Zprávy z města
Třetí jednání plánského zastupitelstva
se konalo ve středu 26.ledna. Výtah
z usnesení uvádíme dále v listu.
Čtvrté jednání se bude konat ve středu
23.března t.r. Projednávat se bude
hospodářský výsledek příspěvkových
organizací za rok 2010 a dary a dotace
organizacím i jednotlivcům na sportovní
a zájmovou činnost v roce 2011.

Jirka Kalaš už není mezi
námi

Na Jiřího Kalaše, který zcela nečekaně
zemřel v pátek 11.února, vzpomínají
mnozí jeho spolupracovníci i přátelé,
kterých je nepřeberné množství. Jeho
smrt je velkou ztrátou pro ně i pro jeho
rodinu. O jeho vztahu k plánskému
kinu, potažmo filmu vůbec, určitě
napíšou jiní.
Já bych chtěla připomenout čtenářům
Plánského měsíčníku, že Jiří byl také
dlouholetým členem naší redakce. I
když přispíval jen sporadicky, byl vždy
připraven poradit, když to bylo potřeba.
Obracela jsem se na něj s žádostí o
konzultaci vždy v případech, kdy jsem
měla pocit, že některé příspěvky
vzhledem ke svému obsahu i formě
nejsou pro Plánský měsíčník zrovna
„to
pravé“.
Jeho
názory
jsem
akceptovala, protože byly uvážlivé a
vycházely mimo jiné z dokonalé
znalosti místních poměrů. I díky jemu
tak měsíčník plnil své hlavní poslání
informovat občany o dění ve městě a to

bez zbytečných konfrontací. Za to vše
bych mu chtěla ještě jednou, a věřím,
že i za čtenáře Plánského měsíčníku,
poděkovat. Bude nám všem chybět.
M.Mertlová

Sdělení starostky
K parkování na náměstí:
Nejrůznější připomínky našich spoluobčanů mě přiměly napsat ještě jednou o
parkování na našem náměstí.
• Zpoplatněné parkování je na náměstí
v Plané pouze od pondělí do pátku
v době od 8.00 do 18.00. V ostatní
dobu parkujeme na náměstí zdarma.
•
Automat vrací drobné. Minimální
poplatek je 5 Kč za 30 min. Vhodíme-li
např. 20 Kč a parkovat chceme pouze
30 minut, musíme tlačítkem zkrátit
dobu parkování.
•
U kina parkujeme pouze na
parkovací karty jen dočasně (v minulém rozpočtu města se s nákupem
parkovacích automatů nepočítalo).
Během roku město plánuje zakoupit
druhý automat. Ti, co si dojdou do
parkovacího automatu pro lístek, nic
neporušují, pouze to mají méně
pohodlné.
Cílem města není naplnit si
pokladnu, ale stanovit pravidla, která
zajistí, že každý, kdo potřebuje na
náměstí zaparkovat, tuto možnost bude
mít. Náměstí (tedy historický střed
města) by nemělo sloužit k odkládání
automobilů na neurčito.
K drogové problematice:
Brožurka pro rodiče o rizikovém
chování jejich dětí a drogový test jsou
bezplatně k dispozici na radnici v
Plané, na sociálním oddělení (přízemí
č. dveří 2). Uvědomuji si, že tato
problematika je pro rodiče velmi citlivá,
a proto si budou moci tuto brožuru najít
a přečíst také na stránkách města.
Kromě jiného brožura obsahuje důležité kontakty na odborná pracoviště,
která mohou pomoci.
Upozornění pro nájemce městských
bytů spravovaných Plánskými službami s.r.o. V případě, že potřebujete
bezodkladně řešit vzniklý technický
problém s vaším bytem nebo nebytovým prostorem, který je ve správě

Plánských služeb, volejte na tel. číslo
605 927 945.
Výzva
V provizorním útulku jsou nyní umístěni
2 psi. Kdyby měl někdo zájem si psa
vzít do své péče, může se obrátit na
městského strážníka – telefon 603 334
725. Podle městské vyhlášky je v tomto
případě osvobozen od placení poplatku
za psa.

Výběrové řízení
Rada města Planá vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení funkce ředitele –
jednatele obchodní společnosti Plánské
služby, s.r.o. Přihlášky se přijímají do
12 hodin dne 1.dubna 2011.
Bližší informace jsou uvedeny na
www.muplana.cz, případně je možno
se informovat u místostarosty ing.
Pavla Nutila, tel.774 680 019,
e-mail: nutil@muplana.cz
Město Planá si vyhrazuje právo zrušit
výběrové řízení bez udání důvodu.

Ještě několik informací
k blížícímu se sčítání lidu,
domů a bytů 2011
Příprava sčítání, které je významnou
akcí, jejíž výsledky mohou napomoci
k rozvoji státu i jednotlivých obcí, je
v plném proudu a občané se do ní
zapojí již koncem února.
V termínu od 26.2. do 6.3.2011 obdrží
každá domácnost a ubytovací zařízení
do poštovní schránky (pokud ji má)
informační letáček se základními
informacemi o sčítání, jméně a příjmení
sčítacího komisaře, který domácnost
navštíví, čísle jeho služebního průkazu
a termínu jeho první návštěvy k předání
potřebných sčítacích formulářů.
Domácnosti pak sčítací komisaři
navštíví v době mezi 7. a 25. březnem
2011. Prokáží se průkazem sčítacího
komisaře
a
svým
občanským
průkazem, vybaveni budou modrou
taškou se žlutým logem České pošty.
Jméno komisaře si bude možno ověřit
na bezplatné informační telefonní lince,
internetových stránkách, případně na
úřední desce městského úřadu, kde
zájemci najdou i další informace. Není

povinností občanů vpouštět sčítací
komisaře do svého bytu či domu.
Vyplněné formuláře bude možno
odevzdávat od 26.3.2011, nejpozdější
termín odevzdání je 14.4.2011, a to
některým z následujících způsobů:
• sčítacímu komisaři při jeho další
dohodnuté návštěvě, kdy komisař na
požádání může pomoci s jejich vyplněním
• odeslat poštou v obálce s předtištěnou adresou, kterou na požádání
obdrží od sčítacího komisaře
• odevzdat na kterékoliv poště
• elektronicky (pro on-line vyplnění
sčítacích formulářů bude potřeba
aplikace Adobe Reader, případně
Adobe Acrobat, obě ve verzi 9.0 a
vyšší; na stránkách pro on-line vyplnění
formulářů bude odkaz na bezplatné
stažení potřebné verze)
Od 26.2.2011 po dobu průběhu
sčítání bude pro veřejnost k dispozici bezplatná informační telefonní
linka 800 879 702 a internetové
stránky www.scitani.cz.
Připomínáme vlastníkům domů jejich
zákonnou povinnost označit dům
stanoveným popisným nebo evidenčním číslem. Nesplnění této povinnosti,
stejně tak jako nesplnění povinnosti
podrobit se sčítání, může být projednáno podle zákona o přestupcích.

Připomínáme ….
…. do 31.března t.r. musí být
zaplaceny poplatky za psy a nájemné
za pozemky pronajaté od Města Planá
… majitelé psů si mohou vyzvednout
v kanceláři správy majetku (přízemí
vpravo) na radnici sáčky na sběr psích
exkrementů
… na úřední desce jsou vyvěšena
oznámení o záměru města prodat 2
byty a další objekty. Nabídky na koupi
bytu lze podat nejpozději do 22.března
t.r.

