Všem našim čtenářům a jejich
rodinám přejeme dobrý nový rok
2011, zdraví, dobrou pohodu a ať se
daří vše, na čem jim záleží.
Vážení spoluobčané,
opět je před námi konec starého roku
a přichází rok nový. Věřím, že i pro
vás je tento okamžik chvílí k zamyšlení nejen nad rokem uplynulým, ale
především nad rokem, který je před
námi. Když se ohlédnu zpět, myslím,
že roky minulé můžeme hodnotit jako
úspěšné. Máme všechny předpoklady k tomu, abychom mohli i roky
nadcházející v budoucnu hodnotit
podobně anebo raději ještě lépe.
Jsem v tomto směru optimistkou a
chtěla bych vás ubezpečit, že za
sebe udělám všechno, co bude
v mých silách.
Přeji nám všem, abychom za rok
vzpomínali na uplynulých dvanáct
měsíců jako na rok, který se vydařil.
Vám přeji hodně úspěchů jak
v osobním, tak v pracovním životě,
štěstí a pohodu v novém roce a
hlavně to nejdůležitější – hodně
zdraví vám, vašim rodinám a
přátelům.
Martina Němečková, starostka

Zprávy z města
Ve středu 15.prosince se sešlo
plánské zastupitelstvo. Program byl
tentokrát již ryze pracovní.
Zastupitelé schválili poslední úpravy
rozpočtu města na rok 2010 a zásady
hospodaření podle rozpočtového
provizória v počátku roku 2011.
Rozpočet na tento rok se bude
schvalovat
koncem
ledna
na
3.jednání. Dále byly schváleny 3
nové obecně závazné vyhlášky o
místních poplatcích – poplatky za
užívání
veřejného
prostranství,
poplatky za provozování výherních
hracích přístrojů a jiných technických
zařízení a poplatky ze psů (viz
zvláštní článek). Projednány a schváleny byly majetkoprávní záležitosti a
změna parkování na náměstí (zvlášt-

ní článek). V závěru byli zvoleni
předsedové výborů zastupitelstva –
předsedou finančního výboru se stal
p.ing. Václav Krejčí a předsedou
kontrolního výboru p.Petr Nyč. Celé
usnesení najdete dále v listu.
Další jednání zastupitelstva se bude
konat ve středu 26.ledna 2011.

Připomínáme!
31.prosince t.r. - oslava silvestra a
příchodu nového roku na náměstí
Svobody v Plané.
Reprodukovaná hudba bude hrát od
23 do 01 hod. Po půlnoci vás čeká
tradiční silvestrovský ohňostroj.
Občerstvení si doneste vlastní.
Pozor! Upozorňujeme řidiče, že je
nutné, aby již v odpoledních hodinách neparkovali auta na parkovišti v
prostoru mezi morovým sloupem a
kašnou, před obchodním domem a
také podél komunikace ve směru od
morového sloupu ke kinu. Jen tak
předejdou možným škodám.

Tříkrálová koleda
Znáte starodávnou koledu My Tři
králové jdeme k vám? Určitě už jste ji
slyšeli. V sobotu 8.ledna ale máte
jedinečnou možnost poslechnout si ji
v autentickém podání exotických
hostů z dalekých zemí. Jejich
návštěva je očekávána od 8.30 h a
pohybovat by se měli na plánském
náměstí a jeho okolí. Potkáte-li je,
nevyhýbejte se jim. Zazpívají Vám,
dají drobný dárek a k tomu ještě
možnost udělat dobrý skutek –
přispět do pokladničky, kterou budou
mít s sebou a jejíž výtěžek půjde na
pomoc těm nejchudším a nejpotřebnějším z nás. Vítána je i
sebemenší částka. Nezastihnete-li je,
nevadí. Svůj příspěvek do pokladničky můžete přinést ještě v neděli
9.ledna do kostelů v Plané, Chodové
Plané, Z.Chodově a v Ch. Újezdě.

Parkování na náměstí
Od příštího roku dojde ke změně při
placení za parkování na náměstí

v Plané. V průběhu ledna zde bude
instalován parkovací automat. Cílem
je, aby náměstí nebylo zneužíváno
k odkládání automobilů, a současně
umožnit krátkodobé parkování za
výhodnějších podmínek než dosud.
Od 1.února bude zpoplatněno parkování na celém náměstí v pracovní
dny od 8 do 18 hodin. V sobotu,
v neděli a ve svátek bude parkování
zdarma. Občané, kteří v Plané bydlí
nebo pracují a nechtějí využívat
parkovacího automatu, budou mít
možnost zakoupit si celoroční
parkovací kartu. Karta bude v prodeji
od 24. ledna v kanceláři správy
majetku – č.dveří 3 v přízemí radnice.
Cena karty bude 1.000 Kč a cena
časového parkovného bude stanovena takto: na dobu 30 minut 5 Kč,
na 1 hodinu 10 Kč, každá následující
hodina 10 Kč a celodenní stání 50
Kč. Podélná stání budou i nadále
vyhrazena pouze držitelům parkovacích karet.
Informace o prodeji parkovacích
karet zveřejněná v PM č. 12 tímto
pozbývá platnosti.
Mgr. M.Němečková, starostka

Za držení psa se zaplatí více
Nově vydanou a od 1.ledna 2011
platnou obecně závaznou vyhláškou
města Planá č. 9/2010 jsou schváleny vyšší poplatky za držení psa.
1) Sazba poplatku za prvního psa
za kalendářní rok činí:
a) 1200 Kč
v bytových domech
v Plané (část Planá), v nichž je
nejméně 8 bytových jednotek, a v
ubytovnách
b) 600 Kč v bytových domech
v Plané (část Planá) s méně než 8
bytovými jednotkami
c) 300 Kč v rodinných domcích
v Plané (část Planá)
d) 120 Kč v ostatních částech města
Planá (Křínov, Kříženec, Otín,
Pavlovice, Svahy, Týnec, Vížka,
Vysoké Sedliště, Zliv – Boudy)
e) 200 Kč v části Planá za účelem
hlídání provozních objektů, ke

kynologickým účelům, za psa
k účelům lovecké, vodní, rybářské
či myslivecké stráže, jehož
vlastník
předloží
potvrzení
příslušné organizace vždy do 15.
února běžného roku
f) 90 Kč za psa, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo poživatel
sirotčího důchodu
2) U druhého a každého dalšího psa
se horní hranice příslušné sazby
(dle odst.1 bod a-f) zvyšuje
o 50 %.
Nové je také ustanovení, že poplatek
se platí za psa staršího 3 měsíců
(dosud to bylo 6 měsíců).
Celé znění této i dalších dvou nových
obecně závazných vyhlášek je
zveřejněno na úřední desce a také
v elektronické podobě na webu
města Planá.

