Zprávy z města
Na měsíc květen nebylo naplánováno
ţádné veřejné zasedání městského
zastupitelstva. Zastupitelé toho vyuţili
a sešli se 18.5. na pracovním
neveřejném jednání. Na tomto jednání
se diskutovalo v prvé řadě o vývoji
rozpočtu města a o investičním výhledu
na rok 2012 a další období.
Poté se na základě návrhu starostky
a místostarosty rozebíraly moţnosti
regulace hazardu a omezení provozní
doby restauračních zařízení. Příští
řádné jednání zastupitelstva by se
mimo jiné mělo zabývat
přípravou
obecně závazných vyhlášek v této
oblasti. Konat se bude ve středu
15.června a na programu bude také
závěrečný účet města za rok 2010.

Slovo starostky
…tentokrát o školství…
Zásadním faktorem, který v minulých
letech ovlivňoval a ještě v následujících
letech bude do značné míry ovlivňovat
moţnosti rozvoje školství, je demografický vývoj. Neustále se výrazně sniţuje
počet ţáků vstupujících do jednotlivých
stupňů škol.
V předchozích letech zasáhl tento vývoj
předškolní vzdělávání, následně pak
základní školství. Dnes se negativně
projevuje především na druhém stupni
základních škol. Zřizovateli mateřských
a základních škol jsou většinou obce.
Nejinak je tomu i u nás v Plané.
Přes proklamovaný „babyboom“ situace v předškolním vzdělávání není jinak
optimistická. Je totiţ zřejmé, ţe počty v
ročnících tříletých dětí nastupujících do
předškolního vzdělávání se v loňském
roce sice zvýšily, ale zvyšovat dále se
budou jiţ jenom dva roky. V dalších
letech budou počty dětí opět mírně
klesat a těsně po roce 2020 se
dostanou na dnešní hodnoty, a co víc,
budou i nadále klesat.
Dalším faktorem, který bude ovlivňovat
rozvoj školství i v našem městě, jsou
jeho stále rostoucí provozní výdaje.
Provozní výdaje zahrnují výdaje na
úhradu energií, opravy majetku, odpisy
majetku,
nákup
kancelářského,
školního a hygienického materiálu,

pohonných hmot, úhradu poštovného,
sluţeb telekomunikací, nájemného,
pojistného, pořízení nábytku do škol
atd. K největšímu nárůstu došlo
v posledních letech především v oblasti
energií.
Zřizovatel
(tedy
město)
hradí
samozřejmě i veškeré investiční
výdaje. Vzhledem k tomu, ţe obě
budovy ZŠ jsou více neţ 100 let staré,
čekají nás v budoucnu nemalé
investice.
Ze státního rozpočtu dostávají obce
dotaci prostřednictvím tzv. normativu
na ţáka. Tato státní dotace na ţáka
zůstala poslední tři roky nezměněna.
Průměrné náklady na ţáka v Plané činí
7.500 Kč, dotace je 1.400 Kč. Přidámeli k tomu klesající počet ţáků (na ZŠ
klesl ze 780 na 565 ţáků, tj. o 28 %) a
rostoucí provozní výdaje (například u
vytápění budov o více neţ 100 %),
zjistíme, ţe školská zařízení stále více
zatěţují rozpočet města.
Všichni si zároveň uvědomujeme, ţe
naše děti jsou naše budoucnost, a
proto nemůţeme a ani nechceme na
jejich vzdělávání šetřit. Současně však
platí, ţe prostředky vynakládané na
školství v našem městě musejí být
vyuţity účelně a efektivně.
Z výše uvedeného vyplývá, ţe se
město bude muset zabývat otázkou,
zda například ponechat obě základní
školy jako samostatné právní subjekty,
či hledat jiné moţnost jak zhospodárnit
jejich provoz.
M.Němečková

Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení
Starostka Města Planá vyhlašuje
výběrové řízení na místo tajemnicetajemníka Městského úřadu v Plané.
Všechny potřebné informace – o
předpokladech pro jmenování do
funkce, poţadovaném vzdělání, potřebné praxi a náleţitostech přihlášky
najdou zájemci na úřední desce MěÚ
Planá a na webu města.
Písemnou přihlášku s poţadovanými
doklady zájemci dodají nebo zašlou
poštou k rukám tajemnice na Městský
úřad Planá, náměstí Svobody č.l.
Obálku označí v levém dolním rohu

údajem „Výběrové řízení“. Hodnoceny
budou přihlášky došlé nejpozději do
12 hod. dne 17.června 2011 (pátek).

