Slovo starostky
O organizačních změnách na našich
základních školách, které s sebou
přinesly také personální změny, jsem
již informovala dříve.
Máme však v Plané další školská
zařízení, jejichž zřizovatelem není
město Planá, ale Plzeňský kraj. Ten
v souladu se změnami ve školském
zákonu vyhlásil na všech těchto
zařízeních výběrová řízení na
obsazení ředitelských míst, protože
stávající
ředitelky
již
dosáhly
(nebo v krátké době by dosáhly)
důchodového věku.
Na základě
výběrového řízení pak Plzeňský kraj
jmenoval ředitele nové – tentokrát
jsou to pro změnu samí muži.
Ředitelem SOU Planá se stal Mgr.
Josef Mára, ředitelem ZUŠ Planá je
Miroslav
Koranda
a
ředitelem
Dětského domova Planá je Mgr. Jiří
Kotschy. Využívám této příležitosti a
přeji novým ředitelům, aby se jim
práce dařila a líbila.
Chtěla
bych
také
poděkovat
odcházejícím paním ředitelkám –
ing. Sylvě Kapolkové, Mgr. Jitce
Tvarogové a Mgr. Marii Kuzmiakové
za všechno, co v době svého
pedagogického působení v Plané
udělaly ve prospěch plánských žáků
a svěřenců. Ať se jim v jejich nové
životní etapě daří co nejlépe.
Jak tak dochází k nejrůznějším
škrtům v rozpočtech škol, ze strany
ministerstva financí byla kromě jiného
zrušena také účelová dotace na
učební pomůcky pro žáky prvních tříd
ve výši 800 Kč na žáka. Pro nový
školní rok ji školy již neobdrží.
Některé školy přenesly tuto finanční
zátěž na rodiče, jak jste se mohli
dozvědět i z médií, která tuto částku
označují jako tzv. pastelkovné.
Plánští radní rozhodli, že tyto finanční
prostředky dostanou školy z rozpočtu
města.

Přejeme nejen prvňáčkům, ale i
ostatním
žákům
a
studentům
úspěšný školní rok 2012/2013.
M.Němečková

Maják 2015 v Plané
Titul Evropské hlavní město kultury
se každý rok uděluje dvěma
vybraným městům členských států
EU s cílem podpořit evropskou
kulturní spolupráci.
V minulosti se tímto titulem pyšnila
například města Patras, Cork, Janov,
Lille či Gratz. 8. září 2010 byla jako
Evropské hlavní město kultury
vybrána Plzeň.
Z
profesionálů
složený
tým
(společnost Plzeň 2015 o.p.s.)
připravuje programový rámec celé
akce. Obohacování kulturní nabídky
probíhá již nyní v přípravném období
před rokem 2015, který bude
vyvrcholením celého snažení.
Program Plzně 2015 je zaměřen na
celý Plzeňský kraj. Pořadatel má na
jeho území devět regionálních
koordinátorů – „Majáků 2015“. Maják
pro Plánsko, Borsko a Tachovsko je
od nás z Plané a je jím p. Blanka
Borůvková. Úkolem majáků je
informovat o projektu Plzeň 2015,
koordinovat
zapojení
širokého
spektra subjektů a v budoucím
období podporovat tvorbu programu
pro rok 2015. Zahájení činnosti
„Majáků 2015“ je podpořeno kulturní
akcí
s
názvem
P:OSVÍCENÍ
spojenou s výjezdy „Autobusu 2015“,
jehož prostřednictvím je nabídnut
veřejnosti
interaktivní
program
doplněný o vystoupení zahraničních
umělců.
U nás v Plané budeme „Maják 2015“
slavnostně rozsvěcovat 9. září. t.r.
Nenechte si ujít celodenní bohatý
program, jehož součástí je například
koncert největších gongů v Evropě či
barokní ohňostroj.
Mgr. Martina Němečková, starostka
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Plzeň 2015, o.p.s. - P:OSVÍCENÍ 9. září 2012 Planá - Program
10 h „Spanilá jízda“ - slavnostní
průjezd AUTOBUSU okolními obcemi
15 h slavnostní příjezd Autobusu na
náměstí, výtvarné a divadelní dílničky
pro děti, kavárna a drobné občerstvení, hudba
16 h loutková pohádka pro děti
17 h slavnostní „Rozsvícení Majáku
2015“ s vybranými zástupci města
18 h Kratochvilný automat – Hafan
Studio
19 h večerní unikátní koncert na
největší gongy v Evropě v podání
anglického hráče Bear Love u kostela
Nanebevzetí Panny Marie, v případě
nepříznivého počasí v šapito na
náměstí
21 h barokní ohňostroj u kostela
Nanebevzetí Panny Marie
Představení a prezentace se konají v
nafukovacím stanu pro cca 100 osob
funkčně spojeným s AUTOBUSEM.

