Jsou před námi letní měsíce –
přejeme proto Vám všem krásné
léto, spoustu nevšedních zážitků a
dobrou pohodu při pobytu u moře
nebo jinde u vody, na horách, na
cizokrajných cestách, ale i doma –
každému podle jeho chuti.

podle zpracovaného projektu součástí
plochy
určené
ke
zřízení
tzv.
centrálního parku. V budoucím parku
se počítá se zónami klidu a odpočinku
s posezením na lavičkách u vodních
ploch, ale také s vybudováním zařízení
pro nejrůznější sportovní a zájmové
aktivity - třeba dětské hřiště, in-line
dráha a podobně.
O dalších záměrech města zase někdy
příště.
V červenci a v srpnu mají zastupitelé
prázdniny. Ráda bych popřála všem
plánským občanům vydařené léto a
dětem pěkné prázdniny.
Mgr. Martina Němečková, starostka

Upozornění
Slovo starostky
Na předposlední straně tohoto PM je
zveřejněno usnesení ze 14.jednání
plánských zastupitelů konaného dne
20.června. Mimo jiné se v něm dočtete,
že bude obnovena nafukovací hala na
hřišti za budovou valské základní školy.
Odborná firma instaluje nové plachty a
to vše včetně montáže za cca 660 tisíc
korun. Velkou část této částky
uhradíme z přijatého pojistného plnění
za spadlou halu. Toto řešení je rychlé a
umožňuje využít stávající zařízení a
vybavení (např. napojení na sítě, šatny
v budově školy). Zastupitelé se touto
záležitostí zabývali již potřetí. Proti
navrhovanému a nyní již schválenému
řešení - obnovit stávající nafukovací
halu – někteří navrhovali postavit zcela
nový typ nafukovací haly, další pak
navrhovali postavit v Plané pevnou
budovu víceúčelové haly v prostoru
mezi chodníkem ke stadiónu a domy s
pečovatelskou službou ve Smetanově
ulici. Taková hala by ale stála
minimálně 70 milionů. Nemalé by byly
její provozní náklady a také povinné
odpisy. Při rozhodování, zda přijmout
toto řešení, by se muselo velmi
zodpovědně posoudit, jestli by takové
zařízení bylo přiměřeně k vysokým
nákladům dostatečně využíváno.
Prostor, na kterém by tato hala mohla
být někdy v budoucnu postavena, je

S platností od 3.září 2012 bude zajištěn
provoz referátu nepojistných sociálních
dávek
(dávek
hmotné
nouze)
na kontaktním pracovišti v Plané
(v budově městského úřadu) pouze
jednou týdně a to v pondělí v době od
8 do 17 hodin.
Ostatní pracovní dny bude provoz
zajištěn na kontaktním pracovišti
v Tachově (T.G.Masaryka 1326,
347 01 Tachov) takto: Út 8 – 13, St 8 –
17, Čt 8 – 13, Pá 8- 13 h (jen nové
žádosti).

Výzva pro trhovce
Na
Anenské
pouti
v sobotu
28.července srdečně uvítáme všechny
prodejce s tradičním pouťovým zbožím.
Kontaktujte nás a my Vám sdělíme
podmínky a možnosti. Kontakt: MěKS
Planá, náměstí Svobody 56, 348 15
Planá, email: mks@muplana.cz, tel.
374 794 223, 728 488 038.

30. června v 17 hodin zahájí Galerie ve
věži svoji další výstavu malíře a
sochaře Michala Novotného, který
v uměleckém
světě
používá
pseudonym M I C L .
MICL absolvoval Akademii výtvarných
umění v Praze, kde v letech 1992-1997
prošel ateliérem monumentální tvorby
Jiřího
Načeradského,
ateliérem
konceptuálních tendencí Jiřího Davida
a sochařským ateliérem
Karla
Nepraše.
MICL je básníkem reality a snů, které
překlápí na malířské plátno. A to je
důvod, proč bychom měli všichni jeho
obrazy zhlédnout.

Upozornění pro motoristy
V době konání Anenské pouti, tj.
v sobotu 28.července budou prostory
náměstí v Plané uzavřeny pro veškerý
provoz od 8 do 19 hodin.

Výlepové plochy města
MěKS spravuje 8 výlepových ploch
města (Bohušova ul., Fučíkova ul.,
Hřbitovní ul., nám.Svobody, Plzeňská
ul., Tylova ul., U rybníka - kaplička,
Wolkerova ul.).Poplatek za samovýlep
byl dočasně pozastaven, ale určitá
pravidla zůstávají i nadále: 1) svolení k
výlepu MÚ nebo MěKS a označení
plakátů razítkem, 2) na plakátovací
plochu umisťujeme jeden kus tiskoviny,
3) plakáty vylepujeme s ohledem na
ostatní výlep.
M.Nová
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Prasata v žitě

Bude se opravovat
Během letních měsíců opraví firma
Strabag
vybrané
komunikace
a
chodníky.
Bude
to
přístupová
komunikace do obce Kříženec v úseku
od první odbočky od hlavní silnice k
prvnímu objektu. Tam je vozovka
nejvíce vymletá a v zimě nesjízdná. Na
sídlišti Fučíkova se opraví asfaltové

chodníky, a to páteřní chodník od
novinového stánku podél věžáků a
chodníky od ubytovny dolů po obou
stranách. V Tachovské ulici je to část
komunikace od křižovatky Tachovská a
Na Příkopech, t.j. od čp. 145 až k čp.
147. Ve Slovanské ulice se přeasfaltuje
chodník pro pěší od náměstí dolů, který
je na mnoha místech propadlý. Ve
školce Havlíčkova se bude opravovat
chodník od branky ve Wolkerově ulici
ke hlavnímu vchodu budovy. Vyjmenované opravy budou stát asi 1,4 mil. Kč.
Kromě komunikací se o prázdninách
budou opravovat dívčí WC ve školní
budově Na Valech a na školní budově
náměstí Svobody se začne opravovat
fasáda na čelní straně (do parku).
(MM s využitím podkladů OSMI)

