Slovo starostky
Váţení občané,
důleţitým faktorem, který ovlivňuje
spokojenost obyvatel kaţdé obce, je
kulturní a společenský ţivot. To, ţe
bohatý společenský ţivot prospívá tělu i
duši, prokázaly nejrůznější odborné
studie.
Jsme
společenští
tvorové.
Členství ve skupině, od fotbalového týmu
ke klubu čtenářů, v dobrovolném sdruţení
či spolku, má pro kaţdého velký význam
a prokazatelně má na nás pozitivní vliv.
Společenský ţivot by měl provázet obec
a její obyvatele po celý rok.
Aby ale společensky ţivot mohl zdárně
fungovat a také se dále rozvíjet, potřebuje
k tomu náleţité podmínky. V minulých
letech se v Plané kladl větší důraz na
zlepšení podmínek pro provozování
různých sportů (i kdyţ stav samozřejmě
není ideální). Dlouhodobě nám tu ale
chybí odpovídající kulturní zařízení.
Máme – pravda - novou krásnou
knihovnu a plánské kino. Co ale
postrádáme, je společenský sál pro
pořádání nejrůznějších kulturních akcí.
Jak tento problém vyřešit? Nabízí se
snadná odpověď - postavit nové
multifunkční zařízení. To by ale
znamenalo
mnohamiliónové
výdaje
s nejistým vyuţitím a velkými provozními
náklady.
Je tu ale další moţnost – vyuţít budovu
plánského kina. Ve prospěch této
myšlenky hovoří dále uvedené skutečnosti. Návštěvnost kin v posledních letech
neustále klesá (loňský rok byla nejniţší
za posledních šest let) a to platí i pro
plánské kino. To je, zdá se, ten menší
problém. Tím větším je – pokud chceme i
nadále chodit do kina na nové filmy –
digitalizace. To ale bude stát nejméně 3
miliony korun. Stojíme tedy před otázkou,
zda i nadále bude plánské kino fungovat
jako jednoúčelové zařízení (i za cenu
vysokých investičních nákladů a následného citelného zvýšení vstupného) nebo
zda zvolit řešení, při kterém by byla
zachována moţnost promítání, ale
budova kina by byla přebudována tak,
aby v ní bylo moţné pořádat nejrůznější
společenské a kulturní akce.
Ne vţdy je moudré staré věci opouštět a
stavět nové, kdy se město sice rozrůstá,
ale jeho historický střed chátrá. Proto se
vedení města rozhodlo prosazovat
myšlenku přebudovat stávající biograf na

multifunkční kulturní sál. Prozatím jsme
zadali zpracování studie, která by nám
měla pomoci v rozhodování, jak by se
mohlo plánské kino přestavět. Vítáme
připomínky a náměty od všech, zejména
však od těch, kteří mají zkušenosti
s pořádáním kulturních podniků.
Mgr. Martina Němečková

Zprávy z města
O průběhu 11. jednání plánského
zastupitelstva jsme informovali v lednovém vydání. Stručný výtah z usnesení
uvádíme dále.
Další jednání se bude konat 14.března a
na programu bude mj. rozdělení výsledku
hospodaření příspěvkových organizací
města do fondů a dary a dotace na
sportovní a zájmovou činnost v roce
2012.

Ocenění dárci krve
Na lednovém jednání zastupitelstva byla
veřejně oceněna velmi zásluţná činnost
dále uvedených plánských občanů. Jsou
to ti, kteří jiţ vícekrát darovali bezplatně
krev a Český červený kříţ je za to ocenil
Janského plaketou. Bronzovou plaketu za
10 odběrů obdrţeli paní a pánové Tomáš
Vavrein,
Petr
Ambros,
Veronika
Lackovičová a Ota Postl, stříbrnou za 20
odběrů Marie Říhová, Radek Kulhánek,
Eva Čermáková a Marie Majerová, zlatou
plaketu za 40 odběrů Vladimír Kliment.
Všichni jmenovaní dostali od města
dárkový balíček a pan Kliment k tomu
pamětní stříbrný šlikovský tolar.

Daňové přiznání FO a daň
z nemovitostí
Finanční úřad v Tachově bude i letos
vybírat formuláře k dani z příjmu
fyzických osob na radnici v Plané. Bude
tomu tak ve čtvrtek 15.března v době
od 12 do 16 h v zasedací místnosti
v prvním patře.
Sloţenky na úhradu daně z nemovitostí
za rok 2012 bude Finanční úřad
v Tachově opět rozesílat tak, aby mohly
být daně uhrazeny do konce května t.r.
Nové sídlo Finančního úřadu je
v bývalých kasárnách, ulice Okruţní čp.
2178, Tachov.
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Potřebujete nový občanský
průkaz?
Od 2. ledna t.r. se vydávají nové OP –
s kontaktním čipem za 500 Kč, bez čipu
bezplatně. OP lze vydat i občanovi,
kterému ještě nebylo 15 let, na ţádost
jeho zákonného zástupce. Poplatek činí
50 Kč.
Občan nyní nevyplňuje ţádost a ani
nedodává fotografie; vše se bude
pořizovat na příslušném pracovišti.
Pokud občan ţádá o nový OP, protoţe
starý jiţ pozbývá platnosti, nebo u něj
došlo ke změně (sňatek, změna trvalého
bydliště, ovdovění…), předloţí pouze
stávající OP nebo příslušné matriční
doklady (oddací či úmrtní list atd.)
Ţádá-li občan o vydání OP pro dítě, musí
předloţit jeho cestovní pas, pokud byl
dítěti vydán; jinak předkládá rodný list
dítěte a rodné listy a OP rodičů.
O občanské průkazy se ţádá POUZE na
pracovišti Městského úřadu v Tachově,
Hornická ul. 1695 v těchto úředních
hodinách: pondělí a středa od 7 do 17 h,
úterý a pátek od 7 do 13 h a ve čtvrtek od
7 do 14 h.
Důleţitá informace:
Stávající občanské průkazy jsou
nadále platné po dobu v nich vyznačenou.
Do občanských průkazů se již nezapisují manžel/ka, děti. Do cestovních
pasů se již nezapisují děti.

Mobilní sběr
objemného odpadu, nebezpečných
sloţek komunálního odpadu a zařízení
zpětného odběru
proběhne: v pátek 30.března 2012
stanoviště

doba přistav. mobilní sběrny

Svahy (náves)
Víţka
Zliv (u kapličky)
Boudy (u kapličky)
Řešanov
Dolní Sedliště (náves)
Vysoké Sedliště (náves)
Týnec (náves)
Otín (náves)
Křínov (náves)
Kříţenec (u rybníčka)

15:00 – 15:10
15:15 – 15:25
15:30 – 15:40
15:45 – 15:55
16:00 – 16:10
16:15 – 16:25
16:30 – 16:40
16:45 – 16:55
17:15 – 17:25
17:30 – 17:40
17:55 – 18:10

a v neděli 1.dubna 2012
Josefova Huť
08:00 – 08:15
Pavlovice (Ve vilkách)
08:20 – 08:35
Pavlovice (u prodejny)
08:40 – 08:55
Planá, Nádraţní
09:20 – 09:35
(u bytovek)
Planá, Karlín
09:40 – 10:10
Planá, Fučíkova
10:20 – 11:00
(u kotelny)
Planá, Bohušova
10:20 – 11:00
Ve vymezených časech mohou občané,
plátci poplatku za komunální odpad,
předat
do
mobilní
sběrny
firmy
EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly
(plastové, plechové) znečištěné škodlivinami, pneumatiky, oleje, olejové filtry,
hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami,
staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel,
případné další nebezpečné sloţky
vyskytující se v komunálním odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT)
musí být ze zákona neprodyšně zabalen!
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní
elektrospotřebiče, baterie a akumulátory.
Zařízení musí být kompletní!
Současně bude přistaven velkoobjemový
kontejner na objemný komunální odpad
(tj. například části vyřazeného nábytku,
koberce, lina, odpady z vyklízení půd a
sklepů apod.).
Ţelezný šrot bude přebírat firma Jiří
Hýsek.
Prosíme občany, aby odpady přinášeli na
stanoviště
pouze v době přistavení
kontejnerů, aby mohly být
ukládány
přímo do nich! Odbor ŢP MěÚ

Takto uţ přece ne – i proto
město organizuje jarní sběr
odpadu

Zápis do MŠ
Srdečně zveme rodiče a děti k zápisu
do MŠ, který se koná ve dnech 26. a
27. března na obou školách od 9 do 14
h. Přijďte se podívat na nové kamarády,
na paní učitelky, seznamte se s novým
prostředím, hračkami. Přineste s sebou
OP a rodný list dítěte. Moc se na Vás
těšíme.
N. Kvasničková, ředitelka školy

Projekt regenerace sídliště
Na
posledním,
lednovém
jednání
městského
zastupitelstva
padlo
rozhodnutí podat na Ministerstvo pro
místní rozvoj (MMR) ţádost o dotaci
z programu regenerace panelových
sídlišť.
Chtěl bych vás zde nyní s celým
projektem krátce seznámit.
Zmíněný program regenerace je jedním
z dotačních titulů MMR, který podporuje
zvýšení hodnoty veřejných prostranství
panelových sídlišť. Hlavním cílem je
potlačení jejich monofunkčnosti.

