Slovo starostky…
…tentokrát o tom, jak se staráme o
naše komunikace.
Obecně se dá říci, že každý rok je v
rozpočtu města vyčleněna částka
okolo 2 mil. korun určená na opravy
komunikací. V prvním čtvrtletí rada
města vybere silnice a chodníky,
které jsou nejvíce poškozené a jejich
oprava se pak provádí
během
letních
měsíců.
Kromě
těchto
prostředků najdete často v rozpočtu
další částky určené na vybudování
nových komunikací.
V roce 2011 byla například opravena
ulice Sadová, vjezd do ulice
Tachovské
a
komunikace
k
nemocnici na Sv. Anně. Tyto opravy
stály 2,7 mil. korun. Bylo také
vybudováno nové parkoviště ve
Fučíkově ulici za 1,4 mil. korun a
parkoviště u budovy ZŠ Na Valech za
600 tisíc.
V roce 2012 byla největší část
finančních prostředků určených na
opravu komunikací vynaložena na
opravu chodníků ve Fučíkově ulici.
Byly opraveny komunikace v Kříženci
a Řešanově a provedeny některé
další menší opravy za celkem 2 mil.
korun.
Tak jako v předešlých letech bude
město i letos v těchto opravách
pokračovat. Je na ně v rozpočtu
připravena částka 2,5 mil. korun.
Největší část těchto prostředků (asi
1,5 mil.) je určena na rekonstrukci
ulice Slepá, kde kromě nového
povrchu včetně osazení obrubníků
bude provedena i výměna vodovodu
a kanalizace. Mezi investiční akce je
zařazena rekonstrukce Wolkerovy
ulice v délce od Penny marketu po
Zahradní ulici, v rámci které vznikne
nový chodník a bude položen nový
povrch. Předpokládané náklady jsou
2,5 mil. korun. Nový chodník bude
také vybudován v ulici Mezibranské
tak, aby po uzavření podchodu byla
zajištěna v tomto místě bezpečnost
chodců. Předpokládané náklady jsou

přibližně 850 tisíc korun.
Pakliže se budou daňové příjmy
vyvíjet
dobře,
případně
kdyby
předčily
naše
očekávání,
rádi
bychom ještě v průběhu roku zařadili
do rozpočtu opravu komunikace
procházející náměstím. Pod asfaltovým povrchem jsou zde uloženy
žulové kostky. Odfrézování povrchu a
jejich vyzvednutí je sice zhruba
stejně drahé jako položení nových,
ale myslím, že by to stálo za to.
Mgr. M.Němečková
Zveme vás na veřejnou diskusi
k projektu Revitalizace centrálního
parku, která se bude konat 28.2.2013
v 17.00 hodin v podkrovním sálku
MKS. Projekt je k nahlédnutí na
stránkách města.

Volby prezidenta České
republiky
Městský úřad má za úkol zajišťovat
organizaci voleb podle zákona o
volbách. Letošní premiéra přímé
volby prezidenta je bezproblémově
zajišťována sehraným kolektivem
pracovníků. Nejde jen o úředníky a
zapisovatelky, ale také o mnoho
pomocníků z Plánských služeb,
základních škol a dalších zařízení,
kteří zkušeně přispívají k průběhu
voleb.
Okrskové volební komise letos
pracovaly
ve
složení
Růžena
Reichelová,
Marta
Vencovská,
Jaroslava Čikelová, Marek Pelán,
Jana
Biroščáková,
Bohumila
Švarcbeková,
Pavel
Thürmer
Miroslav Pelán, Marie Ludvíková,
Olga Pulchartová, Marie Čechová,
Radka Nechvátalová, Štefan Zemko,
Kateřina
Konrádová,
Hana
Fischerová, Eva Čechová, Jaroslava
Bitarová, Michaela Hliboká, Hana
Krysová, Marie Průchová, Hannelore
Opavová, Jaroslava Dischingerová,
Miroslava Beranová a Jiří Bařák.
Dvoukolové volby náročné na čas
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těchto obětavých lidí proběhly díky
nim bezchybně.
Doufáme, že nabyté zkušenosti
zúročíme v roce 2014 a to hned
čtyřikrát.
St. Fojtíčková, tajemnice MěÚ

ZÁPIS DĚTÍ
do prvních tříd proběhne 7. února ve
školní budově Na Valech od 14 do 18
hodin.

Sunil může dále studovat
Z prosincové akce zpívání u
„Vánočního stromu“ a lednové školní
sbírky jsme získali částku 3469
korun. Peníze budou použity na
zaplacení školného Sunilovi, námi
na dálku adoptovanému chlapci.
Zbývající částku do 5 tisíc korun
poskytne SRPŠ. Moc děkujeme
všem, kteří přispěli, a také žákům a
pracovníkům z budovy Na Valech.
Jana Basáková

