Slovo starostky
Tentokrát na téma zneuţívání sociálních dávek.
K napsání článku na uvedené téma mě
inspirovaly nejen dopisy, které dostávám (a bohuţel se většinou jedná o
anonymy, takţe na ně nemohu
reagovat), ale také řeči, které se často
vedou bez znalosti věci.
Téma zneuţívání sociálních dávek je
často diskutovaným a pro veřejnost
citlivým tématem. Vzhledem k dále
uvedeným informacím se však zdá, ţe
se jedná spíše o politické téma neţ o
zásadní problém státního rozpočtu.
V naší republice máme několik typů
sociálních
dávek.
Objem
peněz
(zaokrouhleno na desítky miliard), které
byly vyplaceny v roce 2011, je 480
miliard. Největší část činí dávky
důchodového pojištění, asi 355 mld,
které v podstatě zneuţít nelze. Druhou
skupinu dávek tvoří dávky státní
sociální podpory ve výši asi 38 mld,
dávky nemocenského pojištění ve
výši 32 mld, příspěvek na péči 20 mld,
podpory v nezaměstnanosti 14 mld,
dávky pomoci v hmotné nouzi
4 mld. a dávky podmíněné zdravotním stavem 2 mld.
Ze všech výše uvedených typů dávek
lze spekulovat o jejich zneuţití v oblasti
dávek v hmotné nouzi (4 mld), podpory
v nezaměstnanosti (14 mld) a části
dávek státní sociální podpory, kdy
z celého objemu 38 mld můţeme o
moţném zneuţití uvaţovat asi u jedné
čtvrtiny, tedy 9 mld. Z celkového
objemu finančních prostředků určených
na sociální dávky se jedná zhruba o 26
mld, coţ činí vzhledem ke státnímu
rozpočtu asi 2 %.
Na těchto číslech jsem chtěla pouze
ukázat, ţe problém zneuţívání sociálních dávek je mediálně vděčné a často
diskutované téma, ale není tím
zásadním problémem tohoto státu.
Naší městské pokladny se tyto dávky
netýkají jiţ vůbec. Všechny sociální
dávky jsou vypláceny z jednoho místa
a to Úřadem práce. Obecní úřady
nemají ţádnou moţnost tyto dávky
ovlivňovat. U nás v Plané je moţná pro

některé obyvatele matoucí, ţe kancelář
Úřadu práce je shodou okolností
v budově
městského
úřadu,
ale
skutečnost, ţe má Úřad práce u nás
pronajatou místnost, je opravdu to
jediné, co máme společného.
Mgr. Martina Němečková, starostka

Město Planá má své hrdiny

Foto Tachovský deník

Jedná se o Davida Bui ze 4. B a
Daniela Zemka ze 4. A ZŠ náměstí.
Tito dva kamarádi se ve středu 1.února
po návratu z plaveckého výcviku stavili
po cestě domů na zamrzlém rybníku.
Tam pod jedním malým chlapcem (ze
druhé třídy) praskl v místě, kde vtéká
do rybníku potok, led. Chlapci jej vytáhli
a potom odvedli domů k rodičům. Bylo
to v době velkých mrazů a tak tomu
malému patrně zachránili ţivot. Nikomu
ve škole se s tímto svým činem
nepochlubili. Škola se to dozvěděla aţ
ve chvíli, kdy po jarních prázdninách
přišla klukům osobně do školy poděkovat maminka zachráněného chlapce.
Oba dva byli pozváni na jednání
městského zastupitelstva, kde kromě
poděkování dostali dort a malý dárek flash disk.
Kluci jsou navrţeni na „Cenu Michala
Velíška". Budeme jim tedy drţet v
prosinci pěsti, aby jejich příběh zaujal i
ostatní a Cenu Michala Velíška vyhráli
nebo se alespoň zúčastnili slavnostního večera.
Mgr. M.Němečková, starostka
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Chcete se zapojit do
systému vyrozumívání
občanů pomocí SMS?
Uţ od počátku našeho působení na
radnici jsme se snaţili najít nějaký
způsob, jak informovat občany, zvláště
v odlehlejších koutech naší obce, o
mimořádných a krizových situacích.
Shodli jsme se na tom, ţe nejefektivnější způsob je předávání
informací občanům pomocí SMS.
Zvaţovali jsme několik různých variant,
měli jsme nabídky od různých
operátorů, aţ nám situaci minulý měsíc
ulehčil Plzeňský kraj.
Kraj navázal spolupráci s firmou
Konzulta Brno,a.s., a stal se uţivatelem
sluţby „SMS – operator“.
Tato sluţba funguje tak, ţe kaţdý
občan, který chce dostávat informace o
vyhlášení mimořádné či krizové situace
na území Plzeňského kraje či okresu
Tachov, vyhlášení nouzového stavu
v dodávkách
energií
apod.,
má
moţnost se do systému přihlásit.
Přesný postup přihlášení je popsán na
adrese http://sms.kr-plzensky.cz
Do systému se přihlásíte tak, ţe
zašlete pouze jedinou SMS zprávu
v poţadovaném tvaru. Pro kaţdou
obec či město v kraji je vytvořen přesný
návod, jak tuto SMS zprávu napsat a
kam ji odeslat. Přihlášení k odběru
informací
je
zcela
dobrovolnou
záleţitostí
kaţdého
občana.
Ze
systému se můţete kdykoliv odhlásit. I
to, jak se můţete odhlásit, najdete na
výše uvedené stránce.
Protoţe se naše město rozhodlo
k systému připojit, uzavřeli jsme i my
smlouvu s firmou Konzulta Brno. Máme
proto nyní moţnost posílat i jakékoliv
další zprávy, týkající se ţivota našeho
města. Protoţe pro nás je odesílání
SMS zpoplatněno, nemusíte se obávat,
ţe bychom Vás otravovali neustálými
SMSkami.
Pro Vás se všechno výše popsané děje
bezplatně, s výjimkou přihlašovací
SMS, která Vás přijde na 3 Kč.
Kdo by nechtěl absolvovat přihlašování
SMSkou podle návodu na stránce
http://sms.kr-plzensky.cz, nebo kdo

by si přál dostávat jen informace
určitého charakteru, můţe předat svoje
tel. číslo, jméno a adresu na Městský
úřad (na podatelnu), a my ho do
systému zařadíme ručně. V systému
máme moţnost „škatulkovat“ telefonní
čísla do různých distribučních skupin.
Potom nemusíme oslovovat všechny
kvůli všemu, ale cíleně pouze jednotlivé
skupiny občanů.
Například při uzavírce silnice SvahyVíţka by dostali tuto informaci pouze
občané z Víţky.
Aby systém byl funkční a splňoval to,
co od něj očekáváme, je potřeba ho
naplnit co největším mnoţstvím čísel.
Tímto bych Vás tedy chtěl povzbudit
k zadávání Vašich čísel do systému
„SMS operátor“. Tím, ţe se můţete
kdykoliv sami odhlásit, je celá akce pro
Vás poměrně bez rizika.
Pavel Nutil

se do toho jít oproti ZŠ náměstí
Svobody, kde mě bylo sděleno, že děti
s asistenty nepřijímají. V otištěném
článku byl text napsaný kurzívou
nahrazen textem – když na druhé škole
mi bylo sděleno, že ... Za tuto
nepřesnost se redakce paní Kettnerové
omlouvá.

