Slovo starostky
V roce 2009 byl vypracován projekt na
vybudování centrálního parku v Plané.
Jedná se o prostor mezi Velkým
městským rybníkem, Revoluční ulicí,
kruhovým objezdem a domy pro
seniory. Tato stavba by měla sloužit
k aktivnímu i pasivnímu odpočinku
obyvatel všech věkových kategorií.
Vedení města by se k myšlence
vybudovat park v této lokalitě rádo
vrátilo. V letošním roce byla prořezána
stávající zeleň východně od stadionu.
Dále je nutné realizovat v této lokalitě
protipovodňová opatření. Tok potoku
byl totiž v minulosti odkloněn do
otevřeného koryta podél Revoluční
ulice a částečně zatrubněn.
Po
úpravách by se měl vrátit do původního
místa uprostřed nivy, která je
v současné době nevyužívána a
nacházejí se zde zamokřené plochy,
které lze jen obtížně udržovat. Tok by
měl končit ve Velkém městském
rybníku. Tyto protipovodňové úpravy
jsou poměrně finančně náročné a
město již jednou (bohužel neúspěšně)
žádalo o finanční dotaci. Ke konci
letošního roku by měla být vypsána
výzva u OPŽP a město se pokusí
upravený projekt předložit znovu. Bez
vyřešení protipovodňových úprav je
realizace
odpočinkových
míst,
pískových stezek s lavičkami nebo
např. in-line dráhy nemožná. Jediným
místem, kterého se protipovodňová
opatření nedotknou, je plocha mezi
chodníkem podél hřiště, rybníkem a
tenisovými kurty. V tomto prostoru by
se mohlo například dětské hřiště
vybudovat již v příštím roce. Uvidíme,
jak zastupitelé rozhodnou při přípravě
rozpočtu na další rok.
Mgr. M. Němečková

Výsledky letošního sčítání čápů
Při letošním sčítání a kroužkování čápů
u nás v Plané bylo zjištěno, že ze šesti
stanovišť byla 18. června obsazena jen
dvě. Na hnízdě v Zámecké ulici byla
zjištěna 3 mláďata. Na hnízdě ve
Hřbitovní ulici byla zjištěna 2 mláďata z
původních tří, jedno bylo vyhozeno.

Jedna zajímavost: ochranáři letos uspěli
s pokusem vložit čapí vejce odebrané
z opuštěného hnízda do hnízda
obsazeného a to v Chodové Plané;
adoptivní rodiče mládě zdárně vyseděli.
E. Čermáková

Vážení přátelé
Oznamujeme Vám, že ve čtvrtek 16.
srpna projde Planou houfec bratří,
sester a práčat doprovázejících
spížový vůz. Cílem putování tohoto
houfce je pozvati vás všechny na
tradiční Husitské slavnosti konané ve
dnech 17. až 19. srpna v Tachově. V
rámci této hromadné pozvánky bude
odehrána téměř dobová taškařice
„Bitva u Tachova aneb Neuvěřitelné
putování spížového vozu po divokém
českém západu“. Nežádáme ni o
obrok pro koně, ni o vodu pro žíznivé
putující, jen vás chceme seznámiti
s tím, co a kdy se bude konati.
Orientační čas vystoupení: v 18 h na
náměstí, v podvečer též v prostoru
koupaliště.
Ač se jedná o spížový vůz, k
rekvírování domácího zvířectva, či
plundrování sýpek a sklepů docházeti
nebude. Na to dává své slovo hejtman
spížového vozu Bruno z Hodonína.
S uctivým pozdravením Miroslav
Jarý, Divadelní spolek Komedyjanti,
Tachov

