Zprávy z města
Osmé jednání plánského zastupitelstva se konalo ve středu 7.září. Jednací síň byla tentokrát zaplněná. Jako první vystoupili
v diskusi ti občané, kterým jsou opakovaně zaplavovány jejich nemovitosti při přívalových deštích. Od města poţadují vyjádření,
jak se bude tento problém řešit. Další skupinu tvořili ti, kteří se chtěli vyjádřit k záměru zastupitelstva schválit dvě obecně
závazné vyhlášky. Zastupitelé dále schválili rozpočtové opatření, majetkoprávní záleţitosti a stanovisko k ţádosti nájemců
prostorů v domě čp. 293 (poliklinika v Plané). Celé znění usnesení najdete dále v listu.
Deváté jednání zastupitelů se bude konat ve středu 19.října. Na programu mělo být m.j. schválení nového územního plánu
města Planá včetně jeho částí; tento bod je přeloţen na prosincové jednání.

Slovo starostky
Komunikace a parkoviště
Máme mnoho komunikací, které jsou v neutěšeném stavu a občané na to často upozorňují. Objem finančních prostředků, které jsou
v rozpočtu vyhrazeny na tyto rekonstrukce, je omezený a zdaleka nestačí na všechny potřebné opravy. Proto město rozhodlo, ţe
kaţdý rok bude vyhotoven soupis komunikací, které jsou v neutěšeném stavu a z něj budou vybrány dle důleţitosti a stavu poškození
ty, které budou opraveny. Loňská zima se na stavu většiny z nich negativně projevila.
V letošním roce se z rozpočtu města realizovala celková rekonstrukce Sadové ulice, vjezd do Tachovské ulice a oprava cesty na
Svatou Annu. Ještě nyní na podzim se bude pokládat nový povrch v části ulice Nádraţní, příjezdu k domům čp. 525 a 523 a na
příjezdové komunikaci z Plzeňské ulice ke garáţím.
V rámci optimalizace trati došlo k opotřebení a poškození některých komunikací, které byly také následně opraveny. Jedná se o
komunikaci Svahy – Víţka a komunikaci vedoucí z Pavlovic do Černého Mlýna. Tyto opravy nebyly hrazeny z rozpočtu města.
Na jaře a nyní během měsíce září proběhla oprava výmolů a teď nám nezbývá nic jiného, neţ doufat, ţe letošní zima bude pro naše
komunikace příznivější.
Nárůst automobilové dopravy s sebou nese také problém kapacity parkovišť. Je otázka, zda má postupně zelené plochy nahradit beton
a asfalt. V současné době probíhá výstavba nového parkoviště ve Fučíkově ulici, na kterém bude 35 parkovacích míst, z toho 3 místa
budou vyhrazena pro invalidy. Dokončena by měla být nejpozději do konce měsíce října. Na jaře příštího roku by přibylo ještě menší
parkoviště u ZŠ Na Valech.
Ještě jedna informace hlavně pro ty, kteří jsou napojeni na centrální kotelnu. Po rekonstrukci topných kanálů bylo potřeba, aby si
společenství vlastníků zrekonstruovala předávací stanice. Toto bylo počátkem měsíce září splněno a bylo tedy moţno odstavit všechny
bojlerové stanice. Tato skutečnost přispěje k omezení ztrát v rozvodech a kromě toho dává moţnost jednotlivým společenstvím
samostatně se rozhodovat, kdy budou topit.
Martina Němečková

MOBILNÍ SBĚR
objemného odpadu, nebezpečných
složek komunálního odpadu a zpětný
odběr proběhne:

v pátek 21.10.2011
stanoviště

doba přistavení mobilní sběrny

Svahy (náves)
Vížka
Zliv (u kapličky)
Boudy (u kapličky)
Řešanov
Dolní Sedliště (náves)
Vysoké Sedliště(náves)
Týnec (náves)
Otín (náves)
Křínov (náves)
Kříženec (u rybníčka)

15:00 – 15:10
15:15 – 15:25
15:30 – 15:40
15:45 – 15:55
16:00 – 16:10
16:15 – 16:25
16:30 – 16:40
16:45 – 16:55
17:05 – 17:15
17:20 – 17:30
17:45 – 18:00

a v neděli 23.10.2011
Josefova Huť
08:00 – 08:15
Pavlovice (Ve vilkách) 08:20 – 08:35
Pavlovice (u prodejny) 08:40 – 08:55

Planá, Nádražní
(u bytovek)
Planá, Karlín
Planá, Fučíkova
(u kotelny)
Planá, Bohušova

09:20 – 09:35
09:40 – 10:10
10:20 – 11:00
10:20 – 11:00

Ve
vymezených
časech
mohou
občané, plátci poplatku za komunální
odpad, předat do mobilní sběrny
firmy EKODEPON s.r.o. následující
nebezpečné odpady:

obaly se zbytky barev a laků, obaly
(plastové, plechové) znečištěné
škodlivinami, pneumatiky, oleje,
olejové filtry, hadry a sorbenty
znečištěné škodlivinami, staré
léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné
složky vyskytující se v komunálním
odpadu.

Odpad
s
obsahem
azbestu
(ETERNIT) musí být ze zákona
neprodyšně zabalen!
Do zpětného odběru lze předat:

televizory, PC + monitory, lednice,
mrazáky,
zářivky,
výbojky a
veškeré ostatní elektrospotřebiče,
baterie a akumulátory. Zařízení
musí být kompletní!
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner na objemný
komunální odpad (tj. například části
vyřazeného nábytku, koberce, lina,
odpady z vyklízení půd a sklepů apod.).
Železný šrot bude přebírat firma Jiří
Hýsek.
Občané, prosíme, donášejte předmětné odpady a zařízení pouze v době
přistavení kontejnerů, aby mohly být
ukládány přímo do nich!
Odbor ŢP MěÚ

Nabídka bytu k prodeji
Město Planá nabízí k prodeji volný byt
v domě čp. 518 v Nádražní ulici
v Plané.
Jedná se o byt č. 4, o velikosti 1 + 1, v
přízemí domu. Celková výměra bytu s
příslušenstvím je 70,26 m2 (kuchyň
15,54 m2, pokoj 20,10, komora 0,41
m2, předsíň 3,06 m2, koupelna s WC
5,34 m2, sklep 16,58 m2, kůlna 9,23
m2), lokální vytápění. Podíl na
společných částech domu čp. 518 a na
pozemku, st.p.č. 774, je 1126/10000.
Ţádosti o prodej bytu s nabídkou
kupní ceny a způsobem její
splatnosti je moţno podat nejpozději
do 5. prosince 2011 v podatelně
Městského úřadu Planá na náměstí
Svobody čp. 1, kancelář č. 16, druhé
poschodí,
v
zalepené
obálce
označené textem „byt č. 518/4 –
NABÍDKA“. Nejniţší moţná nabídka
kupní ceny je 279.400,- Kč.
Obálky s ţádostmi budou otevřeny a
předloţené nabídky vyhodnoceny na
zasedání Zastupitelstva města Planá,
podle čl. III. odst. 3 zásad města Planá
pro prodej bytů ze dne 11.4.1995,
v platném znění.
Prohlídku
nabízeného
bytu
lze
dohodnout v sídle Plánských sluţeb
s.r.o., Planá, Slovanská 110, číslo
telefonu 374 756 234.
Informace: kancelář č. 8/22,
1. poschodí MěÚ, telefon 374752921

Postup ve zpracování
územního plánu
Po pořízení základních územně
plánovací podkladů a návrhu zadání
nového územního plánu, byl zpracován
návrh Územního plánu Planá. Po
projednání
s
dotčenými
orgány
projektová firma dokončila úpravu
návrhu nového územního plánu podle
vznesených připomínek.
V souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 22
stavebního zákona, bude během
podzimu vyhlášeno veřejné projednání
upraveného a posouzeného návrhu
Územního plánu Planá s jeho
odborným výkladem. O termínu této
akce bude veřejnost vyrozuměna
veřejnou vyhláškou nejméně 30 dní
před jejím konáním.
Jiţ nyní se můţete se zpracovaným
návrhem územního plánu seznámit
v úřední dny v kanceláři odboru správy
majetku a investic (dům čp.2 přízemí).
Elektronická podoba územního plánu je
zpřístupněna na webu města.
Ing. J.Ťupa

Upozornění
soukromým řemeslníkům a mikropodnikům v obcích do 2 000 obyvatel.
Během letošního října bude v rámci
Programu rozvoje venkova vypsáno

Opatření III. 1. 2. Podpora zakládání
podniků a jejich rozvoje. Finanční
podporu bude moţné získat na
Zakládání a rozvoj mikropodniku.
Podpora je určena na výstavbu či
rekonstrukci provozovny včetně zázemí
pro zaměstnance a na nákup výrobních
technologií, vybavení i výpočetní
techniky.
Ţádat mohou řemeslníci a mikropodniky z oblasti stavebnictví, opravy a
údrţby motorových vozidel, velkoobchody i maloobchody, různé opravny
počítačů i výrobků osobní potřeby a
zpracovatelské mikropodniky – např.:
truhlářství, výrobny potravin, výrobny a
úpravny textilií či obuvi, zpracovatelé
plastů atd.
Pro další informace sledujte stránky
www.szif.cz nebo volejte GARANTA
CZ, Praţská 84/15, Plzeň,
725 005 891, 602 469 038

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na říjen 2011:
6.10. v 18 h v sále MěKS přednáška
„Austrálie mýma očima“.O cestě do
Austrálie, ţivotě a rozdílech mezi námi
a protinoţci pohovoří paní Vlasta
Brisbane Webb (Soušková). Vstupné
20 Kč.
7.10. - zájezd do Divadla J.K.Tyla v
Plzni na abonentní představení „Lev v
zimě“.Odjezd autobusu: od kapličky
17.20 h (POZOR! ZMĚNA – dříve
ul.Luční), AN Planá 17.30 h.
15.10. v 16 h Galerie ve věţi – vernisáţ
výstavy „2 v 1“ autorů Camala Iccaca a
Dušana Kokaisla, kteří společně malují
obrazy. Hudební performance Matouše
a Tadeáše Pilných. Výstava potrvá do
20.listopadu – pokud počasí dovolí.

