Zprávy z města
Plánští zastupitelé se sešli na svém
4.jednání
ve
středu
23.března.

Program byl tentokrát mimořádně
bohatý. Na programu bylo 12 bodů.
O výsledku jejich projednání se dozvíte

z usnesení zveřejněného dále v listu.
Další jednání zastupitelstva se bude
konat ve středu 27.dubna.

Jarní mobilní sběr
objemného odpadu, nebezpečných sloţek komunálního odpadu a zpětný odběr proběhne
v neděli 3.4.2011
stanoviště

a v pátek 8.4.2011
přistavení mob. sběrny

Josefova Huť
Pavlovice (Ve vilkách)
Pavlovice (u prodejny)
Planá, Nádraţní (u bytovek)
Planá, Karlín
Planá, Fučíkova (u kotelny)
Planá, Bohušova

08:00 – 08:15
08:20 – 08:35
08:40 – 08:55
09:20 – 09:35
09:40 – 10:10
10:20 – 11:00
10:20 – 11:00

stanoviště

doba přistavení mobilní sběrny

Svahy (náves)
Víţka
Zliv (u kapličky)
Boudy (u kapličky)
Řešanov
Dolní Sedliště (náves)
Vysoké Sedliště (náves)
Týnec (náves)
Otín (náves)
Křínov (náves)
Kříţenec (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

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 sloţky 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. např. části vyřazeného nábytku,
koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.). Ţelezný šrot bude přebírat firma Jiří Hýsek.
Prosíme občany, aby veškeré odpady přinášeli na stanoviště pouze v době přistavení kontejnerů, kde je od nich osádka vozu
přebere a uloţí přímo do kontejnerů.
Za Město Planá odbor ŢP MěÚ

Očkování psů proti vzteklině

Prodejní velikonoční výstava

Pan dr. Krys bude očkovat psy ve své
ordinaci v Kyjovské ulici v Plané
v dubnu a v květnu vţdy v úterý a ve
čtvrtek od 16 do 18 h. V osadách bude
očkovat v těchto termínech:
3.května: 18.15 Svahy, 18.45 Víţka,
19.00 Boudy, 19.15 Zliv.
5.května: 18.15 Týnec, 18.45 Vysoké
Sedliště, 19.00 Dolní Sedliště.
10.5. 18.15 Karlín, 19.00 Kříţenec.
Paní dr.Lišková bude očkovat v pondělí
18.dubna t.r. v Otíně v 18 h a v Křínově
v 18.30 h.
Pan
dr.
Heller
bude
očkovat
v Pavlovicích v sobotu 21.května t.r.
takto: u obchodu ve 14 - 14.15 h, u
křiţovatky ke mlýnu ve 14.20-14.35 h
a u nádraţí ve 14.45-15 h.
Za očkování se platí 100 Kč. Je třeba
přinést s sebou očkovací průkaz psa.

Ţáci a učitelé SOU Planá srdečně zvou
na prodejní velikonoční výstavu.
V úterý 19.dubna od 9 do 15 h a ve
středu 20. dubna v době od 9 do 13 h
si ve vestibulu Městského úřadu Planá
můţete koupit velikonoční a jarní
výzdobu svých bytů a domů a nabízeno
bude i tradiční velikonoční pečivo.

ŘKC v Plané v dubnu
Velikonoce
16.4. v 8 h – Setkání mládeţe
s biskupem v Plzni - odjezd od fary
v Plané, příjezd do 17 h.
17.4. Květná neděle – nedělní pořad
21.4. v 17 h Zelený Čtvrtek – Planá
22.4. Velký Pátek - v 15.30 h
Chodová Planá, 17 h Planá
23.4. v 17 h Planá - Vzkříšení, 19 h
Zadní Chodov, se křtem
24.4. v 9 h Planá – Boţí hod
velikonoční, 11 h Chodský Újezd,
14 h Svojšín, 16 h Bernartice.
25.4. v 9 h Chodová Planá - Pondělí
velikonoční, 11 h Broumov, 14 h
Lestkov.
Bude se konečně opravovat plánský
kostel Nanebevzetí Panny Marie – část
fasády ještě letos. Dostali jsme se do
Programu záchrany architektonického

dědictví (PZAD), v němţ je naděje, ţe i
další roky je moţné s tímto dotačním
titulem aţ k dokončení počítat. Fasáda
na kostele konečně prokoukne, rovněţ
repase dveří a oken, ovšem postupně.
Je třeba, abychom zajistili finanční
spoluúčast, která není malá. Někteří
přicházejí s tím, co našetřili, například
paní Terezie Škudrnová z Bohušovy
ulice věnovala s rodinou 30 tis.Kč,
které na tuto opravu budou pouţity.
Srdečné Pán Bůh zaplať.
Pokud by se kdokoliv ze spoluobčanů
chtěl podobně zúčastnit na opravě
našeho farního kostela, můţe zaslat
svoji pomoc na účet římskokatolické
farnosti v Plané: č.ú. 1500920/8030,
rovněţ můţe být potvrzena sponzorská
smlouva. Účelů a potřeb u nás je jistě
více, také farní budova uvnitř ještě není
v opravách dokončena, proto ani
nefungujeme s Charitou a dalšími
nabídkami k setkávání. Díky všem a
přání dobra a pokoje, nejen k svátkům
velikonočním.
Farář J.Šašek

Je tu 39. Plánská padesátka
Třetí dubnová sobota letos připadá na
16.den tohoto jarního měsíce. Pro
milovníky turistických pochodů je tedy
dnem, kdy se opět koná tradiční
dálkový pochod PLÁNSKÁ 50 a to jiţ
39. v pořadí. Start je u ZŠ Na Valech
(pod kostelem) od 7 do 9 h, na
minitrasu od 10 h a na cyklotrasy od 8
h. Pro pěší jsou připraveny trasy 10,
20, 30 a 50 km, minitrasa 5 km. Pro
cyklisty 35 a 50 km. Startovné činí 20
Kč, na minitrasu 10 Kč. Odměnou
budou pro účastníky kromě puchýřů
pěkné záţitky, malý suvenýr, pamětní
list a razítka pochodu. Za všechny
organizátory se na vaši účast těší Karel
Kašpar, Husova 141, 349 01 Stříbro,
tel.739 578 951,
e-mail: karelkaspar46@seznam.cz

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc duben
2011:
8.4. v 18 h – kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Plané - Koncert s názvem
„Galakoncert baroka“ v podání houslisty Jaroslava Svěceného s doprovodem
Jitky
Navrátilové
na
cembalo.
Vstupenky si můţete zakoupit v předprodeji v MKS Planá, 250 a 200 Kč.
15.4.- zájezd do Divadla J.K.Tyla v
Plzni
na
abonentní
představení
„Spamalot“ (Monty Python’s Spamalot).
Odjezd autobusu: od kapličky 17.20 h
(POZOR! ZMĚNA – dříve ul.Luční), AN
Planá 17.30 h.
23.3. v 16 h - kostel sv.Petra a Pavla
v Plané - Velikonoční koncert v podání
smíšeného komorního sboru z Tachova
– KOZTliveCZ. Vstupné 50 Kč.