Dotace představuje aţ 70 procent
z celkových investičních nákladů projektu;
maximálně se můţe jednat o 4 milióny
Kč. Tento dotační program bude ukončen
v roce 2013, letos je tedy předposlední
moţnost o dotaci poţádat.
Proto jsme koncem minulého roku oslovili
dvojici mladých architektů z praţského
ateliéru X-topix, aby nám vypracovali
studii nějakého „zlidštění“ prostoru
v centrální části sídliště Fučíkova.
Kdyţ byl na světě první náhled, byl
předloţen v radě města a bylo
rozhodnuto pokračovat dál v přípravě
projektu. Poté byl projekt schválen i
zastupitelstvem a v předposledním
únorovém týdnu byla na MMR podána
ţádost o dotaci.
V projektu je řešen volný prostor mezi
ulicemi Wolkerova a Fučíkova. Jedná se
o převáţně zatravněnou plochu o výměře
skoro 30 000 m2. Nynější stav je takový,
ţe se jedná o takovou „zemi nikoho“ a
charakter této plochy není příliš čitelný.
Projekt se snaţí proměnit dané území
v plnohodnotnou část města. Klade si za
cíl podpořit sociální kontakt v tomto
místě. Návrh vyuţívá toho, co se
v průběhu fungování místa stalo jeho
přirozenou součástí. Jednak jde o systém
pěšin, které jsou v travnaté ploše
vyšlapány,
jednak
návrh
pracuje
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s terénem vytvářejícím mírný jihozápadně
orientovaný svah.
V návrhu jsou zachovány 3 hlavní směry
pěšin, které se křiţují v jednom
centrálním bodě. Tento bod je v návrhu
posazen na úroveň nejníţe poloţeného
bodu zatravněné plochy. Z ostatních
okrajových míst se do centra sbíhají
přístupové cesty. Vznikají tak jakési
koridory, jejichţ stěny jsou zpevněny
posedavými stupni. Paprskovitě se
sbíhající přístupové cesty jsou pak na
svých opačných koncích propojeny in-line
dráhou, která opisuje obvod prostoru.

Dochází tak k vymezení šesti odlišně
rozsáhlých a různě se svaţujících ploch,
které přes shodné povrchové řešení
(zatravnění) nabídnou různé moţnosti
vyuţití. Projekt tedy vyuţívá toho, co
v daném území jiţ existuje, a snaţí se to
rozvinout a zušlechtit. Lepší představu si
uděláte z přiloţeného obrázku.
Chtěl bych zdůraznit, ţe se zatím jedná o
studii, tedy předběţnou podobu návrhu.
Jestliţe vyjde dotace, dostane návrh
konkrétnější obrysy - pozemek se zaměří
(výškopisně) a přesně se definuje počet
jednotlivých stupňů, případně umístění
mobiliáře.
Uvidíme, zda se podaří dotaci z MMR
získat a my budeme moci návrh
realizovat. Bez dotace nebude tato akce
realizována, protoţe celkové odhadované
náklady projektu dělají cca 6 mil. Kč a
zastupitelé rozhodli, ţe město by se
podílelo jednou třetinou, tj. maximálně
2 mil. Kč.
Pavel Nutil, místostarosta

Svatby v letních měsících
Na měsíce červenec, srpen a září
letošního roku je plánována rekonstrukce
prvního patra budovy městského úřadu.
Obřadní síň, ve které jiţ mnoho
manţelských párů zpečetilo své závazky,
by po mnoha letech mohla dostat nový

kabátek. Nutno říci, ţe si novou podobu
rozhodně zaslouţí. Z tohoto důvodu bude
bohuţel nutné poslouţit vdavekchtivým
slečnám a pánům v náhradních prostorách. Rada města určila jako místo
k přijetí prohlášení k uzavření manţelství
kostel svatého Petra a Pavla a po dobu
rekonstrukce obřadní síně osvobodila
případné zájemce od poplatku za
pronájem kostela.
Těšíme se na první podzimní svatby,
které proběhnou v nové obřadní síni.
Doufáme, ţe všichni oceníte snahu o
zvelebení míst, která reprezentují město
a která jsou provázána s osobním ţivotem našich občanů.
S.Fojtíčková

Konkurzní řízení na místo
ředitele/ky základní školy
Tajemnice MěÚ Planá byla radou města
pověřena zahájením přípravy a realizací
konkurzního řízení na obsazení funkce
ředitele sloučených základních škol v
Plané. Postup podle vyhlášky o
náleţitostech konkurzního řízení a
konkurzních komisích ukládá zřizovateli
škol jmenovat dva členy komise pro
výběrové řízení, z nichţ jeden bude jejím
předsedou. Rada schválila dva nominované kandidáty a to paní starostku
Martinu Němečkovou a pana Jana
Havránka,
dlouholetého
učitele
a
inspektora ČŠI. Dalšími členy výběrové
komise musí být kandidáti nominovaní
Krajským úřadem Plzeňského kraje,
Českou školní inspekcí a odborem
školství a kultury Městského úřadu
v Tachově. Rada města Plané na základě
doporučení odboru školství krajského
úřadu rozhodla jmenovat pouze pětičlennou komisi pro výběrové řízení.
Nebude v ní tedy ani zástupce pedagogů
ani člen školské rady. V případě
slučování škol je tento postup vhodný.
Lze konstatovat, ţe sloţení komise pro
výběrové řízení na obsazení místa
ředitele sloučených škol, tak jak byla
jmenována, zajišťuje vysokou odbornost
a nejvýše pravděpodobnou nezávislost
členů komise.
Termíny, kterými se bude ubírat další
postup konkurzního řízení, jsou dány
termínem pro podání přihlášek uchazečů
– 23. března. Poté bez odkladu posoudí
komise přihlášky a stanoví termín
konkurzního řízení. Pozvánka bude
odeslána uchazečům 14 dní před plánovaným konkurzem a po něm do 7 dnů
bude vyhlášeno výsledné pořadí. O
výsledku budou uchazeči vyrozuměni
písemně.
Výběr nového pana ředitele nebo paní
ředitelky je velmi zodpovědným aktem.
Město má před sebou důleţitou událost,
která se projeví v budoucnosti škol,
města i všech občanů. Věřme, ţe to bude
krok správným směrem a s důvěrou
očekávejme moudré rozhodnutí zástupců
města.
S.Fojtíčková

Nová kronikářka
Novou kronikářkou města se stala paní
Michaela Mertlová. Do této funkce ji
jmenovala rada města s tím, ţe od
nynějška budou kronikáři dva. V této
funkci totiţ i nadále zůstává dosavadní
kronikář pan Ladislav Hůla. Oba kronikáři
se budou o práci dělit. Pan Hůla bude
dokončovat zápisy za roky 2007 aţ 2011
a paní Mertlová bude pořizovat zápis za
rok 2012 a dále dle potřeby.

Výběrové šetření
v domácnostech
Český statistický úřad i letos organizuje
výběrové šetření o ţivotních podmínkách
ve vybraných domácnostech. Šetření
probíhá v době od 25. února do 13.
května. Tazatelé se musí prokázat
příslušným pověřením nebo průkazem
zaměstnance ČSÚ. Případné dotazy
zodpoví pracovníci ČSÚ na tel.č.
377612265, 731 439313 a 377612272.

