Slovo starostky
Schválili jsme rozpočet na rok 2012
Při sestavování a schvalování rozpočtu
není zastupitelům obcí v současné době
opravdu co závidět. Hlavním zdrojem
příjmů měst (60-70 %) jsou daně. Další
zdroje tvoří příjmy z pronájmů, prodejů a
dotace.
Daňové příjmy jsou obcím přerozdělovány v rámci tzv. rozpočtového určení daní
(RUD). Nejhůře jsou na tom města
s počtem 5 – 10 tisíc obyvatel, která
v přepočtu na jednoho obyvatele dostávají
nejméně. Rozdíl například mezi Planou a
některým ze čtyř největších měst je více
neţ čtyřnásobný. Opakovaně vedení
města dalo jasně najevo, jak je důleţité
přijetí novely zákona o RUD právě pro
menší města, ve kterých
ţije 80 %
obyvatel ČR.
Jaký rozpočet je „dobrý“ a jaký
„špatný“?
Na tuto otázku neexistuje jednoznačná
odpověď.
Zastupitelé
musí
hledat
rovnováhu v mnoha různých pohledech.
Výdaje vs. příjmy - dlouhodobě je
třeba tyto věci drţet v rovnováze.
Pokud obec udělá velkou investici,
není nic špatného být krátkodobě v
mínusu, ale musí to mít jasný důvod.
Investiční vs. provozní náklady - v
rozpočtech
obcí
jsou
striktně
rozdělovány výdaje investiční a
provozní. První jsou na vytvoření
něčeho, co přetrvá delší dobu,
například postavení či rekonstrukce
školky, vodovodu, chodníku atp. Druhé
se spotřebují v daný okamţik a uţ z
nich nikdy nic nebude. Ani jeden z nich
není „špatný”.
Úspory vs. půjčky - půjčit si na
investici můţe být dobré. Půjčovat si
na provozní účely, na spotřebu, je
cesta do pekel.
Výše vs. účel - nejde jen o výši
prostředků v určité oblasti, ale o
konkrétní způsob jejich vyuţití. Jeden
z pohledů na rozpočet obce zní
„Uspokojuje rozpočet potřeby občanů
v odpovídajících proporcích?“
Jiţ několik let Planá sestavuje svůj
rozpočet jako schodkový. Neznamená to
však, ţe po skončení kalendářního roku
nemůţe hospodaření města skončit
přebytkem. A proč k tomu dochází?

Příklad: město do rozpočtu na straně
výdajů zahrne finanční prostředky na
realizaci velké investiční akce, na kterou
poţádá o dotaci. Ovšem na příjmové
straně rozpočtu můţe dotaci zaúčtovat aţ
poté, kdy obdrţí rozhodnutí o její výši.
To bývá aţ po skončení dané akce,
předloţení vyúčtování a provedené
kontrole. Proto velké akce (nechce-li si
brát úvěr) si můţe dovolit město, má-li
vytvořený rezervní fond z přebytků
hospodaření a můţe vyuţít tyto prostředky
na krytí časového nesouladu.
Na závěr ještě několik čísel.
Ve fondu rezerv bylo na konci roku 2009
27 mil. Kč, o rok později 34 mil. a
v současné době je v tomto fondu 44 mil.
Kč. Z těchto čísel je jasně vidět, ţe
zastupitelé rozhodují v současné době
s přiměřenou opatrností a snaţí se chovat
v této sloţité době velmi hospodárně.
Vlivem získaných dotací v průběhu roku
byly navýšeny příjmy města Planá v roce
2009 o 9 mil. Kč, v roce 2010 o 10 mil. Kč
a v roce 2011 o 12,5 mil. Kč.
V loňském roce byl schválen rozpočet
rovněţ schodkový, předpokládalo se
pouţití rezervního fondu ve výši 10 mil.
Kč; nakonec skončil přebytkem. Pro
letošní rok předpokládáme čerpání tohoto
fondu ve výši 12,5 mil. Kč a počítáme
s tím, ţe získané dotace v průběhu roku
2012 nám toto číslo podstatně sníţí.

Školství
Zápisy do prvních tříd proběhnou stejně
jako kaţdý rok na obou základních
školách. Letošní rok to bude ve středu 1.
února. Pro stávající školáky se k 1. září
2012 také nic nezmění.

Rada města 18. ledna schválila vyhlášení
konkurzního řízení na místo ředitele
základní školy. Poţadavky a informace
k výběrovému
řízení
naleznete
na
stránkách města. Zájemci mohou doručit
obálky označené heslem KONKURZ
poštou nebo je dodat do podatelny
městského úřadu a to do pátku 23. března
do 12 hodin.
Mgr. M.Němečková

Zprávy z města
Plánští zastupitelé se v prvním pololetí t.r.
sejdou čtyřikrát. Součástí kaţdého jednání
je diskuse občanů, zpráva o práci Rady
města Planá, informace o plnění
uloţených
úkolů,
rozhodování
o
majetkoprávních záleţitostech, případně
také schvalování rozpočtových opatření.
Termíny jednání včetně stěţejního bodu:
25. ledna – rozpočet města na rok 2012
14. března – rozdělení výsledku
hospodaření příspěvkových organizací do
fondů a dary a dotace na sportovní a
zájmovou činnost v roce 2012
2. května – zpráva o inventarizaci majetku
města k 31.12.2011
20. června – závěrečný účet města 2011 a
výroční zpráva o městské honitbě.
Zastupitelé rokovali
Ve středu 25.ledna se na svém 11.jednání
sešli plánští zastupitelé. V úvodu byli
veřejně oceněni plánští občané - dárci
krve. Hlavním bodem programu byl
tentokrát rozpočet na rok 2012. V oblasti
plánovaných výdajů se hodně diskutovalo
o tom, jak město naloţí s nafukovací
halou. V úvahu přichází několik moţností
– stávající halu opravit, nebo pořídit halu
zcela novou, nebo ani neopravovat a ani
nestavět, prostě by hala nebyla. S tím také
souvisí návrh nechat zpracovat studii
moţného vyuţití budovy plánského kina
jako víceúčelového zařízení. Svůj názor
na potřebu haly vyjádřila ředitelka ZŠ Valy
a o moţné budoucnosti plánského kina
informovala vedoucí MěKS. Zastupitelé
nakonec rozhodli ponechat v rozpočtu
částku, která dovolí realizovat zvolené
optimální řešení. Rozpočet byl nakonec po
upřesnění některých záměrů a termínů
schválen.
Dále zastupitelé schválili vydání dvou
nových obecně závazných vyhlášek a
rozhodli o prodeji městského majetku.

Tento článek je psán těsně před
uzávěrkou, zápis z jednání ještě není
ověřen ověřovateli, proto přesné znění
usnesení bude zveřejněno v příštím čísle
PM, dále na úřední desce a na webu
města.
M.Mertlová

první třídy. S dětmi pracuje paní učitelka
Naďa Bulantová.
Po půlroční práci s dětmi pětiletými a
dětmi, které měly odklad, můţeme
zodpovědně říci, ţe se nám práce daří.
J. Basáková

Termíny svatebních obřadů

Pozvánka STP

Rada města schválila termíny svatebních
obřadů pro rok 2012. Jsou to tyto soboty:
14.1.- 11.2.- 10.3.- 14.4.- 12.5.- 9.6.-14.7.11.8.-8.9.-13.10.-10.11.-8.12. Zájemci o
konání svatebního obřadu v jiných neţ
výše
uvedených
termínech
získají
potřebné informace na oddělení matriky
Městského úřadu v Plané.

Informace majitelům pozemků
Zjišťovali jsme na Finančním úřadu
v Tachově, jaké povinnosti vyplývají
majitelům pozemků po převzetí výsledku
digitalizace map. Podle jejich vyjádření
můţeme zveřejnit tuto informaci: v
souvislosti s digitalizací katastrálních map,
která proběhla ve městě Plané, došlo ke
změnám na listech vlastnictví – týkají se
výměr pozemků. Vlastník je sice povinen
uhradit daň z nemovitosti, ale kvůli změně
výměry do 30 m2 nemusí chodit na
finanční úřad ihned. Tato změna bude
opravena s jinou větší záleţitostí někdy v
budoucnosti. Finanční úřad by sice provedl
opravu listu, ale na daň drobné zvětšení
výměry pozemku nemá téměř ţádný vliv.
Proto lze vzít v úvahu toto doporučení, ale
je to na úvaze kaţdého jednotlivce. Byli
jsme ujištěni, ţe nehrozí ţádné sankce.
S.Fojtíčková

Připomínáme …
… napravo od vstupních dveří do budovy
radnice je umístěna „schránka důvěry
Policie
ČR“.
Působiště
plánského
obvodního oddělení v Tachovské ulici je
trochu daleko a tak mohou občané vyuţít
tuto schránku a vkládat do ní nalezené
drobné věci, doklady a cennosti. Mohou ji
také vyuţít pro sdělení svých připomínek a
námětů k práci policie.
… do konce března je třeba zaplatit
poplatky za psy a nájemné za pozemky
pronajaté od města.