30.4. v 19.00 hodin – altán koupaliště Tradiční pálení čarodějnic na koupališti
v Plané připravované ve spolupráci s
DDM. Ani v letošním roce nebude
chybět program pro děti, soutěţ o
nejkrásnější
čarodějnici,
hudební
produkce pro děti
i dospělé.
Podrobnosti najdete na plakátech akce.
Občerstvení je zajištěno. Vstupné
pouze dospělí – 30 Kč, tj.děti zdarma.
Další informace:
Kulturní a informační středisko (KIS) v
přízemí nové budovy městského
kulturního střediska čp. 56 na náměstí
Svobody - otvírací doba: Po-Pá 9 – 11
a 13 – 17 h.
Připravujeme! 18.června - Celodenní
zájezd do Českého Krumlova s
návštěvou
divadla
s
otáčivým
hledištěm. V tomto termínu jsou v
Českém Krumlově Slavnosti pětilisté
růţe, v letošním roce v duchu oslav
pánů z Roţmberka. Podle počtu
zájemců máme moţnost vyuţít buď
večerní nebo odpolední představení,
podle volby se liší také cena zájezdu,
tj. od 700 – 1000 Kč. Prosíme zájemce,
aby se nahlásili do konce dubna.
Podrobnosti na plakátech MěKS a tel.
374 794 223, 728 488 038,
mks@muplana.cz
Kulturní
a
okrašlovací
spolek – KOS
pro vás po
zdařilém
Výletním bále připravuje další kulturní
záţitky.
Pokud si plánujete prázdninový program, rádi bychom vás upozornili na dvě
letní akce, které by vám neměly ujít!
VÝLETNĚNÍ 2011 proběhne ve dnech
26. – 28. srpna a vedle celodenního
sobotního programu u rozhledny se
můţete těšit např. na kapelu Traband
(www.traband.net) nebo na Teatromat
divadelního
seskupení
VOSTO5
(www.vosto5.cz ).
Ještě předtím ale do Plané zavítá
OBLUDÁRIUM - putovní představení
Divadla
bratří
Formanů.
Po
dvouměsíčním hostování na paříţském
Champs-Elysées, při své cestě do
Prahy, postaví na několik červencových
dnů Divadlo bratří Formanů své šapitó
také
v našem
městě.
Projekt
Obludárium
získal
cenu
Alfreda
Radoka za inscenaci roku 2008
(www.formanstheatre.cz ). Jiţ čtvrtým
rokem putuje po Evropě a v letošním
roce bude uvedeno v Čechách pouze
v Jičíně, v Praze a v Plané. Bliţší
informace
včetně
předprodeje
vstupenek vám poskytneme v sídle
KOSa na adrese Dukelských hrdinů
102 v Plané, tel.: 602 414420.
Barevné jarní dny vám přeje KOS!

Ředitelka MŠ informuje
Milé maminky a tatínkové, dětské hřiště
ve Smetanově ulici bude od 15.dubna
opět zpřístupněno veřejnosti. Herní
prvky, které se zde nacházejí, jsou
vhodné pro děti od dvou do deseti let.
Obracím se na Vás, rodiče, abyste své
děti kontrolovali při pouţívání toalet a
umyvadel, neházeli odpadky po zahradě, odnášeli PET lahve do kontejnerů.
Prosím, abyste dodrţovali provozní řád
hřiště (kaţdý jej obdrţel při koupi čipu).
Provozní doba - všední dny od 16 do
20 h, víkendy od 9 do 20 h.
Prázdninový
provoz
bude
včas
upřesněn.
Ve čtvrtek 14.dubna se v zadní budově
školy budou od 16 do 17 h prodávat
čipy (250 Kč).
Přeji Vám příjemný pobyt v areálu
pohody.
Děvčata ze SOU v Plané vedená
p.učitelkou Jílkovou ušila záclony do
MŠ Smetanova ul. Za to jim patří
poděkování.
N.Kvasničková

Dětská burza
Milé maminky, vykliďte šatní skříně,
botníky, přeberte hračky. Promyslete,
co uţ nepotřebujete nebo co Vám
chybí. Přijďte prodat či nakoupit,
protoţe právě pro Vás pořádáme
dětskou burzu - JARO – LÉTO
(sezónní oblečení do vel. 140, botky,
hračky a jiné potřeby pro děti), v DDM
Planá, nám. Svobody 51. Výběr zboţí:
pátek 8.dubna od 15 do 18 h. Prodej:
sobota 9.dubna od 9 do 15 h. Výdej
neprodaného zboţí: neděle 10.dubna
od 9 do 11 h.
Pokud máte zájem o prodej věcí, je
třeba si předem vyzvednout pořadové
číslo. To je moţné v kanceláři DDM
Planá
nebo
napište
email
na
Katkapipi@seznam.cz. Věci, které nebudou označeny, nemůţeme k prodeji
přijmout. K prodeji budeme přijímat
pouze věci sezónní, zachovalé, moderní a čisté. Kromě oblečení přijímáme
k prodeji také botky (nejlépe pevně
svaţte obě botky k sobě), zachovalé
nerozbité hračky, kojenecké potřeby a
pomůcky, kočárky, odráţedla, kola,
koloběţky, in-line brusle….. vše, co
dítka potřebují. Další bliţší informace
získáte na adrese:
Katkapipi@seznam.cz Katka Matějková

Program DDM v dubnu 2011
1.dubna – Noc s Andersenem – spaní
v DDM, návštěva knihovny, čtení na
dobrou noc…
4. dubna – Výtvarná dílna –
VELIKONOCE - drátování vajíček,
barvení
21. dubna – Velikonoční prázdniny – od
9 do 12 a odpoledne od 13 do 15 h –
TVOŘENÍ – všichni si mohou vyrobit
velikonoční dekoraci, namalovat si
vajíčko.Poplatek pro děti 20 Kč, pro

dospělé 40 Kč. S sebou přezůvky,
nůţky. Těšíme se na Vás v klubovně
DDM.
30. dubna - ČARODĚJNICE –
společná akce s MKS na plánském
koupališti. Podrobné informace získáte
na plakátech, v DDM nebo na
stránkách www.zsplananamesti.cz
Za DDM Lenka Vivodíková

