střešního pláště. Obecně lze konstatovat, že
dílčí opravy plochých střech se ne vždy podaří provést na první pokus, neboť identifikace
závady není jednoduchá už z podstaty konstrukce ploché střechy.

Jenom stručně ke komentářům jednotlivých nájemců:
a) Pronajímáme prostory. Jejich úpravy jsou v kompetenci jednotlivých nájemců. Pokud
se jedná o trvalou změnu, je nutný souhlas majitele objektu, v opačném případě je
nájemce povinen při ukončení nájmu uvést prostory do původního stavu.
b) Výše nájemného byla sjednocena, v případě diferencovaného nájemného by se mohlo
jednat o veřejnou podporu, což by mohlo být v rozporu s pravidly hospodářské
soutěže.
c) Na pořízení výtahu byly opravdu částečně použity výnosy příspěvkové organizace
Poliklinika Planá. O použití těchto výnosů totiž rozhoduje výhradně zřizovatel, který
určí, že buď budou výnosy použity tam, kde vznikly nebo budou odvedeny do jeho
rozpočtu.
d) Neprůhledné financování - není mi zcela jasné, o čem je řeč. Pro objasnění – za správu
nemovitého majetku (domů, bytových a nebytových prostor) platí město správci okolo
jednoho milionu korun ročně. Za tuto odměnu správce vybírá nájemné na účet města,
ke kterému má práva a povinnosti hospodaření. Z tohoto účtu jsou hrazeny dle
schváleného plánu a smlouvy o správcovství náklady na opravy a běžný provoz
spravovaného majetku.
e) Opravy majetku jsou limitovány zdrojem finančních prostředků a jejich prioritním
zařazením do plánu oprav. Obecně – děravá střecha má vyšší prioritu něž funkční
sociální zařízení.
f) V budově polikliniky byly reklamovány ceny služeb spojených s úklidem prováděné
přímo správcem majetku, tedy Plánskými službami s.r.o. Zároveň s tím byl dán podnět

radě města a dalším orgánům (finanční odbor, kontrolní výbor, interní audit) na jejich
přezkum. Konstrukce cen služeb zajišťovaných správcem ve všech objektech
v majetku města byly v minulosti schváleny Radou města Planá. Prověrkou bylo
zjištěno, že cena úklidu není jako jiné obvyklé služby (např. vodné, komunální odpad,
el. energie atd.) předem obecně známa, ale kalkuluje se její předpokládaná výše, která
se zahrnuje do záloh na služby spojené s nájmem a je ve vyúčtování s konečnou
platností upřesněna. Přesto jsme touto prověrkou odhalili pochybení na straně
poskytovatele služby a to nikoli ve výši ceny, ale v procesním oznamování skutečností
vzniklých na straně poskytovatele, jež ovlivňují konečnou cenu. Jinými slovy, není
nutné oznamovat nájemcům, že lze očekávat nedoplatky při vyúčtování, protože
služba byla převedena ze snížené sazby DPH do základní sazby DPH, což je obecně
známá skutečnost. Chybou ale bylo, že poskytovatel služby zjistil, že v konstrukci
kalkulované ceny zapomněl uvést jednu oprávněnou nákladovou položku a neprodleně
tuto skutečnost nájemcům neoznámil a tím vzniknul rozdíl mezi obecně očekávaným a
skutečným navýšením ceny. Po tomto zjištění byl poskytovateli tento postup vytknut a
uloženo zjednání nápravy, aby již k takovým pochybením nedocházelo. Dále bylo
dohodnuto, že se poskytovatel písemně omluví všem nájemníkům v budově
polikliniky za toto pochybení, a také tak bylo učiněno. K reklamacím obecně - není
možné opětovně otevírat reklamační řízení, nejsou-li v nové reklamaci nebo stížnosti
na vyřízení reklamace uvedeny jiné nové argumenty, jež by opodstatňovaly tak učinit.
Jistě chápete, že bychom pak nedělali již nic jiného.
Protože neočekávám, že byste tento text uveřejňovali, dovoluji si Vás informovat, že
jej zveřejním způsobem v místě obvyklým, aby si alespoň plánští občané a nájemci
polikliniky mohli doplnit svůj náhled na celý problém.
František Slabý, místostarosta

Omluva
Střelecký klub Planá připravoval na víkend 22. a 23.10.2005 výstavu historických i
současných střeleckých zbraní. Závěrečné přípravy ukončilo rozhodnutí Policie ČR Plzeň
výstavu nepovolit s ohledem na platné zákony o zbraních a střelivu. Organizátoři se tímto
všem zájemcům o výstavu omlouvají.