Nabídka městského
kulturního střediska
MěKS Planá připravilo na měsíc
březen 2012:
Filmový festival Jiřího Kalaše
6.3. -9.3 2012
Ve dnech 6.-9. března se uskuteční první
ročník filmového festivalu věnovaný panu
Jiřímu Kalašovi, který byl neodmyslitelnou
postavou plánského biografu. První
ročník tohoto festivalu bude v letošním
roce prezentovat tvorbu reţiséra Zdeňka
Trošky, se kterým se Jiří Kalaš osobně
znal a rád s ním spolupracoval. Festival
přijede zahájit pan reţisér Troška osobně.
V rámci doprovodného programu budete
mít moţnost zhlédnou tematickou výstavu
v předsálí kina. Program festivalu naleznete na poslední straně tohoto měsíčníku.
9.3. - zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni
na abonentní představení „Fyzikové“.
Odjezd autobusu: od kapličky 17.20 h
(POZOR! ZMĚNA – dříve ul.Luční), AN
Planá 17.30 h.
20.3. v 17 h - sál MěKS
Přednáška „Archeologie v Plané“ archeolog Mgr. Nikola Rayman z Muzea
Českého lesa v Tachově nám představí
nejnovější poznatky archeologických
výzkumů v Plané. Vstupné 50 Kč
25.3. v 15 h - Plánský biograf
Vyprávění o světě, který je pro děti
samozřejmý, ale s dospělostí se vytrácí.
Představení s loutkami, hadrovými panáky a maňásky je volně inspirováno knihou
J. Trnky Zahrada. Nápaditá dekorace
Renaty Pavlíčkové – Vosecké vytváří
atmosféru příběhu, který proţil snad
kaţdý z nás. Vhodné pro děti od 4 let.
Vstupné 40 Kč.
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29.3. v 19 h - Plánský biograf
Po půl roce se k nám vrací s novým
programem Travesty skupina Divoké
kočky. Vstupenky v předprodeji (170 Kč).
30.3. v 19 h – Plánský biograf
Tachovský divadelní soubor Komedyjanti
vstupuje do své jubilejní dvacáté sezóny
a rozhodně nechce odpočívat na
vavřínech. Soubor jiţ má tolik členů, ţe
pro letošní rok připravuje hned dvě
premiéry, aby si všichni pořádně zahráli.
První z nich „Bubáci pro všední den“
budou hrát vlastní úpravu, pro niţ sáhli
do díla dnes jiţ trochu pozapomenutého
humoristy Karla Michala. V 60. letech
minulého století překvapil naši literární
veřejnost několika humoristickými kníţkami, které poněkud popudily tehdejší
establishment, neboť odkrývaly tupost a
hloupost tehdejšího zřízení.
Vstupné 50 Kč, důchodci 25 Kč.
Humanitární sbírka pro Diakonii
Broumov
Poslední termín sběru do jarního svozu je
v pátek 16.3. od 14 do 17 h a v sobotu
17.3. od 10 do 12 h v prostorách
Plánského biografu. Po domluvě s MěKS
Planá nebo MÚ - podatelnou si můţete
sjednat i individuální odběr. Jaké věci je
moţné darovat: letní a zimní oblečení,
obuv
(dámské,
pánské,
dětské),
lůţkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, látky (minimálně 1 m2, ne
zbytky a odřezky), domácí potřeby
(nepoškozené nádobí bílé i černé),
péřové a vatované přikrývky, polštáře i
deky. Věci prosíme zabalit do igelitových
pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem. Děkujeme všem, kteří jiţ do
sběru přispěli.
Další informace
Pozvánka do Muzea Českého lesa
v Tachově
Dne 21.2. byl zahájen ojedinělý celoroční
výstavní projekt ROK NA VSI. V jeho
průběhu se „selská světnice“ a její
výzdoba bude měnit dle tradičních svátků
a zvyků. Prostor v jejím sousedství pak
představí tyto zvyky a svátky na textech,
obrázcích i autentických historických
předmětech, jeţ mnohé budou zapůjčeny
z muzeí v západních Čechách.
Revis vzdělávací středisko Tachov
Podrobnosti
na
www.revis-tachov.cz
nebo MěKS Planá
16.3. v 17 h ruční práce – Velikonoční
zajíc z pedigu
19.3. v 17 h fotoškola – Noční fotografie
30.3. v 18 h cestopisná přednáška Gruzie
Partnerské město Tirschenreuth
V divadelním sálu Kettelerhausu uvádějí
v pátek 9.března od 19.30 divadelní hru –
kriminální komedii „Die 39 Stufen".
Podrobnosti na
www.stadt-tirschenreuth.de
V únoru probíhala v
knihovně
výtvarná
soutěţ
SNĚHULÁCI.
Nejhezčí
sněhuláky
vytvořily :
Lucie

Jeřábková, Alice, Andrea, Amálka
Davidovy a Anna Konrádová.
Knihovna odměnila výherce a děkuje
všem účastníkům za jejich příspěvky.
Obrázky
sněhuláků
najdete
na
www.knihovnaplana.webk.cz -fotogalerie.
V oddělení pro dospělé čtenáře probíhá
stále prodej nových knih. Mezi nimi je i
titul pana Miroslava Jarého z Tachova :
Od pádla k plachtám aneb Vliv jachtění
na suchozemské krysy.

Vzpomínka na Jiřího Hlávku
V pátek 10. února se v plánské smuteční
síni konalo poslední rozloučení s p.RNDr.
Jiřím Hlávkou, který zemřel po krátké
těţké nemoci ve věku nedoţitých 54 let.
Loučila se s ním jeho rodina, kamarádi z
plánského hornického spolku i z dalších
českých i německých hornických spolků,
spolupracovníci ze Správy CHKO Český
les, sousedé a a mnoho dalších přátel a
spolupracovníků, se kterými se ve svém,
bohatými aktivitami naplněným ţivotem,
setkal. Těţký úkol - přednést smuteční
řeč na pohřbu blízkého kamaráda připadl předsedovi plánského hornického
spolku p. Teplíkovi.
Jiří jako absolvent příbramské hornické
průmyslovky nastoupil po maturitě do
zaměstnání jako geolog na uranovém
dole ve Vítkově u Tachova a pracoval zde
aţ do jeho likvidace. Úspěšně absolvoval
dálkové studium na vysoké škole a získal
titul doktora přírodních věd. Svoje
odborné znalosti neustále doplňoval a
rozšiřoval a dokonale pak uplatnil ve
funkci geologa ve správě nově zřízené
Chráněné krajinné oblasti Český les.
Práce zde se mu svou náplní stala i
velkým koníčkem; v ní mohl plně
rozvinout své největší schopnosti a
záliby, pracovat v oboru milované
geologie a mineralogie, na coţ později
navázal jeho zájem o montánní historii.
Postupně se z odborníka na geologii a
hornictví 20. století stal také významným
odborníkem na starou hornickou historii,
na historii Tachovska, a to především
oblastí Plané, Michalových Hor a
Stříbrska.
Hornická profese byla neodmyslitelnou
součástí jeho ţivota. Byl také na svou
práci a na hornický stav patřičně hrdý a
kdyţ se v roce 1995 zakládal hornický
spolek v Plané, on patřil mezi zakládající
členy. Významným podílem přispěl k tomu, jak dnes vypadá hornické muzeum
v Plané.
Ve svém úsilí o ochranu a propagaci
hornické historie našeho regionu se jiţ od
samého začátku od roku 2002 aktivně
zapojil do projektu Česko-Bavorského
Geoparku. Během let vypracoval několik
studií k plzeňské části tohoto nadnárodního projektu. Od roku 2006 aţ do
své smrti stál v čele správní rady obecně
prospěšné společnosti GeoLoci, která
tento projekt postupně realizuje. Před
několika měsíci proběhlo hodnocení
projektu s vynikajícím výsledkem.

Spolu s kamarádem a spolupracovníkem
ing.Jiřím Kaderou
napsali publikaci
Historie ţelezářství a uhlířství v Českém
lese. Slavnostní křest této knihy se konal
právě před rokem na plánské radnici.
Před několika měsíci dokončil práci na
překladu odborné hornické publikace
z roku 1773. Tato kniha by měla vyjít
v Nakladatelství Akademie věd v květnu
t.r. Jedná se o natolik významnou věc,
ţe byl za to nominován na Českého
Permona v kategorii počin roku 2011. To
pro něj mělo být překvapení, kterého se
uţ bohuţel nedoţil. Čest jeho památce a
ZDAŘ BŮH!