Poděkování
Ráda bych jménem svým, i jménem
svých dcer Jitky a Pavly touto cestou
poděkovala všem, kteří se podíleli na
organizaci vzpomínkového večera na
mého manţela Jiřího Kalaše dne
24.února t.r. v plánském kině.
Děkuji všem, kteří do kina přišli
zavzpomínat a rozloučit se – všem,
kteří jej měli rádi a budou na něj
v dobrém vzpomínat.
Děkuji za všechna slova povzbuzení a
útěchy, která nám v těch nejtěţších
chvílích pomáhala vše zvládat.
Jana Kalašová

Bylinkářství Bonka se
přestěhovalo
Prodejna bylinek se přestěhovala do
nových prostor v domě čp. 5 (dříve
drogerie a foto). Sortiment prodejny se
nezměnil a naopak je rozšířen o
některé novinky. Rekonstrukce prodejny byla náročná, ale zdařilá. Majitelka
Ivana Kubíčková děkuje všem za
nezištnou a obětavou pomoc, především pak M.Cínové, M.Punčochářovi, P.Procházkovi a.J.W. Máchovi.

Duben v Muzeu Českého
lesa v Tachově
NOC v muzeu – soutěţ pro ty, kdoţ by
rádi přespali v muzeu v Tachově.
Více na www.muzeum.tachov.cz
Sobota 2.4. v 15 h vernisáţ výstavy
FOTOGRAFIE - Jan Pakosta. Autor
ţijící v Ţebrákách představuje průřez
své tvorby od roku 2007 – krajina,
zátiší, portréty. Zájemcům o fotografii je
jeho práce známa například z Fotosoutěţe amatérských autorů, kterou
kaţdoročně vyhlašuje Fotostudio Kráčmar s Tachovským deníkem a dalšími
partnery. Výstava potrvá do 10.5.
Čtvrtek 21.4. v 17 h představení knihy
Příběhy telických náhrobků. Autor
PhDr. Ing. Václav Chvátal, historik
muzea věnující se dokumentaci ţidovských hřbitovů, prezentuje výsledky
výzkumu
ţidovského
hřbitova
v Telicích. Knihu vydává Nakladatelství
Českého lesa v Domaţlicích. Program
uvede svým vystoupením komorní
soubor Lach.
Sobota 30.4. - Vítání ptačího zpěvu sraz v 7 h u sádek Českého rybářského
svazu (u jezu v bývalém areálu zdraví),
vycházka začíná v 8 h. Kníţecí alejí na
Svatou a zpět za hlasy našich

opeřenců. Naučte sebe i své děti
pozorovat ptactvo a rozeznat je i podle
hlasů. Moţná dojde i na chytání. Akce
spolupořádaná Správou CHKO Český
les a místní organizací ČSOP trvá 2-3
hodiny. Provází RNDr. Pavel Řepa,
zoolog muzea.

Ohlédnutí za vydařenou akcí
KOSu
Na co v poslední době ráda vzpomínám a s kamarády často probírám?
Výletní bál v kině. Velmi dobře jsem se
po celou dobu bavila díky vtipným
scénkám a soutěţím. Měla jsem
moţnost si v prostorách kina zatančit
salsu za doprovodu skvělé kapely a
kubánského sólisty. Při vystoupení
artisty v kruhu se mi tajil dech, jak
dokázal na tak malém prostoru
předvést své umění. Chtěla bych moc
poděkovat všem členům spolku KOS a
paní reţisérce Blance Borůvkové za
originální nápad a skvělou kulturní akci.
Doufám, ţe takovýchto akcí bude více.
J.Basáková

Univerzita třetího věku pro
seniory v Plané – zahájena
Dne 8.3.2011 proběhlo v prostorách
společnosti MANAG & C slavnostní
zahájení U3V v Plané pilotním semestrem – Astronomie v architektuře,
výtvarném umění a hudbě. Účastníci
byli seznámeni s tématy a stylem
vedení přednášek. Celkem projevilo
zájem o tento styl výuky dvanáct
zájemců, skutečně se přihlásilo sedm
účastníků.
Do dnešního dne jiţ proběhly dvě
přednášky na téma: Sluneční hodiny
od antiky po středověk, Sluneční
hodiny od renesance do současnosti.
Další dvě nás ještě čekají:
Velcí astronomové Evropy I., Velcí
astronomové Evropy II.
V případě zájmu o toto studium kontaktujte pana Petra Nyče 728 945 804
nebo www.managc.cz

Mons. Františkem Radkovským. V 15 h
zazní varhanní koncert. Na varhany
bude hrát přední český varhaník pan
Jaroslav Tůma. Po skončení koncertu
bude přednáška varhanáře Rudolfa
Valenty o restaurování varhan a jejich
prohlídka. Od 17.30 h pak bude
slavnost pokračovat večerním varhanním koncertem. Na varhany zahrají
místní varhaníci (V.Petera, M.Pochopová, J.Chaloupková.) Po celou dobu
slavnosti bude kolem kostela probíhat
historický jarmark. Občanské sdruţení
BART všechny co nejsrdečněji zve a
zároveň děkuje všem, kteří opravu
varhan podpořili.

Poděkování
Rád bych poděkoval zaměstnancům
nemocnice Sv.Anna, kde jsem strávil
sedm měsíců po těţkém úrazu. Všem,
kteří mi tam pomáhali s návratem do
normálního ţivota, děkuji za jejich
lidský přístup, humor a obětavost.
Pavel Nutil - Kaskadér

Blahopřejeme…
… všem plánským občankám a
občanům, kteří v březnu t.r.oslavili svá
ţivotní jubilea.
Jsou to paní a pánové Zuzana
Barienčíková, Josef Bárta, Anna Boháčová, Marie Bonczeková, Miloslava
Filušová, Antonín Janovec, Josef
Koranda, Milan Kraft, Růţena Kříţková,
Alţběta Mališová, Libuše Nikodémová,
Anastázie Synková, Josef Třeštík,
Josef Vacikar, Alţběta Vrátná, Anna
Zaťková, Marta Ţiţková.