Obnova pramene zřejmě
dostane zelenou
Jak už jsem psal v minulém čísle PM,
požádali jsme o dotaci na opravu
pramene pod Sv. Annou z programu
Cíl 3 - Česká republika - Svobodný stát
Bavorsko. V minulých dnech jsme
dostali písemné vyrozumění, že naše
akce s názvem „Pramen pod Svatou
Annou – obnovení společného dědictví“
byla Regionálním řídicím výborem
Euroregia Egrensis doporučena ke
kofinancování z prostředků dispozičního fondu Cíl 3. Vypadá to tedy, že po
podpisu smlouvy na financování
projektu budou moci konečně začít
vlastní práce na obnově stavby
pramene.
Pár slov k historii pramene:
Pramen se nachází na severním úpatí
svatoanenského vrchu. Vršek byl už
od dávných dob posvátným místem.
Husitské války způsobily, že byly
zničeny všechny záznamy a my dnes
nevíme, kdy přesně byl na kopci postaven kostel. Tradice říká, že místo je
posvátné už víc než 1000 let. Christian
August Pfalz, kazatel v chrámu Sv.Víta
v Praze, uváděl ve své knize v roce
1673, že kostel na Sv. Anně je už 700
let stár. To by znamenalo, že byl
založen již v 1. tisíciletí po Kristu.
Pramen sám byl považován za zázračný od nepaměti. Pfalz ve své knize také
uvádí
řadu
případů
zázračného
uzdravení díky vodě z pramene.
Pramen byl využíván poutníky, kteří
vodu buď pili, nebo s ní potírali své
nemocné údy.
Nad vývěrem pramene byla v roce
1667 vybudována kaple a ozdobena
dvěma
erby:
Sinzendorfským
a
Althanišským. V současné době dole u
kovového výtoku ze studánky je
výrazný letopočet 1760, jde o rok
opravy stavby.
P. Nutil, místostarosta

Město Planá nestojí stranou

Konto Míša

Naše město se v průběhu minulých let
stalo členem některých sdružení, svazů
či společností. Pro zájemce uvádím
více podrobností.
V roce 2006 jsme se stali členem
obecně
prospěšné
společnosti
GeoLoci. Jejím hlavním úkolem je
koordinace aktivit geoparku, který
vznikl na území Konstantinolázeňska,
Stříbrska a Plánska. Tento park byl
v dubnu letošního roku
vyhlášen
Národním
geoparkem.
Veškeré
informace naleznete na stránkách
www.geoloci.cz.
Od
roku
2004
jsme
členem
občanského sdružení Místní partnerství
Český Západ a od roku 2008 jsme
zařazeni do územní působnosti Místní
akční skupiny Český Západ (MAS).
Informace o tomto sdružení na
stránkách www.leader-ceskyzapad.cz
Ještě dříve, a to v roce 1999 jsme
vstoupili do Sdružení měst a obcí
Plzeňského kraje. Toto sdružení
pomáhá svým členům hájit zájmy
samospráv, spolupracuje s poslanci a
koordinuje
postupy
při
řešení
jednotlivých
problémů.
Více
na
www.smopk.cz
Nejdéle, a to od roku1994 jsme členem
Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska. Vzhledem k tomu,
že se nacházíme právě uprostřed
turistické sezóny, ráda bych Vás
s tímto sdružením blíže seznámila.
SHS ČMS je dobrovolná organizace
sdružující města a obce, na jejichž
území
se
nacházejí
významné
nemovité památky nebo městské
památkové zóny a rezervace. V roce
1992 vznikl Program regenerace MPZ
a MPR jako nástroj obnovy kulturních
hodnot. Vzhledem k tomu, že v našem
městě se také nachází MPZ a
v Ústředním
seznamu
kulturních
památek máme zapsáno několik domů
a jiných staveb, jsme již také několikrát
z tohoto programu čerpali finanční
prostředky. Další neméně důležitou
aktivitou sdružení je organizování Dnů
evropského dědictví. Tato akce probíhá
každoročně v druhém zářijovém týdnu
již od roku 1991. V těchto dnech se
otevírají veřejnosti zajímavé památkové
objekty, včetně těch, které jindy
přístupné nejsou. Dny evropského
dědictví jsou často prezentovány pod
zkratkou EHD. Hlavním materiálem
EHD je katalog, který slouží jako
průvodce po této akci v naší zemi.
Nechte se nejen v těchto dnech
inspirovat nápady na Vaše letní
cestování.
Veškeré
informace
naleznete na stránkách sdružení
www.shscms.cz
M. Němečková, starostka

