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Slovo starostky
V měsíci září byla dokončena přestavba kina
na multifunkční kulturní sál. Ještě na začátku,
před vytvořením projektu, jsme byli postaveni
před zásadní otázku, zda i nadále má plánské
kino fungovat jako jednoúčelové zařízení,
a to za cenu vysokých investičních nákladů,
protože objekt byl ve špatném stavebně-technickém stavu.  Po zvážení všech pro a proti
nakonec zvítězilo řešení, při kterém by byla
zachována možnost promítání, ale budova by
byla přebudována tak, aby v ní bylo možné
pořádat i další společenské a kulturní akce.
V roce 2013 rozhodlo zastupitelstvo vypsat
architektonickou soutěž na projekt přestavby.
V prvním kole se sešlo 16 návrhů, ze kterých
odborná porota vybrala pět, a ve druhém kole
pak vybrala vítěze. Na konci roku 2015 byl
dokončen projekt podle vítězného návrhu
a v následujícím roce byla vybrána firma,
která před rokem započala s rekonstrukcí.
V kině vznikly tři na sobě nezávislé prostory,
které se budou moci vzájemně kombinovat.
První – vstupní část, foyer a kavárna, druhý

– malý sál s přiléhajícími vestibuly a třetí –
velký sál se zázemím. Novinkou je propojení
velkého sálu se zadním venkovním traktem.
Poprvé se dveře rekonstruovaného kina otevřou v pátek 13. října ve 13 hodin. V tento den
jsme si pro Vás připravili komentované prohlídky s autory projektu doplněné vystoupením žáků základní a základní umělecké školy.
V 19.30 hodin Vás srdečně zvu na zahajovací

večer s repro-retro taneční hudbou. V novém
kulturním zařízení se můžeme těšit na pohádky
pro děti s rodiči, představení pro školy, pořady
pro seniory, hudební vystoupení, koncerty,
divadelní představení nebo přednášky. Počítáme s tím, že se tento prostor postupně vybaví
i nákladnou promítací technikou. To bychom
rádi realizovali v příštím roce.
Martina Němečková
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Nabídka domácích kompostérů je stále aktuální
V minulém čísle PM jsme vyzvali zájemce
o bezplatné zapůjčení zahradních kompostérů
k podávání žádostí. Protože k dnešnímu dni
ještě nebyly všechny kompostéry rozděleny,
rozhodli jsme se tuto výzvu zopakovat.
V rámci projektu „Předcházení vzniku bioodpadů SOČ“ jsme získali 174 domácích kompostérů, které budou obyvatelům rodinných
zástaveb zapůjčeny k využití na vlastních
nebo pronajatých pozemcích.
Kompostéry jsou dvojí velikosti – 600 a 900
litrů. Uvádí se, že na 100 m2 zahrady je třeba
cca 100 litrů kompostéru
Nabízíme našim občanům využívání kompostérů na základě smlouvy o výpůjčce
za níže uvedených podmínek:
– Občan je vlastníkem pozemku, na kterém

–
–
–
–

–
–

–

–
–

Takhle kompostér vypadá

bude kompostér umístěn, popř. pozemek
užívá na základě nájemní smlouvy a vlastník pozemku s umístěním kompostéru bez
výhrad souhlasí.
Pozemek se musí nacházet ve správním
území města Planá.
Pozemek musí souviset se zástavbou rodinných domů , ne objektů pro rekreaci.
O předání kompostéru bude sepsán zápis
a občan obdrží pokyny k používání kompostéru.
Kompostér bude využíván výhradně
ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu z domácností a zahrad v souladu se zásadami správného kompostování
po celou dobu zápůjčky.
Vytvořený kompost nebude sloužit
ke komerčním účelům, ale k vlastnímu využití.
Občan bude kompostér vhodnou formou
chránit před poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením a dále má povinnost
tyto události bez zbytečného odkladu hlásit
městu Planá.
Město Planá je po předchozím upozornění
oprávněno požadovat přístup ke kompostéru za účelem kontroly jeho řádného užívání.
Doba zápůjčky je stanovena na 5 let, poté se
stane kompostér vlastnictvím vypůjčitele
Kompostér je zapůjčen zdarma

Zájemci mohou podat žádost o uzavření
smlouvy o výpůjčce těmito způsoby:
– mailem na adrese: rampasova@muplana.cz.
– osobně: na MěÚ Planá na správním odboru,
úseku životního prostředí (I. patro, číslo
dveří 21 nebo 22).