Upozornění
Od 1. září bude přestěhována
kancelář Městské Policie z kanceláře
ve dvoře do kanceláře č. 2 v přízemí
Městského úřadu. V této kanceláři
dosud sídlí Úřad práce. Od září bude
omezena jeho úřední doba pro
veřejnost pouze na pondělí. Spolu se
strážníky městské policie zůstává
pracovnice Úřadu práce v této
kanceláři jeden den v týdnu.

Končí čas bezstarostného prázdninového užívání a blíží se den, kdy
nastanou
školácké
povinnosti.

V tomto novém školním roce se pro
naše školáky nic výrazného nemění
oproti minulým letům. Jedna počáteční změna však nastala. Všichni žáci
z Plané budou navštěvovat již pouze
jednu školu „Základní školu Planá“.
Přejeme všem školákům úspěšný
start do nového školního roku, hodně
pohody a spokojenosti ve staronové
škole. Již se všichni těšíme na
3. září, kdy přivítáme naše nejmladší,
ale i jejich starší spolužáky.
Zaměstnanci Základní školy Planá,
příspěvková organizace

Nová výstava v galerii
První dáma plzeňské malby
Poslední
výstava
této
sezóny
v Galerii ve věži patří
plzeňské
výtvarnici Květě Monhartové, která
je v současné době místopředsedkyní Unie výtvarných umělců
plzeňské oblasti a členkou výtvarné
skupiny P 89. Bývá označována za
„první dámu plzeňské malby“. Pod
tímto slovním spojením nelze najít víc
než chuť lišácky vystihnout, co je
malířka zač, bez ohledu na to, jak
může být toto označení závazné a
určující. Výstava potrvá až do
28. října.
D. Kokaisl

Zápis do ZUŠ
Zápis nových žáků do Základní
umělecké školy Planá bude probíhat
od pondělí 3.září do pátku 7.září a to
každý den mezi 12.00 a 16.00 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Dětská burza v září
Milé maminky, vykliďte šatní skříně,
botníky, přeberte hračky. Promyslete,
co už nepotřebujete nebo co Vám
chybí. Přijďte prodat či nakoupit,
protože právě pro vás pořádáme
dětskou burzu PODZIM-ZIMA. Jedná
se o sezónní oblečení bez omezení
velikosti. Dále pak botky, hračky,
sáňky, brusle....
Burza se bude konat v tělocvičně ZŠ
Na Valech.
Výběr zboží: pátek 21.září od 16 do
18 h. Prodej: sobota 22.září od 9 do
14 h. Výdej: neděle 23.září od 8 do
11 h. Pokud máte zájem o prodej
věcí, je třeba si předem zajistit
pořadové číslo a bližší informace
k prodeji. To vše je možné v
kadeřnictví Marcely Šroubové a v
kadeřnictví Jany Svěchotové a to
každý všední den. A nejlépe pište na
email: burzaplana@seznam.cz.
Věci, které nebudou označeny,
nemůžeme k prodeji přijmout.
Zároveň chci podotknout, že burza je
čistě charitativní akce. Všichni pracují
ve svém volném čase a zcela
zdarma. Použití výdělku zveřejníme
po burze v Plánském měsíčníku.
Přeji Vám všem krásné dny a v září
na burzičce se budeme těšit.
Za burza team Andrea Seemannová

Veřejné záchodky prošly
proměnou

Farmářské trhy již potřetí
Další Plánské farmářské trhy se
uskuteční v sobotu 29. září t.r. již
tradičně na odstavné asfaltové ploše
u Hornického muzea v Plané, v
Sadové ulici. Široký sortiment
podzimních farmářských produktů,
koření, ryb, domácích uzenin a dalšího zboží bude všem návštěvníkům
trhů k dispozici od 8 do 13 h.