Právě před 20 lety - v roce 1992 se
v Plánském
měsíčníku
objevily
několikrát za sebou informace o
probíhající celonárodní peněžní sbírce
nazvané Konto Míša. Jen pro
připomenutí – sbírku vyhlásila Nadace
Charty 77 a pojmenovala ji po malém
chlapci Míšovi ze Slovenska. Ten nutně
potřeboval operaci mozku a jeho
lékařka zjistila, že náročnou operaci by
mohla provést nemocnice ve Švédsku
na takové zákroky patřičně vybavená.
S úhradou operace tehdy pomohla
právě Charta 77. Následně se na ni
začali obracet další pacienti s žádostí o
pomoc. Po různých peripetiích se
nakonec Charta 77 rozhodla vyhlásit
peněžní sbírku, z jejíhož výtěžku by byl
pro
některou
nemocnici
v Československu zakoupen unikátní
přístroj Leksellův gama nůž umožňující
provádět operace na mozku bez
nutnosti otevírat lebku. Tehdy v roce
1992 bylo v Evropě jen 7 těchto
přístrojů, ten, který byl zakoupen
z výběžku sbírky, nesl výrobní číslo 37.
Sbírka se v krátkém čase stala opravdu
celonárodní záležitostí. Přispívali do ní
snad
opravdu
všichni
u
nás
v Československu, ale mnoho dárců
bylo i z ciziny. Vůbec prvním dárcem
byla slavná švédská spisovatelka Astrid
Lingrenová, dalším tehdejší prezident
Václav Havel.
Výsledek sbírky byl ohromující –
podařilo se vybrat přes 90 milionů
korun. Za ně byl zakoupen a v tehdy
nové pražské nemocnici Na Homolce
instalován přístroj, na kterém bylo za
dobu jeho působnosti vykonáno přes
10 tisíc operací mozku. Operováni tam
byli i někteří pacienti z Plané.
Plánští občané se nenechali zahanbit.
Možná si ještě někteří vzpomenou, že
příspěvky se vybíraly na mnoha
místech a na mnoha veřejných akcích,
přispívali jednotlivci, ale i různé spolky
a firmy. Před 20 lety Plánští prokázali,
že jsou ochotni přispět na potřebnou a
dobrou věc. A od té doby to ukázali
vícekrát – vzpomeňte například na
povodně, vyhořelou střechu fary nebo
Tříkrálové sbírky.
M.Mertlová
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Instalace v Otíně
V listopadu minulého roku nás oslovila
slečna Štěpánka Kotková, studentka
3. ročníku sochařství na Ústavu umění
a designu Západočeské univerzity
v Plzni. Měla v úmyslu zhotovit a
umístit v kostele Jména Panny Marie
v Otíně uměleckou instalaci. Město
jako majitel kostela dalo tomuto nápadu
zelenou, mírně podpořilo projekt i
finančně, a na jaře letošního roku tedy

Doprovodné akce:
9.00 – 17.00 - vestibul radnice Reprezentační výstava bonsají a
suiseki ( p. Moulis a p.Divišová).
9 - 12 a 14 - 17 h Galerie ve věži –
výstava obrazů Michala Novotného
alias MICLA.
14 – 17 h kostel sv.Petra a Pavla výstava
představující neobvyklou
expozici vzešlou z projektu „Umění
z vězení“.

mladá umělkyně začala vytvářet své
dílo. Jedná se o tři abstraktní objekty,
vytvořené z drátu, skelných vláken a
epoxidové pryskyřice. Tyto objekty
budou zavěšeny pod střechou lodi
kostela, v takové výšce, aby na ně
přímo dopadalo světlo z oken. Pro lepší
představu, jak bude hotové dílo
vypadat,
přikládám
přibližnou
vizualizaci:
Uslyšíte výběr z písní krajinomalebných
i radostných, ale také staré písně a
moravské lidové balady, které písničkář
kdysi objevil ve sbírce Františka Sušila.
Vstupenky budou v předprodeji od
1.července. Vstupné činí 100 Kč.

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc
červenec 2012:
13.července v 17 h – kostel sv.Petra a
Pavla
Vernisáž výstavy
„Za
mřížemi“
představující neobvyklou expozici
vzešlou
z
projektu „Umění
z vězení“, který
se v
loňském
roce uskutečnil
pod vedením občanského sdružení
Krásno.
Výtvarná skupina
odsouzených z věznice Kynšperk nad
Ohří se bude prezentovat do 16.září.
27. až 29.července – víkend pro
Anenskou pouť 2012
Začínáme církevním programem, který
jako každoročně zahájí v pátek pěší
pouť po staré poutní cestě z náměstí
na Svatou Annu; následovat bude
českoněmecká mše svatá.
27.července v 19 h – Plánský biograf Koncert českého folkového hudebníka,
skladatele a písničkáře Jaroslava
Hutky.

Sobota 28.července
Náměstí:
Od 9 do 17 h anenské trhy na náměstí
9 h - dechová hudba Amátovka, 10 h Malý lidový soubor z Plzně, 11 h dechová hudba Amátovka pokračuje,
12.30 – Starší páni z Tachova, 13.30 –
taneční vystoupení Mericie Bor „Sen
orientu“ – orientální tance, tance s vějíři
a křídly Isis, 14 h - Starší páni
z Tachova pokračují, 15.30 – taneční
vystoupení Mericie Bor "Markytánky" –
vesnické tance, tance s tamburínkami ,
16 – 18 h hudební vystoupení skupiny
Amistar (směs swingu, blues a jazzu).
Vestibul a zahrada MěKS v domě č.56
- Letní výtvarný projekt „Výhledy“.
Začínáme s projektem letní 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
každého, kdo cítí touhu výtvarně se
vyjádřit.
Zahrada DDM (při nepřízni počasí
Plánský biograf)
10 – 14 h – výtvarné tvoření pro děti,
14 h – pohádka pro děti „ Nešťastný
šafářův dvoreček aneb putování
Zápecníčka za štěstím“ v podání
divadla Andělská Hora
Doprovodné akce:
9 - 17 h vestibul radnice Reprezentační výstava bonsají a
suiseki ( p. Moulis a p.Divišová).
9 - 12 a 14 - 17 h Galerie ve věži –
výstava obrazů Michala Novotného
alias MICLA.
14 – 17 h kostel sv.Petra a Pavla výstava představující neobvyklou
expozici vzešlou z projektu „Umění
z vězení“.
Neděle 29.července
15–18 h prostranství u kostela
Nanebevzetí Panny Marie - pro Vaše
potěšení a zábavu zahraje Láďa Říha
a skupina Triangl. Vstup volný.
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Další informace:
Od 30.6. do 5.8. Galerie ve věži výstava výtvarníka Michala Novotného
alias Micla. Otvírací doba: Út-Pá 14-16,
So a Ne 14-17 h.
Letní výtvarný projekt „Výhledy“
Projekt zahájíme o víkenduanenské
pouti, tj.28.července a ukončíme jej
25.srpna, kdy se v rámci programu „
Výletnění 2012“ uskuteční vernisáž a
výstava prací.
Výtvarné ateliéry
povede lektorka Ivana Kubíčková.
Zájemci, prosím kontaktujte: MěKS –
p.Nová
(mks@muplana.cz,
374 794 223), p.Kubíčkovou (prodejna
Bonka) nebo p.Borůvkovou (Penzion
Hafan).
V den vernisáže budou
všechna díla nabídnuta k prodeji a
získaný výtěžek bude poukázán na
dobročinný účel. Zapojit se tak mohou
i ti, kteří své VÝHLEDY namalují
samostatně a obraz pak poskytnou na
zmíněný účel. Zápisné činí 100 Kč.