– písemně na adrese: Městský úřad Planá,
náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, správní
odbor, úsek životního prostředí.
Do žádosti zájemce uvede:
– své jméno, trvalé bydliště, kontakt na sebe.
– číslo a k. ú. pozemku, na který hodlá kompostér umístit, vlastníka tohoto pozemku.
– v případě pronajatého pozemku souhlas
vlastníka pozemku.
– požadovanou velikost kompostéru (600
nebo 900 litrů).
Nepovinný formulář žádosti je k dispozici
na sběrném místě nebo na internetových
stránkách města.
Informace je možno získat na telefonech
374 752 922, 374 752 917, 774 680 019, nebo
na mailu rampasova@muplana.cz.
Pořadí zájemců bude stanoveno chronologicky dle času doručení konkrétní poptávky.
Kompostéry budou připraveny k předání
v říjnu 2017.
Pavel Nutil, místostarosta

Oslavy 28. října v Plané
Město Planá zve všechny občany na oslavu
vzniku samostatného československého státu,
která se bude konat v sobotu 28. října 2017
od 18 hodin. Pojďme si všichni společně připomenout významný den, kterým se započaly
psát novodobé dějiny naší republiky. Rodiny
s dětmi se mohou těšit na lampionový průvod a opékání buřtů. Zároveň bude  zpřístupněné foyer kina s posezením, občerstvením
a hudebním programem.
Město Planá, odbor kultury

Musíme to opravit
Jistě jste již zaznamenali, že v současné době
v našem městě probíhá rekonstrukce dvou
důležitých mostů.
Jeden z nich (ten, který je v majetku města) se
nachází v Sadové ulici mezi Penny a Lidlem.
Most byl v havarijním stavu a podrobnosti
o jeho opravě jsme už v PM zmiňovali. Práce
při rekonstrukci mostu probíhají podle harmonogramu a hotovo by mělo být na konci října.
Druhý z mostů se nachází na hlavní silnici
I/21 poblíž křižovatky s Kyjovskou ulicí.
Tento most je ve správě Ředitelství silnic
a dálnic, takže město Planá zde nemá na průběh prací žádný vliv. Nicméně máme možnost se zúčastňovat kontrolních dnů a jsme
tak o průběhu stavby informováni. Práce zde
rovněž probíhají podle schváleného harmonogramu a rekonstrukce by měla být dokončena
do 11. 12. 2017.
Jak už je to v české kotlině bohužel obvyklé,
projíždějící řidiči tu často porušují zákon a při
čekání na zelenou zatarasí svými vozidly křižovatku tak, že není možné projet z Kyjovské
ulice napříč dál na Sv. Annu, Kyjov a Broumov, ani při odbočování vlevo se zařadit
do kolony vozidel. Proto bylo dohodnuto, že

na hlavní silnici v prostoru křižovatky bude
provedeno vodorovné značení, které by mělo
i těm tupějším řidičům naznačit, že v křižovatce se opravdu zastavit a stát nemá.  
Setkal jsem se i s dotazy, proč je zde provizorní objízdná komunikace jen v šířce jednoho jízdního pruhu a provoz tak musí být
řízen světelnou signalizací. Odpověď je tato:
dlouho a složitě se vedla jednání mezi městem
Planá (patří mu památkově chráněný zámecký
park), Ředitelstvím silnic a dálnic (patří mu

silnice I/21), Policií ČR a orgány památkové
péče o rozsahu kácení stromů v parku. Nakonec bylo přijato kompromisní řešení, které
umožnilo vybudování objízdné trasy a přitom způsobilo co nejmenší kácení v parku.
Objízdná komunikace se musela vybudovat
proto, že úplná uzavírka hlavní silnice během
rekonstrukce mostu nebyla podle vyjádření
Policie ČR možná.
Pavel Nutil, místostarosta

Z plánské farnosti
Akce mimo pravidelný pořad v říjnu 2017:
Pátek 6. 10. 	 – 	Planá – 16.30 – adorace, mše svatá a spolčo na faře
Sobota 21. 10. – 	Svatá Anna – 17.00 – poslední mše sv. v roce
Sobota 28. 10. – 	Planá fara – 10.00 – setkání dětí na faře
– 	Planá hřbitov – 15.00 hod – Dušičková pobožnost
Neděle 29. 10. – 	Chodský Újezd – hřbitov –10.40 – Dušičková pobožnost
– Zadní Chodov – hřbitov – 13.45 – Dušičková pobožnost
Pátek 3. 11.
– 	Planá – 16.30 – adorace, mše svatá a spolčo na faře
Změny možné – sledujte facebookový profil Farnost Planá.
Jaroslav Šašek, plánský farář
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Výběrové řízení – úředník/úřednice agendy sociální práce
Tajemnice Městského úřadu města Planá
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
vyhlašuje