Souhlasíte s tím, že podle úrovně
veřejných záchodků se dá posuzovat
úroveň dané země? Já ano. Navštívil
jsem již veřejné toalety v různých
částech světa a myslím, že uvedené
tvrzení se v podstatě zakládá na
pravdě.
Jsou betonové kobky, kam je
problém už jenom vstoupit, natož pak
vykonat potřebu, jsou jednoduchá
zařízení s krásným názvem „shit pit“, jsou prosté, ale relativně
hygienické asijské záchody, kde
místo toaletního papíru použijete
svou levou ruku (pravá slouží k jídlu)
a vodu z petlahve, jsou luxusní
voňavé záchody s televizí.
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I v našem městě máme veřejné
záchody, a ty o nás také něco
vypovídají. Proto jsme v radě města
uvítali, když v minulém roce přišel
ředitel Plánských služeb (stávající
provozovatel WC) s návrhem na
rekonstrukci a vylepšení veřejných
WC. Prvotní úmysl byl ten, že
Plánské služby opraví záchodky na
své náklady, a po jejich následném
zpoplatnění budou tržby také plynout
na jejich účet. Po vypracování
projektu se ukázalo, že celá
rekonstrukce nebude tak jednoduchá,
jak se původně zdálo, a financování
akce na sebe převzalo město Planá.
Rekonstrukce skončila na konci
července. Záchodky mají tři sekce –
pro dámy, pro pány a pro
hendikepované. První dva sektory
mají
vstupní
dveře
opatřené
mincovními automaty, třetí dveře jsou
na tzv.euroklíč. „Vstupné“ bylo radou
stanoveno na 10 Kč. Euroklíč buď
hendikepovaná osoba již má, nebo si
ho může např. její rodinný příslušník
zdarma zapůjčit na městském úřadě
(v přízemí vpravo – dveře č. 3 a
sociální oddělení v prvním patře –
dveře č. 23), případně na MKS.
Na posledním jednání rady bylo
rozhodnuto, že od 1. září budou
veřejné záchodky vyjmuty ze správy
Plánských služeb, a začleněny
pod informační centrum Městského
kulturního střediska. Bude tak možné
zajistit delší otevírací dobu WC, a to
zřejmě od 7 do 19 h. Na noc bude i
nadále nutné veřejné WC zamykat, a
to zejména proto, aby se zamezilo
jejich
devastaci
a
přespávání
bezdomovců.
Vylepšení veřejných záchodků by
mělo přispět i k mírnému vylepšení
obrazu našeho města jak v očích
plánských občanů, tak v očích
náhodných návštěvníků.
Pavel Nutil

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc září
2012:
Do 16.9. - Galerie ve věži - máte
možnost zhlédnout výstavu obrazů
Michala Singera. Otevírací doba:
Po až Pá 14 -16, So a Ne 14 - 17 h.
Do 16.9. - kostel sv.Petra a Pavla výstava „Za mřížemi“, kde se
prezentují tři odsouzení z věznice
Kynšperk nad Ohří. Otevírací doba:
So a Ne od 15 do 17 h.

Dny evropského dědictví
2012 - Mladí památkám
Katalog
všech
zaregistrovaných
objektů
naleznete
na
www.shscms.cz/ehd/cz
Plánské
památky Vám
budou
zpřístupněny zdarma (popř. za
zvýhodněné vstupné) následující
dny:
věž kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Plané - Galerie ve věži - 15.
a 16. září od 14 do 17 h (zdarma).
Kostel sv. Petra a Pavla v Plané 15.
a 16. září od 14 do 17 h (zdarma).
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v
Plané
15.září od 14 do 17 h
(zdarma).
Poutní kostel sv. Anny v Plané
15.září od 14 do 17 h (zdarma).
Hornické muzeum Planá 15.září od
10 do 12 a od 13 do 16 h (vstupné 50%)
15.září od 17 h - kostel sv.Petra a
Pavla v Plané - Koncert „Normálně
nezpívám“ plzeňského hudebního
dua Dubnička - Lahoda. Duo tvoří
režisér, herec, textař a zpěvák Vilém
Dubnička a frontman mužského
vokálního kvintetu Hlasoplet Zdeněk
Lahoda. Vstupné 50 Kč.
22. září v 17 h – Galerie ve věži vernisáž výstavy plzeňské výtvarnice
Květy Monhartové. V hudebním
vystoupení se představí borský
písničkář Petr Fürstl. Otvírací doba:
Po – Pá od 14 do 16 h, So a Ne od
14 do 17 h.
26.září v 19 h - Plánský biografTravesti skupina Divoké kočky si u
nás našla své příznivce; už druhý rok
nás zahrnula do své „šňůry“ a máme
tak možnost zhlédnout jejich nové
vystoupení. Vstupenky v předprodeji
(180 Kč).
Připravujeme: V letošním roce se 44.
dětský filmový a televizní festival Oty
Hofmana bude konat v termínu od 9.
do 12. října. Hlavní téma festivalu je
„Dítě a příroda". POZOR!!! MěKS a
DDM Planá vyhlašují v rámci
festivalového programu výtvarnou
soutěž na téma „Můj zvířecí
pohádkový
kamarád“.
Podrobný
program naleznete na plakátech akce
a v následujícím čísle měsíčníku.