Upozorňujeme! Informace pro stávající
a nové abonenty Divadla J.K.Tyla
v Plzni - program a bliţší informace
získáte na MěKS, předpokládá se opět
smíšené
páteční
předplatné
při
dostatečném počtu abonentů.
Pozvání - dne 27. října pořádá obec
Brod
nad
Tichou
zájezd
do
Metropolitního
divadla
Milénium
v Praze na představení „Rockopera“.
Cena zájezdu (vstupenka s dopravou
činí 570 Kč. Bliţší informace a
rezervace – obecní úřad Brod nad
Tichou nebo MěKS Planá.
Cvičíme - ZUMBA - úterky od 19 do
20 h v aule ZŠ náměstí. Vstup pro
dospělé 50 Kč a mládeţ (do 15 let)
20 Kč. Začínáme 4.října. Moţná
permanentka na 10 návštěv za 450 Kč
(tj.desátá hodina zdarma).
Dětský filmový a televizní festival
Oty Hofmanna - 43. ročník
Plánský biograf se zapojí do 43.
ročníku
Dětského
filmového
a
televizního festivalu Oty Hofmanna,
který se bude konat od 11. do 14. října
2011 v Ostrově. Cílem tohoto festivalu
je prezentovat a popularizovat české
filmové dědictví a nejhodnotnější
soudobá
kinematografická
díla;
revitalizovat hranou filmovou tvorbu pro
děti a mládeţ.
Úterý 11.října v 16 a 18.30 h – Saxana
a lexikon kouzel, středa 12.října v 16 h
- Vodník a Karolínka, v 18.30 h –
Nickyho rodina, čtvrtek 13.října v 16 h
– Škola princů, v 18.30 Piko, pátek
14.října v 16 h – V peřině.
Podrobnosti najdete na plakátech a
letáčcích.

Městská
knihovna
Planá

15.10. v 19 h v Plánském biografu
sehraje Divadelní společnost Divoch ze
Stříbra komediální Jiráskovu divadelní
klasiku „Lucerna aneb Boj o lípu“,
kterou upravil Pavel Fiala a Josef
Dvořák. Vstupné 50 Kč.

Městská knihovna informuje

18.10. v 17.30 - ředitelka tachovského
muzea PhDr. Jana Hutníková nám
představí tzv. Plánský poklad
a
pohovoří také o sbírkách, které byly
přesunuty po zrušení plánského muzea
z domu č.56 (dnešní městské kulturní
středisko a knihovna) do depozitářů
Muzea Českého lesa. Plánský poklad před patnácti lety se při stavebních
pracích na náměstí Svobody našel
mincovní depot. 296 kusů různých
mincí bylo očištěno a v průběhu
letošních prázdnin byla větší část z
nich poprvé vystavena v tachovském
muzeu. Od 19. do 21.října v době od
13 do 16 h. budete mít moţnost poklad
zhlédnout v prostorách sálu MěKS
v domě č.56.

(Nikdy nepůjčuj knihy, protoţe nikdo ti
je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé
knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.
Anatole France)
Váţení
čtenáři,
jistě
jste
jiţ
zaznamenali změnu v půjčování knih.
Veškerá
evidence
je
vedena
elektronicky. I vy máte přesnou
kontrolu svých výpůjček, systém vás
upozorní i na to, ţe jste knihu jiţ
v minulosti
měli
půjčenou.
Ale
automatizace má pro čtenáře jednu
nepopulární funkci; velice přesně
zaznamenává dobu výpůjčky a jiţ pět
dní po uplynutí lhůty (ta činí jeden
měsíc) načte čtenáři upomínku.
Knihovna první upomínku neposílá
poštou, takţe si toto musí kaţdý

sledovat sám. Na výstupním protokolu,
který čtenář dostane se svou
výpůjčkou, je datum uvedeno, stačí
tedy trochu sledovat a pamatovat
si datum další návštěvy nebo případné
prodlouţení
výpůjčky.
Knihovna
pochopitelně nemá zájem
čtenáře
upomínat a vybírat sankční poplatky.
Po uplynutí termínu má
čtenář
moţnost prodlouţit si výpůjčku se
svou průkazkou přímo v půjčovně,
telefonicky na čísle 374 792 721 nebo
na adrese - knihovna@muplana.cz.
Ceník upomínek (výňatek z Knihovního
řádu):
1. upomínka - 5 dní překročení výpůjční
doby – neposílá se poštou 10 Kč,
2. upomínka – 31 dní
20 Kč,
3. upomínka – 62 dní 30 Kč,
doporučený dopis – 124 dní 60 Kč.
Nevyřízená upomínka je předána
přestupkové komisi města.

Lezci ve Stříbře
V neděli 18. září se osm dětí
z lezeckého krouţku vypravilo na
závody do Stříbra, kde je po
prázdninovém
odpočinku
čekalo
soutěţení na obtíţnost. Počasí sice
moc nepřálo, ale nedělní zápolení bylo
úspěšné. Štěpánka Novotná, Miloš
Niebauer, Roman Miklas si přivezli
druhá místa. Vojtěch Novotný a Jakub
Niebauer obsadili krásná třetí místa.
Vítězům
blahopřejeme
a
všem
děkujeme za skvělou reprezentaci.
Letní putování
Fotografická soutěţ je u konce a my se
společně budeme těšit na výsledky.
V říjnu Vás pozveme na vyhodnocení a
malou vernisáţ.
Bliţší informace o všech akcích
sledujte na nástěnkách, v DDM nebo
na www.zsplananamesti.cz.
L.Vivodíková

Čítárna nabízí: MF Dnes, Tachovský
deník, 21.století, Aromaterapie, Burda,
dTest, Folk, Generace, Instinkt, Květy,
Modelář, Naše rodina, Praktická ţena,
Reflex, Regena, Svět motorů, Tina,
Turista, Vítaný host, Vlasta, Zdraví.
Moţnost posezení nad tiskem s šálkem
kávy nebo čaje. Přejeme příjemné
chvíle všem návštěvníkům.
Ivana Vasuková a Lucie Šrajerová

Pozvánka na neobyčejnou
výstavu

Týden knihoven
Městská knihovna se ve dnech 3. – 7.
října zapojí do celostátní akce Týden
knihoven. Pro malé i velké čtenáře
budou připraveny literární soutěţe,
kvízy, hádanky a také výběr z nových
knih. Ve spolupráci s místními školami
proběhne i Společné čtení – letošní
ročník je zaměřen na dílo Karla
Jaromíra Erbena (200. výročí narození).
Program bude probíhat vţdy souběţně
s půjčovními hodinami knihovny. Do
programu se můţe zapojit kaţdý, kdo
rád soutěţí - registrace v knihovně není
podmínkou.
Po tento týden vyhlašuje knihovna
Čtenářskou amnestii - čtenářům, kteří
nevrátili knihy ve stanovené lhůtě,
budou prominuty sankční poplatky.

Říjen v DDM
- na 20. října připravujeme Večerní
běh
Planou.
Zveme
všechny
sportovce i nesportovce na jiţ 13.
ročník. Začátek je v 17 h před DDM.
Zapisovat se můţete od 16 h (přízemí
DDM).
- Podzimní výtvarná dílna pro malé i
velké bude 26. října. 27. října 2011
pojedeme do Tachova na bowling
(podzimní prázdniny).

V sobotu 15. října bude v městské
GALERII VE VĚŢI vernisáţí zahájena
neobvyklá výstava obrazů.
V čem tkví ta „neobyčejnost“ uvedená
v titulku? Je to především skutečnost,
ţe vystavené obrazy jsou společným
dílem dvou autorů. Ačkoliv jsou od
sebe značně věkově vzdáleni, mají
ledacos společného. Zatímco ten
mladší - Kamal Iccac ve svých 15
letech si teprve začíná vyhraňovat své
zájmy a záliby, mezi které patří i
malování, ten starší - Dušan Kokaisl ve
svých 56 letech uţ dlouhá léta ví, co je
jeho ţivotní prioritou a největší zálibou.
A co je spojuje? Není to jen společná
ulice, ve které bydlí, ale také zdravotní
hendikepy, které, a to zejména
mladšímu Kamalovi, postavil osud do
jejich ţivotní dráhy.

Dušan Kokaisl svou loňskou velmi
vydařenou výstavou v Galerii ve věţi
dokázal, ţe nadšením a talentem se
nakonec dokáţe prosadit. U Kamala
teprve čas rozhodne, jestli se malování
stane jeho celoţivotní zálibou. Čas
ukáţe, jestli dnes vystavované obrazy
jsou začátkem zajímavého společného
tvoření, anebo zůstanou příjemnou
připomínkou jedné ţivotní etapy obou
autorů.
(Vernisáţ s hudební performancí
Matouše a Tadeáše Pilných se koná
15. října od 16 hodin.)

