Pozvánka na jednání
zastupitelstva
Ve středu 2. května se sejde na svém
13. jednání plánské zastupitelstvo. Na
programu bude diskuse občanů, zpráva
o práci Rady, 2.rozpočtové opatření
2012, zpráva o inventarizaci majetku
města za rok 2011, územní plán města
Planá, smlouva o dílo pro realizaci
akce Sběrný dvůr Planá, majetkoprávní
záleţitosti, závazek města k dokončení
inţenýrských sítí v roce 2013, činnost
Kontrolního výboru a Finančního
výboru a sportovní hala.

Oslavy 67. výročí
osvobození
Naše městečko bylo v květnu 1945
osvobozeno armádou Spojených států
amerických. Na počest 67. výročí této
události se bude v neděli 6. května
konat malá slavnost, na kterou bychom
vás tímto chtěli srdečně pozvat.
Program akce :
od 10.00 na náměstí Svobody hraje
dixielandový soubor.
10.30 – pietní akt u památníku U.S.
Army na náměstí Svobody (hymny,
projev, poloţení kytic).
11.00 – poloţení kytic u památníku
obětem II. světové války na místním
hřbitově.
Těšíme se na Vaši účast.
3. května také navštíví Planou paní
Kathy Hoffman z Kentucky, USA. Její
otec Bob Lemmons jako příslušník
16. obrněné divize pobýval v Plané
v období květen – září 1945.

Nový ředitel Základní školy
Planá
Nový ředitel Základní školy Planá
Dne 19. dubna se konal konkurz na
ředitele ZŠ. Pětičlenné komisi doplněné
o současné ředitele obou ZŠ a členy
Rady města Planá se představili tři
uchazeči.
Po
vyhodnocení
profesních
a
osobnostních
předpokladů komise
doporučila radě města jmenovat do
funkce ředitele toho uchazeče, který
vyhověl poţadovaným předpokladům.

Rada
města
toto
doporučení
akceptovala a na svém jednání dne
25.dubna jmenovala novým ředitelem
Základní školy Planá pana Mgr. Luboše
Berana, pedagoga s aprobací matematika – zeměpis, který má za sebou
téměř 20letou pedagogickou praxi a tři
a půl roku působil na ZŠ v Sokolově ve
funkci ředitele.

Slovo starostky
Město musí hospodařit
zodpovědně

Změna na plánské poště

Dlouhodobě jsme ţili v éře dosud
největšího rozvoje. Současnou ekonomickou situaci je třeba hodnotit
realisticky. Ţijeme v době, kdy
evropská ekonomika stagnuje, stát
šetří, kde se dá, daňové příjmy měst a
obcí klesají, přičemţ finanční nároky na
provoz obcí rostou. A právě proto by v
současné době mělo být naší prioritou
především udrţení současného stavu,
abychom v horším případě v budoucnu
nemuseli bojovat spíše o přeţití. Pro
příklady nemusíme chodit daleko,
čteme o nich dnes a denně v novinách.
Celkové zadluţení obcí v ČR totiţ
nadále roste a přesáhlo jiţ 83 mld. Kč.
Do kategorie obcí s vyšší mírou rizika
hospodaření bylo nově zařazeno 51
obcí.

Na pracovišti plánské pošty dochází od
2. května ke změně provozní doby a to
v sobotu. Pošta bude nově otevřena od
8.30 do 11.30 (dříve od 8 do 11) hodin.
Původní rozsah provozní doby, jak
vidno, zůstal zachován.

Letošní Den dětí v Plané
Organizátoři zvou na oslavu DNE
DĚTÍ. Konat se bude v sobotu
26. května t.r. Připraven je bohatý
program – lezení na stěně, Pohádková
cesta, výtvarné dílny, malování na
obličej, divadelní představení – a
samozřejmě je zajištěno i občerstvení.
Podrobné informace o akcích a
místech, na kterých se budou konat,
najdete dále v listu.

Jubilejní 40. Plánská
padesátka
V sobotu 21. dubna se konal dálkový
pochod Plánská padesátka. Na jeho
trasy se vydalo přes 1700 účastníků.
Letošní pochod byl poněkud výjimečný,
protoţe byl jubilejní - konal se jiţ po
čtyřicáté. To, ţe se pochod koná
kaţdoročně, a svou úrovní získal
vynikající pověst mezi milovníky
dálkových pochodů, je zásluhou
organizačního štábu. Mnozí jeho
členové v něm pracují od prvního
ročníku, objevují se i nové tváře, ale
tou největší stálicí, tím, kdo to všechno
neúnavně řídí, velí, zajišťuje a
organizuje je pan Karel Kašpar. Rada
města Plané proto rozhodla ocenit jeho
činnost veřejně na jednání plánského
zastupitelstva a věnovat mu za
dlouholetou zásluţnou činnost ve
prospěch plánského sportu pamětní
stříbrný šlikovský tolar.
MM
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Pojem „ekonomický růst", který byl
skloňován ve všech pádech několik
posledních desetiletí, začíná být
bohuţel spíše utopií neţ realitou.

Ministerstvo financí provádí pravidelný
monitoring hospodaření obcí a kaţdý
občan si můţe prostřednictvím webu
zkontrolovat, jak je hospodaření jeho
obce hodnoceno. Jedním z ukazatelů
míry rizika hospodaření je hodnota
celkové likvidity. Čím je tento ukazatel
niţší, tím je míra rizika vyšší. Hodnota
menší neţ 1 je povaţována za
rizikovou. Pro srovnání: Planá 3,36,
Tachov 2,62, Plzeň 1,56, Stříbro 1,47,
Prameny 0,29. Při porovnání míry rizik
s ostatními obcemi je zřejmé, ţe Planá
hospodaří velmi zodpovědně.
Základní otázkou správného hospodaření našeho města v současné sloţité
době je „jak předcházet finančním
problémům?“ Odpovědí musí být:
správná strategie udrţitelnosti a
dalšího rozvoje, důkladná příprava
a vyhodnocení investičních záměrů a
sledování
provozních
nákladů.
Abychom si udrţeli rozpočtovou

suverenitu, je třeba, aby se zastupitelé
chovali rozpočtově zodpovědně.
Předchozí generace nám ve městě
odkázaly
tolik
majetku,
ţe
jej
v současnosti zvládáme velmi těţko
udrţovat. Je tedy správné pořizovat
majetek nový, aniţ bychom přemýšleli
o budoucnosti?
Ne kaţdá dotace je ta správná. Některé
investiční projekty mohou následnými
obrovskými
provozními
náklady
výrazně zatíţit rozpočet města. Myslím
tím
výstavbu
zimních
stadionů,
aquaparků nebo sportovních hal.
Dotace, která nám bude v budoucnu
šetřit vlastní prostředky potřebné
k obnově a údrţbě stávajícího majetku,
by měla být tou, o kterou se bude
město ucházet. To jsou například
opravy
komunikací,
rekonstrukce
center nebo sídlišť. Jednoduše řečeno
„nebudu si stavět chatu či bazén, kdyţ
mi chybí peníze na opravu a provoz
domu, ve kterém bydlím". Tady je
důleţitá věta – nějaký majetek uţ
máme, pojďme se o něj nejprve starat,
jak nejlépe můţeme a pak stavme
nové.
Obecně se dá říci, ţe před zahájením
realizace jakéhokoliv projektu je nutné
posoudit nejen jeho ekonomickou
náročnost,
ale
také
náročnost
následného provozu s dlouhodobým
dopadem do rozpočtu obce. Z těchto
zásad vycházejí i naše investiční
záměry. V letošním roce se s vyuţitím
dotace vybuduje v ulici Kyjovské nový
sběrný dvůr, který by stejně jednou
muselo město stavět. V měsíci únoru
jsme poţádali o dotaci na regeneraci
sídliště. Tento měsíc budeme ţádat o
dotaci na opravu pramene na Sv.
Anně. Máme rozpracovánu studii na
přestavbu kina na víceúčelové kulturní
zařízení; rádi bychom tento projekt
začali realizovat v příštím roce a také
bychom chtěli alespoň část finančních
prostředků získat z dotačního titulu.
Před dokončením je projekt úpravy
chodníku vedoucího od pošty aţ
za bývalou restauraci U Medvěda tak,
aby byl zajištěn bezpečný průchod
mimo podchod v ulici Mezibranské.
Další
investice,
které
budou
realizovány ještě v tomto roce, jsou –
část fasády na ZŠ na náměstí, toalety
na ZŠ Na Valech, chodník k MŠ
Havlíčkova, dokončení kanalizace a
vodovodu
v Bezdruţické
ulici
a
vybudování nového vodovodu a
kanalizace pro dalších 9 rodinných
domků v lokalitě Planá – sever. Jestliţe
zastupitelstvo 2. května schválí pouţití
dalších prostředků na dokončení
inţenýrských sítí v roce 2013, budou se
tyto pozemky prodávat jiţ na dalším
zastupitelstvu 20. června.