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ
Na Valech
Ve středu 1.února proběhne od 14 do 17 h
na naší škole zápis do 1. třídy. K zápisu
se dostaví děti narozené od 1.9.2005 do
31.8.2006 a děti, které měly odklad školní
docházky. Prosíme rodiče, aby s sebou
vzali rodný list dítěte, občanský průkaz
zákonného zástupce, který dítě přivede
k zápisu a vyplněný zápisový list. Pokud
zápisový list nepřinese, vyplní si jej při
zápisu.
Novinka: rodiče předškolních ţáků
(pětiletých) mohou přijít zapsat své děti do
naší přípravné třídy. Splňujeme podmínky
mateřské školy. Výuka ve třídě je
bezplatná. Smyslem přípravné třídy je
připravit dětem bezproblémový vstup do

Plánská místní organizace Svazu tělesně
postiţených v ČR o.s. zve své členy na
Bilanční členskou schůzi. Bude se konat v
pátek 10. února t.r. v 15 h v jídelně ZŠ na
náměstí
Program: stručné zhodnocení r. 2011,
plán na rok 2012, organizační záleţitosti a
novinky ve vztahu k tělesně postiţeným,
přednáška zástupce Policie ČR, diskuse,
občerstvení, volná zábava. Na schůzi
bude moţnost zaplatit členský příspěvek
na r. 2012.
S sebou si vezměte členský průkaz,
případně průkazku TP, ZTP, ZTP/P, něco
na psaní, dobrou náladu, připomínky a
nápady pro naši práci!
Josef Ansl st., předseda

Petice pro petici?!
V minulých měsících si občané Plané uţili
prvních petic, které byly zaměřeny na
konkrétní – čistě plánské záleţitosti.
A to první petice, která poţadovala od
zastupitelů schválení vyhlášky, která by
omezila hazard na území města, tzn.
sníţila počet heren = výherních hracích
přístrojů ve městě.
Druhá petice zase vyzývala k zachování
dvou samostatných základních škol
v Plané, tedy aby se tyto školy nesloučily
v jednu právnickou osobu.
To,
jak
zastupitelstvo
v
těchto
záleţitostech rozhodlo, je občanům jiţ
dobře známo, co však asi většina z nich
neví, je fakt, ţe ani jedna petice nebyla
fakticky doručena patřičným způsobem
správným adresátům (a to se nezmiňuji o
včasnosti – tzn. před projednáváním
problematiky v zastupitelstvu). Tedy ani
členům městského zastupitelstva, ani
městské Radě.
V předešlém čísle Plánského měsíčníku si
Petiční výbor petice č.2 posteskl, ţe
nebyl vyslyšen hlas cca 590 občanů
Plané, kteří tuto petici podepsali, atd.
K celé této akci – petici č.2, ale i k petici
č.1 musím napsat toliko, ţe kdyţ uţ si dá
někdo tolik práce, ţe zorganizuje petici,
tak by tuto akci měl dotáhnout do úplného
konce. To znamená, ţe přísluš-nou petici i
s petičními archy obsahujícími podpisy
občanů s dalšími nezbytnými údaji
oficiálně předá patřičným orgánům. A toto
finále - smysl a cíl celé akce - se prostě
nekonalo. Takţe pro informaci plánských
občanů mohu pouze napsat toliko, ţe já
jako člen městského zastupitelstva a člen
městské rady jsem oficiálně neviděl ani
řádek z těchto dvou petic a také jsem
neviděl ani jediný petiční arch s podpisy
občanů. Vzkaz organizátorům - kdyţ uţ si
dáte tu práci a organizujete petici, tak od
A aţ do Z.
Jan Teplík člen Městské rady, Suverenita

Město Planá získalo dotaci
EU na nový sběrný dvůr
odpadů
Město Planá obdrţelo v těchto dnech
rozhodnutí ministra ţivotního prostředí
o finanční podpoře na projekt výstavby
nového
sběrného
dvora
odpadů
z prostředků Evropské unie - Operačního
programu ţivotní prostředí.
S myšlenkou vybudovat nový sběrný dvůr
na místě sběrny surovin v Kyjovské ulici
přišlo uţ minulé zastupitelstvo. My jsme
po volbách chvíli váhali, zda tuto akci
podpořit, ale poté na přelomu roku 2010 a
2011 padlo v zastupitelstvu rozhodnutí:
půjdeme do toho.
Na začátku bylo třeba vyřešit jednu
zásadní a trochu rizikovou záleţitost: větší
část pozemků pro nový sběrný dvůr,
včetně haly, byla ve vlastnictví Sdruţení
obcí Černošín. Pro získání dotace jsme
museli prokázat, ţe pozemky pro stavbu
jsou
v
našem
vlastnictví.
Cena
poţadovaná SOČ za pozemky a objekt
činila 1,5 milionu Kč. Zastupitelstvo se
nakonec odhodlalo k tomu, ţe město
Planá tyto pozemky koupí i s tím rizikem,
ţe ke stavbě potom vůbec nemusí dojít.
Další problém nastal v Černošíně, kdy při
hlasování o prodeji pozemků městu Planá
nezískal přímý prodej potřebný počet
hlasů. Následně byla svolána další
mimořádná schůze sdruţení, kde se
znovu hlasovalo o prodeji pozemků a
licitovalo se mezi městem Planá a panem
Jiřím Hýskem, který rovněţ projevil zájem
o koupi těchto pozemků za poţadovanou
kupní cenu. Poté většinou jednoho hlasu
prošel prodej městu Planá. Měli jsme tedy
pozemky ve vlastnictví a napjatě jsme
čekali, jak dotace dopadne. Nyní uţ víme,
ţe to dopadlo dobře a můţe se začít
stavět.
Hlavním důvodem výstavby je fakt, ţe
stávající sběrné místo v areálu technických sluţeb uţ od počátku nevyhovovalo
svými rozměry. Protoţe sběrný dvůr je
provozován firmou Ekodepon, vadí i to, ţe
v jednom areálu se pohybují dvě různé
firmy. Proto byla snaha provoz sběrného
dvora
zcela
oddělit
od
provozu
technických sluţeb města.
Nový sběrný dvůr bude vybaven potřebnými sběrnými nádobami na všechny
druhy odpadů, které produkují obyvatelé
města (včetně velkoobjemových kontejnerů a speciálních kontejnerů a zařízení
pro nebezpečné odpady). Obyvatelé
města budou moci do sběrného dvora
ukládat jakýkoli odpad, který vyprodukovali v domácnosti (jako například objemný
odpad, např. starý nábytek či koberce,
vyřazená elektrická a elektronická zařízení
z domácností např. lednice, televize,
mikrovlnky apod., stavební sutě či
zmiňovaný nebezpečný odpad). Sběrný
dvůr bude vybaven kontejnerem na
bioodpad, štěpkovačem na větve a
nezbytným zázemím pro obsluhu. Celý
areál sběrného dvora bude oplocen
a vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem včetně kamer, které

identifikují kaţdou, i „neţádoucí“ návštěvu
sběrného dvora odpadů.
Stávající zděná hala bude opravena.
Jedná se zejména o zpevnění základů a
vybudování dalších vrat z východní strany,
aby mohla být hala průjezdná. Hala bude
vyuţita
zejména
pro
ukládání
elektroodpadu.
Kontejnery pouţité v novém sběrném
dvoře budou větší neţ stávající kontejnery, coţ by mělo vést ke zlevnění provozu.
Velikost sběrného dvora bude 1200 metrů
čtverečních a předpokládaná roční kapacita 516,2 tun shromaţďovaného odpadu.
Ten bude prostřednictvím vybraného provozovatele následně odváţen k vyuţití,
odstranění či dalšímu způsobu nakládání.
Celkové uznatelné náklady projektu
výstavby nového sběrného dvora jsou
7,28 miliónů Kč a Evropská unie spolu
se Státním fondem ţivotního prostředí
přispěje téměř 90 % těchto prostředků,
konkrétně 6,55 milióny Kč. Spolu
s investicí 1,5 milionu Kč do koupě
pozemků a haly se celkově jedná o téměř
9 milionů Kč.
Sběrné dvory odpadů jsou velmi důleţitým
zařízením pro nakládání s odpady ve
městech a obcích. Jejich výhodou je, ţe
díky obsluze jsou odpady odděleně
shromaţďovány a tříděny a velká většina
z nich je pak materiálově vyuţívána. V
současné době funguje v Plzeňském kraji
uţ více neţ 70 sběrných dvorů odpadů.
Pavel Nutil, místostarosta