Daňové přiznání můžete
odevzdat v Plané
Tato informace je určena plátcům daně
z příjmu fyzických osob. S daňovým
přiznáním za rok 2010 nemusejí jezdit
do Tachova. Pracovníci Finančního
úřadu v Tachově budou v Plané v úterý
15.března t.r. od 12 do 16 h v zasedací
místnosti v 1.patře radnice přijímat
vyplněná daňová přiznání, vydávat
formuláře daňových přiznání a složenky na zaplacení daně, případně poskytnou i potřebnou radu.

Bude se vypínat
Ve čtvrtek 10.března t.r. v době od 8 do
16 h budou bez elektřiny Pavlovice –
Josefova Huť a to celá obec mimo chat.
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.

Zápis do mateřských škol
Srdečně zveme rodiče s dětmi na zápis
do mateřských škol, který se v letošním
roce koná pouze ve dvou dnech a to
21. a 22. března v době od 9 do 15 h.
Zápis se týká dětí narozených 1.9.2008
až 30.6.2009 a dětí starších.
Přijďte se podívat na prostředí MŠ, na
nové kamarády a paní učitelky.
Přineste s sebou rodný list dítěte a OP.
Ředitelka MŠ

Majitelé komínů pozor!
Od ledna t.r. platí nová vyhláška pro
majitele nemovitostí o povinných
prohlídkách a čištění komínů. Čistit
komíny mohou majitelé i sami, ale
jedenkrát za rok by měla jejich komín
prohlédnout odborně způsobilá osoba.
Majitel
komína
obdrží
písemné
potvrzení o provedené kontrole a
čištění komína. Pokud tato zásada není
dodržena, nehrozí za to žádný přímý
postih. Horší by to však bylo v případě
požáru – pak by hasiči prověřovali, jak
majitel komínu plnil své povinnosti.
Pokud by zjistili, že je zanedbával,
mohli by jej pokutovat. A k tomu by
rovněž přihlédla pojišťovna při výplatě
náhrady škody.
V Plané a okolí své služby nabízejí dva
kominíci: p. Jiří Reil, tel.č. 728 566 392
a p. Josef Polášek, tel.č. 731 329 082.
Oba mají patřičné oprávnění k uvedené
činnosti. Zaznamenali jsme, že tuto
službu po Plané nabízejí i další
jednotlivci či firmy. Než ale někoho
pustíte do svého domu, požadujte od
něj, aby vám předložil příslušné
oprávnění k této činnosti a to platný
živnostenský list. Ten nemůže být
nahrazen žádným jiným dokladem,
například čestným prohlášením o
oprávnění
provozovat
kominickou
činnost, provádět čištění a revize
komínů a podobně.
MM

Ceník služeb města
V minulém čísle PM byl zveřejněn
ceník služeb města platný od
19.1.2011. Jeho součástí je cena za
prodej dřeva. Uvedená formulace
nebyla šťastně zvolená, protože mnozí
čtenáři ji pochopili tak, že se jedná o
palivové dříví prodávané společností
Plánské lesy, s.r.o.
Upřesňujeme proto, že se jedná o
nahodilý prodej dřeva, které zbude jako
odpad po kácení veřejné zeleně ve
městě.
Dále byla do ceníku doplněna nová
položka – poplatek za montáž a
demontáž
zařízení
zabraňujícího
odjezdu vozidla (tzv. botička). Tento
činí 500 Kč. Botičku dostává vozidlo,
jehož majitel porušil vyhlášku o
parkování. Za tento přestupek dostane
proto ještě blokovou pokutu, jejíž výši
určuje strážník při řešení přestupku na
místě.
MM

1000 korun za parkovací
kartu – je to hodně nebo
málo ?
Podle nejnovějšího Ceníku služeb
Města Planá cena parkovací karty
určené pro celoroční parkování na
Náměstí Svobody činí rovných 1000
Kč. Je to hodně nebo málo?
Jako vždy záleží na tom, z jakého úhlu
pohledu se na to díváme. Lidé, kteří
bydlí nebo pracují na náměstí Svobody,
si mohou myslet, že je vedení města za
to trestá, protože jim zvýšilo cenu
parkování meziročně o 100 %. Na
druhé straně řada občanů z Bohušovy
nebo Fučíkovy ulice by možná ráda
zaplatila uvedenou sumu za to, aby
mohli bez problémů denně parkovat
své auto přímo pod okny svého bytu.
Když jsme se koncem minulého roku v
radě města zabývali změnami v
systému a zpoplatnění parkování na
plánském náměstí, začal jsem si
zjišťovat, jaké poplatky fungují v okolních městech, jako jsou například
Stříbro, Tachov, Mariánské Lázně. Ke
svému údivu jsem zjistil, že proti našim
tehdy platným 500 Kč jsou poplatky za
parkovací karty v centrech těchto měst
o stovky až tisíce procent (Tachov)
vyšší než u nás v Plané. Samozřejmě
jsem si vědom toho, že naše městečko
svou
velikostí
nedosahuje
výše
uvedených sousedů, ale i tak se mi
dosavadních 500 Kč za kartu zdálo
neúměrně málo. Takže se musím
přiznat: byl jsem to já, kdo na jednání
rady jako první vyřkl onu sumu - 1000
Kč za kartu.
Naše historické náměstí je podle mého
nejcennějším veřejným prostorem, který v našem městě máme, a tedy
poplatky za užívání tohoto prostoru k
celoročnímu parkování by tomu měly
odpovídat. Dá se na to dívat i z jiného
úhlu - za pouhých 2,74 Kč denně mohu
přímo v centru města parkovat své auto
kousek od dveří svého domova nebo
pracoviště.
Už středověký filosof Tomáš Akvinský
se pokoušel nalézt spravedlivou cenu
zboží a služeb. Taková spravedlivá
cena ale neexistuje – kupující považuje
každou cenu za nespravedlivě vysokou
a prodávající za nespravedlivě nízkou.
Takže 1000 Kč za celoroční parkování
na náměstí v Plané není cena spravedlivá ani nespravedlivá, je to pouze cena
v místě a čase obvyklá.
Ještě malá douška na závěr: prvním
kritikem zvýšení ceny parkovacích
karet byla má žena, která musí
vzhledem k místu svého pracoviště
také parkovat na náměstí.
Pavel Nutil, místostarosta

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na
měsíc březen 2011:
11.března - zájezd do Divadla J.K.Tyla
v Plzni na abonentní představení
„Spamalot“.
Odjezd autobusu: od kapličky 17.20
hod.(POZOR ZMĚNA – dříve ul.Luční),
AN Planá 17.30 hod.
26.března v 15 h – pension ve
Smetanově ulici - MěKS a Dámský klub
Planá Vás zvou na jarní setkání pokračování pořadu „Zadáno pro dříve
narozené“. Čeká Vás beseda o
výrobcích Dr.Popova, soutěže, písničky
a povídky. Občerstvení je zajištěno,
vstupné 20 Kč. Těšíme se na Vás!
27.března - zájezd na nejnovější
muzikálové představení „Kat Mydlář“
do Divadla Broadway.
Odjezd z AN Planá v 9 h. Další
informace MěKS na tel. 374 794 223.
29.března v 18 h - městské kulturní
středisko Planá (nám.Svobody č.p.56) Přednáška PhDr. Markéty Novotné z
cyklu „Jak se v Plané...“ tentokrát na
téma školství – Jak se v Plané učilo.
Vstupné 50 Kč.
30.března v 19 hodin – kino Planá Travesti skupina „Divoké kočky“
vystoupí s novým
dvouhodinovým
programem. Loňské vystoupení této
ostravské originální skupiny mělo u nás
velký ohlas a proto se v letošním roce
opět vrací. Vstupné 170 Kč v
předprodeji a 180 Kč na místě.
Další informace:
Kulturní a informační středisko (KIS) v
přízemí nové budovy městského
kulturního
střediska
na
náměstí
Svobody čp.56. Otvírací doba: Po-Pá
9.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00 hodin, tel.
374 794 223
Nepřehlédněte!
8.dubna 2011 v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Plané
– koncert
houslisty Jaroslava Svěceného s
doprovodem Jitky Navrátilové na
cembalo. Vstupenky si můžete zakoupit
v předprodeji za 250 a 200 Kč.
Podrobnosti na plakátech MěKS a
tel. 374 794 223, 728 488038,
mks@muplana.cz