Plánská organizace STP
Místní organizace svazu tělesně
postiţených v ČR uskutečnila v pátek
10. února bilanční členskou schůzi. Ze
180 členů se zúčastnilo skoro 90 členů.
Přivítali jsme také řadu hostů starostku města paní Mgr. Martinu
Němečkovou, předsedkyni Okresní
organizace STP v Tachově paní Emílii
Volejníkovou a předsedy organizací z
Tachova a Boru.

V průběhu schůze byli ke stávajícím
čestným členům naší organizace
(nejstarší členka paní Milada Černá a
pan Ing. Karel Vrzala) přijati vzhledem k
zásluhám nejen pro činnost STP paní
Alţběta Růţičková, paní Miroslava
Filušová a paní Marie Štruncová.
Následovalo zhodnocení r. 2011
(obšírněji o činnosti naší organizace v r.
2011 v příštím vydání PM). Velmi
kladně bylo všemi přítomnými přijato
vystoupení zástupců policie (nprap. Bc.
Dagmar Jirsáková, por. Bc. F. Čurka) k
bezpečnosti seniorů v rámci kampaně
Plzeňského
krajského
úřadu
„BEZPEČNÝ KRAJ“. Byly řešeny
organizační záleţitosti a novinky ve
vztahu k tělesně postiţeným, byl přijat
plán na rok 2012, proběhla krátká
diskuse a bylo všem nabídnuto výborné
občerstvení. Poděkování od nás za
vzornou péči o naše členy si zaslouţí
kolektiv pracovnic školní jídelny pod
vedením p. Frýbové.
4

Zvláštní místo v programu zaujala
zpráva o spolupráci s Selbsthilfegruppe
Behinderte und Nichtbehinderte e.V. v
Tirschenreuthu v SRN, kterou rozvíjíme
v souladu se společnou smlouvou od
minulého roku.
Ţe máme snahu o pestrou a účelnou
práci, svědčí naše plány. V letošním
roce jsme jiţ navštívili představení
Divadla PLUTO v Plzni „ZIEGLERKA“,
coţ byla operetní revue o královně
českých subret Marii Zieglerové. V
březnu (10.3. s kapelou Amatovka ze
Stříbra) a v květnu (5.5. s kapelou
Stavovanka z Horšovského Týna),
připravujeme
hudební
a
taneční
podvečer s písničkou v tanečním sále
kulturního domu „Vlčák“ v Černošíně.
Na březen také společně s borskou
organizací STP připravujeme pro své
členy a příznivce výlet do termálních
lázní Sibyllenbad v Německu, cca 25
km za hranicemi. Další aktivity máme v
plánu, věříme, ţe se nám je s pomocí
dotace od města podaří naplnit.
Našich aktivit se mohou zúčastňovat i
nečlenové STP.

Také pro letošní rok jsou připraveny
týdenní rekondiční ozdravné pobyty pro
členy STP. Nejbliţší, v červnu, bude
rekondice ve Zdíkově. Podrobnosti pro
členy STP najdete jako vţdy na
vývěsce naproti radnici a na obchodě
JOKER – HRAČKY pod autobusovým
nádraţím.
Josef Ansl st., předseda MO STP v ČR

Výzvy postní doby
Postní doba nás povzbuzuje, abychom
nechali svůj ţivot prostoupit slovem
Boţím a poznali základní pravdu, tedy
kdo jsme, odkud přicházíme a kam máme
směřovat, která cesta je správná a po
které
se
máme
v
ţivotě
dát.
Postní doba nabízí cestu, která nám
pomůţe otevřít oči a vidět svou slabost i
otevřít srdce milosrdné lásce Krista.
Postní doba nás vede blíţe k Bohu, a tím
nám také umoţňuje hledět na své bliţní a
jejich potřeby novýma očima. Kdo se totiţ
začne dívat na Boha a na Kristovu tvář,

uvidí i svého bliţního jinýma očima,
objeví jeho osobnost, odhalí, co mu je ku
prospěchu a co mu naopak škodí, pozná
jeho potřeby a trápení.
V POSTNÍ DOBĚ NEJDE V PRVNÍ
ŘADĚ O PŮST…Půst není v první řadě
věcí úst a ţaludku. Postní doba totiţ není
ani tak dobou postní, jako spíše dobou
obrácení. Na druhou stranu se ale kaţdý
opravdový půst obvykle našeho ţaludku
nějak dotkne, nejen na Popeleční středu
a Velký pátek.
Modlitba – Půst – Almuţna – 3 moţnosti
a potřeby, jak tuto dobu proţít!
Postní doba
je příleţitostí k tomu,
abychom se obrátili … … k Lásce.

Velikonoce 2012 v Plané
a okolí
Neděle v 8.30 hod – Kříţová cesta před
mší svatou
17.3. v 10 h Planá fara a kostel –
duchovní obnova se svátostí pokání a
kříţovou cestou (občerstvení).
31.3.
setkání mládeţe s biskupem
v Plzni – v 8 h odjezd od fary v Plané,
příjezd do 17 h.
1.4. Květná neděle, nedělní pořad
5.4. Zelený čtvrtek – v 17 h Planá
6.4. Velký Pátek, 15 h Ch. Újezd –
kříţová cesta, 17 h Planá
7.4. od 9 h stráţ u hrobu Jeţíšova do
18.30, v 19 h Planá - Vzkříšení
8.4. v 9 h Planá – Boţí hod velikonoční,
11 h Ch. Újezd, 14 h Bernartice,
15.30 Z. Chodov

Dům dětí v březnu 2012
6. – 9. března – FILMOVÝ FESTIVAL
JIŘÍHO KALAŠE – filmová představení
pro děti

DDM. S sebou přezůvky, nůţky a
pracovní oděv. Poplatek za materiál –
keramika: děti 30 Kč, dospělí 60 Kč,
košík: děti 50 Kč, dospělí 100 Kč.
30. března – budeme spát v DDM. Čeká
nás jiţ druhá NOC S ANDERSENEM.
Krajský přebor škol v šachu
V úterý 14.2. se v Plzni konal krajský
přebor škol v šachu. Za plánskou školu
náměstí Svobody hráli David Bui, Tomáš
Kubát, Jakub Liška a Michaela Marešová.
V konkurenci devíti škol z celého kraje
obsadili plánští šachisté výborné 2. místo
a zajistili si postup na republikový přebor.
Všem patří dík za vzornou reprezentaci
školy a šachového krouţku.
Jarní prázdniny – příměstský tábor
Jarní prázdniny byly v únoru a zájemci
mohli vyuţít program na čtyři dny.
Kapacita příměstského tábora byla
naplněna a my si mohli uţívat.
První den jsme tvořili z keramické hlíny a
tak do pece putovaly podařené výrobky rámečky, misky, ... Také jsme si ze
smršťovací folie vyrobili drobné přívěsky.
V úterý si všichni dopoledne zabruslili a
odpoledne jsme si zahráli bowling. Ve
čtvrtek nás čekala cesta vlakem do
Františkových Lázní - do bazénu.
Poslední den prázdnin - opět tvoření dokončili jsme své keramické výtvory a
vyrobili si malé krabičky.
Za DDM Lenka Vivodíková

NOVOSTAV sponzoruje
plánské fotbalisty
Veliké poděkování nás rodičů malých
fotbalistů patří majiteli firmy NOVOSTAV
panu Duškovi za jeho finanční dar 25 tisíc
Kč, za který jsme pořídili nové sportovní
dresy.
Rodiče fotbalistů

Výstava ve Waldmünchen

10. března (sobota) - zveme všechny
děti i rodiče na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
PLES. Přijďte si zatančit a zasoutěţit,
nebude chybět vyhodnocení masek.
Na všechny se těší klaunka Pepina.
Předtančení si pro nás připravila děvčata
ze zájmových krouţků aerobiku, zumby a
břišních tanců. Začátek je v 15 h v aule
ZŠ náměstí. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti
10 Kč a masky 1 Kč. Vstupenky je moţné
zakoupit v DDM nebo před začátkem
plesu u vstupu.
14. března (středa) – VÝTVARNÁ DÍLNA
– pro děti i dospělé – pletení košíků,
keramika. Začínáme v 16 h – klubovna