připomenout

„plánského betlému“. V prosinci
loňského roku vznikla tato myšlenka
v rámci akce VÝLET ANDĚLŮ. A tak
ty, co chtějí přispět ke vzniku
betlému, chceme upozornit, že je čas
začít s výrobou té vaší figurky. Rádi
bychom, aby byl betlém ze dřeva a
tak pokud se chcete poradit, zeptat,
domluvit – kontaktujte nás v sídle
KOSa, Dukelských hrdinů 102, v
Plané.
Na říjen připravujeme opět pozdní
podzimní VÝLET S KOSEM a to k
dalšímu z adoptovaných křížků.
Tentokrát to bude kříž u Kyjova, který
se dočkal kompletní rekonstrukce.
Bližší informace se dočtete v říjnovém vydání měsíčníku.

Až do neděle 16. září můžete
v Galerii ve věži zhlédnout výstavu
obrazů Michala SINGERA.
Vernisáž
byla
tentokrát
velmi
netradiční. Michal Singer procházel
spolu s návštěvníky celou výstavou a
komentoval
jednotlivé
obrazy.
Poodhalil nám tak svoje prameny a
přístupy k malování obrazů. Nezapřel
při tom svoje původní vzdělání –
filozofii. Poutavé výklady k obrazům a
vyprávění trvalo více než hodinu a
návštěvníci jen zvolna a neradi
opouštěli
v podvečer
městskou
galerii. Ale i Michal Singer byl s
„publikem“ spokojený a pochvaloval
si „úžasnou energii, která ten večer
ve věži proudila“.
Michal Singer mezi návštěvníky galerie

Všechny letní
akce jsou za
námi a tak si
všem našim
příznivcům
dovolujeme
výrobu figurek do
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Městská knihovna
Městská knihovna
vytvořila další
prostory pro
čtenáře. Na
oddělení pro děti
navazoval sklad,
který je nyní využit

pro volný výběr dětské literatury.
Děti si zde mohou najít svůj koutek
na čtení nebo si zahrát deskové hry.
Od září se knihovna opět vrací do
plné výpůjční doby:
Jedna historická zajímavost
Čtenáři ve středověku se báli nemocí
a usínali nad knihou. Vědci z britské
univerzity sestrojili přístroj na měření
nečistot na středověkých rukopisech
(denzitometr). Tento přístroj jim
pomohl odhalit čtenářské návyky v
15. století.
Podle měření zjistili, že některé
strany byly čteny častěji. Mezi
evropskými náboženskými texty to

byla např. modlitba ke svatému
Sebastiánovi, která je měla ochránit
před morem. Ukázalo se také, že
středověcí čtenáři byli sobci. Stránky,
které
obsahovaly
modlitby
za
záchranu své osoby, totiž četli častěji
než stránky s modlitbami za
záchranu ostatních lidí. Analýza také
ukázala, že strany s prvními
modlitbami bývaly špinavější; vědci
předpokládají, že lidé nad knihami
usínali na stejných místech.
I.Vasuková

Dům dětí a mládeže
V srpnu jsme se vrátili z letního
výtvarného tábora. Naše cesta vedla
do Vracova, do malého města
kousek od Brna. Počasí nám přálo,
někdy bylo zbytečně velké teplo a v
místním DDM nás čekalo pěkné
ubytování. Navštívili jsme skanzen ve
Strážnici, kde si každý vyzkoušel točit
na kruhu, a pluli jsme lodí Baťovým
kanálem. V Uherském Hradišti se

sprchový gel a pleťové mléko, tašku s
knoflíkem, šperky a někteří i
háčkovaný míček.
Sprchový gel a pleťové mléko jsme
vyráběli poprvé, bylo to zajímavé a
náročné na čas, ale výsledek byl
voňavý a příjemný. Dovolte mi
poděkovat majitelům Mléčňáku v
Plané, kteří nám na výrobu věnovali
veškerý materiál.
Závěrečnou tečkou našich zážitků
byla noční prohlídka zámku Milotice.
Nezapomenutelné. Po příjezdu na
zámek
nás
komorné
všechny
převlékly do krásných šatů a my se
na hodinu staly opravdovými dámami
a pány. Provázela nás samotná
hraběnka, která nás seznámila se
svým příbuzenstvem. Dámy měly tu
čest s paní hraběnkou si také
zatančit. Živá hudba a zpěv uchvátila
i nehudebníky a zámecké pokoje
okouzlily každého. Po prohlídce jsme
vrátili šaty a neradi opouštěli krásně
osvícený zámek.