ŘKC v Plané
Dětem – rodičům – učitelům:
po
několika odezvách si dovoluji pozvat
nejprve děti, a to kaţdé 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.října
v 15 h ve farní jídelně (rodiče mohou
poprvé přijít rovněţ), poté budeme
pokračovat v úterky (mimo 18.10.nejsem zde), pokud se nedohodneme
jinak.
Setkání s těmi, kteří se občas chtějí
podělit mimo kostel, se koná kaţdý
první pátek v měsíci ve farní jídelně od
17.30 h (po mši svaté a adoraci, které
začínají v kostele vţdy v 16.30 h).
Těšíme se na vás při čaji a kytaře.
Pokud chtějí učitelé vyuţít moţností
nabízených
exkursů
a
besed,
avízovaných před prázdninami a poté
v Plánském
měsíčníku
v
srpnu,
nabídka stále trvá.
Program mimo pravidelný pořad
bohosluţeb a setkávání:
Sobota 1. 10. v 11 h poutní slavnost
sv. Michaela Archanděla v Michalových
Horách. Tento den k nám přijdou
poutníci z Charity Kraslice. Pěší pouť

z Plané v 10 h.
Pátek 7.10. v 16.30 h adorace a mše
sv., poté od 17.30 h Společenství na
faře.
Sobota 15.10. v 15 h v Bernarticích
posvícenská mše sv. a po ní ţehnání
nového kříţe na hřbitově s rodáky.
V 17 h na Svaté Anně poslední mše
sv. v roce, kněz z Německa.
Dušičková setkání na hřbitovech :
Sobota 29.10. v 9.30 Lestkov, 10.30
Pístov, 11 h Ch. Planá, 14 h Svojšín.
Neděle 30.10. v 10.30 Ch. Újezd, 15 h
Z. Chodov. Úterý 1.11. v 16 h Planá a
poté mše sv. v kostele.
Na hřbitovech N. Újezdec, Brod n/T.,
Michalovy Hory, Domaslav, V. Sedliště,
Broumov – setkání s poţehnáním bylo
při jiné příleţitosti, nebo lze dohodnout
osobně.
Čas dušičkový a naše rozloučení
s drahými
Uţ jste si někdy všimli té záplavy
chvalořečení, která se přivalí při pohřbu
někoho
drahého?
Aktivizují
se
vzpomínky, říkají se hezké věci a lituje
se toho, ţe jsme tyhle hezké věci
nedokázali říct tehdy, kdyţ byl ještě
dotyčný naţivu. Řecké slovo pro
chvalořečení, "eulogie", vlastně "dobré
slovo", je dnes téměř výhradně spojené
se smrtí, protoţe jen zřídka, pokud
vůbec, chválíme ţivé. Tak často se pak
rmoutíme nad svými "kéţ bych" a
"kdybych jen byl". "Kéţ bych jí byl řekl,
jak ji mám rád... Měla jsem na něho být
hodnější!" Proč nezačít hned? Laskavá
slova nic nestojí, ale pro poslední
kapitolu
něčího
příběhu
mohou
znamenat hodně. Jinak řečeno,
neschovávejte koláč aţ na pohřeb!
Já.Ša., 607 202 127,
e-mail: sasajara@seznam.cz

KOS děkuje všem, kteří se zapojili do
„Podzimního jeţení“ a pevně věříme,
ţe se tentokrát jeţkové záhadně
nerozeběhnou do zahrádek a neznámých míst, jako tomu bylo u kosů. Ti,
kteří by si chtěli svého jeţka vyrobit
dodatečně, si mohou kdykoliv v sídle
KOSa vyzvednout „jeţčí“ šablonu.
Ve čtvrtek 27. října v 18 h bude v sídle
Hafan studia otevřena cyklopůjčovna.
V souvislosti s tím si vás KOS dovoluje
pozvat na HAFAN CUP, cyklistický
závod, při kterém nerozhoduje vaše
fyzická zdatnost! Hafan Cup je
závodem, při kterém musí cyklista
sledovat a vnímat celou trasu, kterou
projíţdí. V cíli trasy pak odpovídají

závodníci na otázky spojené s projetou
trasou a vítězem je ten, který toho při
své jízdě nejvíce postřehl. V minulých
ročnících byly zatím vţdy vítězkami
dámy a i z toho je zřejmé, ţe závod
není určen pouze zarputilým cyklistům!
Start je v sobotu 29. října ve 12 h od
sídla KOSu (penzion, prodejní galerie –
Dukelských hrdinů 102, v Plané).
Bliţší informace vám rádi podáme na
uvedené adrese
nebo na tel.: +420 602 414 420.

Setkání bývalých
pohraničníků
12.
celostátní
setkání
bývalých
pohraničníků, zaměstnanců, rodinných
příslušníků a přátel útvaru PS 8356
Planá se konalo poslední srpnovou
sobotu
v sále
kulturního
domu
v Chodové Plané. Bylo jich více neţ
260. Mnoho pravidelných účastníků
vyznávající takové mravní hodnoty jako
je důstojnická čest, přísaha, věrnost,
ale také přesvědčení a vnitřní
ztotoţnění s vykonávanou sluţbou
přijelo z celého území
bývalého
Československa. Vţdy je zde velká
skupina těch, kteří přijedou poprvé a
poznávají své známé, kamarády,
velitele i po padesáti, šedesáti letech,
kdy absolvovali tvrdou a náročnou
sluţbu, jakou sluţba k ochraně našich
státních hranic byla.
Pro účastníky byl tak jako kaţdý rok
připraven velice pestrý a bohatý
program.
Ještě
před
tradičními
oficialitami proběhl všemi očekávaný
koncert tachovské Ledecké dudácké
skupiny.
Jejich
výkony,
plné
temperamentu a vlasteneckého náboje
sklízely od přítomných bouřlivý potlesk.
Oficiální
začátek
v
podobě
slavnostního nástupu praporečníků,
zástupců sekcí OSH a KČP zvedl
všechny přítomné ze ţidlí. Mezi hosty
hostů nechyběli ani zástupci našich
německých přátel, za které vystoupil
plk.. pohraničních vojsk národní lidové
armády německé demokratické republiky v.v Karl-Heinz Kathert. Dále měli
účastníci
moţnost
přivítat
a
i
vyslechnout některé ze zástupců
bývalé Hlavní správy PS a OSH,
bývalých velitelů brigád jak naší
plánské, tak sousedních chebské a
domaţlické
brigády.
Závěrečné
vystoupení patřilo předsedovi klubu
českého pohraničí ing. Karlu Jandovi.
Československá státní hymna, která
pravidelně v Chodové Plané zní,
dokáţe vehnat slzy do očí i lidem, kteří
prošli ve svém ţivotě nepředstavitelnými
útrapami.
Po
oficiálních
projevech a ocenění zaslouţilých členů
KČP
následovala
volná
zábava
s hudbou
k
tanci
i
poslechu.
V prostorách kulturního domu bylo

moţné zhlédnout řadu výstav, jako
např. výstavu zbraní, odznaků a
vyznamenání, uniforem. Instalovaná
nová panelová výstava dokumentovala
historii plánských pohraničníků od roku
1945 aţ do zániku plánského svazku
PS. Bylo moţné zhlédnout výstavu
fotografií patriota tachovského okresu a
Pohraniční
stráţe,
fotografa
profesionála a redaktora Tachovské
jiskry p. Hynka Altmana st. Velkou
raritou pro účastníky byla vybavená
kancelář příslušníků prvorepublikové
finanční stráţe, včetně „ţivého“ finance
v dobové uniformě. Velkým překvapením je čím dál hojnější přítomnost
účastníků v historických uniformách
Pohraniční stráţe a Sboru národní
bezpečnosti. Novým prvkem na tomto
setkání byla přítomnost vystavených,
plně funkčních legend dopravních
prostředků uţívaných jednotkami PS –
SNB, bojového tudora a PragyV3S.
Dle velkého ohlasu účastníků, kteří
zasílají ještě dnes poděkování za
organizaci tohoto srazu, je zřejmé, ţe
se sraz všem velice líbil a těší se jiţ na
rok příští.
Velice rád bych tímto poděkoval všem
subjektům a jednotlivcům, kteří se
finančně nebo materiálně podíleli na
zdárném
průběhu
této
akce.
Rodinnému
pivovaru
Chodovar
Chodová
Planá,
Městu
Planá,
Sportovnímu klubu policie Planá, E.H
bezpečnostní sluţbě, Sportovnímu
centru Aikido Dojo Planá, Eriku
Mazurovi – bezpečnostní sluţba,
Tiskárně Lieblprint Planá, Restauraci
Mesamis Planá, Záchranné stanici
Karel
Bobál
Tachov,
bývalým
pohraničníkům panu Dr. Janu Morisovi
z Ostravy a Janu Špirkovi z Opavy.
Za o.s. Ve stopách plánských Chodů
Stanislav Kvasnička ml.