Soutěž v anglické konverzaci
Jako každý rok i letos se rozeběhla
řada soutěží. Soutěž v angličtině má
mezi nimi své pevné místo a ve
školním roce 2012/2013 se jí
zúčastnilo 9 žáků z druhého stupně
plánské ZŠ.
Z 8. tříd to byly dívky Lucie
Koronová, Tereza Chalupná, Tereza
Moulisová, Ivana Vančurová, Denisa
Vorlová a Andrea Sitayová a z hochů
Jakub Petrželka. Za 9. třídu soutěžili
Martin Kula a Jiří Hynek.
Soutěžící se museli představit tříčlenné porotě, pohovořit na vylosované
téma a zodpovědět doplňující otázky

porotců. Jejich výkon byl pečlivě
sledován a ohodnocen a na základě
celkového posouzení bylo vyhlášeno
pořadí soutěžících.
Na 1. místě se umístil Martin Kula
9.A, 2. místo obsadil Jakub Petrželka
8.A a 3.místo vyšlo na Jiřího Hynka
9.A. Srdečně blahopřejeme!
Pochvala náleží všem, kteří se
soutěže zúčastnili, nejen výhercůmvšichni soutěžící se dobrovolně
rozhodli něco „navíc“ se naučit,
udělat. A my jsme moc rádi, že
takové děti ve škole máme!
Zuzana Kokaislová, učitelka angličtiny

Oznámení školní jídelny při
ZŠ Planá
Z důvodu úpravy DPH školní jídelna
při základní škole v Plané oznamuje
zdražení obědů od 1.února: žáci do 6
let 19 Kč, žáci 7-10 let 22 Kč, žáci
11-14 let 24 Kč, žáci starší 15 let 25
Kč, cizí strávníci 52 Kč.
J.Frýdlová, vedoucí ŠJ

Pozvánka na ples plánských
hasičů
Vážení spoluobčané, dovolte mi
pozvat
vás
na
ples
Sboru
dobrovolných hasičů v Plané. Koná
se v sobotu 16. února v sále
kulturního domu v Chodové Plané.
Lístky je
možno
zakoupit
v
předprodeji v hračkářství Joker Petra
Ansla, v kadeřnictví Jana v penzionu
na Fučíkově ulici, v Městském
kulturním středisku a nebo přímo na
místě za jednotnou cenu 100 Kč, dle
kapacity sálu. K tanci a poslechu
hraje DM Band. Přijďte nás podpořit v
naší premiéře.
Těšíme se na vás. Petr Ansl,
starosta SDH Planá

Zápis dětí do ZŠ Zámecká

STP zve ….
… výbor Místní organizace Svazu
tělesně postižených v ČR v Plané
připomíná svým členům, že se v
pátek 8. února 2013 v 15 h v jídelně
ZŠ na náměstí koná výroční
členská schůze.
Zároveň zveme své členy a příznivce
17. března na koupání v německých
termálních lázních Sibyllenbad, s
minerální teplou vodou. Odjezd z
Plané: ve 12.15 h z autobusového
nádraží. Cena za dopravu: 100 Kč
pro člena STP, 150 Kč pro nečlena.
Vstup do areálu (6,50 až 16 Euro) si
hradí každý sám, podle výběru z
nabídky. Slevy pro ZTP, ZTP/P. Děti
do areálu nesmí.
Přihlásit se můžete u p. Ansla v
obchodě „JOKER“ HRAČKY.

naše
čísla
určitým
způsobem
vypovídají o čtenářské kultuře v
Plané. A protože rok 2012 byl ve
všech údajích v kladných číslech,
nuda to rozhodně není.
Čísla v závorce ukazují srovnání s
rokem 2011.
Počet čtenářů celkem: 586 (+ 59), z
toho děti do 15 let: 247 (+ 31),
návštěvníci celkem: 6.650 (+1.845),
výpůjčky celkem: 23.369 (+ 4.540).
Vstup do on-line služeb (el. katalog
knih, čtenářské konto): 759 (+422),
návštěvy webové stránky knihovny:
1.256 (v roce 2011 byl web v provozu
od června, navštívilo ho 260
uživatelů). Akce pro veřejnost
(besedy pro ZŠ, soutěže): 45 (+8),
počet účastníků akcí: 817 (+77).
Podrobnější informace a zajímavosti
z knihovny na
www.knihovnaplana.webk.cz
Městská knihovna Planá

POHÁDKOVÁ OLYMPIÁDA
ANEB
ČTENÁŘSKÝ OSMIBOJ

Zveme vás na

3. VÝLETNÍ BÁL, v sobotu
2. března 2013 od 20 hod. v
Plánském biografu.
Tentokrát se chystáme doletět až na
Kubu mimořádnou linkou Planá –
Havana s mezipřistáním. Na palubě
s námi bude oblíbená plzeňská
kapela Mediterian s kubánským
zpěvákem Frankem Hernandézem.
Těšte se na příjemné letušky a na
rozverného stevarda. Rezervujte si
včas své palubní vstupenky (od
10. února do 1. března v sídle KOSa,
Dukelských hrdinů 102, Planá).
Získáte tak možnost letět první třídou
bez příplatku!
Cena jedné letenky je 145 Kč.

Přijďte si vyzkoušet své znalosti do
dětského oddělení knihovny.

Začínáme 4.února !!!
Každý týden – po dobu osmi týdnů
bude pro soutěžící připravena jedna
pohádková
disciplína.
Účastníci
budou mít v knihovně hrací karty,
na které se budou zapisovat jejich
body a sčítat jednotlivé disciplíny.
Vyhodnocení
soutěže
proběhne
5. dubna, kdy bude v knihovně
probíhat Noc s Andersenem.
Těšíme se na Vaši účast!!!