Vodovod Karlín
Karlín byl do nedávné doby zásobován pitnou vodou z místní studny. Spravovala ji karlínská
společnost NESEZ. Bohužel, kvalita vody byla proměnlivá. Problémy nastávaly zejména po vstupu ČR
do Evropské unie, která zpřísňuje nároky na kvalitu pitné vody.
Město samozřejmě počítalo s tím, že po provedení plynofikace bude v Karlíně řešit pitnou
vodu a taky kanalizaci. Problém pitné vody bylo třeba vyřešit napojením Karlína na plánský městský
vodovodní řad. Aby se předešlo dvojímu kopání komunikace, předpokládalo se, že nový vodovodní
řad bude v Karlíně vybudován současně s novou kanalizací a po té bude položen nový asfaltový
povrch na místní komunikaci. Pokud jde o kanalizaci, žádá město o dotaci z fondu EU, dosud ji však
neobdrželo. Protože si ale karlínští přáli, aby vodovodní řad byl položen co nejdříve, byli ochotni
připustit, aby komunikace byla rozkopána dvakrát - jednou kvůli vodě a podruhé kvůli kanalizaci a
souhlasí s tím, aby silnice zůstala bez asfaltového koberce až do vybudování kanalizace. V září
letošního roku tedy byly zahájeny práce na položení nového vodovodního řadu. K realizaci této akce

byl vybrán Vodoservis s. r. o. Planá. Tato společnost použila pro položení potrubí moderní vrtnou
technologii OCHS. Za pomoci této technologie byla trasa potrubí vrtána po úsecích 100m a kopáno
bylo mezi těmito úseky. Kde se v trase potrubí vyskytly překážky v podobě skalního masivu, tam byly
vrtané úseky kratší. Zařízení OCHS provrtá pod povrchem trasu a při svém stahování zpět současně
protahuje vodovodní potrubí. Náročný byl úsek pod železniční tratí, kde byl proveden protlak skálou
v délce 44 m a kde musí být potrubí chráněno ocelovou chráničkou.Dalším problematickým úsekem
je trasa pod silnicí 1. třídy v Plané, za kterou se karlínský vodovod napojuje na šachtu městského
vodovodního řadu. I pod silnicí muselo být potrubí položeno do ocelové chráničky. Jeho vedení pod
tratí a pod silnicí také podléhalo komplikovanému schvalování příslušných institucí. Celkem bylo
položeno 760 m potrubí PE 110 mm. K objektům karlínských firem byly položeny odbočky PE 90 mm
o délce 170 m. Dále bylo připojeno na vodovodní řad všech 24 rodinných domků. Přípojky, ( které si
hradili majitelé sami) byly realizovány rovněž protlakem. Cena akce je 2,1 mil Kč. V současné době je
již potrubí položeno a Karlín využívá pitnou vodu z městského vodovodního řadu. Chtěl bych
poděkovat firmě Vodoservis, s. r. o. za dobře a rychle provedenou práci. Protože silnice byla jen
nepatrně rozkopána, nebyl na ní narušen provoz. Někteří karlínští ani nepostřehli, že se potrubí
pokládá a dotazovali se, kdy se už s pokládkou začne. Je také třeba poznamenat, že pod silnicí vedou
kromě vodovodního řadu další inženýrské sítě ( plyn, elektrické kabely, sdělovací kabely).
Ing. Karel Vrzala, starosta

Kulturní nabídka
Městské kulturní středisko připravilo na listopad 2005:
4.11. Sluníčkové posezení s TETOU Kateřinou, tentokrát na téma „ O věku Vodnáře a
indigových dětech“. Sál MěKS Planá, začátek v 18 hod., vstupné 30 Kč.
11.11. Martinské trhy na náměstí v Plané od 8 do 16 hodin.
11.11. zájezd do divadla v Mar.Lázních na abonentní představení „Kočár nejsvětější svátosti“.
V hlavních rolích Světlana Nálepková a Ivan Vyskočil. Odjezd autobusu 18.40 vlakové nádraží, 18.50
AN Planá, 18.55 Luční ul., 19.00 Chodová Planá.
16.listopadu – slavnostní koncert k 16.výročí 17.listopadu 1989. V programu vystoupí
houslová virtuózka Zuzana Žaloudková z Tachova. Sál MěKS, začátek v 18.00 hod.
18.11. zájezd do Komorního divadla v Plzni na operetu „Maskovaná milenka“. Odjezd
autobusu v 17.15 Chod. Planá, 17.20 Luční, 17.25 vlakové nádraží, 17.30 AN Planá.
28.11.-2.12. v sále MěKS předvánoční prodejní výstavka ???