Plánští zahrádkáři informují
Moštování ovoce: základní organizace Českého zahrádkářského svazu
v Plané
zahajuje
další
sezónu
moštování ovoce v plánské moštárně
(vedle obchodního domu). Moštovat se
bude jako obvykle kaţdou sobotu
v době od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Jedná se o tyto soboty:
24. září, 1., 8., 15., 22. a 29. října.
Moštujeme ovoce čisté, zbavené hnilob
a nečistot, na poţádání změříme
cukernatost
moštu,
poradíme
s vhodným zpracováním moštu. Příjezd
k moštárně je kolem fary do dvora
Domu dětí a mládeţe.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Poděkování za vzornou reprezentaci
v rámci Plánské pouti: jménem
výboru ZO ČZS v Plané chceme touto
cestou poděkovat za reprezentaci

našim členům ČZS př. Moulisovi a př.
Divišové za nádhernou výstavu bonsaí
a suiseki v prostorách plánské radnice.
Přejeme vystavovatelům hodně zdraví,
elánu a pěstitelských úspěchů.
Sdělení členům ZO ČSZ v Plané ze
zahrádkářských osad Plzeňská a
Svornost: jako kaţdoročně v průběhu
měsíce září a října budou vybírány
poplatky
související
s
uţíváním
zahrádek a zabezpečením sluţeb
k jejich provozu. Upozorňujeme na
termín úhrady - do 15. října 2011 u
předsedů zahrádkářských osad.
Informace o výši poplatků je vyvěšena
na obvyklém místě u zahrádkářských
osad.
Okresní výstava: tak jako kaţdoročně
měla i letos proběhnout okresní
výstava ovoce, zeleniny, květin,
kaktusů a bonsaí v sále Mţe a to ve
dnech 16. a 17. září t.r. Špatné
klimatické podmínky v jarním období
(mrazíky) byly příčinou malé úrody a
proto rozhodlo Územní sdruţení ČZS v
Tachově okresní výstavu v letošním
roce nekonat. Toto rozhodnutí nás
velice mrzí, ale chápeme, ţe v letošní
pěstitelské sezóně je málo toho, čím by
se vystavovatelé mohli pochlubit. Tak
snad příští rok 2012!!!
př. Jiří Smrčka – za výbor

Nový pomníček v Plané
V Plané byl odhalen po 73 letech
pomníček oběti sudeťáckého běsnění.
Vraţda vojína Františka Havelky dne
22.9.1938
plánským
stavitelem
Schweismeierem nebyla v ţádném
případě dílem jakési náhody, ale jasně
politickým
protičeskoslovenským
aktem, na jehoţ konci bylo rozbití naší
první republiky.
Vztah ke společnému československému státu mj. vyjádřili plánští
Němci na velice bouřlivých oslavách
1. máje v roce 1938. Plánským
náměstím opakovaně procházel průvod
aţ 7000! osob z města a celého
okresu. Představiteli tohoto nacionalistického pojetí oslav se stali profesoři
místního státního reálného gymnázia
Dr. Franz Miller, Fridrich Titz a Wilhelm
Oswald. Zfanatizovaný dav pochodoval v sevřených šicích se vztyčenými
pravicemi za skandování hesla „Ein
Volk, ein Reich, ein Führer“. Situace
na Plánsku se dále významně zostřila
po jednání Konrada Henleina s členem
Runcimenovy
mise
Frankem
Ashtonem-Gwatkinem v Mariánských
Lázních. Henleinovci zneuţili tohoto
jednání k vyvolávání dalších konfliktů
s československými státními orgány.
Mnoţily se případy tajného vyzbrojo-

vání. V Plané a jeho okolí se stále
demonstrovalo a vyvěšovaly se vlajky
SdP a portréty Konrada Heinleina.
Ústředním heslem všech poutačů bylo
známé „Ein Volk, ein Reich, ein
Führer“.
Po 10. září po Hitlerově projevu se
v Plané sešlo na Trţním náměstí více
neţ 2500 účastníků. Průvod prošel pod
prapory s hákovými kříţi několikrát
náměstí. Došlo i k prvním útokům na
budovu okresního úřadu a četnickou
stanici. Při těchto násilnostech byli
mezi prvními zraněnými naši plánští
četníci.
Proti
československým
stráţcům pořádku bylo pouţito dokonce střelby a to ze strany úředníka
hospodářské záloţny Windische ze
Lhoty. Tato situace se zmírnila aţ po
příjezdu obrněného vozidla a příchodu
vojenské asistence z Chodové Plané.
Dne 16.září 1938 byla konečně naší
vládou zakázána činnost SdP jako
odpověď na Heinleinovo provolání „Wir
wollen heim ins reich“ (Chceme domů
do Říše.) Po tomto provolání přistoupilo
vedení SdP k organizování ilegálních
ozbrojených
sborů
Freikorps
Heimatland proti československému
státu. Sbor se dělil na obvody. Ten
plánský vystupoval pod názvem
Klunker. Hlavním úkolem sborů byla
ochrana sudetoněmeckého obyvatelstva před násilnostmi „komunistů,
sociálních
demokratů,
českých
hraničářů a ustupujících československých jednotek“.
Po 20. září 1938 dosáhl svaz na naší
kapitulantské vládě toho, ţe se mohl
podílet na stráţní sluţbě v Plané. Jeho
příslušníci při tom mohli pouţívat
označení rukávových pásek s hákovým kříţem Jejich představiteli Dr.
Eduardu Nadlerovi byly vráceny i dříve
zabavené zbraně. Tyto události přímo
předcházely vraţdě vojína Františka
Havelky. Ten byl smrtelně postřelen
plánským stavitelem Schweismeierem
v prostoru
kamenného
mostu
u
Červeného mlýna. Vojín Havelka
prováděl stráţní sluţbu při zajišťování
dalších vojáků, kteří zaminovávali
uvedený most.
Bohuţel aţ nyní, po dlouhých 73 letech
byla díky úsilí občana ţijícího
v sousedním
domaţlickém
okresu
připomenuta tato smutná událost
v historii našeho města a vybudováním
malého pomníčku uctěna památka
vojáka - hraničáře, který poloţil svůj
ţivot při plnění úkolů k ochraně našich
státních
hranic
Československé
republiky.
Autorem článku je Stan. Kvasnička ml.,
za o.s. Ve stopách plánských Chodů
(redakčně kráceno)

Blahopřejeme ….

… všem plánským občankám a
občanům, kteří v měsíci září t.r. oslavili
svá ţivotní jubilea.
Jsou to paní a pánové Marie
Bednářová, Ludmila Bušková, Marie
Cupáková, Boţena Dlouhá, Vlasta
Chalupecká, Květoslava Charvátová,
Mária Kamencová, Hana Kókayová,
Jan Kopenec, Libuše Krupičková,
Libuše Kuchynková, Marie Kulová,
Ludmila Kvasničková, Běla Máchová,
Štefan Margetín, Vladislav Mikulenka,
Václavka Piklová, Alena Prachová,
Anna Raiserová, Marie Růţičková,
Imrich Slovenkai, Jiřina Šašková, Anna
Volfová, Marie Vrbová.

Plánští sportovci bodovali
V německém Karlsruhe se ve dnech
22. aţ 27.srpna konalo Mistrovství
světa v kickboxu. Plánští občané
Ladislav Hudler st. a Ladislav Hudler
ml. se umístili na 3. místě. Patří jim dík
a uznání za dobrou reprezentaci ČR i
jejich rodného města Planá.

Poděkování
Ve dnech 14. aţ 15.září jsem byl
operován ve znovuzrozené plánské
nemocnici. To, co jsem tam zaţil, mne
uvedlo v úţas. Nepřekvapila mne
stavebně technická úroveň, to se dalo
u nově zrekonstruované nemocnice
čekat. V úţas mne uvedlo chování
veškerého zdravotnického personálu
k pacientovi.
Pardon,
oni
tam
nepouţívají termín pacient, nýbrţ
„klient“. A plným právem. Nechci
jmenovat jednotlivce, nechci vyzdvihovat profese, všichni do jednoho člena
týmu se mi věnovali s ochotou,
vstřícností, ohleduplností, lidsky a
s úsměvem.
Dovoluji si poznamenat. Nebyl jsem
platící klient na plastice, nejsem politik
ani herec. Nikomu jsem nedal dárek ani
úplatek. Platil jsem 30 Kč.
Děkuji vám všem. Pavel Konrád st.

Smutná zpráva
V minulých dnech přišla zpráva od
předsedy Spolku pro obnovu poutního
kostela sv. Anny u Plané pana
Konrada. V Tirschenreuthu zemřel pan
architekt Klaus-Peter Brückner. Je na
místě připomenout při této příleţitosti
jeho obrovské zásluhy na obnově
kostela. Po dlouhou dobu – od roku
1990 do roku 2010 neúnavně aktivně
(a
zdarma)
připravoval
veškeré
projekty, popisy, ţádosti na nejrůznější
úřady v ČR, vedl řadu jednání
týkajících se obnovy kostela s vedením
města Planá, s plánskou farností a
odborníky na renovace historických
objektů
a
dohlíţel
na
postup
prováděných prací. Kostel sv. Anny
ztratil svého věrného příznivce a spolek
svého platného člena.
Aţ zase někdy půjdete oblíbenou
procházkovou,
v
nedávné
době
rozšířenou a velmi pěknou trasou
kolem kostela sv. Anny, vzpomeňte si i
na toho, kdo se o něj a jeho současný
vzhled tak hodně zaslouţil.
M.Mertlová