Výběrové řízení
na obsazení místa

úředník/úřednice agendy sociální práce

ve Správním odboru Městského úřadu Planá
platová třída 10 (v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.)
Rámcová pracovní náplň:
• 	péče o osoby v hmotné nouzi,
• 	sociální a poradenská činnost na úseku činnosti poskytovaného komplexního poradenství a preventivní činnosti,
• 	vyhledávání a navazování kontaktu s potencionálním klientem v jeho
prostředí a provádění přímé sociální práce se zaměřením na změnu
klienta,
• 	sociální práce pro pečovatelskou službu,
• 	agenda zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,
• 	spolupráce s dalšími institucemi státní správy a samosprávy (Úřad
práce ČR, spolupráce v oblasti OSPOD apod.),
• vedení evidence žádostí o nájemní byty.
Kvalifikační a odborné požadavky:
• 	povinné vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění
• 	nejméně 1 rok odborné praxe v sociální oblasti výhodou

• 	ZOZ v oblasti sociální práce výhodou
• 	praxe ve veřejné správě výhodou
• 	řidičský průkaz sk. B
• 	dobrá znalost práce na PC
• 	občanská bezúhonnost
Nabízíme:
• zajímavé a perspektivní zaměstnání
• 	motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, indispoziční volno
apod.)
Předpokládaný datum nástupu: listopad – prosinec 2017
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou – zástup za MD a RD
Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:
1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis)
2. strukturovaný životopis
3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout
u tajemnice Městského úřadu Planá nebo stáhnout z webových stránek www.plana.cz – Městský úřad – Volná pracovní místa.
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 26. září 2017
tajemnice (podatelna) Městského úřadu Planá, nám. Svobody 1, 348 15
Planá. Přihlášku můžete přinést osobně nebo poslat poštou.
Bližší informace na telefonu č. 374 752 912, 347 752 921

Hospic sv. Jiří
TACHOVSKO MÁ MOBILNÍ HOSPIC
Hospic sv. Jiří o. p. s. pomáhá nevyléčitelně nemocným (v konečné
fázi života) a jejich rodinám na celém Tachovsku. Jedná se o terénní
službu, která poskytuje paliativní péči a jezdí za nevyléčitelně nemocnými domů. Garantujeme příjezd do 1 hodiny od zavolání. Pomáháme
formou pohotovostní služby 24 hodin denně / 365 dnů v roce.
Je určena lidem:
• kteří jsou v konečné fázi života a přejí si být doma,
• jejichž blízcí mohou a chtějí o nemocného celodenně pečovat,
• u nichž byla ukončena léčba a byla jim doporučena paliativní péče.
Hospic nabízí:
• odbornou lékařskou a sesterskou péči 24 hodin denně / 7dní v týdnu,
• podporu a pomoc sociálního pracovníka, psychologa, duchovního
pro nemocného i pečující rodinu,
• zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného,
• zdarma zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek,
• podporu a pomoc po úmrtí nemocného.
Akce na říjen
Srdečně vás zveme na pestrou paletu akcí konaných v Benefičním
týdnu pro hospic od 19. 10. do 26. 10., který pro hospic pořádá
Evangelická církev metodistická. Můžete navštívit zajímavé přednášky, koncerty, kurz, přednášku nebo divadlo. Podrobný přehled akcí
najdete v programu Sedmdesátky, a na jejich webových stránkách
nebo na www.hospictachov.cz.
Pokud se na akce nedostanete a přesto byste nás rádi podpořili,
budeme vděčni za váš dar na transparentní účet 2400 723 426 / 2010.  
Nebo vás srdečně uvítáme v Klubu přátel hospice, protože každá
rodina potřebuje přátele, zvláště když někteří odcházejí.
Klub je společenstvím lidí, kterým není lhostejné, jak končí naše
životy a snaží se tuto situaci změnit a podporují nás měsíčně část-

kou alespoň 100 Kč. Je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jak se i vy
můžete zapojit a podpořit tak naše cíle.
Hospic sv. Jiří, o. p. s. Tachov
provozovna: nám. Republiky 70, 347 01 Tachov
Iva Csanálosi – vedoucí pobočky tel. 605 226 298
Lucie Davidová – koordinátorka péče tel. 774 413 374
poradna: soc. prac. Bc. Lenka Lašková, středa od 15–18 h. (nebo
po domluvě) pro nemocné a jejich rodiny, kteří potřebují poradit.
email: hospic@hospictachov.cz
web: www.hospictachov.cz
facebook: Hospic sv. Jiří Tachov
Za Hospic sv. Jiří Iva Csanálosi