Bude se vypínat
Dne 7.června t.r. bude přerušena
dodávka elektrické energie do bytovek
v Nádraţní ulici čp. 768, 769, 719, 720,
721 a do budovy pod bytovkami.
Důvod: úprava sítě nn v Nádraţní ulici.

Svatá Anna – vršek, se kterým hýbou aktuální události
V uplynulém měsíci se uskutečnilo
setkání vlastníků pozemků na Svaté
Anně a zainteresované veřejnosti. Ze
setkání vzešla řada zajímavých a
přínosných podnětů pro budoucí rozvoj
a údrţbu lokality. Město Planá děkuje
všem zúčastněným za jejich aktivní
podporu.
Chcete-li také projevit svůj názor na
současný stav a obnovu vršku Svatá
Anna, zapojte se do ankety „Svatá
Anna dnes a zítra“.
Do 31. května také můţete přispívat do
vyhlášené fotografické soutěţe „ Vršek
Svatá Anna“ a získat tak jednu
z hodnotných cen. Všechny soutěţní
fotografie spolu s historickými fotografiemi vršku si budete moci prohlédnout
na výstavě, která bude slavnostně
zahájena 18. června během kulturního
odpoledne na Svaté Anně. Váš názor
nás zajímá!

Anketa „Vršek Svatá Anna
dnes a zítra“
Rádi bychom znali Váš pohled na
vyuţití a obnovu vrchu Svatá Anna a
proto budeme vděčni za vyplnění
a odevzdání přiloţeného dotazníku.
Anketa je součástí projektu „Obnova
vrchu Svatá Anna“, který město Planá
realizuje ve spolupráci s Centrem pro
komunitní práci Západní Čechy.
Výsledky dotazování budou zveřejněny
v Plánském měsíčníku a poslouţí jako
podklad pro vytvoření Plánu obnovy a
rozvoje vrchu Svatá Anna. Vyplněný
dotazník odevzdávejte do 20. června
do
sběrných
krabic
umístěných
na Městském úřadu Planá nebo
v Městském kulturním středisku nebo

zašlete
v
elektronické
podobě.
Dotazník je ke staţení také na webu
www.muplana.cz.

Svatá Anna ožije, nenechte
si to ujít!
Město Planá Vás zve na ţivé kulturní
odpoledne na vršku Svatá Anna, které
pořádá 18. června t.r. Těšit se můţete
na vernisáţ výstavy současných i
historických fotografií vršku a jeho
okolí, výtvarné ztvárnění svatoanenských dominant a další doprovodné

výstavy s vazbou na náš region
(například poutavé Ţivé paměti Sudet).
Nenechte si ujít vyhlášení a ocenění
vítězů fotografické a výtvarné soutěţe,
slavnostní otevření nově zbudovaných
cyklostezek na Svaté Anně a jarmark
regionálních
řemeslníků!
Program
odpoledne bude zahájen v 15 hodin
v pensionu Svatá Anna, výstavy budou
zpřístupněny od 12 hodin.
Program: 15 h Zahájení Ţivého
odpoledne na Svaté Anně (v Pensionu
Svatá Anna), slavnostní otevření nově
zbudované cyklostezky, 16 h vernisáţ
výstavy, vyhlášení výsledků a předání
cen vítězům výtvarné a fotografické
soutěţe za hudebního doprovodu
(v kostele Svatá Anna), 17 h mše
v kostele Svatá Anna.

Jak dál v zámeckém parku
V roce 2009 po několikaletém úsilí
získalo město Planá bezúplatně od
Ministerstva obrany ČR do svého
vlastnictví zámecký park. Ve smlouvě o
bezúplatném převodu se město Planá
zavazuje k tomu, ţe nebude park
vyuţívat ke komerčním účelům, ţe
zpřístupní park pro veřejnost a umoţní
jeho vyuţívání k rekreačním účelům
jako veřejnou zeleň.
Zámecký park je rozhodně nejcennější
částí veřejné zeleně, kterou v Plané
máme. Některé stromy jsou opravdu
majestátní. V roce 2010 skupina
nadšenců (Michálek, Trégler, Uhlík)
provedla měření a popis některých
význačných jedinců. Tak například: lípa
srdčitá – 20 m od plotu v horní části
parku, obvod kmene 425 cm, výška
33,5 m. Buk lesní – 2,5 m od plotu
v horní části parku, obvod kmene
420 cm, výška 32,5 m. Buk lesní romantické polotorzo, 2,5 m od plotu
v horní části parku, obvod kmene