Termíny svatebních obřadů
Rada města schválila termíny
svatebních obřadů v roce 2011 – pro
každý měsíc je stanoven jeden
termín. Domluva na jiném termínu je
samozřejmě
možná.
Informace
zájemci získají na matrice.
Dále rada schválila termíny výplat
sociálních dávek pro rok 2011 – jsou
to
úterky
25.ledna,
22.února,
29.března, 26.dubna, 24.května,
28.června, 26.července, 30.srpna,
27.září, 25.října, 29.listopadu a
20.prosince.

Pronájem koupaliště
Město Planá oznamuje

ZÁMĚR PRONÁJMU AREÁLU
KOUPALIŠTĚ PLANÁ.
Rada města Planá dne 8.12.2010
usnesením č. U10/1.4 schválila
záměr pronájmu areálu koupaliště
Planá. Prostor bude pronajat za
účelem poskytování sportovního,
rekreačního a kulturního využití
veřejností. Předpokládá se uzavřít
pronájem na dobu určitou nabídnutou
nájemcem.
V areálu se nacházejí stavby sloužící
k základnímu provozování hlavní
činnosti - koupání, bydlení a
komerční
činnosti
(restaurace).
Součástí areálu jsou dva služební
byty o výměrách 116,41 m2 a 44,11
m2 v podkroví restaurace.
Komerční prostory jsou stanoveny
tak, aby byla zajištěna provozuschopnost restaurace. Některé další
prostory nejsou započítány, přestože

jsou k zajištění provozu potřebné, ale
jsou sdíleny i pro provoz hlavní
činnosti – koupání, např. WC,
chodba, úklidová komora.
Výměry ploch a
jejich rozdělení
podle charakteru využití a potřeby
údržby a orientačně dle frekvence
využití návštěvníky:
a) vodní plochy a toky – 10 028 m2
b) travnatá 1 – slouží pro slunění –
6 948 m2
c) travnatá 2 – ostatní rekreační
činnost – 17 448 m2
d) ostatní – zastavěné a zpevněné
plochy – 1 922 m2
Neméně důležitým podkladem pro
zpracování nabídky je návrh nájemní
smlouvy. Zde upozorňujeme na
některá ustanovení:
a) povinnost
zajistit
provoz
koupaliště třetí osobou, po
odsouhlasení Radou města Planá,
pokud uchazeč není schopen sám
zajistit provoz po odborné stránce,
b) rezervace areálu pro potřeby
města,
c) úhrada
provozních
nákladů
nájemci na zajištění hlavní
činnosti
–
koupání,
pokud
pronajímatel
stanoví
odlišné
(nižší) ceny vstupného,
než
vyplývají z kalkulace.
K hodnocení nabídek požadujeme:
1. návrh výše nájemného pro rok
2011
a
respektování
každoročního navýšení nájmu o
míru inflace
2. kalkulaci výše vstupného na
koupaliště a plážový volejbal
3. kalkulaci provozních nákladů k
zajištění hlavní činnosti – koupání.
Své nabídky, připomínky a podněty
doručte poštou na adresu: Město
Planá, nám. Svobody 1, 348 15
Planá, nebo osobně do podatelny
Městského úřadu Planá nejpozději do
14.ledna 2011 do 12 h v uzavřené
obálce
označené:
„Pronájem
koupaliště - NEOTVÍRAT“.
Zájemce na obálce uvede své jméno,
adresu, telefonní kontakt. Bližší
informace podá Ing. Jiří Ťupa, tel.
347 752 923. Prohlídka prostor je
možná po předešlé telefonické
dohodě.
Upozornění pro zájemce o podání
nabídky: kompletní informaci pro
podání nabídky včetně povinných
příloh najdou na www.muplana.cz

Prodej bytu
Město Planá nabízí k prodeji volný
byt č. 2 v domě čp. 774 v Bohušově
ulici v Plané, o velikosti 1 místnost s
příslušenstvím, v prvním nadzemním

podlaží domu.
Žádosti o prodej bytu s nabídkou
kupní ceny a způsobu její splatnosti
je možno podat nejpozději do 15.
února 2011 v podatelně Městského
úřadu Planá, kancelář č. 16, v zalepené obálce označené textem „byt č.
774/2 – NABÍDKA“. Nejnižší možná
nabídka kupní ceny je 290.100 Kč.
Další informace v kanceláři správního
odboru městského úřadu č. 8/22,
telefon 374 752 921.
Prohlídku nabízeného bytu lze
dohodnout v sídle Plánských služeb
s.r.o., Planá, Slovanská 110,
číslo telefonu 374 756 234.

Bude se vypínat
V pátek 7.ledna v době od 12.30 do
15 h bude bez elektřiny část
Tachovské ulice a celý Karlín.
Dne 18.ledna od 8.30 do 15.30
budou bez elektřiny ulice Tachovská,
Na Sádkách, část náměstí Svobody
od pekárny ke kinu, Na Příkopech,
Na Valech.
V udaných časech budou prováděny
nezbytné práce na distribuční soustavě. Z hlediska bezpečnosti je nutné
zařízení distribuční soustavy i v této
době považovat za zařízení pod
napětím.

Dům čp. 56 se otevírá
veřejnosti
Ve druhém lednovém týdnu bude pro
veřejnost otevřen po mnohaleté
rekonstrukci dům čp. 56 na náměstí
v Plané. Zatím jen v poloprovozním
režimu, slavnostně bude dům veřejnosti předán později. Termín bude
včas oznámen.
Dům je celý určen pro kulturní účely.
Sídlí v něm městské kulturní středisko, do kterého od 1.ledna 2011
patří kulturní a informační centrum,
městská knihovna a městské kino.
Celé toto kulturní zařízení řídí
vedoucí paní Milena Kráčmarová.
Kancelář
paní
Kráčmarové
je
v prvním patře budovy, ale ve vyhrazeném čase bude také obsluhovat
informační centrum v hlavní místnosti
v přízemí. Tato místnost nalevo od
vchodu bude sloužit zároveň jako
půjčovna knihovny pro dospělé
čtenáře. Dospělým čtenářům patří i
další místnosti v přízemí budovy a to
včetně nově vybudované čítárny.
Dětským čtenářům jsou vyhrazeny
prostory v prvním patře budovy.
Překrásné prostory vznikly na místě
původních půd a jsou dobře přístupné novým pohodlným schodištěm. Ve
větší místnosti s okny do náměstí se

budou konat různé kulturní akce,
v místnosti s okny na jižní stranu
bude umístěna sbírka moderního
umění města Planá.
Po delší přestávce, kterou si
vyžádalo přemístění plánské městské
knihovny z domu čp. 51 do domu čp.
56, mohou opět čtenáři vracet knihy a
půjčovat si nové. Knihovna bude
otevřena od druhého lednového
týdne a to vždy v úterý od 14 do 17 h
oddělení pro dospělé čtenáře a ve
čtvrtek od 14 do 17 h oddělení pro
dětské čtenáře.
Půjčovní doba je zatím omezena
z provozních důvodů a to do
odvolání. Rovněž provoz informačního centra nebude ještě v plném
režimu, ale bude nabíhat postupně.
Návštěvníci zde budou moci využívat
veřejný internet, koupit si zde různé
knihy a brožury s regionální tématikou, pohledy, získat informace o
městě a různých turistických zajímavostech.
O všem dalším, co se kolem domu
čp. 56 „šustne“, budeme včas
informovat.
M.Mertlová