Ve dnech 5.a 6.května t.r. se ve městě
Waldmünchen
koná
podnikatelská
výstava. Pořádá ji místní Spolek
podnikatelů
„Waldmünchner Aktiv” http://waldmuenchen.de/waldmuenchen_
aktiv.html. Na tuto výstavu jsou zvány
pouze firmy z regionu. Má pomoci firmám
a
jednotlivým
podnikatelům
ke
zprostředkování kontaktů a moţné
spolupráci širokého hraničního regionu
Čerchov. Zájemci o bliţší informace o
podmínkách účasti v češtině mohou
kontaktovat Informační středisko Klenčí
pod Čerchovem, paní Zuzanu Uhrovou,
tel.: 379 795 325, fax: 379 795 026,
e-mail: is@klenci.jz.cz nebo pak v jazyce
německém přímo organizátora výstavy
Johanna
Ruhlanda,
Waldmünchen,
johann.ruhland@waldmuenchen.de.
Kaţdým případným zájemcem budeme
velmi potěšeni, protoţe dosud se našich
výstav účastnili pouze němečtí vystavovatelé a to je samozřejmě v našem
pohraničním regionu škoda.
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Ples sportovců
V sobotu 24. března se v KD v Chodové
Plané koná od 20 h tradiční Ples
sportovců. Vstupenky v předprodeji týden
předem u Jana Ambroţe,
telefon 605 722 411. Hraje Kamilos show
band z Mariánských Lázní.

KOTEC informuje
Rádi bychom opět upozornili občany
Plané na sluţby Terénního programu
občanského sdruţení Kotec. Terénní
program nabízí podporu, radu a pomoc
lidem, kteří se dostali do tíţivé sociální
situace. Potenciální zájemci o naše
sluţby mají zaručenu anonymitu a bezplatnost.
V čem můţeme pomoci, co za sluţby
nabízíme. Poskytneme základní sociálněprávní poradenství (např. dávky státní
sociální podpory, sociální síť); poradenství v oblastech práce, bydlení, dluhů,
závislostí, ochrany zdraví; doprovodíme
na úřady, pomůţeme v komunikaci
s institucemi;
zprostředkujeme
další
vhodné sluţby; provádíme testování na
infekční choroby – HIV, ţloutenky typu B
a C, nebo můţeme testování zprostředkovat; zvlášť pro ty, kteří uţívají návykové
látky, nabízíme pomoc ve sníţení
zdravotních rizik.
Terénní program probíhá od pondělí do
pátku, od 9 do 17 h. Se zájemci se
můţeme na místě setkání domluvit
telefonicky. Pracujeme v jejich vlastním
prostředí, jinak můţeme zájemce pozvat
k jednání do kontaktní místnosti.
V kontaktní místnosti v Plané (v
prostorách Římskokatolické fary, Kostelní
ulice 133) jsme k dispozici kaţdou středu
od 14 do 16 h.
Kontaktní údaje: Adresa kanceláře
Terénního programu: 347 01 Tachov,
Rokycanova 131. Kontakt na pracovníky:
734 318 322 (Kuba), 739 570 101
(Štěpán), 734 318 321 (Lucka), 734 567
580 (Hanka), 731 656 214 (Jana),
608 656 538 (vedoucí),
e-mail: tp_tachov@kotec.cz,
web: www.kotec.cz

Pořád haldy klestí
V zámeckém parku, v parku v Revoluční
ulici a i jinde se stále „probírá“. Sjednaná
odborná firma provádí odstranění náletových dřevin při dodrţení sjednaných
podmínek. Smlouva s ní byla uzavřena
jiţ na podzim loňského roku. Na pro
tuto činnost příznivé klimatické podmínky
se čekalo dlouho. V současné době je
z větší části práce hotová. Hustý porost
zprůhledněl, v podrostech byly zachovány sadovnicky významné druhy
kvetoucích keřů a perspektivní mladé
dřeviny.
Klest je vyvezena mimo parky na místa
přístupná štěpkovačům s nákladními
vozy. Hotovo by mělo být do konce
března. Pak uţ zase záleţí na počasí,
kdy bude moţné ručně vysbírat

zbytkovou klest v porostech, upravit
terén, odstranit pařízky.
V parku v Revoluční ulici uţ pracovaly i
další firmy. Ty vykácely nevhodné stromy
a ošetřily dřeviny ponechané. Zámecký
park tyto úpravy teprve čekají. Podkladem pro jejich provedení je inventarizace
dřevin zpracovaná v loňském roce.
E.Čermáková, odbor ŢP MěÚ

Vítězní ţáci ze ZUŠ v Plané
se chystají do Plzně

mého syna starají, ale i od PPP na Praze
6, která spolupracuje s FN Motol a dále
od PPP Tachov.
Tento článek jsem se rozhodla napsat,
protoţe jsem chtěla poukázat na problém,
který můţe potkat kaţdou rodinu.
Děkuji nejen této ZŠ, ale i p.starostce
Mgr.Martině Němečkové za její profesionální postoj a podporu v této problematice.
Monika Kettnerová

Dětská burzička - 24. března

Ve středu 15. února 2012 se rozezněly
budovou ZUŠ v Plané tóny skladeb
starších i současných autorů. V 9 hodin
dopoledne bylo zahájeno okresní kolo
soutěţe ve hře na dřevěné dechové
nástroje. Celkem 40 ţáků z Tachova,
Stříbra a z Plané se představilo pětičlenné porotě, která měla za úkol vybrat
opravdu ty nejlepší, kteří budou své školy
reprezentovat v krajském kole soutěţe
v Plzni.
Ve hře na zobcovou flétnu zvítězili ze
ZUŠ Planá jednoznačně ţáci Barbora
Vršková, Marek Čepičan, Josef Zivčák
(všichni ze třídy Evy Hrabákové) a Zdena
Horáčková (ze třídy Soni Lašákové). Ve
hře na klarinet získali nejvyšší počet bodů
Roman Miklas a Vojtěch Novotný.
Absolutním vítězem s nejvyšším moţným
počtem bodů se stal Daniel Šatra ve hře
na saxofon (všichni 3 ze třídy Marie
Kuzmiakové). Všem soutěţícím i jejich
vyučujícím patří velký dík za vynikající
reprezentaci ZUŠ v Plané.
Hodně úspěchů 10. a 11. března
v krajském kole soutěţe v Plzni.
Marie Kuzmiaková, ředitelka školy

Milé maminky, tetičky, babičky..., opět
po
půl
roce
je
tady
dětská
burzička !!! Zjistěte, co potřebujete na
jaro a léto koupit, nebo co Vám v
šatnících přebývá a přijďte prodat či
nakoupit na naši burzičku. A tentokrát
změna - burza se bude konat v tělocvičně
ZŠ Na Valech. Jinak vše ostatní
zůstává stejné.
Výběr zboţí: 23. 3. od 16 do 18 h, prodej
24. 3. od 9 do 15 h a výdej
zpět 25. 3. od 8 do 11 h. Pokud máte
zájem o prodej věcí, je třeba si předem
zajistit pořadové číslo a bliţší informace
k prodeji. To vše je moţné na emailu:
burzaplana@seznam.cz.
Zároveň bych chtěla podotknout, ţe
burzička je čistě charitativní akce!!
Všichni pracují ve svém volném čase a
zcela zdarma. Veškerý dosavadní
výdělek byl pouţit ve prospěch DDM
Planá a na úhradu nákladů. Rozdělení
výdělku z této burzičky otiskneme po
burze v Plánském měsíčníku, abychom
předešli nedorozumění a různým spekulacím.
Těšíme se na Vás a děkujeme za přízeň.
Za burza-team Andrea Seemannová