Slavnostní varhanní koncert
v Úterý
Úterské občanské sdruţení BART si
Vás dovoluje pozvat na slavnost, která
se bude konat u příleţitosti dokončení
rekonstrukce varhan v kostele sv. Jana
Křtitele v Úterý. Slavnost se uskuteční
na velikonoční neděli, 24.dubna 2011.
Vzácné barokní varhany, které občanské sdruţení BART zachránilo díky
projektu. Obnova vybraných sakrálních
památek regionu Český Západ podpořeného grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu, se konečně zrekonstruované vrátí
zpět do úterského kostela.
Slavnost začne ve 12.30 h mší svatou,
po ní bude následovat od 14.30 h
ţehnání varhan plzeňským biskupem

Plánští kronikáři
Historie Plané je od první písemné
zmínky ve 13. století zaznamenána v
mnoha dokumentech z činnosti především světských a církevních úřadů. Od r.
1809 si Plánští vedli i oficiální
městskou kroniku, ačkoliv nařízení o
zavedení kroniky jako úředního dokumentu platilo aţ od začátku r. 1836.
Kromě této kroniky (vedené do r. 1929)
se dochovalo několik soukromých
letopiseckých prací vzniklých v období
od 18. století aţ do začátku 2. světové
války. Minulost a tehdejší současnost
města a panství se totiţ staly

předmětem zájmu několika, dnes jiţ
více či méně pozapomenutých, plánských rodáků, ale i „přespolních“, kteří v
Plané našli domov. Jejich práce zčásti
zůstaly v rukopisné podobě, zčásti byly
vydány tiskem, obvykle na vlastní
náklady autorů. Představitelé města si
uţ v době vzniku těchto prací
uvědomovali jejich význam, a proto se
po úmrtí letopisců snaţili o převzetí či
vykoupení dochovaných zápisů do
městského archivu. Tam byly jednotlivé
svazky opatřeny inventárními čísly a
předpisově opatrovány. V současnosti
jsou plánské kronikářské počiny uloţeny ve Státním okresním archivu Tachov
společně s ostatními dokumenty z
činnosti plánského městského úřadu.
Průběţně se digitalizují a do budoucna
se počítá s jejich zpřístupněním veřejnosti prostřednictvím internetu. V této
souvislosti je na místě představit i
autory jednotlivých prací, proto bude v
Plánském měsíčníku v průběhu letošního roku věnován osudu kaţdého
kronikáře krátký medailonek.
Andreas Jakob Wenzel Schmid
Nestorem všech, kteří se zajímali a
zajímají o dějiny Plané a Plánska, je
bezesporu uznávaný městský děkan
Andreas Jakob Wenzel Schmidt (1678
Planá-1752 Planá), jehoţ osudům se
dosud, pokud je známo, nikdo podrobněji nevěnoval. Pocházel ze starobylého plánského rodu a dle vlastního
svědectví se narodil jako vymodlený
první syn po pěti dcerách soukenického
mistra Johanna Wolfganga Schmidta v
domě předků na Petrském předměstí.
Po ukončení školy se ve třinácti letech
ocitl jako páţe ve sluţbách rodu
Černínů a díky jejich přízni absolvoval
gymnaziální studia.
Poté se stal posluchačem teologie a
v r. 1702 zahájil kněţskou dráhu na
Strahově. Od r. 1706 působil nejprve
jako kaplan v Plané, v r. 1713 jako
domácí kaplan plánské vrchnosti, hraběnky Anny Franzisky ze Sinzendorfu,
poté byl od r. 1714 farářem v Otíně a v
r. 1717 převzal faru v Brodě nad
Tichou. Od r. 1727 aţ do své smrti pak
byl děkanem v Plané.
Díky svému vzdělání a rozhledu se
těšil trvale dobrým vztahům s vrchností
a byl prý všeobecně oblíben. Nebyl
pouze v přízni některých vrchnostenských úředníků a také měšťanů.
Schmidtův vztah k minulosti se
projevil sepsáním několikasvazkového
díla. Jak bylo Schmidtovo dílo původně
rozsáhlé, to se dnes můţeme jen
dohadovat. Ve Státním okresním archivu Tachov se dochovalo 9 knih
Schmidtových zápisů vedených do
poloviny 18. století, coţ i tak představuje dílo ojedinělé svým rozsahem široko
daleko. Rukopisné, v hnědé kůţi
vázané knihy o stovkách stran se staly
alfou a omegou městských dějin.

Kniha „Plánské letopisy neboli
kronika panství a města Planá v
Čechách“ obsahuje údaje o dění od r.
34(!) do r. 1730.
Trojdílný „Popis kostelů, zámku a
domů v městě Planá“ má přes tisíc
stran a zahrnuje údaje pravděpodobně
od r. 1473 aţ do r. 1750.
Nejpočetnější práce, jejíţ název by
se dal interpretovat jako „Dějiny světa
římsko-česko-plánského“ má 4 díly a k
tomu ještě jeden díl dodatků. Schmidt v
nich vzal dějiny doslova od stvoření
světa. První díl je doveden do r. 600,
druhý díl je věnován dějinám z let
601-1000, do třetího dílu Schmidt
zaznamenal své pojetí dějin v letech
1001-1450 a čtvrtý díl zachycuje roky
1451-1730. Ten je pro plánskou historii
nejpodstatnější, proto byl svěřen do
péče restaurátorů, z jejichţ rukou vyšel
výrazně obnoven.
Schmidtovy rukopisy psané německy a latinsky zatím čekají jak na odborné zpracování, které bude s ohledem
na rozsáhlost náročné, tak i na případné vydání. Nyní jsou badatelům
přístupné v digitalizované podobě.
Kromě zmíněných knih, které byly
soukromým počinem pana děkana,
byly na plánské faře vedeny, tak jak to
vyţadoval děkanský úřad, i mnohé
úřední rukopisy. Mezi ně náleţela i tzv.
Liber memorabilium neboli pamětní
kniha, do níţ Schmidt zaznamenal
plánské dění za roky 1730-1752 a v
podstatě tak navázal na Plánské letopisy. Do této farní kroniky po Schmidtově
smrti zapisovali jeho následovníci na
plánské faře aţ do roku 1855.
V 19. století se však plánská
historie stala koníčkem či předmětem
váţného zájmu obyvatel města z řad
úředníků, ţivnostníků a dalších.
O nich zase příště.
MN

Uţ jste navštívili Dvůr
Krasíkov?
Jestli ne, máte právě nyní moţnost. Ve
středu 13. dubna t.r. od 17 h zde v
obchůdku mydlárny pořádají Kurz
malování vajíček a tvorby velikonočních dekorací. Kurz potrvá zhruba 3
hodiny. Cena kurzu je 150 Kč a za to
se zde naučíte malování a barvení
vajíček voskem a přírodními barvivy,
zdobení různými technikami, výrábět
jarní a velikonoční dekorace z dostupných materiálů z přírody a z vaší
domácnosti.
Kapacita
míst je omezená!
Přihlášky telefonicky na 604 251 023
nebo
e-mailem na libuse.sittova@seznam.cz