Poslední poděkování
Pan Jiří Kalaš byl a zůstane
neodmyslitelnou postavou Plánského
biografu a kulturního života našeho
města vůbec.
Vážila jsem si jej jako člověka, kolegy,
který se práci věnoval s neskutečným
osobním zápalem a vášní. Jeho lidské
vlastnosti a profesní znalosti z něj
udělaly nenahraditelného v činnosti,
kterou miloval a věnoval se jí téměř
celý život. Zanechal za sebou velký kus
práce a za to mu patří naše obrovské
poděkování. Bohužel, žádná slova

nemohou vyjádřit zármutek, který jeho
odchod způsobil jeho rodině a nejbližším. Přijměte prosím naši upřímnou
soustrast.
Milena Kráčmarová za MěKS Planá

Kulturní a okrašlovací spolek
- KOS

Kamarádovi …
Ta smutná zpráva mne překvapila
uprostřed večerní rodinné pohody. To
se s člověkem doslova zatočí svět,
něco ho sevře ze všech stran a nechce
pustit… Nechtěl jsem uvěřit, že už se
nikdy nerozlétnou dveře do tiskárny a
nevstoupí usměvavý Jirka Kalaš, pro
kterého jsem byl nejbližší kamarád
dobrých 45 let. Před očima se mi
promítl celý ten nádherný film našeho
přátelství od 60. let minulého století.
Člověka, jakým byl Jirka, nelze zařadit
do jedné krabičky. Vnímavý, moudrý a
veselý chlap, který za všemi chodil se
srdcem na dlani a který dlouhá léta žil a
dýchal pro druhé. Dokázal dobře poradit, podpořit, a když bylo třeba pomoci,
mohl jsem se kdykoli spolehnout. A
nejen já. Kolikrát jsem mu dal za
pravdu ve věcech, o kterých jsem si
zpočátku myslel, že jsou jinak, nežli o
nich Jirka hovoří… A jeho životní láska:
film a kino? V tom byl v této naší malé
zemi nepřekonatelný. Díky Jirkovi jsem
se za ta léta dostal k zajímavým a
slavným lidem kolem filmu, s nimiž
bych se sám nikdy nesetkal. Těch
filmových akcí, festivalů, předpremiér,
premiér a delegací tvůrců i herců od
nás i ze zahraničí – to by snad už dnes
nikdo ani nespočítal. Nikdy nezapomenu na společně prodiskutované
večery u nás v tiskárně. Na jeho
osobitý humor, kterým mne někdy
„mořil“ až do chvíle, kdy nám bránice
málem praskaly od smíchu – ale také
na jeho chmury nad tím, jak se dnes
lidé k sobě chovají. Takový byl Jirka
Kalaš – obětavý, dobrosrdečný, lidský
a přátelský. Jirko, za všechno, co jsi
pro mne i pro ostatní udělal, Ti patří
veliké díky – nikdy na Tebe, ani na
dlouhá léta našeho kamarádství
nezapomenu!
Petr Liebl

V březnovém vydání Plánského měsíčníku jste mohli najít vloženou mapku
„Pamatujme na památky aneb adopce
nablízko“, kterou vydal KOS ve
spolupráci s MAS Český Západ.
Pokud vás naše iniciativa zaujala,
přidejte se ke skupině těch, kteří si již
svůj křížek či pomníček adoptovali.
Prozkoumejte okolí Plané a hledejte
památky. Možná se vám některá zalíbí
natolik, že jí budete chtít pomoci a stát
se jejími opatrovníky. Nevíte, jak na to?
Stačí se podívat do přiložené mapky, a
pokud tam není památka zakreslena,
doplňte ji! Na zadní straně mapky se
pak dozvíte, jak vám KOS může
s vaším dobrým úmyslem pomoci. Pro
bližší informace jsme vám k dispozici
také v sídle KOSa v Plané, ul. Dukelských hrdinů 102 nebo na e-mailu:
KOS@hafanstudio.cz.
Přejeme mnoho pěkných zážitků při
hledání, ať už pěšky, autem, na
motorce nebo na kole.
Těšíme se na vaše nápady a objevy!
KOS

Dům dětí připravuje

7. března Výtvarná dílna pro malé i
velké. Klubovna DDM v 16.30 h.
Keramika, smaltování a enkaustika.
14. až 16.března Příměstský tábor.
Pondělí - vaření, keramika, úterý bruslení, bowling, středa - bazén.
Přihlášky a bližší informace získáte
v kanceláři DDM.
Šachisté stále úspěšní
Ve čtvrtek 10. února 2011 se skupinka
dětí ze ZŠ Planá náměstí vypravila do
Plzně na Krajský přebor škol v šachu.
Dvě družstva postoupila z okresního
přeboru. A stejně jako v okrese jsme
slavili úspěch i tentokrát v Plzni.
Družstvo 1. stupně ve složení Blanka
Brunová, Kristýna Zítková, Matěj Slavík
a Roman Miklas se umístilo na 1. místě
s postupem do republikového kola.
Druhé družstvo, které soutěžilo za 2.
stupeň, obsadilo hezké šesté místo.
Vítězům blahopřejeme a přejeme
hodně úspěchů v republikovém kole,
které se bude konat v dubnu v
Malenovicích
(L.Vivodíková)
V sobotu 5.2.2011 proběhl v Klatovech
třetí díl turnaje pro začátečníky
Klatovská věž, kterého se zúčastnili 3
zástupci DDM Planá. Míša Marešová
měla v kategorii mateřská škola 5
soupeřů, na Davida Bui a Jakuba Lišku
čekalo 33 protivníků v kategorii 1. - 4.
třída. A všichni si vedli velmi dobře.

Kuba začal výborně, měl tři body ze
čtyř a držel se v popředí. Míša a David
ve svých kategoriích po celou dobu
vedli a až prohra v posledním kole je
oba sesadila z místa nejvyššího. Míša
Marešová skončila ve své kategorii
druhá. David obsadil mezi žáky 1. - 4.
tříd skvělé čtvrté místo a Jakub skončil
na 15. místě. Další díl Klatovské věže
bude 5.3. v Heřmanově Huti. (P.
Mareš)
19. února 2011 se konal další turnaj,
tentokrát v Karlových Varech. Tam
odjely tři děti a byly úspěšné - získaly
čtyři medaile. 1.místo obsadila Blanka
Brunová – v kategorii děvčat. Ta
získala také 1. místo v kategorii
chlapců (celkové vítězství).
Martin Bruna ve své kategorii uspěl na
2. místě a David Bui skončil
na
krásném třetím místě. Blahopřejeme.
Skorobiatlon
Dne 16. února 2011 se v tělocvičně
konal
již
tradiční
Skorobiatlon.
Zúčastnilo se 76 sportovců - 45 ze ZŠ
Planá náměstí a 31 ze ZŠ Chodová
Planá. Všem děkujeme za účast, velký
dík patří těm, kteří pomáhali při
organizaci celé akce a vítězům
blahopřejeme! Podrobné výsledky na
stránkách ZŠ náměstí.
(L.Vivodíková,DDM Planá)