ZO STP v Plané informuje
V souladu se smlouvou o spolupráci
mezi městy Tirschenreuth a Planá také
my již druhým rokem spolupracujeme s
jejich tělesně postiženými a je třeba
říci, že tato vzájemná spolupráce se
nese v milém a přátelském duchu a je
velmi přínosná pro obě strany.
V pátek 8. června jsme přivítali
24člennou
skupinu
ze
Selbsthilfegruppe
Behinderte
und
Nichtbehinderte e. V. z Tirschenreuthu
v
SRN.
Tentokrát
se
setkání
uskutečnilo v Tachově, kde proběhl
vzájemný souboj v bowlingu. Výsledek
nebyl důležitý, protože setkávání je
důležité hlavně pro poznávání našich
problémů, ale i k rozšíření aktivit členů
a jejich začleňování do života zdravých
spoluobčanů. První cena - pohár pro
vítěze, který přivezli naši soupeři,
skončil nakonec v našich rukou a je
vystaven v prodejně hraček pod
autobusovým
nádražím.
Mnohem
důležitější ale byla vynikající, bouřlivá a
soutěživá atmosféra, která se při
setkání vytvořila, nová přátelství, která
byla uzavřena. A na oplátku jsme
tentokrát byli pozváni zase my k nim,
na což se těšíme, protože každá strana

se snaží tu druhou „trumfnout“ a
připravit něco nového a neobvyklého.
Vedle této akce jsme také v neděli
17.června navštívili historický park v
Bärnau,
kde
jsou
podle
archeologických nálezů rekonstruovány
slovanské roubenky, domy s fošnovými
a lepenicovými stěnami z 9. a 10.
století v originálních rozměrech a jiné
zajímavé objekty - středověký hrad aj.
Viděli jsme také život a ruch na trhu,
divoké rytíře a barbary, kejklíře,
žongléry a středověké zpěváky,
muzikanty s obrovskými bubny, trhovce
atd. Výlet se vydařil a účastníci mají na
co vzpomínat.
22. června jsme byli v Divadle J.K.Tyla
v Plzni na opeře Rigoletto.
Na sobotu 4. srpna připravujeme výlet
do Kladrub, kde probíhá jeden z
koncertů Kladrubského léta a v sobotu
11. srpna pojedeme na výlet na hrad
Rábí, Švihov, na zámek do Spáleného
Poříčí…. V září se vydáme do SRN,
kde procestujeme atraktivní místa
Hornofalcka. Na říjen připravujeme již
tradiční týdenní pobyt v termálních
lázních
ve
Velkém
Mederu.
Podrobnosti o všech akcích se dozvíte
na
vývěskách
naproti
radnici,
v obchodě
„Hračky“
JOKER,
v
penzionech. Připomínám, že po
uspokojení zájmu členů nám někdy
zbývají volná místa a rádi v takovém
případě přibereme i neorganizované
občany Plané.
Josef Ansl st.,předseda MO

Městská knihovna
Motto na červenec: Dům bez knih je
jako tělo bez duše.
(Julius Zeyer)
Městská knihovna
nebude v letních
měsících
uzavřena,
bude
však
mít
omezenou provozní dobu půjčoven.
Oddělení pro dospělé čtenáře:
Po
9 - 12
13 - 15
Út
zavřeno
St
9 - 12
13 - 17
Čt
zavřeno
Pá
9 - 12
Oddělení pro děti a mládež:
Po
zavřeno
Út
9-12
13-15
St
zavřeno
Čt
zavřeno
Pá
13-15
Čtenáři nás mohou navštívit v uvedený
čas nebo mají možnost půjčit si více
knih, s prodlouženou dobou půjčení
bez sankčních poplatků.
Na omezení provozní doby knihovna
přistupuje z důvodu čerpání dovo-

lených a menšího zájmu čtenářů o
služby knihovny v tomto období.
Aktuální informace z knihovny můžete
najít na www.knihovnaplana.webk.cz
nebo také nově na www.
facebook.com/MestskaknihovnaPlana
Městská knihovna nabízí prodej
vyřazených knih, ty jsou umístěny ve
vestibulu knihovny a cena jedné knihy
je 5 Kč.
Dále knihovna nabízí PRODEJ KNIH
v oddělení pro dospělé. Přijďte si vybrat
z nabídky beletrie, populárně naučné
literatury pro děti i dospělé za velice
příznivé ceny (romány, pohádky,
encyklopedie, kuchařky, životopisy).
Využití
elektronického
katalogu
knihovny
Před rokem byl spuštěn elektronický
on-line katalog knih. Během této doby
zaznamenal téměř 1400 vstupů, tedy
konkrétního hledání dokumentu ze
strany čtenářů nebo vstupu do
čtenářského konta. Samotný uživatel
má přístup ke své složce, zjistí, jaké
4

tituly měl zapůjčené, co právě má,
datum, kdy má své výpůjčky vrátit.
Také si může sám elektronicky
půjčovní dobu prodloužit. Do svého
konta vstoupí přihlášením přes číslo
průkazu knihovny a PIN (v našem
případě datum narození). Přes on-line
katalog si čtenáři můžou rezervovat
tituly, o které mají zájem.