DOMA JE DOMA

…AŽ DO POSLEDNÍHO OKAMŽIKU

www.hospictachov.cz

Poděkování
Je nám 70 let a 14. 10. oslavíme 55 let od ukončení školní
docházky na ZŠ v Plané.
Tímto bych chtěl poděkovat naší milé spolužačce, skvělé
organizátorce našich školních srazů paní Mileně Kotschyové,
která se o to velmi dobře stará. Mileno, za celou 9. A, vč. paní
učitelky, velký dík.
Petr Fejt, Praha
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Pozvání za kulturou

Ivana Vasuková, knihovnice

Týden knihoven
Ve dnech 2. až 10. října 2017 se knihovna
připojí k celorepublikovému projektu Týden
knihoven, který si již 21 let klade za cíl upozornit veřejnost na šíři poskytovaných služeb
v českých knihovnách. Nejsme „jen“ knihy,
najdete u nás také časopisy, audioknihy
a stolní hry. V knihovně můžete zažít zábavu,
kreativitu, poučení pro děti i dospělé.
Týden knihoven 2017 se zaměřuje na děti
předškolního věku a jejich rodiče. „Čteme
s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou“
se stalo oficiálním mottem pro tento ročník.
Městská knihovna zve srdečně všechny děti,
rodiče i prarodiče do svého oddělení pro děti.
Přijďte se podívat, jaké možnosti a aktivity
nabízíme. Najdete nás v prvním poschodí
budovy knihovny a jsme tu pro všechny vždy
v pondělí 13–17, úterý 13–16,

v sále knihovny se nám představí autor, který
píše detektivky, literaturu faktu i historické
romány, ve kterých se převážně zaměřuje
na české dějiny. Jan Bauer vydává některé
své knihy pod pseudonymem Felix Krumlowský, Vojtěch Fišer a Anna Březinová.
Kromě svého díla se jako spoluautor podílel
na obsáhlém projektu Toulky minulostí světa
nebo na knize Češi na cestě stoletím. O oblíbenosti jeho děl svědčí to, že byl v roce 2016
druhým nepůjčovanějším autorem české literatury v našich veřejných knihovnách. Kromě
uznání od čtenářů získal i řadu literárních
ocenění např. Cenu Masarykovy akademie
umění a prestižní jihočeskou literární cenu
Číše Petra Voka. Srdečně zveme všechny,
kteří mají rádi českou historii na setkání
s uznávaným spisovatelem tohoto žánru.

Měsíc s Janem Karafiátem
Říjen bude v oddělení pro děti ve znamení
knihy Jana Karafiáta Broučci. Malí návštěvníci se mohou zapojit do soutěží (znalostní
kvíz, puzzle, omalovánky) připravených
právě z této půvabné knížky.

Mìsto Planá - odbor kultury
srdeènì zve na setkání
se spisovatelem historických románù

Pohádkové odpoledne
Po letní přestávce zveme všechny malé posluchače a jejich rodiče na Pohádkové odpoledne, které se bude konat v úterý 3. října 2017
od 16.30 hodin. Tentokrát se mohou děti těšit
na příběh malého Broučka z knihy Jana Karafiáta. Čtení doplníme i projekcí filmového
ztvárnění pohádky od Jiřího Trnky.
Všichni malí návštěvníci, kteří přinesou tento
obrázek na pohádku již vymalovaný, dostanou sladkou odměnu!

Setkání se spisovatelem
Pro milovníky historické literatury připravila knihovna setkání se spisovatelem Janem
Bauerem. Dne 10. října 2017 v 17.00 hodin

Přísloví trochu jinak (obrázek níže)
Máte rádi přísloví a rádi luštíte hádanky?
Spojili jsme pro vás vše do jednoho. Pozorně
se podívejte na obrázek a zjistěte, o jaké
přísloví se jedná. Pokud si nebudete jistí,
přijďte do knihovny – oddělení pro dospělé
čtenáře. Tady se správné odpovědi dozvíte.
Na úspěšné luštitele zde bude čekat až
do konce října malý dárek.