Evropská unie v Plané

Klub českých turistů při TJ Sokol Planá
pořádá v sobotu 21.dubna t.r. tradiční
dálkový pochod Plánská 50. Ten
letošní je jiţ čtyřicátý a to uţ je opravdu
rarita. Start je jako vţdy u základní
školy Na Valech od 7 h, na ministrasu
od 10 h a na cyklotrasy od 8 h.
Organizátoři připravili řadu tras - pro
pěší 10, 20, 30 a 50 km, minitrasu
5 km, cyklotrasy 35 a 50 km. Startovné
činí 20 Kč, na minitrasu 10 Kč.
Odměnou účastníkům budou pěkné
záţitky, suvenýr, pamětní list, razítka a
placka pochodu; účastníci minitrasy si
mohou placku pochodu dokoupit.
Partnerem akce je senátor p. Miroslav
Nenutil.
Bliţší informace zájemcům podá pan
Karel Kašpar (Stříbro, Husova 141),
tel.č. 739 578 951,
e-mail:karelkaspar46@seznam.cz.

Místopředseda Evropského parlamentu
Ing. Oldřich Vlasák a paní starostka
Mgr. Martina Němečková byli hlavními
aktéry setkání, které uspořádalo místní
sdruţení ODS v Plané.
Zaplněný sál Městské knihovny, kde se
sešli členové, příznivci ODS a hosté, byl
svědkem velmi podnětné přednášky a
diskuze s tímto vrcholným zástupcem
Evropského parlamentu. Před oficiální
částí setkání přivítala paní starostka
místopředsedu EP pana Ing. Vlasáka na
radnici. Po akci se členové místního
sdruţení a zástupci města rozloučili s
panem Ing. Vlasákem na slavnostní
večeři v salonku místní restaurace.

Omluva
V PM č.3 byl zveřejněn článek p.
M.Kettnerové, ve kterém děkovala
Základní škole Na Valech za vynikající
přístup k jejímu váţně nemocnému
synovi. V předloze článku uvedla
doslova: Tímto článkem jsem chtěla
poukázat, ţe se p.ředitelka k této
situaci zachovala velmi kladně a nebála

to je název výstavy, která bude
14. dubna zahajovat letošní výstavní
sezónu v Galerii ve věţi.

Další ztráta pro plánské kino
Celé generace návštěvníků plánského
kina tu paní znaly. Kaţdý večer seděla
v pokladně kina nebo kontrolovala u
vstupu do sálu vstupenky. Ke kinu
patřila neodmyslitelně, stejně jako Jiří
Kalaš. Uţ ale o ní píšeme v minulém
čase. Paní Bohumila Šimková v březnu
t.r. zemřela. Čest její památce.
M.Mertlová

Jubilejní – čtyřicátá
Plánská 50

Prodejní velikonoční výstava
SOU a ZŠ, Planá

Poděkování za tuto výjimečnou akci
patří všem, kteří se zúčastnili na její
přípravě,
i hostům z regionálního
sdruţení ODS Plzeň a zástupcům
okolních sdruţení ODS.
Mgr. O.Pulchartová

„Uspořádané rozvernosti“

Srdečně Vás zveme na prodejní
velikonoční výstavu ve vestibulu
Městského úřadu Planá.
Koná se v úterý 3. dubna od 9 do 15 h
a ve středu 4. dubna od 9 do 13 h.
Přijďte se podívat, co nového jsme pro
vás se ţáky připravili, vyrobili a ušili v
našich cvičných dílnách - tradiční i
moderní velikonoční výzdobu do
vašeho bytu, dárkové tašky, dekorace
na stůl i na dveře, zástěry, chňapky,
textilní doplňky, zápichy aj. V
kuchyních vyrábíme domácí nudle,
začínáme péct perníčky a velikonoční
cukroví. Mazance a beránky pro vás
připravíme čerstvé v den prodeje. Také
se zde můţete inspirovat tím, jak
prostřít velikonoční tabuli. Těšíme se
na vaši návštěvu.
Kolektiv SOU, Kostelní a ZŠ, Zámecká
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Jen přelétáme, 2004, olej
Malířka Kateřina Slípková představí
své obrazy starší, ale i ty nejnovější,
které budou mít v Plané výstavní
premiéru. Návštěvníci se mohou těšit
na „jemnou hravost“ či „hravou jemnost“ balenou v pastelové barevnosti.
Vernisáţ výstavy se koná 14. dubna od
17 hodin.
Autorku
a
její
práci
představí
v průvodním slově Václav Malina,
ředitel Galerie města Plzně.
Dušan Kokaisl, foto archiv autorky.

Očkování psů
V dubnu a květnu pravidelně probíhá
povinné očkování psů. Pan doktor Krys
bude očkovat ve své ordinaci v Plané
kaţdé úterý a čtvrtek od 16 do 18 h.
V osadách proběhne očkování v těchto
termínech:
3. května 18.15 Svahy, 18.45 Víţka,
19.00 Zliv, 19.30 Boudy.
10.května v 18.15 Týnec, 18.45 Vysoké
Sedliště, 19.00 Dolní Sedliště.
15. května v 18.15 Karlín,
19.00 Kříţenec.
Pan doktor Heller bude očkovat psy
v Pavlovicích v sobotu 19. května
takto: u obchodu 14.00 - 14.15,
křiţovatka u mlýna 14.20 - 14.35,
nádraţí 14.45 - 15.00.
Očkují se psi od 6 měsíců. Cena 100
Kč za 1 pejska. Moţnost provést
očkování trojkombinací, cena 230 Kč
za jednoho psa. Lze zakoupit přípravky
proti klíšťatům, blechám a červům.
Očkovací průkaz s sebou!

Čáp - rekordman
První čáp se letos objevil v Plané jiţ
7.března v dopoledních hodinách a to
na komíně mincovny (proti zámku). Pro
zajímavost – v letošním roce do České
republiky přiletěli jako první dva čápi
(pár) a to dne 6.března do Chebu,

plánský čáp přiletěl v rámci republiky
jako třetí.
Martin Liška ml. z Plané sleduje přílet
čápů jiţ několik let. Podle jeho
záznamů v roce 2007 přiletěl první čáp
9.března, v r. 2008 12.března, v r. 2009
8. března, v r. 2010 9.března, v r. 2011
5.března.

ZŠ náměstí informuje

Ještě neskončilo období soutěţí pro
ţáky základních škol, a někteří ţáci
školy na náměstí se uţ pyšní vynikajícími výsledky. Jelikoţ nemůţeme
jmenovat všechny, uvádíme alespoň
několik jmen, jejichţ nositelé uspěli
nejen ve školních soutěţích, ale i v
okresních kolech.
Tomáš Ţipaj z 9.A letos získal 2. místo
v okresním kole konverzační soutěţe
v angličtině.
Jiří Hynek z 8.A zabodoval hned
dvakrát, nejprve obsadil 3. místo v
okresním kole v dějepisné olympiádě,
pak ještě 1. místo v okresním kole v
zeměpisné olympiádě a postupuje do
krajského kola.
Blanka Brunová z 6.A, která uţ tradičně
zdolává soupeře v šachu a je
nositelkou titulu mistryně republiky v
šachu v kategorii D 12, zabodovala i v
okresní soutěţi Pythagoriádě a získala
2.-3. místo.
V kategorii 1.- 5.tříd ZŠ se náš školní
tým, jehoţ členy jsou Matěj Slavík z
5.B, David Bui a Tomáš Kubát ze 4.B,
Jakub Liška z 2. B a Michaela
Marešová z 1.B, probojoval na
Mistrovství ČR školních týmů v šachu
2012.
O
výsledku
dvoudenního
náročného
klání
nezapomeneme
informovat.
Z dosaţených výsledků máme velkou
radost a soutěţícím gratulujeme.
Gratulujeme i všem těm, kteří jim k
úspěchům pomohli.
Zuzana Kokaislová