436 cm, výška 24 m. Lípa velkolistá –
v horní části parku, široce rozloţitá
s hákovitými větvemi, obvod 530 cm,
výška 30 m.
Co se týče údrţby zeleně, za
posledních několik desetiletí se v parku
neudělalo skoro nic. Pouze ještě za
bývalého vlastníka došlo k vykácení
některých
stromů,
které
byly
v havarijním stavu a ohroţovaly
bezpečnost návštěvníků parku. Tím, ţe
park nebyl po dlouhou dobu nijak
udrţován, došlo k tomu, ţe se proměnil
tak trochu v dţungli. Proměna dţungle
v regulérní park spočívá zejména
v likvidaci náletů a v arboristickém
ošetření starých stromů, které tvoří
kostru parku. Zde je, jak jsme zjistili,
trochu kámen úrazu. Zámecký park je
jednak veden jako park (nemovitá
kulturní památka), jednak jako lokální
biocentrum
místního
územního
systému ekologické stability. Z toho
prvního vyplývá, ţe se ke všem
zásahům vyjadřují orgány památkové
péče, z toho druhého zase, ţe se ke
všem zásahům vyjadřuje rovněţ orgán
ochrany přírody obce s rozšířenou
působností (Tachov). A zde se střetává
několik úhlů pohledu na věc. Má se
park vrátit pokud moţno do své
původní podoby a slouţit zejména jako
rekreační území pro veřejnost, nebo se
jedná o cenný biotop, na jehoţ
struktuře by se nemělo nic měnit?
Skloubit dohromady názory všech, co
do toho mají co mluvit, nebude
jednoduché. Zejména názory na
plošnou likvidaci náletových dřevin se
značně liší.
Nicméně pro začátek máme snahu
vyčistit od náletů alespoň severovýchodní část parku. Zde také
v minulých dnech proběhlo kácení dvou
stromů v havarijním stavu. Rovněţ
bychom chtěli zkulturnit „náhorní plošinku“ v centru parku, tj. zbavit ji náletů
a otevřít výhled na zadní trakt zámku.
Jedna z věcí, které rovněţ hodláme
v parku v dohledné době udělat, je
odstranit plot, který se táhne prostředkem parku. Tento plot je celý na
pozemcích města, na několika místech
je jiţ otevřený, a hlavně je naprosto
ohyzdný. Na náš záměr odstranění plotu jsme jiţ upozornili všechny vlastníky
objektů a pozemků v areálu zámku.
Snad se postupně podaří vrátit
zámecký park zase alespoň z části
svému původnímu účelu.
Pavel Nutil

Základní škola Planá náměstí
Svobody oznamuje
Schůzka
pro
rodiče
budoucích
prvňáčků se uskuteční
ve čtvrtek
16.června od 16.30 h ve druhém patře
školy. Rodičům se představí budoucí
třídní učitelky prvních tříd a poskytnou
jim veškeré potřebné informace.

Mc Donald´s Cup
Výborný turnaj odehráli ţáci 2. a 3. tříd
naší školy v okresním kole fotbalového
turnaje Mc Donald´s Cup. V konkurenci
8 škol okresu skončili na 3. místě, kdyţ
o postup do finále je připravila aţ
poráţka na penalty. Pohár a medaile
byly pro mladé fotbalisty tou nejlepší
odměnou. Bez zajímavosti jistě není
ani fakt, ţe druţstvu k tomuto úspěchu
pomohla i tři děvčata.
Ve stručnosti ke grantu
Po dlouhém čase a mnoha peripetiích
se můţeme pochlubit, ţe práce na
projektu financovaném z Evropských
fondů, o němţ jsme jiţ v Plánském
měsíčníku psali, spějí ke konci.
Počítáme tedy s tím, ţe ve školním
roce 2011/2012 budeme mít pro ţáky k
dispozici 3 nově zrekonstruované a
moderně vybavené pracovny - učebnu
přírodopisu, chemie a fyziky a
počítačovou pracovnu. Kromě toho
můţeme v celé škole pracovat s
internetem, a tak intenzivně vyuţívat
moderních interaktivních tabulí, které
jsme do zmodernizovaných pracoven
pořídili. Navíc na naší škole jiţ běţí
další projekt - tzv. ŠABLONY, v jejichţ
rámci jsme pořídili např. mobilní
netbookovou pracovnu.
Těšíme se, ţe příští školní rok zahájíme v novém a ţe se ve škole na
náměstí
bude líbit všem dětem i
dospělým.