Letošní začátek školního
roku Na Valech
přinesl mnoho nového. Proběhla
kompletní rekonstrukce chlapeckých
toalet. Po mnoha letech jsou toalety
velmi vkusné a prostředí je příjemné.
Nově, ve veselém duchu byly

vymalovány šatny. Ve druhém patře
byla vybudována čítárna; je součástí
knihovny a bude vyuţívána k literárním
a dramatickým činnostem. Jedna
učebna je vybavena novými lavicemi a
v odborných učebnách Čj a Z jsou nové
skříňky pod dataprojektor. Nově jsme
vybudovali učebnu jazyků. Ještě je zde
několik problémů, ale doufám, ţe
budou brzy odstraněny. Celá budova je
připojena k internetové síti. Internet
bude moci být vyuţíván ve všech
odborných učebnách. Tyto akce byly
hrazeny z dotace Peníze školám.
Předpokládáme, ţe nejpozději do konce roku bude zprovozněna keramická
dílna.
Naše škola se snaţí nabízet vzdělávání
všem ţákům. Tím, ţe pomalu v kaţdé
třídě na prvním stupni pracuje asistent
pedagoga, je moţné se věnovat všem
ţákům více individuálně a více je
rozvíjet i v oblastech jejich zájmů.
Novinkou je zřízení přípravné třídy pro
děti předškolního věku. P. uč.
Bulantová: „S dětmi
pracuji v
integrovaných blocích, ve kterých nás
provází skřítkové. V ročníku máme 7
ţáčků, je zde klid a pohoda. Hodně si
povídáme a hrajeme. Těšíme se na
další kamarády.“
Pokud někoho zajímají bliţší informace, můţe se obrátit na vedení školy.
Mgr. Jana Basáková

Plánští kronikáři
(seriál pokračuje)
Georg Weidl
Právě v polovině 19. století přišel v
Karlíně, který tehdy býval osadou
Dolní Jadruţe, na svět Georg Weidl
(1850-1913). Ten se zapsal do dějin
regionálního školství a současně
zařadil mezi autory, kteří svůj volný čas
věnovali minulosti i současnosti Plané.
Po ukončení docházky do plánské
triviální školy absolvoval učitelský ústav
v Praze a jako ani ne dvacetiletý
nastoupil na místo podučitele obecné
školy v Domaslavi. Poté přešel učit do
Kříţence a nakonec od r. 1872 působil
jako podučitel, od r. 1874 jako učitel a
od r. 1908 aţ do své smrti jako řídící
učitel obecné školy v Plané. Vyučoval
jak ve „staré“ budově obecné školy, tj.
objektu dnešního odborného učiliště,
tak v novostavbě, současné škole Na
Valech.
Jako druhý z autorů, po předešle
představeném
Eduardu
Senftovi,
zpracoval a v r. 1883 vlastním
nákladem vydal v tachovské tiskárně
Hermanna
Holuba
270stránkovou
knihu věnovanou dějinám Plané. Jak
sám v předmluvě uvedl, na rozdíl od
Senfta, který se věnoval celému
panství, sepsal „Dějiny města Planá“
zaměřené vyloţeně na město. Práci

rozdělil podle tématických okruhů,
přičemţ všeobecným dějinám věnoval
úvodní pasáţ. Ve zvláštních kapitolách
pak zpracoval dějiny plánských kostelů
s podkapitolami obsahujícími údaje o
plánských ţidech a také škole. Školství
totiţ bylo v podstatě aţ do r. 1869
záleţitostí
církve.
Další
kapitoly
podávají přehled o významných
rodácích, městských představitelích a
fungování úřadů, dále pak o obchodu
včetně cechů a konečně spolcích.
Velmi
uţitečné
jsou
uveřejněné
seznamy domů a jejich drţitelů v l.
1623 a 1883. Zcela na závěr autor
připojil přepisy privilegií a dalších
důleţitých listin k plánské minulosti.
Z textu je zřejmé, ţe pan učitel znal díla
svých předchůdců, archiválie uloţené v
městském archivu a také byl schopen
pracovat s vydávanými historickými
prameny k celozemským dějinám.
Podal svědectví i o aktuálním
městském dění, konkrétně o školství,
jehoţ
byl
přímým
účastníkem.
Mimochodem, v roce 1882, kdy Georg
Weidl knihu dopisoval, 6 dní v týdnu
vyučoval nejméně 55 ţáků. Do 8 tříd
plánské obecné školy tehdy docházelo
455 ţáků. Osm učitelů včetně Weidla
se bezpochyby mělo co otáčet.
O 13 let později, v r. 1896 ve spolupráci
s ředitelem plánské měšťanské školy
Ludwigem Hammerem a městským
lékařem MUDr. Michaelem Urbanem
připravili k vydání první vlastivědu
tehdejšího politického okresu Planá.
Mezi roky 1868-1902 totiţ politický
okres Planá zahrnoval kromě plánského soudního okresu i soudní okres
Kynţvart. Vlastivěda byla sepsána
podle zavedené osnovy, základními
zeměpisnými a přírodopisnými údaji
počínaje a všeobecnými dějinami okresu včetně topografického popisu všech
lokalit dle abecedního pořádku konče.
Cenné jsou především statistické
údaje, přehledy spolků, ţivnostenských
společenstev, ale také poměrně
podrobné charakteristiky jednotlivých
obcí. Více neţ šestisetstránkové dílo
bylo vydáno nákladem plánskokynţvartského okresního učitelského
spolku v tiskárně Hermanna Holuba v
Tachově.
Pan řídící učitel Georg Weidl zemřel
ctěn a váţen v poslední poklidný rok
před začátkem 1. světové války a byl
pohřben na starém plánském hřbitově.
M.Novotná

Program pivovaru Chodovar
2012
3. března Pravá chodská zabijačka v prostoru před restaurací Stará
Sladovna a doprovodný program….
28. dubna Slavnostní zahájení pivní
sezóny Chodovar Cup 2012 -

14.ročník unikátní barmanské soutěţe
v míchání drinků na bázi piva.
23. června MS v koulení pivních sudů 16. ročník mezinárodních pivovarských
závodů v běhu dvojic s dřevěným
pivním sudem na 600 m, Chodské
slavnosti 2012
14. července Mini v pivovaru - 8. ročník
pivoláznění majitelů MINI a jejich miláčků bez rozdílu typu, stáří a velikosti,
Navigační rallye, Závody RC MINI
Race of the Champions
25. srpna Slavnosti piva Chodovar netradiční prohlídky pivovaru, odemčené skalní sklepy,
kulturní program
v pivovarské zahradě, hudební scéna
Stará Sladovna
22. prosince Vánoční koncert na sladovně v rodinném pivovaru Chodovar
31. prosince SILVESTR

Usnesení z 8.jednání
Zastupitelstva města Planá
konaného dne 7.9.2011
1. ZMP bere na vědomí splnění úkolů
uloţených usnesením č. 26/1 aţ 3.
2. ZMP schválilo:
- program 8. jednání a ověřovatele
zápisu p. Jana Teplíka a p. ing. Pavla
Ţiţku.
- čtvrté rozpočtové opatření – příjmy ve
výši 79,15 mil. Kč, výdaje ve výši 86
mil. Kč, další zdroje financování ve výši
6,85 mil. Kč. Dále schválilo doplnění
3.RO.
- smlouvu o půjčce poskytnuté Městem
Planá Plánským sluţbám, s.r.o. na
zakoupení traktoru (schválena U č.
21/1). Pověřuje starostku podpisem
této smlouvy.
- obecně závaznou vyhlášku Města
Planá č. 1/2011, o podmínkách pro
pořádání veřejnosti přístupných akcí
v Plané.
- rozpočtové pravidlo – systém
financování údrţby a rozvoje lesní
dopravní sítě v majetku Města Planá.
3. ZMP rozhodlo:
- dát RMP souhlas k jednání s městysem Chodová Planá o podmínkách
uzavření veřejnoprávní smlouvy, na
jejímţ základě by plánští stráţníci
vykonávali sluţbu i v Chodové Plané.
v majetkoprávních záleţitostech:
- prodat Petru Šetkovi stavbu
občanského vybavení čp. 50, včetně
pozemku, st.p.č. 51/1 o výměře 165 m2
v k.ú. Planá u Mar.Lázní, kupní cena
činí 1.551.000 Kč, je splatná před
vkladem kupní smlouvy do KN. Město
jako prodávající neuplatní podmínku
podle Čl. 4, prvního odstavce, zásad
stanovujících
postup
při
prodeji
nemovitostí z majetku města Planá, ze
dne 8.9.2010.
- prodat Gabriele Votavové pozemky p.p.č. 598/4 o výměře 1.518 m2, p.p.č.

641/1 o výměře 7.211 m2 a p.p.č.
641/2 o výměře 3.237 m2, vše v k.ú.
Vysoké Sedliště. Kupní cena pozemků
podle zásad ze dne 17.12.2008 činí
59.830 Kč, je splatná před vkladem
kupní smlouvy do KN.
- vyhlásit záměr prodeje těchto
nemovitostí:
stavba
občanského
vybavení čp. 91, včetně pozemku st.p.č. 423 o výměře 733 m2, k.ú.
Planá u Mar.Lázní; pozemek - p.p.č.
280 o výměře 364 m2 v k.ú. Planá u
M.L.; pozemek - p.p.č. 22 o výměře 59
m2 v k.ú. Křínov;
pozemek – část p.p.č. 368/1 o výměře
250-350 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mţí.
- odloţit schvalování OZV o stanovení
okruhu vzdáleností, v nichţ nesmí být
povoleno provozování výherních hracích přístrojů a technických hracích
zařízení a OZV o regulaci provozní
doby hostinských zařízení v Plané na
9.zasedání, po předešlém projednání
se zástupci podnikatelských subjektů,
které tyto činnosti a zařízení provozují.
4. ZMP uloţilo Radě připravit pro rok
2012 návrh postupných a nezbytných
oprav a úprav na domu čp. 293 (poliklinika) s vyuţitím prostředků účtu HČ.
Další články se týkají záměru omezit
ve městě v zájmu ochrany veřejného
pořádku provozování hracích automatů
a provozní dobu restauračních
zařízení.
Zveřejněny jsou všechny, které redakci
došly. V žádném případě nevyjadřují
její stanovisko.