Bezpečnost ve městě
Z poslední zprávy obvodního oddělení PČR v Plané o stavu veřejného
pořádku kromě jiného vyplývá, ţe se
v uplynulém roce zvýšil počet trestných
činů majetkového charakteru a naopak
ubylo přestupků proti majetku. Celková
objasněnost trestných činů na místním
obvodním oddělení činí 67 %, coţ je
druhý nejlepší výsledek v rámci
Územního odboru PČR Tachov.
Společnost se stále snaţí hledat
cesty k řešení této problematiky cestou
prevence, represe i léčby. Prohlášení
některých „odborníků“, ţe mají recept,
jak vyřešit problémy spojené s kriminalitou a drogami, jsou pouze nereálná
přání. Stejně tak nikam nevede pouze
represe a zákazy. Lze však pomocí
všech tří sloţek tyto jevy částečně
kontrolovat, zamezit jejich extrémnímu
šíření, minimalizovat jejich škodlivé
důsledky a tím chránit naše děti, sami
sebe a naše rodiny.
Kamerový systém
Technika dnes tvoří důleţitou část
strategie bezpečnosti i v našem městě.
V roce 2006 byl spuštěn provoz kamerového systému. Systém obsahuje
v současné době 8 kamer, které jsou
umístěny na místech vyhodnocených
policií a městskou policií jako problémové oblasti s největším počtem
trestné, přestupkové a jiné společensky
závaţné činnosti. Do budoucna město
počítá s moţností rozšíření tohoto
systému.
Městská policie
Městská policie byla zřízena obecně
závaznou vyhláškou města a řídí ji
starostka. Městská policie zabezpečuje
místní záleţitosti veřejného pořádku.
Město v současné době zaměstnává
dva stráţníky. Bude na zastupitelstvu,
zda se rozhodne v budoucnu tento
počet rozšířit dle potřebnosti a finančních moţností.
Prevence
Většina měst si uvědomuje nutnost
prevence jako prostředku k minimalizaci společensky neţádoucích jevů.
Proto je preventivně výchovná činnost i
nedílnou součástí koncepce bezpečnosti města.
Zastupitelstvo na svém posledním jednání rozhodlo, ţe bude svolána
schůzka zástupců města, škol, městské
policie, Policie ČR a neziskových
organizací s cílem objektivně zhodnotit
reálnou situaci ve městě a vytvořit
koncepci prevence v oblasti drogové
problematiky.
Kaţdý občan by měl znát zásady
prevence pouličních krádeţí (peníze,
doklady, kreditní karty ukládejte do
vnitřních kapes, pozor na tlačenice,
zavřené tašky, nenosit velkou hotovost,
kartu a PIN nenoste společně, atd.),
prevence přepadení (vyhýbat se
tmavým,
méně
frekventovaným

lokalitám,
nezůstávat
o
samotě
s neznámou osobou, nestydět se
poţádat o pomoc atd.) nebo prevence
vykrádání automobilů (vţdy uzamknout vozidlo, nenechávat v něm cenné
věci, klíče, doklady, parkovat na parkovišti nebo na osvětleném místě atd.).
Dostupnost informací
Rada města rozhodla, ţe se naše
město zapojí do projektu „Bezpečný
kraj“. Jedním z výstupů bude například
broţura pro občany se všemi potřebnými informacemi. Tento projekt nám
také umoţní ţádat o některé dotace
spojené s posílením bezpečnosti ve
městě.
Martina Němečková, starostka

Jak fungují Plánské sluţby
Chtěl bych zde ve zkratce objasnit, jak
funguje společnost Plánské sluţby,
s.r.o. a jaké jsou smluvní vztahy mezi
městem Planá a touto společností.
Plánské sluţby, s.r.o. je, jak uţ název
napovídá, společností s ručením omezeným a jejím jediným majitelem a
společníkem je město Planá.
Mezi městem a společností existuje
několik smluvních vztahů:
- na základě tzv. mandátních smluv
vykonává společnost obstarání a výkon
správy nemovitostí v majetku města
(zejména bytů a nebytových prostor) a
dále provoz a správu veřejného pohřebiště (pronájem hrobových míst, údrţba
hřbitova)
- na základě nájemních smluv (s trţním
nájemným) má společnost v nájmu některé objekty potřebné pro svoji činnost
(Slovanská 110, Dvořákova 679,
smuteční síň)
- na základě smlouvy o dílo vykonává
společnost tzv. veřejně prospěšné
sluţby pro město.
U této poslední smlouvy – smlouvy o
dílo – bych se chtěl na chvíli zastavit a
podrobněji vysvětlit její fungování.
Na základě této „Smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných sluţeb“
provádí společnost následující činnosti:
a) Údrţba komunikací – jedná se o cca
34 km vozovek a 18 km chodníků. Patří
sem jarní a podzimní úklid, zimní
údrţba komunikací, běţný úklid komunikací a veřejných prostranství, opravy
a údrţba svislého a vodorovného
dopravního značení, běţné opravy
komunikací
b) Údrţba ploch veřejné zeleně v majetku města. Je to především sekání a
odklízení trávy (cca 120 000 m2 v
Plané a 42 000 m2 v přilehlých
osadách). K tomuto bodu je ve smlouvě
příloha, kde jsou travnaté plochy rozděleny podle intenzity údrţby a definován
počet sečí za rok u jednotlivých ploch.
Dále sem patří hrabání listí, stříhání
ţivých plotů, v případě potřeby zavlaţování vybraných porostů, údrţba a
oprava laviček a dětských hřišť.

c) Provoz a údrţba veřejného osvětlení: provoz a opravy veřejného osvětlení
– cca 720 světelných bodů, nátěry
sloupů a výloţníků, instalace a sejmutí
vánoční výzdoby.
d) Provoz a správa veřejného WC
e) Vyčištění, údrţba a opravy vpustí
povrchových vod na veřejných prostranstvích, místních komunikacích a
chodnících
K této smlouvě o dílo existuje pro
kaţdý rok tzv. Cenové ujednání, které
vyčísluje výši úhrady za veřejně prospěšné sluţby pro daný rok. Pro rok
2011 byla dohodnuta úhrada ve výši
8,805 mil.Kč včetně DPH. Tato částka
je zahrnuta ve výdajové části rozpočtu
města v kapitole 36 - Komunální sluţby.
Všechny další sluţby, které nejsou
pokryty výše uvedenou smlouvou o
dílo, si musí město od organizace
Plánské sluţby, s.r.o., objednávat
zvlášť. Při jejich financování uţ ovšem
musí hledat peníze v jiných poloţkách
rozpočtu. Například černé skládky:
rozhodne-li se město zlikvidovat černou
skládku, můţe si buď její úklid objednat
u Plánských sluţeb (samozřejmě za
úplatu), nebo pouţít např. pracovníky
nasazené na tzv. veřejně prospěšné
práce. I v tomto případě ovšem musí
město zaplatit za odvoz odpadu na
skládku. Všechny případné změny rozpočtu musí vţdy odsouhlasit Zastupitelstvo města v tzv. rozpočtových změnách. Proto není někdy jednoduché
v průběhu roku začít nějakou předem
neplánovanou např. “uklízecí“ akci –
vţdy je nutno předem najít zdroj pro její
financování. Pavel Nutil, místostarosta