Jak je to s vyhláškou
V posledním číslu PM byla zmíněna
vyhláška zakazující v určité době práci
s hlučnými stroji. Na základě četných
dotazů proto informaci upřesňuji a
doplňuji. Jedná se o obecně závaznou
vyhlášku Města Planá č. 5 / 2010
o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností. Tato vyhláška v čl. l
vymezuje činnosti, které by mohly
narušit veřejný pořádek ve městě, nebo
být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou
bezpečnosti,
zdraví
a
majetku. Jsou to a) rušení nočního
klidu a za b) pouţívání hlučných strojů
a zařízení v nevhodnou denní dobu.
V článku 2 je uvedeno: Noční klid je
dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin.
V této době je kaţdý povinen zachovat
klid a omezit hlučné projevy. Kaţdý je
povinen zdrţet se o nedělích a státem
uznaných dnech pracovního klidu
v době od 6.00 do 13.00 hodin a od
19.00 do 22.00 hodin veškerých prací
spojených s uţíváním zařízení a
přístrojů způsobujících hluk, např.
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
Tolik k platnému znění vyhlášky.
Informace, ţe se zákaz týká i soboty,
tedy nebyla správná. Byla míněna jako
návod k tomu, ţe i sobota by si
zaslouţila
určitou
ochranu
před
neţádoucím hlukem.
M. Mertlová

Nejsou ojedinělé názory (a já jako
občanka Plané se k nim připojuji), že
vymezená doba zákazu je nelogická a
že by měly být naopak zakázány práce
s hlučnými
stroji
v
odpoledních
hodinách, aby si lidé mohli nerušeně
užívat svátečního klidu. Je tomu tak
v mnoha městech a obcích ČR a ve
všech sousedních zemích. Pro ty, kteří
si rádi přispí, by se vyhláška mohla
upravit tak, že by zákaz hlučných prací
platil od 6 do 9 (10) h a pak od 14
nepřetržitě. Na nutné práce by bylo
vymezeno 5(4) hodin a to už je snad
dostačující doba.
MM

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc
červen 2011:
14.6. v 17.30 h - městské kulturní
středisko Planá - degustace čajů s
názvem „Kouzelná rozmanitost čajů"
Vás zavede do divukrásného světa
vůní, chutí a barev. Seznámíte se s
několika zástupci základních skupin
pravých čajů a naučíte se v čajích
mírně orientovat. Zveme vás k
rozjímání nad skvělými šálky lahodných
čajů z různých končin světa! Akci
pořádáme ve spolupráci s Ing.
Zdeňkem Nepustilem - DOBRÉ ČAJE
pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví.
Vstupné je 50 Kč.
18.6. - celodenní zájezd do Českého
Krumlova s návštěvou divadla s
otáčivým hledištěm – představení
Cesta kolem světa od 17 h, které je
vhodné pro dospělé i děti. Cena s
dopravou činí 700 Kč. V tomto termínu
jsou v Českém Krumlově Slavnosti
pětilisté růţe, v letošním roce v duchu
oslav pánů z Roţmberka. Odjezd
autobusu v 7 h z AN Planá. Prosíme o
vyzvednutí rezervovaných vstupenek.
23.6. v 18 h – městské kulturní
středisko Planá - scénické čtení
z knihy F. Torberga „Teta Jolešová“
v provedení pana Rudolfa Tomšů a
Pavla Řepy. Ţidovské anekdoty z
konce c. k. monarchie a evropské
elegance vůbec. Vstupné 20 Kč.
24.6. - zájezd do Divadla J.K.Tyla v
Plzni na abonentní představení „Kráska
a zvíře“.
Odjezd autobusu: od kapličky 17.20
hod. (POZOR ZMĚNA - dříve ul.Luční),
AN Planá 17.30 h.

Připravujeme:
1.7.2011 v 17 h – vernisáţ druhé
výstavy letošní sezóny v Galerii ve
věţi, na které se představí tachovský
výtvarník Josef Koutný.
Další informace
V prostorách městské knihovný máte
moţnost
navštívit
výstavu
prací
fotografického spolku Planá.
Výstava v Galerii ve věţi – „Neue
Bilder“
dva
němečtí
výtvarníci

Annemarie Pletl a Manfred Wöhlcke.
Galerie otevřena: Út-Pá 14-16, So-Ne
14 -17 h. Výstava potrvá do 26.6.2011.
Podrobnější informace:
mks@muplana.cz, 374 794 223,
728 488 038