Popeleční středa
Popeleční středou vstupují věřící do
čtyřicetidenního postního období, které
je přípravou na oslavu Velikonoc. V
liturgickém kalendáři katolické církve je
to středa, která předchází první neděli
postní a označuje začátek postní doby.
Zavedení „popeleční středy“ se datuje
někdy do 6.-7. století, kdy byl začátek
postního období přeložen ze 6. neděle
před Velikonocemi na předcházející
středu, aby se z postní doby vyčlenily
jednotlivé neděle, které nejsou chápány
jako postní den.
Popelec - již od konce 11. století se
na Popeleční středu uděluje popelem
znamení kříže na čelo (=popelec) s
formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v
prach se obrátíš“, nebo „Obraťte se a
věřte evangeliu“. Přijetí popelce je
znamením kajícnosti převzatým z
biblické tradice a uchovávaným v církvi
až do dnešní doby. Symbolicky se tak
naznačuje stav člověka, který vyznává
před Bohem svůj mnohdy špatný život,
své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje
vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu
Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a
nicotnosti, se získává ze spálených
palmových
a
olivových
ratolestí
(případně „kočiček" - v našich krajích)
posvěcených v předešlém roce na
Květnou neděli.
Půst
Popeleční středa je v
katolické církvi dnem přísného postu
(půst od masa a půst „újmy“ - jen

jednou za den úplné nasycení).
Výzva k obrácení a pokání - Ježíšova
výzva k obrácení a k pokání, která
zaznívá na Popeleční středu, nemíří
především na vnější skutky, "žíněné
roucho a popel", posty a umrtvování,
nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní
pokání a obnovu. Bez toho by vnější
kající skutky zůstaly neplodné a lživé.
Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby
se takový postoj projevil i navenek. Jde
o radikální rozchod s hříchem, což
znamená odvrácení se od zla a naopak
nové zaměření celého života k Bohu.
Toto obrácení ovšem není výsledkem
jen jakési „duchovní gymnastiky", ale je
především působením samého Boha v
životě člověka. Bůh nám dává sílu a
možnost začít znovu. Když objevíme
velikost Boha a jeho pozitivní vztah k
nám, snažíme se odpovídat adekvátním způsobem.
Rozmanité projevy a prostředky
Vnitřní pokání křesťana může mít velmi
rozmanité projevy, které se vhodně
modifikují podle potřeb doby. Tradičními a staletími osvědčenými prostředky pokání jsou: modlitba, odříkání –
půst a almužna – tedy dobrodiní činěné
ve prospěch těch, kdo jsou na tom hůře
než my. Vedle klasických forem se
současné době v řadě zemí rozšiřuje
např. „ekologický půst“ - omezení
zbytečných jízd autem apod. Vždy
ovšem půst vychází z biblické a
církevní tradice a je zaměřen na
zkvalitnění vztahu k Bohu, k druhým
lidem i k sobě samému, a tím může ve
svých důsledcích vést i ke zlepšení
života a atmosféry v celé společnosti.
Takže, chce-li si něco člověk v postní
době uložit, měl by zvážit, proč to dělá
a zda je to schopen dodržet. A bylo by
velmi dobré, kdyby se naznačeným
nepravým motivům vyhnul nebo je
alespoň měl někde v pozadí svého
rozhodování.
V Plané v úterý 8.března 2011 v 17
hod. – mše svatá s udílením svátostiny
Popelce.
P.J.Šašek

Bilanční
schůze
postižených

tělesně

Jako každý rok, tak i letos 18. února, se
sešla více než polovina z 177 členů
plánské organizace Svazu tělesně
postižených na bilanční schůzi. Schůze
se zúčastnila řada hostů. Rádi jsme
uvítali starostku města p. Mgr. Martinu
Němečkovou, předsedkyni okresní
organizace STP p. Emilii Volejníkovou i
zástupce organizací STP z okresu.
Zhodnotili jsme svoji činnost za
uplynulý rok a schválili hlavní směry
činnosti na letošek. Ve zprávě o práci
organizace bylo zdůrazněno, že práce
STP v Plané se soustřeďuje zejména
na aktivní zapojení našich členů do

života obce a k hájení specifických
zájmů a potřeb tělesně postižených
občanů. Můžeme se právem pochlubit,
že přispíváme ke zlepšení zdraví svých
členů, k jejich užšímu spojení s životem
města, že jeho prostřednictvím se daří
zapojit zdravotně postižené občany
města do společnosti. Snažíme se
proto udržovat kontakt se všemi našimi
členy. Sledujeme významná výročí a
naše členky navštěvují jubilanty s
malým dárkem. Zvláště jsou navštěvováni ti, kteří jsou dlouhodobě nemocní
nebo nechodící.
Pro naše členy, ale i pro ostatní občany
města pořádáme výlety. V roce 2010
jsme uspořádali tři výlety u nás
(Sázavský klášter, Museum zlata v
Jílovém, zámky Nepomuk, Lnáře,
Bečov n.T., město Horní Slavkov a
další), jeden výlet do SRN (zajímavosti
Smrčin a Bayreuth), dva zájezdy do
divadla v Plzni a v Chebu. Zúčastnilo
se jich skoro 250 účastníků. V tomto
roce jsme již navštívili Divadlo Pluto v
Plzni s kabaretní hrou "Vražda v
koupelně". Své výlety nám nabídly i
organizace v rámci okresu (tak jako i
my jim). Byli jsme s nimi v bazénu ve
Weidenu (Ch. Planá) a na výstavě v
Lysé nad Labem (Bor). Tuto formu
spolupráce bychom chtěli dále rozvíjet.
Zájemcům jsme v uplynulém roce
umožnili pobyt v bazénu v Tachově za
nižší úhradu. Také v letošním roce
chce tuto výhodu využít 14 členů, pro
které máme poukázky po 120 Kč na
celkem 10 plavání.
V uplynulém roce jsme reagovali na
výzvu hejtmanky Plzeňského kraje p.
Emmerové a naše členky upletly teplé
oblečení pro nedonošená miminka v
inkubátorech porodnice v Plzni. Za to
jsme byli velmi kladně hodnoceni.
Pomohli jsme našim členům při
zajišťování rekondičních pobytů. V
uplynulém roce uskutečnil OV STP
rekondici v Jáchymově a v M. Lázních,
kde bylo celkem 15 našich členů.
Podařilo se, přes časovou tíseň, zajistit
účast na mimořádném pobytu ve
Zdíkově pro 10 členů. Zúčastnili jsme
se i akcí dalších svazů, např. SONSu v
Podhájské ap.
Pro členy je výhodné pravidelně
sledovat vývěsku naproti radnici.
Aktuální informace se také mohou
dozvědět v Klubu důchodců, jehož
činnost se s naší úzce prolíná, a to
vždy v úterý a ve čtvrtek. Také v
prodejně hraček pod autobusovým
nádražím se dozvědí nejnovější
informace.
Bohužel málo je využívána možnost
konzultovat problémy a hledat jejich
kvalifikované řešení při pravidelných
akcích Centra pro zdravotně postižené
Plzeňského kraje, které provádí p.
Holečková z Tachova. Jestliže se
chcete dozvědět více o tom, jaké máte

nároky při postižení, jak postupovat při
odstraňování různých bariér, jak získat
příspěvky, pomůcky, jaké máte nároky
v zaměstnání ap., využijte tuto
možnost. Při Centru pro zdravotně
postižené v Tachově také funguje
půjčovna
zdravotnických
potřeb.
Rozpis přítomnosti pracovnice CZP je v
klubu a na vývěsce naproti radnici.
Na schůzi jsme si také stanovili hlavní
priority pro letošní rok. Vedle výše
uvedených činností jsme již počátkem
roku
navázali
spolupráci
s
Selbsthilfegruppe
Behinderte
/
Nichtbehinderte v Tirschenreuthu a
věříme, že jak nám, tak i městu přinese
mnoho nového a užitečného.
Naše poděkování patří všem členům i
funkcionářům, kteří se na práci Svazu
tělesně postižených aktivně podílejí,
také těm, kteří napomáhají jeho
činnosti svou přízní, finančně a
podporou jeho činností. Věříme, že i v
tomto roce se nám bude dařit zapojovat
postižené občany do různých aktivit, do
života města a umožňovat jim
plnohodnotný život. A o to nám všem
přece jde.
Schůze se tentokrát uskutečnila v
jídelně Základní školy na náměstí.
Pracovnicím jídelny vedeným paní
Frýdlovou upřímně děkujeme za vzorný
servis, stejně tak patří náš dík dětem a
učitelům Základní umělecké školy
v Plané za krásné vystoupení, kterým
nás připravili na náročné jednání.
Za výbor MO STP o.s. J. Ansl st.