Návštěva v Parksteinu
V loňském školním roce nás navštívili naši kamarádi ze školy v Parksteinu a užili jsme si
společně krásné dopoledne. Nyní byla řada na nás. Ráno,12. října, jsme nasedli do autobusu. Asi po
hodinové cestě zastavil autobus v malé obci, která se rozprostírá po celém svahu vyhaslého vulkánu.
Vrcholu hory vévodil kostelík. Ulice nám připomínaly šňůru s korálky (domy), která se vinula až dolů
k úpatí kopce. Po krátkém hledání jsme školu našli.

Pan ředitel nás již vyhlížel, protože než jsme stačili vystoupit, už nám šel naproti. Pozval nás
dál a usadil v jedné z učeben. Přivítal nás jménem všech žáků i učitelů. Ti se zatím ještě učili. V aule
školy čekalo děti občerstvení. Některé si pochutnaly na obložené housce, jiné daly přednost
sladkému dortu. Všechna jídla měla jedno společné: byla vynikající! Se zazvoněním se naše děti spolu
se svými kamarády rozeběhly po škole a důkladně si ji prohlédly. Všem se moc líbila. Pro inspiraci
jsme nafotili některé výrobky, kterými mají školu v Parksteinu vyzdobenou. Po prohlídce školy jsme
se rozdělili do tří skupin. První skupina odešla ven, kde ji čekaly sportovní soutěže smíšených
družstev. Další dvě skupiny zůstaly v budově školy. Tam se pustily do výroby dekoračních předmětů
s tématikou Halloweenu a do výroby pohyblivé loutky. Práce šla všem od ruky. Při sportovních hrách
vládla velice přátelská atmosféra. Všechny děti, ač měly s sebou p. učitelky a žákyni Noru Stocker jako
překladatelku, si většinou poradily samy. Lovily v hlavě slovíčka z němčiny a angličtiny, a když to
nestačilo, přišly vhod ruce a nohy. Někdy šlo o velice zajímavou pantomimu. Každopádně se se svými
kamarády dohodly, na čem potřebovaly. A to je to nejdůležitější. Když nastal čas návratu, málokomu
se chtělo jet domů. Každý si chtěl vyzkoušet aktivity ostatních . Čas byl však neúprosný. Ještě
následovala výměna adres, poslední pozdravy a hurá do autobusu. Protože jsme pozvali všechny
z Parksteinu zase k nám, už při zpáteční cestě jsme plánovali, jak jim pobyt u nás zpříjemníme.
Fotografie z naší návštěvy najdete na internetové stránce školy: www.namesti.plana.indos.cz

Výtvarné léto
Léto je už sice definitivně za námi, ale proč si nepřipomenout příjemně strávené letní dny.
Letos se už potřetí uskutečnilo letní soustředění výtvarného kroužku DDM při ZŠ Planá náměstí.
Stejně jako v loňském roce jsme poslední červencový týden strávili v Mateřské škole ve Svojšíně. A
opět jsme si užili spoustu legrace a vytvořili výrobky z nejrůznějších materiálů. Například jsme
malovali na hedvábí, zdobili láhve toaletním papírem, vyráběli mozaiku z dlaždic, savovali nebo
vytvářeli obrázky formou ubrouskové techniky. Také jsme letos pletli, šili a tkali. Tkaní nám šlo tak
rychle, že si každý utkal svou tašku. A jako každý rok, i letos jsme batikovali. Nešlo však jen o
nejznámější vázanou batiku, ale voskovou batikou si každý ozdobil povlak na polštářek.
Výtvarných činností bylo opravdu hodně, ale i přesto nám samozřejmě zbyl čas na koupání
v řece, opékání vuřtů, uspořádání sportovní olympiády, a dokonce i na bobříka odvahy. Ti odvážnější
z nás se dokonce nebáli strávit noc „pod širákem“.
Přestože nám práce šla celý týden pěkně od ruky, nestihli jsme vše, co jsme předem
naplánovali. Proto se už moc těšíme na další prázdniny a další výtvarné soustředění.
Lenka Vivodíková, Lenka Kompánková

V Kočově to žije
Občanské sdružení VSM vedené p. Julkem Velkým otevřelo Kulturní dům v Kočově. Jsou zde
zábavy, diskotéky, technopárty apod.
KD Kočov nabízí všem podnikům, sportovním klubům a ostatním organizacím kapacitu 200
míst k sezení, k pořádání firemních oslav, občanům místo ke konání svateb, srazů tříd … Je zde
světelný i zvukový park. Volejte a informujte se. KD Kočov – tel.č. 732 741 945 – Julek Velký.