6.4. - zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni
na abonentní představení „Hrobka s
vyhlídkou“. Odjezd autobusu: od
kapličky 17.20 h. (ZMĚNA – dříve
ul.Luční), AN Planá 17.30 h.
7.4. v 16 h v kostele sv.Petra a Pavla
v Plané - Velikonoční koncert Základní
umělecké školy z Kladrub se souborem
Cavalla a Cantus. Vstupné 50 Kč.
14.4. v 17 h - Galerie ve věţi - První
vernisáţ letošní sezóny patří výstavě
výtvarnice Kateřiny Slípkové. Výstava
potrvá do 20.5. Galerie bude otevřena
takto: Út aţ Pá 14-16 h, So a Ne od 14
do 17 h.
17.4. v 17 h v sále MěKS – Přednáška
PhDr. Markéty Novotné na téma
osobnost MUDr. Michaela Urbana,
který se podílel na sepsání a vydání
dvoudílných „Dějin města a panství
Planá“. Byl dlouholetým členem
zastupitelstva
města,
městským
lékařem, vlastivědným nadšencem a
majitelem domu, kde v dnešní době
sídlí městské kulturní středisko a
knihovna. Vstupné 50 Kč.
18.4. v 17.30 h – sál MěKS Přednáška
Václava
Bureše
(provozovatele Mléčňáku a dietního
poradce) na téma zdravý ţivotní styl,
zásady správné výţivy a krabičková
dieta, coţ je zdravé hubnutí a moderní
styl stravování. Vstup volný.
26.4. v 17.30 – sál MěKS - Přednáška
s besedou na téma „Německá otázka a
evropská politika“. Přednáší předseda
historické komise a člen NR KČR
PhDr.J.Groušl, CSc., a PhDr.M.Císař.
Vstupné dobrovolné
(akce přístupná veřejnosti zajišťovaná
Mgr. St.Kvasničkou).
30.4. v 18 h – koupaliště - Tradiční
pálení čarodějnic na koupališti v Plané

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc duben
2012:
3.4. od 16.30 do 18.30 h v sále MěKS –
velikonoční tvoření.
Někdy stačí dobrý nápad a velikonoční
dekorace je na světě. Tvoření nám
přijde zpestřit pan farář Šašek a
budete mít moţnost zeptat se na vše o
významu Velikonoc v křesťanství.
Tvořivou
dílnu
povede
Jana
Zámečníková. Cena kurzu je 50 Kč
(včetně základního materiálu).
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je připravováno ve spolupráci s DDM
Planá. Shromáţdění malých čarodějnic
u DDM je jiţ v 17.30 h. Ani v letošním
roce nebude chybět program pro děti,
soutěţ o nejkrásnější čarodějnici a
hudební produkce k tanci i k poslechu.
Podrobnosti najdete na plakátech akce.
Občerstvení je zajištěno. Vstupné
pouze dospělí 30 Kč, děti zdarma.
Další informace:
Rezervace na 10.5.2012 v 19.30 h –
zájezd na divadelní představení do
Divadla v Mariánských Lázních na
představení ZÁSKOK Divadla Járy
Cimrmana Praha (hra o nešťastné
premiéře hry „Vlasta“. Děj se odehrává
v české vesnici 90. let předminulého
století.) Vstupenky včetně dopravy 390
a 420 Kč – v omezeném počtu do
přízemí, jinak na I. balkon.
ZUMBA – i nadále si můţete kaţdé
úterý od 19 h přijít zacvičit Zumbu do
auly ZŠ nám. Svobody. Cvičitelka Eva
Čurková. Vstupné 50 Kč.
Plánský biograf
Začátkem března proběhl první ročník
Filmového festivalu Jiřího Kalaše, který
si našel především své dětské diváky.
Přišlo téměř 300 diváků a někteří se
zúčastnili
také
našeho
malého
festivalového kvízu. Výherci (Ovčačík,
Eger, Koták) si mohou vyzvednout
ceny v městské knihovně v její otvírací
době.
Podrobnosti na plakátech MěKS
a tel. 374 794 223, 728 488 038,
mks@muplana.cz

Městská
knihovna
Městskou knihovnu
v průběhu
měsíce
března navštívili ţáci
základních škol a

děti z mateřské školy. Ti nejmenší se
seznámili s knihovnou a jejich starší
spoluţáci
si
poslechli
tematicky
zaměřené besedy – ţáci druhých tříd
se seznámili s ilustrátory dětských knih,
třeťáci s poezií pro děti, čtvrťáci se
podívali do dob dávno minulých
v pověstech z Plané a páťáci poznali
několik autorů dobrodruţné literatury.
Jak byli spokojeni, by museli říci oni
sami,
ale
podle
počtu
nově
přihlášených čtenářů a podle půjčených
knih měla návštěva pozitivní odezvu.
V pátek 30. března se poprvé
uskutečnila na půdě knihovny Noc
s Andersenem. Patnáct nejlepších
účastníků celoroční soutěţe Čtenářská
liga proţilo noc v knihovně.
Podrobnější zprávy a fotografie z akce
můţete najít na webu knihovny
www.knihovnaplana.webk.cz

dospělé a prostředí bylo pěkně
upraveno. Nejvíce si zde půjčovala
mládeţ.
V roce 1967 zaznamenala městská
knihovna přírůstek 624 knih. Počet
výpůjček ve srovnání s minulým rokem
stoupl. Hlavními návštěvníky knihovny
byli stále mladí, počet čtenářů z řad
dospělých
byl
poměrně
malý;
pravděpodobně
díky
konkurenci
podnikových knihoven. Knihovna i
v roce 1969 nadále sídlila v domě čp.
56, sídle Občanské besedy. Hlavním
úkolem pro další období se stalo
vybudování střediskové knihovny.
V roce 1970 se městská knihovna stala
knihovnou střediskovou. Byla kulturním
centrem pro celé okolí.
V roce 1987 se knihovna přestěhovala
do budovy čp. 50, kde byla aţ do října
2010.
Dnes
knihovna
opět
sídlí
ve
zrekonstruovaném domě čp. 56. A pro
srovnání s minulostí – dnes má ve
svém fondu téměř 33 tisíc svazků knih.
Nadále plní střediskovou funkci pro
knihovnu v Černošíně, Bezdruţicích,
Horních Kozolupech, Kočově, Konstantinových Lázních a Olbramově.

Velikonoce 2012 v Plané
a okolí
Duben je v knihovně ve znamení
Čarodějnic - v oddělení pro děti i pro
dospělé probíhá soutěţ Čarodějnice a
kouzelníci v literatuře, také je
vyhlášena výtvarná soutěţ na téma
Čarodějnice. Namalujte, vystřihněte,
ušijte, upleťte, nebo jakoukoliv jinou
výtvarnou technikou vytvořte Čarodějnici. Svůj příspěvek přineste v průběhu
měsíce do knihovny. Vyhodnocení
nejlepších prací proběhne 30.dubna.