Personální změny na MěÚ od
1. května

Cena Český permon pro
Jiřího Hlávku

V lednu roku 1977 uzavřel předseda
Městského národního výboru v Plané
soudruh Pondělík František pracovní
smlouvu se s. Jiřím Baronem pro výkon
funkce
vedoucího
hospodářskosprávního odboru, jak říká naţloutlý list
pracovní smlouvy v osobním spise
vedoucího správního odboru. Tehdy
28letý vrchní mistr traťové strojní
stanice začal svoji éru úředníka
městského úřadu.
Osobní spis, ve kterém jsou zaznamenány platové postupy, osvědčení ze
školení nebo zkoušky způsobilosti,
bude dne 1. května 2012 odloţen do
archivu. Pan Baron odchází do
důchodu. Uzavírá ţivotní kapitolu, kdy
působil jako pečlivý, příkladný a
vstřícný úředník. Jeho zkušenosti, které
vţdy ochotně předával, budeme ještě
nějakou chvíli postrádat.
Svoji agendu předává své nástupkyni
paní Evě Čermákové. Tato současná
vedoucí odboru ţivotního prostředí se
stane vedoucí správního odboru, oba
odbory budou sloučeny. Na uvolněné
místo referentky ţivotního prostředí po
odchodu paní Romany Štrinclové na
mateřskou dovolenou nastoupí paní
Marie Rampasová.
Tyto změny přinesou další dopady na
nové rozmístění pracovníků úřadu do
kanceláří. Věřím, ţe nezaznamenáme
velké komplikace, s pomocí informačních tabulek se kaţdý dobře zorientuje.
Rychlé zorientování a přizpůsobení se
odpočinkovému stylu důchodce přejeme všichni panu Baronovi, aby si svůj
vskutku zaslouţený odpočinek slastně
ve zdraví a v pohodě vychutnával.
Stanislava Fojtíčková, tajemnice

Ve dnech 20. aţ 22. dubna t.r. se
v Chomutově
konalo
16.setkání
hornických měst, obcí a spolků.
Zúčastnili se jej i členové plánského
Hornicko-historického spolku v čele
s jeho předsedou p. Teplíkem. Pro
plánské měla letošní účast zvláštní
význam.
Jeden ze zakládajících a
nejaktivnějších členů spolku p.RNDr.
Jiří Hlávka, který začátkem února t.r.
zemřel, obdrţel významné ocenění –
Český permon - in memoriam a to
v kategorii Nejvýznamnější počin roku.
Český permon je cena udělovaná
kaţdoročně v rámci České republiky
osobnostem nebo institucím, které se
významně
zaslouţily
o
rozvoj
hornických tradic a uděluje ji Sdruţení
hornických a hutnických spolků České
republiky. Cenou je soška permona.
Cenu převzaly dcera a manţelka J.
Hlávky.
RNDr. Jiří Hlávka ji dostal za nepřekonatelný překlad knihy Christopha Dellia
„Anleitung zu der Bergbaukunst“.
Chr. Delius (1728 aţ 21. 1. 1779) byl
báňský
odborník
a
pedagog
německého původu, profesor Banské
akadémie v Banské Štiavnici, dvorní
rada pro hornictví a mincovnictví ve
Vídni. Jeho učebnice hornictví z r. 1773
byla přeloţena do evropských jazyků a
uţívala se i v Rusku. Po více neţ
půlstoletí byla základní příručkou
báňské praxe ve světě.
Aţ do vydání této knihy byl „hornickou
biblí“ spis De re metallica libri XII
(Dvanáct knih o hornictví a hutnictví)
významného
německého
učence
Georgia Agricoly vydaný v roce 1556
v Basileji.
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Hlávkův překlad knihy Christopha
Dellia je prvním úspěšným překladem
do češtiny, kterému předcházelo
mnoho neúspěšných pokusů jiných
překladatelů. Zúročil v něm snad
všechny své jazykové a odborné
znalosti. Při práci na překladu dokázal
překonat jak obtíţe jazykové (specifika
staroněmeckých
odborných termínů
v maďarském prostředí Horních Uher
slovenské Banské Štiavnice, k tomu
psáno švabachem), tak i odborné mnoho termínů oborového hornického
názvosloví je jiţ dlouhodobě nepouţívaných.
Jiří Hlávka překlad dokončil krátce před
svou smrtí, takţe se vydání své knihy
bohuţel nedočkal. Kniha by měla vyjít
asi v polovině června t.r. a zájemci ji
budou moci koupit třeba v Hornickém
muzeu v Plané.
Milan Mertl

Těšme se tedy na to, aţ se například
nějaká slečna vdá a rozhodne se
změnit jméno, nebude muset obcházet
mnoţství úřadů, aby tuto skutečnost
oznámila, udělají to základní registry.
Stanislava Fojtíčková, tajemnice

Pozvánka na vernisáž
výstavy G. Němce

14. dubna začala letošní výstavní
sezóna v městské Galerii ve věţi.

Dušan Kokaisl.

Kulturní a okrašlovací spolek
- KOS

pro vás připravuje VÝLETNĚNÍ 2012,
které proběhne ve dnech 24. – 26.
srpna. Na přípravu a realizaci hledáme
pomocníky na organizační práce.
Studenti se zájmem o divadlo a hudbu,
kontaktujte
nás
prosím
na
kos@hafansutdio.cz
Chcete-li se zapojit do našeho projektu
„Adopce nablízko“ přijďte na další
z našich akcí. Sraz v sobotu 12. května
ve 14.00 hod. na začátku cyklostezky
do Chodové Plané. Vydáme se na
krátký výlet k jednomu z adoptovaných
kříţků a po cestě vás seznámíme
s dalšími připravovanými kroky tohoto
projektu. Více se dozvíte v sídle KOSa
nebo na tel.: 602414420.