Nabídka kulturních akcí
Městské kulturní středisko připravilo
na leden 2011:
24.1. v 17.30 h v nových prostorách
v domě čp. 56 na náměstí Svobody
- Vernisáž dětských ilustrací a
slavnostní
představení
knihy
„Putování za památkami a příběhy tří
regionů“. Máte možnost seznámit se
nejen s knihou, ale i s výtvarnými
pracemi dětí, které se na tomto
projektu podílely.
28.1. – zájezd do Divadla J.K.Tyla v
Plzni na abonentní představení
„Cesta kolem světa za 80 dní“.
Odjezd autobusu: ul.Luční 17.20, AN
Planá 17.30 h.
29.1. v 18.30 h - kino Planá divadelní představení Komedyjantů z
Tachova „Přípitek všem láskám aneb
lekce lásky“ - tři veselé povídky podle
Dekameronu Giovanniho Boccacia,
které zpracoval Zdeněk Zelenka.
Vstupné 50 Kč,
děti a důchodci 25 Kč.
Další informace:
Prosíme abonenty plzeňského předplatného, kteří si ještě nevyzvedli své
vstupenky, aby tak učinili co nejdříve.
Bližší informace: mks@muplana.cz,
728 488 038

Kniha „Putování za památkami a příběhy tří regionů“
Knihu vydala Místní akční skupina
(MAS) Český Západ ve spolupráci
s MAS Mikroregionu Frýdlantsko a
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu.
Jedna část je zaměřena na příběhy
ze západu Čech a nechybí zde ani
příběh o poutním kostele sv.Anny
v Plané nebo o kostele sv.Prokopa
v Lestkově. Ilustrace provázející
jednotlivé příběhy jsou dílem dětí
z našeho regionu. Výstavka těchto
ilustrací bude v průběhu měsíce
února umístěna v novém sále
městského
kulturního
střediska
v domě čp. 56. Kniha vznikla v rámci
projektu „Podejme si ruce s kulturním
dědictvím“ podpořeného z Programu
rozvoje venkova ČR.

Nová kniha
tématikou

s

regionální

Těsně před Vánocemi vyšla nová
kniha Historie železářství a uhlířství
v Českém lese. Jejími autory jsou
pánové Jiří Hlávka a Jiří Kadera,
garantem vydání knihy je Hornickohistorický spolek Planá. Zájemci si
knihu mohou prohlédnout v podatelně městského úřadu v Plané,
případně si ji zde mohou i zakoupit.
Její cena je 450 Kč.
Slavnostní
křest knihy
s autogramiádou se uskuteční v pátek
21.ledna 2011 v 17 h v zasedací síni
plánské radnice.

Informace o MŠ
Od ledna 2011 otevíráme v MŠ
Smetanova další třídu pro předškolní
děti. Během měsíce listopadu a
prosince byly provedeny opravy
v první budově objektu. Členové
sportovního oddílu AIKIDO vydatně
pomáhali při likvidaci tělocvičny,
aktivně se zapojili při nakládání
odpadu do kontejneru. Děvčata ze
SOU v Plané ušila nové záclony,
učitelky a provozní zaměstnanci
pomohli s úklidem po malířích. Při
stěhování nábytku ochotně pomohl
pan Holý se svými zaměstnanci a
pan Lácha.
Zprovozněním třídy vyhovíme všem
žadatelům o umístění dítěte do MŠ.
Děkuji všem, kteří se podíleli na
vybudování hezkého prostředí pro
další děti. A také chci popřát za
všechny zaměstnance obou mateřských škol dětem a rodičům příjemné
prožití vánočních svátků, pohodu a
klid.
N.Kvasničková, ředitelka školy

Změna v osobě
provozovatele koupaliště
V listopadu t.r. oznámil dlouholetý
provozovatel plánského koupaliště p.
František Matoušek své rozhodnutí,
že sezónou 2010 jeho činnost
v Plané končí. Dal tak městu čas na
to, aby vyhlásilo co nejdříve výběrové
řízení na nového provozovatele.
Panu Matouškovi jsme na závěr jeho
plánského působení položili několik
otázek a on nám je ochotně
zodpověděl.
Když jste se před osmi lety hlásil do
výběrového řízení, co Vás k tomu
vedlo a jaké zkušenosti z příslušné
branže jste měl?
Když jsem uspěl ve výběrovém
řízení na provoz koupaliště na jaře
2003 a převzal areál do správy, měl
jsem sedmiletou zkušenost z provozu
tachovského koupaliště. Jelikož v
Tachově vítězily jiné priority ohledně
rozvoje sportovišť, koupaliště bylo
postaveno na okraj zájmu, a tím
odsouzeno k postupnému chátrání.
Bylo mi líto nevyužít vzdělání
dosaženého v tomto oboru a proto
jsem se přihlásil do vašeho
výběrového řízení.
Co Vás nyní vede k tomu, že už
plánské
koupaliště
provozovat
nechcete?
Důvodů je víc, ale především, jak
jsem již uvedl v žádosti o ukončení
nájmu, jsou to zdravotní důvody.
Ctím zásadu, že jestli nejsem
schopen něco dělat na sto procent, je
lepší toho zavčasu nechat.
Co se Vám v činnosti správce
povedlo, líbilo a s čím jste byl
spokojen?
Troufám si tvrdit, že za osm let
provozu dle ohlasu veřejnosti z
blízkého i dalekého okolí a vyjádření
kontrolních orgánů se řadíme na
přední příčky přírodních koupališť
našeho kraje. Na okrese nemáme
konkurenci. Mám na mysli usazení
areálu v přírodě, úroveň nabízených
služeb,
zajištění
bezpečnosti
návštěvníků,
kvalita
vody
a
upravenost areálu, sociální zázemí,
možnosti sportovního vyžití atd.To
vše při zachování bezkonkurenčně
nízkého
vstupného,
navzdory
neustále rostoucím nárokům a
normám státní legislativy a zvyšování
provozních nákladů. Toho by se
nedalo dosáhnout bez vzájemné
spolupráce s plánským městským
úřadem, správcem areálu, SDH,
volejbalovým
klubem,
kulturním
střediskem a mnoha dalšími, kterým
nebyl areál koupaliště lhostejný.