Zápis dětí do první třídy na Základní
škole Planá, Zámecká 853, se koná
ve středu 6. února od 14 do 16 hodin.
Rodiče s sebou přinesou rodný list
dítěte a svůj občanský průkaz.
J. Svěchota, zástupce ŘŠ

A opět je tu Kantorský bál
V úterý 12. února bude knihovna
uzavřena.
Důvodem
pro
toto
uzavření
je
školení
pracovnic
knihovny.

Statistika 2012
Asi každý čtenář zná písničku, kde se
o statistice zpívá, že nuda je …, ale
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Po jednoleté přestávce se opět
uskuteční Kantorský bál. Bude se
konat v aule školy na náměstí
v sobotu 9. března. Těšíme se na
pravidelné i náhodné návštěvníky.
Podrobné informace budou uvedeny
v březnovém vydání PM a na
plakátech.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Planá

Únor v domě dětí a mládeže
27. února 2013 zveme
malé i velké výtvarníky na
výtvarnou
dílnu
–
keramika.
Budeme
glazovat. Začátek v 16.10
v klubovně DDM.
Ve středu 16. ledna se
v tělocvičně ZŠ náměstí
konal Atletický trojboj.
Sešlo se zde 55 sportovců,
kteří soutěžili v 6 kategoriích.
První
místa
obsadili: Šárka Rajchlová –
1.C, Štěpán Kozák – 1.B,
Olga Svobodová – 2.A,
Lukáš Hudler – 2.A, Patrik
Zach – 4.C, Natálie
Havlíčková – 5.B, Renata
Pavlasová – 5.B, Tomáš
Kubát
–
5.B,
Marie
Cupáková – 6.A, Petr
Zušťák – 6.B.
Ostatní
výsledky
a
fotografie
najdete
na
webových
stránkách
www.zs-plana.cz.

V sobotu 23. února zveme všechny
děti i rodiče na

Dětský maškarní ples.
Tentokrát se na Vás bude těšit
Hudební divadlo - HNEDLE VEDLE
se svou KARNEVAL SHOW.
Přijďte si zatančit a zasoutěžit,
nebude chybět vyhodnocení masek.
Předtančení si pro nás připravily děti
ze zájmových kroužků aerobiku,
zumby a tanečního kroužku HIPHOP. Začátek je v 15.00 v aule ZŠ
náměstí.
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 10 Kč,
masky 1 Kč (děti z MŠ), masky 2 Kč
(děti ze ZŠ). Vstupenky je možné
zakoupit v DDM nebo před začátkem
plesu u vstupu.
Pro přihlášené:
1. února 2013 – pololetní prázdniny.
Pojedeme do Tachova zahrát si
bowling.
11., 12. a 13. února 2013 – jarní
prázdniny.
V
pondělí
budeme
v Tachově bruslit, v úterý se těšíme
do plzeňské Techmánie a ve středu
pojedeme opět do Tachova, tentokrát
na bowling.
Bližší informace a přihlášky na jarní
příměstský tábor získáte v DDM.
Počet míst je omezen.

Vítězům blahopřejeme a
děkujeme všem, kteří přišli. Dík patří
také dětem a učitelům, kteří se
podíleli na celé sportovní akci.
Za DDM Lenka Vivodíková

Šachy
V neděli 13. ledna sehrálo družstvo
DDM Planá další zápas okresního
přeboru mužů proti družstvu Stráže.
Za Planou nastoupili pouze žáci ZŠ
Planá a proti dospělým soupeřům si
nevedli vůbec špatně. Celkově zápas
skončil remízou 2,5-2,5, když své
partie vyhrála Michaela Marešová,
David Bui a remízu přidala Blanka
Brunová.
V sobotu 19.ledna se v Heřmanově
Huti konalo 4.kolo krajského přeboru
mládeže. Celkem se sešlo 53 dětí.
Planou reprezentovali čtyři zástupci.
Michaela Marešová obsadila celkově
3.místo v mladších žácích a vyhrála
D8. Ve starších žácích obsadil David
Bui 5.místo a vyhrál H12. Blanka
Brunová vyhrála D14 a celkově
8.místo. Lucie Skalíková obsadila
2.místo v D12 a 24.místo ve starších
žácích. Všem patří poděkování za
výbornou reprezentaci šachového
kroužku při DDM Planá.
P. Mareš
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Zpráva Kontrolního výboru
ZMP a jeho činnost v roce
2012
Jedním z aktuálních témat je
koupaliště, kde KV prověřoval v roce
2011 na základě dopisu p. Maláta
průběh výběrového řízení. KV
konstatoval bezproblémový průběh
tohoto řízení, žádné pochybení
pracovníků MÚ nebylo zjištěno.
V roce 2012 se KV zaměřil na
kontrolu
smlouvy
o
pronájmu
koupaliště. Po prostudování veškerých předložených smluv, příloh a
dodatků konstatoval: smluvní vztah
je koncipován tak, že dává nájemci
možnosti,
které
mu
umožňují
provozovat městské koupaliště, aniž
by byl plněn původní účel určení
areálu. Stávající smluvní vztah s
nájemcem již neodpovídá potřebám
města
a
nebrání
průběžnému
znehodnocování majetku. Smluvně
není dostatečně zajištěna konkrétní
odpovědnost za případné vzniklé
škody
při
provozování
výše
uvedeného areálu. Smlouva je
postavena a formulována tak, že je
problematické prokázat konkrétní
odpovědnost za vzniklou škodu.
Kontrolní výbor doporučil ZMP a
RMP: po sezóně roku 2012 a jejím
vyúčtování ukončit smluvní vztah se
současným nájemcem. Předat areál
pod správu organizace Plánské
služby, s.r.o., která pro město tyto
služby standardně zajišťuje a má to v
náplni svého podnikání.
KV konstatuje, že na základě jeho
doporučení a dalších jednání bylo
koupaliště rozhodnutím ZMP předáno
Plánským službám s.r.o.
KV se systematicky zaměřuje na
kontrolu
výběrových
řízení
a
smluvních ujednání u investičních
akcí a oprav. Jako příklad je možné
uvést rekonstrukci veřejných WC v
Plané.
Další činností ve 2. pololetí roku 2012
byla kontrola smluv a ujednání mezi
městem a Plánskými službami.
Kontrolní výbor po prostudování
smluvních vztahů konstatoval: znění
veškerých
smluv
a
cenových
ujednání odpovídá vztahu města a
příspěvkové organizace. Cenová
ujednání v jednotlivých oblastech
činnosti mají charakter ročních nebo
měsíčních paušálních plateb.
Kontrolní výbor doporučuje ZMP a
RMP: připravit nové obchodní vztahy
na základě objednávek a následných
fakturací za provedenou práci.