JANEM
BAUEREM

10. øíjna 2017 v 17.00 hodin
v sále MKS
Vstupné: 50 Kè

Výstava retro panenek a hraček
Panenky a hračky v proudu času, aneb hrajeme si v každé době – to je název výstavy,
která bude k vidění v sále budovy knihovny
od 16. října 2017. Starožitné a retro panenky,
hračky, kočárky, chrastítka ze sbírky Jiřího

Malíři podzimu
V prostorách budovy knihovny si od 2. října
2017 do konce listopadu může plánská veřejnost prohlédnout výtvarné práce dětí z MŠ
v Plané. Jaký je podzim očima nejmenších si
můžete prohlédnout každý den kromě čtvrtka
v provozních hodinách knihovny.

Kreativní dílna
Zveme všechny děti na kreativní dílny, které
budou probíhat ve dnech 23.–27. října 2017
vždy od 13 do 15 hodin v dětském oddělení
knihovny. Všechny děti budou mít možnost
vyrobit si lampion do průvodu, který se bude
konat v sobotu 28. října. Vstup na dílničku je
zdarma.

Foto: Jiří Sauko
Sauka a Ivety Csikosové doplní i retro drobnosti pro ženy – kabelky, šperky a bižuterie.
Výstavu si budou moci návštěvníci prohlédnout každý den od 13 do 16 hodin až do 15. listopadu 2017.

Z Cukrárny U Kostela
Pro velký zájem se uskuteční i v říjnu
promítání fotografií Miroslava Ludvíka
– Sankt Petěrburg – město mnoha tváří.
Na tuto akci se můžete přijít podívat
5. října 2017 od 17 hodin, rezervace je
však nutná.
Tilo Ettl v cukrárně
Plánský malíř a sochař Tilo Ettl představí
v Cukrárně U Kostela akvarely z loňského a letošního roku. Liduprázdné,
atmosférické zachycení krajiny s horizontem je do nekonečna vzdušné
a umělec si hraje s barvami téměř až
do abstrakce. Barva dominuje i u volně
skicovaných figur, většinou volně sedících modelů. Sám autor svou výstavu
nazval prostě a výstižně – Figura/Krajina/Akvarely. Ukázky můžete vidět
níže.
Vernisáž výstavy se uskuteční 17. října
2017 od 17 hodin.
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Knižní okénko
Kateřina Tučková
VYHNÁNÍ GERTY SCHNIRCH
Noc z 30. na 31. 5. 1945. Gerta Schnirch,
matka několikaměsíční dcerky, je jen s osobními věcmi „odsunuta“ společně s ostatními
brněnskými Němci směrem na Vídeň. Vyčerpávající pochod skončí v Pohořelicích, kde
mnoho vyhnanců podlehne epidemii tyfu
a úplavice. Gerta a některé další německé
ženy se zachrání při nucených pracích na jižní
Moravě, kde setrvají i po ukončení transportů.
Po znovuzískání
československého
občanství se Gerta
vrací do Brna,
v němž prožívá
další bouřlivé události druhé poloviny
dvacátého století.
Kromě bolestných
otázek viny, odplaty
a odpuštění mezi
Čechy a Němci, jež

tento neobyčejně plastický a působivý román
klade, se stáváme svědky netradičního vztahu
matky a dcery, který je deformován nejen
omezeným prostředím, v němž se jako české
Němky vystrnaděné na okraj společnosti směly
pohybovat, ale také vzájemným nepochopením
dvou generací, obtížnou komunikací a nemožností zprostředkovat osobní zkušenost. Nezaměnitelnou atmosféru příběhu dodává genius
loci živelně se rozvíjejícího Brna.
Tučková zde předkládá velmi sugestivní a tragický příběh jedné brněnské Němky, která
zažila divoký poválečný odsun německého
obyvatelstva a jejíž celý život je tím poznamenán. Zajímavý, nevtíravý pohled „z druhé
strany“, který nás nutí k zamyšlení, jak jsme
se vyrovnali se svou poválečnou historií. Příběh je čtivý a dynamický, ačkoli začtení se
do knihy vyžaduje na počátku určitou snahu.
Román je náročnější tím, že některé věci
si čtenář musí domýšlet a číst mezi řádky,
zároveň mu ale nechybí hloubka, autenticita
postav a komplexnost děje.