A naopak?
Problémy spojené s provozem byly a
budou, od toho jsme tady, abychom
je řešili. Zároveň je jasné, že se nedá
zavděčit lidem všem. Kdo někdy
organizoval či provozoval nějakou
aktivitu pro veřejnost, to potvrdí.
Tlaku věčných nespokojenců se dá
čelit, pokud máte podporu hlavního
partnera, v tomto případě města.
Možná tomu přispěla ekonomická
krize, možná jiné skutečnosti, ale
letos jsem vycítil ochlazení vztahů a
omezení komunikace ze strany
místní samosprávy. Tato situace
nastala od okamžiku, co jsem
nereflektoval na únorovou nabídku
opuštění areálu dohodou.
Co byste Městu Planá poradil při
výběru nového provozovatele?
Jsem poslední, kdo by měl mít právo
Městu Planá radit při výběru nového
provozovatele. Pouze si mohu přát
jako potencionální návštěvník, aby
město mělo šťastnou ruku při volbě
nájemce, který pojme nájem areálu
jako službu veřejnosti, při obrovské
osobní odpovědnosti a vloženého
počátečního úsilí a nákladů a
současně velmi nejistém průběhu
letní
sezóny
a
finančního
zhodnocení.
A jaké máte, není-li to tajemství,
plány v další životní etapě ?
Hlavním
plánem
v
nejbližší
budoucnosti ohledně mého osobního
života je pokusit se dát svou tělesnou
schránku do normálu úměrně věku.
Po profesní stránce si ponechávám
tachovské provozovny. Chtěl bych
využít daného prostoru k poděkování
všem, kteří mi pomáhali s provozem
koupaliště. Správci Janu Švarcbekovi, který se mnou táhnul všechny
sezóny, všem pracovníkům městského úřadu, kulturního střediska,
domu dětí a všem spolupracujícím
plánským občanům. Mimo obvyklých
přání jako zdraví a štěstí přeji všem
včetně mně, aby se plánské
koupaliště dál rozvíjelo a sloužilo
široké veřejnosti v dalších letech.
Město Planá si další rozvoj
přírodního koupaliště určitě zaslouží.
Děkuji.
Otázky připravila a za odpovědi
děkuje
M. Mertlová

Co s památkami?
Kolem Plané máme velké množství
menších i větších kamenných památek. Záměrně je nazvu krajinotvornými prvky. Některé jsou u cesty
nebo silnice, jiné jsou schovány
v houští, zarostlé a ukryté, a

vypovídají o tom, že tu kdysi vedla
cesta, která se přestala používat a
zarostla. Paradoxně památky ukryté
v křoví bývají v lepším stavu, protože
nebyly tolik na očích. Ty u silnice
nebo cesty jsou většinou povalené,
neúplné a to, co se dalo dát do
sběru, na nich zpravidla chybí.
Je třeba se věnovat těmto troskám a
snažit se o jejich opravu? Určitě ano,
protože dotvářejí krajinu a vypovídají
o tom, že i před sto a více lety tady
žili lidé. V těch místech vedly cesty
mezi sousedními vesnicemi a městy.
Podaří-li se křížek, či boží muka
opravit, není to jen nostalgická
vzpomínka na minulost, ale hlavně je
to oživení krajiny. Je dost lidí, kteří
se o jejich opravu snaží, ale je i
mnoho takových, co je mají za
blázny. Bláznovina to není. Je na
čase ukázat, že kraj, kde bydlíme, je
naším domovem, že ho dokážeme
oživit a postarat se o to, co tu
zůstalo.
Většina těchto památek vypovídá o
lidech, kteří tady žili v 18. nebo
19. století. Dnešní doba toho po sobě
mnoho zajímavého asi nezanechá.
Tak asi jedinou stopou téhle doby
bude to, že jsme dokázali zachránit a
opravit, co jsme před nedávnem
nechali zničit. Dnes je opraven kostel
ve Vysokém Sedlišti. Pojedeme- li
z kteréhokoliv směru, vždy ho
vzhledem k jeho výjimečné poloze
odněkud uvidíme. V dobách, kdy lidé
neznali GPS a jiné podobné
vymoženosti, sloužil tento kostel jako
orientační bod a lidé podle něj hledali
cestu domů. Tím, že jsme ho dneska
dokázali opravit, jsme ji našli i my.
Miloslav Antropius

Hrnečku vař 2010 – Stod
Dne 8.prosince 2010 se žákyně
prvního ročníku oboru kuchařské
práce SOU Planá Markéta Tiralová a
Radka Pospíšilová zúčastnily soutěže „Hrnečku vař“ pořádané Integrovanou střední školou ve Stodě.
Tématem letošního ročníku byl
sýrový salát. Soutěže se zhostilo
celkem 8 škol z regionu. Porota
hodnotila nejen vzhled a chuť
výrobku, ale i dodržování hygienických zásad, osobní vzhled,
zručnost, kreativitu a používání
moderních trendů v gastronomii.
Naše učiliště obhájilo v nelehké
konkurenci středních škol pěkné páté
místo. Aby se však nikdo netrápil
menším úspěchem a byl motivován
do další práce, vypsali pořadatelé
soutěže mimo první tři místa na

všechny ostatní diplomy čtvrté místo.
Našim dívkám ze srdce blahopřejeme a přejeme další úspěchy
v budoucnu.
Učitelky I. Holá a P. Pechová