A ještě jedna vzpomínka
v souvislosti s odchodem pana prezidenta
Václava Havla.
Na naší radnici jsme měli moţnost kaţdý
den státního smutku ode dne úmrtí pana
Havla projít okolo pietního místa
připraveného v obřadní síni. Mohli jsme se
připojit svým podpisem či jiným vyznáním
ke kondolenci rodině i všem blízkým
zesnulého. Tyto listiny jsme svázané
odeslali do kanceláře V. Havla, která sídlí
v Praze. Osobní vzkaz nebo jen prostý
podpis vyjadřující vztah k působení pana
Havla vyjádřilo 115 občanů. Jednotícím
slovem všech záznamů bylo ,,děkujeme“ a
,,úcta“. Děkujeme za práci, za svobodu, za
šlechetnost, za velké srdce, za naději, za
setkání. S lítostí je vyjádřena poklona
mimořádné osobnosti. Kéţ nikdy nezapomeneme na tyto silné chvíle, kdy většina
národa slibovala veřejně nebo v duchu, ţe
nezklameme, ţe zůstaneme věrni. Je to
velká naděje a posila.
Stanislava

Fojtíčková, tajemnice MěÚ

Uţ víme kam s ním
Nepotřebná CD a DVD jsou odpadem,
který uţ nepatří do domovní nádoby na
odpad.
Vhazovat je budeme do kontejnerů
společnosti Asekol. Jsou to kontejnery
červené barvy umístěné v separačních
„hnízdech“ u obchodu ve Fučíkově ulici,
při pěší zóně v Bohušově ulici a v ulici

Jateční. Vyuţít se dá i kontejner umístěný
v přízemí MěÚ.
E.Čermáková, OŢP MěÚ

Nafukovací hala

Doufám, ţe naši zastupitelé vezmou
v úvahu, ţe hala slouţila nejen školní
výuce, ale i veřejnosti a oprava ţe bude
provedena tak, aby hala nadále slouţila
bezproblémově.
J.Basáková, ŘŠ

Partnerství - Partnerschaft

Chtěla bych tímto článkem informovat
plánskou veřejnost, proč není v provozu
nafukovací hala.
Začátkem prosince byla provedena
pravidelná kontrola záloţního zdroje
elektrické energie. Po zjištění, ţe zdroj
není funkční, byla odbornou firmou
provedena výměna. V době hlášené
připravované odstávky záloţní zdroj
pracoval. Po této opravě jsem byla
ubezpečena panem správcem (p.Pelán),
ţe je vše v pořádku. Ve středu 14.
prosince začal správce shánět někoho na
opravu benzínového startéru. Při poslechu bylo patrné, ţe motor nepracuje
v optimálních otáčkách. Pověřila jsem
proto správce, aby vyhledal odbornou
pomoc. V pátek dopoledne 16. prosince
opět došlo k výpadku proudu, začal padat
těţký mokrý sníh a hala částečně spadla.
Ihned jsem ve spolupráci s pracovníkem
města začala situaci řešit. Pracovník
odborné firmy (opravy motorových pil a
sekaček) ihned přijel, vyhodnotil situaci a
oznámil mi, ţe je nutné nainstalovat nový
benzínový startér, který však na skladě
nemá a musí jej objednat. S pomocí
ochotných ţáků naší školy a několika učňů
se nám podařilo halu postavit napůl. Více
sil jsme jiţ neměli. Byla jsem ubezpečena
pracovníkem města i správcem, ţe takto
zabezpečená hala vydrţí; v pondělí
bychom za pomoci hasičů a učňů mohli
odstranit sníh a halu dofouknout. V sobotu
17. prosince ráno jsem se dozvěděla, ţe
hala opět spadla a je roztrţená v místě,
které bylo jiţ v minulosti lepeno. Zjišťovala
jsem, co můţeme dělat dále. Domluvili
jsme se s městem, ţe vyhledáme firmu,
která posoudí stav a navrhne řešení.
Zástupce firmy MINIBOSPORT pan
Lochman přijel 28. prosince, posoudil stav
a přislíbil, ţe co nejdříve pošle finanční
rozpočet na opravu. Ve středu 7. ledna
jsem byla pozvána na pracovní jednání
zastupitelstva, kde jsem podala zprávu o
problému s halou a navrhla řešení.
Zastupitelé předběţně schválili opravu
haly s tím, ţe by bylo vhodné řešit
problém komplexně. Halu by měli postavit
odborníci, abychom měli záruku a mohli
případně uplatnit reklamaci, nikoliv stavět
ji svépomocí a v případě problémů nemít
moţnost uplatnit reklamaci, jak tomu bylo
v předešlých případech.

Přivítání nového roku v Tirschenreuthu
Dne 5. ledna se v našem partnerském
městě Tirschenreuth konala tradiční akce
„Přivítání Nového roku“. Slavnost se
odehrávala
v
kulturním
domě
Kettelerhaus. Protoţe v Bavorsku je tradicí
bohatý spolkový ţivot, byla návštěvnost
opravdu
mohutná.
Naše
město
reprezentovala dvoučlenná delegace ve
sloţení Pavel Nutil a Karel Vrzala. Celá
akce byla zahájena salvami místních
ostrostřelců. Úvodní půlhodinový projev
měl starosta pan Stahl. Poté následovaly
zdravice několika dalších osobností,
například
městského
faráře
pana
Flierla nebo paní Loffler - Klemsche
z krajanského spolku Plan-Weseritz. Na
závěr byly zaslouţilým občanům předány
čestné ceny pojmenované „Turso“ po
zakladateli Tirschenreuthu.
Hudební doprovod celé akce zajišťovali
otec (klavír) a syn (housle) Schroderovi.
P.Nutil

Nabídka městského
kulturního střediska
9. února v 17 h - sál MěKS
Přednáška ing.Pavla Nutila „Připolární
Ural. Výprava do ticha – poslední
evropská divočina“.
Vyprávění o cestě do odlehlých a
zapomenutých míst na hranici Evropy a
Asie, v severozápadní části Ruské
federace na pomezí tundry a tajgy. Ještě
před několika desítkami let zde jedinými
obyvateli byli vězni stalinských gulagů a
domorodí kočovní pastevci sobů z národa
Komi. Výstup na nejvyšší horu pohoří Ural
– Narodnaja, putování národním parkem
Yugid-Va, údolími řek s exotickými názvy
jako
Manaraga, Limbekoju, Koţim,
Balbanju. Vstup volný.
11. února v 15 h - Plánský biograf
Sobotní odpoledne s Krtečkem. Koncem
roku 2011 zemřel výtvarník Zdeněk Miler,
autor mnoha pohádkových postaviček,
které provázejí uţ několikátou generaci
dětských diváků. Jeho nejznámější
postavička Krteček těší dětské diváky jiţ
padesát let. Příběhy, které krtek proţívá,
působí nadčasově a jsou kulturně téměř
univerzální. Přijďte proţít sobotní odpoledne v jeho společnosti. Čeká Vás nejen
projekce na velkém plátně, ale také
drobné soutěţe pro nejmenší.
Vstupné 30 Kč.
21. února v 18 h - sál MěKS
Přednáška Ing. PhDr. Václava Chvátala
nazvaná „Ţidovské hřbitovy“, se skládá ze
4 okruhů: Ţidovský pohřební ritus; Co
skrývají hebrejské epitafy; Ţidovské
hřbitovy v okolí Plané; Ţidovské hřbitovy a
staré stromy. Zeptat se však můţete na
všechno, co se týká ţidovské kultury.
Vstupné 50 Kč.