První pokus nevyšel
Není obvyklé, aby na zasedání
městského zastupitelstva byla výrazná
účast veřejnosti. Poslední zastupitelstvo na začátku září však bylo výjimkou,
účast občanů byla opravdu hojná.
Důvodem bylo zřejmě to, ţe se mělo
projednávat přijetí obecně závazných
vyhlášek o regulaci hazardu a o
omezení provozní doby restauračních
zařízení. Jak hlasování dopadlo, buď
uţ víte, nebo si to můţete přečíst
v usnesení zastupitelstva na jiném
místě tohoto listu, případně na
webových stránkách města.
Já bych vám zde chtěl přiblíţit můj
osobní pohled, který se týká vyhlášky o
omezení provozní doby.
Jsem svým zaloţením dost liberální
člověk, nejsem tedy nějakým zvláštním
příznivcem tvrdých restrikcí. Býval jsem
za svého pobytu v Plané, jak jistě
mnozí vědí, pravidelným návštěvníkem
různých restauračních zařízení, kde
jsem se věnoval popíjení alkoholických
nápojů a hospodským debatám, případně hraní na různé hudební nástroje.
Bydlel jsem však poměrně blízko
náměstí a tak jsem si uvědomoval,

jakým problémem můţe být dlouho do
noci protaţená otevírací doba různých
hostinských zařízení. Zejména v letních
měsících jsme někdy měli opravdu
bezesné noci.
V Plané uţ nebydlím šest let, od té
doby počet nonstopů výrazně narostl.
Kdyţ jsem zasedl na radnici, začal
jsem se setkávat s tak častými stíţnostmi občanů na narušování veřejného
pořádku v souvislosti s provozem
nonstopů, aţ jsem pochopil, ţe je nutné
s tím něco začít dělat.
Víc neţ dva městské policisty si naše
město zatím těţko můţe dovolit.
Z toho vyplývá, ţe častější nasazování
policistů do sluţby v nočních hodinách
těţko připadá v úvahu. Navíc se často
jedná o zákonem nebo vyhláškou těţko
postiţitelné rušení nočního klidu,
jako kdyţ například někdo vyjde
z hospody a jenom se nahlas baví,
nebo přijede autem před nonstop,
nechá běţet mo-tor, z reproduktorů zní
hudba, bouchají dveře od auta, lidi na
sebe hlasitě volají.
Proto jsem se rozhodl, ţe budu
prosazovat přijetí obecně závazné vyhlášky, která by stanovovala tzv.
“policejní hodinu“, kdy by restaurace ve
vymezené části města měly povinnost
zavřít. Přijetí podobné vyhlášky bylo aţ
do závěru roku 2010 prakticky
nemoţné. Města, která se o něco
podobného pokusila, narazila na odpor
Ministerstva vnitra České republiky,
případně na Ústavní soud. Omezení
provozní doby totiţ koliduje s článkem
26 odst. 1 Listiny základních práv a
svobod (právo na svobodné podnikání).
Z dosavadní
judikatury
Ústavního
soudu tedy vyplývalo, ţe podobná
vyhláška odporuje ústavnímu pořádku
České republiky.
V listopadu minulého roku však došlo
k průlomovému rozhodnutí. Ústavní
soud (v případě města Břeclav) rozhodl
přibliţně takto: Právo podnikat není
právem neomezeným a je třeba jej
vţdy poměřovat s jinými právy a
oprávněnými zájmy druhých osob, stejně jako s ochranou veřejného zájmu.
I kdyţ samo o sobě provozování
hostinské činnosti veřejný pořádek
nenarušuje, je moţno ji v kontextu
nálezu Ústavního soudu povaţovat za
„předpolí“ vytvářející předpoklady pro
narušování veřejného pořádku.
Předloţil jsem tedy městskému zastupitelstvu v červnu návrh na přípravu
vyhlášky o omezení provozní doby
hostinských zařízení. Zastupitelstvo
pověřilo radu její přípravou, já jsem
návrh vyhlášky vypracoval, zkonzultoval s Ministerstvem vnitra ČR a
následně jej projednala rada města a
doporučila zastupitelstvu ke schválení.
Na zářijovém jednání zastupitelstva
vyhláška neprošla. Usnesení znělo tak,

ţe bude ještě svolána schůzka s
podnikateli, kteří provozují v Plané
nonstopy, a pak se bude o schválení
vyhlášky jednat znovu.
Osobně si neumím představit, jaký
pozitivní posun můţe zmíněná schůzka
přinést. Podnikatel můţe sice zaručit,
ţe ve svém podniku si udrţí pořádek,
ale nevím, jak by mohl přispět k tomu,
aby jeho podnik netvořil „předpolí“
k narušování veřejného pořádku někde
o 50 m dále.
Nechtěl bych připustit ani to, abychom
plošně omezili provozní dobu, a potom
těm „hodným“ dávali výjimky. Kaţdá
udělená výjimka je totiţ tak trochu cítit
korupcí.
Tolik tedy můj osobní názor. Uvidím,
čeho se v taţení proti narušování
veřejného pořádku v Plané podaří
v následujících měsících dosáhnout.
Pavel Nutil
Na základě usnesení zastupitelstva
jsem svolala schůzku se zástupci
podnikatelských
subjektů,
které
provozují hostinské zařízení nebo
hernu. Tato schůzka se konala ve
středu 21.září v zasedací místnosti
MěÚ. Ze strany podnikatelů zazněly
návrhy, aby se při regulaci postupovalo
individuálně - „výběrově“, coţ nejen
není moţné, ale není to pro zastupitele
přijatelné. Jedním z dalších návrhů bylo
zavedení jakéhosi „stop stavu“, coţ dle
mého názoru popírá konkurenci.
Martina Němečková

Příjem který nepotěší
S daňovými příjmy do rozpočtu města
Planá to uţ delší čas nevypadá moc
růţově. Zdánlivou jistotou jsou příjmy
z činnosti provozovatelů heren a
hracích automatů. Je pravdou, ţe
z těchto peněz jsou budována dětská
hřiště či potřebná kulturní zařízení.
Roční výše příjmů z hazardu kolem
650 tisíc korun by mohla potěšit. Kdyţ
pouţijeme jednoduché počty, dojdeme
k několika číslům. Povinná daň z výher
je 6 %. Dosadíme-li tato čísla do
rovnice, zjistíme, ţe výhry provozovatelů, či obráceně prohry plánských
občanů se rovnají sumě desíti milionů
korun. Protoţe Planá má zhruba pět
tisíc občanů, pak kaţdý z nás prohrál
kolem dvou tisíc. Nevím, kolik lidí chodí
hrát, ale kdybychom uvaţovali kaţdého
desátého, tak to vychází dvacet tisíc na
hráče. To uţ je docela malér.
Spočítáme-li, kolik sociálních dávek
bude vyplaceno lidem, kteří se stali
závislými hráči, je těch 650 tisíc ve
velkém minusu. A bude asi hůř.
Zahrajme si hru a vţijme se role ţáčka
základní školy Na Valech. Při

kaţdodenní cestě do jídelny školy na
náměstí ho na zhruba 400 metrech
upoutají
čtyři
blikající
poutače
upozorňující na výši Jackpotu a také na
to, ţe provoz je Nonstop. Vše od školy,
co by kamenem dohodil. Dojíţdějící
ţáčky čekají cestou na autobus další tři
blikající poutače. Ještě vás těší těch
650 tisíc? Mě tedy ne.
Mil. Antropius

Zastupuje nás
zastupitelstvo?
(dopis čtenáře)
Bohuţel po posledním veřejném
jednání plánského zastupitelstva si
musím klást tuto otázku. Kromě jiného
měly být projednány tři nové městské
vyhlášky – o omezení provozu
výherních automatů, o provozní době
restauračních zařízení a o pravidlech
pro pořádání veřejných akcí.
Čekal jsem, ţe s tím nebudou mít naši
zastupitelé ţádný problém uţ díky
tomu, ţe vše bylo předjednáno na
neveřejné schůzi… Zmýlil jsem se!
Z diskuse vyplynulo, ţe by se jednalo
o zásadní omezení podnikání, ztrátu
pracovních míst, proč by si lidé nemohli
zahrát, třešinkou pak bylo vyjádření
pana Kvasničky, ţe herny v Plané
přispívají ke klidu a pořádku!
Dokáţu být objektivní, ale co je moc,
to je moc! Více neţ pět let chodím na
jednání zastupitelstva a prosím o
řešení tohoto problému. Mám totiţ to
štěstí, ţe bydlím v přízemním bytě
sousedícím
s
takovým
skvělým
zařízením, jakým je non-stop herna
s barem. Pro úplnost uvedu, jaké
výhody z toho plynou. Okna večer
neotvírám, vůně cigaretového kouře a
často i marihuany je občas opravdu
silná, stejně jako zvuky techna linoucí
se ze zaparkovaných automobilů
ukázněně
se
bavící
mládeţe.
Přiléhající chodník se často mění
v noční fotbalové hřiště, hospodu i
veřejné záchodky. Také jsem měl
radost z pytle odpadků, který mi přistál
v obýváku po průniku zavřeným
oknem. Nebudu se dál rozepisovat o
výše zmíněných výhodách, kdo bydlí
v podobné lokalitě, dobře ví, jaké
skutečně jsou.
Nesouhlasím s těmi zastupiteli, kteří
hájí zájmy provozovatelů všech těchto
podniků. To občané, klid a pořádek by
měly být na prvním místě jejich zájmu a
snaţení! Rozhodli se, ţe nové vyhlášky
projednají na dalším jednání, kterému
bude předcházet setkání s podnikateli,
kterých se navrhované omezení týká.
Opět otázka – neměli by být na jejich
místě občané Plané? Nebo zde tu o ně
vůbec nejde? Nové vyhlášky nejsou
protizákonné, ostatně to potvrdil
Ústavní soud.