Vánoční zpívání
V úterý 22.prosince navečer se
zasněženým parkem mezi kostelem
a školou Na Valech nesla krásná
melodie písně Ave Maria v podání
zvonivého hlasu Taťány Weiszové.
Po nádherném zážitku program
pokračoval
vystoupením
žáčků
prvního stupně naší školy. Zpívali
koledy, hráli na flétničky i klávesy,
vtipně sehráli scénku z Mrazíka. Při
těchto vystoupeních opět ukázali
nadšení, elán, ochotu a snahu
předvést připravená vystoupení co
nejlépe. Celé pásmo mělo přispět k
vytvoření pěkné vánoční atmosféry a
veselé žertovné vystoupení Mrazíka
tuto náladu jenom umocnilo. Ve
druhé části programu vystoupil školní
sbor s dvěma písněmi. Poté byl
doplněn sborem pedagogů a našich
milých hostů z Milířů a všichni
společně jsme zazpívali několik
koled. Návštěvníci, kteří k našemu
vánočnímu stromu přišli, byli obdarováni drobnými dárečky a mohli se
občerstvit teplými nápoji.
Chtěla bych moc poděkovat zpěvačce, žákům za milá vystoupení,
všem pracovníkům školy za přípravu
a realizaci, plánským lesům za
stromeček, panu Hradskému za
ozvučení a panu Končelíkovi za
krásné fotografie a krátká videa.
Moc děkujeme všem, kteří přišli naši
akci podpořit a vychutnali si s námi
vánoční náladu.
Přeji všem příjemné Vánoce a v
novém roce zdraví, štěstí a
spokojenost.
J.Basáková, ředitelka školy

Leden v Muzeu Českého lesa
v Tachově

Noc v muzeu
- soutěž
pro
víkendové návštěvníky muzea chcete
získat atraktivní a jedinečnou cenu?
Nejde o věc, ale o ojedinělý zážitek.

Zajímá vás, co se děje v noci
v bývalém františkánském klášteře?
Chcete navštívit dosud nenavštívené? Soutěžte a vyhrajte Noc
v muzeu. Soutěž probíhá v měsících
prosinci – květnu. Každý měsíc bude
vyhlášena jedna otázka. Její znění
získáte, pokud každý měsíc alespoň
jednou v sobotu nebo v neděli muzeum navštívíte. V muzejní expozici
také
najdete
odpověď.
Deset
nejlepších luštitelů získá hlavní cenu
– noc v muzeu. Pokud dosáhne
stejného výsledku více účastníků,
bude z nich deset výherců vylosováno. Vítězové budou vyhlášeni 21.5.
v muzeu při příležitosti Mezinárodního dne muzeí. Přespat v muzeu
pak budou moci 4.6. po skončení
programu Muzejně galerijní noci.
Dolní věková hranice vítězů je
stanovena na 10 let.
Čtvrtek 6.1.2011 v 17 hod vernisáž
výstavy ZAČÁTKY. Své práce
poprvé vystaví mladá neprofesionální
výtvarnice, držitelka několika ocenění
z výtvarných soutěží dětí, mládeže i
dospělých Jana Popelková. Výstava
potrvá do 31.1.2011.
Úterý 18.1. v 17 hod. přednáška
Tachov, Tachovsko a česko –
bavorská hranice ve středověku.
Tachovská historie optikou rozsáhlého díla Jiřího Jánského „Kronika
česko-bavorské hranice“, přednáší
Mgr. Štěpán Čadek, historik Muzea
Českého lesa v Tachově.
Pondělí 31. 1. v 17.30 h
Autogramiáda knihy a představení
CD. Autoři Jiří Beneš a Petr Vaďura
budou podepisovat svou knihu
Nevystižitelný bůh? Eva Henychová
představí nejen zpěvem své nové CD
Sinaj.
Připravujeme: 1.2. vernisáž výstavy
z archeologického výzkumu v lokalitě
Rybena.

Betlémské světlo 2010
V pátek 17.prosince odpoledne opět
do Plané dorazilo Betlémské světlo.
Z rakouského Lince je přivezla bývalá
plánská
občanka
paní
Ada
Brandstetter. Pravidelným čtenářům
měsíčníku není toto jméno neznámé.
Paní Brandstetter překrásný zvyk
roznášení světla od vánočního
stromečku, který v roce 1941 v Plané
zavedl její otec, obnovila po mnoha
letech v Rakousku a v roce 1996
opět zase v Plané. Od té doby se

pravidelně střídala s tehdejším
starostou p. ing. Vrzalou tak, že
jeden rok on
jel pro světlo do
Rakouska a druhý rok
hosté z
Rakouska přijeli se světlem k nám.
Paní Brandstetter, na svůj věk
neobyčejně vitální a činorodá, již
několikrát řekla, že je v Plané
naposledy, ale opět jí to nedalo a
návštěvu do Plané zorganizovala.
Z městečka Nussdorf a jeho okolí
přijelo celkem 26 návštěvníků. Jejich
precizně připravený program narušily
komplikace po cestě způsobené
silným sněžením a tak zůstalo jen u
oběda v Plané a prohlídky města.
Odpoledne se pak všichni sešli na
radnici, kde pro ně bylo připraveno
příjemné
posezení
v
krásně
vyzdobené zasedací síni a výborné
občerstvení. Za jeho přípravu a
krásnou výzdobu je třeba poděkovat
žákům
a učitelkám plánského
učiliště. V 17 h se všichni přemístili
do kostela sv. Petra a Pavla.
Přítomné pozdravila starostka Plané
p.
Mgr.
Němečková
a
paní
Brandstetter, o kulturní vystoupení se
postarala plánská hudební škola a
byl přečten i pozdrav od plánského
faráře p. Šaška. O tlumočení z
němčiny se postarala paní Vavříková.
Po předání Betlémského světla si
všichni společně zazpívali krásnou
vánoční píseň Tichá noc (tedy
Rakušané zpívali, z plánských
návštěvníků znali text jen někteří,
příště budou připraveny zpěvníčky).
Pak se všichni rozešli – plánští se
světlem
v lucerničkách domů,
rakouští
hosté
odjeli
do
Neualbenreuthu za hranicemi, kde
měli připraven další program ještě
pro příští den.
Greeting from USA - Pozdrav z USA.
Mnozí z čtenářů si jistě vzpomenou
na červnové číslo měsíčníku, ve
kterém jsme psali o návštěvě paní
Kathleen Hoffman z USA. Její otec p.
Charles Robert Lemmons přišel do
Plané v květnu 1945 jako příslušník
armády USA, která Planou osvobodila. S paní Hoffman jsme stále
v kontaktu a ona nikdy nezapomene
napsat, jak krásným zážitkem pro ni
návštěva Plané byla a jak na ni stále
vzpomíná. V předvánočním čase
jsme jí poslali gratulaci, za kterou
obratem poděkovala a poslala do
Plané své přání, o které se s Vámi
chceme podělit.
I wish you and all the folks in Plana
the merriest of Christmas' and hopes
for a wonderful new year. Love to all,
Kathy

Hledáte zubaře?
Nová zubní ordinace s volnou
kapacitou. MUDr. Soňa Drhličková,
poliklinika Planá, tel. č. 374 798 369.
Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych Vám do nového roku
2011 popřál pevné zdraví, štěstí a
mnoho
osobních
i
pracovních
úspěchů.
Ing.
Václav
Votava,
poslanec
Parlamentu
České
republiky.