22.2. od 17.30 h, sál MěKS
Přednáška o alternativní metodě - oční
diagnostice, pomocí které lze zjistit
zdravotní stav a disharmonii organismu. Přednáší Inka a Lucie Krákorovy, v
rámci besedy si můţete nechat udělat
vyšetření za zvýhodněnou cenou.
24. února v 17 h - sál MěKS
První setkání sběratelů pohledů, historických fotografií a dalších materiálů o
dějinách našeho města. Přijďte se podělit
o své sběratelské úlovky, vyměnit
zkušenosti nebo se alespoň podívat.
Další informace
25.března - Plánský biograf - pohádka pro
děti na motiv Jiřího Trnky Zahrada
nazvaná „Choboťáci, velryba a darebáci“.
Vstupné 40 Kč.
29.března - Plánský biograf - po půl roce
se k nám vrací s novým programem
Travesty skupina Divoké kočky.
Vstupenky v předprodeji (170 Kč).
Plánský biograf? Chceme znát
Váš názor!
Rok 2012 sebou přináší zásadní změny
v programování jednosálových kin, která
prozatím neprošla digitalizací. Velké
distributorské firmy postupně omezují, či
dokonce ukončují výrobu 35mm kopií.
Ačkoliv oficiálně se v Hollywoodu mluví o
roce 2013, v ČR se tento problém posunul
jiţ na rok 2012. Výroba klasických 35mm
kopií je velmi nákladná a distributorům se
ekonomicky nevyplatí na všechny tituly
tyto kopie vyrábět. Digitální distribuce
pomocí USB přenosných disků je aţ
osmkrát levnější a podstatně operativnější. Hledáme řešení pro naše kino a
váš názor nás zajímá. Myslíte si, ţe by
město mělo investovat do digitalizace kina
potřebné miliony (min.3), nebo se snaţit
najít jiné řešení, např. v podobě
multifunkčního sálu, který by našel širší
vyuţití? Napište nám svůj názor na
mks@muplana.cz
Filmový festival Jiřího Kalaše
Ve dnech 6. - 9. března se uskuteční první
ročník filmového festivalu věnovaný panu
Jiřímu Kalašovi, který byl neodmyslitelnou
postavou Plánského biografu. Jiří Kalaš
práci kinaře zasvětil téměř celý ţivot a,
bohuţel, uţ to bude rok, co není mezi
námi. Jiří Kalaš film a vše kolem něj
miloval a věděl o něm téměř vše, mnoho
lidí od filmu osobně znal a úzce s nimi
spolupracoval. Jedním z okruhu jeho
spolupracovníků byl i Zdeněk Troška,
proto první ročník bude prezentovat právě
Troškovu filmovou tvorbu. Konečný
program festivalu najdete v dalším čísle
Plánského měsíčníku.

Upozornění - sběr oděvů pro
humanitární sbírku Diakonie
Broumov
Odběr věcí do dalšího svozu (bude aţ na
jaře) se bude konat dne 13.února od 15
do 17 h v Plánském biografu. Po domluvě
s MěKS Planá nebo MÚ (na podatelně)
si můţete sjednat i individuální odběr.

Kulturní a okrašlovací spolek
- KOS

Srdečně vás zveme na 2. VÝLETNÍ BÁL
tentokrát s „výstupem na Sněţku“!
V sobotu 3. března od 20 hodin
v Plánském biografu. Muzika, Dokonalé
ţeny,
tanec,
tombola
a
spousta
společných záţitků při cestě na vrchol
Sněţky a to v čase, kdy na ni ještě
nevedla lanovka! Dobové oblečení výhodou! Více informací najdete v březnovém
vydání měsíčníku včetně kuponů do
tomboly! Sledujte naše stránky na
facebooku, plakátky a další upoutávky.
V roce 2012 opět připravujeme v Plané
tradiční akce - VÝLETNĚNÍ 2012 (24.-26.
srpna), VÝLET ANDĚLŮ (20. prosince).

aţ po realizaci stavebních záměrů
investora, při kterých by se mohla výsadba
poškodit nebo zničit.
Popisovaný rozsah výsadby byl se
společností dohodnut v řízení vedeném k
ţádosti o povolení kácení dřevin v areálu
nemocnice a je kompenzací ekologické
újmy vzniklé odstraněním stromů. Kácení
stromů provozně nebezpečných, stromů,
které bránily proslunění nemocničních
pokojů, stromů, které překáţely stavbám
a stromů, které byly nevhodně vysazeny,
proběhlo uţ v zimě roku 2009.
FFUS se pak postarala o odborné ošetření
dřevin v areálu ponechaných, významných. Další úpravy budou následovat.
Dříve vţdy upravený park v okolí
nemocnice byl dlouho opuštěný a tedy
zanedbávaný. Nyní má nového majitele a
my se těšíme, ţe pobyt v něm bude zase
příjemným záţitkem.
E. Čermáková, OŢP MěÚ

Bezpečné prostředí
Abychom chránili naše děti a aby se
jiţ neopakoval smutný příběh ţákyně
napadené před naší školou aktéry
z učiliště, jehoţ příčinou bylo zneuţití
facebooku, prošli ţáci 4. - 9. tříd v prosinci
plánovaným seminářem primární prevence proti šikaně a kyberšikaně. Ţáci byli
upozorněni na nebezpečí, se kterým je
uţívání tohoto portálu spojeno. Byli také
poučeni, jak si mají zabezpečit svůj vlastní
profil, aby jej nemohla zneuţít jiná osoba.
Zvýšili jsme dohledy nad ţáky při odchodu
z vyučování. Městská policie se má
v době odchodu ţáků nepravidelně
pohybovat v blízkosti školy. Jiţ v prosinci
jsme dětem ve škole rozdali informační
letáčky o kyberšikaně, ve kterých bylo
stručně vysvětleno, jaká jsou rizika a jak
by jim měli rodiče s dětmi předcházet.
V lednu proběhl ve škole seminář pro
rodiče, který se k tématu kyberšikany
vztahoval. Mrzí nás, ţe tohoto semináře
se zúčastnilo pouze osm rodičů.
V nejbliţší době bude do školní sítě
nainstalován program, který má zamezit
uţívání tohoto portálu v době vyučování.
Jsem přesvědčena, ţe tato opatření dále
zlepší bezpečné prostředí pro naše ţáky.
Jana Basáková, řed. ZŠ Na Valech

FFUS vysadil a vysazovat
ještě bude
Nejen obyvatelé „ Bohušovky“, ale určitě
i spousta kolemjdoucích si všimla nové
podzimní výsadby v Bohušově ulici v
Plané. Investorem této akce zkrášlující
panelákové sídliště je vlastník nemocnice
v Bezdruţické ulici, společnost FFUS
Planá, s.r.o. Společnost tam na pozemky
města
vysadila 20 sazenic
višní
Goudounových a 5 sazenic převislého
jasanu.
Další rozsáhlé výsadby se pak objeví na
travnaté ploše před starou vrátnicí
nemocnice a v samotném areálu. To vše

Večer na téma „Ţidovské
hřbitovy“
Všechny, které zajímají ţidovské hřbitovy,
bývalé ţidovské komunity v našem
regionu, ţidovské památky a ţidovská
kultura obecně, bych chtěl pozvat na
přednášku mého přítele Václava Freda
Chvátala.
Fred má, stejně jako já, lesnické vzdělání.
Uţ brzy po absolvování lesnické fakulty
však díky svým fenomenálním jazykovým
schopnostem začal tíhnout k filologii.
Naučil se plynně finsky, absolvoval
filologii na Karlově universitě a kulturní
antropologii na universitě ve finském
Jyvaskyla. Poté začal s hebrejštinou, a od
roku 2002 se věnuje výzkumu ţidovských
památek,
zejména
hřbitovů.
Nejen
v Čechách, ale i ve Finsku, kde Fred
několik let ţil, a v Polsku.
Jeho přednášku na městském kulturním
středisku můţete navštívit dne 21.února
v 18 h. Přednáška nese název „Ţidovské
hřbitovy“. Sestává ze 4 okruhů: Ţidovský
pohřební ritus, Co skrývají hebrejské

epitafy, Ţidovské hřbitovy v okolí Plané,
Ţidovské hřbitovy a staré stromy.
Zeptat se však můţete na všechno, co se
týká ţidovské kultury.
Chtěl bych Vás tímto na Fredovu
přednášku srdečně pozvat.
Pavel Nutil