Změny ve Wolkerově ulici
Rada města se opakovaně zabývala
dopravní situací ve spodní části
Wolkerovy ulice (mezi prodejnou Penny
a křižovatkou se Zahradní ulicí). Tento
úsek je velmi úzký, bez chodníku. Je
zde velký pohyb chodců, protože se
jedná o nejkratší spojnici mezi sídlištěm
Fučíkova a prodejnami Penny a Lidl.
Na radnici leží projekt na komplexní
rekonstrukci tohoto úseku Wolkerovky.
Žádost o dotaci však nevyšla a kvůli
velké finanční náročnosti (zejména
kvůli přestavbě celé opěrné zdi) není
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zatím vůle zaplatit akci z rozpočtu
města. Proto rada rozhodla o změně
dopravního značení ve zmíněném
úseku. Od křižovatky se Sadovou až po
vjezd do Penny zůstane provoz
obousměrný. Od tohoto místa bude
směrem do kopce zákaz vjezdu do
jednosměrky.
Pro
řidiče
jedoucí
z kopce dolů se nic nezmění. Kdo bude
chtít odbočit ze Sadové nahoru do
Zahradní, Wolkerovy nebo Fučíkovy,
bude muset použít ulici Sokola Tůmy
nebo Slovanskou. Věřím, že toto
opatření povede zejména k větší
bezpečnosti chodců ve spodní části
Wolkerovky. Ke změně dopravního
značení dojde v průběhu srpna.
Pavel Nutil

Informujte, pochlubte se …
…tato výzva je určena sportovním,
zájmovým a společenským organizacím i jednotlivcům z Plané. Pro
objektivní a věrohodný zápis do kroniky
města potřebuji získat informace o
činnosti výše uvedených subjektů.
Stačí stručná písemná zpráva s bilancí
celého roku 2012 (a následně dalších).
Tuto informaci je možné předat do
podatelny městského úřadu nebo ji
zaslat v elektronické podobě na e-mail:
planskymesicnik@seznam.cz. Můžete
ale posílat i průběžné zprávy, které by
mohly být zveřejňovány v měsíčníku.
M.Mertlová

Další Farmářské trhy
Pravé Plánské farmářské trhy, které
proběhly
u
Hornického
muzea
v červnu, měly mezi lidmi v Plané a
v okolí mimořádný ohlas. Stovky a
stovky zákazníků využily možnost si
nakoupit kvalitní potraviny – mnoha
druhy zeleniny a uzenin počínaje a
čerstvým kořením, či chlazenou
drůbeží konče. Spokojení a nadšení
lidé se samozřejmě ptali po termínu
dalších trhů. Takže dobrá zpráva pro
všechny
příznivce
farmářských
produktů:
další
Pravé
plánské
farmářské trhy proběhnou v sobotu
1. září 2012 od 8.00 do 12.00 hodin
na tom samém místě – tedy
v Sadové ulici u Hornického muzea.
A na co se už teď můžete těšit?

Samozřejmě na osvědčené produkty –
kvalitní uzeniny, ryby, drůbež, čerstvé
mléko, koření, atd. Konec srpna a
začátek září věstí bohatou úrodu nejen
zeleniny, ale už i podzimních produktů
a plodin. Ve spolupráci s prodejci se
budeme snažit zajistit co nejpestřejší
sortiment tak, aby každý zákazník
odcházel
maximálně
spokojený.
Nezapomínejme ale na to, že i při
farmářských trzích platí ono známé,
okřídlené heslo – kdo dřív přijde, ten
dřív bere… (Fej)

PÁ 24.8.
VIDITELNÍ – street performance na
náměstí
PAMATUJME NA PAMÁTKY – kříž u
Městského rybníka
AUTOBUF-PRASEČINKY – Divadlo
bufet (Pha) u školy
SO 25.8. 14.00 – 22.00 u kostela
Vernisáž výtvarné dílny VÝHLEDY
ATELIÉR VÝROBY LOUTEK
SNĚHURKA, AUCASSEN A
NICOLETTA – Divadlo LOKVAR (Pha)
FILMY – projekce v Autobufu
AUTOBUF-ŘIDIČ, PLOVÁRNA, ÁČKO
– Divadlo bufet (Pha)
KRATOCHIVLNÝ AUTOMAT – Hafan
studio
DADA STŘELNICE (Pha)
FLAŠINET / HERKULES – Tyjátr
(Nitra, Sk)
BOTAFOGO – koncert (Pha)
Vstupné 80,-/40,- platí zároveň jako
vstupenka na Tradiční slavnosti piva
v Chodovaru.
NE 26.8. v předzámčí
Vernisáž objektů DŘEVOSOCHÁNÍ
VEM SI PAPUČKY – Compagnie
goldene fische (Chemnitz, DE)
HAFAN SLAVÍ 20 LET!
PO 27.8. na Bohušově vrchu
LES - DOBRODRUŽNÉ LESNÍ
DIVADLO – Barevný děti (ČB)
www.hafanstudio.cz

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc srpen
2012:
Galerie ve věži - do 5.srpna máte
možnost zhlédnout výstavu obrazů
Michala Novotného alias MICLA.
11. srpna v 17 h - vernisáž výstavy
výtvarníka Michala Singra. Výstavu
máte možnost navštívit až do 16. září.