Pochod smrti - Pístov 2011
Pieta na Pístovské mohyle se letos
koná v neděli 24.dubna v 10 h. Autobus
pojede z Tachova v 9 h, z Plané v 9.20
a z Chodové Plané v 9.25, po skončení
akce zpět po trase.
JNN

Usnesení ze 4.jednání
Zastupitelstva Města Planá
konaného dne 23.3.2011
ZMP bere na vědomí:
- opravu usnesení č. 7.7.2 ze dne
15.12.2010.
Opravuje se výměra
pozemku p.p.č. 3891/116, chybně
uvedená výměře 500 m2 na správnou
výměru 206 m2.
- usnesení č. 124.1.1.4 ze dne
6.10.2011, kterým byl schválen prodej
pozemků a budov v areálu jatek, které
jsou předmětem rozhodnutí Krajského
soudu v Plzni ze dne 25.5.2010, č.j. 14
Co 488/2009-306. Bere na vědomí, ţe
obvyklá cena nemovitostí podle tohoto
usnesení činí podle znaleckého
posudku Ing. Jana Ryšavého ze dne
14.2.2011 6.200.000,- Kč a odchylka
od ceny obvyklé ve smyslu § 39 odst.
2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je
zdůvodněna tím, ţe

1) kupující vlastní v areálu jatek další
nemovitosti a na některých prodávaných pozemcích jsou umístěny
stavby v majetku kupujícího
2) kupující je vlastníkem veškerého
technologického zařízení umístěného v prodávaných budovách
3) kupující se zavázal v budoucnu
udrţet stejný počet pracovních míst
jako v současné době
4) kupující v současné době předmětný areál uţívá a udrţuje vlastním
nákladem a neuplatňuje vůči městu
Planá ţádné nároky.
ZMP schválilo:
- program 4.jednání a ověřovatele
zápisu p.ing. Václava Krejčího a p.Mgr.
Stanislava Kvasničku.
- výsledek hospodaření příspěvkových
organizací zřízených Městem Planá za
rok 2010 včetně rozdělení zisku do
fondů dle doporučení Rady města
Planá.
- rozpočtové opatření č. 1/2011 – příjmy i výdaje ve výši 85,90432 mil. Kč.
- dotace a dary pro sportovní a zájmovou činnost organizací i jednotlivců
v roce 2011.
- DODATEK č. 1 ke smlouvě č.
22/FPP/2009 o finančním příspěvku
(program záchrany a obnovy vybraného sakrálního dědictví – Norské fondy).
- podání ţádosti o dotaci ve 13.výzvě
na
projekt
„Rekonstrukce
ulice
Wolkerova“ z Regionálního operačního
programu Jihozápad a souhlasí s vlastním předfinancováním a financováním
projektu, jehoţ celkové náklady činí
8.761.295 Kč. Fyzická realizace v roce
2012. Náklady pro rok 2011 se
předpokládají ve výši 65 tis Kč na
zpracování zadávací dokumentace.
Finanční krytí projektu bude z rozpočtu
Města Planá.
- zprávu hlavní inventarizační komise o
výsledku inventarizace majetku Města
Planá ke dni 31.12.2010.
- jednací řád, kterým se řídí jednání
Zastupitelstva města Planá.
tyto majetkoprávní záleţitosti:
- směnu pozemků - p.p.č. 1338/6 o
výměře 423 m2 v k.ú. Zliv nad Mţí, ve
vlastnictví Města Planá, za p.p.č.
1279/2 o výměře 28 m2 v k.ú. Zliv, ve
vlastnictví Jany a Pavla Dobrockých, s
doplatkem za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků ve výši 19.750 Kč ve
prospěch Města Planá, z důvodu
lepšího zpřístupnění historického kříţe
na p.p.č. 1338/5.
- uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na budoucí převod bytu č. 2
v domě čp. 841 v Bohušově ulici,
s p.Machovou, na základě smlouvy o
převodu práv a povinností ze smlouvy
o budoucí kupní smlouvě na budoucí
prodej bytu č. 841/2, uzavřené mezi
manţ. Rešlovými na straně jedné a p.
Machovou na straně druhé dne
1.2.2011.

ZMP rozhodlo:
prodat:
- manţelům Zacpalovým pozemek p.p.č. 3820 o výměře 187 m2 v k.ú.
Planá u M.L. Kupní cena pozemku činí
22.440 Kč, je splatná před vkladem
kupní smlouvy do KN.
- manţelům Kotschyovým pozemek p.p.č. 3787/1 o výměře 41 m2, se
studnou, v k.ú. Planá u M.L. Kupní
cena pozemku včetně studny činí 9.266
Kč, je splatná před vkladem kupní
smlouvy do KN.
- manţelům Kovárníkovým pozemky p.p.č. 1698/18 o výměře 1.101 m2 a
p.p.č. 1698/9 o výměře 1.003 m2 v k.ú.
Planá u Mar. Lázní. Kupní cena
pozemků činí 631.200 Kč, je splatná při
podpisu smlouvy o budoucí kupní
smlouvě
- p.Soukupovi pozemek - p.p.č. 461/3 o
výměře 248 m2 v k.ú. Pavlovice nad
Mţí. Kupní cena pozemku činí 1.240
Kč, je splatná před vkladem kupní
smlouvy do KN.
- p.Meclovi pozemek - p.p.č. 686 o
výměře 2.068 m2 v k.ú. Pavlovice nad
Mţí. Kupní cena pozemku včetně
dřevin činí 17.740 Kč, je splatná před
vkladem kupní smlouvy do KN.
- p. Floriánovi byt č. 774/2 v domě čp.
774 v Bohušově ulici, k.ú. Planá u M.L.
za nabídnutou kupní cenu 330.000 Kč,
která je splatná před vkladem kupní
smlouvy do KN.
- p.Býčkovi byt č. 496/2 v domě čp. 496
v Ţelezničářské ulici, k.ú. Planá u M.L
za nabídnutou kupní cenu 256.000 Kč,
která je splatná před vkladem kupní
smlouvy do KN.
- přistoupit na návrh vlastníků č.p.27 ,
nám. Svobody v Plané - uzavřít průchod pro pěší v tomto objektu a řešit
vzniklou situaci vybudováním nového
chodníku podél komunikace.
- nebude odkoupen pozemek - p.p.č.
3527/6 o výměře 7.671 m2 v k.ú. Planá
u M.L. od Státního statku Jeneč, státní
podnik v likvidaci, za cenu podle znaleckého posudku ve výši 317.670 Kč.
- neschválit záměr prodeje domu čp.
50, pozemku, st.p.č. 51/1, stavby garáţe na části st.p.č. 53/4 a části pozemku
p.p.č. 3869/1. v k.ú. Planá u M.L.
- vyhlásit záměr prodeje pozemku p.p.č. 1884/4 o výměře 2.369 m2 v k.ú.
Planá u M.L., kupní cena stanovena ve
výši Kč 50/1m2.
ZMP ukládá:
- Radě MP svolat schůzku zástupců
města, škol, Policie ČR, MěPol, neziskové organizace KOTEC a dalších dle
potřeby s cílem vytvořit dlouhodobou
koncepci protidrogové prevence v Plané. T: do 30.4.2011.
- kontrolnímu výboru prověřit postup
Rady MP při výběru nového provozovatele areálu koupaliště v Plané. T:
informaci podat na 5.ZMP