ŘKC v Plané
5.7. ve 14 h žehnání obnoveného kříže
Michalovy Hory
6.7. v 15.30 h – adorace a mše sv. poté
- Planá
7.7. v 11 h v Lestkově pouť sv.
Prokopa,
ekumenicky
káže
evangelický farář br. Marván
21.7. v 10 h Kladruby (sv. Jakub)
svátost biřmování.
Svatoanenské kolečko :
Čtvrtek 26.7. v 15 h ve Vysokém
Sedlišti českoněmecká mše sv.
Pátek 27.7. v 9.15 h Planá náměstí pěší procesí, v 10 h Svatá Anna –
hlavní pouť českoněmecká, ve 14.30 h

Brod nad Tichou – pouť sv. Jakuba
Sobota 28.7. v 9.30 h Domaslav – pouť
sv. Jakuba, 11 h Michalovy Hory–
českoněmecká mše sv., 12.30 h
Broumov – pouť sv. Anny čs.německá,
14 h Štokov – čs.německá mše sv.,
17 h v Kyjově čs.německá mše sv.
Neděle 29.7. v 10 h na Svaté Anně
česká pouť. V 16 h Chodová Planá –
německá mše sv.
Kontakt: t. 607 202 127,
sasajara@seznam.cz,
Čas kněze pro vás kdykoliv, úterý od
16 h vždy.
Co dalšího děláme: Charita zatím
nemůže
fungovat.
Setkávají
se
maminky nebo děti, v první pátek
příležitost setkání všech na faře
v 17.30 h. Duchovní literaturu si může
vypůjčit kdokoliv. Katecheze před křtem
a sňatkem jsou potřebné – individuální
přístup. Pokračují opravy:
podle
přislíbených dotací kostel v Plané –
fasáda a okna, v Lestkově – snad
zastřešení, Domaslav také zde kostel
sv. Jakuba, varhany na Sv. Anně,
drobné opravy v Chodové Plané,
oprava elektro v Zadním Chodově,
ještě zbývá dokončit opravy na faře
v Plané.

Dům dětí a mládeže
Dovoluji si touto cestou poděkovat:
- všem organizátorům, pomocníkům a
všem, kteří se zúčastnili letošní oslavy
Dne dětí. Sešlo se více než 500 dětí,
maminek, tatínků, babiček...
- všem organizátorům Tenisového
turnaje, který se konal 2. června.
Především děkuji členům Tenisového
oddílu Planá – za připravené zázemí,
občerstvení...
Děkujeme
všem
sportovcům za účast a blahopřejeme
vítězům.
- ve stejný den proběhl ve školní jídelně
Turnaj v šachu. Také zde patří
poděkování organizátorům celé akce,
účastníkům a p. Frýdlové.
- velký dík patří vedoucím zájmových
kroužků, kteří se celoročně věnovali
dětem v DDM. Ve výtvarném kroužku
mohly děti tvořit s D. Říhovou, lezce
jistil J. Novotný a D. Bartoš. Děvčata i
chlapci protančili rok s M. Pelánovou
na kroužku aerobiku a s I. Klečkovou
na kroužku zumby. Břišní tance
vyučovala R. Sedláčková. Šachový
kroužek vedl V. Hrbáček a J. Bruna,
malé děti učily anglicky a francouzsky
A. Milotová a A. Schreilová. Výborné
recepty vyzkoušely děti na kroužku
vaření s M. Beranovou a sportovní
kroužky vedly M. Švejdová a A.
Schreilová. Oblíbený byl také tenisový
kroužek pod vedením M. Frantalové, J.
Dykovce, L. Hudlera a P. Chalupského.

Také na kurtech se hrál tenis pod
vedením J. Bařáka, S. Kolesové a H.
Jelínkové. Všem děkuji za jejich volný
čas a trpělivost s dětmi.
Fotografie a výsledky ze všech akcí
najdete
na
stránkách
školy
www.zsplananamesti.cz
Přejeme všem krásné prázdniny a
těšíme se na setkání s vámi –
s přihlášenými na letních táborech,
které pořádáme, a s ostatními opět
v novém školním roce v zájmových
kroužcích a na akcích DDM.
Za DDM Lenka Vivodíková