Program na listopad 2005:
4.11. od 21 hod.Disco – DJ Peet, Tomaso
18.11. od 21 hod. Techno – DJ Viny-l
25.11. od 20 hod. Myslivecká zábava
26.11. od 20.30 Romská zábava – hraje Amare Čhave
Prosinec 2005:
16.12. od 20.00 Taneční zábava – hraje Triangl
17.12. od 20.30 Romská zábava – Amare Čhave
24.12. od 22 hod. Vánoční disco
25.12. od 21 hod. Vánoční techno – DJ Viny-l
Silvestr je zatím v jednání.
Na viděnou v KD Kočov se těší personál a celé VSM.
Od nového roku chystáme bleší trhy – vždy v sobotu od 9 do 14 hod.

Dům dětí a mládeže informuje
- ve čtvrtek 3.listopadu v 17 hod.bude na náměstí v Plané odstartován již
7.ročník Večerního běhu Planou. Organizátoři z řad učitelů plánských škol, externích
pracovníků DDM, TJ Sokol, místní hasiči a další obětavci jsou připraveni vytvořit pěknou
sportovní atmosféru.V loňském ročníku bylo přihlášeno 205 účastníků, nejvíce dětí startovalo
za ZŠ náměstí (93), ZŠ Valy přihlásila 44 dětí. Z přespolních přijelo nejvíce závodníků
z Tachova (18). Pěkná účast byla těch nejmenších - celkem 39. Tradičně nejpočetnější byla
kategorie mladších žáků, startér p.Havel řadil na startovní čáře 35 běžců. Předpověď počasí je
příznivá, těšíme se,že přijdou nejen závodníci, ale i další příznivci povzbuzovat a fandit. Na
závěr bude startovat jediná kategorie dospělých - muži a veteráni.
- o práci v kroužcích keramickém a výtvarném mají děti každý rok největší zájem.
Také v tomto škol.roce mají vedoucí, učitelky ZŠ náměstí pí.Predková, Šlapáková,
Vivodíková a Říhová plno. Opět chystají prezentaci dětských prací pro širokou rodičovskou
veřejnost.
- střelecký kroužek díky pochopení vedení ZŠ Valy získal podmínky pro svoji
činnost i v zimním období. Vedoucí p.Reichel se bude s dětmi scházet každé úterý od 16
hod.v prostorách tělocvičny, kde vytvoří podmínky pro bezpečnou činnost nepoškozující
přitom vnitřní zařízení.
- pro dny podzimních prázdnin připravili pracovníci DDM (p.Šilhavý,Layer,Hrbáček)
a trenéři kopané (Jeřábek m.,Sádlík) pro zájemce pestrý program: halový žákovský turnaj
v kopané, florbal,tenis a stolní tenis v aule a tělocvičně ZŠ náměstí, klubové hry, kuželky,
stolní fotbal v prostorách DDM. Pro ty nejmenší i ostatní zájemce o hranou pohádku
představení kladrubských ochotníků v sobotu 29.10.od 14 hod.v místním kině.

Nabízíme v měsíci listopadu 2005:
3.čtvrtek od 17 hod. náměstí 7.ročník Večerního běhu Planou, zápis v přízemí MěÚ od 16
hod., nejpozději 15 min. před startem kategorie.
11.pátek od 14 hod. v tělocvičně ZŠ náměstí Odpoledne s míčem- závody jednotlivců, soutěže
družstev podle věku příchozích.
25.pátek od 15 hod. na DDM pracovní dílna- příprava vánočních dekorací (podrobnosti
o materiálu a pomůckách budou upřesněny včas).