Připravit nový obchodní model pro
jednotlivá smluvní ujednání a spustit
paralelní zkušební provoz, kde se
nastaví veškeré obchodní procesy
obou dvou stran. Od roku 2014
činnost provozovat podle nového
obchodního modelu.
KV konstatuje, že na základě jeho
doporučení a dalších jednání ZMP
tento záměr schválilo.
Veškeré informace a podrobnější
zprávy si můžete stáhnout nebo
prohlédnout na webových stránkách
http://www.plana.cz/mestskyurad/povinne-informace/subjektkontrolni-vybor-zastupitelstva-5.html
Za kontrolní výbor
předseda Petr Nyč

Stanovisko starostky
Nejprve jsem zvažovala, že autora
výše uvedeného článku pana Nyče
požádám, aby svůj článek zbavil
nepravd a manipulací, aby mohl být
otištěn. Myslím však, že je lepší jej
otisknout a reagovat na něj
skutečnými fakty.
Reaguji na větu: „KV se systematicky
zaměřuje na kontrolu výběrových
řízení a smluvních ujednání u
investičních akcí a oprav. Jako
příklad je možné uvést rekonstrukci
veřejných WC v Plané.“ Skutečnost
je taková, že kontrolní výbor za dva
roky své činnosti nekontroloval ani
jedno výběrové řízení u investiční
akce či opravy. V roce 2011 se
zabýval pouze jedinou věcí a to
výběrovým řízením na pronájem
koupaliště. Neshledal žádné závady.
V loňském roce se KV zabýval
prověřením smluvního vztahu na
pronájem koupaliště a smluvním
vztahem mezi městem a Plánskými
službami. Vedení města od počátku
(tedy
již
před
kontrolou)
upozorňovalo na skutečnost, že
vyplácení roční paušální odměny
Plánským službám je netransparentní
a navrhlo zpracovat pasport zeleně a
veřejného osvětlení, aby bylo možno
alespoň část provedené práce hradit
na základě fakturace již v letošním
roce. Překvapivě předseda KV pan
Nyč, který ve svém zápisu také
upozorňuje na nedostatky spojené s
vyplácením
paušálu
Plánským
službám, pro tento návrh nehlasoval!
Musím říci, že kontrolní výbor funguje
velmi nestandardně a odlišně od
jiných měst. Auditoři nás na to
opakovaně upozorňují. Prováděcí řád
výboru je porušován a někteří
členové nejsou ani občany našeho

města (bydlí několik set km od
Plané.). Tyto členy navrhl pan Nyč.

Moje poznámka ke zprávě o
činnosti kontrolního výboru
Když už mi byla dána šance vyjádřit
se k článku kolegy zastupitele a
předsedy kontrolního výboru Petra
Nyče, rozhodl jsem se ji využít,
alespoň co se týče pasáže věnované
koupališti. U někoho by totiž po
přečtení příspěvku mohl vzniknout
dojem, že rada města občas uzavírá
pro město nevýhodné nájemní
smlouvy. Budu se opakovat, ale
musím připomenout, že hledání
nájemce pro areál koupaliště byla
jedna z prvních akcí, kterou jsme se
jako nová rada zabývali. Poté, co
původní nájemce pan Matoušek
smlouvu předčasně ukončil, jsme
horko těžko
opakovaně sháněli
někoho, kdo by byl ochoten do nájmu
jít. Když se nám v březnu 2011
podařilo uzavřít nájemní smlouvu
s panem Sádlíkem, mně osobně se
velice ulevilo, že konečně je problém
provozování koupaliště na dalších
pět let vyřešen. Bylo mi jasné, že
nájemní smlouva (podobného znění,
jako za působení bývalého nájemce)
není dokonalá, ale to není a nebude
žádná
smlouva.
Komplikované
hledání nájemce mne hlavně utvrdilo
v tom, že stávající smlouva není pro
nájemce nijak zvlášť atraktivní. Další
signál o tom, že smlouva není tak
úplně výhodná pro nájemce, nám dal
pan Sádlík při vyúčtování jeho první
sezóny (2011), kdy městské radě
sdělil, že ještě jedna taková sezóna a
na koupališti končí. Přišel rok 2012,
začala
nová
koupací
sezóna.
20. června na zasedání městského
zastupitelstva přednáší kontrolní
výbor svůj návrh, aby po ukončení
sezóny byl ukončen i nájemní vztah
s panem Sádlíkem a areál koupaliště
předán Plánským službám. (Co
znamená v tomto případě slovo
„předat“,
jsem se ale tehdy
nedověděl – je tím myšlena nájemní
smlouva,nebo mandátní, nebo co
vlastně?). Tento návrh nakonec nebyl
zastupitelstvem přijat. Celou situaci
vyřešil sám pan Sádlík, když po
ukončení koupací sezóny požádal o
předčasné
ukončení
nájemní
smlouvy. Byli jsme tedy jako rada
opět v téže situaci, jako na konci roku
2010. Na jednání zastupitelstva dne
31.10. jsem proto vyzval zastupitele,
aby dali radě mandát k tomu, jakým
4