Z historie Městské knihovny
(čerpáno ze zápisů v kronikách města
Planá)
V prosinci roku 1945 vyzval předseda
místní správní komise občany, aby ze
svých knihoven věnovali hodnotné
knihy pro veřejnou městskou knihovnu.
Bylo sebráno celkem 145 knih, které se
staly základem nové knihovny. Poprvé
se však začalo půjčovat aţ v listopadu
1946. K darům od občanů město
zakoupilo další mnoţství knih, takţe
koncem roku 1947 čítala knihovna jiţ
417 svazků.
Knihovna byla do roku 1966 podle
pamětníků umístěna v domě U růţe
(dům vedle kina) bylo zde jiţ 5382
svazků
knih.
Z
nevyhovujících
místností byla přestěhována do budovy
muzea (dům čp. 56), kde byla zřízena
samostatná půjčovna pro mládeţ a pro

1.4. Květná neděle – nedělní pořad.
5.4. Zelený čtvrtek – v 17 h Planá.
6.4. v 15 h Chodský Újezd – kříţová
cesta, v 17 h Planá -Velký Pátek.
7.4. od 8 h stráţ u hrobu Jeţíšova do
18.30, v 19 h - Planá – Vzkříšení.
8.4. v 9 h Planá – Boţí hod velikonoční,
11 h Chodský Újezd, 14 h Bernartice,
15.30 h Zadní Chodov.
9.4. v 9 h Chodová Planá – Pondělí
velikonoční, 11 h – Broumov, 14 h Lestkov
Další setkávání mimo pravidelný pořad:
Sobota 21.4. ve 14 h Svatá Anna –
českoněmecká mše svatá s udílením
svátosti křtu.
Pátek 27.4. – 18,00 hod –
Tirschenreuth – farní sál – Setkání
Spolku pro Svatou Annu.
Úterý 1.5. v 17 h Planá – mše sv. a
májová poboţnost.
Úterý 8.5. – Diecézní pouť v Chlumu
sv. Maří (v 8 h odjezd).
Smysl a význam Velikonoc
Obsahem ţidovského svátku Pesach je
oslava Boha - Zachránce (Spasitele).
Ţidé si připomínají Boţí záchranu z
egyptského zotročení a slavné vyjití
(exodus)
z
Egypta.
Hospodin
vysvobodil
Izraelity
celou
řadou
mocných zásahů. Na znamení Boţí
ochrany
kaţdá
izraelská
rodina
obětovala Bohu beránka, který byl bez
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vady a jeho krví potřeli rám dveří svého
domu. Izraelité takto byli uchráněni
před zkázou, která kolem nich přešla
bez
povšimnutí.
Odtud
pochází
ţidovský název: "pesach" - "uchránění,
ušetření, přejití".

Křesťanské Velikonoce
Svátek
Velikonoc
je
oslavou
vzkříšeného Krista. Vyvedením Izraelitů
z egyptského otroctví Boţí záchranná
iniciativa neskončila! Záchrana Izraelitů
se stala předobrazem spásy člověka od
všeho zotročení, poníţení, zla a smrti.
Bůh totiţ neopustil člověka, který se od
něj odvrátil a upadl tak do područí zla a
smrti. Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o spáse došly svého
naplnění v Jeţíši Kristu, jehoţ jméno v
hebrejštině znamená: "Bůh zachraňuje,
Bůh je spása". Jeţíš sám zaujímá
místo velikonoční oběti a stává se
obětovaným beránkem bez vady. On,
nevinný, bere na sebe hřích i jeho
důsledky: utrpení, nemoci, bolest a
smrt. Dává svou krev na ochranu
(pasch) pro všechny. Ve smrti ale
nezůstal! Byl vzkříšen. Otevřel tak
cestu novou a věčnou, cestu skrze smrt
a vzkříšení k definitivnímu "exodu" vyjití, "pesachu" - přejití z tohoto světa
zotročení a smrti do světa Boţího. Tato
cesta je otevřena pro kaţdého z nás...
Svátek Velikonoc je oslavou a
zpřítomněním naší spásy a oslavou
vzkříšeného Krista.
V ţivotě nastávají nebezpečné situace,
které by nás musely přivést ke vzpouře
nebo uvrhnout v zoufalství, kdybychom
stále znovu nezačínali s onou nadějí,
která se naplno projeví při slavení
velikonoční bohosluţby liturgie Veliké
noci: Jeţíš ţije, vstal z mrtvých, Bůh ho
vzkřísil. Potupná smrt na kříţi nebyla
posledním slovem. Velikonoce nám
dávají dost světla, abychom putovali
údolím stínů plni síly, důvěry a odvahy.
(Johannes B. Brantschen) NEBOJTE
SE! Existuje Někdo, kdo drţí v rukou
osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má
v rukou klíče od smrti a podsvětí, kdo je
alfou a omegou. A tento někdo je
Láska. Jen on se můţe plně zaručit za
slova "Nebojte se".
(Jan Pavel II.)
P. Jára Šašek – 607 202 127
(sasajara@seznam.cz)

Mimikry Dokonalých Ţen
8. března zorganizovala paní Blanka
Borůvková ve své prodejní galerii MDŢ.
MDŢ neboli Mimikry Dokonalých Ţen
byla vernisáţ vtipných obrázků Dušana
Kokaisla
a
originální
přednášky
„dokonalých ţen“ kunsthistouičky Věuky
a kuátouky Zdeňky, které přítomným
hranými scénkami vysvětlily inspiraci,
smysl, a zejména puoč malíř obrazy
maloval.

Veselý večer zakončilo příjemné
posezení návštěvníků u vína mezi
obrázky v galerii.
Ti, co neměli moţnost zúčastnit se
„MDŢ“, mohou samozřejmě jen litovat,
nicméně stále mají šanci zhlédnout
prodejní výstavu obrázků aţ do
14. dubna v HAFAN STUDIO – prodejní
galerie, rodinný penzion v ulici
Dukelských hrdinů.
Blanka Iccacová foto M.Ludvík.

HAFAN STUDIO
zve na neformální setkání s panem
Jiřím Stránským.
Ve středu 11. dubna se s ním můţete
setkat mezi 17. aţ 18. h v Hafan
studiu, kde bude připraven podepsat
vám své knihy vámi donesené.
Případně některé z nich jsou k dostání
přímo v prodejní galerii – Hafan studio,
Dukelských
hrdinů
102,
Planá.
Jiří Stránský je autorem příběhů o
osudech politických vězňů, překladatel,
básník a filmový scenárista. Po celá
léta byl zakázaným autorem, aţ do
roku 1989. Protoţe psal teprve ve

vězení, začal pro něho opravdový
literární ţivot aţ počátkem devadesátých let.
V současné době můţete např. vidět
na ČT 1 seriál „Zdivočelá země“, který
byl natočen podle jeho stejnojmenného
románu. S novelou „Tóny“ je nominován na cenu Magnesia Litera 2012.

soutěţ ve zdobení velikonočních perníčků a prostírání slavnostní tabule.
Na soutěţ se sjeli ţáci středních
odborných učilišť z Klatov, Domaţlic,
Plzně, Stodu, Horšovského Týna a
Mariánských Lázní. Přestoţe se
bojovalo ze všech sil, pohodová
velikonoční atmosféra panovala po
celou dobu soutěţe.