Vím, ţe zde jsou ve hře velké peníze,
přesto si myslím, ţe by neměly být na
prvním místě. Argument, ţe kaţdý, kdo
chce hrát automaty, musí mít tuto
moţnost, přece nemůţe obstát!
Ještě jednou prosím naše zastupitele,
aby hlasovali vţdy jen v zájmu občanů
a našeho jednou zase pěkného,
čistého a klidného města, kde se bude
příjemně ţít a kaţdý se sem bude rád
vracet.
Václav Borč, Planá

Komunisté byli úspěšní
Na zářijovém zastupitelstvu byly
projednávány
dopředu
avizované
vyhlášky regulující činnost heren a
omezení provozní doby non stop
podniků. Je všeobecně známo, ţe
právě tyto podniky svým provozem ruší
noční klid v Plané. Herny mají rovněţ
neblahý ekonomický dopad na rodiny
patologických hráčů a podílí se na
zvýšené kriminalitě v Plané. Na přijetí
regulativní vyhlášky čeká většina
občanů dlouhá léta. Komunistickým
zastupitelům se však překvapivě
podařilo svojí argumentací ve prospěch
těchto zařízení přijetí vyhlášek oddálit.
Po několikrát přerušeném jednání bylo
rozhodnuto, ţe zmíněné vyhlášky
budou projednány aţ na říjnovém
zastupitelstvu. Komunističtí zastupitelé
veřejně deklarovali, ţe hájí zájmy
provozovatelů heren. Nyní je na
ostatních zastupitelích, zda vyslyší
hlasy občanů dotčených činností těchto
podniků, anebo se nechají ovlivnit
argumentací provozovatelů uvedených
zařízení. Nad motivy komunistů nechci
nikterak polemizovat, nechť sami
vysvětlí svůj postoj plánským občanům
a především svým voličům. Vysoký
počet heren je neblahým dědictvím
zodpovědných
orgánů
města
z
minulých volebních období. Férové je
ovšem říci, ţe legislativa neposkytovala
obcím příliš velké pravomoci. Dnes je
situace jiná a město má potřebnou
legislativní oporu. Bylo by tak velmi
nezodpovědné nabízené instrumenty
nevyuţít. Šluknov a jeho dlouhodobě
neřešené sociálně patologické problémy by pro nás měly být dostatečným
varováním.
Miroslav Pelán

Ještě k odloženému
hlasování o vyhlášce
zakazující některé herny na
území města Planá
Váţení přátelé, jiţ krátce po
skončení zastupitelstva jsme byli
některými občany dotazováni, koho
vlastně jako volení zastupitelé za
KSČM zastupujeme. Tento dotaz byl a
je nadále vznášen v souvislosti s naším
stanoviskem k navrhovaným restriktiv-

ním opatřením, podle kterých by
zastupitelstvo mělo zakázat provoz
„některých“ výherních automatů v
našem městě. Velice rádi bychom
poţádali zejména ty, kteří předtím neţ
„namíří, hned střílí“, aby uvaţovali
racionálně a bez emocí. Odmítáme
„levná“ populistická řešení, se kterými
přichází zejména skupina označující se
jako plánská TOPO9. V ţádném
případě ale neodmítáme moţnost
rozumných legálních úprav stavu
našich „heren“. Na posledním jednání
zastupitelstva jsme navrhli odloţit
projednání věci na zastupitelstvo
říjnové. Čas do dalšího jednání
věnujeme analýze příčin, následků a
variantám
řešení.
Za
prioritní
povaţujeme znát názor skupiny lidí,
kterých se tato případná restrikce
dotkne. Takto jsme postupo-vali vţdy a
hodláme činit tak nadále.
Váţení přátelé, zejména vy,
kteří tolik kritizujete naše počínání,
projděte si prosím plánské "herny". Co
zjistíte? Všechny podniky, které
označujeme jako tzv. herny, jsou
primárně restauračními zařízeními.
Uvnitř je umístěno vţdy několik hracích
automatů. Při této prohlídce zjistíte,
jaký je o „hru“ zájem. Zjištění bude pro
většinu z vás velice zajímavé a
překvapivé, neboť počet osob, nemusí
se v ţádném případě jednat o
gemblery, je naprosto minimální aţ
mizivý. Proč vlastně tedy chceme
výherní automaty v našem městě
zrušit? Shodneme se na tom, ţe
narušování
veřejného
pořádku
v blízkosti
restauračních
zařízení
(heren) je pro Planou velkým
problémem. Jistě. Pokud tedy zrušíme
herny, odstraníme tím problém, proč je
chceme zrušit ? NE ROZHODNĚ NE !
Neodstraníme ani narušování veřejného pořádku a uţ vůbec ne škodlivost
HAZARDU. Je všeobecně známým
faktem, ţe ten se s poţehnáním naší
vlády přesouvá na internetové sítě. Zde
bude
dostupný
úplně
všem.
Nezmiňujeme se o podpoře existence
kasin a podobných zařízení ve kterých
naši občané nechávají miliardy korun.
Je potřeba aby si občané uvědomili, ţe
problematika hazardu, uţívání omamných látek, příp. prostituce, narušování
veřejného
pořádku
a
dalších
negativních projevů v té míře, jakou
zaznamenáváme, je jednoznačným
výsledkem činnosti pravice za poslední
roky. Ţijeme v kapitalistickém systému,
který brutálním způsobem oţebračuje
většinu z nás, bere nám budoucnost,
práci i sociální jistoty. Naše republika je
po jejich dvacetileté péči totálně
zdecimovaná, rozkradená, morálně
zdevastovaná. Útoky proti zastupitelům
za KSČM v souvislosti s /NE/řešením
této hloupé vyhlášky je pouze vytvářen

okrajový problém, kterým se snaţí ti,
kteří jsou za stav našeho města a
společnosti
odpovědni,
přenést
odpovědnost na někoho jiného.
Rádi bychom zdůraznili, ţe
jsme
se
v
ţádném
případě
nezpronevěřili programu, se kterým
jsme šli do voleb ani slibu našim
voličům. Na jednání zastupitelstva,
které se uskuteční 19. 10. 2011,
předloţí náš klub způsob řešení tohoto
oţehavého problému. S jeho naplněním bychom rádi spojili i svou osobní
odpovědnost. Váţení občané, přijďte
nás vyslechnout na jednání říjnového
zastupitelstva.
RSDr. Josef ŠVARCBEK,
JUDr. Josef BĚLOHLÁVEK,
Mgr. et Mgr. Stanislav KVASNIČKA –
zastupitelé města za KSČM

Mk Salon - Půjčovna svatebních a
maturitních šatů-WWW.mksalon.cz
velký výběr značkových svatebních
a maturitních šatů, pánské obleky, smokingy,
ozdoby na auta, svatební oznámení.

Nová kolekce maturitních šatů,
k nim rukavičky a bižuterie zdarma

Monika Kozlová tel: 777 069 109,

e-mail:mksalon@seznam.cz
Nádražní náměstí 284, Mariánské Lázně
(naproti hlavnímu nádraží)

tel: 354 622 825
otevřeno Po - Pá od 10.30 do 17 h,
So po domluvě.
Přijďte k nám a nechte o sebe pečovat...

Ing. Alexandra Pilná
Dvořákova 788, Planá – Znalec v oboru

oceňování nemovitostí.
znalecké posudky pro finanční úřad (daň
z převodu nemovitostí)
znalecké posudky pro notářství
(vypořádání dědictví)
ceny staveb a pozemků.

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

E-H security systém nabízí
elektronické připojení na
PCO a to pro byty, kanceláře,
obchody a různé provozovny
za měsíční paušál od 300 Kč
za měsíc.

Nabízím k pronájmu
zahradu
v Plané v blízkosti koupaliště.
Cena dohodou.
Prodám přívěsný vozík za auto –
samovýroba (1600 Kč),
cihly očištěné za cenu 2 Kč/ks,
montovaný skleník
za 5.400 Kč.

Bližší informace
na tel.č. +420 775 464 442.

ZASE NĚCO NOVÉHO …..
v říjnu s 50% slevou pro hydrataci
a vypnutí pokožky HYDRASOIN +
RADIOFREKVENCE očního okolí
(lifting)
Kosmetické studio Jana Planá,
tel. 602 115 810

Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád,

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

www.studio-jana.cz,
kosmetika.plana@seznam.cz

Srdečně Vás a Vaše přátele
zveme do

RELAX STUDIA

Kde nás najdete :
V přízemí úřadu Městyse
Chodová Planá, Pohraniční stráže 129
Otevírací doba :
Po – Pá : od 9.30 hod. – 17.00 hod.
So – Ne a ostatní termíny na objednání
Kontakt : +420 737 471 213,
E-mail : zackova.miroslava@seznam.cz
Co nabízíme : Kosmetiku, Pedikúru,
Manikúru, Masáže, Zábaly, Permanentní
make-up, Aromaterapie
Poskytujeme : Dárkové poukazy,
prodej - Ryor, KJMA Sereve, Dr.Popov,
Just, LR a mnoho dalšího
Pravidelné měsíční akce, prezentace,
poradenství – sledujte vývěsky např. na
úřadu městyse, studiu atd.
Každý zákazník má u nás založenou
klientskou kartu, čerpá bonusy nabízené
studiem….