směrem by se měla dál ubírat ve věci
provozování koupaliště.
Zastupitelstvo rozhodlo poměrně
jednoznačnou většinou o tom, že má
být uzavřena nájemní smlouva
s Plánskými službami s.r.o. a tato
nájemní smlouva má být stejná jako
smlouva stávající. Pro to, aby byla
uzavřena nájemní smlouva ve
stejném znění, hlasoval kupodivu i
sám předseda kontrolního výboru, i
když v jím předložené zprávě se o
této smlouvě říká že „neodpovídá
potřebám
města
a
nebrání
průběžnému
znehodnocování
majetku“. Tak nevím….
Pavel Nutil

ŘKC v Plané
Mimo pravidelná setkání a svátky se
budou konat tyto poutě a akce:
Svatá Anna: bohoslužby od dubna do
října každou třetí sobotu v 17 h 20.4., 18.5., 15.6., 17.8., 21.9.,
19.10.
Poutě :
26.5. Zadní Chodov, 8.6. Záhoří,
30.6. Chodová Planá, 6.7. Lestkov.
Svatoanenské kolečko :
25.7. v 15 h ve Vys. Sedlišti
posvícení
26.7. v 9.15 h pěší pouť z plánského
náměstí na Sv.Annu a poté v 10 h
mše
svatá
(německo-česká
s pozvanými hosty) ve 14.30 h
Brod n.T.
27.7. Domaslav, Michalovy Hory,
Broumov, Štokov, Kyjov.
28.7. v 10 h Sv. Anna – česká poutní
mše sv., v 16 h Chod. Planá.
Dále :
18.8. Planá, 25.8. Pístov, 8.9. Dolní
Jadruž, 14.9. Otín, 15.9. Chodský
Újezd, 28.9. Michalovy Hory.
Změny jsou vyhrazeny. Jistě se
sejdeme ještě ve Vysokém Sedlišti,
Bernarticích, Klíčově apod.
Vaše návrhy a dotazy na :
sasajara@seznam.cz
a tel. 607202127.

Ponovoroční zamyšlení
Stará písnička - jdete na procházku
třeba do Otína a v prvním lesíku
vidíte postavenou sedací soupravu.
Ne že by na ní někdo chtěl sedávat,
prostě ji tu odložil. Už mu zřejmě
nezbývalo sil dovézt ji do sběrného
dvora, nebo snad nevěděl, že i
v Plané něco takového existuje?
Tomu nevěřím, po tolika letech každý
ví, že v Plané sběrný dvůr je. Co ho

tedy k odložení toho kusu nábytku
vedlo? Napadá mě jediné - je to
„Škodič“. „Škodič“ musí ukázat
ostatním, že když oni chtějí mít čisto
kolem silnic a v lese, nebudou to mít
tak jednoduché. „Škodič“ určitě není
osamocen. Projdete-li další místa
kolem našeho města, zjistíte, že
škodičů je více. Ne každý z nich má
tolik síly, aby vyvezl sedačku či
kredenc; některému stačí odhodit
plastový kanystr, jiný se spokojí
pouze s plastovou lahví. Je to pořád
stejné jako dříve? Něco se přece jen
změnilo. Ve stopách škodičů chodí
odklizeči. Ti jdou na procházku a
nesou s sebou velkou tašku či batoh
a to,co škodiči odhodí, oni do té tašky
seberou a do sběrného dvora, či
alespoň do popelnice odnesou. O
větší kusy se postarají pracovníci
Plánských služeb. Takže na jaře
snad budeme mít nějaký čas
uklizeno, alespoň do té doby, než
škodiči získají novou munici pro své
kousky. Ono je to poplatné dnešní
době. Někdo chce pomáhat, někdo
škodit a někdo si řekne, co je mi do
toho, proč mě s něčím takovým
otravujete. Je otázkou, jak to tu bude
za pár let vypadat nejen kolem
našich cest, zda převládnou škodiči,
či odklizeči. Věřte tomu, že to záleží
na těch, kterým je to jedno a nechtějí
být těmito malichernostmi zatěžováni.
M. Antropius