Základní registry aneb Každý
začátek je těžký
Úředníci městského úřadu se právě
připravují na změnu, kterou všichni
zaznamenáme při zavedení základních
registrů veřejné správy. Dotkne se
kaţdého, kdo občas komunikuje
s bankou, pojišťovnou anebo s dodavatelem plynu, vody, elektřiny či
telekomunikačních sluţeb. Od červencového spuštění do ostrého provozu se
touto změnou fungování veřejné správy
má ulehčit ţivot. Občan nebude muset
dokládat údaje, které po něm stát chce,
a dokazovat jejich pravost. Půjde o asi
120 nejdůleţitějších údajů, u kterých
bude stát garantovat platnost, údaje
v registrech
budou
automaticky
povaţované za správné.
Na našem úřadě nyní registrujeme
agendy a činnostní role našeho úřadu
a hlásíme počty úředníků, kteří je
vykonávají. Tím se zpřehledňují a čistí
data. Musíme rozdělit organizační řád a
v pracovních náplních určit, který
úředník bude mít přístup do kterých
částí základních registrů. Jde o
organizační a metodickou práci, kdy
postupně vzniká mapa veřejné správy.
Čekáme na „,kuchařku“, která je
zpracovávána a která by měla
úředníkům konkrétně ukázat dopady
spuštění
základních
registrů
na
subjekty veřejné správy.
Zavedení čtyř základních registrů je
hrazeno z 85 % z evropských fondů.
Veřejná správa se stane průhlednou,
stát bude vědět kolik a za co ve veřejné
správě platí a jak fungovat efektivněji.
Občan bude moci poţádat na Czech
POINTu o informaci, který úředník se
ptal na jeho údaje. Pokud má datovou
schránku, přijde mu tato informace do
schránky automaticky.

Otvírací doba Galerie ve věţi:
úterý – pátek: 14.00 – 16.00
sobota, neděle: 14.00 – 17.00

Kateřina Slípková vystavuje
své
obrazy v naší galerii aţ do 20. května.
---------------------------------------------------Koncem května se pak představí
v galerii mladý malíř Tomáš Němec,
nedávný absolvent AVU v Praze
v ateliéru malby M. Rittsteina.

Na vernisáţi přislíbil osobní účast nejen
autor obrazů, ale i malíř Michal
Pěchouček, laureát ceny Jindřicha
Chalupeckého za rok 2003, který
přednese úvodní řeč k tvorbě Tomáše
Němce.
Jsem přesvědčen, ţe obrazy Tomáše
Němce zaujmou jak starší, tak zejména
mladší návštěvníky, jejichţ svět malíř
zachycuje.
Vernisáţ se bude konat v pátek
25. května od 17.30 hodin.
Výstava potrvá do 24. června.
Na výstavu vás srdečně zve Městské
kulturní středisko v Plané.
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Konečně přiletěli
Kdo? No přece čápi na hnízdo ve
Hřbitovní ulici. Dali si letos na čas a uţ
to vypadalo, ţe hnízdo zůstane
prázdné. Nakonec se na něm
v polovině dubna objevil pár mladých
čápů a hned se dal do práce na obnově
hnízda a zaloţení rodinky. Snad budou
mít více štěstí neţ čápi z tohoto hnízda
v minulých letech. Přestoţe vţdy
úspěšně vyseděli a vyvedli mladé,
několikrát se jim stalo osudné
elektrické vedení nad dolním koncem
ulice, které se nachází přímo v jejich
vzletové zóně.
A teď trocha teorie – snad neuškodí.
Čápi se ve volné přírodě ţiví ţábami,
hraboši, krtky, uţovkami, sysly nebo
hmyzem. Loví za chůze. Za jeden den
můţe čáp ulovit aţ 44 hrabošů významné pro zemědělství. Potravu
hledá na vlhkých loukách a mokřinách,
při březích rybníků nebo vodních toků,
někdy i na poli. Ţijí většinou v páru,
který si je věrný celý ţivot. Hnízdo
většinou staví samec, který přilétá ze
zimoviště dříve neţ samice. Do hnízda
snáší 3-5 vajec bílé barvy, ze kterých
se po 30 dnech zahřívání oběma rodiči
líhnou mláďata. Přibliţně 55-60 dní od
vylíhnutí se mláďata začínají učit létat a
po 67-70 dnech od vylíhnutí se
osamostatňují. Pohlavně dospívá čáp
aţ třetím rokem ţivota, hnízdit začíná
ve věku 4 aţ 6 let a doţívá se 8 aţ 14

let, přičemţ nejvyšší zjištěný věk čápa
byl 27 let. To bychom těm našim
plánským čápům také přáli.
MM

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc květen
2012:
6.5. – náměstí Svobody - oslava 67.
výročí osvobození města americkou
armádou. Program začíná v 10 h. Více
o programu na jiné straně měsíčníku.
Občerstvení zajištěno.
10.5. - zájezd do Divadla v
Mariánských Lázních na představení
Divadla Járy Cimrmana „Záskok“.
Odjezd v 18.50 z AN Planá.
11.5. v 18 h – MěKS Planá - vyhlášení
fotografické soutěţe DDM a uvedení
nové výstavy prací fotografického
spolku Planá. Fotografické práce
budou vystaveny v interiéru celé
budovy. Moţnost zhlédnutí máte vţdy v
době otevření knihovny.
18.5. zájezd do Divadla J.K.Tyla v
Plzni na abonentní představení „Miluji
Tě, ale…“. Odjezd autobusu: od
kapličky 17.20 h (POZOR ZMĚNA –
dříve ul.Luční), AN Planá 17.30 h.
19.5. v 16 h - sál MěKS - MěKS a
Dámský klub Planá Vás srdečně zvou
na květnové setkání „Zadáno pro dříve
narozené“. Přijďte se s námi společně
pobavit! Čeká Vás příjemné posezení,
zajímavý program, hudba a soutěţe.
Občerstvení je zajištěno.
Vstupné 20 Kč (včetně kávy).
25.5. v 17.30 h – Galerie ve věţi druhá vernisáţ letošní výstavní sezóny,
na představí mladý výtvarník Tomáš
Němec. Výstava potrvá do 24. června.
Další informace:
3.6. v 19 h - poutní kostel sv.Anny koncert muţského vokálního kvintetu
Hlasoplet pořádaný na podporu česko-německého přátelství. Vstupné činí
100 Kč a bude poukázáno na činnost
spolku na záchranu sv.Anny.
Pro ty z Vás, kteří nevíte - po roce
1990 vznikl v Tirschenreuthu pod
vedením pana Herberta Konrada
spolek na záchranu Svaté Anny –
Förderverein St. Anna, který se podle
našeho pana faráře Jaroslava Šaška
zásadně zaslouţil o obnovu tohoto
poutního místa. Kaţdou třetí sobotu v
měsíci se zde koná společná českoněmecká bohosluţba ( 21.4. ve 14 h,
dále vţdy v 17 h ve dnech 19.5., 16.6.,
18.8., 15.9. a poslední 20.10.)
Případné dotazy: P. Mgr. Jaroslav
Šašek, tel. 607 202 127.

Letní výtvarný projekt
„Výhledy“
V průběhu měsíce července a srpna se
uskuteční výtvarné ateliéry „Výhledy“
aneb okno není jen otvor ve zdi. Projekt

je určený pro zájemce o výtvarné
umění,
malíře
a
výtvarníky,
profesionály i amatéry, pro kaţdého,
kdo cítí touhu výtvarně se vyjádřit.
Projekt zahájíme o víkendu, ve kterém
se koná anenská pouť, tj.28. července
a ukončíme jej 25. srpna, kdy se
v rámci programu
„Výletnění 2012“ uskuteční vernisáţ a
výstava prací. Výtvarné ateliéry povede
lektorka Ivana Kubíčková. Zájemci,
prosím, kontaktujte: MěKS – p.Nová
(mks@muplana.cz,
374 794 223),
p. Kubíčkovou (prodejna Bylinky) nebo
p. Borůvkovou (Penzion Hafan).

