září 2013

Vydává Rada města a Městský úřad Plánice vlastním nákladem

Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro Vás další vydání Zpráv z plánické radnice v roce 2013, ve kterých najdete nejdůležitější
informace o plánovaných akcích v nejbližším období ve správním území
Již proběhlé akce budou prezentovány
na veřejné zasedání Zastupitelstva města Plánice,
které se bude konat
v úterý dne 24. září 2013 od 18.00 hodin v zasedací síni na Městském úřadu v Plánici,
na toto veřejné zasedání Vás všechny srdečně zvu.
Zdeněk Pavlíček, starosta
Přílohou tohoto vydání je informace pro veřejnost z Komunitního plánování sociálních služeb na Klatovsku

Přehled akcí uskutečněných ve 3. čtvrtletí 2013
Plánice:
zadání zhotovení projektové dokumentace
na kanalizaci, vodovod a ČOV
- výstavba opěrné zdi v parku za radnicí, které
předcházelo odstranění pařezů a kamenné dlažby
- oprava topného kanálu v základní škole
- demolice stodoly u sokolovny
nová střecha se zateplením a odvodnění
2. pavilonu v MŠ
Kvasetice - vybudování nového dětského hřiště
Nová Plánice - rekonstrukce vnitřních prostor klubovny
Zdebořice - odvodnění klubovny, probíhá výstavba štítu
Oprava cest ve správním území

Svoz objemného odpadu
se bude konat v obcích správního území města
v sobotu dne 28. září 2013.

Svoz nebezpečného odpadu
se bude konat v obcích správního území města
v sobotu dne 5. října 2013.
Na svozovém místě musí každý občan odpady
předat osobně.
Přesný rozpis je na vývěskách v jednotlivých
obcích a na stránkách města www.planice.cz.
Město nabízí v souvislosti s připravovaným
spuštěním nových www stránek
bezplatnou prezentaci vašich firem.

Akce plánované na poslední čtvrtletí roku 2013
Obnova fasád zámku Plánice č.p. 181 – I. etapa bude provedena na základě výběrového řízení firmou
STAFIS-KT Pačejov.
Zateplením fasády 2. pavilonu MŠ bude dokončena celková rekonstrukce této budovy.
Oprava kanalizačního a vodovodního řadu v Sušické ulici v Plánici, která bude spojena s nezbytnou
dopravní uzavírkou po dobu od 7. 10. do 20. 10. 2013.
Oprava kanalizační stoky přes pozemek st. p. č. 29/1 a pozemek p.č. 201 v k.ú. Plánice (Plánice č.p. 20),
která bude plnit funkci odlehčovací stoky pro povrchovou vodu z Klatovské ulice .
Opravy Sloupu Nejsvětější trojice, sochy sv. Jana Nepomuckého v Plánici a Božích muk ve Zbyslavi
již probíhají a budou ukončeny do 31. 10. 2013.
Opravy střech kluboven ve Zdebořicích, Nové Plánici a Štipoklasech včetně opravy klempířských prvků.
Dokončení dolní části parku za radnicí, který bude vydlážděn přírodním kamenem a osazen stromy.

Samovýroba v lesích obce Plánice
Samovýroba palivového dřeva představuje pro občany obce levnou alternativu získání palivového dřeva. Pro
tyto účely je lesníky zadávána taková dřevní hmota, jejíž zpracování a následný prodej není ekonomicky
efektivní, jedná se hlavně o slabé a roztroušené dříví. V současnosti je cena palivového dřeva formou
samovýroby 57,- Kč včetně DPH za metr krychlový.
Možnosti takto se zásobit dřevem na zimu využilo v roce 2013 již 65 občanů. Od roku 2011 je to více než
300 občanů.
Prozatím není zadávání samovýroby nijak omezeno, tj. každý občan správního území naší obce má možnost
kontaktovat lesníky v úředních hodinách v budově radnice
vždy v pondělí v době od 8.00 do 10.00 a od 15.00 do 17.00 hod.
Občané mají také možnost nakupovat hotový sortiment dřeva, zde se cena řídí aktuálním ceníkem.
Výzva osadním výborům
V souvislosti s přípravou nového rozpočtu na rok 2014 vyzýváme osadní výbory našich spádových obcí, aby
projednaly s občany akce, které by byly potřeba realizovat v následujícím roce a dalších letech. Tyto podklady
budou sloužit pro zpracování rozpočtového výhledu města na roky 2014 – 2020.
Své požadavky pak přednesou na setkání osadních výborů s vedením města, které se uskuteční
16. 10. 2013 v 18.00 hod v zasedací síni na MěÚ v Plánici.
Informace o zahájení výuky VU3V v zimním semestru akademického roku 2013/2014
Konzultační středisko Plánice oznamuje, že od 1. 10. 2013 do 10. 12. 2013 bude probíhat
výuka dalšího semestru (6 přednášek, vždy po 14 dnech) na téma Historie a současnost české myslivosti.
Garantem je Provozně ekonomická fakulta ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze.
Cyklus šesti přednášek Vás však jistě dokáže v leckterých směrech překvapit. S přednášejícími se vydáme do
hluboké historie myslivectví, do přírody za zvířaty, ale také na myslivecké oslavy. To vše s myslivostí souvisí.
Myslivost je totiž, kromě pečování o přírodu a zvířata, také životní styl.
Zahájení kurzu je v úterý 1. 10. 2013 ve 14.00 hod v zasedací síni Městského úřadu Plánice. Zúčastnit se
může každý starší 50 let nebo invalidní důchodce bez rozdílu věku. Cena za celý kurz činí 300,-Kč. Zájemci se
mohou přihlásit telefonicky na čísle 376 394 103 u p. Bílé nebo na e-mailové adrese bila@planice.cz,
případně osobně na Městském úřadu Plánice. Bližší informace o studiu lze získat na portálu www.e-senior.cz.
Přijďte a seznamte se s problematikou myslivosti, s různými druhy zvěře, s chloubou české myslivosti –
s obornictvím, s velkými šelmami a v neposlední řadě s historií a současností vývoje českého mysliveckého
výzkumu. Všichni jste srdečně zváni.
13. benefiční koncert
v poutním kostele
Narození Panny Marie v Nicově
VÁCLAV HUDEČEK
21. září 2013 v 15.00 hodin
Odjezd autobusu z plánického náměstí
ve 14.30 hodin

Lampionový průvod
Tradiční lampionový průvod se uskuteční
v pátek 27. září 2013 od 19.00 hodin.
Sejdeme se s lampiony před ZŠ,
průvodem projdeme městem
a na zahradě MŠ na nás bude
čekat táborák a občerstvení.

POZVÁNKA
na
Odbornou přednášku
prof. MUDr. Ivana Šterzla, CSc., emeritního přednosty
Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK, profesora LF
Plzeň a přednosty oddělení klinické imunendokrinologie
Endokrinologického ústavu
na téma:

Obranyschopnost a nemoci imunitního systému.
Význam očkování.
Problematika zdravotnictví obecně.
Stárnutí hormonálního systému a změny a častost
hormonálních onemocnění ve stáří
(endokrinologie, nemoci štítné žlázy a cukrovka).

11. října 2013 od 18.00 hodin
v zasedací síni na Městském úřadu v Plánici.
Vstup zdarma