SOU Planá a světový rekord
Jak již jsme v prosinci informovali,
Střední
odborné
učiliště
Planá
prezentovalo město při pokusu o
světový rekord - vytvořit největší galerii
znaků měst a obcí vyrobených z
odpadových materiálů.
Poté, co jsme znak města Planá
vyrobili, zaregistrovali jsme se k účasti
a čekali, zda náš znak bude vybrán do
krajské galerie. Povedlo se, stali jsme
se součástí rekordu. V našem kraji bylo
vybráno 30 znaků. „Živá vernisáž“ proběhla v prosinci v galerii „Bílé nároží“
v Plzni.
Krajské výstavy se spojily 13. ledna
2011 na veletrhu GO a Regiontour
v jednu obří galerii. Děti z 992 škol
přihlášených k pokusu vyrobily z tříděného odpadu 1025 znaků obcí a
měst ČR. V pavilónu P brněnského
výstaviště bylo reálně vystaveno 454
znaků. A náš byl mezi nimi.
Znaky byly vyrobeny z recyklovatelných
materiálů, tedy z takových, které lze
běžně vytřídit do barevných kontejnerů.
K výrobě byla často použita víčka PET
lahví, plastové sáčky a tašky, papír, ale
také nápojové kartony nebo sklo.
Nejčastěji použitými technikami při
vzniku znaků bylo lepení a tvarování.

Vzniklé obrazy tak byly plastikou nebo
mozaikou, ale hlavně jsou nejlepším
důkazem, že se z tříděného odpadu
dají vyrobit krásné věci.
Rekordní pokus trval více než půl roku.
Galerie na webu i reálně vystavené
znaky v Brně mají parametry světového
rekordu, který je zaevidován do České
databanky rekordů Agentury Dobrý den
Pelhřimov. Certifikát o jeho vytvoření
byl odeslán jménem společnosti EKOKOM a.s. také do Kanceláře prezidenta
ČR jako dárek České republice spojený
s novoročním přáním všeho dobrého
v roce 2011 od desetitisíců dětí
zúčastněných na projektu.
Co do rozsahu nemá tento rekordní
pokus v České republice srovnání.
Cílem celé akce bylo posílení aktivní
účasti na tříděném sběru odpadů a
podpoření
odpovědného
přístupu
k životnímu prostředí … Jsme rádi, že
jsme se stali součástí rekordu.
Znak už je zpátky v Plané a vy si jej
můžete prohlédnout ve vestibulu
městského úřadu.
SOU Planá

Ples sportovců
SPORTKLUB TJ Slavoj Chodová Planá
pořádá 26. března 2011 tradiční,
tentokráte již 17., Ples sportovců v
kulturním domě v Chodové Plané.
Krom vyhlášení mimořádných sportovních výkonů se můžete těšit na tradiční
Půlnoční bingo, třeba něco pěkného
vyhrajete v tombole, nebo si báječně
zatančíte při muzice Kamilos Show
Band Kamila Štědráka. I o další zábavu
bude
postaráno.
Vystoupí
malé
mažoretky z Plané a mistři pomalé
akrobacie – finalisté a držitelé
bronzového stupínku v celkovém
pořadí soutěže Talentmania - Duo
Ogor. Jiskřivým a neotřelým vtipem
sobě vlastním a svým okouzlujícím
šarmem vás bude celý večer provázet
Jakub Štáfek, alias Matěj Jordán, jeden
z hlavních hrdinů populárního televizního seriálu Ulice. Vstupenky si můžete
zakoupit, nebo rezervovat jako tradičně
u Mgr. Jana Ambrože na tel.
605 722 411. Vstupné se od loňska
nezměnilo a zůstává 250 Kč do sálu a
200 Kč do přísálí.
Přejeme příjemnou zábavu.

Březen v Muzeu Českého
lesa v Tachově
NOC V MUZEU
- Soutěž
pro
víkendové návštěvníky muzea - chcete
získat atraktivní a jedinečnou cenu?
Nejde o věc, ale 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.
Pátek 4.3. v 17 h vernisáž výstavy
KLUB VÝTVARNÍKŮ BORSKA - po
dvou letech se opět setkáváme s prací
členů tohoto zajímavého uskupení
neprofesionálních výtvarníků. Tentokrát
vystavují Jaroslav Juran, Pavel Koller,
Vladimír Kosík, Hana Petrášková, Jan,
Martin a Pavel Rybečtí, Petra Šrůtová.
Výstava potrvá do 31.3.
Úterý 29.3. v 17 h derniéra výstavy Co
se skrývalo pod Rybenou - výstava za
pomoci nálezů, fotografií a textů
seznámila s výsledky rozsáhlého
archeologického výzkumu v prostoru
bývalého měšťanského pivovaru a
později závodu Rybena. Archeolog
muzea v Tachově Mgr. Nikola Rayman
ji uzavře přednáškou, která výstavu
doplní o řadu zajímavých podrobností a
umožní návštěvníkům získat odpovědi
na otázky, které si mohli při prohlídce
výstavy klást.

Univerzita třetího věku pro
seniory v Plané
Čím dál více seniorů se dožívá
důchodového věku v dobré duševní a
fyzické kondici. Pro její udržení je
důležitý aktivní přístup k životu. Jednou
z možností činorodého přístupu ke stáří
je další vzdělávání v tzv. Univerzitě
třetího věku (U3V). Na možnosti tohoto
studia v Plané jsme se zeptali Petra
Nyče, manažera konzultačního střediska společnosti MANAG & C, spol. s
r.o. Institut dalšího vzdělávání, který
Univerzitu třetího věku v Plané
zajišťuje. Je důležité říci, že by tento
projekt nevzniknul bez významné
podpory společnosti MANAG & C, spol.
s r.o., která poskytla prostory,
technické vybavení a finanční podporu.
Díky této podpoře můžou senioři
v Plané poprvé studovat U3V a nemusí
již dojíždět do okolních měst (Tachov,
Plzeň), kde je tento typ vzdělávání již
standardně dostupný.
Jak dlouho již Univerzita třetího
věku funguje?
Na začátek je dobré vysvětlit pojem
U3V. Nejedná se o samostatnou instituci, ale jde o vzdělávací aktivitu s více
než dvacetiletou historií, provozovanou
na téměř všech českých univerzitách.
V celé republice studuje asi 16 tisíc
seniorů ve více než čtyřech stech
vzdělávacích programech.