Poděkování plánské firmě
Rodiče Hany Hrůzové z obce Krásné
požádali o zveřejnění dále uvedeného
textu.
Děkujeme firmě TaNET West s. r. o.,
Planá za poskytnutí pomoci formou
připojení a sponzorování internetu,
který je pro naši dceru Hanku jediným
možným
spojením
s přáteli
a
prostředkem společenské komunikace.
Hanka je mladá dospělá dívka, která
má těžkou kombinovanou vadu, je od
narození upoutána na invalidní vozík a
je závislá na pomoci ostatních členů
rodiny.
V roce 2000 bylo v našem regionu
zřízeno
Speciálně
pedagogické
centrum při Základní škole praktické a
speciální v Mar. Lázních. Hanka byla
zařazena do programu, který jí umožnil
systematičtější vzdělávání. Velkým
pomocníkem při studiu se jí stal
počítač, který ovládá nosem, bradou a
ústy. Naučila se využívat i internetu.
Počítač a internet jsou pro ni důležité
nejen
jako
zdroje
zábavy
a
komunikace, ale i jako prostředek
k dalšímu sebevzdělávání.
Ještě jednou děkujeme firmě TaNET za
vstřícnost a pro nás důležitou pomoc.
Jana a Josef Hrůzovi
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Nové auto pro děti
z Dětského domova v Plané
Ve středu 6. června byl předán
ředitelce Dětského domova v Plané
"Čtyřlístek" p. Mgr. Jitce Tvarogové
sociální vůz pro dopravu dětí a na
běžný provoz dětského domova.
Automobil předal za firmu Kompakt
Poděbrady
s.r.o.,
která
akci
organizovala, její oblastní ředitel Ing.
Pavel Černý.
Slavnostní akt předání auta proběhl ve
Staré sladovně pivovaru Chodovar v
Chodové Plané ve 14 h za účasti
náměstka hejtmana Plzeňského kraje
Jiřího Stručka, zástupců města Planá a
médií.
Vůz byl zakoupen z výtěžku prodeje
reklamních ploch na autě 47 firmám a
s pomocí příspěvku Plzeňského kraje;
jedním z hlavních partnerů byl i Pivovar
Chodovar, který připravil ostatním
sponzorům a hostům slavnostní akce
bohaté pohoštění.
Ve svých vystoupeních při předání
sociálního vozu poděkovali sponzorům
jednotlivě Ing.Černý, Mgr.Tvarogová i
nám.hejtmana PK p. Struček.
Velkou radost z auta měly děti, které
svým dárcům i zatancovaly.
Přehled sponzorů:
Plzeňský kraj, Ing. Pavel KovaříkTachov, Bikemont s.r.o. Cheb, Miloš
Polach, Planá, ILT MED s.r.o. Planá,
Jatky Blovice s.r.o., Miroslav Dusil,
Planá, Technicplast s.r.o. Tachov,
UDAS Financial Service s.r.o. Tachov,
BETZ s.r.o. Mar. Lázně, AA Medispa
s.r.o.Mar, Lázně, Josef HEŘTA, Mar.
Lázně, REINDL REAL ESTATE s.r.o.
Mar. Lázně, KOVODŘEVO.CZ, s.r.o.
Mar. Lázně, Pavel Mundil, Teplá,
Miloslav Bartowiak, Mar. Lázně, Josef
Havlík, Drmoul, METATEC s.r.o.
Tachov, ZAHRADA TEPLÁ s.r.o.,
CHODOVAR
spol.
s
r.o.,
PP

PARTNER KOBERCE s.r.o. Plzeň,
EUTIT s.r.o. Mar. Lázně, MERIMEX
s.r.o. Kovářská, SMUTNÝ STAVITELSTVÍ s.r.o. Velká Hleďsebe, JUDr.
Marek Neústupný, Mar. Lázně, Milan
Hůlka, Teplá, AUTORENT SALON
s.r.o.
Mar.
Lázně,
IDEAL
AUTOMOTIVE
Bor
s.r.o.,
HBB,
s.r.o.Bezdružice, Josef Zíka- stavební
práce Stříbro, SPORT BAR ROXY
Milan Uxa, Mar. Lázně, Věra Hoblová,
Mar. Lázně, STŘECHY - HOMOLKA,
s.r.o.
Bor,
ŠRÁMEK
INSTALCENTRUM s.r.o. Stříbro, PLÁNSKÉ
LESY s.r.o., Jan Jevčák, Stříbro,
Schwer Fittings, s.r.o. Město Touškov,
GRUNT – chovatelské potřeby BELTY
Planá, Josef Janů - Klíčové centrum
Planá, Prosad s.r.o. Planá, Autoškola
Pustina, Mar. Lázně, AUTO Červený
s.r.o. Mar. Lázně, Elco plus s.r.o.
Planá,
Mariánskolázeňské
listy,
Plzeňský rozhled, TV Studio Mariánské
Lázně, Rádio Egrensis.

úkolem bylo připravit menu o pěti
chodech a podávat je formou
jednoduché obsluhy. Součástí zkoušky
bylo i uspořádání slavnostní tabule a
stolování na předem vylosované téma
např. Rybářské menu, Den zvířat, Jaro,
Valentýn, Den knihy, Zimní menu,
Sportovní menu a jiné (viz některé
ukázky).

Blahopřejeme…..
… všem plánským občankám a
občanům, kteří v měsíci červnu t.r.
oslavili svá životní jubilea. Jsou to paní
a pánové Pavlína Babičková, Mária
Baláková, Marie Berdisová, František
Bóta, Anna Časarová, Josef Dvořák,
Mária Grunzová, Anna Horníková,
Marta Jeřábková, Anna Kalistová,
Josef Karban, Bohumil Kohout, Emilie
Kompánková, Alois Kovařík, Marta
Křižanová, Milan Mertl, Bohumil Petele,
Anna Rajdlová, Koloman Rigo, Marie
Štruncová, Bohumila Švarcbeková,
Margareta Švejdová, Judita Úlovcová,
Josef Vaněk, Antonín Vyhnal.

Pro hodnotitele nebylo hodnocení
vůbec jednoduché, jelikož všichni žáci
předvedli kvalitní výkony, dodržovali
technologický postup a bezpečnost
práce.
Věříme, že znalosti a vědomosti, které
na naší škole žáci získali, jim pomůžou
jak v soukromém, tak i v profesním
životě.

Napsali nám….
… čtenářka p. Kepeňová reagovala
kladně na článek p. Antropiuse
informující o úpravách památných míst
kolem Plané. Další obsah článku byl
žádostí o pomoc střediska technických
služeb při úpravách dalších míst. Pro
rychle vyřízení byla žádost předána
přímo vedoucímu střediska.
Red.