Na kole dětem
Město Planá se rozhodlo podpořit
mezinárodní sportovní projekt na
podporu onkologicky nemocných dětí.
Cyklotour
2012
se
uskuteční
3.- 16.června. Peloton cyklistů v čele s
Josefem Zimovčákem vyrazí na
cyklojízdu napříč územím bývalého
Československa. Přidat se můţe kaţdý
na kousek, jednu etapu, nebo celou
trasu. Přes Planou pojede peleton 16.
června. Podrobnější informace se
dozvíte v červnovém měsíčníku.

DŮM DĚTÍ
Šachy - v sobotu 30. března se v
Domaţlicích konal krajský přebor
druţstev mladších ţáků. Za Planou
nastoupili Blanka Brunová, Matěj
Slavík, Tomáš Kubát, David Bui,
Dominik Chmiel a Michaela Marešová.
V konkurenci devíti druţstev nestačili
pouze na mistry republiky, druţstvo
Klatov a obsadili skvělé druhé místo.
Největší zásluhu na tomto úspěchu
mají Blanka Brunová a David Bui, kteří
vyhráli své šachovnice. Všem patří
poděkování za vzornou reprezentaci
Plané a šachového krouţku při DDM.

Dětský den
Srdečně všechny zveme na oslavu
DNE DĚTÍ, která se bude konat
v sobotu 26. května 2012.
Program:
14.00 – 15.30 moţnost lezení na stěně
– pro všechny odváţlivce budou
připravena lana, sedáky a vše potřebné
pro lezení na umělé stěně u školy.
14.00 – 15.30 POHÁDKOVÁ CESTA –
zápis a start u lezecké stěny.
Připravujeme stanoviště s pohádkovými bytostmi a soutěţemi pro děti (cesta
končí u koupaliště).
Na koupališti:
14.30 – 16.00 výtvarné dílny –
BATIKOVÁNÍ TRIČEK, TISK NA
LÁTKU. Trička si děti přinesou nebo
bude moţné zakoupit, na tisk si mohou
koupit látkový pytlíček (tričko 40 Kč,
pytlíček 20 Kč). Ani tentokrát nebude
chybět MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ.
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16.00 – 16.15 vystoupí děti ze
zájmových krouţků – ZUMBA, BŘIŠNÍ
TANCE, AEROBIK
16.15 – 17.15 HONZA KREJČÍK –
těšte se na divadlo, hry, …
Vstupné: pro děti 1 Kč (start pohádkové
cesty nebo na koupališti), dospělí 30
Kč (na koupališti). Dětské vstupenky
budou slosovatelné. Losovat o malé
odměny budeme na koupališti.
Občerstvení u lezecké stěny zajišťuje
Mléčňák Planá, na koupališti p.Sádlík.

Vernisáž - fotografie
Dům dětí společně s MKS a
Fotografickým spolkem Planá zve
všechny příznivce barevné i černobílé
fotografie na malou VERNISÁŢ. Ta je
připravena na 11. května 2012 v 18 h
v budově MKS Planá (knihovna).
Program: vyhodnocení a předání cen
fotografické soutěţe na téma ZIMA,
zahájení výstavy soutěţních fotografií,
zahájení výstavy nových fotografií
Fotografického spolku Planá, hudební
vystoupení – M. Vrška, Š. Vivodík

Výtvarná dílna
- 16. května, pro děti a dospělé.
Začínáme v 16 h, první patro, klubovna
DDM.
Budeme
MALOVAT
NA
HEDVÁBÍ. Vyzkoušíme si jednoduchou
techniku pro začátečníky; kaţdý si
domů
odnese
hedvábnou
šálu.
Poplatek činí 170 Kč
(včetně
materiálu).

Jak probíhal závěr 2. světové
války v Plané a okolí
Při osvobozovacích bojích v západních
a jihozápadních Čechách působily na
našem území jednotky 3. armády pod
velením generála George S. Pattona.
Armáda generála Pattona byla součástí
12. skupiny armád (12. Army Group),
které velel generál Omar N.Bradley.
3. armáda gen. Pattona byla sloţena
ze čtyř armádních sborů (U.S. Corps).
Bojů na našem území se zúčastnily
pouze dva z těchto sborů. Velitelem V.
sboru byl generálporučík Clarence R.
Huebner. Působnost V. sboru byla
dána linií Aš-Cheb-Karlovy Vary-PlzeňKlatovy. Součástí tohoto armádního
sboru byla i 97. pěší divize „Trident“ –
Trojzubec (velitel generálmajor Milton
B. Halsley) a 16. tanková divize (velitel
brigádní generál John L. Pierce), jejichţ
příslušníci osvobodili naši Planou.
Dne 4. května 1945 ve 22 hodin vydal
generál Patton velitelům V. a XII.
armádního sboru rozkaz k postupu do
výchozích stanovišť v Českém lese a
na Šumavě. Okamţik útoku byl
stanoven na časné ranní hodiny dne 5.
května 1945.

Od září 1944 začaly i na Plánsku
letecké nálety a noční bombardování.
Zima přišla brzy – jiţ uprostřed
listopadu 1944 – se sněhem a mrazy.
Mrazivá zima pokračovala i v roce
1945, jakoby se i počasí spiklo se
Spojenci proti Německu. Začínal šestý
rok války. Na východě stáli Rusové
v lednu 1945 na Odře a rychlý postup
Rudé armády vyhnal z východu aţ do
našeho kraje vlny prchajících civilistů.
V obrovských kolonách vozidel a
potahů táhly zástupy ve zvonivém
mrazu a za vysokých sněhů na západ,
poháněny jedinou myšlenkou: „Nur
nicht den Russen in die Hande fallen.“
(jen nepadnout do rukou Rusům)
Počátkem února 1945 rozstřílely
americké stíhačky cihelnu v Chodové
Plané a těţce poškodily letiště Skláře.
Cihelna byla osvětlena jako falešné
letiště a měla Američany zmást.
14. února se stal cílem soustředěného
náletu Tachov. Americká letadla
proměnila město s pomocí 126 trhacích

a opačným směrem k Američanům do
zajetí.
18. dubna překročila U.S. Army hranici
bývalého Československa v Ašském
výběţku.
20. dubna – jako dárek k Hitlerovým
narozeninámrozstříleli
spojenci
nádraţí
v Chodové
Plané
i
v
Mariánských Lázních a definitivně tak
přerušili vlakové spojení s Chebem.
Také Planá byla bombardována.
Tohoto dne začal také letecký útok na
Přimdu trhacími a zápalnými bombami,
po kterém zůstalo stát nepoškozených
pouze 12 domů.
25. a 26. dubna projíţděly Planou tanky
11. německé tankové divize, směrem
na Bor a pak na Nýrsko, kde se 4.
května vzdaly Američanům.
27. dubna padla pevnost Cheb
(Festung Eger) a pomalu ustávaly
aktivity německých jednotek. Na
přelomu dubna a května byl v kraji
relativní klid.
1. května byl slyšet bojový rachot

Chodského Újezda. Začaly střílet na
Svatou Annu a zasáhly kostelní věţ,
která začala hořet. Snad se Američané
domnívali, ţe tam jsou němečtí
dělostřelečtí pozorovatelé. Kolem 14.
hodiny dosáhly tanky Karlína a v 17
hodin padla Planá.
Pavel Nutil
(s laskavým svolením pana Švandrlíka
byly pouţity některé úryvky z Německé
vlastivědy Chodové Plané)

Zanedbávat prevenci se
může prodražit
Chodíte na pravidelné preventivní
lékařské
prohlídky
a
laboratorní
vyšetření s nimi spojená? Nebo patříte
k nemalé
skupině
občanů,
kteří
preventivní prohlídky ignorují nebo na
ně sice přijdou, ale ţádanku pro
laboratorní vyšetření hodí do koše a uţ
se u lékaře neukáţou? Pak se řadíte
mezi ty pacienty, kteří za takový přístup
ke svému zdraví budou postiţeni podle
nově připravovaného zákona. Budou
totiţ platit aţ o 50 % vyšší zdravotní
pojištění. Na prevenci má totiţ pacient
sice nárok, ale zároveň je jeho
povinností na preventivní prohlídky
chodit.