Dětské hřiště opět otevřeno
pro veřejnost
Od 14. dubna otvíráme pro veřejnost
dětské hřiště v MŠ Smetanova ul. Po
zimní přestávce budou mít děti opět
moţnost vyuţívat ke svým hrám
lezeckou stěnu, houpačky, tobogán s
klouzačkami, pruţinové houpačky,
pískoviště a houpací hnízdo. Jistě se
všechny těší.
Pohled z mé strany není ovšem příliš
optimistický. Po zkušenostech s
provozem tohoto zařízení získaných v
minulých letech se jiţ nyní hrozím toho,
jaký nepořádek zůstane po dětech v
umývárně
(ucpaná
umyvadla,
znečištěné záchodky), jak budou
přeplněné koše petlahvemi, jak se
budou po zahradě válet papírové
kapesníky, jak budeme vymetat písek z
dopadových ploch. Připomínám, ţe
hřiště je určeno především dětem
docházejícím do MŠ a personál MŠ
není úklidovou četou pro veřejnost.
Váţení rodiče, za pořádek v tomto
zařízení zodpovídáte především vy. Vy
dohlíţejte na své děti, kontrolujte je,
vychovávejte je k tomu, aby si váţily
věcí kolem sebe. Dodrţujte provozní
řád hřiště a povinnosti v něm
stanovené. Potom budeme všichni
spokojeni. Přeji Vám hezké chvíle.
N.Kvasničková, ředitelka školy
Prodej čipů (250 Kč) proběhne v úterý
17.dubna od 16 h v MŠ Smetanova.

Pozvánka
Občanské sdruţení Ve stopách plánských Chodů srdečně zve dne 26. 4.
2012 na přednášku s besedou na téma
"Německá
otázka
a
evropská
politika"
K tématu vystoupí a na případné
dotazy odpoví předseda historické
komise a člen Národní rady Klubu
českého pohraničí PhDr. Josef Groušl
CSc, PhDr. Miroslav Císař. Akce se
uskuteční v zasedací místnost MKS
Planá. Začátek od 17.30. Vstupné –
dobrovolné.

Zdobení velikonočních
perníčků
SOU a ZŠ Planá uspořádala dne
7.března v prostorách domova mládeţe
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Absolutními vítězi se stali účastníci ze
SŠ zemědělské a potravinářské v
Klatovech. První ročník zaujal všechny
přítomné.
Doufáme,
ţe
se
v
následujícím
školním
roce
opět
setkáme v přátelském ovzduší při
porovnávání učňovských dovedností a
kreativity.
Za SOU a ZŠ Planá Ing. Iva Holá

Poděkování Pedagogickopsychologické poradně
v Tachově
Pracovnice z PPP v Tachově, Mgr.
Renata Hégrová a Bc. Štěpánka
Beránková,
přijely
vyšetřit
ţáky
s výukovými obtíţemi do školy Na
Valech. Na prvním setkání konzultovaly
problematiku výukových obtíţí s třídní
učitelkou a rodiči ţáků. Další setkání
s ţáky se uskutečnilo přímo ve výuce
ČJ. V několika následných dnech jiţ
probíhala individuální specializovaná
vyšetření ţáků, která byla vţdy
ukončena odbornými konzultacemi
s rodiči a třídní učitelkou. Děkuji jim
za výbornou spolupráci, přínosné rady,
pomoc ţákům a i za ušetřený čas
rodičů, kteří nemuseli cestovat do
Tachova.
Mgr. Martina Koťátková, tř. učitelka

Planá - lyţařská velmoc
Je to jiţ letitá tradice. Lyţařský oddíl
Tělovýchovné jednoty Sokol Planá
zajišťuje lyţařský výcvik pro ţáky
prvních stupňů základních škol v Plané.
Kolikátý je to ročník,si snad uţ nikdo
nepamatuje. Mnoho rodičů, kteří po
šest
sobot
přivedou
své
děti
k lyţařskému autobusu Plané, má
vzpomínky na to, jak oni sami coby
malí školáčci
sobotu co sobotu
odjíţděli s „Plánským lyţákem“ na
zasněţené svahy. Většinu cvičitelů
dobře znají, vţdyť právě oni vedli jejich
první krůčky na sněhu.

Výcvik musí být se vším všudy, proto je
poslední zájezd zakončen opravdovým
závodem ve slalomu a karnevalem na
sněhu. Věřte, nevěřte, ale i ti, kteří před
výcvikem na lyţích nikdy nestáli,
zvládnou bravurně projet dvě kola
slalomu. Po obědě malí „závodníci“
oblečou pečlivě připravené masky a ze
svahu ve svém reji sjíţdějí čarodějnice,
indiáni, berušky, princezny, upíři a ještě
mnoho dalších postaviček. Na závěr
proběhne
slavnostní
vyhlášení
výsledků, rozdělení medailí a diplomů.
Na ty, kteří zrovna v závodě neuspěli,
také zbude drobný dárek nebo nějaký
mls.
Miloslav Antropius

Bilance plánské organizace
STP
Jak
jsme
čtenářům
Plánského
měsíčníku posledně slíbili, budeme se
v tomto čísle podrobněji věnovat loňské
činnosti Místní organizace Svazu
tělesně postiţených v ČR o.s.
Jestliţe máme stručně zhodnotit naši
práci, musíme se v první řadě zmínit o
výletech, které pořádáme pro naše
členy, ale i pro ostatní občany města. V
roce 2011 jsme uspořádali tři výlety u
nás: výlet na zámek Ţinkovy a do NC
Olympia v Plzni, výlet na tradiční
výstavu květin a drobného zvířectva v
Čimelicích a na zámek Blatná, výlet na
zámek Loučeň, památník B. Smetany v
Jabkenicích a do Staré Boleslavi.
Uspořádali jsme také výlet do SRN –
navštívili jsme Kelheim a Weltenburg.
Byli jsme v divadle v Chebu na hře
„Příběhy obyčejného šílenství“ a
dvakrát v kabaretním divadle Pluto v
Plzni. Dvakrát jsme také navštívili
Wellness v Konstantinových Lázních a
pod vedením p. Neubergové se
uskutečnila komentovaná procházka
Planou s PhDr. M. Novotnou. Zúčastnili
jsme se také výletů, které nám nabídly
organizace STP v rámci okresu, tak
jako i my jim. Tato forma spolupráce se
osvědčila a proto ji budeme dále
rozvíjet.
Tyto naše výlety můţeme uskutečňovat
jen díky podpoře Města Planá, které
nám poskytuje dotaci na dopravu, za
coţ upřímně děkujeme. Dotaci na naši

činnost nám vloni poskytl také
Dohlíţecí výbor Jednoty, obec Kočov a
firma „JOKER“ HRAČKY, za coţ i jim
patří náš dík. Je třeba vysoce si cenit
činnost členů výboru a dalších, kteří
vykonávají
práce
spojené
se
zajišťováním akcí Svazu bezplatně a
řadu věcí hradí ze svých prostředků.
Naše práce se však nesoustřeďuje
pouze na tuto oblast. Snaţíme se
udrţovat kontakt se všemi našimi
členy, vţdyť je nás jiţ skoro 200.
Sledujeme významná výročí a naše
členky navštěvují s malým dárkem
zvláště ty, kteří jsou dlouhodobě
nemocní, nebo nechodící. Našim
členům také pomáháme při zajišťování
ozdravných pobytů. V uplynulém roce
byli např. v Sezimově Ústí a v
Konstantinových Lázních. Protoţe jiţ
nedostáváme
příspěvek
od
ministerstva zdravotnictví, jsme vděčni
za dotaci, kterou nám na tyto akce
poskytuje Krajský úřad pod vedením
pana Chovance.
V loňském roce jsme také navázali
spolupráci
se
Selbsthilfegruppe
Behinderte und Nichtbehinderte e.V. v
Tirschenreuthu v SRN. Podrobněji o
této činnosti v příštím čísle.
V letošním roce jsme jiţ s velmi
kladnou odezvou navštívili kabaretní
divadlo Pluto v Plzni a taneční
odpoledne v Černošíně. Chystáme
řadu dalších akcí, v souladu s plánem
naší organizace, který jsme pro letošní
rok přijali. Na plakátcích, ve vývěskách
naproti radnici, v klubu důchodců a ve
výlohách obchodu s hračkami „JOKER“
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najdete aktuální věci našeho Svazu
tělesně postiţených. Informace o naší
práci, aktuality ze ţivota organizace
jsou také v Plánském měsíčníku.
Vše, co děláme, není samoúčelné.
Chceme, aby naše práce přispěla ke
zlepšení zdraví našich členů, k jejich
uţšímu spojení s ţivotem města, k
jejich včlenění do společnosti. Právem
se
můţeme
pochlubit,
ţe
prostřednictvím
Svazu
tělesně
postiţených se daří
„vtáhnout"
zdravotně postiţené občany města do
společnosti,
umoţňovat
jim
plnohodnotný ţivot. O to nám všem
přece jde. Děkujeme proto všem, kteří
se aktivně podílejí na práci STP, i
všem, kteří nás podporují v naší
činnosti pomocí a finančně.
Za výbor MO STP v ČR o.s.
předseda Josef Ansl st.