VODA – STROM. Je na vás, které
téma si vyberete. Zúčastnit se mohou
děti i dospělí (1. kategorie – děti do
11 let, 2. kategorie – 12 – 18 let, 3.
kategorie – dospělí) - každý soutěžící
může odevzdat max. 3 snímky.
Uzávěrka soutěže bude 20. října.
Vaše práce vyhodnotí odborná porota, na vernisáži v měsíci listopadu
vyhlásíme vítěze a zahájíme výstavu.
Fotografie zasílejte na e-mail:
l.vivodikova@seznam.cz nebo přineste fotografie na CD, DVD,
flashdisku do DDM nebo MKS.
Nezapomeňte na jméno, věk a adresu autora. Podrobné informace na
plakátech, www.zsplananamesti.cz,
v DDM nebo na MKS.
Milé děti, je září a vy víte, že začíná
nejen škola, ale také zájmové
kroužky DDM. Přijďte si vybrat co
nejdříve z naší nabídky.
Všechny děti i rodiče zveme na Dny
otevřených dveří. Ty se budou konat
od středy 5. září do pátku 7. září vždy
od 10 do 12 h a od 13 do 17 h.
Přijďte si prohlédnout Dům dětí nebo
si jen přijďte vybrat kroužek z
nabídky. Letos připravujeme pro vás
tradiční kroužky, ale můžete se těšit i
na novinky. Jednou z nich je kroužek
pro malé i větší bubeníky.
Ve čtvrtek 6. září zveme všechny
zájemce o šachový kroužek do
klubovny DDM. Přijďte si vyzkoušet,
jak se šachy hrají nebo se jen
podívat.
Dům dětí najdete na náměstí v
Plané, č.p. 51. Těšíme se na všechny
v novém školním roce v zájmových
kroužcích a na akcích DDM.
Lenka Vivodíková

Tamtam Praha poskytuje své
služby i v Plané

odvážlivci stali na chvilku kováři.
Prohlédli jsme si zámek Bučovice, ve
výstavní síni zámku jsme mohli
obdivovat
historii
cukráren.
Samozřejmě jsme si prohlédli město
Vracov, vyřádili se několikrát na
koupališti, zahráli si bowling, využili
na zahradě DDM trampolínu, hřiště a
pingpongový stůl. Večer jsme hráli
různé hry, u kterých jsme se opravdu
pobavili.
Ani tentokrát nechybělo tvoření a tak
jsme si domů odváželi ušitého šneka
nebo
pohlednicovou
krabičku,
drátovanou
rybičku,
notýsek,

Po dvanácti dnech plných sluníčka a
nových zážitků jsme se všichni vrátili
domů.
Děkuji Lence Kompánkové za pomoc
při organizaci celého tábora, děkuji
dětem za to, že byly tak hodné a moc
prima. Zážitků bylo mnoho a některé
nejde ani popsat, podívejte se tedy
na fotografie:
www.vivolenka.rajce.idnes.cz

Fotografická soutěž
Dům dětí a MKS ve spolupráci s
Fotografickým spolkem vyhlašuje
další fotografickou soutěž. Téma:
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Středisko rané péče Tamtam Praha,
Federace rodičů a přátel sluchově
postižených,
o.s.
(www.tamtampraha.cz) je jediným poskytovatelem
terénní služby rané péče rodinám s
dětmi se sluchovým, kombinovaným
a závažným postižením vývoje řeči
od narození do 7 let na území devíti
krajů ČR, včetně Plzeňského. Služby
jsou poskytovány formou pravidel-

ných odborných konzultací přímo v
rodinách v rozmezí 4 – 6 týdnů.
Středisko Tamtam Praha poskytuje
rodinám psychologické, pedagogické
a sociální poradenství, poradenství
ohledně výběru a použití vhodné
kompenzační pomůcky, podporuje
vzájemnou komunikaci všech členů
rodiny i psychomotorický vývoj dítěte,
pomáhá s vytvářením
vhodné
komunikační strategie vedoucí k
rozvoji řeči a s výběrem vhodného
předškolního zařízení pro dítě. Každá
rodina
má
svého
odborného
poradenského
pracovníka,
na
kterého se může obracet i v období
mezi
jednotlivými
konzultacemi.
Standardní služby jsou klientům
poskytovány zdarma. Cílem služeb
rané péče je posílit rodinu tak, aby
překonala všechny nelehké situace,
které ji při výchově sluchově
postiženého dítěte potkají, a aby její
fungování bylo postižením dítěte co
nejméně narušeno.
Znáte-li ve svém okolí rodinu, která
vychovává malé dítě se sluchovým
postižením, mohou nás rodiče
kontaktovat telefonicky (251 510 744)
nebo e-mailem – ranapece@tamtampraha.cz.