Připravujeme v prosinci 2005:
- účast členů divadelního kroužku na mikulášské nadílce
- pracovní dílnu: česká vánoční kuchyně

Sezóna Petra Bělohlávka
Posledním závodem v Násedlovicích 2.října skončil letošní seriál Mistrovství ČR závodů
automobilů do vrchu FMS. Konalo se celkem pět dvojzávodů, šestý v Lanškrouně byl zrušen. Ve třídě
závodních speciálů startoval letos poprvé i plánský jezdec Petr Bělohlávek se svým dvoulitrovým VW
Golf I,2.0. V Násedlovicích před prvním startem byl závodní stroj připraven a nikdo z týmu netušil, jak
sezóna dopadne. Na prvním dvojzávodě se vše dařilo a v silné konkurenci z toho byla dvě druhá
místa. V Bratrušově na dalším dvojzávodě bylo znát, že na technické trati to bez samosvorného
diferenciálu na „bednu“ nebude. V sobotu z toho bylo jen páté místo a tak jsme nedělní závod
vypustili. Začátkem července se jelo na známé trati ECCE HOMO ve Šternberku a byla z toho dvě třetí
místa. Koncem července nás čekal Slavkov u Brna, kde Petr v sobotu vyhrál a v neděli byl druhý a vedl
průběžné pořadí ve třídě. Poslední závody se konaly opět v Násedlovicích a úkol byl jediný – potvrdit
dosažené výsledky. V sobotu Petr vyhrál a bylo rozhodnuto, že nedělní závod pojedeme, i když
nemůže nikdo ohrozit jeho celkové prvenství. Závod se vyvíjel dobře a po první závodní jízdě měl Petr
třetí čas. Při startu do druhé jízdy, ve které chtěl trochu „přitlačit“ a zaútočit na druhé místo, však
bylo všechno jinak. Po dobrém startu a přeřazení na dvojku si technika řekla dost, praskl vnitřní kloub
na levé poloose a bylo „vymalováno“. Dne 19.listopadu nás čeká ještě jedna cesta na Moravu a opět
do Násedlovic u Kyjova, kde se koná slavnostní vyhlášení mistrů. Titul ze třídy závoďáků do dvou litrů
poputuje do Plané. Aby byl výčet Petrových závodů celý, tak ještě vyhrál svou třídu ve volném závodě
v Labuti.
Za dosažené výsledky děkujeme všem, kteří nám nějakým způsobem pomohli: Městu Planá,
Autoklubu Planá, Bazaru A-Z Václavík Planá a Pneuservisu Boško Tachov. V současné době již začala
příprava na další závodní sezónu.
J.Bělohlávek

Znáte svůj kraj - Český les?
Žijeme v Českém lese. I když to někomu připadá samozřejmé, seznamujeme se stále
víc a hlouběji s prostředím, ve kterém jsme se narodili, kde pracujeme, nebo vychováváme
svoje děti. Český les je jedním z nejkrásnějších míst v naší republice. Táhne se od
Všerubského průsmyku po Dyleňský les v délce osmdesát dva kilometrů podél hranice
s Německem. Dodnes si uchovává krajinný půvab, místy i hodně opuštěný a tajemný ráz.
Zdejším obyvatelům odjakživa slunce zapadalo každodenně nad hradbou hraničních hor. Celá
oblast je poseta nádhernými památkami, návštěvník se může toulat krajem od jednoho zámku
nebo hradu k druhému, navštěvovat města a těšit se z klenotů architektury a výtvarného
umění. Nejznamenitější hodnotou našeho kraje je však právě to, co se skrývá v jeho názvu les. V letošním roce byl Český les vyhlášen Chráněnou krajinnou oblastí. Při této příležitosti
vyšla v nakladatelství BASET výjimečná kniha, popisující podrobně přírodu, dějiny, kulturu,
obyvatelstvo, památky, města a městečka celé této naší oblasti. Kniha má téměř devět set
stran a obsahuje podrobně všechny důležité informace. Neměla by chybět v knihovně žádné
rodiny, která chce pěstovat lásku k rodnému kraji.
Informace pro případné zájemce: knihu si lze objednat na adrese Nakladatelství BASET,
Plovdivská 3400,143 00 Praha 4,tel.: 244 402 706-7, fax: 244 402 706,
e-mail: baset@ok.cz, www.baset.cz
běžná cena 1.380 Kč, cena u nakladatele 1.200 Kč + dárek DVD o Českém lese
(poštovné a balné zdarma).
ANOTACE:
Jedinečná encyklopedie z pera odborníků - geologů, geografů, botaniků, zoologů, etnografů,
historiků a dalších, která mapuje celý region Českého lesa. Vychází v roce založení Chráněné krajinné
oblasti Český les. Navazuje na encyklopedii „Šumava-příroda, historie, život“, první svazek ediční řady
Krajina a lidé/Naše pohoří nakladatelství Baset. Rozsah: 880 stran, 2700 barevných fotografií, tabulky,
grafy, mapy, 300 dobových fotografií a kreseb. Formát 225x315mm, cena 1 380,-Kč.
Těm, které nabídka knihy zaujala, nabízíme možnost knihu si prohlédnout v kanceláři
tajemnice MěÚ p. Mertlové.