Praktické zkoušky provozu
služeb
Ve dnech 6. až 8. června proběhly na
SOU a ZŠ Planá, pod vedením učitelek
ODV Ladislavy Petříkové a Evy
Kašparové
praktické
závěrečné
zkoušky oboru Provoz služeb. Žáci
v nich měli prokázat, co všechno se
během svého studia naučili. Jejich

Usnesení ze 14. jednání ZMP
konaného 20.6.2012
(upravené znění)
ZMP bere na vědomí:
- připomínku JUDr. J.Bělohlávka o
nutnosti
opravy
komunikací
a
zkvalitnění
kontroly
dodržování
vyhlášek.
- zprávu starostky o práci Rady města
Planá.
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- zprávu o plnění uložených úkolů,
splnění U 48/1 ze dne 2.5.2012, kdy
sejmutím z úřední desky dne 18.5.2012
nabyl účinnosti územní plán.
- zprávu o činnosti v honitbě č.54 –
město Planá za rok 2011.
- zprávu finančního a kontrolního
výboru o plnění usnesení číslo 40/2 ze
dne 25.1.2012.
ZMP schvaluje:
- program podle předloženého návrhu a
ověřovatele zápisu pana ing. Karla
Vrzalu a ing. Pavla Žižku.
- závěrečný účet města za rok 2011
bez výhrad.
V majetkoprávních záležitostech:
- prodej pozemků v katastrálním území
Planá u Mariánských Lázní pro stavbu
rodinných domů, záměr prodeje
zveřejněn na ÚD dne 20.3. 2012,
kupní cena pozemků Kč 650/m2
podle podmínek pro prodej pozemků
určených ÚR k výstavbě rodinných
domů dle usnesení zastupitelstva č.
U 43 1.3 ze dne 14.3. 2012, splatnost
do tří měsíců od uzavření smlouvy o
budoucí kupní smlouvě: p.p.č. 538/62,
výměra 682 m2, kupní cena 443 300
Kč, žadatelce p. Synkové; p.p.č.
538/66, výměra 1015 m2, kupní cena
659 750 Kč, žadatelům p. Hromířové a
p. Hlávkovi
- prodej bytu č. 64/3 v domě čp. 64
ve Hřbitovní ulici,včetně podílu na
společných částech domu čp. 64 a na
pozemku st.p.č. 3095/1000 za nejnižší
nabídku 700 000 Kč J.Koronovi,
Záměr pro prodej:
- části p.p.č. 368/1 určené územním
plánem k výstavbě venkovské smíšené
obytné zástavby v k.ú. Pavlovice nad
Mží,
- p.p.č. 344/3 o výměře 247 m2 v k.ú.
Planá u Mariánských Lázní,
- p.p.č. 1452 o výměře 1660 m2 v k.ú.
Zliv nad Mží,
3.3.4. p.p.č. 1457 o výměře 2879 m2
v k.ú. Zliv nad Mží.
- Rozpočtové opatření č.3 - příjmy
76,425 mil. Kč a výdaje 84,930 mil. Kč.
ZMP rozhodlo:
nezveřejňovat záměr pro prodej
p.p.č.35 o výměře 349 m2 a p.p.č. 36 o
výměře 358 m2 v k.ú. Pavlovice nad
Mží.
- nevyužít nabídky Státního statku
Jeneč k prodeji pozemku p.č.1294/2
v k.ú. Otín u Plané o výměře 67 m2.
- pořídit nové kompletní obaly
nafukovací haly umístěné na místě
původní nafukovací haly u budovy ZŠ
Na Valech.
- snížit nejnižší nabídkovou cenu na
prodej nemovitosti čp. 54 na nám.
Svobody na částku 3 miliony Kč a čp.
124 a 125 v ulici Na Příkopech na
částku 3,3,milionu Kč.

- o vložení finanční částky ve výši 10
milionů Kč na termínovaný vklad podle
nejvýhodnější nabídky zúročení vkladu
a do budoucna investovat do státních
dluhopisů při nejbližší emisi.
odejmout
ze
správy
stavbu
občanského vybavení čp.131 na
pozemku č.619 o výměře 514 m2, která
byla dosud svěřena k hospodaření do
správy Základní školy Planá, Na
Valech, a to s účinností od 1.7.2012 z
důvodu přestěhování družiny do
budovy základní školy.
ZMP ukládá:
- starostce, aby vyzvala Českou
republiku, Ministerstvo zahraničních
věcí k součinnosti při zrušení nucené
(svěřenecké) správy, která je uvalena
na majetek města Planá na základě
ust. § 27 odst. 5 věta 7 zákona f
- RMP realizovat doporučení číslo 1-6
ze zprávy finančního výboru, která se
týkají nájmu koupaliště, v termínu do
31.10.2012.

ing. Petr Orel
PROJEKT STUDIO
Kancelář:
náměstí Svobody 48
348 15 Planá
Mobil: 737 207 461
Tel: 374 794 254
E-mail: projekt.studio.48@gmail.com
Projektová a inženýrská činnost
- projekty od studie, dokumentace
pro územní řízení, projekty pro
stavební povolení až po prováděcí
projekty.
- pasporty staveb
- projekty rodinných domů,
- projekty rekonstrukcí bytových
jader
- projekty bytových domů
- rekonstrukce objektů
- průmyslové objekty
- vizualizace

Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád,

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

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

Prodám byt v Chodové Plané,
2+1 předělaný na 3+1, 4.patro, dům
po rekonstrukci, cena dohodou, při
rychlém jednání sleva.
Mobil: 608 027 888.
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PLÁNSKÝ BIOGRAF - ČERVEN 2012
Úterý 3.července
ČR
17.30 a 20.00 hodin
vstupné 60 Kč
110 min.
TADY HLÍDÁM JÁ

V roce 2012 uvádíme cyklus
„Z pokladnice českého filmu“,
ve kterém představíme výjimečná díla
české kinematografie.