ŘKC v Plané
Sobota 1. září Kořen - žehnání
Neděle 9. září v 11 h Dolní Jadruž –
pouť Narození Panny Marie
Sobota 15. září otevřené kostely – od
14 do 17 h v Plané a na Sv. Anně v
rámci Dnů evropské kultury.
Sobota 15. září v 11 h v Otíně pouť
Jména Panny Marie, v 15 h –
Domaslav koncert Moravcovi, v 17 h
Sv. Anna – mše svatá
Neděle 16.září v 11 h
Chodský
Újezd – pouť Povýšení sv. Kříže
So 29. září v 11 h Michalovy Hory–
pouť sv. Michaela Archanděla
Pravidelně : út v 15 h děti na faře, v
16 h modlitby matek, v 17 h mše sv.
Planá, neděle v 9 h Planá, v 11 h Ch.
Újezd, ve 14 h Ch. Planá, v 15.30 –
Z.Chodov.
Čas pro vás kdykoliv, úterý 16-17 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 hod. Duchovní literaturu si
může vypůjčit kdokoliv. Katecheze
před křtem a sňatkem jsou potřebné
– individuální přístup.
Stále opravujeme: podle přislíbených
dotací kostel v Plané – fasáda a

okna, v Lestkově – snad zastřešení ,
s o.s. Domaslav také zde kostel sv.
Jakuba, varhany na Sv. Anně,
drobné opravy v Ch. Plané, oprava
elektro v Z. Chodově, ještě zbývá
dokončit opravy na faře v Plané –
podlahy apod. a další potřebnosti.

Diagnóza
“Žijete v zemi, kde nic není hanba!"
Těmito slovy zhodnotil student z Asie
svůj roční pobyt v České republice.
Čím kratší, tím výstižnější bylo jeho
hodnocení klimatu v naší zemi. Měl
pravdu.
Z
české
kotliny
se
kamsi vytratil stud. Pojem hanba je
dnes už srozumitelný málokomu. Dítě
se nestydí zesměšnit učitele, muž se
nestydí opustit ženu a děti kvůli
milence, potomci se nestydí zvednout
ruku na své rodiče, není žádnou
hanbou žít jako parazit nebo veřejně
propagovat zlo. Proč by se tedy měli
politici ve službách mafií stydět lhát,
krást a podvádět?
Svoji velikou vinu na tomto stavu mají
také ty sdělovací prostředky, které z
banality dělají tragédii a z tragédie
banalitu. Žijeme v době, která
propaguje
nosit všechno naruby.
Normy chování nám prezentují svým
nenormálním
chováním
duchaprázdné celebrity všeho druhu.
Ony totiž zaujaly jako vzory místo po
moudrých básnících a osvícených
autoritách, do kterých by moderní
český sjednocený Evropan už ani
nekopl.
Lidé se u nás stydí daleko více za
svoji víru, než za projevy sexuality.
Co
s tím?
"Žij bohatě navenek a chudě uvnitř!"
Pokud
neprovede
náš
národ
proměnu a nezačneme žít bohatě
uvnitř a chudě navenek, nemáme
šanci...
Je třeba ovšem začít u sebe – třebas
o těchto prázdninách. (J.Šašek dle
Maxe Kašparů).

Naše milá maminko,
gratulujeme ti k tvým krásným
kulatým narozeninám. Přejeme ti do
dalších let jen to nejlepší, hodně
štěstí, zdraví, lásky, pohody a peněz.
Děkujeme ti ze srdíčka za tvou péči,
starost, lásku, rady a pevně věříme,
že to s námi vydržíš minimálně ještě
jednou tak dlouho.
Tvá milující rodinka Rampasova
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Blahopřejeme ….
…. všem dále uvedeným plánským
občankám a občanům, kteří v měsíci
srpnu t.r. oslavili svá životní jubilea.
Jsou to paní a pánové Růžena
Císařová,
Květoslava
Císařová,
Maria Fáziková, Vladimír Havlík,
Jarmila Herajtová, Elena Hlaváčková,
Mojmír Holek, Josef Hubáček,
Margita Křístková, Růžena Kursová,
Marie Libánská, Josef Lovecký,
Jarmila Matasová, Jan Šedivec,
Milan Šuhaj, Eleonora Toufarová,
Václav Vácha.