Prodám byt v Plané,
Bohušova 840,

Bylinkářství Bonka

v Plané (naproti Triole) nabízí nově
zákazníkům v Plané prodej pečiva
z Domácí pekárny Stříbro a to každý
den od pondělí do neděle.
Přejeme dobré pochutnání.

– široký sortiment zdravé výživy,
bezlepkových výrobků, čajových
směsí, bylin, míchání čajů dle
vlastních receptů, dárkové služby,
suchá vazba atd.
Jarní soutěž pro zákazníky od
4. do 30.dubna t.r. Účast je
podmíněna nákupem zboží
alespoň za 100 Kč. Slosování o
poukázky na nákup v hodnotě 100,
200, 300 Kč dle vlastního výběru.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

PRACOVNÍ NABÍDKA

TRUHLÁŘSTVÍ -

Restaurace v Plané přijme

MARTIN KVĚTOŇ
Slepá 244, 348 15 Planá,

4.NP, 2+1, moc pěkný, krytina
v obýváku lamino, v ložnici linoleum,
ostatní keramika.
Tel.č. 608 161 950.
Možno i pronajmout.

Prodejna potravin U Kata

POMOCNOU SÍLU
DO KUCHYNĚ
Do stálého pracovního poměru.
Vyučení v oboru není podmínkou.

Tel: 721 380 096
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových
plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá,
Dominant žíhaný, kropenatý, černý
a modrý.
Stáří slepiček –18 - 20 týdnů Neprodáváme kuřice, ale slepičky
těsně před snáškou. Slepičky p o u
z e z našeho odchovu.
Cena - 138 - 148 Kč/ks dle stáří .
Prodeje se uskuteční v úterý 12.dubna 2011
Planá - u aut. nádraží - v 16 45 hod.
Případné bližší informace tel :

728 605 840, 415 740 719,
728 165 166

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

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 nechte
o sebe pečovat …

Malířské a lakýrnické práce
Nátěry střech

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

Malířské a stavební práce
Petr Štulajter,
Horní 897, Planá

www.maltex.cz
tel.č. 604 612 198, 374 793 193,
e-mail: maltex@tiscali.cz
Zateplování fasád, šlechtěné omítky, malby
a nátěry, nástřiky a modelační omítky,
přestavby bytových jader, plovoucí podlahy.

Nově psí salón
v přízemí domu čp. 22,
náměstí Svobody v Plané.
Facebook: psí salón Planá,
www.dogsalon.info.
Kompletní úprava, koupání,
poradenství, prodej kosmetiky.

Objednávky ihned.
777 655 095 p. Konopová.

Borská Loreta, o.s. , za finanční pomoci měst Boru
a Přimdy, městyse Stráž, obce Staré Sedlo a ŘKF Bor,
vás srdečně zve na
17.dubna
17.00 hod. neděle

Bor, chrám sv.
Mikuláše

5. května
18.00 hod. čtvrtek

Přimda,
kostel sv. Jiří

19. května
18.00 hod. čtvrtek
2. června
18.00 hod. čtvrtek
16. června
18.00 hod. čtvrtek

Skviřín kostel Sv.
Petra a Pavla
Stráţ Kostel sv.
Václava
Mlýnec Kaple
Nejsvětější Trojice
Damnov, kostel sv.
Martina
Bernartice, kostel
sv.Petra a Pavla
Staré Sedlo, kostel
Nanebevzetí Panny
Marie

30 června
18.00 hod. čtvrtek
14.července
18.00 hod. čtvrtek
28.července
18.00 hod. čtvrtek

Zahajovací koncert G. F. Händel:
„Johannespassion“ (Janovy pašije) Účinkuje: Kühnův smíšený sbor orchestr a sólisté
Hudební soubor „Kudrnatá Kapusta“ G. Ph. Telemann, M. Marais, J. S. Bach, J. E. Galliard, A.
Michna z Otradovic, G. F. Händel, J. J. Quantz
„Hudba dávných věků a podmanivý zvuk cinku“ Účinkuje: Miroslav Pšenička – varhany
„Hlasoplet“ – muţský vokální kvintet Spirituály, J. S. Bach, Golden Gate Quartet, Bobby McFerrin,…
„Duo Consolazione“ – Karel Valter – flauto traverso Jan Tuláček – klasická kytara Ferolinando
Carulli, Jan Křtitel Vaňhal, Anton Diabelli, Francesco Molino, Mauro Giuliani
Pěvecký sbor „Fontána“ Mariánské Lázně Sbormistr: Pavel Urban Sborová duchovní hudba
„Liturgická hudba italského baroka na českých kůrech“ Účinkuje: Kolegium pro duchovní hudby
Klatovy Vivaldi, Caldara, Legrenzi ,…
„Koncert duchovní hudby“ Účinkuje: „ Musica da chiesa“ Loutna, roh, niněra, hackbret, brač,
cornamusa, flétna, dudy, harfa, zvony, xylofon,…

PLÁNSKÝ BIOGRAF
Pondělí 4.dubna
20 hodin, vstupné 65 Kč

USA
93 min.