11. srpna od 10 do 14 h - zahrada a
vestibul městského kulturního střediska
- Letní výtvarný projekt „Výhledy“.
Pokračujeme ve výtvarných ateliérech.
Projekt je určený pro zájemce o
výtvarné umění, malíře a výtvarníky,
profesionály i amatéry, pro každého,
kdo cítí touhu výtvarně se vyjádřit.
Zahajovali jsme o víkendu anenské
pouti 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.
25. srpna na prostranství u kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Plané –
ukončení projektu „Výhledy“ – ve 14 h
vernisáž výstavy obrazů vzniklých
v projektu, v 17.30 – první část aukce a
v 19 h druhá část aukce, kdy budete
mít možnost obrazy vydražit a podpořit
tak dobrou věc.

Plánský příspěvek k výstavě
Natur in Tirschenreuth 2013
Naše partnerské město Tirschenreuth
plánuje v květnu 2013 slavnostní
otevření
výstavy
„Natur
in
Tirschenreuth 2013“. Pro tuto výstavu
je v současné době připravován
rozsáhlý areál na východním okraji
města.
Zástupci
města
spolu
s vedením výstavy nás, jako partnerské
město, oslovili s přáním, abychom
navrhli nějaký svůj příspěvek k této
výstavě. Původní náš návrh byl,
že bychom s přispěním plánských
nadšenců vybudovali ve výstavním
areálu kousek zahrady v japonském
stylu o výměře cca 100 m2. To bylo
německou stranou zamítnuto s odůvodněním, že jim to architektonicky
nezapadá do celkové koncepce areálu.
Proto
byla
navržena
další,
minimalistická, varianta, že bychom
v areálu umístili kamennou lavičku
s vytesaným nápisem Město Planá.
Tuto lavičku jsme chtěli obohatit ještě
jednou kamennou sochou z dílny
plánského umělce Tilo Ettla. I ze sochy
nakonec sešlo (rovněž z architektonických důvodů). Nakonec tedy byla
v Tirschenreuthu ve druhém červencovém týdnu instalována pouze naše
lavička. Případný návštěvník ji najde
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v jihozápadní části areálu na břehu
malého jezírka.
Informace o přípravě výstavy, včetně
naší lavičky, najdete na stránkách
http://www.gartenschautirschenreuth.de/.
Pavel Nutil

Během vernisáže sám autor představí
některá svá vystavená díla. Po
vernisáži
se
návštěvníci
mohou
zúčastnit
neformálního
posezení
s malířem. Výstava potrvá do 16. září.
V současné době je až do 5. srpna stále
ke zhlédnutí výstava obrazů malíře
MICLa. Více než tři desítky obrazů
zaujmou snovými představami autora
s jemnou
humornou
nadsázkou.
Působivá je ovšem také barevnost
obrazů, na jedné straně obrazy
monochromatické a k nim v protikladu
obrazy zářivých barev.
Otevírací doba Galerie ve věži: úterý až
pátek od 14 do 16 h, sobota, neděle od
14 do 17 h.
Dušan Kokaisl

Městská knihovna
Městská knihovna připravila pro znalce
olympijských her krátký kvíz. Pokud se
chcete zapojit, pošlete své odpovědi na
adresu knihovna@muplana.cz
Olympijské hry
1. V jaké zemi najdete horu Olymp?
a/ Itálie b/ Řecko c/ Španělsko
2. Komu byly starověké olympijské hry
přístupné?
a/ všem
b/ svobodným občanům řeckého
původu (mužům)
c/ svobodným občanům jakéhokoliv
původu