Poděkování Základní škole
Na Valech

Nezapomenutelný záţitek

Chtěla bych touto cestou poděkovat
p.ředitelce Mgr.Janě Basákové a celému
vedení školy a samozřejmě také hlavně
p.učitelce Mgr. Libuši Floriánové a
asistence Věrce, která má na starosti
letošní prvňáčky, za jejich velmi kladný
postoj k mému synovi Andreasovi, který
je váţně nemocen a potřebuje mít po
celou vyučovací dobu asistenta.
Tímto článkem jsem chtěla poukázat, ţe
se p.ředitelka v této situaci zachovala
velmi kladně a nebála se do toho jít, kdyţ
na druhé škole mi bylo sděleno, ţe děti s
asistenty nepřijímají.
Myslím si, ţe i kdyţ dětí s poruchami řeči
nebo jinými nemocemi přibývá, ţe by
měly být začleněny mezi ostatní ţáky.
Neměly by se mezi nimi dělat rozdíly, tak
jako se stávalo před 22 lety, kdy jsme je
nacházeli ve zvláštních školách, kam ani
některé nepatřily. Kaţdé z našich dětí, ať
zdravé nebo nemocné, má právo na
vzdělání. Práce asistentů a učitelů není
jednoduchá, ale díky jim můţeme být
rádi, ţe naše děti nejsou izolovány od
společnosti. Toto poděkování dostala
škola na Valech nejen od klinického
psychologa a lékařů z FN Motol, kde se o

oslavili
začátek
masopustu,
takţe
nechyběly ani různé masky, vkusně
slavnostně vyzdobený sál, tombola,
občerstvení a samozřejmě ţivá hudba.
Po slavnostním nástupu a oficiálním
uvítání v němčině, ale i v češtině, které
pronesl místní „šerif“, po předání darů,
bohatých dotací od sponzorů a ocenění
členům, nastal „neskutečný“ program a
zábava. Asi 40 vozíčkářů a jinak tělesně
postiţených se opravdu úţasně bavilo.
Nejprve nám předvedli pěknou kovbojskou scénku přizpůsobenou jejich
zdravotnímu stavu, pak následovala
vystoupení dalších asi osmi skupin se
secvičenými scénkami. Potom začala
taneční zábava. Vidět bavit se a „tančit“
vozíčkáře a ostatní postiţené, vidět jejich
nadšení, radost a spokojenost – to byl pro
mne opravdu nezapomenutelný záţitek.
Hlavní podíl na organizaci ţivota v jejich
organizaci a hlavní zásluhu i na této akci
má předsedkyně Martina Sötje, ale bez
práce ostatních by se neobešla. Sama v
mládí utrpěla úraz, který jí přisoudil ţivot
na vozíčku. Místo toho, aby zatrpkla,
začala se s plným nasazením a elánem
věnovat ostatním postiţeným. Připravují
jim bohatý program na skoro kaţdý den v
týdnu – návštěvu bazénu, Fitcentra,
rukodílných a sportovních krouţků,
společná setkávání a výlety apod. A tak
jsem si uvědomila, ţe i v tak těţké ţivotní
situaci se dá ţít plnohodnotný a radostný
ţivot.
Velkou zásluhu na pestrém a rozsáhlém
fungování organizace mají všichni ti, kteří
se na této zásluţné práci s tzv.
„tělesňáky“ podílejí, poskytují jim podporu
finanční i materiální. Ať jsou to různé
charitativní spolky, církev, představitelé
města, místní organizace, výrobní
podniky a další, ale také ti, kteří jsou s
nimi stále a pomáhají jim.
U nás bohuţel nemáme takovou tradici a
kontinuitu s touto prací, jako naši partneři,
ale doufám, ţe i u nás se tato situace
zlepší. Prvním krůčkem by mohla být
právě vzájemná spolupráce, společné
poznávání a poučení se z výborných
výsledků partnerů.
Marie Neubergová

Univerzita třetího věku
pokračuje
V neděli 27. ledna odpoledne jsem se na
pozvání
našich
partnerů
z
Selbshilfegruppe
Behinderte
und
Nichtbehinderte e. V. v Tirschenreuthu, v
duchu smlouvy o spolupráci s naším
Svazem tělesně postiţených v ČR, o. s.
v Plané, s naší čtyřčlennou delegací
zúčastnila tradičního Faschingu, coţ je
obdoba masopustní veselice u nás.
Tentokrát se konal ve Wiesau, nedaleko
Tirschenreuthu, v krásném sále, který
zapůjčila církev.
Zde se sešlo na 200 různě tělesně
postiţených, vozíčkářů, jejich ošetřovatelů a opatrovníků, rodinných příslušníků
a jejich příznivců. Sešli se, aby společně
6

Jiţ třetí semestr U3V v Plané byl
zahájen 7. února. Téma semestru:
Čínská medicína v naší zahrádce.
Tradiční čínskou medicínu můţeme
běţně vyuţívat i my, neboť některé léčivé
rostliny můţeme také pěstovat i v
našich podmínkách. V kurzu nám budou
představeny nejtradičnější léčivé rostliny,
které vyuţívalo lidstvo od pradávna.
S léčivkami se seznámíme nejen z
hlediska botanického, ale také pěstitelského, uţivatelského a zpracovatelského.
Garant: Provozně ekonomická fakulta
ČZU v Praze, vedoucí lektor: prof. Ing.
Pavel Valíček, DrSc. Lektoři: Ing. Ivan
Jablonský,
CSc.,
MUDr.
Ludmila
Bendová, prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.

Podmínky splnění: 80 % účast,
vypracování závěrečného testu Cena:
300 Kč včetně DPH.
Petr Nyč, obchodní a marketingový ředitel
firmy Manag & C spol. s r.o., Kyjovská
637, 348 15 Planá, tel.:+420 728 945
804, e-mail: pnyc@managc.cz,
web: http://www.managc.cz

Exkurze do provozu Masné
výroby v Plané
Ţáci druhého ročníku oboru kuchařské
práce středního odborného učiliště v
Plané navštívili 16.února provozovnu
Masné výroby v Jateční ulici v Plané.
Exkurze byla předem dohodnuta se
vstřícným majitelem panem Brejchou.
Ţáci měli moţnost na vlastní oči spatřit
míchání náplně do drobných uzenářských
výrobků, nakládání a formování debrecínské pečeně, uzení a sušení výrobků a
v závěru i balení před expedicí. Odborný
výklad si pro nás připravila paní Votavová
a pan Starý. Ţáci byli seznámeni s
důsledným dodrţováním hygienických
předpisů, dozvěděli se mnoho zajímavých
skutečností o uzenářské výrobě i o
specializaci a kooperaci mezi pracovníky
jednotlivých úseků. Zajímali se o kořenění
výrobků, provozní teplotu, způsoby uzení
a systém skladování či balení výrobků
před expedicí. Rádi bychom touto cestou
poděkovali panu Brejchovi za umoţnění
návštěvy provozu a všem ostatním
zaměstnancům v čele s paní Votavovou
za milé přijetí. Exkurze nám nejen
osvětlila mnohé aspekty výroby, jeţ nelze
nalézt v ţádné učebnici, ale ukázala i
perfektně fungující provoz.
SOU a ZŠ Planá Iva Holá

Blahopřejeme…..

… všem plánským občankám a občanům,
kteří v měsíci únoru t.r. oslavili svá ţivotní
jubilea. Jsou to paní a pánové Marie
Ambrosová, Václav Bláha, Milada
Burianová, Vanda Jarešová, Marie
Kohoutová, Jaroslava Kostřábová, Eliška
Martínková, Jarmila Matějková, Boţena
Pastiriková, Margita Pavlišová, Jaroslav
Ploch, Helena Popelková, Agnesa
Sumserová,
Emil
Šefčík,
Terezie
Škudrnová, Františka Varjová, Aneţka
Zahálková.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou velmi
poděkovat panu Egerovi, záchranářům
a lékaři, kteří podali rychlou první pomoc
a tím zachránili ţivot panu Urbánkovi.
Rodina

Vzpomínka
19.března to bude jiţ
10 let, kdy nás
navţdy opustila naše
drahá maminka a
babička paní Boţena
Hamouzová z Plané.
Stále
vzpomínají
dcera Slávka s rodinou.