Úterý 12.dubna
17.30 hodin, vstupné 70 Kč

Duben 2011
USA
107 min.

127 HODIN

RANGO

Jedné páteční noci v dubnu 2003 se 26letý Aron Ralston vydal do Utahu, aby
zde strávil víkend lezením po odlehlých
skalách národního parku Canyonlands. O
šest dnů později se znenadání zjevil v
civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh a
chudší o pravou ruku. Ralston (James
Franco) přeţil 127 trýznivých hodin v
divočině s rukou přiskřípnutou ohromným
kamenem...

Animovaný akční film - Neţ si začal říkat
Rango a vybájil si spoustu mýtů o svých
hrdinských kouscích, obýval chameleon v
havajské košili prostorné terárium. Nic mu
v něm nechybělo, snad kromě trochy
akce. Té si začne naplno uţívat, kdyţ se
nešťastnou náhodou ocitne uprostřed
vyprahlé pouště...

Úterý 5.dubna
20 hodin, vstupné 70 Kč

USA
96 min.

ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA
Řetězová zpráva vypráví příběh skupiny
středoškoláků, kteří všichni obdrţí stejný
dopis s varováním, ţe pokud ho nepošlou
dál, zemřou. Zpočátku většina z nich
varování ignoruje, dokud dva z nich –
Johnny (Cohen) a Dante (Segan), kteří
dopis nepřeposlali, zemřou hroznou
smrtí.
Středa 6.dubna
17.30 hodin, vstupné 60 Kč

ČR
75 min.

FIMFÁRUM –
Do třetice všeho dobrého
Poslední část fimfárovské trilogie s
pohádkami – Jak na Šumavě obři
vyhynuli, O kloboučku s pérkem sojčím a
Rozum a štěstí.

Středa 13.dubna
20 hodin, vstupné 75 Kč

USA
116 min.

VARIETÉ
Hrají – Cher a Christina Aquilera.
The Burlesque Lounge má dny své slávy
za sebou. Tess, tanečnice v důchodu a
majitelka tohoto místa, bojuje, aby
udrţela chátrající divadlo při ţivotě, čelí
všem druhům finančních i uměleckých
výzev.
Pondělí 18.dubna
20 hodin,vstupné 55 Kč

Pondělí 11.dubna
20 hodin, Vstupné 65 Kč

USA
109 min.

OPRAVDOVÁ KURÁŢ
Jak velkou kuráţ musí mít čtrnáctiletá
holka, aby pomstila tátovu smrt?
Odpověď
nabízejí
nejúspěšnější
hollywoodští bratři Coenovi v temném
westernu Opravdová kuráţ. 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.

Úterý 26.dubna
20 hodin, vstupné 55 Kč

ČR
82 min.

VŠE PRO DOBRO SVĚTA
A NOŠOVIC
Celovečerní
dokumentární
film
je
svérázným
portrétem
malé
české
vesnice, ve které - jak místní říkají přistálo UFO v podobě kilometrové
stříbřité továrny: korejská automobilka
Hyundai. Z vesnice, která se proslavila

GB
129 min.

DALŠÍ ROK
Kolem šťastného manţelského páru
obíhají nešťastné a osamělé ţivoty jejich
přátel a příbuzných. Jako jejich důvěrníci
vidí do jádra všech jejich zamotaných
ţivotů, do jejich přátelství a osamělosti,
do naděje a zoufalství, do vzniku nového i
zániku starého. A to vše by bylo v
pořádku, pokud by se jedna neprovdaná
kamarádka nezamilovala do jejich syna.
Reţisér Mike Leigh, šestkrát nominovaný
na Oscara, občas přezdívaný jako
"antropolog s kamerou", přichází s další
skvělou studií lidských osudů.

především kysaným zelím a pivem
Radegast, se tak stala průmyslová zóna největší investice na zelené louce v
historii ČR. Mnozí z majitelů polí, na
kterých dnes automobilka uprostřed vsi
stojí, však dlouho své pozemky prodat
nechtěli. Donutil je aţ nátlak jejich
sousedů
a
anonymní
dopis,který
odolávajícím sedlákům a jejich blízkým
pohrozil smrtí.

Úterý 19.dubna
20 hodin, vstupné 75 Kč

Středa 27.dubna
20 hodin, vstupné 80 Kč

USA
103 min.

LONDÝNSKÝ GANGSTER

V pohádce Jak na Šumavě obři vyhynuli
se štáb filmového týdeníku vypraví do
šumavských hvozdů odhalit pravdu o
tom, zda tam opravdu ţijí nebo neţijí obři,
hrající pradávnou hru „na většího“.

Pradu a stvořila další variaci na téma
souboje „Panny s Netvorem“. Zaměstnání
televizní produkční je ideální pro
workoholiky, kterým to stejně rychle mluví
jako myslí a kteří nemají problém zařídit
na počkání nemoţné.

Po třech letech strávených za mříţemi
Mitchel (Colin Farrell) opouští věznici s
dobrými úmysly. Ale kdyţ potká starého
přítele Billyho (Ben Chaplin), gangstera,
který se zrovna ohlíţí po nějaké práci,
Mitchel se k němu připojí, výměnou za
místo k bydlení. Kdyţ se znovu zaplete
se svou minulostí, je vtaţen do ţivota
Charlotty (Keira Knightley), filmové
hvězdy, která se schovává před hordou
fotografů a reportérů. ...
Středa 20.dubna
20 hodin,vstupné 65 Kč

USA
107 min.

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
Becky Fullerová (Rachel McAdams) je
mladá, krásná, ambiciózní a právě
získala vysněnou práci. Přesto se její
ţivot řítí do pekel. Scenáristka Aline
Brosh McKenna lehce oprášila vlastní
úspěšný model z komedie Ďábel nosí

USA
116 min.

SVĚTOVÁ INVAZE
Po mnoho let byly zaznamenány případy
pozorování UFO po celém světě –
Buenos Aires, Soul, Francie, Německo,
Čína. Ale v roce 2011 se to, co kdysi bylo
jen pozorováními, stane hroznou realitou,
kdyţ je země napadena neznámými
silami. Jak lidé všude na světě přihlíţejí
tomu, ţe jsou dobývána největší města,
tak se Los Angeles stane poslední
výspou lidstva v bitvě, kterou nikdo
nečekal. Závisí to na námořním
serţantovi (Aaron Eckhart) a jeho nové
četě, aby zastavili další postup, i kdyţ
bojují proti takovému nepříteli, s jakým se
nikdy předtím nesetkali.

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč
na fond kinematografie
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