3. Co obdržel vítěz starověkých her?
a/ kus cenného kovu
b/ olivový věnec
c/ otroka
4. Kdo vzkřísil myšlenku na novodobé
OH?
a/ Harry Déus
b/ Victor Boin
c/ Pierre de Courbertin
5. Kolik kruhů je na olympijské vlajce?
a/ čtyři b/ pět c/ šest
6. Co tyto kruhy symbolizují?
a/ sportovní disciplíny
b/ kontinenty světa vzájemně
propojené
c/ intervaly mezi jednotlivými OH
7. Kde najdete olympijské muzeum?
a/Švédsko
b/ Francie
c/ Švýcarsko
8. Kolik zlatých olympijských medailí
získal Emil Zátopek na LOH r. 1952
v Helsinkách?
a/ dvě
b/ tři
c/ čtyři
Provozní doba knihovny v měsíci
srpnu:
Oddělení pro dospělé:
pondělí 9-12 a 13-15,
středa 9-12 a 13-17, pátek 9-12
Oddělení pro děti:
úterý 9-12 a 13-15, pátek 13-15
Další výstava v městské galerii bude
věnována výrazné postavě české
výtvarné scény, malíři, ilustrátorovi a
grafikovi Michalovi Singerovi. Vernisáž
se bude konat v sobotu 11. srpna od
19 hodin.

Rozloučení se školou
Na Valech
ZŠ Planá Na Valech ukončila svou
samostatnou činnost po 42 letech.
V září 2006 škola oslavila 100 let. Její
stoletá
činnost
byla
shrnuta
v almanachu. Od roku 2006 došlo
k mnoha změnám, které přispěly
k jejímu výraznému zlepšení.
Uvádím alespoň ty hlavní z nich.
Podařila se rekonstrukce atria, které
jsme pak plně využívali nejen k relaxaci
žáků o přestávkách, ale i k výuce a
také ke společným setkání.
Zrušili jsme malování stěn na chodbách
a společné prostory jsme vyzdobili
překrásnými a vkusnými obrazy, které
vytvořili naši žáci. Vše ještě vhodně
doplnily
květiny
v
červených
keramických obalech. I tyto prostory
využívali
žáci
k odpočinku,
měli
možnost si o přestávkách v těchto
prostorách posedět.
Estetiku prostředí jsme ještě vylepšili
barevnou úpravou šaten. Každé ráno
vítalo žáky příjemné barevné prostředí.
Celá škola je laděna do žlutých a
červených odstínů a bílé.