TJ Sokol Planá
Tělovýchovná jednota Sokol Planá je
registrovaná u ministerstva vnitra
jako občanské sdružení. Veškerá její
činnost se odehrává na základě
dobrovolnosti a rekreačního sportu
ve čtyřech oddílech. TJ má 225
členů, z nichž 80 je mladších 18 let.
Předsedou TJ je v současné době
pan Karel Kašpar.
Od roku 2012 už ČSTV neposkytuje
žádné
dotace
na
podporu
tělovýchovy. Než se situace vyřeší,
jsou jediným zdrojem financování
činnosti TJ Sokol Planá dotace od
města Planá a členské příspěvky
členů TJ.
Údržba a opravy majetku (tenisové
kurty a sokolovna) jsou ze 70 %
zajišťovány brigádnickou svépomocí.
Klub českých turistů (KČT) - jeho
největší akcí je každoročně pořádaný
dálkový pochod Plánská 50. V roce
2012 se konal již po čtyřicáté a
zúčastnilo se jej 1 642 turistů. KČT
pořádal ale i další akce – 26

jednodenních a jeden třídenní výlet
do Adršpachu. V průměru jsou to
každý měsíc 2 akce (mimo letní
prázdniny) s kulturním a poznávacím
zaměřením. V klubu pracuje též 8
značkařů pro okres Tachov a 3
značkaři z krajské komise značení.

Musil, Věra Olivová, Anna Rybenská
a Vlastimila Šuranská.

Lyžařský oddíl (LO) - je zaměřen na
výuku základů lyžování pro děti od 2.
do 8. třídy. Ta probíhá každoročně
(už více než 30 let) v šesti zájezdech
o sobotách v lednu až březnu na
Perninku v Krušných horách. Děti
jsou rozdělovány do čtyř družstev
podle výkonnosti. Lyžařská sezóna je
zakončována závody ve slalomu a
karnevalem na sněhu.
Volejbalový oddíl (VO) - „Sportuje
celá rodina“. Tak by se daly nazvat
aktivity VO, neboť většinu turnajů a
akcí doprovázejí rodinní příslušníci.
V roce 2012 proběhly tyto akce:
v březnu soustředění
v hotelu
„Kamzík“ v Železné rudě a 8. ročník
Velikonočního turnaje, v červnu
Klubový den, v prosinci 28. ročník
Vánočního turnaje. Na pozvání se
členové
VO
zúčastnili
turnaje
v Tachově (duben), akcí v Brodu n. T
(červen) a v Chodové Plané (září).
V rámci VO působí skupina seniorů,
kteří se scházejí od října do dubna 1x
týdně v tělocvičně.
Tenisový oddíl (TO) - zaměřuje se
na pořádání turnajů a práci
s mládeží. V roce 2012 uspořádal 7
turnajů – v květnu oddílový turnaj
v mixu, v červnu 5. ročník pro žactvo
a dorost v rámci dětského dne a
oddílový turnaj žen, v srpnu již
38.ročník „O pohár města Planá“ a
24. ročník Veteran Cup, v září 12.
ročník Babolet Open a oddílový
turnaj v mixu. Soutěží DC v oblasti
Tachovska se zúčastnila 3 družstva a
v oblastním
přeboru
smíšených
družstev soutěžilo jedno družstvo.
S dětmi a mládeží se pracuje ve
třech družstvech, v létě na kurtech,
v zimě v tělocvičně. V červnu byl ve
spolupráci s domem dětí uspořádán
turnaj, kterého se zúčastnilo 35
sportovců.
K.Havel

Blahopřejeme …
… všem plánským občankám a
občanům, kteří v měsíci lednu t.r.
oslavili svá životní jubilea. Jsou to
paní a pánové Jaroslav Gabriel, Ivan
Hruška, MUDr. Marie Kalašová, Petr
Kořínek, Johanna Mlnaříková, Emil
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MŠ Planá děkuje …
…sponzorům, kteří se finančními
prostředky podílejí na zvelebení tříd
MŠ, vybavení zahrad a na nákupu
hraček.
Sdružení rodičů při MŠ Smetanova
odsouhlasilo v loňském roce nákup
dvou policových systémů s kontejnery na hračky a nákup výtvarného
materiálu v hodnotě 20 tis. Kč.
Rodiče v MŠ Havlíčkova schválili
nákup vybavení na zahradu školy
v hodnotě 30 tis. Kč.
Klub žen nám věnoval částku 3 tis.
Kč na nákup zimního náčiní na
zahradu (lopaty na sníh, hrablaz výtěžku podzimní „Dětské burzy“).
Děvčata a chlapec ze SOU připravili
všem
dětem
MŠ
mikulášskou
nadílku. V maskách čertů a Mikuláše
obdarovali děti drobnými balíčky a
děti trochu postrašili.
Všem výše jmenovaným děkujeme
za spolupráci.
N.Kvasničková, ředitelka

TRUHLÁŘSTVÍ
- MARTIN KVĚTOŇ
Slepá 244, 348 15 Planá,

Tel.: 776 178 883
e-mail:martinkveton@seznam.cz
Výroba: kuchyňské linky, vestavěný
nábytek, interiérový nábytek, dřevěná
okna, schodiště, dveře, zárubně,
tesařské práce, pokládání podlah

Prodám udržovanou zahradu v Plané
450 m2 v osobním vlastnictví s novou
chatou s terasou, rozvod elektřiny
a vody. Telefon 604 344 113.