Co vy na to?
Vraťte mi mého Meďára či Ruďasa.
Místo, kde jsem se poprvé napil alkoholu,
místo, kde jsem poprvé vypil celý půllitr
tehdy nevalného Chodovaru, kde jsem se
opil laciným bílým vínem a potácel se
temným dvorem, aby mě nikdo neviděl...
Vratťe mi mého Medvěda, místo, kde
jsem byl poprvé v restauraci s dědou na
nedělním obědě a
kde jsem poprvé
viděl živou hudbu a
svátečně oblečené
spoluobčany...
Vraťte mi mého
Černého medvěda,
místo
legendami
opředené,
místo,
kde se prý po válce
promítaly
první
české filmy v českých Sudetech, místo,
kde prý se v noblesních pokojích
ubytovávaly vzácné návštěvy.
Pokusme
se
společně
vyzvat
představitele města, aby zváţili záměr
rekonstruovat kino na víceúčelový sál.
Z krátkodobého pohledu jistě dobrý
úmysl, avšak z perspektivy dvaceti, třiceti
let řešení nevhodné. Zbavíme se kina a
hlediště s velkou kapacitou a získáme
malý neútulný sál bez oken.
Mám lepší řešení. Navrhuji vykoupit
objekt bývalého Černého medvěda od
současného majitele za cenu 2 miliony,
kterou navrhoval, a počít s dlouhou a
nákladnou rekonstrukcí. Občané by však
měli cíl: prostornou pivnici, restauraci a
vinárnu, v patře pak nádherný sál a
několik pokojů pro ubytování. V sousedních státech se obdobné případy řeší
formou akciových společností, ve kterých
má kontrolní balík akcí město. Objekt by
mohl být po dokončení rekonstrukce
pronajat vybranému provozovateli a
všichni by byli spokojeni. Město by se
chlubilo funkčním zařízením, občané by
měli kam zajít jen tak „nablind“ a potkat
se se známými, ale hlavně všichni
bychom měli velký sál pro pořádání plesů
a zábav. Tak jak to kdysi bylo a tak jak to
má být. Vzhůru do toho, naši volení
zástupci. Převezměte iniciativu. Od toho
jsme si vás vybrali a zvolili.
Dalibor Funda
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Usnesení z 11. zasedání
Zastupitelstva města Planá
ZMP bere na vědomí:
- zprávu starostky o práci Rady města
Planá.
- splnění usnesení č. 30 /1 ze dne
7.9.2011.
- informaci o nepravomocném rozhodnutí
soudu o zamítnutí ţaloby města na
určení, ţe ţalobce je vlastníkem budovy
bez čp. na st.p.č.1/6 v k.ú. Planá.
ZMP schvaluje:
- doplnění šestého rozpočtové opatření –
příjmy ve výši 87,1 mil.Kč, výdaje ve výši
81 mil. Kč podle předloţeného návrhu.
- rozpočet města Planá na rok 2012.
- mimořádnou splátku úvěru ve výši 5 mil.
Kč, která bude zahrnuta do 1.RO.
- Dodatek č. 5 zřizovací listiny Základní
školy Planá, nám. Svobody o aktualizaci
účetní hodnoty majetku školy podle
provedené inventury ke dni 31.12.2011.
- Dodatek č. 5 zřizovací listiny Základní
školy Planá, na Valech o aktualizaci
účetní hodnoty majetku školy podle
provedené inventury ke dni 31.12.2011.
- Slučovací dodatek č. 6 zřizovací listiny
Základní školy Planá, nám. Svobody o
změně
názvu
školy,
o
uvedení
odloučeného pracoviště a o navýšení
účetní hodnoty majetku školy.
- OZV č.1/2012, o místním poplatku za
uţívání veřejného prostranství podle
předloţeného návrhu.
- OZV č.2/2012 o zákazu vybraných
sázkových her na vymezeném území
města Planá podle předloţeného znění.
- smlouvu o organizaci a výkonu veřejné
sluţby podle předloţeného návrhu.
- podání ţádosti o dotaci na projekt
regenerace sídliště podle návrhu ateliéru
XTOPIX.
ZMP rozhodlo:
Prodat:
- objekt občanského vybavení čp. 91,
včetně pozemku, st.p.č. 423 o výměře
733 m2 v k.ú. Planá u M.L. firmě SK –
ELEKTROINSTALACE s r.o., Dukelských
hrdinů 72, Planá, zastoupené jednatelem
Ing. Stanislavem Kratochvílem. Kupní
cena
2.060.000
Kč,
splatná
po
současném podání návrhů na vklad kupní
smlouvy a zástavní smlouvy nabyvatele
do KN . Nebude uplatněna podmínka
podle Čl. 4, prvního odstavce, zásad
stanovujících
postup
při
prodeji
nemovitostí z majetku města Planá.
- p.p.č.367/27 o výměře 5 m2 v k.ú.
Planá za kupní cenu 600 Kč splatnou
před vkladem kupní smlouvy do KN.
p.p.č.11/11 o výměře 480 m2 a
p.p.č.11/23 v k.ú. Pavlovice nad Mţí za
kupní cenu 35.750 Kč splatnou před
vkladem kupní smlouvy do KN.
- p.p.č.368/16 o výměře 181 m2 v k.ú.
Pavlovice nad Mţí za kupní cenu 9.050
Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy
do KN.
Vyhovět
ţádosti o odstoupení od
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na

budoucí prodej pozemků, p.p.č. 1698/18
a p.p.č. 1698/9 v k.ú. Planá u M.L.,
uzavřené s ţadateli dne 4.5.2011 a
vrácení jiţ zaplacené kupní ceny ve výši
631.200 Kč. Ruší usnesení č. 17.1.3 ze
dne 23.3.2011.
Vyhlásit záměr prodeje
- st.p.č. 119 výměra 134 m2 a p.p.č.
237/13 výměra 345 m2, kat. území
Pavlovice nad Mţí.
- p.p.č. 1604/2 o výměře 264 m2 a části
p.p.č. 172/1 o výměře cca 1550 m2 v k.ú.
Kříţenec.
Zrušit usnesení č. 36.8 ze dne 7.12.2011,
o schválení záměru prodeje pozemku,
části st.p.č. 11 v kat.území Planá u M.L.
z důvodu otevření moţnosti jiného vyuţití
budovy kina.
ZMP uloţilo:
- RMP připravit studii rekonstrukce kina
na víceúčelového zařízení. Termín - do
20.6.2012
- Finančnímu a kontrolnímu výboru
prověřit současný způsob pronájmu
areálu koupaliště a předloţit případná
opatření v termínu do 20.6.2012

Firma Elco plus s.r.o.
hledá pro pracoviště v Plané
pracovnici na pozici - účetní,
uživatelská podpora
programových agend
Požadujeme minimálně sš. vzdělání
s maturitou, účetní praxi, znalost
kompletního podvojného
účetnictví, znalost práce na PC.
Další informace poskytneme
telefonicky na čísle 602 357 583.
Předpokládaný nástup 07/12,
přihlášky včetně profesního
životopisu posílejte na schránku
cermak@elcoplus.cz

SOLEA CZ®
OTEVÍRÁ V DOHLEDNÉ DOBĚ
POBOČKU V PLANÉ U M.L.
HLEDÁME VHODNÉ
PRACOVNÍKY
S INVALIDNÍM DŮCHODEM

NABÍZÍME
FIRMÁM NÁHRADNÍ
PLNĚNÍ
MONTÁŢNÍ PRÁCE,
LISOVÁNÍ PLASTŮ,
NÁSTROJÁRNA

Nově otevřeno!
Bazárek
- second hand - dětské, dámské
a pánské oděvy. Obuv a módní
doplňky. Časopisy, knihy
a drobné domácí potřeby.
Rádi prodáme i vaše zboží!
Najdete nás ve Hřbitovní ulici č. 61
(vedle potravin "U Kata"),
Kontakt bazarek-plana@seznam.cz.
Těšíme se na vás!

PRACUJEME I
V AUTOMOBILOVÉM
PRŮMYSLU, MÁME
ISO 9001:2008
NABÍDKY POSÍLEJTE:
e-mail:jirele@solea.cz,
mobil 777 123 024

www.solea.cz
Vyměním byt 2+1 v osobním
vlastnictví s vlastním topením, po
celkové rekonstrukci, za byt 3+1 v os.vl.
– cenový rozdíl doplatím. Nabídněte.

Tel. 777 174 463
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Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád,

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

NOVÉ PRACOVNÍ POZICE
PRO ZAMĚSTNANCE !!!
Silná firma z Domažlic nabízí stabilní
zázemí perspektivní společnosti
novým zaměstnancům do trvalého
pracovního poměru pro práci
v mezinárodním prostředí na pozice :
ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ
Práce ve vícesměnném provozu na
plný úvazek, odměna od 7,50 €/hod,
po zapracování možnost zvýšení
odměny. Svářečský průkaz a praxe
v oboru podmínkou, možnost dalšího
vzdělávání.
TISKAŘ – obsluha strojů a zařízení
Práce ve vícesměnném provozu na
plný úvazek. Odměna od 9,50 €/hod,
po zapracování možnost zvýšení
odměny. Praxe v polygrafickém
průmyslu min. 1-2 roky. Tisk na sklo,
plech a textil pro další průmyslové
využití. Komunikace v NJ podmínkou,
orientace v technické dokumentaci.
OPERÁTOR CNC strojů
Práce ve vícesměnném provozu na
plný úvazek. Odměna od 9,- €/hod,
po zapracování možnost zvýšení
odměny. Praxe v oboru min. 2 roky,
systém Sinumeric, Heidenhain,
materiál sklo, plech. Příprava
a zpracování výrobních zakázek dle
seznamu polotovarů. Požadujeme
důslednost, pracovitost a manuální
zručnost. Komunikace v NJ
podmínkou, orientace v technické
dokumentaci.
Nástup možný ihned na všechny
nabízené pozice,
volejte tel. 379 724 046.
Vlastní auto výhodou, možnost
získání příspěvku na dopravu.
Nabídky na pozice zasílejte společně
se životopisem
na email: info@dotiko.cz.