Zahrádkáři informují
Moštování ovoce v plánské moštovně
– moštovat se bude každou sobotu
od 8 do 12 a od 13 do 17 h. Jedná se
o tyto soboty: 22. a 29.září, 6., 13.,
20. a 27.října, 3. a 10. listopadu.
Moštujeme ovoce čisté, zbavené
hnilob a nečistot. Na požádání
změříme cukernatost moštu, poradíme s jeho vhodným zpracováním.
Okresní výstava zeleniny, ovoce,
květin, kaktusů a bonsají: koná se ve
dnech 5. a 6. října v prostorách kina
Mže
v Tachově.
Chcete-li
se
pochlubit svojí letošní úrodou, pak
máte možnost své výpěstky na
výstavě ukázat. Naše ZO v Plané
organizuje sběr výpěstků a zajistí
jejich odvoz a instalaci na místě
výstavy. Výpěstky označte jménem
vystavovatele, názvem odrůdy a
místem sběru. Na zahrádkářské
osadě Plzeňská organizují sběr př.
Ing. Němeček a př. Boudová,
v osadě Svornost (vedle Penny) př.
Dušek a př. Boudová a za přídomní
zahrádkáře př. Čech (ul. Tachovská
čp. 252). Sběr probíhá do čtvrtka 4.
října, v tento den budou výpěstky
odvezeny.
Poplatky za zahrádky: každoročně
jsou v průběhu září a do poloviny
října vybírány poplatky související

s užíváním zahrádek. Na osadě
Plzeňská je vybírá př. Němeček a na
osadě Svornost př. Boudová a př.
Dušek.
Výše
poplatků
bude
zveřejněna na osadách. Žádáme o
dodržení termínu úhrad.
Poděkování za vzornou reprezentaci:
jménem výboru naší plánské ZO
chceme veřejně poděkovat za
prezentaci – úspěšnou výstavu
bonsají a suiseki pořádanou na
plánské radnici v rámci plánské pouti
i za výstavy mimo hranice našeho
okresu př. Divišové a př. Moulisovi.
Přejeme jim mnoho zdraví, elánu a
dalších výstavních úspěchů.
ZO ČZS v Plané připravuje: kromě
uvedeného moštování ovoce a podílu
na organizaci okresní výstavy se
připravujeme na výroční schůzi,
odbornou přednášku a ve spolupráci
s tachovskou organizací na ples
zahrádkářů.
Za výbor ŽO ČZS v Plané
př. Jiří Smrčka

Nově otevřený
CaféBar Barisimo
v Plané
Pokud budete řešit otázku kam
zajít na kávu, kde se sejít s
přáteli či si u dobré kávy přečíst
denní tisk, který je zde pro Vás
připraven každý všední den, pak
právě v Barisimu Vám připraví
výbornou kávu s tím nejlepším
servisem.
Destiláty, koktejly, vína, čaje,
minerálky, džusy – to je letmý
výčet kategorií nápojů. I nabídka
točeného piva je doslova ideální.
Příjemně „lehký“ Chodovar a
„mohutný“ Plzeňský Prazdroj.
Nově otevřený CaféBar Barisimo
v centru Plané snoubí příznivé
ceny s moderním prostředím
a vlídnou obsluhou. Budete se
zde cítit víc než příjemně a jistě
se budete rádi vracet.
Obsluha CaféBaru Barisimo se
na Vás těší každý den.
Po-Čt: 11.00 - 23.00,
Pá-So:11.00 - 02.00,
Ne:11.00 - 22.00.
Wi-Fi připojení zdarma

Byt k pronájmu, 1+1 o výměře
40 m2, který se nachází uprostřed
náměstí, nájem 3300 Kč měsíčně
+ záloha na topení, elektriku, vodu.

Tel. kontakt 603 112 724.

Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád,

www.barisimo.cz,
Masná 17, Planá

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

Větší množství zeminy
cca /250 m3/ pouze za odvoz
nabízí firma Kovoplan s.r.o.,
Nádražní 854, Planá.
Tel. 728 741 734.
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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

Oblíbená
travesti
skupina
vystoupí
s NOVÝM
programem
opět
v plánském
kině
26.září
od 19 h.
Předprodej
vstupenek
v MKS Planá.