Inzerát
Firma D+D Milan Doubek
Čištění peří, šití prošívaných dek, peřin a polštářů.
Prošívaná deka 850 Kč, peřina 790 Kč, polštář 219 Kč
Ceny jsou včetně kvalitní sypkoviny, šití a čištění peří.
Doprava zdarma!!!
Tel.č. 608 305 506, 608 305 970

Inzerát
Nabízíme rekvalifikační kurzy: masér, saunér, pedikúra. Akreditováno MŠMT,
možnost získání ŽL. Dále kurz reflexní terapie, tibetská masáž, shiatsu aj. Individuální výuka.
Tel. 602 478 448, 604 238 911.

Inzerát
Areál přírodního koupaliště v Plané – restaurace – možnost konání rodinných oslav, svateb,
rautů apod., cca 60 míst. Objednávky na tel./fax 374 798441, tel. 374 724103, mobil 607/815364

Inzerát
Využijte předvánoční slevy !
Melírování od 350 Kč do 400 Kč.
Melírování pro náročné od 400 Kč do 500 Kč včetně barevných pramínků a doplňků barev.
Dobarvení odrostů od 250 do 280 Kč včetně střihu a konečné úpravy.
KDE ? V prostorách polikliniky v Plané vždy od 8.00 do 17.00 hod.
Těší se na Vás kadeřnice Jitka Brůžková, mob. : 721 350 610

Inzerát
Autobazar MAGIC-CARS
- komisní prodej bez parkovného !!!
- bezplatná inzerce Vašeho vozu na internetu
- prodej vozidel za hotové i na splátky
- profinancování Vašeho vozidla
- prodej protiúčtem
- sjednání zákonného i havarijního pojištění
Dále nabízíme :
- pneuservis osobních i nákladních vozidel
- prodej starších náhradních dílů VW
- prodej nových náhradních dílů všech značek
- prodej a montáž tažných zařízení

+ zásilková služba po celé ČR
- půjčovna vleků, osobních i dodávkových vozidel
Kde nás najdete ?
MAGIC-CARS s.r.o., Zámecká 183, 348 15 Planá (u Mar. Lázní)
Tel : 374 798 268, 374 798 348, 776 798 268, 374 798 437

Inzerát
Restaurace na nám. Svobody 41 oznamuje zahájení činnosti a zve občany k příjemnému
posezení. Nabízíme kromě rybích i jiné speciality. Otevřeno máme denně od 11 do 23 hodin.
Objednávky lze vyřizovat i telefonicky na čísle : 374 798 862

Inzerát
Prodám zděný byt 2+1+L v Plané, Bohušova ul. („semafor“). Výměra 72 m2, vybavení:
kuchyňská linka, plovoucí podlaha, dlažba –vše stáří 3 roky. Cena dohodou. Kontakt: tel.č. 603 194
791.

Inzerát
Chladné počasí a rozmanité barvy k zemi padajícího listí – to vše nám napovídá, že podzim už
je opravdu a neodvratně tady. S podzimem také začíná většina z nás myslet na nejkrásnější svátky
v roce – na Vánoce a dělat si starosti s tím, čím obdarovat své nejbližší. S námi si ale starosti dělat
nemusíte, máme pro Vás několik řešení:
Můžete si u nás vybrat dárek – jednotlivé kosmetické přípravky a balíčky v různých cenových
relacích, připravíme pro Vás přípravky k péči o ruce a nohy, a pro ty nerozhodné z Vás máme
originální řešení problému co darovat – DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT v ceně, kterou určíte a obdarovaný
sám rozhodne o výběru služby nebo zboží.
Pokud jste si jisti, jakou službu- kosmetiku, manikúru, nehtovou modeláž nebo pedikúru
obdarovaný zvolí, nabízíme cenově zvýhodněné předplatné.
Krásné a pohodové prožití předvánočního období bez starostí a stresů přeje
KOSMETICKÉ A NEHTOVÉ STUDIO J.CÍSAŘOVÁ
nám. Svobody 817 (nad Lékárnou pod věží), Planá, telefon 602 115 810
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