Kam s olejem a tukem po
smažení?

a 3000 zápalných bomb v trosky.
20. února napadli američtí hloubkaři
vlak z Tachova do Plané. Bylo 15
mrtvých a 30 těţce zraněných.
Následovalo rozbombardování nádraţí
v Plané.
Během března táhly přes Planou
kolony německých uprchlíků z východu. Na pochodové trase o ně pečovaly
oddíly RAD (Reichsarbeitsdienst) a HJ
(Hitlerjugend).
Koncem
března
následovaly za kolonami uprchlíků
skupiny Wehrmachtu a pochody
zajatců, kteří šli aţ ze Slezska,
obsazeného Sověty.
Na silnicích se pohybovaly v obou
směrech vojenské oddíly pěšky i na
vozidlech,
většinou
v noci,
a
pochodovaly jedním směrem do
protektorátu na pomoc východní frontě

z výšin kolem Dyleně a od Mähringu.
2. května byl nejprve pokryt Tachov
dělostřeleckou palbou a v 17 h
obsazen bez boje.
3. května byl vytrvale ostřelován
Broumov, 4. května v 16 h byl Broumov
obsazen .
Od časného rána 4. května střílelo
americké dělostřelectvo na Chodský
Újezd. Pozdě odpoledne 4. května
vstoupili Američané do Chodové Plané.
Osudového dne 5. května se americké
jednotky blíţily ze dvou směrů. Kdyţ
padl 27. dubna Cheb, otočila se 97.
pěší divize na jihovýchod s cílem
Plzeň. Útočné špice však postupovaly
velice pomalu a opatrně.
Dopoledne 5. května v 10.15 otevřely
tanky 16. americké tankové divize
palbu na Planou ze svých postavení u
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Pouţité tuky neodstraňujte tak, ţe je
vylejete do dřezu nebo do WC, odkud
se pak dostanou do kanalizace. Tam
v ţádném
případě
nepatří.
Po
ochlazení odpadní vody v kanalizaci
se totiţ tento odpad vysráţí do tuhého
stavu. Důsledkem toho je zalepení
odpadních systémů, ucpání čerpadel
a obalení sond ztuhlým tukem, coţ je
vyřadí z činnosti. Tuky se po smíchání
nečistot z mycího a pracího procesu a
z ostatních odpadních vod v kanalizaci
také částečně rozloţí. Tím vznikají
mastné kyseliny a ty pak zvyšují korozi
stěn kanalizačních potrubí.
Separace je prvním krokem k prodlouţení ţivotnosti a akceschopnosti
kanalizačních systémů.
Město rozšiřuje „odpadový” systém o
nádoby na odkládání pouţitých jedlých
olejů a tuků. Pro začátek osadí
speciálně
označené
nádoby
do
separačního hnízda v ulici Fučíkova
u prodejny, v ulici Bohušova u č.p. 771,
v ulici Jateční a ve sběrném dvoru
odpadů. Postupem času je moţné síť
rozšířit.
Do sběrných nádob je třeba olej a tuk
ukládat v uzavíratelných nádobách,
nejlépe PET lahvích. Vývoz bude
provádět jednou za měsíc firma
EKO-PF a
následně bude odpad
předávat oprávněné firmě k dalšímu
zpracování.
OŢP

Městská
knihovna
Motto na květen:
Knihkupectví je jeden
z mála důkazů, ţe lidé
stále myslí. Jerry Seinfeld
Statistika za první čtvrtletí roku 2012:
Počet návštěvníků knihovny (děti i
dospělí) - 2. 060. Počet výpůjček
(knihy, časopisy) - 6.838. Akce
knihovny (besedy, soutěţe) - 16 akcí 300 účastníků.
Informace o knihovně najdete na
www.knihovnaplana.webk.cz
Noc s Andersenem
Městská knihovna se v letošním roce
zapojila do Noci s Andersenem. Tato
akce je jiţ od roku 2000 jednou
z mnoha, kterou se české knihovny
snaţí probudit a hlavně podporovat
zájem dětských čtenářů o tištěné slovo.
První „spací noc“ byla ojedinělou akcí

dětí, pro něţ připravilo program 17.701
dospělých, celkem tedy pro letošní
ročník „ponocovalo“ 61.717 účastníků.
Mezi ně se poprvé započítala účast
našeho
dětského
oddělení.
I
devatenácti
účastníkům
Noci
s Andersenem v naší knihovně tak
mohl
poslat
pozdravný
dopis
velvyslanec České republiky v Dánsku
pan Zdeněk Lyčka. Ten na konci svého
pozdravu
napsal:
„
Kaţdého
spisovatele nejlépe ohodnotí jeho
čtenáři, bez nichţ by jeho práce
neměla smysl. Dejte mu šanci aspoň
jednou v roce. Třeba vás přesvědčí a
sáhnete po dobré kníţce častěji, aţ
dopíšete své smsky a počítač necháte
přece jen chvíli odpočívat…“.
My jsme se na začátku naší noci
vypravili do míst, kterými projde kaţdá
kniha, neţ přijde ke čtenáři – do
tiskárny. Celým vznikem vytištění knihy
nás provedl a zajímavý, srozumitelný
výklad podal pan Kňourek, kterému

jednou končí – i Noc s Andersenem
2012 …
I. Vasuková

Bonsai Merklín 2012

Jiţ devátý ročník výstavy bonsají a
suiseki od pěstitelů a sběratelů z celé
ČR se bude konat ve dnech 19. a
20.května t.r. vţdy od 9 do 18 h
v zámku v Merklíně u Přeštic.
Součástí výstavy bude jako tradičně
bohatý doprovodný program: mj.
ukázka tvorby krajinky na kameni,
aukce bonsají, přednášky, ukázky
netradičních masáţí, carvingu, Chen
taijquan s přednáškou, japonského
šermu, orientálního tance, tvorby
vinutých perel.
Po oba dny bude otevřena expozice
originál japonských koi, čajovna a
workshop Greenhorni. Zajištěn bude
samozřejmě prodej bonsají a potřeb
pro pěstitele.
Více o programu na
www.bonsaimerklin.cz

Zaniklé obce Plánska

jedné moravské knihovny, kde četlo a
nocovalo 20 dětí, která však vyvolala
takový zájem a odezvu, ţe se od té
doby šířila jako lavina po dalších
českých knihovnách.
Noc s Andersenem se dostala i za
hranice. Přidávaly se knihovny na
Slovensku,
v
Polsku,
Dánsku,
Slovinsku, ale třeba také v USA,
Austrálii …
Nocování se stalo mezinárodní akcí
s podporou mnoha státních institucí.
V průběhu let dostalo své logo, znělku
a kaţdý ročník i originální plakát
s kresbami
známých
českých
ilustrátorů.
V letošním roce se počet „spacích“ míst
dostal na číslo 1.180, nocovalo 44.067

touto cestou ještě jednou děkujeme.
Po návratu do knihovny uţ probíhal
samotný program Noci s Andersenem.
Po celý večer jsme četli z knihy
strašidelných příběhů. Soutěţilo se,
hrály scénky z pohádek, ale také byl
připraven
koncert
tří
mladých
muzikantů - Hádanky z českých
filmových pohádek. A pak se opět
soutěţilo, hrálo, ale také jedlo a
hodovalo … Do připravených pelíšků
mezi regály knih se účastníci dostali aţ
dlouho po půlnoci, ale ani to
neznamenalo, ţe uţ budou spát …
smích a špitání bylo slyšet ještě kolem
třetí hodiny. Jak to vypadalo ráno, si
jistě kaţdý umí představit. Nikomu se
z vyhřátých spacáků nechtělo, ale vše
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Na přednášku o zaniklých obcích
Plánska zve občanské sdruţení pro
obnovu tepelského regionu. Přednáška
se koná v sobotu 15. května od 17 h
v kulturním domě v Chodové Plané.
Přednáší pan Zdeněk Procházka, autor
mnoha knih s regionální tématikou.
Součástí přednášky bude i obrazová
dokumentace a moţnost zakoupit si
některou z knih přednášejícího.