Mikuláš v hornickém muzeu
Děkujeme všem, kteří se 5. prosince
odvážili přijít do chodeb Hornického
muzea v Plané. Měli možnost setkat
se zde s Mikulášem, čerty a anděly.
Přišlo více než 300 dětí i dospělých.
Fotografie najdete na webových
stránkách ZŠ náměstí. Poděkování
patří také všem, kteří se podíleli na
organizaci celé akce.
Co jsme připravili na leden
v DOMĚ DĚTÍ
Výtvarná dílna
Zveme všechny na výtvarnou dílnu,
tentokrát budeme tvořit z keramické
hlíny. Sejdeme se 10. ledna a 24.
ledna 2011 v DDM v 16.30 h. Pokud
budete mít o dílnu zájem, přihlaste se
na čísle 774 410 813 (stačí SMS).
Počet míst bude omezen. Poplatek
(včetně materiálu): děti 30 Kč,
dospělí 50 Kč.
Turnaj ČLOVĚČE NEZLOB SE
18. ledna 2011 mohou přijít všichni
zájemci na již tradiční turnaj ve
ČLOVĚČE NEZLOB SE. Začátek ve
14 h v klubovně DDM. S sebou
přezůvky a dobrou náladu.
Upozornění pro všechny děti, které
navštěvují zájmové kroužky DDM
Od 17. ledna 2011 vybíráme v DDM
poplatky za kroužky na 2. pololetí
školního roku 2010/2011.
Za DDM Lenka Vivodíková

Poděkování dárcům krve

Žije mezi námi mnoho nenápadných,
většinou málo veřejně známých
spoluobčanů. Mnozí z nich přitom
dlouhé roky patří do skupiny dárců
krve a tuto krev dávají opakovaně a
zadarmo!!! Možná, že právě ta jejich
zachránila život některým z nás,
někomu z naší rodiny nebo z okruhu
našich přátel.
Oblastní spolek Červeného kříže
v Tachově
pořádá
každoročně
slavnostní oceňování těchto dárců a
bylo tomu tak i letos koncem
listopadu. Z Plané byli na tuto
slavnost pozváni a stříbrnou medailí
za darování krve oceněni paní Eva

Sakmárová a pánové Petr Kajlík, Petr
Šuranyi a Přemysl Spousta, zlatou
medaili pak převzali pánové Miroslav
Čonka a Pavel Šatra. Město Planá
jejich záslužnou činnost ocenilo
dárkovým balíčkem pro každého
jmenovaného a pánové Miroslav
Čonka a Pavel Šatra dostali k tomu
ještě pamětní stříbrný šlikovský tolar.

Zapište si do diáře

ŘKC v lednu
Neděle 9.1. – Křtu
Páně –
koledování, závěr doby vánoční a
rozdávání svěcených darů ze Zjevení
Páně.
Úterý 18.1. v 17 h Ekumenické
setkání v modlitbách za jednotu
křesťanů v kostele a na faře v Plané.

VÝLET ANDĚLŮ se vydařil

SPORTKLUB TJ Slavoj Chodová
Planá zve všechny příznivce dobré
nálady, báječné hudby od skupiny
Triangl, prostě všechny, kteří se
chtějí dobře pobavit a něco pro to
udělat, na MAŠKARNÍ PLES do sálu
kulturního domu v Chodové Plané a
to v sobotu 12.února 2011 od 20
hodin. Ceny pro nejlepší masky
budou připraveny.

1. informaci o práci Rady od
1.jednání.
2. připomínky občanů vzešlé
z diskuse.

U 7 – ZMP schválilo:

Ve středu 22. 12. se slétla spousta
malých i velkých andílků s lucerničkami a předvánoční Planou
doputovali až ke kostelu Sv. Petra a
Pavla.
Během cesty městem přednesli svá
přání strážní andělé – patroni objektů
Městské
knihovny,
Černého
medvěda, Plánského biografu a
Galerie ve věži.
Máme velkou radost, že se podařilo
obejmout kostelík Sv. Petra a Pavla a
my už víme, že je k tomu potřeba 57
andělů! Těšíme se na příští rok, kdy
se zase sejdeme a pokusíme se
obejmout kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Plané.
Děkujeme všem, kteří přišli a byli
spolu! Pili čaj nebo svařák, ohřívali se
u ohně a poslouchali koledy ve
skvělém podání manželů Pourových.

Vzpomínáme…
…dne 5.ledna 2011 to bude pět let,
kdy nás opustil pan Jacques Liška
z Otína. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkujeme.
Rodina

Usnesení
ze 2.jednání Zastupitelstva
města Planá konaného dne
15.12.2010
U 6 – ZMP bere na vědomí:

Blahopřejeme…
… všem plánským občankám a
občanům, kteří v prosinci oslavili svá
životní jubilea.
Jsou to paní a pánové Zdeněk
Babička, Markéta Bendová, Michal
Biroščak, Emil Fázik, Josef Fiala,
Růžena Fialová, Alžbeta Gergelová,
Helena Jarošová,
Vlasta Ječná,
Anna Kašparová, Markéta Kovářová,
Marie Mazáková, Ludmila Mazurová,
Marie Pácalová, Jaroslava Plochová,
Josef Samek, Božena Švejdová,
Anna Teplíková, Milada Vacikarová,
Kazimíra Votavová, Marie Vrbíková
a Anna Zezulová.

Přejeme šťastný nový rok 2011 a
těšíme se na viděnou na VÝLETNÍM
BÁLE 26. února - čtěte Plánský
měsíčník a dozvíte se příště víc!
KOS a HAFAN

Podařilo se postavit také první
novodobý plánský betlém, který je
k vidění v kostele do 6. ledna 2011.
Pokud do něj chcete přece jen přidat
svoji figurku, můžete ji donést do
galerie Hafan studio, Dukelských
hrdinů 102 a my ji tam obratem
umístíme.

1. program 2.jednání a ověřovatele
zápisu p.dr. Kučeru a p.ing.
Křístka.
2. rozpočtové opatření č. 5/2010,
příjmy i výdaje ve výši 98, 0 mil.
Kč, včetně úprav rozpočtu a změn
závazných ukazatelů ZŠ náměstí
Svobody a MŠ Planá.
3. pravidla rozpočtového provizoria,
podle kterého bude město
hospodařit do schválení rozpočtu
na rok 2011.
4. obecně závaznou vyhlášku č.
7/2010 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení.
5. obecně závaznou vyhlášku č.
8/2010 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
6. obecně závaznou vyhlášku č.
9/2010 o místním poplatku ze psa.
7. tyto majetkoprávní záležitosti:
bezúplatný převod pozemku p.p.č. 3671/32 o výměře 530 m2
v k.ú. Planá u M.L. Plzeňskému
kraji, SÚS Stříbro.
bezúplatné nabytí pozemků od
Plzeňského kraje, SÚS Stříbro.