Senioři, kteří se chtějí dále
vzdělávat, musí cestovat přímo do
sídla vybrané české univerzity, která
výuku U3V provozuje?
Tento stav již naštěstí neplatí. Díky
rozvoji komunikačních technologií je
možné zpřístupnit zdarma nebo jen za
symbolický poplatek (300 Kč za
semestr) seniorské vzdělávání co
možná nejširšímu okruhu zájemců a to
formou projektu tzv. Vzdálené univerzitě třetího věku, tedy VU3V. V Plané
přichází od března 2011 s tímto
projektem Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v
Praze ve spolupráci s naší společností.
Jak je tedy takováto výuka
organizována a co je předmětem
studia?
Virtuální nebo též elektronická výuka
univerzity třetího věku zahrnuje skupinové přednášky natočené vysokoškolskými lektory, samostatnou práci,
komunikaci s lektorem a další aktivity.
Během šesti semestrů (tzn. tří let) si
mohou zájemci vybrat v přednáškovém
cyklu „Svět kolem nás“ z následujících
témat: Astronomie, Lesnictví, Využití
informačních technologií, Podporování
rozhodování a řízení, Vývoj a
současnost Evropské unie, Pěstování a
využití jedlých a léčivých hub a Etika
jako východisko z krize společnosti.
Senioři nemají povinnost po přihlášení
studovat všechny semestry, ale mohou
si z vypsaných témat vybírat a je tedy
na nich, co a s jakou intenzitou chtějí
studovat.
Přibližně hodinové přednášky shlédnou
posluchači společně 6x za semestr
(cca každých 14 dní). Po každé
přednášce může další hodinu probíhat
společná diskuze řízená moderátorem
v návaznosti na přednášené téma.
Dále účastníci vypracují samostatně
nebo kolektivně elektronický test k ověření pochopení výkladu. Nejasnosti či
doplňující otázky lze prostřednictvím emailu zaslat lektorovi - přednášejícímu,
který do předem stanoveného termínu
zašle odpovědi.
Pokud účastník počítač nemá, či má
problém s jeho ovládáním, dostane
přednášku v písemné podobě.
A konkrétní informace pro zájemce o
VU3V v Plané? Kde se mohou
přihlásit a kdy se začíná?
Přihlášky si zájemci mohou vyzvednout
v informačním centru MKS na náměstí
čp. 56 a tam je také osobně budou
odevzdávat.
Zde také dostanou
informaci o placení poplatku za
semestr, který činí 200 Kč. Doklad o
zaplacení účastník předloží při zahájení
kurzu.
Přednášky se budou konat v sídle
společnosti Manag v Kyjovské 637.
Výuka
prvního
semestru
bude
zahájena dne 8.března t.r. ve 14 h.

Tématem pilotního semestru bude
ASTRONOMIE. Celkem 4 přednášky
zahrnují výtvarné a umělecké řešení
slunečních hodin od antiky po současnost a představení slavných astronomů
rudolfínské doby.
Téma je zvoleno pro všechny začínající
studenty a slouží především k pochopení systému studia a ověření způsobu přijatelnosti pro seniory.
Druhý a další semestry budou
v rozsahu 6 přednášek a téma bude
zvoleno podle výběru a zájmu
účastníků. Poplatek bude činit 300 Kč
za semestr.
Bližší informace o studiu získáte na
portálu
www.e-senior.cz,
a
www.mamagc.cz
Děkuji za rozhovor.

Hledáte zajímavé
zaměstnání?
Místní akční skupina (MAS) Český
Západ – Místní partnerství hledá
asistenta/ku pro práci s veřejností a
koordinátora/ku
rozvoje
šetrného
cestovního ruchu. Zájemci najdou
podrobné informace k výběrovému
řízení na www. leader-ceskyzapad.cz

maličkost jezdit do Plzně, nebo Chebu.
Nová prodejna si dala mimo jiné za cíl
úzce spolupracovat se základními
uměleckými školami v našem regionu a
vést takový sortiment hudebních
nástrojů, pomůcek a učebnic, který naši
malí žáčkové i pokročilí studenti
potřebují pro rozvoj svého vzdělávání.
Paní starostka na závěr popřála nové
prodejně s hudebními nástroji hodně
úspěchů a spokojených zákazníků.
Ing.Pavel Kopp

Noc s Andersenem
Na první aprílový den připravujeme
pro děti Noc s Andersenem. Hlavním
programem bude čtení pohádek, na
které se dnes často zapomíná. Děti
budou spát v DDM. Čeká nás večerní
čtení,
také
návštěva
knihovny,
promítání filmu a různé soutěže. Jen
jednou za rok mohou malá mořská víla,
ošklivé káčátko a cínový vojáček
opustit stránky knih a spolu s námi
prožít před svátkem dětské knihy
pohádkové dobrodružství – 1. dubna
2011.
L.Vivodíková

Hudební nástroje už také
v Plané
Dne 15. února 2011 v dopoledních
hodinách byla slavnostně otevřena
nová prodejna hudebních nástrojů v
Plané. Přestřižení stužky se zhostila
paní
starostka
Mgr.
Martina
Němečková.

Slavnostní chvíli všem přítomným
hostům zpříjemnili svým vystoupením
žáci Základní umělecké školy v Plané
pod vedením paní ředitelky Marie
Kuzmiakové.
Jednatel
společností
Schaller electronic CZ, s.r.o. a Luko
servis, s.r.o. Ing.Pavel Kopp, jako
zakladatel nové prodejny, ve svém
projevu poděkoval všem, kteří se
podíleli na vzniku tohoto malého
kulturního stánku v našem městě. Dále
vzpomenul,
že
Planá,
Tachov,
Mariánské Lázně ani Bor u Tachova
nepamatují již několik desítek let
prodejnu tohoto druhu. Hudební
fandové byli vždy nuceni pro každou

Příjemná a veselá atmosféra vládla 31.
ledna 2011 v prostorách školní družiny.
Sešly se děti spolu s rodiči a společně
slavnostně ukončili 1.pololetí školního
roku. Součástí karnevalu byla pěvecká
a taneční soutěž. Porota měla těžké
rozhodování, neboť zde vládla velká
konkurence. 1. místo obsadila Liliana
Tauberová, 2. místo Kateřina Gáborová
a 3. místo David Kotranyi z 1.A.
V soutěži o nejkrásnější masku
zvítězila Denisa Poulová. Poděkování
za pomoc při konání této akce patří
zejména ředitelce školy Mgr. J.
Basákové, dále Mgr. J. Wurmové a
paní J. Frýdlové ze školní jídelny.
Na co se těšíme?
Na druhý ročník akce „Noc s
Andersenem“. Kouzelná pohádková
noc se uskuteční 1.4.2011. Celý večer
bude opět velkým kulturním zážitkem
jako v předešlém roce.
M.Braucci.

Usnesení ze 3.zasedání
Zastupitelstva města Planá
konaného dne 26.1.2011
Jarní KOSování
Chcete
se
zapojit
do
Jarního
KOSování? Zúčastnit se mohou
všichni, kteří si rádi hrají, kutí a tvoří,
mladí, starší, dospělí i děti. V sobotu
2. dubna t.r. obarvíme celou Planou
barevnými KOSy. Ti vznikají v dílnách
tří plánských ZŠ, MŠ, SOU, DD, DDM,
ZUŠ a ÚSP – MPM Milíře. Všechno
vyrobené ptactvo použijeme na výzdobu plánského náměstí. To však nemůže být chápáno jako celá Planá a proto
se obracím i na Vás.
V přízemních prostorách nové budovy
kulturního střediska čp. 56 můžete
požádat o zapůjčení KOSích šablon a
překreslit si je na Vámi donesený
materiál (čtvrtky, karton, atd.), doma
vybarvit a ve zmiňovaném víkendu
s nimi zkrášlit svá okna. Při použití
pevnějších materiálů, latexových barev
či laků i ploty a zahrady. Celá akce
vzniká z občanské iniciativy, proto
věříme ve Vaši podporu a spolupráci.
S přáním slunečného vkročení do
prvních jarních dní Vás zdraví Ondřej
Hnízdil a přátelé, s
podporou
Kulturního a okrašlovacího spolku –
KOS a MKS Planá.
Více informací na tel.: 736 402 755
nebo v průběhu měsíce na plakátovacích plochách.