Podařilo
se
zrenovovat
sociální
zařízení pro chlapce, které je příjemné,
moderní a důstojné. V novém školním
roce se téhož dočkají i děvčata.
Nemohu zapomenout na naši školní
zahradu, která byla nově upravena na
přírodovědnou učebnu. Žáci zde
prováděli pokusy a různá pozorování.
Zahrada je vybavena nástěnnými
tabulemi, budkami pro ptáky, hmyzím
hotelem a jezírkem, ve kterém mohli
žáci pozorovat i život a rostlinstvo ve
vodě. Prostor byl využíván i v ostatních
předmětech. Umožňoval to vybudovaný
altán. Zahradu plně využívaly i děti ze
školní družiny. Konalo se zde mnoho
družinových i školních akcí.
Největšího rozmachu modernizace se
škola dočkala ve školním roce
2011/2012. Podařilo se nám vybudovat
keramickou dílnu, čítárnu, audiovizuální
učebnu anglického jazyka (ta byla
vybavena z finančních prostředků EU).
Esteticky byl upraven též suterén školy.
Vytvořili jsme
Školní
vzdělávací
program „Barevná škola“. Naším cílem
bylo nabídnout žákům vzdělání, které
využijí ve své budoucnosti. Nabídli
jsme jim výuku anglického jazyka již od
první
třídy.
V hodinách
hudební
výchovy byly využívány flétničky. Již od
druhé třídy si žáci mohli vybírat
volitelné
předměty
podle
svého
zaměření. Vytvořili jsme odborné
učebny, které jsme podle možností
vybavili a mohli jsme zpestřit výuku
využitím moderní techniky.
Během
školního
roku
bylo
vyučování
prokládáno
krátkodobými
i
dlouhodobými projekty. Výuku jsme
doplňovali
exkurzemi,
výstavami,
kulturními pořady apod.
V loňském
roce se nám podařilo zřídit přípravnou
třídu, která měla za úkol připravit
budoucí žáky na bezproblémový vstup
do první třídy.
Během šesti let odešlo ze školy asi
240 žáků a nastoupilo do prvních tříd
130. Vše, co jsme dělali, dělali jsme pro
žáky. Věřím, že se nám práce dařila, a
že mnoho našich žáků je schopno
využít svých znalostí, vědomostí a
dovedností pro další vzdělávání.
Chtěla bych poděkovat všem pedagogům, vychovatelkám, asistentkám a
ostatním pracovníkům za výbornou
práci, kterou odváděli. Bez jejich
pracovního nasazení by naše ZŠ Na
Valech nebyla tím, čím byla. Velký dík
patří všem, kteří naši školu tvořili a
dokázali ji učinit „barevnou“.
Přeji nové společné škole hodně
úspěchů. Všem pracovníkům, žákům a
rodičům příjemné, radostné a pracovité
prostředí, které je bude obohacovat a
povede k velmi dobrému vzdělávání.
Jana Basáková
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Vězni vystavují aneb Výstava
obrazů a plastik v Plané
V kostele svatých Petra a Pavla byla
vernisáží
zahájena
výstava
„Za
mřížemi“. Své obrazy a plastiky zde
vystavují tři odsouzení z kynšperské
věznice.
Díla vznikala za zdmi věznice několik
týdnů různými technikami a z rozličných materiálů. Miloš, Karel a Miroslav
jsou ve vězeňském „ateliéru“ každou
volnou chvilku. Barvy, plátna i ostatní
materiál pro program zacházení zasílají
výtvarníkům jejich rodiny a blízcí.
S nápadem uspořádat výstavu přišel
vězeňský kaplan Jaroslav Šašek,
plánský farář, který ve věznici působí
třikrát týdně.
Hudební
program
zajistila
paní
Michaela Marešová se svými dětmi a
kolegou Petrem Bouše. Výstavní síní
tak zněly téměř po celou dobu
podmanivé tóny barokních a renesančních písní.
Díla budou v kostele k vidění do 16.
září. Výstava je prodejní a je přístupná
vždy v sobotu a v neděli od 15 do 17 h.

Dům dětí a mládeže Planá
Prázdniny v DDM - Prázdniny se
přehouply do druhé poloviny a my
máme za sebou příměstský tábor.
Podívali jsme se do Mariánských Lázní
na Prelát, kde se nám moc líbilo.
Průlezky, hry, voda, opékání na ohni a
krásná příroda. V úterý se sportovci i
nesportovci vydali na bowling do
Tachova. Středeční výlet do Plzně se
také vydařil – půl dne v Techmánii jsme
si opravdu užili. Čtvrtek patřil vaření a
vyrábění. Buchta a slaní šneci všem
chutnaly a výrobky, které si každý
odnášel domů, se povedly. Poslední
den nám nepřálo počasí a tak jsme se
na plánovaný výlet do lanového centra
nevydali. Nikdo však nebyl smutný.
Uspořádali jsme turnaj ve stolním
fotbale, sportovní hry na x-boxu a
turnaj ve člověče nezlob se. Závěr
patřil tvoření.
Děkuji p. Beranové za pomoc při
organizaci a všem kuchařkám naší
školní jídelny za přípravu obědů.
Výsledky z bowlingu a fotografie
z celého
týdne
najdete
na
www.zsplananamesti.cz
Na srpen je pro přihlášené připraven
letní výtvarný tábor, tentokrát do
Vracova u Brna.
Přejeme všem krásný zbytek prázdnin
plný sluníčka a na začátku září se na
všechny zájemce budeme těšit v Domě
dětí. Za DDM L. Vivodíková