Výlet do Prahy
Dne 14. března jsme navštívili Prahu.
Cílem naší cesty byla návštěva v
České televizi na Kavčích Horách a
jedinečná výstava panenek Barbie
„Dollsland“.
Na Kavčích Horách na nás čekala paní
průvodkyně, aby nám ukázala ta
nejzajímavější místa v prostorách ČT,
jakými jsou ateliéry, studia, maskérny,
kostymérny. Na
chodbách jsme
potkávali herce a jiné další známé tváře
z televizní obrazovky. Všichni se k nám
chovali mile a dovolili nám podívat se
na přímé natáčení seriálu Vyprávěj. V
ČT se nám moc líbilo a ani jsme
nepostřehli, ţe dvě hodiny zde uběhly

jako voda.....
Další naší zastávkou byla nádherná
výstava
Dollsland.
Tato
krásná
expozice výstavních panenek okouzlila
zejména děvčata. 1200 panenek a
3000 doplňků pohromadě bylo úţasnou
podívanou.
Děkujeme naší paní vychovatelce M.
Braucci a paní Mgr J. Wurmové, které
pro nás tento výlet zorganizovaly. Bez
nich bychom jen těţko tato místa
navštívili.
Děti ze ŠD na Valech v Plané.

Blanka opět bodovala
Ve dnech 10. aţ 17. března se konalo
20.mistrovství mládeţe v šachu.
Mistrovství bylo opět v Koutech nad
Desnou. Blanka Brunová startovala v
kategorii D12 jako čtvrtá nasazená
hráčka. Po prvních úspěšných partiích
se posunula na on line šachovnici.
Blanka byla poprvé na mistrovství
sama a díky on line přenosu jsme mohli
my i trenér sledovat její hru. Z devíti
partií pouze jednu prohrála a dvě
remizovala, tím navázala na úspěchy z
roku 2008 i 2010 a mistrovství potřetí
vyhrála. Blanku teď čeká příprava na
mistrovství Evropy a mistrovství světa.
Obě tyto soutěţe se letos konají v
Evropě (ME u nás v Praze a MS ve
slovinském Mariboru). Blance gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
Další úspěch slavily děti (David Bui,
Tomáš Kubát, Jakub Liška a Michalka
Marešová), které reprezentovaly školu
na krajském přeboru škol v šachu.
Vyhrály druhé místo. Poslední březnový týden je čeká REPUBLIKOVÝ
PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU, které se
bude konat letos v rekreačním
středisku POĆTA. Blahopřejeme a
budeme drţet palce.

Sdruţení dárců krve v ČR
Sdruţení dárců krve v ČR (dále jen
SDK) poţádalo o zveřejnění dále
uvedené informace. Dne 23.ledna t.r.
rozhodlo o rozšíření své činnosti pod
názvem „Vzájemná solidarita mezi
dárci krve a jejich sympatizanty“.
Smyslem a cílem akce je přispívat
svým členům na nemocniční pobyt.
Podrobné informace o členství v SDK a
podmínkách
zájemci
najdou
na
www.sdk-cr.cz.
E-mail:
sdruzeni.darcu.krve@seznam.cz.
Telefon: 774 376 540.

DŮM DĚTÍ ZVE
4.dubna je pro děti i dospělé připravena VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ
DÍLNA – vyrobíme si velikonočního

beránka (dekorace), upleteme košík
nebo budeme tvořit z keramické hlíny.
Začátek v 16 h, klubovna DDM.
Dospělí 60, Kč, děti 30 Kč, košík
dospělí 100, děti 50 Kč. S sebou:
nůţky, vyfouknuté vajíčko (i více),
přezůvky.
5.dubna - VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ
DÍLNA pro děti. Těšíme se na vás
dopoledne v době od 9 do 13 h –
klubovna DDM. Vyrobíme si drobné
dekorace (20 Kč) nebo velikonočního
beránka (30 Kč). S sebou: nůţky,
vyfouknuté vajíčko (i více), přezůvky.
17.dubna zveme všechny sportovce na
SKOROBIATLON. Začátek je ve 14 h
v tělocvičně ZŠ náměstí. Nezapomeňte
sportovní oděv a obuv.
Konec dubna bude patřit malým i
velkým ČARODĚJNICÍM.
Připomínáme:
Pro
příznivce
fotografování
je
vyhlášena FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŢ
– 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.
Fotografie můţete posílat do 15.
dubna 2012 (termín byl prodlouţen)
na adresu : l.vivodikova@seznam.cz
Dům dětí vyhlásil 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

Blahopřejeme …
… plánským občankám a občanům,
kteří v březnu t.r. oslavili svá ţivotní
jubilea. Jsou to paní a pánové

František Bejsta, Miloslava Filušová,
Jana Frouzová, Antonín Janovec,
Květa Koldová, Josef Koranda, Růţena
Kříţková,
Karel
Rangl,
Marie
Řezníčková, Anastázie Synková, Karel
Škudrna, Josef Třeštík, Josef Vacikar.
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Vzpomínka
Dne 26. března
uplynulo 100 let
od narození paní
Heleny Pospíšilové
z Plané. Kdo jste ji
znali,
věnujte
jí
tichou vzpomínku.
Děkuje syn Karel.

Pováleční kronikáři
Závěrem občasného vyprávění o
plánských
kronikářích
se
sluší
vzpomenout i na české letopisce, kteří
začali zapisovat události jiţ krátce po
skončení 2. světové války.
Jako první se ujal vedení městské
kroniky plzeňský rodák Alois Lokajíček
(1912 Plzeň-1992 Plzeň). Dle vlastního
svědectví v rodném městě absolvoval
státní reálku, následně pak v Praze
roční pedagogickou akademii a státní
učitelský ústav. Poté vyučoval na
obecních a měšťanských školách na
Plzeňsku, Sedlčansku a Klatovsku.
V Plané se ocitl v červnu r. 1945 jako
tajemník
zmocněnce
Ministerstva
školství. V období od listopadu 1945
do června 1946 byl předsedou místní
správní
komise
(předchůdce
městského národního výboru). Mezi
červnem a zářím r. 1946 zastával
funkci
samosprávného
referenta
tehdejšího Okresního národního výboru
v Plané. Především však učil na
plánské měšťance, tj. druhém stupni
základní školy. Kronikářské záznamy
začal pořizovat na základě usnesení
pléna MěNV v Plané ze září 1946.
Poslední zápis učinil za r. 1954.
Za r. 1955 zůstává kronikářský
zápis anonymní, nicméně úhledný
rukopis napovídá, ţe zapisovatelem
událostí mohl být rovněţ někdo
z místních pedagogů.
V příštích čtyřech letech nebyla
kronika psána a aţ 16. ledna 1960 byl
jako kronikář jmenován Milan Veselý
(1919 Kamenné Ţehrovice - 1993
Planá). I on byl profesí učitel.
Absolvoval učitelský ústav na Kladně a
působil na národních a středních
školách Plánska, od začátku roku 1946
konkrétně na střední škole v Plané.
Několik let pracoval na školském a
plánovacím referátu ONV v Plané.
Školská komise MěNV v Plané jej
pověřila vypracováním retrospektivních
záznamů
za
roky
1956-1959.
Následující tři roky 1960-1962 pak
zapsal běţným postupem.
V psaní kroniky následovala
dvouletá odmlka a aţ v červenci r.
1965 byla rozhodnutím školské a
kulturní komise MěNV v Plané
pověřena jejím vedením středoškolská
profesorka Alena Prachová (*1926