Hornický spolek na cestách
Členové plánského hornického spolku
se i letos zúčastnili evropského setkání
hornických měst a spolků. To se
tentokrát konalo v městě Heerlen
v Nizozemí (Holandsko). Heerlen je na
tamější poměry malé „jen“ stotisícové
město s bohatou hornickou historií.
Nalézá se poblíţ trojúhelníku, ve
kterém se stýkají hranice Německa,
Holandska a Belgie. Cesta z Plané tam
je dlouhá kolem 650 km a naštěstí celá
vede po dálnici (kromě úseku z Plané
na Novou Hospodu). Naši tentokrát
vyuţili moţnosti jet autobusem, ve
kterém cestovali také příbramští horníci a členové stříbrského hornického
spolku, jedna část výpravy pak jela
autem. Spalo se v hotelu ve městě
Aachen (Cáchy) a tak část programu
tvořila i prohlídka tohoto krásného
historického místa s jeho nádhernou
katedrálou. V té byli korunováni
panovníci Sv. říše římské a byli mezi
nimi i 4 čeští králové – také Karel IV.
a jeho syn Václav IV.
Program evropského setkání byl vcelku
tradiční. Patřila do něj návštěva
tamějšího hornického muzea umístěného v provozních budovách zrušeného černouhelného dolu. Nechyběl
samozřejmě společenský večer s
nezbytnými oficiálními ceremoniemi.
Vrcholem třídenní akce pak byl
slavnostní
nedělní
průvod
od
hornického
muzea
na
náměstí
v Heerlenu. Podívaná to byla pěkná a
malebná. Kaţdý spolek má totiţ svoji
uniformu a své historické prapory a
správný říz tomu všemu dodávalo
několik kapel střídavě vyhrávajících do
pochodu. Účastníci z Česka tvořili
jednu část pochodu. Českou vlajku
v jejím čele nesl pan Bouša z plánského spolku a vyhrávala dechová
kapela z Příbrami. Na náměstí v
Heerlenu všechny účastníky přivítal
starosta města a závěrečným ceremoniálem pak bylo letošní evropské
setkání ukončeno.
Další evropské setkání se bude konat
za 2 roky a jeho hostitelem bude
slovenské město Košice.
MM

Dům dětí připravuje
4.června - 4. ročník Otevřeného
přeboru ţáků Plané v šachu. Začátek
je v 9.30, školní jídelna ZŠ Planá
náměstí, prezentace: 8:30 - 9:15.
11.června - 4. ročník Otevřeného
tenisového turnaje ţactva a mladšího
dorostu,
tenisové
kurty
(Planá),
prezentace 8.30 – 9.00.

22. června - zveme všechny příznivce
dětských výtvarných prací na vernisáţ.
V 16.30 zahájíme výstavu a vyhodnotíme výtvarnou soutěţ CESTOU
NECESTOU. Vystoupí školní pěvecký
sbor pod vedením p. učitele Martina
Vršky. Výstava potrvá do pátku 24. 6.
2011. Ve čtvrtek (23.6.) a v pátek
(24.6.) bude otevřeno vţdy od 10 do
12 a odpoledne od 14 do 16 h. Těšíme
se na Vás v kostele Petra a Pavla.
Podrobné informace:
na plakátech, v DDM nebo na
stránkách www.zsplanamesti.cz
Za DDM Lenka Vivodíková

Letní putování – fotografická
soutěž
Dům dětí a MKS ve spolupráci
s Fotografickým spolkem vyhlašuje
fotografickou soutěţ LETNÍ PUTOVÁNÍ
– u nás. Zúčastnit se mohou děti i
dospělí – kaţdý soutěţící můţe
odevzdat max. 3 snímky. Soutěţ bude
probíhat od června do srpna 2011.
Vaše práce vyhodnotí odborná porota a
na vernisáţi v měsíci září vyhlásíme
vítěze a zahájíme výstavu.
Fotografie
zasílejte
na
email
l.vivodikova@seznam.cz nebo přineste
fotografie na CD, DVD, flashdisku do
DDM nebo MKS. Nezapomeňte na
jméno, věk a adresu autora.
Další podrobné informace získáte na
plakátech, na www.zsplananamesti.cz,
v DDM nebo na MKS.

Výstava
Keramický krouţek DDM zve na malou
výstavu naší celoroční práce. Výrobky
z keramické hlíny dětí si můţete
prohlédnout během června 2011 ve
výloze tiskárny p. Liebla (ulice
Dukelských hrdinů).

Červen u katolíků v Plané a
okolí
4.6. v 11.30 h Benešovice – poutní mše
sv., ve 14.30 h Záhoří - mše sv. na
Chlebomáslových
slavnostech
českoněmecká
18.6. v 17 h Svatá Anna
19. 6. v 11 h poutní slavnost v Zadním
Chodově
25.6. v 10.30 h ve Svojšíně poutní
slavnost, ve 12.30 h v Lomu u Stříbra
poutní mše sv.
26.6. v 11 h poutní slavnost v Chodové
Plané
V červenci - 3.7. pouť Bernartice,
9.7. Lestkov

Výsledky soutěže
„O nejhezčího Voříška“
konané
dne
21.5.2011
v areálu
kynologického cvičiště ZKO Planá.
Letos soutěţilo se svými pejsky 11
psovodů. Počasí soutěţnímu dni přálo
a teplota se pohybovala okolo 23° C.