U 8 – ZMP rozhodlo:
1. v majetkoprávních záležitostech:
prodat:
1.1.1 Vladimíru Hrubému pozemek p.p.č. 132/4 o výměře 69 m2 v
k.ú. Vížka, kupní cena pozemku
činí 6.900 Kč je splatná před
vkladem kupní smlouvy do KN.
1.1.2 Jindře Švancarové pozemek
- p.p.č. 11/10 o výměře 793 m2 v
k.ú. Pavlovice nad Mží. Kupní
cena pozemku včetně dřevin činí
39.650 Kč, je splatná před
vkladem kupní smlouvy do KN.
nepřistoupit na nabídku
Agroservisu Tachov, a.s., na

prodej pozemků - p.p.č. 1576/4 o
výměře 582 m2 a st.p.č. 1541/2 o
výměře 13 m2, v k.ú. Planá u M.L.
odložit na další jednání rozhodnutí
k nabídce ŘSD ČR na uzavření
návrhu smlouvy o budoucí
smlouvě darovací na budoucí
bezúplatný převod stavby silnice
v km 12,420 – 13,070 na
pozemcích p.p.č. 3363/9, p.p.č.
3452/50, p.p.č. 3363/8, p.p.č.
3452/46 v k.ú. Brod nad Tichou a
p.p.č. 3890/21 v k.ú. Planá u
Mariánských Lázní, z důvodu, že
se jedná o účelovou, nikoliv
veřejnou komunikaci.
vyhlásit záměr prodeje
nemovitostí :
pozemku – části p.p.č. 1338/3
o výměře cca 450 m2 v k.ú. Zliv nad
Mží mimo části, na které se nachází
historický kříž o výměře nutné pro
jeho zpřístupnění z p.p.č. 1318/1,
s tím, že kupní smlouvu lze uzavřít
po ukončení nájemní smlouvy č. 622
ze dne 8.12.1999.
pozemku – části p.p.č. 457/1 o
výměře cca 13.300 m2 a části p.p.č.
457/9 o zbytkové výměře po
zaměření zpevněné komunikace
v k.ú. Pavlovice nad Mží.
domu čp. 282 včetně pozemku st.p.č. 765 o výměře 450 m2 v k.ú.
Planá u M.L.
neprodat pozemek - p.p.č. 19/1
v k.ú. Vítovice u Pavlovic z důvodu,
že pozemek je předmětem nájmu
třetí osobě na dobu určitou do
31.12.2027.
2. dát souhlas k podpisu dodatku
smlouvy o úvěru na investiční
akci „topné kanály“; prodlužuje
se čerpání úvěru ještě v roce
2011 na dokončovací práce
s investiční akcí související.
3. dát souhlas k podpisu dodatku č.
2 smlouvy s BKV s.r.o.,kterým
se zvyšuje cena díla za
provedení prací na rekonstrukci
domu čp. 56 neuvedených
v původním rozpočtu o částku
1.442.204 Kč vč.DPH.
4. dát souhlas s projektovou
přípravou sběrného dvora
odpadů přestavbou
stávajícího areálu
sběrných surovin
v Kyjovské ulici
v Plané. ZMP dále žádá
pořizovatele ÚP Planá
o řešení plochy
v návrhu územního
plánu pro
připravovanou sběrnu
odpadů v Kyjovské
ulici.

5.

6.

dát plnou moc členu
zastupitelstva p.ing. Karlu
Vrzalovi k zastupování Města
Planá při všech jednáních se
státními orgány, orgány
Plzeňského kraje a dalšími
institucemi a soukromými
subjekty v záležitosti
postupného zprovoznění
nemocnice v Plané.
že na náměstí Svobody v Plané
bude instalován parkovací
automat typ Ticket-line PSA 5
repasovaný, pro zpoplatnění
parkování v prostoru od
morového sloupu ke kašně.

U 9 – ZMP zvolilo:
1.
2.

do funkce předsedy kontrolního
výboru pana Petra Nyče.
do funkce předsedy finančního
výboru p.ing. Václava Krejčího.

Pronajmu nebytové
prostory
v domě čp. 16 na náměstí
Svobody v Plané
(dříve kadeřnictví).

Telefon 777 631 773.
Malířské a lakýrnické práce
Nátěry střech

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

Firma MALTEX Štulajter Petr,
Horní 897, Planá
www.maltex.cz
tel.č. 604 612 198,
374 793 193
Hledáme zaměstnance na jaro 2011.
Vážní zájemci se mohou hlásit hned!
Firma přijme do pracovního poměru
zaměstnance na pozici:
• zedník se zaměřením pro
fasádnické a zateplovací práce
• zodpovědný vedoucí
Požadujeme čistý trestní rejstřík,
spolehlivost, zodpovědnost,
samostatnost, praxi v oboru, životopis
zasílejte na e-mail: maltex@tiscali.cz.
Nabízíme:
Malířské a stavební práce
• Revitalizace panelových
a rodinných domů
• Zelená úsporám. Vyřídíme dotace na
kompletní revitalizace (střechy, okna,
fasády, terénní úpravy)
• Malby, šlechtěné omítky vnitřní
i venkovní
• Opravy fasád
Vše najdete na stránkách

www.maltex.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

Karel Býček – zemní práce,
stavební činnost. Planá,
Nádražní 802

Tel. 604 879 002
Strojní výkopové práce,
terénní úpravy, inženýrské sítě,
základové desky, hrubé stavby,
dlažby zámkové i kamenné,
obrubníky, ploty, meliorace,
drenáže, nákladní doprava do
6 tun, řezání živice,
svislá izolace objektu

PLÁNSKÝ BIOGRAF LEDEN
pondělí 3.ledna
Ve 20 hodin

USA
Vstupné 74 Kč

RESIDENT EVIL:
AFTERLIFE 4
Krásná a nebezpečná Alice pokračuje ve
světě, zničeném virem, který své oběti mění
ve vražedné zombie, ve filmu Resident Evil:
Afterlife, čtvrtém filmu velmi úspěšné série
Resident Evil, v pátrání po těch, kteří
dokázali přežít. Její boj proti viníkům
globální epidemie eskaluje a Alice se ocitá v
pasti v troskách Los Angeles, kde je nucena
čelit tisícům nemrtvých a hrozbám, které
nikdy neočekávala.