Oznámení Římskokatolické
farnosti
Dětem, rodičům, učitelům: Po několika
odezvách si dovoluji pozvat nejprve děti,
a to každé úterý od 15 do 15.45 h na faru
v Plané. Budeme si v rámci setkání
povídat, zpívat, hrát a něco se naučíme o
sobě a o Bohu.
První setkání dětí je v úterý 4.září v 15 h
ve farní jídelně (rodiče mohou poprvé
přijít rovněž), poté budeme pokračovat
v úterky, pokud se nedohodneme jinak.
Učitelům: možnost exkursů ve vašich
hodinách na témata Bible, dějin, lidského
hledání, etiky a prevence kriminality
(zkušenosti s delikventy, mj. ve vězení).
Setkání a pouti na konci prázdnin mimo
pravidelný pořad:
sobota 18. srpna v 17 h – Svatá Anna,
neděle 19. srpna v 9 h v Plané – poutní
mše sv.
Nanebevzetí Panny Marie,
neděle 26.srpna v 15 h Pístov – pouť sv.
Bartoloměje.
Sobota 1. září Kořen - setkání
s požehnáním, neděle 9. září v 11 h Dolní
Jadruž – pouť.
Čas pro vás kdykoliv, avšak vždy v úterý
od 16 do 17 h. Kontakt : 607 202 127.

Poslední rozloučení
Malá „velká" žena – to byla pro nás
paní učitelka Livie Kožinová, se kterou
jsme se naposledy rozloučili v pátek
13. července. Každé loučení je těžké,
zvláště to, které je navždy. Ale takový
je život, ke kterému patří i smrt.
Bohužel od nás odešla tak rychle a
náhle, že se nestačila s mnohými ani
rozloučit. Potkávali jsme ji ve městě, na
procházkách, na různých kulturních a
vzdělávacích akcích, všude tam, kde
se něco dělo. Většina z nás si ji také
pamatuje z mnoha zájezdů, které
organizovala a které byly vždy
perfektní. Do konce tohoto školního
roku ještě jezdila do Plzně a Tachova
na přednášky university třetího věku, i
přes své problémy s očima. Byla nám
dobrou kamarádkou, na kterou jsme se
mohli vždy spolehnout. Obohacovala
nás svými zkušenostmi.
Livie, děkujeme Ti za všechno a jsme
vděčni za to, že jsme mohli alespoň
část onoho času být v Tvé blízkosti a
měli tu čest být s Tebou. Loučíme se
touto krátkou vzpomínkou s člověkem,
který nedovedl nikoho zarmoutit a na
kterého budeme s vděčností a láskou
vzpomínat.
Kamarádky, klub důchodců, ZO STP
Dovolujeme si připojit se ke vzpomínce
na skutečně ušlechtilou osobnost,
jakou paní Kožinová byla. Vzpomínáme
na ni také jako na autorku mnoha
příspěvků pro Plánský měsíčník, ve
kterých využívala znalostí plánských
poměrů a reálií. Naposledy to byl seriál
rozhovorů s pamětníky – lidmi, kteří žili
v Plané ještě před rokem 1945 nebo se

sem přistěhovali krátce po válce a
postupně opuštěné město zalidňovali a
vytvářeli jeho novodobou historii.
S úctou a láskou na ni určitě budou
vzpomínat i její žáci. Na prvním stupni
plánských škol učila mnoho let. Jejíma
rukama prošly stovky dětí, které nejen
učila předepsané učivo, ale zároveň je
nenásilnou formou vychovávala a vedla
k poznání toho, co je v životě důležité a
správné.
Říká se, že každého dobrého člověka
je škoda; paní Kožinová patří mezi ty, o
kterých to platí dvojnásob.
M.Mertlová, redakce PM

Vzpomínka
Vzpomínáme na dobrého člověka,
který by se 21. srpna 2012 dožil sta let
– na MUDr. Karla Vrzalu.
Mimořádně schopný, vzdělaný primář
interního oddělení nemocnice v Plané.
Vynikající diagnostik.
Interní oddělení v poválečných létech
vybudoval do podoby, která se
zásadně podílela na pověsti a kvalitě
plánského zdravotnictví. Tato kvalita a
pověst byla příčinou, proč lékařská
fakulta Karlovy university vysílala své
studenty před ukončením studia na
zkušenou do Plané.
Pan primář byl rybář a myslivec,
vyznavač zdravého selského rozumu a
v tomto duchu zaváděl nové poznatky
v medicíně do praxe.
Jako šéf byl pozorný a uznalý,
v požadavcích na pracovní výkon
nekompromisní a důsledný. Leč
pracovat pod jeho vedením bylo
radostné a naplňující.
Vzpomínáme na jeho humor, kterým
nás obšťastňoval, jeho krajové slovní
výrazy jako syna Moravy – Velehradu.
Zapomenout na něj nelze.
MUDr. Marie a Miroslav Kalašovi