Nový školní rok na SŠŽ v Plané
Dne 4. září se setkali po krásných slunečných
prázdninách na SSŽ v Plané učitelé a žáci
stávajících ročníků, ale také navzájem i nově
příchozí učitelé a noví žáci.
„Naše učební obory v prvních ročnících
jsou opět, jako již tradičně, dobře obsazené,“ řekl ředitel SSŽ Josef Mára. „Velký
zájem je zejména o získání výučního listu
v oboru Operátor skladování a mnoho žáků
jsme přivítali i v oboru Cukrář. Stoupající
zájem je také o další obory, jejichž uplatnění v regionu, České republice i v Evropské unii je zcela žádoucí, jako například
Ošetřovatel a Pokojská. Zaměřením našeho
vzdělávání vycházíme vstříc potřebám jak

mladých lidí, kteří se mají brzo výdělečně
osamostatnit, a tím ekonomicky ulehčit
svým rodičům, tak i potřebám regionu,
ve kterém tyto profese schází. Hledíme
ale i do budoucna, aby naši žáci obstáli
v evropské konkurenci a pokud je život
zavane mimo naši republiku, aby stále
nacházeli perspektivní zaměstnání,“ dodal
ředitel Mára.
K začátku školního roku vykazuje Střední
škola živnostenská v Plané celkem 220 žáků,
v oboru Cukrář a v oborech Ošetřovatel
a Operátor skladování 23 nových žáků.
Vladimír Kasík, učitel
Foto: archiv SŠŽ Planá

Knihu Vyhnání Gerty Schnirch si můžete
zapůjčit v plánské knihovně a pevně věřím,
že nebudete času stráveného nad ní litovat.
Kateřina Binková, knihovnice

Začínáme
Je po prázdninách a my se ve školce sešli
v plném počtu. Děti se vrátily odpočaté, plné
energie a společně přivítaly své malé nové
kamarády. Celkem nastoupilo 178 dětí, které
čeká školní rok plný nových zážitků a kamarádů.
Bližší informace o provozu a akcích naší
školky získáte na webových a facebookových stránkách školky. Další informace vám
sdělíme na schůzce rodičů, která se bude
konat v polovině října (termín bude vyvěšen
na nástěnkách školky).
Těšíme se na všechny děti i jejich rodiče
a všem přejeme hodně úspěchů v novém školním roce 2017–2018. Také mi dovolte poděkovat plánským hasičům za odčerpání vody
v MŠ Smetanova.
Za MŠ Planá, Lenka Vivodíková

„Hurá do školy!“
„Hurá do školy!“ je název výstavy, kterou
můžete do neděle 29. října 2017 navštívit
v Městském muzeu Mariánské Lázně. Výstavu
zapůjčilo Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského v Praze, které
je vlastníkem ojedinělé kolekce slabikářů
nejen z Čech, ale z celého světa. Vystaveny
jsou různé učební pomůcky, psací potřeby,
aktovky, lavice apod. Muzeum pak výstavu
doplnilo kronikami místních škol, nejstarší
kronika je z roku 1887 a jedná se Obecnou
školu Mariánské Lázně. Otevřeno je denně
od 9.30 do 17.30, mimo pondělí. Těšíme se
na Vaši návštěvu!
Marie Plešáková
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Slovo občana
Vážení spoluobčané, dovolte mi, Vám touto
cestou poskytnout několik informací ohledně
zákona o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností v obci. Zákon pro tuto
ochranu byl přijat našimi zákonodárci, je
platný pro celou naši zemi a jeho hlavním
posláním je ochrana občanů před nadměrným hlukem a ochrana jejich zákonných práv
na klid a odpočinek. Je to státem chráněný
zájem, kdy tento má přednost před konáním
narychlo svolaných akcích, oslav a různých
hudebních produkcí. Mnohým se zákon zdá
tvrdý a nekompromisní, kdy je striktně nařízen noční klid od 22.00 hodin do 06.00 hodin,
ale i přes jeho přísnost je možné jeho dopady
zjemnit a to zejména přijetím vyhlášky
v obcích, kdy se při určitých, pro obec tradičních akcích může noční klid posunout anebo
i zrušit. V Plané např. „Čarodějnice“, Velikonoční svátky, Plánská struna, Anenská pouť,
oslavy Silvestra apod. To je plně a pouze
v kompetenci zastupitelů obce.
S několika občany, bydlícími v lokalitě u koupaliště, jsme upozornili představitele města,
že nelze konat stylem, kterým si město některé
akce povoluje a to zejména pro časté porušo-