Třídit můžeme už i nepotřebné oděvy, boty a
jiné textilie

povlečení, ubrusy
předložky (koupelnové, WC)
boty, brusle, lyžařské boty (páry je třeba svázat
tkaničkami)
kabelky, aktovky, opasky
plyšové hračky
Věci odkládejme do kontejneru čisté, neznečištěné
olejem nebo barvami, nejlépe v igelitových taškách nebo
pytlích.
Všechny věci jsou určeny k vytřídění – některé budou
využity k původnímu účelu, jiné k dalšímu zpracování.

Ve sběrném dvoře odpadů jsou umístěny 2 speciální
kontejnery.
Do kontejnerů můžeme odložit:
oděvy všeho druhu bez materiálového rozlišení (silon,
bavlna, vlna) včetně zipů a knoflíků, svetry, košile,
kalhoty, kabáty, kožešinové a kožené oděvy, pyžama,
trička, rukavice, ponožky
ručníky
záclony, závěsy
peřiny, polštáře, deky, spací pytle (péřové, dutá vlákna,
atd.)

E. Čermáková, správní odbor MěÚ

Investiční výdaje města v roce 2012

Revitalizace panel. sídliště Fučíkova
Nová sekačka pro koupaliště
Nový sběrný dvůr
Úprava parku před ZŠ náměstí, plot
Úpravy radnice, výtah, obřadní síň
Nové auto vnitro
Investiční výdaje - pneuservis
Veřejné záchodky, přípojka
Objekt u pramene pod Sv. Annou
Celkem

Závěrečný účet hospodaření města za rok 2012 bude
zastupitelstvo města schvalovat až v závěru prvního
pololetí t.r. Dále uvedená tabulka je zatím předběžným
údajem o tom, kolik peněz bylo vydáno z rozpočtu města
na investiční a některé neinvestiční akce.
Název akce
Komunikace lesní - K Jalovému dvoru
Projekty na lesní cesty
Nová hala Plánských lesů
Komunikace Kostelní u SOU
Chodník Mezibranská
Inženýrské sítě pro RD na severu
Vodní zdroj Pavlovice
Projekt- stoka Bezdružická
Kanalizace Bezdružické
Dívčí toalety ZŠ Na Valech
Nafukovací hala ZŠ Na Valech
Příspěvek na opravu fasády ZŠ nám.
Zateplení štítu budovy u škol. hřiště
Nákupy nových pozemků
Projektová příprava, žádosti o dotace

v Kč
364.400
162.000
1.277.329
754.118
64.800
1.882.462
198.000
740.228
38.000
456.191
649.832
2.000.000
38.043
35.000
19.800

Neinvestiční výdaje
Opravy silnic a chodníků
Opravy vodovodní sítě
Opravy památek
Opravy hrobek
Územní plán
Opravy-místní hospodářství
Pasport zeleně, značení ulic
Studie –kino, strategie rozvoje
Opravy koupaliště
Opravy radnice
Celkem

70.000
94.590
4.774.635
282.761
2.452.373
187.800
208.333
440.458
599.176
15.140.497
1.912.034
207.106
287.900
48.700
140.160
729.011
381.750
283.000
18.807
669.853
4.678.321

Pronajmu nebytové prostory
na náměstí v Plané
– 34 m2, měsíční nájem 6.000 Kč
+ energie
– 27 m2, měsíční nájem 7.000 Kč
+ energie.

Telefon: 603 112 724
V Plané v ulici Tylova 165,
je pro Vás otevřena prodejna
POHODA.
Půjčovna svatebních i společenských
šatů dále půjčovna karnevalových
masek pro děti.
Nabízíme značkovou Mladou módu,
luxusní kabelky, peněženky, bižuterii
a novou kolekci stříbra. Určitě
ušetříte čas i peníze vydané za
nákupy v obchodních centrech mimo

AKVARISTIKA –
NOVĚ OTEVŘENO!
Aqua – ZOO Hana Zdvihalová
náměstí Svobody 23,
348 15 Planá,

tel. 603 108 178
e-mail: zdvihalo@seznam.cz
Pronajmu kryté místo na parkování
jednoho vozidla v Tylově ulici.

Planou.

Kontakt: 775 161 331
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Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád,

Vlastimil Švejda
tel.374 794 895,
737 925 664

Plánské služby s.r.o. nabízejí:
- dopravu a přepravu materiálu kontejnerovou Avií
- dopravu palivového dříví ve spolupráci nejen s Plánskými lesy
- práci ve výškách do 10 metrů vysokozdvižnou plošinou, prořezání stromů, kácení
stromů a následný odvoz dřeva.
- posekání zeleně (trávy a keřů) a následný odvoz.

Tel. č. : 604 898 283, 374 756 230, 725 958 132

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které
zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

13 h Oldřichov (na návsi)
14 h Ctiboř (vedle obchodu)
14.30 Chodský Újezd (na návsi)
15 h Chodová Planá
(parkoviště za bývalým Domem služeb)
15.30 Drmoul (před OÚ)
16 h Velká Hleďsebe
(parkoviště u Motorestu)
16.30 Stará Voda
(proti autobusové zastávce)
17 h Rájov (autobusová zastávka)

Prodej 25.3.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá
vejce/stáří: 12-18 týd. cena: 120-180 Kč
Chovní kohoutci 12-18 týd. 120-180 Kč
Slepice ve snášce
100 Kč
Sortiment, stáří a cena drůbeže se může
lišit dle aktuální nabídky!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE
na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8,
586 01 Jihlava
tel.: 567 212 754, 567 214 502,
mob. 731 701 331, po-pá 8-15h!
gallusextra@centrum.cz
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ÚNOR

Úterý 5.února
ČR
20 hodin
vstupné 60 Kč, dokumentární, 80 min.