Protoţe se členům klubu podařilo
sehnat od sponzorů více věcných darů,
byly kategorie hodnocených rozšířeny.
Nejhezčí Voříšek: 1. MATÝSEK, Nikola
Urbanová z Tachova; 2. BELA, Jitka
Plaszová z Tachova; 3. LUISA, Lucie
Juhová z Plzně. Nejšikovnější Voříšek:
1. MAX, Kateřina Brůhová z Plané;
2. KAČENKA, Michael Kuluris z Plané;
3. ADÉLA, Marie Vavreinová z Plané.
Sympatie diváků: MATÝSEK, Nikola
Urbanová z Tachova. Nejmladší
účastník: Tomáš Doleţal z Chebu se
psem Etanem. Nejvzdálenější účastník:
Lucie Juhová z Plzně se psem Luisou.
Nejstarší pejsek: BELA, Jitka Plaszová
z Tachova. Nejlepší souhra psovoda a
psa: ROXY, Tadeáš Klein ze Tří Seker.
Všem
oceněným
ještě
jednou
gratulujeme. Členové ZKO Planá.

Blahopřejeme….

…. všem plánským občankám a
občanům, kteří v měsíci květnu t.r.
oslavili svá ţivotní jubilea.
Jsou to paní a pánové Miloš Burda,
Václav Crkal, Jaromír Černý, Karel
Havel, Boţena Havlíčková, Pavla
Horáková,Stanislav Jeřábek, Růţena
Jeřábková,
Ota
Kisza,
Boţena
Neumannová, Ludmila Pavlíčková,
Růţena Pilná, Zuzana Slovenkaiová,
Libor Soukup, Danuška Šilingová,
Zdeněk Šujan, Milada Švejdová,
Růţena Vostatková.

Hafan studio – galerie, penzion,
Dukelských hrdinů 102,
348 15 Planá, tel.: 602 414 420
e-mail: obludarium@hafanstudio.cz,
VÝLETNĚNÍ 2011 se uskuteční ve
dnech 26., 27.a 28. srpna a to v kostela
Sv. Petra a Pavla, u rozhledny na
Bohušově vrchu a na nádvoří a
v přilehlém objektu plánského zámku.

Den melanomu 9.června
Stříbro
Co je Den melanomu? Nabídka
bezplatného vyšetření pigmentových
znamének všem příchozím a distribuce
tiskových materiálů s osvětovou
tematikou ochrany před sluncem.
Kaţdoroční
akce
Evropský
den
melanomu je pořádána, aby upozornila
veřejnost na rizika této váţné choroby.
Maligní melanom bohuţel stále zůstává
jedním z nejčastějších zhoubných
nádorů, jehoţ výskyt se neustále zvyšuje zejména u mladých lidí Nejvyšší
nárůst je pozorován u ţen ve věku
10-29 let. V ČR na maligní melanom
ročně zemře okolo 200 osob. Výhodou
je fakt, ţe toto nádorové onemocnění je
nejsnáze detekovatelné.
Po úspěšném loňském „Dni melanomu
v Tachově“, pořádaném Dermatologickým centrem MUDr. Lenky Faltové
(vyšetřeno bylo 290 osob), očekáváme
i letos, ţe tato akce bude hojně
navštívena pacienty, kteří pochopili
důleţitost a účinnost správné prevence,
kterou je právě vyšetření mateřských
znamének.
Jen v loňském roce bylo díky této
akci v ČR diagnostikováno celkem 8
maligních melanomů. Cílem dermatologů je odhalit maligní melanom vţdy
včas, tedy ve stadiu, kdy prognóza
léčitelnosti je velice vysoká. Přáním
všech je zabránit, aby pacient
s diagnostikovaným melanomem na
tuto nemoc umíral.
Proto ještě jednou upozorňujeme na
speciální akci Den melanomu ve
Stříbře,
která proběhne ve čtvrtek
9. června 2011. Těšit se na Vás budou
specialisté Dermatologického centra
Bor, v budově radnice města Stříbro,
Masarykovo náměstí.

