únor 2012

Vydává Rada města a Městský úřad Plánice vlastním nákladem

Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro Vás 1. vydání Zpráv z plánické radnice v roce 2012. Do nového roku Vám
všem přejeme hodně zdraví a spokojenosti v tomto roce.
Změny v sociální oblasti od 1. 1. 2012
Od 1.1.2012 přešla kompetence výplaty a vyřízení dávek hmotné nouze na Úřad práce. To
též se týká i veškerých jiných dávek – příspěvku na péči, na mobilitu atd.. V Plánici se dávky
hmotné nouze mohou vyřídit každý pátek od 8.00 do 13.00 h na Městském úřadu Plánice, kam
bude dojíždět úřednice Úřadu práce. Ostatní sociální práce nadále zůstává v kompetenci měst
ských úřadů. V případě nejasností, těžkostí či životních nejistot kontaktujte sociální úsek Měst
ského úřadu Plánice paní Bílou, kde Vám budou poskytnuty další informace. Bližší informace
lze nalézt i na webových stránkách města www.planice.cz.

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) je
ojedinělý projekt České zemědělské univerzity
v Praze, Univerzity Karlovy v Praze a Univer
zity Palackého v Olomouci. Studenti senioři se
pravidelně setkávají ke společnému zhlédnutí
audiovizuálního záznamu přednášky některého
z renomovaných odborníků z daných univerzit.
Počítačové schopnosti seniorů tedy nejsou nut
né.
Účastníkem studia může být: senior se sta
tutem důchodce, invalidní důchodce bez rozdí
lu
věku
nebo
osoby
kategorie
50+
(nezaměstnaní nebo čekající na statut důchod
ce). Výuka 1. semestru s tématem Astronomie
bude v Plánici zahájena 14. 2. 2012 ve 14.00 h
v prostorách radnice Městského úřadu Plánice,
Náměstí 180, v zasedací síni v 1. patře. Zájemci
se mohou přihlásit buď telefonicky na čísle
376 394 103 (pouze v pracovní dny) nebo na
e mailové adrese bila@planice.cz nebo osobně
na Městském úřadu Plánice v kanceláři
u p. Bílé. Bližší informace o studiu lze získat
na portálu www.e senior.cz nebo také na
webových stránkách města www.planice.cz.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka byla na Plánicku ukon
čena 14. ledna 2011. Do pokladniček kolední
ků bylo vybráno celkem 41 389, Kč:
Bližanovy
Kvasetice
Křížovice
Lovčice
Nová Plánice
Plánice
Pohoří
Štipoklasy
Zbyslav
Zdebořice
Mlynářovice

3 194,
3 920,
1 635,
1 020,
1 410,
18 988,
1 496,
4 335,
1 001,
3 440,
950,

Akce v průběhu února a března
4. 2. a 11. 2. Divadelní představení ŤULULUM
ve Spolkovém domě
4. 2. a 18. 2. Zájezd do Prahy na muzikál

Kleopatra
18. 2.

Maškarní ples

- 14,00 hod. pro děti
- 20,00 hod. pro dospělé
18. 2.
3. 3.
10. 3.
31. 3.

Výroční schůze ČZS Plánice

Výroční schůze MS Plánice
Ples Města Plánice
Výroční schůze ČRS MO Plánice

Ještě je možno na MěÚ Plánice zakoupit
vstupenky na muzikál Kleopatra
do divadla Brodway v Praze
na 18. 2. od 14,00 hod.
Cena vstupenky včetně dopravy 720,- Kč
Odjezd v 10,00 hod z plánického náměstí přes Kvasetice,
Lovčice, Bližanovy .

Vodohospodářská infrastruktura

Výzva pro majitele psů
Vyzýváme občany, aby se řídili
Vyhláškou Města Plánice o dodržování veřejného
pořádku, udržování všeobecné čistoty a chovu domácích a hospodářských zvířat,
a to především
článek č. 3, odst. 1:
Dbát, aby zvíře neznečisťovalo veřejné
prostory obytných domů a veřejná
prostranství. V případě, že k znečištění
dojde, neprodleně jej odstranit.
Tímto je samozřejmě myšlena výzva majitelům
psů, kteří po svých „miláčcích“ neuklízejí výkaly
na chodnících města - ti by si měli uvědomit, že
chodníky neslouží jen jim a jejich psům, ale všem
ostatním občanům.

Současný stav není právě dobrou vizitkou některých majitelů psů a není divu, že ostatní občané tuto skutečnost kritizují.
Oznámení Městské knihovny v Plánici
od 1. 1. 2012 dochází ke změně půjčovní doby:
PONDĚLÍ 13,00 – 17,00
STŘEDA 14,00 – 17,00
PÁTEK
8,00 – 11,00

Vzhledem ke stáří naší vodohospodářské infrastruktury se mohou během roku vyskytnout havárie na vodovodním nebo kanalizačním řádu. K nejčastějším závadám patří prasklé vodovodní potrubí, voda vytéká ze
země, propad staré kanalizace vlivem pojezdu těžkých nákladů nebo prolomení kanalizační vpustě.
V těchto případech je nutné tuto skutečnost neodkladně nahlásit našemu provozovateli vodohospodářské
infrastruktury na číslo pro nahlášení poruch, pro řešení této situace uvádíme číslo pohotovosti, která funguje
24 hodin: 602 117 732.
Další skutečností, která se už v minulosti několikrát stala a buď s kratší nebo delší časovou prodlevou se opakuje, je krádež kanalizačních mříží. I tuto zjištěnou skutečnost je nutné neodkladně nahlásit na podatelnu
městského úřadu, kontakt je uveden v článku „Veřejné osvětlení“.

Veřejné osvětlení
V roce 2011 podle vedené evidence se opravy veřejného osvětlení ve správním území prováděly téměř
pravidelně každý měsíc na základě zjištěných nebo nahlášených závad.
Aby se snížila četnost oprav a tedy i nákladovost, bylo radou města rozhodnuto, že pokud nebude řešen
např. kalamitní stav, který si vyžádá okamžitý zásah, budou opravy veřejného osvětlení prováděny při větším
množství poruch. Tím budou i lépe využity náklady na vysokozdvižnou plošinu, která je při opravách nutná.
Zároveň si dovolujeme požádat nejen osadní výbory, ale i všechny občany správního území, aby v tomto byli
městu nápomocni a pokud zjistí nějakou závadu na veřejném osvětlení, aby ji neprodleně nahlásili na podatelnu městského úřadu tel . 376 394 103 nebo 724 316 092.
Předem děkujeme.

Zrušení ekonomické činnosti města
Zastupitelstvo města Plánice na svém veřejném zasedání konaném dne 21. 12. 2011 přijalo usnesení
o zrušení organizační jednotky – „ekonomické činnosti města“ ke dni 31. 12. 2011. To znamená, že město
nebude provádět dopravu, zimní údržbu ani mulčování za úplatu pro fyzické ani právnické osoby. Hlavním
důvodem pro takové rozhodnutí zastupitelů byl ten fakt, že převážná část dopravy byla prováděna automobilem LIAZ, který nemá platnou STK, a náklady na opravu by byly příliš vysoké. Doprava pro vlastní potřeby města bude prováděna novým traktorem CASE, který ale nemůže být pro ekonomickou činnost používám, protože část nákladů na jeho pořízení je hrazena z dotace.