ŘKC v Plané
Katolíci v Plané a okolí konají v květnu
2012 tyto akce mimo pravidelný
program:
úterý 1.5. v 17 h v Plané mše sv.
s májovou poboţností, a dále májové
kaţdé květnové úterý v 16.45 h přede
mší sv.
sobota 8.5. v 8 h Diecézní pouť
v Chlumu Sv. Maří (moţný odjezd dle
domluvy).
pátek 4. 5. v 16.30 h – adorace a mše
sv. poté.
sobota 19.5. v 17 h Svatá Anna
neděle 3.6. v 11 h v Zadním Chodově
pouť Nejsvětější Trojice.

Proč v Praze nejezdí tramvaj číslo 13?
Víte, proč věřící nevěří na pověry?
Protoţe to přináší smůlu… Proč v
Praze chybí tramvaj číslo 13? Pokud
nějaký dopravní fanoušek pojme úmysl
projet všechny praţské linky tramvají
od čísla 1 aţ do čísla 37, nemůţe
svému závazku dostát. Po lince číslo
12 totiţ následuje hned linka číslo 14.
Tramvaj číslo 13 prostě vypadla. Lidé
se s ní prý báli jezdit. Věří totiţ na
pověru, ţe číslice 13 přináší smůlu a
neštěstí. A pak ţe nejsme věřící národ!
Kdyţ lidé ztratí víru v Boha, začnou
věřit v cokoliv. Lidé tedy přece jenom v
„něco“ věří! Ale jak to „co“ ovlivňuje
jejich ţivot? G. K. Chesterton jednou
napsal: „Je velký omyl domnívat se, ţe
kdyţ lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic.
Naopak. Budou věřit v cokoliv.“
Jak se k pověrám ale postavit? Bůh
nám v Jeţíši Kristu nabízí, ţe strachy a
pověry náš ţivot ovlivňovat nemusí.
Jeţíš Kristus je totiţ Pánem nad všemi
bohy. „Jemu se všichni bohové klanějí.
A všichni, kteří slouţí modlám, budou
zahanbeni“ (Ţl 97). Jeho Duch je stále
s námi. Vyuţívejme tedy toho, ţe jsme
jeho a odevzdávejme se neustále do
jeho rukou, do jeho ochrany a do jeho
vedení… Nikdo z nás pak nebude
zklamán!
Pěkné jaro přejeme – coţ to nevidíte,
uţ to raší, uţ to kvete!
(já ša: 607202127).

Ohlédnutí za dětskou
burzičkou
Ve dnech 23.-25.března se na ZŠ na
Valech uskutečnila v pořadí jiţ třetí
burzička. A protoţe se jednalo o
charitativní akci, slíbila jsem informovat
o rozdělení výtěţku, a sliby se mají
plnit nejen o Vánocích....
Všichni pracovali ve svém volném čase
a zdarma. Během pro nás velmi
dlouhého víkendu nám rukama prošlo
cca 4100 ks oblečení, hraček,kočárků a
jiného dětského zboţí. Po zaplacení
provozních nákladů část korunek
putovala na ZŠ Valy, která platí školné
adoptovanému chlapečkovi v Indii.
Část korunek putovala do Mateřské
školy zde v Plané a do Kotce v TC
(sociální centrum).
Velký dík patří vedení ZŠ na Valech jako jediní ochotně poskytli prostory
tělocvičny. A samozřejmě všem, kteří
přišli prodat i nakoupit!!! Mé osobní
děkuji je pro všechny maminky z burzateamu,díky díky...
A snad na podzimní burzičce se
budeme těšit, děkujeme za přízeň a
všem krásné dny.
Za burza-team Andrea Seemannová

SOU Planá se prezentuje
v soutěžích
Soutěž Zámecký rendlík

v průběhu celé soutěţe jim patří veliké
poděkování.
Za SOU a ZŠ v Plané Ing. Iva Holá

Ve dnech 21. aţ 23. března 2012 se
v Hostouni konal jiţ sedmý ročník
kuchařské soutěţe „Zámecký rendlík“.
Z naší školy se jí zúčastnilo dvoučlenné
druţstvo ţáků z
oboru kuchařské
práce ve sloţení Marek Ulrych a
Antonín Dobner.
Organizátoři soutěţe v čele s panem
Václavem Procházkou se velice
snaţili o to, abychom se v jejich
zařízení cítili po celé tři dny jako
doma. Tématem letošního ročníku
byla
česká
klasická
kuchyně
v moderní
úpravě.
Soutěţící
připravovali luštěninovou polévku,
kuřecí roládu s libovolnou přílohou a
kynutý moučník. Naši ţáci si pod
vedením
učitelky
p.Ing.
Petry
Pechové připravili hrachovou polévku
s uzeným masem a kořenovou
zeleninou. Kuřecí roládu naplnili
špenátem a nádivkou s brusinkami,
jako
přílohu
zvolili
dušenou
vykrajovanou mrkev v karamelu
s opečenými škubánky. Moučníkem
byly
kynuté
mandlové
řezy
plněné pudinkovým krémem. I kdyţ se
nedostali
na
stupně
vítězů,
v
konkurenci ostatních ţáků z dalších
osmi škol dokázali, ţe jsou schopni
zvládnout
nelehké
menu
ve
stanoveném časovém limitu čtyř hodin,
ţe zvládnou dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce a jsou schopni
organizovat si samostatné vaření i bez
přímého vedení učitele. Za kvalitní
reprezentaci školy a dobré chování

Jarní kuchařská soutěž v Plzni
Dne 18. dubna 2012 se jako kaţdý
druhý rok jiţ tradičně konala kuchařská
soutěţ na Odborném učilišti a praktické
škole v Plzni.
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K údivu nás všech bylo přihlášeno 18
druţstev. Soutěţním tématem letošního ročníku byla výroba kanapek,
plněná zelenina a prostření stolu pro
dvě osoby. Za Střední odborné učiliště
Planá soutěţila dvě druţstva. Ţákyně
prvního ročníku oboru kuchařské práce
Anna Máteová a Jitka Sojková se
zhostily zadaného úkolu opravdu
svědomitě a v obrovské konkurenci
ostatních škol získaly krásné první
místo. Další druţstvo vytvořily ţákyně
druhého ročníku oboru provoz sluţeb
Nikola Slavíková a Martina Ziemanová,
které se umístily na takzvané
"bramborové" příčce.

Blahopřejeme ….