Pozvánka na velikonoční
výstavy
Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu a Základní škola v
Chodové Plané vás srdečně zvou na
velikonoční výstavu ručních prací,
která se koná v Chodové Plané v sále
kulturního domu ve dnech: Pá 1. 4.
2011 10.00 - 18.00, So 2. 4. 2011
10.00 - 18.00,
Ne 3. 4. 2011 10.00 - 16.00
Pokud máte zájem vystavit také své
výrobky, ozvěte se nám na tel. č. –
p. Dudarcová: 604 344 072 nebo
p. Račáková: 606 847 821.
Jste srdečně zváni!
Vstupné dobrovolné.
Klub žen v Drmoulu a Občanské
sdružení pro obnovu tepelského
regionu vás srdečně zvou na
velikonoční výstavu ručních prací,
která se koná v kulturním domě
v Drmoulu ve dnech:
Pá 8., So 9., Ne 10. dubna 2011 vždy
od 10.00 do 17.00. U obou akcí bude
zároveň probíhat ukázka ručních prací
s možností vyzkoušení.

ZMP bere na vědomí:
- petici občanů Karlína, ve které
požadují zařazení investiční akce
„kanalizace Karlín“ do rozpočtu na rok
2011.
- ústní infomaci starostky o kauze
„vlastnictví areálu jatek v Plané“.
ZMP schvaluje:
- program 3.zasedání a ověřovatele
zápisu p.MUDr. Zdeňku Bartákovou a
p.JUDr. Josefa Bělohlávka
- rozpočet města Planá na rok 2011
- dodatek rozpočtového opatření č.
5/2010
- smlouvu o podmínkách poskytnutí
dotace z ROP NUTS II Jihozápad na
akci „zkvalitnění podmínek výuky na ZŠ
Planá, náměstí Svobody“
- smlouvu o budoucí smlouvě darovací
na budoucí bezúplatný převod stavby
silnice na pozemku p.p.č. 3890/21
v k.ú. Planá u Mariánských Lázní, od
ŘSD, po změně kategorie silnice do
sítě místních komunikací, za podmínek
uvedených ve 4.odstavci článku 1
smlouvy o smlouvě budoucí darovací
uzavřené s ŘSD ČR dne 4.1.2007
- změnu jednacího řádu v bodu 3 a 5 –
podklady pro zasedání zastupi-telstva
budou napříště zasílány elektronicky.
ZMP rozhodlo:
v majetkoprávních záležitostech:
prodat:
- p. Mileně Prokopové pozemek - p.p.č.
457/10 o výměře 178 m2 v k.ú.
Pavlovice nad Mží, kupní cena
pozemku činí 8.900 Kč, splatnost kupní
ceny před vkladem kupní smlouvy do
KN.
- p. Mgr. Liboru Soukupovi pozemky p.p.č. 457/1 o výměře 12.644 m2 a
p.p.č. 457/14 o výměře 431 m2 v k.ú.
Pavlovice nad Mží s podmínkou zřízení
věcného břemene přístupu k rekreačnímu objektu ČE 390 ve prospěch jeho
vlastníků. Kupní cena pozemku činí
65.375 Kč, splatnost kupní ceny před
vkladem kupní smlouvy do KN.
- nebude prodán byt č. 64/3 ve
Hřbitovní ulici v Plané tzv. třetí osobě
vzhledem k osobám nájemců bytu.
vyhlásit záměr prodeje:
- pozemku - p.p.č. 3820 v k.ú. Planá u
M.L.
- pozemku–části p.p.č. 461/3 o výměře
248 m2 v k.ú. Pavlovice nad Mží.
- pozemku - p.p.č 686 v k.ú. Pavlovice
nad Mží.
- pozemku - p.p.č. 3787/1 v k.ú. Planá
u M.L.
- pověřit p. ing. Karla Vrzalu přijímáním
prohlášení o uzavření manželství.
- snížit v rozpočtu na rok 2011 položku
„vratka plateb minulých let“

o 50 tis.Kč a o tuto částku navýšit
položku „ostatní činnosti – příspěvky
města, dary“.
ZMP zvolilo:
- do funkce člena kontrolního výboru
pány Bc. Jana Veselého, Roberta
Fritze, Václava Jílka, ing. Františka
Hrnčíře.
- do funkce člena finančního výboru
pány ing. Karla Čermáka, Františka
Slabého, Miroslava Pelána, Miroslava
Pustelníka.
ZMP uložilo:
- Radě zjistit, jaké má kontrolní a
finanční výbor pravomoci a možnosti
kontrolovat obchodní organizace založené Městem Planá. T: předložit na
4.zasedání ZMP

Restaurace MES-AMIS Planá
V naší restauraci jsme vybudovali
nové odvětrávání kuchyně
a přilehlých prostor. Přijďte se sami
přesvědčit, že díky tomu je posezení
u nás ještě příjemnější.
Srdečně zve personál

Spoření – Pojištění – Hypotéka
stavební spoření – nejvyšší úrok na
trhu 2,5 %
- povinné ručení – cena podle výkonu
- spořicí účet – úrok až 2,4 %
- životní a úrazové pojištění
- cestovní pojištění
- majetkové pojištění
- úvěry a hypotéky
Kontakt: Jana Šestáková
Tel.: 774 958 812
-

Psí salón Planá, náměstí 22,
p.Konopová, 777 655 095. Aromaterapie
ošetření pejsků
i krátkosrstých. Lakování drápků
a kompletní péče a střih

WWW.dogsalon.info

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.

Mk Salon –
Půjčovna svatebních a maturitních šatů
-WWW.mksalon.cz
(velký výběr značkových svatebních
a maturitních šatů včetně doplňků pánské obleky, smokingy, ozdoby na
auta, svatební oznámení, velký výběr
snubních prstenů).

Monika Kozlová, tel: 777 069 109
e-mail: mksalon@seznam.cz
Nádražní náměstí 284,
353 01 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 nechteo sebe pečovat …

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují
kvalitu a vysokou užitkovost/
 15,30 Chodová Planá /parkoviště za bývalým
Domem služeb
Prodej 24.3.2011 při objednání 10ks —> 1 kuřice
ZDARMA !!!
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/stáří:
14-18týd.cena: 130-150,-Kč
Prodej 18.4.2011
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč
Kropenaté
stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč
Prodej 7.6.2011 při objednání 10ks drůbeže Nutrimix ZDARMA!!! /vitamínový a minerální
přípravek pro zdárný růst drůbeže
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3týd.
60-80,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
1-3týd.
60-80,-Kč
Kačeny barbarie /husokačeny/
1-3týd.
90-110,-Kč
Husy /bílé/ 1-3týd. 130-150,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8týd. 250-290,-Kč
Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331,
po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

Malířské a lakýrnické práce
Nátěry střech

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

TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN KVĚTOŇ

Slepá 244, 348 15 Planá,

Tel.: 776 178 883
e-mail:martinkveton@seznam.cz
Výroba: kuchyňské linky, vestavěný
nábytek, interiérový nábytek,
dřevěná okna, schodiště, dveře, zárubně,
tesařské práce, pokládání podlah

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 Březen 2011
úterý 1.března
středa 2.března
20 hodin

ČR
vstupné 69 Kč

pondělí 14.března
17.30 hodin

USA
vstupné 74 Kč

úterý 22.března
20 hodin

CH/FR
vstupné 59 Kč

NA VLÁSKU

SOCIALISMUS

Zárodkem příběhu Nevinnosti, desátého
filmu, který spolu natočili režisér Jan
Hřebejk a scénárista Petr Jarchovský, se
stal motiv obvinění váženého muže ze
sexuálního zneužívání nezletilé. „Zajímal
mě dopad této situace na jeho nejbližší
okolí, existenciální krize muže ve
středních letech, kterému se sype jeho
soukromý svět,“ vzpomíná Jarchovský.