Praha), další z pedagogů, jejichţ
vzorné písmo zůstalo zvěčněno.
Absolventka reálného gymnasia a
Filozofické fakulty Karlovy univerzity
v Praze s aprobací francouzština a
dějepis přišla do Plané v r. 1950 a
zpočátku pro nedostatek pedagogických míst na místním gymnáziu
vyučovala
na
měšťanské
škole.
Vypracovala zpětné zápisy za roky
1963, 1964 a část roku 1965.
Událostmi roku 1966 pak uzavřela
první knihu poválečné kroniky. V druhé
knize dovedla záznamy do r. 1973 a
dalšího psaní se dle vlastních slov
vzdala ze zdravotních důvodů.
V lednu roku 1977 převzal vedení
kroniky v Plzni vyučený radiomechanik,
Vladimír Jirka (1923 Bezděkovec u
Nepomuka - 1989 Planá), který doplnil
zápisy za roky 1974 - 1976. Jak sám
uvedl ve svém ţivotopisu, byl prvním
dělnickým kronikářem města, které se
po r. 1945 natrvalo stalo jeho
domovem. Kvalitou zápisů a jejich
čitelností se rovnal svým pedagogickým předchůdcům. Druhý svazek
plánské kroniky dovedl do r. 1987.
Třetí svazek městské kroniky začal
v r. 1989 psát Stanislav Šolc (1929
Praha - 2011 Planá), původním
povoláním ruční sazeč-razítkář, později
politický pracovník u plánského útvaru
pohraniční stráţe, krátce ředitel
okresního muzea a nakonec ředitel
Okresního kulturního střediska. Psaním
kroniky se zabýval jako důchodce,
zahájil zápisem za r. 1988.
Od července r. 1991 se na základě
rozhodnutí městské rady ujal vedení
kroniky opětovně pedagog, PhDr.
Bohuš Vališ (1926 Praha-2004 Praha).
Absolvent Karlovy univerzity (čeština,
němčina) se v Plané ocitl v r. 1954 jako
vyučující na tehdejší jedenáctileté,
posléze střední všeobecně vzdělávací
škole a následně gymnáziu. Po jeho
zrušení působil na gymnáziích ve
Stříbře a Tachově. Kroniku psal do
r. 1997, i kdyţ z důvodu onemocnění
zápis za uvedený rok dokončil aţ jeho
dosavadní následovník, učitel Ladislav
Hůla (*1955 Planá). V únoru letošního
roku se na základě usnesení rady do
prací na kronice dočasně zapojila i
bývalá tajemnice Michaela Mertlová.
PhDr. M.Novotná

Usnesení z 12. zasedání
Zastupitelstva Města Planá
konaného dne 14.3.2012
ZMP bere na vědomí:
- připomínky občanů ohledně připravo-

vaného projektu regenerace sídliště.
- zprávu starostky o práci Rady města
Planá.
- informaci o zveřejnění zapracovaných
připomínek do návrhu územního
plánu města Planá na internetových
stránkách města.
- výběr nového sluţebního automobilu
podle nejniţší nabízené ceny a to
Škoda Fabia Magic Easy 1,2 HTP za
190 tis.Kč a odprodej vyslouţilého
sluţebního automobilu Fabia
za 35 tis. Kč.

3890/21 v k.ú. Planá u Mar. Lázní, od
ŘSD ČR, podle předloţeného návrhu
smlouvy.
- pouţití účelové dotace Ministerstva
kultury z Programu regenerace
městských památkových rezervací a
městských památkových zón na rok
2012 ve výši přidělené kvóty 200
tis.Kč na obnovu kulturní památky –
domu č.p. 29 a příspěvek z rozpočtu
města Planá ve výši 45 tis.Kč, tj. min.
10 % celkových nákladů určený dle
zásad MK ČR.

ZMP schvaluje:
- program podle předloţeného návrhu
doplněného o projednání změny
obecně závazné vyhlášky o regulaci
provozní doby hostinských zařízení a
zařazení za bod číslo 5.
- ověřovatele zápisu.
- Obecně závaznou vyhlášku č.3/2012,
o regulaci provozní doby hostinských
zařízení, kterou se ruší OZV č.3/2011
ze dne 19.10.2011.
- rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření příspěvkových
organizací (škol) za rok 2011 dle
předloţeného návrhu. ZMP souhlasí
s pouţitím části rezervního fondu ZŠ
nám. Svobody obsahující prostředky
z programu EU- peníze pro
konkurence schopnost škol.
- revokaci usnesení číslo 38/4 ze dne
25.1.2012 o schválení mimořádné
splátky úvěru ve výši 5 mil Kč. Město
prozatím neprovede ţádnou mimořádnou splátku úvěru aţ do zjištění
výsledku kontroly přidělené dotace na
opravu kostela ve Vysokém Sedlišti.
- nákup nového sluţebního automobilu první rozpočtové opatření 2012 podle
upraveného návrhu – příjmy 70. 225
tis.Kč, výdaje 81. 400 tis. Kč .
- dotace a dary pro sportovní a
zájmovou činnost organizací i
jednotlivců v roce 2012 podle
předloţeného návrhu.
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
darovací na budoucí převod stavby
silnice v délce 79 bm, v km 12,991
st.st. – 13,070 st.st., na pozemku p.č.

ZMP rozhodlo:
V majetkoprávních záleţitostech
- doplnit usnesení č. 36/1 ze dne
7.12.2011: pozemek p.p.č. 280/1 má
výměru 185 m2 v k.ú. Planá u
Mar.Lázní, kupní cena pozemku činí
22.200 Kč, splatnost kupní ceny před
vkladem kupní smlouvy do KN
a pozemek p.p.č.280/2 má výměru
181 m2, kupní cena pozemku včetně
dřevin činí 25.470 Kč, splatnost kupní
ceny před vkladem kupní smlouvy do
KN.
- prodat pozemky st.p.č. 119, výměra
134 m2 a p.p.č. 237/13, výměra 345
m2, kat.území Pavlovice nad Mţí za
kupní cenu 23.950 Kč,splatnost kupní
ceny před vkladem kupní smlouvy do
KN.
- vyhlásit záměr prodeje pozemků pro
výstavbu RD v k.ú. Planá, stanovilo
kupní cenu pozemků a podmínky
jejich prodeje
- vyhlásit záměr prodeje bytu č. 64/3 v
domě čp. 64 ve Hřbitovní ulici, byt 3+1
s přísl. o velikosti celkem 96,51 m2 za
nejniţší nabídkovou cenu 700 tis. Kč.
- nevyhovět ţádosti o uzavření splátkového kalendáře na úhradu dluhu.
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ZMP uloţilo:
- finančnímu a kontrolnímu výboru
aktualizovat Kontrolní řád výborů
zastupitelstva s uvedením povinnosti
zveřejňovat zápisy z kontrol na
internetových stránkách města a
předloţit Plán kontrol na rok 2012