Ing. Alexandra Pilná,
Dvořákova 788, Planá – Znalec
v oboru oceňování nemovitostí.
• znalecké posudky
pro finanční úřad
(daň z převodu nemovitostí)
• znalecké posudky pro notářství
(vypořádání dědictví)
• ceny staveb a pozemků.

Dne 16.3.2012
proběhne festival
"Expediční Kamera" Planá.

TRUHLÁŘSTVÍ
- MARTIN KVĚTOŇ Slepá 244, 348 15 Planá,
Tel.: 776 178 883

Telefon: 725 474 919,
606 335 402, 374 793 132,
e-mail:
alexandra.pilna@gmail.com

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.

e-mail:martinkveton@seznam.cz

Výroba: kuchyňské linky,
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.

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.

9

vestavěný nábytek,
interiérový nábytek,
dřevěná okna, schodiště, dveře,
zárubně, tesařské práce,
pokládání podlah

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
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PLÁNSKÝ BIOGRAF - BŘEZEN 2012
Sobota 3.března
20.00 hodin,

vstupné 144 Kč

VÝLETNÍ BÁL
KOS Vás zve na druhý Výletní bál. Čeká Vás
hudba, tanec, turistika, divadlo, soutěţe,
tombola a občerstvení Podrobnosti a vstupenky na tel. 602 414 420, www.hafanstudio.cz

FILMOVÝ FESTIVAL
JIŘÍHO KALAŠE

I.ročník – 6. - 9.března 2012

Doprovodně: doprovodné projekce ve
vestibulu kina, výstava tématických
fotografií, občerstvení – Mléčňák Planá
Pondělí 12.března
20 hodin, vstupné 80 Kč

ČR
93 min.

LABYRINT
Ambiciózní Renata (Lucie Vondráčková)
točí reportáţ o mystice v současné době,
navštěvuje rituály satanistů a náhoda ji
nakonec zavede k legendě o dávných
chodbách v podzemí staré Prahy (pověst
o středověkých katakombách). V domě,
jehoţ sklepení by mohlo být bránou do
tajemného labyrintu, se začnou ztrácet
lidé. Jako by se v podzemí pod domem
cosi probudilo k ţivotu.
Čtvrtek 15.března
ČR
19.30 hodin,
vstupné dobrovolné

NEPORAŽENI
Projekce k tématu Pohraniční stráže, zajišťuje
Stanislav Kvasnička ml.

Úterý 6.března
16.30 zahájení dětské části festivalu
Zdeňkem Troškou
17.00 Nejkrásnější hádanka
98 min., 2008
vstupné 30 Kč
19.30 zahájení večerní části festivalu
Zdeňkem Troškou
20.00 Slunce, seno, jahody
83 min., 1983
vstupné 90 Kč
Středa 7.března
17.00 Čertova nevěsta
101 min., 2011
vstupné 25 Kč
20.00 Poklad hraběte Chamaré
78 min., 1984
vstupné 50 Kč
Čtvrtek 8.března
17.00 O princezně Jasněnce a
létajícím ševci
87 min., 1987
vstupné 25 Kč
20.00 Doktor od jezera hrochů
102 min., 2010
vstupné 50 Kč
Pátek 9.března
17.00 Bota jménem Melichar
71 min., 1983
vstupné 25 Kč
20.00 Slunce, seno a pár facek
127 min.,1989
vstupné 50 Kč

Československý film z roku 1956
natočený podle divadelní hry laureáta
státní ceny Milana Jariše „Přísaha“. Malá
frýdecko-místecká
posádka,
kterou
stmelila zářijová mobilizace a rozhořčení
nad mnichovskou zradou, se nechce
vzdát při březnové okupaci republiky
nepříteli bez boje. Vojákům se podaří
bránit se několik hodin proti nepříteli,
způsobit mu ztráty a nakonec čestně
opustit bojiště.

Vstupné:
máte
možnost
zakoupení
„Festivalpasu“, který je platný na všechny
filmové
produkce
dané
kategorie:
dětská představení (od 17.00 hod.)
60 Kč, večerní produkce 140 Kč.

Hrají: L.Švormová, St.Zindulka, S.Nováková,
J.Bendig, L.Trojan,M.Kantorková, K.Moučková,
U.Kluková, J. Švandová, B. Navrátil, P.Kostka,
J.irásková, I. Devátá atd.

Základní info o festivalu:
Jiří Kalaš (* 3.4.1947 - †11.2.2011) byl
nezapomenutelnou osobností v historii
Plánského biografu a velkým znalcem
českého i světového filmu. Znal se
osobně s většinou českých režisérů a
filmových tvůrců. S několika z nich také
spolupracoval a jedním nich je režisér
Zdeněk Troška, jehož tvorbu bude
prezentovat I.ročník filmového festivalu
Jiřího Kalaše.

Pondělí 19.března 20.00 hodin
ČR
Úterý 20.března 17.30 hodin
vstupné 70 Kč, důchodce 50 Kč
90 min.

ŠKOLNÍ VÝLET
Parta spoluţáků je pozvána na pobyt do
lázní. Přitom však zaţívá mnoho peripetií,
vtipných situací, ale i osobních dramat.
Souběţně s tím můţeme sledovat příběh
mladého zlodějíčka, který nastoupí do
luxusního lázeňského hotelu jako kuchař
a proţije tam svou první velkou lásku,
kdyţ se zamiluje do krásné pokojské.

Neděle 25.března
15 hodin, vstupné 40 Kč

CHOBOŤÁCI,
VELRYBA A DAREBÁCI
Vyprávění o světě, který je pro děti
samozřejmý, ale s dospělostí se vytrácí.
Představení s loutkami, hadrovými
panáky a maňásky je volně inspirováno
knihou J. Trnky – Zahrada. Nápaditá
dekorace Renaty Pavlíčkové – Vosecké
vytváří atmosféru příběhu, který proţil
snad kaţdý z nás.
Vhodné pro děti od 4 let.
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 (1964)
Pondělí 26.března
19 hodin, vstupné 50 Kč

ČR
64 min.

DÉMANTY NOCI
Reţisér Jan Němec zadaptoval Lustigovu předlohu neznaje hranic filmového
jazyka a s bravurou evropského filmaře.
Příběh neuvěřitelně zachytil pocity dvou
mladíků, kterým se podařilo utéct z
transportu smrti. Stále pronásledováni
unikají, prodírají se hustými lesy, kde
nadčasová kamera a mrazivá hudba
(ţádná) doplňují toto existencionální
téma,
lehce
surrealistické
výjevy
doplněné vzpomínkami na domov.. to vše
jen podtrhuje celkovou hutnou atmosféru.
Úterý 27.března
16.30 hodin, vstupné 30 Kč

ČR
66 min.

CVRČEK A SPOL.
Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší. Cvrček a slepice, Vodníkovy perly,
Cvrček a stroj, Krtek a filmová hvězda,
Mikeš u cirkusu, Jak Ţofka pořádala
maškarní, Štaflík a Špagetka - proutkaři.
Čtvrtek 29.března
v 19.00 hodin

Vstupné 170 Kč

DIVOKÉ KOČKY
Po půl roce se k nám vrací s novým
programem Travesty skupina Divoké kočky. Vstupenky v předprodeji kino a MěKS.
Pátek 30.března
19.00 hodin
vstupné 50, důchodci 25 Kč
Divadelní spolek Komedyjanti

BUBÁCI PRO VŠEDNÍ DEN
Vlastní úprava díla dnes jiţ trochu
pozapomenutého
humoristy
Karla
Michala.

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč
na fond kinematografie
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