Na vlásku je animovaná hudební komedie
plná efektů a dobrodružství o dívce, která
má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc
než 70 stop. Princezna Locika je unesena
z hradu svých rodičů již jako dítě a
zamčena v tajné věži a touží po
dobrodružství. Nyní je ve věku teenagera
s bujnou fantazií a odhodlá se s pomocí
temperamentního bandity provést velký
husarský kousek.....

Jedné noci vyzvou dva sourozenci zcela
vážně své rodiče, aby jim vysvětlili
význam slov Volnost – Rovnost –
Bratrství.
Dětsky
upřímná
otázka
nedovoluje omezit se na otřepaná klišé, a
tak rodiče a s nimi i tvůrci a diváci musejí
bilancovat, odkud vzešly a kam dospěly
tyto ideály.

pondělí 7. Března
20 hodin

úterý 15.března
20 hodin

NEVINNOST

USA
vstupné 74 Kč

USA
vstupné 74 Kč

ZELENÝ SRŠEŇ

CIZINEC

Britt Reid (Seth Rogen) je synem jednoho
z nejvíce prominentních a uznávaných
mediálních magnátů v Los Angeles a je
dokonale šťastný, že vede bezstarostný
život bez cíle plný večírků – dokud jeho
otec (Tom Wilkinson) záhadně nezemře a
nezanechá Brittovi své obrovské mediální
impérium. Uzavře podivné přátelství s
jedním z otcových nejpodnikavějších a
nejvíce
vynalézavých
zaměstnanců
jménem Kato (Jay Chou). Poprvé v životě
vidí
svou
šanci
udělat
něco
smysluplného: bojovat proti zločinu. Ale
aby to mohli udělat, rozhodnou se, že se
sami stanou kriminálníky …

Johnny Depp představuje ve filmu
Cizinec amerického turistu, kterého
lehkovážný flirt s cizinkou zaplete do sítě
intrik, romantiky a nebezpečí. Frank se v
průběhu spontánního výletu po Evropě
zcela náhodou seznámí a začne flirtovat
s Elise, pozoruhodnou ženou, která mu
ale zkřížila cestu zcela plánovitě. Jejich
vášnivá romance se v okouzlujícím
prostředí Paříže a Benátek dále rozvíjí a
oba zjišťují, že se nevědomky zapletli do
smrtící hry kočky s myší.

úterý 8. března
20 hodin

USA
vstupné 69 Kč

TŘI DNY KE SVOBODĚ
Život se zdá být pro Johna Brennana
(Russell Crowe) perfektní až do chvíle,
kdy je jeho žena Lara (Elizabeth
Banksová) zatčena kvůli vraždě, kterou
údajně nespáchala. Tři roky, než padne
rozsudek, se John snaží udržet rodinu
pohromadě, vychovává jejich syna Luka
(Ty Simpkins) a učí na univerzitě. Mezitím
usilovně pátrá po každém dostupném
důkazu, aby dokázal, že je jeho žena
nevinná.
Po
zamítnutí
posledního
odvolání začne mít Lara sebevražedné
sklony a John se rozhodne pro jediné
možné řešení: pomoci své ženě
uprchnout z vězení.
středa 9. března
20 hodin

ČR
vstupné 64 Kč

NICKYHO RODINA
Nový film Mateje Mináče vypráví
dosud neznámé osudy "Wintonových
dětí". O téměř zapomenutém příběhu
záchrany 669 českých a slovenských dětí
těsně před začátkem II. světové války.
Hlavní protagonista, dnes 101letý sir
Nicholas Winton, se o svém činu více než
půl století nikomu nezmínil, dokonce ani
své manželce…

středa 16.března
20 hodin

FR
vstupné 69 Kč

NA MAMUTA
Gérard Depardieu nasedá na legendární
motorku Mammut z roku 1973 a "řítí" se
za bývalými zaměstnanci získat potvrzení
potřebná k vyřízení zasloužené penze.
Jenže seniorská vyjížďka se brzy
promění v bláznivou road-movie plnou
bizarních setkání, vzpomínek na bývalou
lásku (Isabelle Adjaniová) a nečekaných
zvratů. Šedesátník Serge, o kterém si
všichni mysleli, že je jen obyčejný buran,
prožívá "Easy Rider" svého života se
vším všudy.
pondělí 21.března
20 hodin

USA
vstupné 69 Kč

GULLIVEROVY CESTY
V moderním, rodinném a komediálním
pojetí klasické pohádky Jonathana Swifta
hraje Jack Black (Škola ro(c)ku, King
Kong) Lemuela Gullivera, obyčejného
chlápka, který třídí poštu v redakci
newyorských novin a sní o tom, že z něj
bude autor cestopisů. Podfukem se mu
podaří přesvědčit editorku Darcy, kterou
tajně miluje, aby ho pověřila napsáním
článku o Bermudském trojúhelníku.
Během výpravy na Bermudy Gulliver ale
ztroskotá a dostane se do dosud
neobjevené země Liliputánů...

středa 23.března
20 hodin

USA
vstupné 69 Kč

HON NA ČARODĚJNICE
Hrdinný křižák Behman (Nicolas Cage) a
jeho nejbližší přítel Felsona se po
desetiletích boje vracejí do vlasti, kterou
nacházejí
zdevastovanou
morem.
Církevní hodnostáři jsou přesvědčeni, že
za katastrofu je odpovědná dívka
obviněná z čarodějnictví, a proto dvojici
hrdinů rozkáží, aby ji dopravili do
vzdáleného kláštera. Zde se má údajná
čarodějnice podrobit prastarému rituálu
vymítání ďábla...
pondělí 28.března

20 hodin

USA

vstupné 64 Kč

PARANORMAL ACTIVITY 2
Nejočekávanější hororová událost roku.
Chce to pevné nervy a připravit se na pár
bezesných nocí. Nevěřili byste, jak
strašidelné můžou být záběry z
průmyslových kamer. Tvůrci pokračování
filmu si uvědomují, že do stejné řeky
podruhé vstoupit logicky nemůžou, ani
nechtějí, přesto Oren Peli tvrdí, že klíč k
uchopení příběhu, který použili, nabízí
mnohem děsivější možnosti.
úterý 29.března
20 hodin

USA
vstupné 64 Kč

OPRAVDOVÁ KURÁŽ
Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá
holka, aby pomstila tátovu smrt? Herecký
objev Hailee Steinfeld na krvavé cestě za
mstou doprovázejí Jeff Bridges jako
jednooký šerif Rooster Cogburn a Matt
Damon v roli Texas Rangera LaBoeufa.
Tátu Mattie Rossové zabil psanec Tom
Chaney (Josh Brolin), který následně
prchnul do indiánských teritorií, kam na
něj světská spravedlnost dosáhne jen
velmi těžko....
středa 30.března od 19 hodin
Program rezervovaný MěKS Planá
vstupné 170 a 180 Kč

Travesti show
„Divoké kočky“