vání nočního klidu. Představitelé města oponovali tím, že vyhláška je v pořádku a nic se
měnit nebude. Občane, starej se. Obrátili jsme
se tedy na Ministerstvo vnitra, když už nám
v obci není nasloucháno a dozvěděli jsme
se, že město Planá má vyhlášku vydanou
v rozporu se zákonem. Město bylo o tomto
nezákonném stavu vyrozuměno Ministerstvem vnitra. Ze strany města tedy docházelo
ke krácení zákonných práv občanů. Na místě
by byla myslím alespoň omluva a snaha
věc řešit, když už se tedy stalo, ale bohužel.   Představitelé města se zachovali jako
trucovité dítě. Zastupitelé vyhlášku zrušili,
přeci se nebudou zájmy občanů obtěžovat
a nebudou něco napravovat. Takže noční klid
je od 22.00 hodin do 06.00 hodin a to třeba
i na Silvestra, takže žádný ohňostroj. Neštěstí
je bohužel v tom, že současně s touto vyhláškou byl zrušen tak pracně vymodlený alespoň
několikahodinový nedělní klid. „S vaničkou
bylo vylito i dítě“.  Tímto rozhodnutím jsme
se vrátili o několik let zpět. V případě, že
občané budou mít stížnosti na rušení nočního
klidu, mají se obrátit na policii, uvedla paní
starostka. Domnívám se, že zástupci obce,

by se neměli bát převzít odpovědnost za klid
a pořádek ve městě a ne chtít, aby to za ně
řešil pouze stát.
A ještě jedna zajímavost, která neunikla mé
pozornosti. Dne 11. 8. 2017 bylo městem
vyhlášeno výběrové řízení na volné místo
vedoucího odboru kultury, i když město
odbor kultury nemá. Teprve dne 6. 9. 2017
pak byl zastupitelům předložen ke schválení
bod na zrušení MKS a zřízení odboru kultury.
Zastupitelé toto neschválili. Byli pozváni
paní starostkou za dveře a do 15 minut bylo
na programu druhé hlasování a zastupitelé
prozřeli a místo vedoucího odboru kultury
schváleno bylo. Nelze se divit obecní šeptandě, že toto místo snad pro někoho bude,
když naši představitelé obce postupují takovýmto způsobem.
Slýchávám poslední dobou od některých
politických stran, že stát, tudíž i obec má
občanům sloužit. Ale asi je to zase jenom
předvolební slib. Ne asi, myslím, že určitě.
Vždyť občané jsou tu jen proto, aby platili
daně a jednou za čtyři roky odevzdali hlas.
A ten pocit v občanech zůstává oprávněně.
František Kadlec

výběrové řízení na vedoucího odboru, a to 11.
8. 2017. Dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
v platném znění, musí být oznámení o vyhlášení výběrového řízení vyhlášeno nejméně
15 dnů. Toto výběrové řízení však bylo zveřejněno až do 13. 9. 2017, a to z toho důvodu,
aby se na pozici mohl přihlásit co největší

počet uchazečů splňujících požadované
kvalifikační požadavky. Až poté, na nejbližším jednání zastupitelstva, byl předložen
zastupitelům návrh zrušit MKS (dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
je zřizování a rušení organizačních složek
obce výlučnou kompetencí zastupitelstva
obce).

Reakce Redakční rady PM
Vyjádření Redakční rady Plánského měsíčníku k článku pana Kadlece a vysvětlení
některých zákonných náležitostí; článek
výše nebyl Redakční radou Plánského měsíčníku jakkoli upravován nebo krácen.
Vyhláška č. 1/2015 o nočním klidu a regulaci hlučných činností – na prvním zastupitelstvu, po jednání se zástupci Ministerstva
vnitra ČR, bylo předloženo zastupitelům
doporučení Ministerstva vnitra ČR odstranit
z této vyhlášky větu o výjimce nebo celou
vyhlášku zrušit, protože je nadbytečná, protože rušení nočního klidu upravuje zákon.
Nová vyhláška by mohla, dle zákona, noční
klid zkracovat nebo ho v určitých dnech úplně
zrušit. To zastupitelé po opakovaných stížnostech na rušení nočního klidu nechtěli, a tak si
z obou možností vybrali druhou – zrušení
vyhlášky.
Dohadovací řízení – možnost schválená jednacím řádem zastupitelstva a v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Starostka v tomto případě vyzve
politické skupiny členů ZMP, aby jmenovaly
po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání
ZMP přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá
starostka. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou
většinu, starostka obnoví přerušené zasedání
ZMP, přednese upravený návrh a dá o něm
hlasovat.
Zrušení MKS – nejprve Radou města Planá
(dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je to v její výlučné kompetenci)
schválen nový odbor kultury – 7. 8. 2017
usnesením č. 249/24, v rámci novelizace
organizačního řádu, teprve poté vyhlášeno