… všem plánským občankám a
občanům, kteří v měsíci dubnu t.r.
oslavili svá ţivotní jubilea. Jsou to paní
a pánové Karel Biněda, Helena Bótová,
Marie Brzická, Anna Čermáková,
Milada Černá, Anna Dologhová, Jiřina
Havlanová, Věra Chalupná, Antonie
Kovaříková, Ester Marvanová, Julius
Pál,
Marie
Petrášová,
Šárka
Podhorská, Anna Pourová, Anna
Říhová, Juraj Sura, Karel Šenolt,
Růţena Škramlíková, Marie Tříšková a
Dagmar Ţantovská.

Vzpomínka

Dne 30. května uplyne 100 let od
narození paní Berty Zdvořákové z
Plané. Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou
vzpomínku.

STP Planá
V minulém čísle jsme slíbili, ţe budeme
informovat také o naší spolupráci se
Selbsthilfegruppe
Behinderte
und
Nichtbehinderte e.V. v Tirschenreuthu v
SRN. K této spolupráci jsme byli radnicí
vyzváni v minulém roce, v souladu se
smlouvou o spolupráci mezi městy
Tirschenreuth a Planá.
Proto se v loňském únoru uskutečnily
první dohovory, na jejichţ základě byla
za přítomnosti starostů obou měst a
dalších hostů uzavřena smlouva o
vzájemné spolupráci obou organizací
sdruţujících tělesně postiţené. Při té
příleţitosti byla pro naše partnery

uskutečněna prezentace města PhDr.
M. Novotnou, kulturní program v
kostele Petra a Pavla, beseda v
penzionu na Svaté Anně. Plánovaná
prohlídka města se z technických
důvodů neuskutečnila, byl to ale
významný podnět k vybudování
bezbariérových záchodů, které Plané
chybí.
Na oplátku jsme byli na podzim pozváni
k návštěvě Wallfahrstkirsche Kappel v
SRN, kde se uskutečnila společná
bohosluţba,
beseda
a
kulturní
program.
Letos
naše
delegace
navštívila Wiesau, kde probíhal tradiční
Fasching (obdoba masopustní veselice
u nás).
V současné době připravujeme setkání
u nás, kdy chceme vyzvat naše
partnery k souboji v bowlingu. O
průběhu této akce vás budeme
samozřejmě informovat.
Našim partnerům můţeme závidět
jejich moţnosti – prostory, zapojení
jednotlivých členů do činnosti a zájem o
práci, spolupráce s církevní Charitou.
Významné
na
naší
vzájemné
spolupráci je to, ţe přispívá k poznání
metod a forem práce partnerů a
věříme, ţe i my jsme pro naše partnery
přínosem.
A závěrem pro naše členy a příznivce
několik aktualit:
5.5. organizujeme výpravu na hudební
a taneční odpoledne v Černošíně (jiţ
jsme tam byli a bylo to fajn).
10.5. ve spolupráci s MěKS návštěva
divadla v Mariánských Lázních – hra
„Záskok“ Divadla Járy Cimrmana
z Prahy.
18.5. ve spolupráci s MěKS návštěva
divadla v Plzni – muzikál „Miluji Tě,
ale....“
10.6. výlet do Lidic a na hrad Okoř.
15.6. ve spolupráci s MěKS návštěva
divadla v Plzni - opereta „Netopýr“.
17.6. výlet do Bärnau v SRN –
návštěva archeoparku.
Na červenec připravujeme pokračování
komentované vycházky Planou a
okolím.
Podrobnosti o akcích najdete na
plakátcích ve vývěsce naproti MěÚ, v
klubu důchodců a v prodejně „JOKER“
HRAČKY v ulici pod autobusovým
nádraţím.
Za výbor MO STP v ČR o.s.
předseda Josef Ansl st.

DALIBOR JANDA VYPRODÁ
VSTUPENKY…
Jak jiţ oznámila agentura Erion
Production, bude hlavním tahákem
letošního jiţ 6. ročníku Plánského
Koupáku (28.7.2012 od 14.00 hodin)
dlouholetá hvězda československé a
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české popové hudební scény – zpěvák
Dalibor Janda, jehoţ nestárnoucí hity
znějí napříč generacemi a stále
ovládají ţebříčky rádií, diskoték i
zábavných akcí. „Stále více lidí se ptá
po zahájení předprodeje, aby si včas
zajistili
vstupenky,“
říká
hlavní
organizátor Plánského Koupáku, Jiří
Fejt st. „Bude se opakovat situace,
která nastala předloni se zájmem o
vystoupení Michala Davida. Lidé, kteří
si tehdy včas nezajistili vstupenky
v předprodeji anebo brzy na místě –
měli smůlu a do areálu koupaliště se uţ
nedostali. Abychom zejména všem
plánským lidem, jimţ je především
festival určen, vyšli vstříc – zahájíme
letošní předprodej jiţ od začátku
května. Ovšem pozor na změnu: Pro
vstupenky si mohou lidé přijít do
objektu MKS na náměstí, naproti
poště. V Infocentru při Městské
knihovně
je
dostanou
za
zvýhodněnou předprodejní cenu
250,- Kč. Tuto změnu oproti tradičnímu
předprodeji ve Zlatnictví a hodinářství
Petra Šetka jsme byli nucenu udělat
z důvodu
omezení
provozu
této
prodejny. Jak vidíte, i přes nelehkou
situaci
v kultuře
jsme
vstupné
nezdraţili. Budeme spoléhat na zájem
a velkorysost sponzorů… Radím tedy
všem plánským zájemcům – zajistěte si
vstupenky včas a za výhodnou cenu –
díky Daliboru Jandovi se po nich jen
zapráší…“

MALÍŘSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE
- Petr Štulajter Zateplování fasád
Šlechtěné omítky
Malby a nátěry
Nástřiky a modelační omítky
Přestavby bytových jader
Plovoucí podlahy
Dále provádíme:
• Sádrokartony
• Nátěry podlah
Hledáme nové zaměstnance –
praxe podmínkou!
Planá, ul. Horní 897,
tel.: 374 793 193,
mobil: 604 612 198,
www.maltex.cz,
e-mail: maltex@tiscali.cz

Prodám garáž v Tylově ulici vedle
náměstí. Nová střecha, izolace, atd.
Cena 100.000 Kč.
Telefon 734 326 506.

Truhlářství Marget – zakázková
výroba nábytku – kuchyňské linky,
vestavěné skříně, dětské pokoje,
koupelnový nábytek, předsíně,
atd…. Telefon: 732 42 17 39.
e-mail: david.mar@spoluzaci.cz

Nabízím tyto služby pro váš
dům i zahradu:
Prořez a péče o dřeviny
Čištění, nátěry a drobné opravy
střech a okapů
Klempířské práce
Rizikové kácení, lesnické práce,
vyžínání křovin
Výškové práce - Arboristické práce
Kontakt: tel.: 728 729 506
viktor.nemecek@seznam.cz
Ceny smluvní na základě osobního
jednání

Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád,

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

Prodám akvárium – velikost 120
litrů- za 2.500 Kč. Topné tělísko,
koráb, písek, holandské kameny,
motor, filtr, rostliny, světlo,
teploměr, 40 ks rybiček. SPĚCHÁ.
Telefon: 605 450 735.

PLANÁ – Karlín
RD 3+1 se zahradou.
Podlahová plocha 267 m2.
Pozemek 497m2.
Obytné podkroví,
plně podsklepený, garáž.
Klidná okrajová část obce.