Nabídka bytu k prodeji
Město Planá nabízí k prodeji
volný byt v domě čp. 774 v Bohušově
ulici v Plané.
Jedná se o byt č. 18, o velikosti 1
místnost s příslušenstvím, v pátém
nadzemním podlaží domu vybaveného
výtahem. Celková výměra bytu je 32,73
m2 (pokoj 23,57 m2, předsíň 4,61 m2,
koupelna 2,13 m2, WC 1,03 m2, sklep
1,39 m2) ústřední vytápění. Podíl na
společných částech domu čp. 773 a 774
a na zastavěném pozemku, st.p.č. 1859 a
st.p.č. 1858, je 160/10000.
Žádosti o prodej bytu s nabídkou kupní
ceny a způsobu její splatnosti je možno
podat v podatelně Městského úřadu
Planá na náměstí Svobody čp. 1, kancelář
č. 16, druhé poschodí, v zalepené obálce
označené textem „byt č. 774/18 –
NABÍDKA“.
Nejnižší možná nabídka kupní ceny je
435.100,- Kč.
Obálky s žádostmi budou otevřeny a
předložené nabídky vyhodnoceny na
zasedání Zastupitelstva města Planá.
Kupující ponese náklady spojené
s převodem bytu, to je náklady na
sepsání kupní smlouvy a správní
poplatek za vklad kupní smlouvy do
katastru nemovitostí.
Prohlídku
nabízeného
bytu
lze
dohodnout v sídle Plánských služeb
s.r.o., Planá, Slovanská 110, číslo
telefonu 374 756 234.

Informace : kancelář č. 8/23,
1. poschodí MěÚ,
telefon 374 752 921
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Úterý 25.září
17.30 a 20.00 hodin
vstupné 65 Kč

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

ROK 1966
První celovečerní film režiséra Jiřího
Menzela podle literární předlohy jeho
oblíbeného autora - Bohumila
Hrabala z roku 1966 získal Oscara
za nejlepší zahraniční film.

Úterý 18.září
20 hodin, vstupné 80 Kč
min.

ČR
113

USA
95 min.

MADAGASKAR 3
Lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria
a žirafa Melman se dostali už na
Madagaskar, odtud do Afriky a stále
se snaží dostat domů do ZOO v New
Yorku. Na své cestě se zatoulají také
do Evropy, a jako nejsnadnější
způsob maskování zvolí vystupování
s cirkusem.

Čtveřice populárních herců – Tomáš
Matonoha,
Pavel Liška,
Josef
Polášek a Marek Daniel – se
rozhodla natočit své vzpomínky na
bezstarostná léta studií na brněnské
JAMU.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Pokračování filmu Líbáš jako Bůh
autorky
a
režisérky
Marie
Poledňákové. Příběh filmu začíná ve
chvíli, kdy se Helena s Františkem
pokoušejí začít nový život.
Středa 19.září
USA
20 hodin, vstupné 60 Kč 129 min.

BARNEYHO ŽENY

Středa 12.září
15.00 a 17.30 hodin
vstupné 65 Kč

100 min.

POLSKI FILM

Pondělí 10.září
ČR
19.00 hodin
ZMĚNA PROMÍTACÍHO ČASU
Vstupné 50 Kč
92 min.

OSTŘE SLEDOVANÉ
VLAKY

ČR/PL

Bonus „velký divák“
Film
nominovaný
na
Oskara
natočený
podle
stejnojmenného
románu Mordecaie Richlera vypráví
nezapomenutelný příběh Barneye
Panofskyho (Paul Giamatti).Jeho
násilnického otce si zahrál Dustin
Hoffman.
Neděle 23.září
ČR
15 hodin, vstupné 20 Kč 71 min.

POHÁDKOVÉ
TAJEMSTVÍ II.
Pásko krátkých pohádek pro děti.
Setkáte se s Káťou a Škubánkem,
Dorotkou i krtečkem.

Středa 26.září
19 hodin, vstupné 180 Kč

TRAVESTI SHOW
Vystoupení skupiny
Divoké kočky.

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.
Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na
fond kinematografie.
Připravujeme!
V letošním roce se 44. dětský
filmový a televizní festival Oty
Hofmana bude konat v termínu
od 9. do 12.října 2012. Hlavní téma
festivalu je "Dítě a příroda".
POZOR!
MěKS a DDM Planá
vyhlašují v rámci festivalového
programu výtvarnou soutěž na téma
“ Můj zvířecí pohádkový kamarád
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