Blahopřejeme …
…všem
plánským
občankám
a
občanům, kteří v červenci t.r. oslavili
svá životní jubilea. Jsou to paní a
pánové Anna Beránková, Ladislav Čáp,
Jaroslav Čečil, Hana Fundová, Milan
Gális,
Anna
Hadačová,
Zdena
Hanusová,
Václav Hrbáček,
Jiří
Janovec,
Václav
Kočí,
Bohumil
Kovařík, Vojtěch Kříž, Anna Lobovská,
Helena Nováková, Štefan Peregrin,
Anna Podlipská, Stanislava Přibylová,
Jindřich Reil, Anna Reilová, Karel
Rybenský, Margita Strejcová, Soběslav
Vacek, František Veverka, Zdenka
Vokrojová, Jindřiška Vrzalová, Antonín
Zezula a Anna Zimáková.

Česká sekce ESBOC
Česká sekce ESBOC (European Security
Branch Organisations
Club, což je
mezinárodní organizace bezpečnostních
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služeb) pod patronací V.I.P. IPA
(mezinárodní policejní asociace) a České
komory detektivních služeb (členové ČS
ESBOC) se již šestým rokem zúčastnila
mezinárodní soutěže – střeleckých
závodů v Polsku.
Soutěž je organizována Polskou Izbou
Ochrony (člen ESBOC). Česká sekce
ESBOC byla poprvé na tuto mezinárodní
střeleckou soutěž družstev pozvána
v roce 2007, a již zde střelci dosáhli na 2.
příčku.
V roce 2012 se konalo v polském
Koszalinu již 11. mezinárodní střelecké
mistrovství Polski Branžy ochrony a
v rámci toho VI. Mezinárodní soutěž.
Uskutečnila se 26. května a družstvo ČS
ESBOC ve složení JUDr. Erich Mazur,
Ladislav Pávek ml., Jiří Merta a Petr
Bradáč se již opakovaně umístilo na
prvním místě.
Předchozí mezinárodní mistrovství a
umístění družstva ČS ESBOC:
Siemianowice Šlaskie,Katovice 2007 2.místo, v Krakowě 2008 -1.místo,
ve Wroclawi 2009 - 1.místo, v Olsztyně
2010 - 1.místo, v Poznani 2011 1.místo. Členem úspěšného českého
družstva byl ve všech ročnících plánský
občan JUDr. Erich Mazur.

Manažerem družstva je JUDr. Ladislav
Pávek (prezident V.I.P. CLUBU IPA a
prezident ČS ESBOC). Nestřílejícím
kapitánem je JUDr. František Brabec
(viceprezident V.I.P. IPA, výkonný ředitel
ČS ESBOC a čestný prezident ČK DS).
Myslíme si, že tato výše uvedená
reprezentace, která by měla pokračovat i
v budoucnu, je dobrou vizitkou pro
Českou republiku i regiony Plzeňského a
Středočeského kraje, v nichž účastníci
žijí, a pracují.
JUDr. F. Brabec

Kulturní akce pořádané v okolí
….aneb co se do měsíčníku nevešlo.
Podrobné informace o dále uvedených
akcích najdete v elektronické podobě
tohoto čísla PM na webu města Planá.
GEOLOCI – Krajina žije – ve dnech 1. až
6.srpna u Dolních Polžic.
Unikátní koncert alikvotního nebo též
hrdelního zpěvu v kostele sv. Jana
Křtitele v městečku Úterý v sobotu 1.září.
Zahradní slavnosti v zámku ve Svojšíně v
sobotu 18. a v neděli 19.srpna, vždy od
10 do 17 h.

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 : 725 958 132

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

PLANÁ – Karlín RD 3+1 se zahradou.
2
2
Podlahová plocha 267 m . Pozemek 497m .
Obytné podkroví, plně podsklepený, garáž.
Klidná okrajová část obce.

e-mail:martinkveton@seznam.cz

Výroba:

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

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

Cena k jednání pouze:
690.000,- Kč
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PLÁNSKÝ BIOGRAF - SRPEN 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 (1966)
Úterý 7.srpna
19.00 hodin
vstupné 70 Kč

ČR
73 min.