Lukáš Rychnovský
Tel.: 777 948 131
E-mail: rychnovsky@rokonzulta.cz

Plánské služby s.r.o.
nabízejí:
- dopravu a přepravu materiálu
kontejnerovou Avií
- dopravu palivového dříví ve
spolupráci nejen s Plánskými
lesy.
- práci ve výškách do 10 metrů
vysokozdvižnou plošinou.
- prořezání stromů, kácení
stromů a následný odvoz dřeva.
- posekání zeleně (trávy a keřů)
a následný odvoz.
Tel.č. : 374 756 230
mobil : 725 958

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.
Telefon: 725 474 919,
606 335 402, 374 793 132,
e-mail:
alexandra.pilna@gmail.com
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Cena k jednání: 1.190.000,- Kč

Nehtové a masážní
studio Lenka
• Modeláž nehtů
• Zdobení
• Manikúra, parafín
• Pedikúra
• Masáže celého těla
• Masáže lávovými kameny
Novinka: CHD Shellac - krásná úprava
přírodních nehtů bez jejich poškození.
Nepiluje se!
Gel-lak systém v sobě kombinuje lehkost laku
s nedostižným leskem a dlouhotrvajícím
nošením po několik týdnů.
Planá, ul. Horní 897,

telefon 736 443 443
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

PLÁNSKÝ BIOGRAF - KVĚTEN 2012
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 (1937)
Středa 2.května
20 hodin, vstupné 50 Kč

ČR
102 min.

BÍLÁ NEMOC
Epidemie zákeřné choroby ničí obyvatele
totalitního státu, jehoţ vůdce připravuje
válečnou expanzi. Pokus lékaře z
chudinské
čtvrti
čelit
nemoci
i
nacionálnímu fanatismu ztroskotává. Pro
filmové
zpracování
vycházející
z
inscenace ND byla připsána postava Dr.
Martina, lékaře z malé, diktátorovými
plány ohroţované země, který je ochoten
pokračovat v aktivním odporu proti násilí.
Film natočený podle stejnomenného
románu Karla Čapka je paralelou k
událostem v Německu třicátých let.

Pondělí 7.května
20 hodin, vstupné 50 Kč

USA
133 min.

ČERVENÉ STŘEVÍČKY
Klenot
americké kinematografie se
dočkal svého zrestaurování a jeho
znovuuvedení do českých kin si nenechte
ujít. Film na motiv pohádky Hanse
Christiana
Andersena
o
dívce
podlehnuvší moci magických tanečních
střevíčků,
kterou
rozpracovali
do
strhujícího příběhu o stravující vášni pro
umění a kreativní proces. Talentované
baletce Vicky (Moira Shearerová) se plní
sen v podobě angaţmá v ansámblu
inspirativního a démonického impresária
Lermontova
(Anton
Walbrook),
neúprosně
trvajícího
na
podřízení
soukromí vyšším uměleckým cílům.
Středa 9. května
ČR
17.30 a 20 hodin
vstupné 60 Kč
120 min.

PROBUDÍM SE VČERA
Komedie s originální zápletkou, v níţ si
věčně svobodný profesor češtiny Petr
díky třídnímu srazu uvědomí, ţe jediná
dívka, kterou kdy miloval, byla jeho
spoluţačka Eliška. Tehdy, v sedmnácti
letech nenašel odvahu jí říct, ţe ji má rád
a ona se pak navţdy vytratila z jeho

ţivota. Petrovi se naskytne jedinečná
šance. Cestovat zpět v čase do svých
studentských let a vrátit se do června
1989, kdy chodil do třeťáku. Dostane
moţnost napravit, co promeškal. Jenţe
zahrávat si s minulostí není jen tak.
Pondělí 14.května
ČR
16.30 hodin, vstupné 20 Kč 62 min.

ČERTOVSKÉ A
HASTRMANSKÉ POHÁDKY
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší –
O statečné princezně, O kozlu Kokešovi,
Čertovský gramofon, Vodnická pohádka,
O vodníkovi Čepečkovi – střevíčky, O
vodníkovi Čepečkovi – Hejkalova pomoc,
Vodník ve mlejně.
Úterý 15.května
USA
20 hodin,vstupné 60 Kč
110 min.

VÁLKA BOHŮ
Dlouhé věky od dob, kdy Bohové vyhráli
svůj mýtický zápas proti Titánům, se
zjevuje nové zlo zmítající světem. Šílený
touhou po moci započal král Hyperion
(Mickey Rourke) válku proti lidskosti.
Hledá
bájný
luk
Epirus,
zbraň
nepředstavitelné moci, kterou ukoval bůh
Áres. Aby luk našel, shromaţďuje
krveţíznivou armádu vojáků znetvořených jeho vlastní rukou a začíná válečné
běsnění a kruté drancování starého
Řecka. Jen ten, kdo vlastní tento luk, je
schopen vysvobodit Titány lačnící po
pomstě.
Pondělí 21.května
ČR
17.30 a 20 hodin
vstupné 65 Kč
118 min.

SIGNÁL
Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je
tak trochu odříznutá od světa, nečekaně
rozčeří sympatičtí mladíci Kája (Kryštof
Hádek) a Filos (Vojta Dyk). Přijeli prý
proto, aby vyhledali nejlepší místo pro
instalaci nového mobilního vysílače.
Vidina
zisku
vzbudí
v
místních
pochopitelné očekávání, zvláště kdyţ se
dozvědí o zajímavé finanční odměně pro
majitele pozemku, na kterém bude
vysílač stát. Vesnice se rychle stává
bitevním polem a to s vyuţitím všech
povolených i nepovolených zbraní. Je
ovšem otázkou, zda Filos s Kájou budou
schopni naplnit očekávání, do nich
vkládaná. Moţná totiţ nejsou tím, za co
se vydávají….

Úterý 22.května
20 hodin, vstupné 60 Kč

USA
118 min.

KŮŽE, KTEROU NOSÍM
Dvanáct let po smrti manţelky, jeţ
zahynula v explodujícím autě, se
renomovanému plastickému chirurgovi
Robertu Ledgardovi (Antonio Banderas)
podařilo vyvinout odolný typ kůţe, který
by byl býval jeho milovanou zachránil.
Šarmantní muţ posedlý ideou, jeţ sahá
za hranice bioetiky, se nenechá spoutat
skrupulemi ani v okamţiku, kdy se
rozhodne svůj vynález testovat.
Pondělí 28.května
20 hodin, vstupné 60 Kč

ČR
83 min.

VENDETA
Bonus „Velký divák“
Pokud měl reţisér filmu Vendeta Miroslav
Ondruš ambici přikovat diváka v kině
k sedačkám a nepustit ho aţ do konce
titulků, zřejmě se mu to v mnoha
případech splní. Jen málokoho mrazivá
atmosféra a děj filmu nechá v klidu.
Příběh zoufalého lékaře (Ondřej Vetchý),
jehoţ dceři bylo krutě ublíţeno a viníci
zůstali bez trestu, ukazuje, jak tenká je
hranice mezi pomstou a zločinem, jak
nemoţné je někdy v sobě najít sílu
odpustit, kdyţ je člověk hnán svou
bolestí, zoufalstvím a vztekem…
Dále hrají: I.Chmela, M.Tacík, O. Kaiser,
L.Šteflová
Snížené vstupné ke DNI DÉTÍ
Středa 30.května
17.30 hodin, vstupné 30 Kč

USA
103 min.

ŠMOULOVÉ
Rodinná komedie, ve které se pojí
animovaný i hraný film, uvádí na plátna
kin všem dobře známé modré hrdiny,
Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vyţene
Šmouly z jejich vesničky a během
následného
pronásledování
všichni
společně projdou kouzelným portálem,
který je zavede do našeho světa, přímo
doprostřed newyorského Central Parku.
Malí modří Šmoulové musejí dát hlavy
dohromady a najít způsob, jak se dostat
zpátky domů do vesničky dříve, neţ je
Gargamel znovu vystopuje.

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