úterý 4.ledna
ve 20 hodin

USA
Vstupné 69 Kč

ZÁMĚNA
Kassie je emancipovaná čtyřicítka se
smyslem pro humor. Má kariéru, dobrého
(byť
poněkud
neurotického
a
hypochondrického kamaráda) a sem tam
nějakou známost. Biologické hodiny ale
nemilosrdně tikají, a tak se Kassie rozhodne
mít dítě. A to bez muže, jen s drobnou
pomocí dárce spermatu. To se ale
kamarádovi Wallymu vůbec nelíbí a udělá
záměnu.

středa 5.ledna
ve 20 hodin

středa 12.ledna
ve 20 hodin

USA
Vstupné 74 Kč

BENGA V ZÁLOZE
Ne každý policista může být hrdinou.
Najdete mezi nimi všechny druhy lidí policejní superstar, ty, kteří dostávají
vyznamenání, drsňáky, velká jména,
veterány - a pak...pak tu jsou benga v
záloze. Lidi jako detektivové Allen Gamble a
Terry Hoitz.

pondělí 17.ledna Velká Británie, USA
v 17.00 a ve 20.00 hodin
Vstupné 74 Kč

HARRY POTTER A
RELIKVIE SMRTI 1.DÍL
Film je sedmým a posledním pokračováním
dobrodružství Harryho Pottera, které je
očekávanou událostí a bude rozděleno do
dvou celovečerních filmů. První část začíná,
když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na
nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a
zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti
- viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe a
to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři
nepomohou a budou také bez ochrany
profesora Brumbála. Navíc jsou mezi nimi
temné síly, které se je snaží rozdělit.

ČR
Vstupné 64 Kč

HLAVA – RUCE SRDCE
Rok 1914. Plukovník von Haukwitz zahyne
za záhadných okolností při okultní seanci.
Jeho snoubenka, herečka Klára Knabelová,
při vyšetřování zjistí, že tělu byly po smrti
odňaty hlava, ruce a srdce. Při hledání
odpovědí na tuto záhadu naráží na nejbližší
plukovníkovu osobu - poručíka Heinricha
Rotha a osud je spojí dohromady. Vojenský
vyšetřovatel Karel Vrana se snaží Kláru
přimět ke spolupráci právě proti Rothovi a
okultním kruhům v armádních řadách. Klára
odmítne, ale vyjádří Vranovi podporu jeho
cíli najít odcizené části plukovníkova těla...

pondělí 10.ledna
ve 20 hodin

USA
Vstupné 64 Kč

ĎÁBEL
Pět lidí v pasti. A bude ještě hůř. Jeden z
nich je totiž…

úterý 11.ledna
ve 20 hodin

USA, Kanada
Vstupné 69 Kč

RED
Akční komedii RED natočil na motivy
stejnojmenné
komiksové
mikrosérie
Warrena Ellise a kreslíře Cully Hamnera
režisér Robert Schwentke. Vypráví příběh
penzionovaného agenta CIA Franka
Mosese, který žije poklidně a idylicky na
venkově. Až do té doby, kdy se jej nové
vedení CIA rozhodne zlikvidovat. V tu chvíli
nastává souboj na život a na smrt mezi
špičkovým, ale zestárlým agentem, a celým
zbytkem CIA.

pondělí 24.ledna
ve 20 hodin

USA
Vstupné 74 Kč

THE SOCIAL NETWORK
Každá doba má své vizionáře, kteří za
sebou ve stopách své geniality zanechají
pozměněný svět - ale málokdy k tomu dojde
bez boje o to, co se přesně událo a kdo byl
přítomen okamžiku zrození změn. Ve filmu
The Social Network divákům režisér David
Fincher a scenárista Aaron Sorkin umožňují
nahlédnout do okamžiků, kdy vznikal
Facebook, nejrevolučnější sociální fenomén
nového století, prostřednictvím odlišných
pohledů hyperinteligentních mladých mužů,
kteří svorně tvrdí, že právě oni byli u toho,
když Facebook vznikl.

úterý 25.ledna
Švédsko, Dánsko, Německo
ve 20 hodin
Vstupné 64 Kč

DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S
OHNĚM
Novinář
spolupracující
s časopisem
Milénium a jeho partnerka jsou zavražděni
krátce před publikováním materiálu o dětské
prostituci, korupci a obchodu s bílým
masem. Na zbrani nalezené na místě činu
se najdou otisky Lisbeth Salanderové, která
se po roce stráveném v zahraničí vrátila
zpět do Švédska, aby svému poručníkovi
připomněla jejich starou dohodu. Její
poručník je ale brzy nalezen mrtvý a Lisbeth
je i v tomto případě podezřelou číslo jedna.

středa 26,ledna
ve 20 hodin

USA, Španělsko
Vstupné 69 Kč

POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ

úterý 18.ledna
ve 20 hodin

ČR
Vstupné 74 Kč

OBČANSKÝ PRŮKAZ
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana
Občanský průkaz na motivy stejnojmenné
knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice
dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a
rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech
dostanou občanský průkaz, až do chvíle,
kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a
pokoušejí se získat modrou knížku.

středa 19.ledna
v 17.30 hodin

USA
Vstupné 69 Kč

MEGAMYSL
Tohle je konec
superhrdinech

klasických

filmů

o

Vášně, touhy, sny, neklid i stres vykolejí
v životě nejenom manželský pár Alfieho a
Helenu, ale i jejich dceru Sally s manželem
Royem. Po té, co Alfie opustí Helenu, aby
dohnal své mládí a věnoval se energické,
svobodomyslné dívce na telefonu jménem
Charmaine, se Helena odvrací od
racionálního přístupu k životu a řídí se
praštěnými radami kartářky.

pondělí 31.ledna
ve 20 hodin

ČR
Vstupné 74 Kč

RODINKA
Nová setkání se „starými“ oblíbenými hrdiny
Pavlou, Káčou, Zdeňkem, dvojčaty-raubíři
(dnes jsou z nich muži v nejlepších letech) a
„novými“ rodinnými příslušníky, o které se
rodinka za více než třicet let od svého
vzniku rozrostla. Sympatické na tomto
setkání je, že dnešní Rodinka „zdědila“
originální smysl pro legraci, milou ujetost,
zálibu v ztřeštěných nápadech i schopnost
tolerance a že jde pořád o malou komunitu
lidí, kteří se mají rádi a pro které je rodina a
vzájemná soudržnost na prvním místě.
Stejně jako kdysi, i dnes je centrem dění
Rodinka hala a kuchyně, kde se scházejí a
řeší s humorem sobě vlastním všechny
trable a legrační i vážnější kolize, prožívají
krásné rodinné chvíle…
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