Bonus „velký divák“
Úspěšný chemik je donucen vrátit
poukazy na svatební cestu do Řecka.
Jeho nastávající totiž pořídila svojí
hyperaktivní dcerce přes jeho nesouhlas
psa. Celá rodina se díky spiknutí holčičky
a psa ocitne na prázdninách uprostřed
šumavské „divočiny". Zpočátku vypadá
alternativní dovolená idylicky. Veškeré
plány ambiciozního otce i starostlivé
matky berou postupně za své ve chvíli,
když dcerka se psem potkají někoho, kdo
jim rozumí. Hrají: Lukáš Vaculík, Jitka
Ježková, Vladimír Javorský, Simona
Stašová, Pavel Nový, Iva Pazderková…

U těchto filmů je změna promítacího
času - od 19 hodin.
Z pokladnice českého filmu (1935)

Úterý 10.července
20 hodin
vstupné 70 Kč

Pondělí 16.července
19 hodin
vstupné 50 Kč

ČR
82 min.

AŤ ŽIJE NEBOŽTÍK
Bohatý a nemocný muž, Petr Kornel, není
spokojen se způsobem života svého
flámujícího synovce (Hugo Haas).
Přestane ho finančně podporovat a
požádá ho, aby si změnil jméno. Své
ošetřovatelce Alic (Adina Mandlová)
věnuje Kornel z vděčnosti vysoký finanční
obnos s podmínkou, že se provdá. Petr
Suk, jak se nyní synovec jmenuje,
navštíví lékaře. V čekárně si vymění
omylem s jiným pacientem rentgenový
snímek. Na jeho základě se vzápětí
dozví, že je těžce nemocen a že mu
zbývá jediný den života. Mladý muž proto
vše prodá a vyrazí na poslední flám.

88 min.

LOVE

Středa 11.července

19 hodin

DEN POHRANIČNÍ STRÁŽE
Slavnostní večer k příležitosti
dne pohraniční stráže
Uvedení dokumentárního filmu – Historie
pohraniční stráže z roku 1986.

Úterý 24.července
17.30 a 20.00 hodin
vstupné 65 Kč

ČR
105 min.

OKRESNÍ PŘEBOR –
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA
HNÁTKA
Film vychází z populárního televizního
seriálu Okresní přebor. Jak sám název
naznačuje, ve filmu se objeví legendami
opředená postava trenéra s licencí Josefa Hnátka. Protože v samotném
seriálu se tento muž vyskytoval pouze
jako popel rozprášený na houslickém
hřišti, rozhodli se tvůrci, že ho divákům
představí i v živoucí podobě. Příběh
celovečerního filmu je tak situován do
doby jeho života a rozehrává dilema
muže, pro něhož je fotbal celý jeho život.
Dokonce víc než život. Titulní roli
houslické persóny ztvární divadelní
režisér,
umělecký
šéf
pražského
Dejvického divadla a příležitostný herec
Miroslav Krobot.

Pondělí 30.července
20 hodin, vstupné 65 Kč

USA
83 min.

DIKTÁTOR

SK/ČR

Když se mluví o love, nemusí jít nutně o
lásku, může jít i o peníze. A o obojí jde
také v novém milostném dramatu ze
současné Bratislavy. Slovensko-český
koprodukční
film
Love
mladého
talentovaného režiséra Jakuba Kronera
se stal během pár týdnů největším
diváckým hitem ve slovenských kinech za
posledních několik let.
Hlavní hrdina Maťo (Michal Nemtuda)
bydlí společně s kamarádem Tomášem
(Jakub Gogál) na sídlišti ve slovenské
metropoli a nežijí si vůbec špatně.
Denodenně se však pohybují za hranicí
zákona, protože se živí krádežemi aut.
Jednoho večera vstoupí do Maťova života
studentka Veronika (Kristína Svarinská),
do níž se zamiluje, ale v lecčems jí neříká
pravdu. A ta se nakonec za velmi
dramatických okolností provalí. Jednu z
rolí v tomto bezpochyby autentickém
filmu ztvárnila i zpěvačka Tina.

Jill, navštíví vzdušné zámky, zachrání
rodné město a možná očistí i své jméno.

Úterý 17.července
17.30 hodin,
vstupné 65 Kč

USA
90 min.

Jmenuje se Aladdin a od smrti Kim Čong
Ila je považován za posledního
mohykána mezi diktátory. Komik a
mystifikátor Sacha Baron Cohen si po
kazašském Boratovi a rakouském
Brunovi navlékl mužný plnovous a spolu s
ním masku neomezeného vládce zemičky
jménem Wadiya, kterou chce ze všech sil
zachránit před demokracií. Takového
borce by chtěl mít za svého prezidenta
každý.

KOCOUR V BOTÁCH
Hlavní hrdina je psanec a zločinec, na
jehož hlavu vypsali bohatou odměnu, ale
copak by ty obrovské černé oči dokázaly
podvádět a krást? Všechno určitě musí
být úplně jinak, což se
taky vzápětí potvrdí,
když se kocour v
honbě
za
třemi
kouzelnými fazolkami
ocitne tváří v tvář
Valdovi
Cvaldovi,
nejlepšímu kamarádovi z dětství, který ho
jednoho nepěkného dne podrazil tak, že
se z kocoura stala štvaná zvěř. A z Valdy
Cvaldy nepřítel. Navzdory intuici se
společně s ním a mazanou kočičí
zlodějkou Čiči tlapičkou vydává vstříc
dobrodružství, během něhož se utká s
nebezpečnými zločinci jménem Jack a

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