AUTO MOTO PÁRTY 16
KOS upozorňuje všechny divadelní
příznivce, kteří si nechtějí nechat ujít
představení
Obludárium
Divadla
bratří Formanů v Plané ve dnech 9.,
10., 11., 13., 14.+ 15. července, aby
neotáleli se zakoupením vstupenek!
Diváci ze všech koutů Česka si
vstupenky jiţ kupují a tak by bylo
škoda, kdyby se na místní divadelní
příznivce jiţ nedostalo. Jednotná cena
na osobu je 550 Kč a předprodej
probíhá v sídle KOSa, tj. na adrese:

Letiště Planá18.-19.června t.r.
Hlavní program vypukne v sobotu
v 9.30 h. U vstupu zaplatíte 150 Kč
(děti do 12 let v doprovodu dospělé
osoby mají vstup zdarma) a za to si
můţete dopřát celý den a noc zábavu,
adrenalin a večer kvalitní ţivé hudby.
Co vás čeká a nemine:
FMX FREESTYLE- neskutečné 20m
skoky, triky a dokonce i BACKFLIP
(salto dozadu na motorce) - je to skok
proti lidské přirozenosti a reflexům.
Tahle show je opravdu adrenalinový

bonbónek. Jiţ v těchto dnech se na
letišti staví obrovská doskoková rampa.
STUNTRIDING SHOW - kaskadérská
show na motorkách v podání mnoha
jezdců české špičky.
HOT ROD - to musíte vidět, to jste totiţ
ještě neviděli! Jsou to neuvěřitelné káry
v RETRO DESINGU, ale MODERNÍ
TECHNOLOGIE - sportovní podvozek,
zavěšení i brzdy. Pod kapotou mají
300, 400 i více koní.
TEAM
,,PETR
HNĚTKOVSKÝ“automobilové
kaskadérské
prvky
s BMW 325i.
Vystoupení je divácky velmi zajímavé,
protoţe Petr velmi rád zapojuje do
své show diváky, např. jízda po dvou
kolech atd.
SKOK NA ČTYŘKOLCE – provádí se
na takzvané ,,ţivé rampě“ (člověk
drţící nájezdovou rampu)- čtyřkolka se
na této rampě odrazí a následuje skok
23 metrů přes 18 leţících lidí.
TRIAL MOTO - předvede 7násobný
juniorský mistr ČR Lukáš Petrášek.
VETERÁNI - budou k vidění nádherná
auta, motorky, náklaďáky - vše v TOP
stavu.
VYHLÍDKOVÉ LETY VRTULNÍKEM staly se jiţ tradicí a nebudou chybět
ani tentokrát.
SPRINTY AUT A MOTOREK rozdělené dle kubatur.
TUNING - jsou vítáni všichni se
zajímavými kárami.
Čeká vás toho mnohem víc, program
bude nabitý, předpokládaný konec
adrenalinového dne bude v cca
17.30 h, ale pozor, to ještě zdaleka
nekončíme. Na pódium vtrhne BÁRA
ZEMANOVÁ & BAND, ILFISH (Plzeň), ATMOSFERIK - ( Slovensko),
VIPÝCHANÁ FČELA - (Punk rock) a
další….. Vyvrcholením tohoto skvělého
dne bude ,,ohňostroj“.
Rozhodně se nikdo z vás nebude nudit
a hlavně - tentokrát bude zábava
přetrvávat aţ do pozdních nočních
hodin. Takţe nezapomeňte na stany,
spacáky atd. V areálu je moţné
stanovat zcela zdarma!!!

Omezení hazardu v Plané?
Moţná, ţe jste zaznamenali potěšující
zprávy z médií, které dávají naději, ţe
činnost heren budou obce mít moţnost
účinně regulovat. Pro TOP 09 v Plané
bylo toto téma stěţejní jiţ v
předvolebním období a byl to jeden z
důleţitých bodů našeho programu.
Domníváme se, ţe herny bylo moţné
regulovat jiţ v minulosti dle platné
legislativy (zák.č. 202/1990). Málokterá
obec ale byla ochotna jít do rizika
soudního sporu s provozovateli heren,
kteří byli nuceni obecní vyhláškou
omezit počet a umístění výherních
hrací přístrojů. Ti pak vyhlášku
zpravidla obcházeli tak, ţe výherní
hrací přístroje nahradili videoloterijními