ZASE NĚCO NOVÉHO …..
krásně upravené nehty i pro ty,
které nemají zájem o nehtovou
modeláž – GEL-POLISH gelová
manikúra se zaváděcí cenou
Kosmetické studio Jana Planá,
tel. 602 115 810
www.studio-jana.cz,
kosmetika.plana@seznam.cz

NOVĚ PSÍ SALÓN
v přízemí domu
čp. 22, náměstí Svobody v Plané.
Facebook: psí salón Planá,

www.dogsalon.info.

Přijďte si k nám odpočinout a strávit
příjemné chvíle plné relaxace.
Těším se na Vás… Vaše Mirka Žáčková

Kompletní úprava, koupání,
poradenství, prodej kosmetiky.

SLEVOVÝ KUPON

Objednávky ihned.
777 655 095 p.Konopová.

- při předložení tohoto kuponu máte od
Relax Studia

10% slevy na vybranou procedur

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

ZASE NĚCO NOVÉHO …..
i když letošní léto nebylo jedno
z nejslunečnějších, možná nějaká
pigmentová skvrna přibyla nastává období vhodné pro jejich
odstranění, pro zájemce
nabízíme kombinované ošetření
chemický peeling + přístroj IPL –
výhodné předplatné ošetření
Kosmetické studio Jana Planá,
tel. 602 115 810
www.studio-jana.cz,
kosmetika.plana@seznam.cz

A ZASE NĚCO NOVÉHO …..
naši nabídku masáží
(rekondiční, masáž rukou,
masáž chodidel) rozšiřujeme
o masáž měšci, aromamasáž
a další – v předplatném 5 + 1
zdarma
Kosmetické studio Jana
Planá, tel. 602 115 810
www.studio-jana.cz,
kosmetika.plana@seznam.cz

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 objektů.

PLÁNSKÝ BIOGRAF
Pondělí 3.října
20 hodin, vstupné 70 Kč

USA
124 min.

CAPTAIN AMERIKA:
PRVNÍ AVENGER
Steve Rogers (Chris Evans) je idealistický
mladík, který touţí vstoupit do armády,
aby mohl Americe pomoci zdolat nacisty
ve druhé světové válce. Jenţe nemá
sebemenší šanci, protoţe je podměrečný
a neduţivý a jediným jeho předpokladem
je zarputilost, s jakou se nechává
opakovaně vyhazovat od odvodových
komisí. Ta ve finále rozhodne o tom, ţe
ho vyberou jako vhodného kandidáta pro
unikátní vědecký experiment, který má
Americe produkovat Supervojáky.

Úterý 4.října
20 hodin, vstupné 60 Kč

ČR
126 min.

LIDICE
BONUS „Velký divák“
Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí,
kteří se absurdní shodou náhod připletli
do cesty dějinám. Lidice, v době svého
tragického konce, v červnu 1942, měly za
sebou dějiny trvající nejméně šest staletí.
Nacisté chladně popravili všechny lidické
muţe, ţeny a děti nechali převézt do
koncentračního tábora. Obec Lidice byla
vymazána z map a srovnána se zemí.
Výpravný velkofilm Lidice je natočen
podle skutečné události. Hrají: Karel
Roden, Zuzana Fialová, Roman Luknár,
Zuzana Bydţovská, Jan Budař…

Středa 5.října
20 hodin, vstupné 60 Kč

USA
98 min.

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
Jediná věc, která by udělala Nickovi,
Kurtovi a Daleovi denní dřinu v práci
snesitelnou, by byla rozdrtit jejich
netolerantní šéfy na prach. Podat
výpověď je bohuţel nemoţné, takţe s
pomocí pár pochybných rad od bývalého
trestance si tři kamarádi vymyslí
komplikovaný a zdánlivě „blbuvzdorný“
plán, jak se navţdy zbavit svých
nadřízených.

11.října – 14.října
DĚTSKÝ FILMOVÝ A
TELEVIZNÍ FESTIVAL OTY
HOFMANNA - 43. ročník
Úterý 11.října
16 a 18.30 h. – Saxana a lexikon kouzel
Středa 12.října
16 h. – Vodník a Karolínka
18.30 h. – Nickyho rodina
Čtvrtek 13.října
16 h. – Škola princů
18.30 h. – Piko
Pátek 14.října
16 h. – V peřině
Podrobnosti uvnitř měsíčníku.

ŘÍJEN 2011

Sobota 15.října

Pondělí 24.října

19 hodin, vstupné 50 Kč

USA
20 hodin, vstupné 70 Kč

Lucerna aneb
Boj o lípu
Divadelní společnost Divoch ze Stříbra
zahraje komediální pokračování divadelní
klasiky, kterou na motiv Aloise Jiráska
přepracoval Josef Dvořák a Pavel Fiala.

Pondělí 17.října
20 hodin, vstupné 60 Kč

USA
118 min.

BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ
LÁSKA
Čtyřicetiletý Cal (Steve Carell) proţívá
svůj sen – má dobrou práci, hezký dům,
skvělé děti a za manţelku lásku ze
střední školy. Kdyţ ale zjistí, ţe ho jeho
ţena Emily (Julianne Moore) podvádí a
chce se s ním rozvést, jeho „dokonalý“
ţivot vezme rázem za své. Cal se ocitne
ve světě svobodných, jenţe sám uţ
několik desítek let nerandil, a tak zaţívá
jeden neúspěch za druhým.

Úterý 18.října
20 hodin, vstupné 70 Kč

USA
105 min.

ZROZENÍ PLANETY OPIC
Mladý vědec Will Rodman (James
Franco) vyvíjí lék proti Alzheimerově
nemoci, kterou trpí i jeho otec (John
Lithgow). Slibný výzkum se ovšem
zadrhává kvůli neţádoucím vedlejším
účinkům. Zklamaný vědec opouští
výzkum, odchází pečovat o otce a tajně
si odnáší šimpanzí mládě, jehoţ rodiče
zemřeli při Willových pokusech. U
šimpanze Caesara se postupně začne
projevovat vysoká inteligence a Willí
zjistí, ţe za to zřejmě můţe působení
jeho léku. Začne mu ho tajně podávat a
tím nechtěně otevře bránu k lidské zkáze.

Středa 19.října
20 hodin, vstupné 60 Kč

USA
118 min.

OBHÁJCE
V thrilleru OBHÁJCE ztvárnil Matthew
McConaughey roli Michaela, “Micka”,
Hallera,
charismatického
trestního
advokáta v Los Angeles, jehoţ kanceláří
je
zadní
sedadlo
vozu
Lincoln
Continental. Po tom, co většinu své
kariéry
strávil
obranou
drobných
kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj
velký ţivotní případ: obhajobu bohatého
playboye z Beverly Hills (Ryan Phillippe),
který je obviněn z pokusu vraţdy. To, co
se ze začátku jeví jako jasný případ s
velkým finančním výnosem, se rychle
obrátí v děsivý souboj dvou mistrů
manipulace a krizi Hallerova svědomí.

118 min.

KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
Cizinec (Daniel Craig), který se probral
z bezvědomí poblíţ města Absolution, si
naprosto vůbec nic nepamatuje. Jediným
vodítkem k jeho minulosti je podivný
náramek na zápěstí. Celková amnézie je
mrzutá věc, obzvlášť kdyţ se ocitnete ve
městě, které nenávidí lidi odjinud a kde
vládne
tvrdou
rukou nesmlouvavý
plukovník Dolarhyde (Harrison Ford), jenţ
ho řídí metodou pěsti a biče. Absolution
ţije ve strachu a brzy bude ještě hůř.

Úterý 25.října
20 hodin, vstupné 65 Kč

USA
112 min.

SUPER 8
Kdyţ se skupinka teenagerů rozhodne na
kameru „Super osmičku“ natočit zombie
horor, ani ve snu by nikoho z nich
nenapadlo, ţe výsledný film bude ještě
děsivější, neţ zamýšleli.

Středa 26.října
17.30 hodin, vstupné 65 Kč

USA
85 min.

GNOMEO A JULIE
Animovaný
komediálnědobrodruţný
snímek o trpaslících Gnomeo a Julie
dává nejslavnějšímu příběhu lásky na
světě Williama Shakespeara další
rozměr. Filmu se jako výkonný producent
ujal zpěvák a skladatel Elton John, jehoţ
písně jsou pouţité jako hudební
doprovod.

Pondělí 31.října
20 hodin, vstupné 65 Kč

USA
111 min.

DILEMA
Komediální příběh dvou kamarádů.Ronny
(Vince Vaughn) a Nick (Kevin James)
jsou uţ od vejšky nejlepší kámoši.
Společně
vedou
firmu
vyvíjející
automobilové motory, přičemţ Nick je
technologickým géniem, zatímco Ronny
obchodním talentem. Všechno klape jako
hodinky aţ do doby, kdy Ronny přistihne
svoji ţenu při nevěře.
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 1Kč
na fond kinematografie.
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