SEDMIKRÁSKY

Experimentální filml Věry Chytilové, který
je zajímavý nejen svou kompozicí a
nápadem, ale také detailním propracováním. Režisérka využívá všech možných
aspektů filmové řeči a přitom onu filmovou řeč nabourává. Dvě dívky Marie číslo
jedna a Marie číslo dvě spolu bydlí v
jednom malém bytě. Již delší dobu mají
pocit, že se jim všechno na světě kazí, a
proto se jednoho dne rozhodnou, že
budou také zkažené. Začnou se důsledně
řídit zásadou: Nic nevadí, hlavně když je
legrace.
Pondělí 13.srpna
17.30 a 20 hodin
vstupné 60 Kč

SK/ČR
120 min.

PROBUDÍM SE VČERA
„ Bonus – velký divák“

Úterý 14.srpna
17.30 hodin, vstupné 65 Kč

USA
87 min.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít
prázdniny na luxusní výletní loď, kterou
svým dováděním během chvíle obrátí
naruby. Chimpunkové a Chipettky páchají
na parníku, který se stal dočasně jejich
hracím hřištěm, jednu lumpárnu za
druhou a zpestřují tak prázdniny nejen
sobě, ale i všem ostatním pasažérům.

Zatímco Danijel slouží jako důstojník v
srbsko-bosenské armádě, Alja se ukrývá
v bytě se svou sestrou. Pod vlivem
konfliktu projde jejich vztah změnou, co je
dříve spojovalo, se pod tíhou okolností
vytrácí. Milenci se opět setkají, když
Danijel velí jednotce, která Alju odvleče
do zajateckého tábora.

Pondělí 27.srpna
20 hodin, vstupné 90 Kč
Pondělí 20.srpna
17.30 hodin
vstupné 65 Kč

USA
127 min.

SNĚHURKA A LOVCI
Mocná čarodějnice Ravenna (Charlize
Theron) se lstí vetřela do přízně krále
prosperující a mocné říše, který z ní záhy
udělá královnu a pak zemře. Ravenně ale
podle proroctví kouzelného zrcadla stojí
ve štěstí nevlastní dcera Sněhurka
(Kristen Stewart) a posedlost vlastní
krásou, kterou by si ráda uchovala
navěky. Všechny problémy by vyřešila
Sněhurčina smrt, jenže dívka právě
uprchla z domácího vězení do Temného
lesa, odkud se ještě nikdo živý nevrátil.

USA
93 min.

IRON SKY
V posledních chvílích druhé světové války
se tajný nacistický program vyhnul
destrukci a ukryl se na odvrácené straně
Měsíce. Během 70 let přísného utajení
nacisté
zkonstruovali
gigantickou
vesmírnou pevnost s masivní armádou
létajících talířů. Když americký astronaut
James Washington přistane se svým
lunárním modulem příliš blízko tajné
nacistické základně, měsíční Führer se
rozhodne, že zářivý moment ovládnutí
Země nastal… i když o něco dříve, než
bylo plánováno. Washington prohlašuje,
že jeho mise je jen propagační kampaní
prezidentky Spojených států,…

Komedie s originální zápletkou, v níž si
věčně svobodný profesor češtiny Petr,
díky třídnímu srazu uvědomí, že jediná
dívka, kterou kdy miloval, byla jeho
spolužačka Eliška. Tehdy v sedmnácti
letech, nenašel odvahu jí říct, že ji má
rád. Petrovi se naskytne jedinečná šance.
Cestovat zpět v čase do svých studentských let a vrátit se do června 1989,
kdy chodil do třeťáku. Dostane možnost
napravit, co promeškal. Jenže zahrávat si
s minulostí není jen tak.
Úterý 21.srpna
20.00 hodin
vstupné 65 Kč

USA
127 min.

V ZEMI KRVE A MEDU
Režijní debut herečky Angeliny Jolieové
se soustřeďuje na to, jak válka ovlivňuje
morální a emotivní stránku jedinců.
Danijel a Alja jsou milenci, bosenský
konflikt je však rozdělil na opačné strany.

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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