2013

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Středa 13.února
20 hodin
vstupné 60 Kč

IT, DK, FR, SE
112 min.

OBČAN K.

SVATBA MEZI CITRÓNY

Skupina dvanácti umělců se vydává na
průzkum tenké hranice osobní svobody.
Zaměňují své identifikační průkazy a půl
roku žijí pod cizími
jmény. Díky
občankám s počítačově manipulovanými
fotografiemi se v tichosti žení, učí se
pilotovat letadlo nebo vyřizují zbrojní pas.

Snímek oscarové režisérky Susanne Bier
vypráví hřejivý a vtipný příběh o tom, že
když si myslíme, že je po všem, možná
všechno teprve začíná.
Hrají: Trine Dyrholm, Pierce Brosnan

Pondělí 11.února
17.30 hodin
vstupné 65 Kč

USA
93 min.

DOBA LEDOVÁ 4.:
ZEMĚ V POHYBU
Nové napínavé dobrodružství oblíbené
mamutí rodinky; Mannyho, Ellie, jejich
teenagerské
dcerunky
Broskvičky,
lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega
a potřeštěného krysoveverčáka Scratta.

Neděle 3.2. v 18.00 h
Koncert folkové legendy Nezmaři
„35 let na scéně“
Nenechte si ujít jedinečnou šanci
přivítat legendární folkovou skupinu
v Plánském biografu.
Vstupné 150 Kč. Předprodej MěKS.

Pondělí 18.února
20 hodin
vstupné 70 Kč, dokumentární,

ČR
108 min.

DVA NULA
Na fotbalovém stadionu v centru Prahy se
chystá největší fotbalový zápas roku,
Sparta hraje se Slavií. Začíná přímý
přenos. Dvacet dva filmových kamer ale
tentokrát nemíří na hřiště, nýbrž do
hlediště. V něm se totiž nachází velmi
různorodá a vtipná společnost, která stojí
za pozornost víc než samotný fotbal.

Masopust
Na vědomost se dává,
že v sobotu 9.února 2013
proběhnou v Plané
oslavy Masopustu
14.30 začínáme u MěKS Planá
(sraz masek )

15.00 průvod městem
17.30 posezení v plánském biografu

Pátek 8.2.
Zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni
na abonentní představení
„Sen noci svatojánské“.
Odjezd autobusu:
od kapličky 17.20 hod.(POZOR
ZMĚNA – dříve ul.Luční),
AN Planá 17.30 hod.

(včetně promítání)
Trasa: nám. Svobody, Dukelských hrdinů,
autobusové nádraží a okruhem zpět k MěKS.
Co uvidíte:
masopustní maškary plánské
vystoupení mažoretek
Dechový orchestr mladých, obojí ze ZUŠ
Mariánské Lázně
soutěž o nejkrásnější maškaru
(z řad dětí i dospěláků)
Nebude chybět občerstvení; k zakoupení
staročeské zabijačkové pochoutky
(jitrnice, jelita, teplá zabijačková
polévka…) a dobrá nálada.
Vyzýváme tímto všechny zájemce, přidejte
se k nám a utvořte s námi masopustní
průvod. Neváhejte - maškary mají tento den
mnoho výhod.
V případě opravdu nepříznivého počasí
bude náhradní program.
Dne 2.února v 15.00 budete mít možnost si
přijít připravit masopustní masku na MěKS.

Úterý 19.února
16.30 hodin
vstupné 20 Kč

ČR
61 min.

ROHATÁ PRINCEZNA
Nové pohádkové pásmo, kde se setkáte
s Krakonošem, Cvrčkem i Krtečkem.
Pondělí 25.února
19.00 hodin
vstupné dobrovolné

VEČER NA TÉMA:
ÚNOR 1948
Odborná přednáška na téma únorových
událostí z roku 1948. V rámci programu
promítneme film TICHÝ AMERIČAN
V PRAZE.
Organizuje KČP Planá a o.s. Ve stopách
plánských Chodů..
Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na
fond kinematografie.

Sobota 23.2.v 19.00 h.,
Plánský biograf
Vystoupení
dechové hudby
Rozmarýnka
z moravského
Slovácka pod
vedením
Roberta
Koníčka.
Vstupné 70 Kč.
Předprodej MěKS.

DDM při ZŠ Planá
Vás srdečně zve

v sobotu 23. února od 15 h
do auly ZŠ nám. Svobody

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ PLES
Vstupné:
dospělí 30 Kč, děti 10 Kč,
masky 1 Kč (děti z MŠ), masky 2 Kč
(děti ze ZŠ).

Plánský měsíčník. Vydává Město Planá, IČO 00260096. Redakce: Michaela Mertlová, J.Holek, Z.Kokaislová, L.Vivodíková. Telefon 374752911, 374792100, fax 374752929,
e-mail: planskymesicnik@seznam.cz, tajemnice@muplana.cz
Registrováno u MK ČR pod reg.zn. MK ČR E 13389. Vychází jedenkrát měsíčně. K dostání na poště, v papírnictví Planfilm a v OD, 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. 374 794 056
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