Dům dětí
17.ledna se v tělocvičně ZŠ Planá
náměstí
uskutečnil
ATLETICKÝ
TROJBOJ. Sešlo se zde 80 sportovců.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
organizaci celé akce.
Výsledky a fotografie najdete na
www.zsplananamesti.cz .
Pololetní a jarní prázdniny – pro
přihlášené je připraven příměstský tábor.
V pátek 3. 2. se sejdou malí výtvarníci. Ve
středu 8. 2. pojedeme do Tachova bruslit
a na bowling, ve čtvrtek nás čeká cesta do
Františkových Lázní do bazénu a v pátek
10. 2. budeme opět tvořit.
Všechna místa jsou jiţ obsazena.
3.února – pololetní prázdniny - bude-li
dostatečný zájem (nejméně 10 ţáků),
rodiče mohou na základě telefonické
přihlášky své děti umístit do Klubovny
volného času v DDM v době od 8 do 12 h.
V případě zájmu volejte kancelář školy 374 630 421, nebo DDM 774 410 813.
15. února zveme všechny malé i velké na
výtvarnou dílnu – keramika a tvoření
z pedigu. Začátek v 16 h v klubovně DDM.
Dospělí 60 Kč, děti 30 Kč.
Na 10. březen připravujeme maškarní
ples pro děti. Bliţší informace najdete
v příštím čísle Měsíčníku, na nástěnkách a
na webových stránkách školy.
Připomínáme:
Pro příznivce fotografování je vyhlášena
další Fotografická soutěţ – tentokrát na
téma Zima. Dívejte se kolem sebe, foťte !!
Soutěţit budeme ve třech kategoriích –
děti do 11 let, děti od 12 do 18 let a
dospělí. Kaţdý soutěţící můţe zaslat max.
3 fotografie. Soutěţ vyhodnotí porota a
vítěze vyhlásíme na VERNISÁŢI fotografií.
Fotografie můţete posílat do 9.dubna na
adresu:
l.vivodikova@seznam.cz
Dům dětí vyhlašuje jiţ tradiční výtvarnou
soutěţ Cestou necestou. Propozice
obdrţí všechny základní i mateřské školy.
Zájemci získají bliţší informace na
webových stránkách školy.
Za DDM Lenka Vivodíková

Koupák 2011 opět nejlepší
Tachovský deník vyhlásil anketu o nejlepší
kulturní akci na Tachovsku v roce 2011.
A jak to dopadlo? Čtěte dál: Děkuji všem,
kteří nám drţeli palce a kteří ve vyhlášené
anketě Tachovského deníku opět hlasovali pro to, aby se loňský 5. ročník
Plánského Koupáku stal nejlepší kulturní
akcí na Tachovsku za rok 2011. Jsem rád,
ţe náš festival stanul jiţ potřetí na příčce
nejvyšší s celkovým počtem 1.325 hlasů a
ţe jsme tak opět přispěli k velmi dobré
propagaci města Plané jako významného

kulturního centra západočeského příhraničí.
Velký dík za to, ţe Koupák oceňuje stále
více a více lidí, nepatří jen štábu akce, ale
také všem, kteří festival všestranně
podporují – hlavně pak městu Planá,
členům rady, zastupitelům, ale i dobrým a
štědrým sponzorům – např. plánským
firmám Stora Enso, VNX, sběrna Jiří
Hýsek, AFR a mnoha dalším. Věřím, ţe za
přispění všech bude i letošní ročník, který
plánujeme na sobotu 28.července a na
který jiţ potvrdil svoji účast např. Dalibor
Janda, či hudební projekt Karla Gotta –
dívčí skupina 5Angels – stejně úspěšný,
jako těch pět předešlých. Ještě jednou
velké poděkování všem a těším se s vámi
na shledanou v létě na našem Plánském
Koupáku.
J.Fejt starší, gen. manager umělecké,
produkční a reklamní agentury ERION
PRODUCTION

Co přinese veřejná sluţba
městu Planá
Rok 2012 přináší změnu v organizaci
výkonu veřejné sluţby (VS). Plán
Ministerstva práce a sociálních věcí je
zapojit do VS ještě více lidí. Nejdůleţitější
novinkou je, ţe obce nebudou uzavírat
smlouvy o výkonu VS s jednotlivými
klienty. Tato povinnost připadne příslušným pobočkám Úřadu práce.
Loni vykonávaly veřejnou sluţbu v našem
městě čtyři osoby. Hodnota vykonávané
práce odvedené v rámci výkonu VS byla
výrazně vyšší neţ náklady na její
organizaci. Kromě kladných sociálních
aspektů a faktu, ţe bylo ve městě čisto,
jde o výraznou finanční úsporu. Pro
fungování VS je nejdůleţitější ustanovit
funkci koordinátora, který dokáţe lidi
přesvědčit, kontrolovat – i pochválit. Je
otázkou, zda tento dohled zajistí Úřad
práce prostřednictvím veřejně prospěšných prací hrazených ÚP, jak je
plánováno.
Rada a zastupitelstvo města Plané budou
na
svých
nejbliţších
jednáních
projednávat Smlouvu o organizaci a
výkonu VS mezi Úřadem práce a městem.
Povinností města bude poskytnout
pracovní ochranné pomůcky a pojištění
pracovníků. Pracovní výkon jednotlivých
pracovníků bude sjednáván podle potřeby
města, město bude evidovat výkon sluţby,
vykazovat a hodnotit. Je na nás, jak
vyuţijeme limit stanovený na 20
odpracovaných hodin týdně
pro
jednotlivého
zaměstnance.
Veřejnou
sluţbou
zajistíme
úklid
veřejného
prostranství, hrabání listí, prořezávky
dřevin, sběr odpadků, pletí záhonů, úklid
na koupališti a sportovištích. Prozatím
zaměstnáme 4 osoby a pokud bude
omezen počet míst pro veřejně prospěšné
práce (vyuţívané kaţdoročně městem
v období od března do listopadu),
můţeme je postupně nahradit výkonem
veřejné sluţby.
Stanislava Fojtíčková, tajemnice MěÚ

Městská
knihovna
„Statistika nuda je …“
zpívá
se
v
jedné
písničce, ale některá čísla jsou zajímavá.
Zvláště pokud jsou ta čísla příznivá a
ukazují stoupající zájem o čtení.
V roce 2011 se do knihovny zaregistrovalo
527 čtenářů, z toho 216 dětí do 15 let
(o 120 více neţ v roce předešlém).
Tito čtenáři v průběhu roku 4.805x
navštívili knihovnu.
Zapůjčili si celkem 18.829 knihovních
jednotek (tj. knihy, časopisy). Dospělí
čtenáři si půjčili 1617x naučnou literaturu
a 10.075 x beletrii. Děti si půjčily 1.225 x
naučnou literaturu a 4.262 x beletrii.
Časopisy si půjčilo 1650 čtenářů.
Bylo zakoupeno 832 nových knih.
Knihovna odebírala 24 titulů časopisů.
Počet návštěvníků webových stránek
knihovny - 260
www.knihovnaplana.webk.cz (stránky byly
zprovozněny v polovině roku 2011).
Počet vstupů do on-line katalogu – 330
(katalog byl zprovozněn v červenci 2011).

Městská knihovna v Plané
vyhlašuje výtvarnou soutěţ
SNĚHULÁK

Malujte, modelujte, vystřihujte – nebo
jakoukoliv výtvarnou technikou
vytvořte sněhuláka. Své práce přineste
do dětského odělení knihovny.
Zde si všechny sněhuláky vystavíme.
Soutěţit můţou jednotlivci,
třídní kolektivy i skupiny dětí.
15. února budou vyhlášeny
výsledky soutěţe!

Městská knihovna nabízí
prodej nových knih
Přijďte si vybrat z nabídky beletrie,
populárně naučné literatury pro děti i
dospělé za velice příznivé ceny. Romány,
pohádky 100 Kč, encyklopedie, kuchařky,
ţivotopisy 200 Kč.
Knihy prodáváme v oddělení pro dospělé
v přízemí knihovny kaţdý den kromě
čtvrtka.

Valentinský kvíz - Slavné literární
„zamilované“ dvojice

1. Vilém Mrštík napsal román Pohádka
máje. Jak se jmenuje partnerka
měšťáckého a pohodlného Ríši?
a/ Nataša
b/ Helenka
c/ Marta
2. Jak se jmenoval muţ, kterému
zamilovaná, naivní Taťána napsala
dopis začínající slovy: „Já píši vám –
co mohu více? Co mohu ještě dodati?
a/ Bělkin
b/ Lenský
c/ Oněgin
3. Středověký epos neznámého autora
popisuje milostný příběh Isoldy.
Jak se jmenuje její partner?
a/ Morgan
b/ Rivalen
c/ Tristan
4. Jaká ţena učarovala zbojníkovi
jménem Robin Hood?
a/ Lady Rowen
b/ Marianna
c/ Rebeka
5. V příběhu z časů krále Artuše
a kouzelníka Merlina – vystupuje
Lancelot.
Jak se jmenovala jeho láska?
a/ Guinevra
b/ Morgana
c/ Viviant
6.Jih proti Severu – nezapomenutelná
dvojice Scarlett O´Hara.
Jak se jmenoval její muţ?
a/ Ashley Wilkes
b/ Rhett Buttler
c/ Frank
Odpovědi pošlete do 15.2.2012 na
knihovna@muplana.cz, kvíz můţete
vyplnit také přímo v oddělení pro
dospělé čtenáře.
Výherce kvízu najdete 16.2.2012 na
www.knihovnaplana.webk.cz - ceny
pro vítěze obdrţíte v knihovně.