Ohlédnutí za dobýváním Bohušova vrchu

Foto: Ivana Vasuková
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Seigerschmid – kabelová kompletace s.r.o.
Ostrov u Tachova 33

Hledáme:

zaměstnance do výroby
pro jednosměnný až třísměnný provoz

Chcete inzerovat
v Plánském měsíčníku?
Neváhejte a napište nám na mail
planskymesicnik@muplana.cz.
Inzerentům nabízíme pět formátů

v cenovém rozpětí od 176 až 870 Kč.
Mimo to
můžete využít i řádkové inzerce,
která se vyplatí zejména
pro kratší inzeráty.
Více informací o možnostech inzerování
v Plánském měsíčníku najdete
na webu města www.plana.cz

Naše firma je v blízkosti areálu CT parku u Nové Hospody.
Požadujeme zodpovědnost, praxe není nutná, zaškolíme

NABÍZÍME:

hodinovou sazbu | stravenky plně hrazené zaměstnavatelem
cestovné | extra příplatek za směny
13. a 14. plat | 23 dnů dovolené | nápoje
Práce v malém kolektivu,
možnost úpravy pracovní doby dle domluvy.
Upřesnění pracovních podmínek při osobním pohovoru.
Nástup možný ihned.

Prodám

starší byt 1+1 (2+k.k.)
ve Smetanově ul.

Cihlový, nová plastová okna – 3sklo, nová el.

Cena 850 000 Kč | Telefon 606 823 052

www.facebook.com/planskymesicnik
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Název

Vstupné

Pořadatel

městská knihovna

3. 10.

út

16.30

Pohádkové odpoledne pro nejmenší –
Broučci Jana Karafiáta, čtení a filmová
projekce

Město Planá – odbor kultury
knihovna@muplana.cz

Cukrárna U Kostela

5. 10.

čt

17.00

Sankt Petěrburg – město mnoha tváří –
promítání fotografií Miroslava Ludvíka

Cukrárna U Kostela,
tel.: 739941018, rezervace
na akci nutná

městská knihovna

10. 10.

út

17.00

Setkání se spisovatelem – Jan Bauer,
autor historických románů

kino

13. 10.

pá

13.00

Slavnostní otevření – vystoupení Kosáci –
divadelní děti z Plané

Město Planá – odbor kultury

kino

13. 10.

pá

13.30–18.00

Komentované prohlídky kina, doplněné
vystoupením žáků ZŠ a ZUŠ Planá

Město Planá – odbor kultury

kino

13. 10.

pá

19.30

Večer s repro-retro taneční hudbou –
české hity z 60. let až po současnost

Město Planá – odbor kultury

sál –
městská knihovna

16. 10.

po

13.00–16.00

Zahájení výstavy Panenky a hračky
v proudu času (výstava potrvá do 15. 11.)

Město Planá – odbor kultury
mks@muplana.cz

Cukrárna U Kostela

17. 10.

út

17.00

Vernisáž výstavy – Tilo Ettl, Figury,
krajiny, akvarely

Cukrárna U Kostela,
tel.: 739941018, rezervace
na akci nutná

městská knihovna

23.–27. 10.

po–pá

13.00–15.00

Kreativní dílna – vyrábění lampionů
v dětském oddělení knihovny

Město Planá – odbor kultury
knihovna@muplana.cz

28. 10.

so

18.00

Oslavy vzniku samostatného státu –
posezení s kapelou ve foyeru kina,
lampionový průvod

Město Planá – odbor kultury

prostranství
před kinem

50 Kč

Město Planá – odbor kultury
knihovna@muplana.cz

M Ě S T S K Ý PA R K V P L A N É

ZVEME VÁS NA DRUHÉ VEŘEJNÉ SETKÁNÍ
K

ŘEŠENÍ

PARKU

V

NÁVAZNOSTI

NA

JIŽ

PROVEDENÉ

ÚPRAVY

v pondělí 16.10. 2017 v 16.00 hodin v budově MĚSTSKÉ STODOLY
Vaše město chystá další úpravy parku jako pokračování již započatých změn.
Rádi bychom Vám představili koncepci řešení parku, která vzniká na základě dialogu s představiteli města
a na podkladě Vašich postřehů a námětů, které byly výstupem prvního veřejného setkání.
PŘIJĎTE SI S NÁMI JEŠTĚ JEDNOU POVÍDAT A PLÁNOVAT PARK, KTERÝ BUDETE RÁDI VYUŽÍVAT.
Těšíme se na setkání s Vámi: projekční tým (Klára Salzmann, Eva Jeníková a kol.) a Město Planá.
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