POZOR AKCE
2. až 6.dubna t.r. budou v nově otevřeném
GOCAFFE snídaně od 7- 9 hodin pouze za 30 Kč
včetně pití.
Denní nabídka bude rozšířena o tousty a dortíky.
Na snídaně můžete zavítat každé ráno, každý první
týden v měsíci budou snídaně za 30 Kč.
www.ubytovaniplana.cz, info@plana22.com
info: 777 655 706
PENZION, náměstí Svobody 22,
348 15 PLANÁ

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a
Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme
kuřice,
ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnů,
cena 138-152 Kč/ks,
starší 20 týdnů-158 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční:
ve čtvrtek 19.dubna 2012
u autobusového nádraží v Plané v 16.45 h.
Případné bližší informace : 728605840,
728165166 415740719.

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
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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

PLÁNSKÝ BIOGRAF - DUBEN 2012
Pondělí 2.dubna
20 hodin, vstupné 65 Kč

USA
97 min.

TOHLE JE VÁLKA !
Dva špičkoví agenti CIA, Tuck (Tom
Hardy) a FDR (Chris Pine), jsou kamarádi
na ţivot a na smrt. To ovšem pouze do
doby, neţ se oba zblázní do jedné a téţe
slečny - Lauren Scottová (Reese
Witherspoon). Kariéristka Lauren je sice
ve svém pracovním ţivotě úspěšná, ale
její milostný ţivot je jedna velká
katastrofa. Poté, co ji nechá přítel, kvůli
kterému se přestěhovala z milované
Atlanty, nemá na randění a hledání
nového vztahu ani pomyšlení. S tím se
ale nespokojí její praštěná kamarádka
Trish, která ji přemluví, aby zkusila najít
nové štěstí v lásce …

Pondělí 16.dubna
17.30 hodin
20 hodin, vstupné 80 Kč

ČR
105 min.

ČTYŘI SLUNCE
Kolik sluncí je třeba, abychom byli
šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel z
menšího města vypráví o touze proměnit
svůj ţivot k lepšímu, ale také o tom, jak
často jsou děti ovlivňovány přešlapy
svých rodičů. Téměř čtyřicetiletý, ale
pubertou doposud zmítaný otec od rodiny
Jára (Jaroslav Plesl) se stále nepoučil z
vlastních chyb a jeho úlety s sebou
přinášejí komické momenty. S partnerkou
Janou (Anna Geislerová) vychovávají dvě
děti. Starší z nich je dospívající syn z
Járova prvního manţelství Véna (Marek
Šácha), který v příběhu sehraje klíčovou
roli. Hrají: Jaroslav Plesl, Marek Šácha,
Karel Roden, Aňa Geislerová, Klára
Melíšková,
Igor
Chmela,
Anička
Bubeníková, Jiří Mádl, Jana Plodková,
Klára
Pollertová-Trojanová,
Marie
Ludvíková, Vladimír Merta, Zuzana
Kronerová, Kryštof Rímský, Kateřina
Jandáčková, Mária Pavlová atd.

Z pokladnice českého filmu uvádíme
dva snímky režiséra Alfréda Radoka
(1914-1976)
Rok 1948
Úterý 24.dubna
19 hodin, vstupné 50 Kč,

DALEKÁ CESTA
Prvotina Alfréda Radoka z roku 1948 je
mimořádně silný, sugestivní film, který
zvláštním způsobem vyuţívá dobové
nacistické dokumenty. Byl ve své době
chápán především jako návrat k okupační
tématice. Příběh ţidovské lékařky Hany
Kaufmannové a jejího manţela Antonína
Bureše se doma nesetkal s přijetím, jaké
by si zaslouţil. Radokův skrytě osobní tón
a pokus o nekonvenční filmový tvar byly v
době nastupující totality a antisionistické
propagandy nařčeny z formalismu.
Forma zpracování filmu se stala pro
komunistický reţim natolik neúnosnou,
ţe byl film nejprve nakrátko odsunut do
venkovských kin a posléze zcela vyřazen
z distribuce. Ani více neţ půlstoletí od
svého vzniku neztrácí nic ze své
působivosti.

Rok 1956
Středa 25.dubna
Úterý 3.dubna
20 hodin, vstupné 65 Kč

19.00 hodin, vstupné 50 Kč

USA
132 min.

Úterý 10.dubna
20 hodin, vstupné 65 Kč

ČR
96 min.

DĚDEČEK AUTOMOBIL

MISSION IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL
Špionáţní agentura IMF má obrovský
problém. Právě kdyţ její eso, Ethan Hunt
(Tom Cruise), provádělo tajnou operaci v
Moskvě, spáchal kdosi úspěšný bombový
útok na Kreml. Ruští představitelé jsou
rozezlení na nejvyšší míru a mluví
dokonce o válečném aktu. A protoţe se
všechny nitky sbíhají právě u IMF,
americký prezident dá pro jistotu od
agentury oficiálně ruce pryč vyhlášením
„Ghost Protocolu“, čímţ ji odřízne od
zdrojů, zázemí, podpory a z jejích členů
udělá lidi na odstřel.

ČR
108 min.

Pondělí 23.dubna
16.30 hodin, vstupné 30 Kč

ČR
62 min.

DO POHÁDKY ZA
ZVÍŘÁTKY II.
Pásmo pohádek pro nejmenší: O
starém psu Bodříkovi, Cvrček a pavouk,
A neříkej mi Vašíku, Velbloudí nápady,
Jak štěňátko dostalo chuť na med,
Statečné kuřátko, Krtek zahradníkem

USA/GB
110 min.

Česká veselohra o průkopnících automobilismu. Film podle stejnojmenné knihy
Adolfa Branalda je koncipován jako
úsměvná vzpomínková rekonstrukce či
nostalgická představa zrodu českého
automobilismu
počátkem
dvacátého
století v kombinaci s milostnou zápletkou
českého závodníka Františka a dcery
francouzského automobilového mechanika Nanette. Svou obrazovou stylizací
však zároveň evokuje i časově se
shodující zrod samotné kinematografie:
např. Hned v úvodní sekvenci sledujeme
dokumentární a inscenované záběry
tzv. Filmových aktualit z přelomu století.
V rámci autentičnosti zvolil Radok také
mezinárodní obsazení s česko-francouzskou jazykovou výbavou herců.

KONTRABAND
V Hollywoodu zavál drsný severský vítr.
Jeden z nejtalentovanějších evropských
reţisérů současnosti, Islanďan Baltasar
Kormákur, se rozhodl ukázat světu, jak v
jeho pojetí vypadá nekompromisní thriller.
Do hlavní role si vybral Marka Wahlberga,
který má s tímhle ţánrem letité
zkušenosti (Odstřelovač, Čtyři bratři).
„Profesionální mstitel“ zde hraje Chrise
Farradaye, spořádaného otce od rodiny,
který se kdysi taky pohyboval za hranou
zákona, kdyţ pašoval různé zboţí ze
Střední Ameriky do USA.

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.

Ve vstupném je zahrnuta 1Kč
na fond kinematografie
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