ŘKC Planá
Výsledek Tříkrálové sbírky – koledy pro
Charitu
Ve spolupráci s Charitou v Mariánských
Lázních koledovaly v Plané a okolí 3
skupinky koledníků. Mimo občasných
sladkostí, o něţ se koledníci rozdělili,
vykoledovali do zapečetěných kasiček
celkem 17.584 Kč (celá Mariánskolázeňská charita celkem 133.259 Kč). Díky
všem vám, kteří jste takto podpořili
charitní projekty. V době, kdy jsou
pozastaveny některé dotační programy od
státu, bude tato potřeba vaší pomoci stále
aktuálnější.
Svátek „Hromnic“
Hromnice je lidový název svátku „Uvedení
Páně do chrámu“, který se slaví 2. února,

tedy
čtyřicátý
den
po
Vánocích.
Svátek připomíná obětování Jeţíše v
Jeruzalémském chrámě, při kterém starý
Simeon a prorokyně Anna poznali
v Jeţíši „Světlo k osvícení národů“
(Lk 2,22-38). Lidový název „hromnice“
vznikl kvůli svěcení svíček „hromniček“,
které se rozsvěcely v různých těţkých a
temných obdobích ţivota, například i při
modlitbě za
ochranu při
bouřce.
Jeţíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě
následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude
mít světlo ţivota. To světlo svítí v temnotě,
ale tma je nepohltila.“ (srov. Jan 8,12; 1,5)
Člověk musí nevyhnutelně volit: stát se
synem temnot, nebo synem světla.
Popeleční středa
V úterý 21.2.února - před Popeleční
středou – v 17 h bude mše svatá
s ţehnáním popela a udílením svátostiny
Popelce k připomínce pokání.
Opravy fary i kostela pokračují
Oprava farní budovy po poţáru v září
2009 není dosud dokončena - chybí
podlahy a částečné výmalby. Rádi bychom faru nabídli všem, kteří o to stojí,
např. pro výuku, duchovní obnovy, Charitu, setkávání seniorů apod. Hledáme
dotační titul, sponzorství apod. k dokončení oprav. Spolu s věřícími normálně dál
vybíráme při pravidelných bohosluţbách
peníze na naši spoluúčast při opravě
plánského kostela hrazené z dotace
Programu záchrany architektonického
dědictví. Tato povinná spoluúčast činí 10
procent. Jiţní část kostela je z velké části
opravena, bude se však pokračovat a zdá
se, ţe tímto způsobem bychom se mohli
do 3 let dívat na kostel zvenčí jiţ cele
opravený. Naše vlastní náklady zde však
budou kolem 300 tisíc korun, proto jistě
stojíme o také vaši pomoc a děkujeme za
ni.
Akce v roce 2012
(mimo pravidelná setkání; změny moţné,
další akce průběţně a na plakátech)
2.6. Záhoří – Mše sv. na
Chlebomáslových slavnostech
3. 6. Zadní Chodov - pouť Nejsvětější
Trojice
24.6. Chodová Planá - pouť Narození sv.
Jana Křtitele
7.7. Lestkov – pouť sv. Prokopa
Svatoanenské kolečko:
26.7. Vysoké Sedliště – českoněmecká
mše sv.
27.7. Planá náměstí – pěší procesí, 10 h
Svatá Anna – hlavní pouť
českoněmecká, Brod nad Tichou –
pouť sv. Jakuba
28.7. Domaslav – pouť sv. Jakuba,
Michalovy Hory – českoněmecká
mše sv., Broumov pouť sv. Anny
čs.německá, Štokov – čs.německá
mše sv., Kyjov– čs.německá mše sv.
29.7. SVATÁ ANNA – česká pouť,
Chodová Planá – německá mše sv.
14.8. Planá - poutní mše sv. v kostele
Nanebevzetí Panny Marie
26.8. Pístov – pouť sv. Bartoloměje

9.9. Dolní Jadruţ – pouť Narození Panny
Marie
15.9. Otín – pouť Jména Panny Marie
16.9. Chodský Újezd – pouť Povýšení
sv. Kříţe
29.9. Michalovy Hory–pouť sv.
Michaela Archanděla
P.J.Šašek, tel. 607 202 127,
sasajara@seznam.cz

Blahopřejeme ….

…všem plánským občankám a občanům,
kteří v měsíci lednu t.r. oslavili svá ţivotní
jubilea. Jsou to paní a pánové Jana
Bártová, Jindřiška Basíková, Blaţena
Bělohoubková, Mária Biroščaková, Jiří
Burian, Jarmila Čechová, Josef Eisler,
Štefan Feffer, Zdeněk Hála, Jiřina
Havlanová, Marie Helusová, Libuše
Hrabětová, Marie Chmelířová, Miroslava
Krobová, Zdenka Lišková, Etelka Miková,
Johanna Mlnaříková, Marie Nehasilová,
František Příšovský, Jaromír Smékal,
Věra Staňková, Vlasta Stará, Vlasta
Škramovská, Věra Vonásková.

Podnikatelé mohou ţádat
o dotace
Podnikatelé si během ledna a února
letošního roku mohou říci o peníze. Dvě
česká ministerstva jsou připravena rozdělit
mezi firmy a podnikatele stovky milionů
korun.
První dotační titul vypsalo Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR v rámci Národního
programu podpory cestovního ruchu.
Spektrum projektů, které budou moci být
podpořeny, je velmi široké. Dotaci je
moţné získat například na tyto záměry:
výstavba či rekonstrukce odpočívadel
hřišť, skateparků, cykloservisů či půjčoven
sportovních potřeb podél turistických tras
a cyklostezek, pořízení a umístění
informačních stojanů a značek, výstavba
sociálních zařízení, budování nájezdových
plošin, pořízení schodolezů, zvedáků,
plošin
či
nájezdů
nebo
zlepšení
navigačních a informačních systémů pro
zrakově postiţené. Podávat ţádosti
v tomto dotačním titulu je moţné aţ do
17. února 2012.
Další dotační titul nabízí Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR v rámci
Operačního programu Podnikání a

inovace v ose 2, která je zaměřena na
rozvoj firem. Firmy mohou ţádat o finanční
podporu na zavádění a rozšiřování
informačních systémů, které zvýší efektivitu podniků nebo přispějí k rozvoji a
zdokonalení technické infrastruktury a
programového vybavení. Dotace jsou
určeny pro firmy, u nichţ je převaţující
ekonomickou činností zpracovatelský
průmysl. Ţádosti je moţné podávat do
17. února.
Firmy z okresu Tachov, který patří
k hospodářsky slabým regionům, mohou
ţádat o dotaci na pořízení nových
technologických zařízení a na realizaci
projektů zvyšující efektivnost procesů.
Nakoupit je moţné stroje a zařízení včetně
softwaru i patentové licence související
s nákupem strojů.)
Další informace a konzultace bezplatně
poskytne společnost GARANTA CZ, a. s.,
Praţská 84/15, Plzeň, tel.: 602 469 038

Univerzita třetího věku Planá
Koordinátorka projektu VU3V v Plané paní
Eva Doupková byla osobně pozvána
místopředsedou Senátu Petrem Pithartem
na konferenci ,,Evropský rok aktivního
stárnutí", která proběhla v prostorách
jednacího sálu Valdštejnského paláce v
úterý 17. ledna 2012.
Tým spolupracovníků blahopřeje k tomuto
ocenění za aktivní účast v projektech
vzdělávání Univerzity třetího věku v Plané.
Studium pro seniory – přednášky poskytuje
Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, která také
garantuje odbornou úroveň.
Studium a skupinové přednášky probíhají v
přednáškové místnosti firmy MANAG,
Kyjovská ulice v Plané.

Děkuji studentkám SOU
vedeným p. učitelkou Jílkovou za aktivní
spolupráci s MŠ. V prosinci loňského roku
připravily pro naše děti čertovskou nadílku
s rozdáváním drobných dárků. Na
poţádání ochotně ušily záclony do třech
tříd MŠ Smetanova. Přeji všem mnoho
zdraví a úspěchů při studiu.
N.Kvasničková, řed. MŠ

MUDr. Michael Urban
(pokračování seriálu o plánských
kronikářích)
Největší zásluhy o zpracování dějin Plané
a
Plánska,
ale
i
řady
dalších
západočeských lokalit má bezpochyby
rodák ze Ţandova, lékař Michael Urban
(1847-1936). Selský synek absolvoval
chebské gymnázium a poté studia
medicíny, zpočátku na vídeňské a od r.
1869 na praţské univerzitě. Uţ v průběhu
studií se ţivě zajímal o historii a etnografii
a při návštěvách rodného kraje začal
dokumentovat tamní zvyky, kroje a lidovou
slovesnost. V květnu 1873 byl promován
doktorem medicíny a krátce na to se
usadil v Plané, která, aniţ to tehdy mohl
tušit, se stala jeho trvalým domovem.
Několik let působil jako soukromý

praktický lékař, od r. 1879 jako plánský
městský lékař a současně i jako vojenský
lékař pro tehdy v Plané umístěný 51.
zeměbranecký dělostřelecký oddíl.
Doktor Urban se v Plané oţenil s jednou
z měšťanských dcer a narodili se mu zde
syn Ferdinand, pozdější pedagog na
plánské
škole
a
také
uznávaný
přírodovědec, a dcera Johanna, která
rodné město opustila po provdání do
Litoměřic. Většinu ţivota doktor Urban
proţil v domě čp. 56 v jihovýchodním rohu
plánského náměstí, dodnes známém jako
Urbanův dům.
Kromě lékařské praxe byl Michael Urban
dlouhodobě činný v městské samosprávě, konkrétně od r. 1881, kdy se stal
členem městské rady. Později zasedal
v okresním výboru, okresní školní radě a
také ve výboru plánské spořitelny. Na
společenském ţivotě se podílel i
zapojením do činnosti různých spolků a
společností.
Především se však celý ţivot amatérsky, i
kdyţ
vcelku
na
úrovni,
věnoval
historickému bádání. Byl neuvěřitelně
pracovitý, vydával studie věnované
minulosti mnoha míst v západních
Čechách,
zejména
v
oblastech
Krušnohoří, Císařského (nyní Slavkovského) lesa, Českého lesa, ale např. i
Tepelska. Často přispíval do desítek novin
a časopisů někdejší monarchie i pozdější
Československé republiky, sbíral a
vydával lidové písně a pověsti tradované v
egerlandském nářečí. Sám psal poezii i
prózu
a
byl
dobově
uznávaným
dramatikem. Během 1. světové války např.
uveřejnil v lokálních novinách řadu básní,
kterými se snaţil v duchu dobové
ideologie podpořit bojového ducha
krajanů.
Řadou prací rozšířil povědomost o
dějinách západočeských lázní, resp. tamní
lázeňské medicíny.
Pro Planou a Plánsko je podstatné, ţe
doplnil
práci
svého
předchůdce,
předčasně zemřelého autora plánských
dějin do r. 1848, Eduarda Senfta, a v r.
1932 ji vydal v plánském nakladatelství
jako první díl dějin Plané a Plánska.
Senftovu knihu obohatil pro dnešek
důleţitými dobovými fotografiemi zčásti
pořízenými plánským fotoateliérem Weps
a také dalšími obrazovými přílohami,
zachycujícími dnes jiţ zaniklé objekty.
V návaznosti na to pak sám zpracoval
„Dějiny panství a města Plané v l. 1848 –
1936“. Urbanovy dějiny vycházely mezi
válkami na pokračování v sešitovém
vydání, které bylo moţné si předplatit.
MUDr. Urban je sepisoval jednak na
základě archivních dokumentů, jednak
spisů městského úřadu, k nimţ měl jako
radní a „městský historik“ přístup.
Po Urbanově úmrtí byla jednotlivá
pokračování soustředěna, doplněna o
dění do vánoc 1938 a vydána jako druhý
díl plánských dějin rovněţ v plánském
vydavatelství.
V útlé kníţce, vydané vlastním nákladem,
M. Urban zaznamenal podle vyprávění
starousedlíků, kronikářských záznamů a

vlastního bádání také mnoho místních
pověstí.
Za mnohostranné zásluhy byl doktor
Urban oceňován uţ od velmi mladého
věku. Jiţ v r. 1875 se stal čestným
občanem rodného Ţandova.
Obsahově je Urbanovo dílo poplatné
dobovým poměrům, nicméně kaţdý, kdo
se věnuje nejen plánským dějinám, se
seznámení s jeho pracemi nevyhne. Ţivot
mimořádně plodného autora a milovníka
plánského kraje se naplnil v nedoţitých 90
letech. Dodnes odpočívá v rodinné hrobce
při západní stěně „nového“ plánského
hřbitova.
PhDr. M.Novotná

Pozvánka na ples

Sportklub TJ Slavoj Chodová Planá zve
všechny příznivce dobré nálady, báječné
hudby od skupiny Triangl, prostě všechny,
kteří se chtějí dobře pobavit a něco pro to
udělat, na Maškarní ples do sálu
kulturního domu v Chodové Plané a to
v sobotu 4.února 2012 od 20 hodin. Ceny
pro nejlepší masky budou připraveny.

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

Předmět: matematika, úroveň:
ZŠ a SŠ, okres: Cheb.
Nabízím doučování matematiky
ZŠ, SŠ, připravím k přijímacím
zkouškám či státní maturitě
přijatelnou formou.
Pedagožka s letitou praxí.
Bydlím v Mar. Lázních.
Cena: dohodou.

Telefon: 607 967 984
e-mail: ZdenkaH274@seznam.cz

Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád,

Vlastimil Švejda,
tel. 374 794 895, 737 925 664,
e-mail: vlastimil.svejda@seznam.cz

Karel Býček – zemní práce,
stavební činnost.
Planá, Nádražní 802.
Tel. 604 879 002.
Strojní výkopové práce, terénní
úpravy, inženýrské sítě, základové
desky, hrubé stavby, dlažby zámkové
i kamenné, obrubníky, ploty,
meliorace, drenáže, nákladní doprava
do 6 tun, řezání živice, svislá izolace
objektů.

Prodám zahradu v Plané
„na hoblech“, v osobním vlastnictví.
Nová chata s terasou, rozvod
elektřiny, 450 m2. Udržovaná,.
Cena 165 tis.Kč.
Telefon: 604 344 113.

Dne 16.3.2012 proběhne festival
"Expediční Kamera" Planá.
Od 18 do 24 h v prostorách Steak House
Baru u Hudlerů. Vstupné dobrovolné,
prostory po celou dobu akce nekuřácké.
Srdečně vás všechny zve J. Kotala ml.

E-H security systém nabízí
elektronické připojení na PCO
a to pro byty, kanceláře, obchody
a různé provozovny za měsíční paušál
od 300 Kč za měsíc

Důležitá telefonní čísla a kontakty města Planá
Městský úřad

l

Starostka

374 752 910

nemeckova@muplana.cz

Místostarosta

374 752 917

mistostarosta@muplana.cz

Tajemnice

374 752 912

tajemnice@muplana.cz

Podatelna

374 752 911

Fax

374 752 929

Finanční odbor

374 752 913

Účtárna,př.pokladna

374 752 914

Odbor

výstavby

a

územního plánování
Komise pro přestupky

374 752 926
374 752 925

podatelna@muplana.cz

pokladna@muplana.cz
ovup@muplana.cz

374 752 927

prestupky@muplana.cz

Ţivotní prostředí

374 752 922

zp@muplana.cz

Správní

374 752 921

spravni@muplana.cz

Ţádosti o byty

Matrika

374 752 915

Evidence obyvatel

matrika@muplana.cz
evidence@muplana.cz

774 680 019

Místostarosta

374 752 917

Odbor správy majetku a

374 752 923

investic, Investiční technik

374 752 928

Správa majetku,ověřování

374 752 918

Sociální oddělení

374 752 919

mistostarosta@muplana.cz
it@muplana.cz

majetek@muplana.cz

603 334 725
739 145 161

Městská policie

374 752 924

policie@muplana.cz

732 318 567
Městská knihovna

374 792 721

Městské kulturní středisko

374 794 223
728 488 038

knihovna@muplana.cz
mks@muplana.cz

Pečovatelská sluţba

374 792 091

pecsluzbaplana@seznam.cz

Plánské sluţby

374 756 233

planske.sluzby@tiscali.cz

Plánské lesy

374 798 413

info@planskelesy.cz

374 792 492

zsvaly.plana@quick.cz

374 630 421

zs.plana.namesti@volny.cz

374 798 719

skolkaplana@seznam.cz

774 410 813

l.vivodikova@seznam.cz

607 202 127

sasajara@seznam.cz

602 414 420

bb@hafanstudio.cz

Základní škola
Na Valech
Základní

škola

náměstí

Svobody
Mateřská škola
DDM Planá
(Lenka Vivodíková)
Farář – Jaroslav Šašek
(Římskokatolická

farnost

Planá )
KOS

a

Hafan

studio

(p.Borůvková)
Policie České republiky

158

Záchranná sluţba

155

Hasiči
Jednotné

150
evropské

číslo

112

tísňového volání
* tabulku si vystřihni a uschovej. Další část tabulky s kontakty z komerční a zdravotnické sféry bude následovat.

PLÁNSKÝ BIOGRAF - ÚNOR 2012
Pondělí 6.února
20 hodin, vstupné 75 Kč

DE
124 min.

KDO, KDYŽ NE MY
Na začátku 60. let se v dusné atmosféře
provinčního Západního Německa do sebe
vášnivě zamilují Bernward a Gudrun,
spoluţáci z vysoké. Tito dva nadšení
vyznavači
psaného
slova
najdou
vydavatelství, jehoţ první publikací
bylo, paradoxně, kontroverzní dílo
Bernwardova otce, nechvalně známého
nacistického autora. Bernward hájí tvůrčí
schopnosti svého otce, dokonce i kdyţ je
pronásledován
tátovou
podezřelou
minulostí. Gudrun se vehementně pouští
do pátrání po roli svého vlastního otce v
rámci Hitlerovy Třetí říše.
Úterý 7.února
20 hodin, vstupné 75 Kč

FR
95 min.

PŘEPADENÍ
V prosinci 1994 čtyři teroristé Ozbrojené
islámské skupiny (GIA) unesli letadlo
společnosti Air France na letišti v Alţíru s
227 osobami na palubě. Teroristé
poţadovali osvobození svých spolubojovníků a okamţitý vzlet letadla. Teprve
po dlouhých diplomatických vyjednáváních mezi francouzskou a alţírskou
vládou a popravě 3 cestujících opustilo
letadlo Alţír. Film sleduje tři postavy,
Thierryho, člena GIGN, Carole Jeanton,
ambiciózní technokratku z ministerstva
zahraničí,
a
Yahia
Abdallaha,
odhodlaného dţihádistu.
Sobota 11.února
15 hodin, vstupné 30 Kč

ČR

KRTEČKA MÁ KAŽDÝ RÁD
Sobotní odpoledne s krtečkem – pásmo
oblíbených příběhů o krtkovi a jeho
kamarádech. Přijďte proţít sobotní
odpoledne v jeho společnosti, čeká Vás
nejen projekce na velkém plátně, ale
také drobné soutěţe pro nejmenší.

v Říši pohádek, která utekla do světa lidí
za svou první láskou Honzou Bláhou.
Saxána nyní ţije normálním ţivotem
v krásné rodinné vile se svým manţelem
Janem a dcerkou Saxánkou. Na co ale
úplně zapomněla, je půda skrývající
tajemství o jejím předešlém čarodějnickém ţivotě.

dítě. Těhotenství s upírem pro ni však
znamená fatální hrozbu.

Úterý 14.února
20 hodin, vstupné 70 Kč

Jeden z nejznámějších filmů Otakara
Vávry vznikl podle stejnojmenného
románu Václava Kaplického a podle
dochovaných soudních zápisů z čarodějnických procesů z let 1678-1695.
Inkvizitor Boblig, povolaný do města
Šumperka, aby vyšetřil přestupek jedné
ţebračky, zkonstruuje proces, jehoţ
metody
zaručují
doznání
všech
obţalovaných. Proti spořádaným a
ušlechtilým občanům se náhle vynoří
moc, která pod rouškou očišťování kraje
od čarodějnic sleduje pouze vlastní
obohacení a která neváhá pro tento cíl
ničit všechny odpůrce a obětovat ţivoty
desítek nevinných lidí…

ČR
90 min.

TRAFAČKA – CHRÁM
SVOBODY
Co lze udělat s prázdnou tovární halou,
kterou budou do roka bourat? Příběh
o poslední etapě ţivota jedné budovy
v praţských Vysočanech a o vzniku
významného kulturního místa na mapě
České republiky dokumentární kamerou
zachytil Saša Dlouhý s Romanem
Vávrou.
Časosběrně
zaznamenávali
vývoj alternativního uměleckého centra i
osobní proměny protagonistů filmu.

V roce 2012 uvádíme cyklus
„Z pokladnice českého filmu“,
ve kterém představíme výjimečná díla
české kinematografie.
U těchto filmů je změna promítacího
času - od 19 hodin.
Z pokladnice českého filmu (1967)
Pondělí 20.února
ČR
19 hodin, vstupné 50 Kč
162 min.

MARKÉTA LAZAROVÁ
- digitálně zrestaurovaná
Téměř tříhodinový Vláčilův snímek patří
k nejvýraznějším dílům české kinematografie, a proto byl vybrán jako jeden
z
prvních určených k digitálnímu
restaurování. Film Markéta Lazarová je
autentickým a sugestivním ponorem do
dávné
české
minulosti.
Adaptace
předlohy Vladislava Vančury se odehrává
ve středověku a popisuje boj dvou
loupeţivých rodů, které zároveň ustupují
před královskými vojsky.
Úterý 21.února
17.30 a 20 hodin,
vstupné 70 Kč

USA
116 min.

TWILIGHT SÁGA:
ROZBŘESK – 1.ČÁST
Pondělí 13.února
17.30 hodin, vstupné 75 Kč

ČR
98 min.

SAXANA A LEXIKON
KOUZEL
Opětovné promítání pro ty, kteří to první
propásli. BONUS „Malý divák“

Tři sta let po škole! Tak zněl ortel
vynesený před mnoha a mnoha lety nad
Saxánou, studentkou čarodějnické školy

V první části závěrečného dílu strhující
upíří romance s názvem Twilight sága:
Rozbřesk se Bella Swan (Kristen Stewart)
a Edward Cullen (Robert Pattinson) po
svatbě vydávají na líbánky do Ria de
Janeira, kde se konečně, stranou všeho a
všech, mohou naplno oddat své lásce.
Jejich štěstí ale netrvá dlouho. Bella
zmítaná prudkou vášní k upírovi
Edwardovi,
ale
zároveň upřímnou
náklonností k vlkodlakovi Jacobu Blackovi
(Taylor Lautner), brzy zjišťuje, ţe čeká

Z pokladnice českého filmu (1969)
Středa 22.února
ČR
19 hodin, vstupné 50 Kč
115 min.

KLADIVO NA
ČARODĚJNICE

Úterý 28.února
17.30 hodin, vstupné 70 Kč

USA
90 min.

KOCOUR V BOTÁCH
Hlavní hrdina je psanec a zločinec, na
jehoţ hlavu vypsali bohatou odměnu, ale
copak by ty obrovské černé oči dokázaly
podvádět a krást? Všechno určitě musí
být úplně jinak, coţ se taky vzápětí
potvrdí, kdyţ se kocour v honbě za třemi
kouzelnými fazolkami ocitne tváří v tvář
Valdovi Cvaldovi, nejlepšímu kamarádovi
z dětství, který ho jednoho nepěkného
dne podrazil tak, ţe se z kocoura stala
štvaná zvěř. A z Valdy Cvaldy nepřítel.
Navzdory intuici se společně s ním a
mazanou kočičí zlodějkou Čiči tlapičkou
vydává vstříc dobrodruţství, během
něhoţ se utká s nebezpečnými zločinci
jménem Jack a Jill, navštíví vzdušné
zámky, zachrání rodné město a moţná
očistí i své jméno.

Vážení návštěvníci Plánského
biografu, ve spolupráci
s prodejnou lahůdek „Mléčňák“ se
můžete před vybranými filmovými
projekcemi občerstvit a zpříjemnit
si tak chvíle čekání.
POZOR!
Od 6.-9.března – první ročník Festivalu
Jiřího Kalaše (více uvnitř měsíčníku).

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč
na fond kinematografie
Pro příznivce našeho kina jsme připravili
dva typy bonusových představení.
BONUS „malý divák“
a BONUS „velký divák.
U vybraných filmových produkcí při
zakoupení jedné vstupenky za plné
vstupné máte druhou za ½
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