terminály. Ty povoluje Ministerstvo
financí ČR a obce nemají moţnost se k
tomuto rozhodnutí vyjádřit. Obec pak
byla postavena před problém, smířit se
s krokem ministerstva, nebo jít do
soudního sporu s provozovateli a
Ministerstvem financí ČR. Bohumínští
představitelé zvolili druhý krok a soudní
spor vyhráli. Ministerstvo financí má tak
na stole první rozhodnutí soudu, který
dává za pravdu městu Bohumín a
dalším městům, ţe nahradit výherní
hrací přístroje videoloterijními terminály
je obcházením obecně závazné
vyhlášky. Město Planá však dosud
podobnou vyhlášku bohuţel nemá.
Proto jsme jednali s pracovníky
ministerstva
financí
a
dalšími
odborníky, kteří jednoznačně vznik
vyhlášky doporučují. Zastupitelé za
TOP 09 jsou připraveni iniciovat vznik
normy
omezující
činnost
heren
zejména v centru města a v
problémových lokalitách. Rozsah a
způsob omezení je však věcí dalších
jednání. První zprávy však naznačují,
ţe je v Plané vůle i mezi ostatními
stranami tento nelichotivý jev řešit.
Mnoţství heren není známkou dobře se
rozvíjející obce, ale spíše důkazem
jistého úpadku. S velkým zájmem a
nadějí sledujeme legislativní proces
týkající se novely loterijního zákona.
Ta, pokud bude schválena, poskytne
obcím v uvedené problematice ještě
větší kompetence.
Mgr. Miroslav Pelán (TOP 09)

Procházka Planou
Je sobota 14.května a ve 14 h se před
kostelem sv. Petra a Pavla schází
skupinka 15 ţen s cílem projít si město.
Ne ovšem kvůli nakupování, ale aby se
seznámily s jeho historií.
Zajímavé informace o tom, kdy a jak
Planá začala psát svoji historii, se
dozvídáme právě v kostele. Pak
postupně procházíme městem a
zastavujeme se u historicky zajímavých
míst a památek, se kterými nás
poutavě seznamuje p.PhDr. Markéta
Novotná. Naše putování končí ve
farním kostele, kde na nás trpělivě
čeká
pan
farář
Šašek.
Po
dvouhodinové procházce a s ohledem
na špatné počasí odkládáme pro
dnešek plánovanou cestu na sv. Annu.
Shodujeme se však, ţe ji určitě
uskutečníme jako samostatnou akci
v některém z podzimních měsíců.
Zaslouţené občerstvení si však ujít
nenecháme. Dopřáli jsme si je
v krásném prostředí nové pizzérie
Kusadloo. Některé z nás ještě stihly
vernisáţ ve věţi.
Proţily jsme opravdu krásné a poučné
odpoledne, které pro nás zorganizovala
plánská organizace svazu tělesně
postiţených – děkujeme. Velký dík
patří hlavně p. PhDr. Novotné, která

nám vše s velkým zápalem a
profesionální zdatností vyprávěla. Také
děkujeme panu faráři za jeho čas a
všem účastnicím. Těšíme se na další
akce, které STP bude pořádat, a je jich
opravdu dost. Informace o nich najdete
ve vývěsní skříňce MěÚ, v prodejně
Hračky Ansl, v Bylinkářství Bonka a
v Plánském měsíčníku.
Marie Neubergová

Soutěž "Mladý cyklista"
V letošním roce se ţáci naší školy
poprvé zúčastnili dopravní soutěţe
mladých cyklistů. Na soutěţ se
připravovali zodpovědně, a to se také
projevilo ve velmi dobrých výsledcích.
Měli jsme málo informací hlavně o
praktických úkolech, ale zvládli jsme je
na jedničku. Soutěţ se nám vydařila a
doufám, ţe příští rok budeme stejně
úspěšní, ne-li lepší. Moc děkuji
mladším ţákům: Tereze Staňkové,
Lucii Lhotkové, Karlu Louţenskému a
Janu Budínskému a starším ţákům:
Kamile Černé, Kateřině Lafatové,
Václavu Hlaváčovi a Václavu Šulcovi.
Byli perfektní a výborně reprezentovali
naši školu.
J.Basáková, řed. školy

Kuchaři ze SOU na
květnových gastronomických soutěžích
13. května t.r. se ţákyně třetího ročníku
oboru kuchařské práce Petra Postlová,
Šárka Pokorná a Monika Burianová
rozjely na soutěţ v čepování piva
do plzeňského Prazdroje. Soutěţ
s názvem „Plzeňský korbel“ je jiţ pátým
rokem pořádána Střední hotelovou
školou Plzeň Bory. Naše ţákyně
předvedly odborné porotě techniku
čepování nealkoholického piva Birell a
vypracovaly test zaměřený na historii
vaření plzeňského piva, správné
podmínky skladování, sanitaci výčepního zařízení a další odborné otázky
vztahující se k výrobě tohoto oblíbeného českého nápoje. I kdyţ dívky
nedosáhly na stupně vítězů, zhostily se
tohoto soutěţního klání se ctí.
Bc. Iva Holá

Poděkování za vydařenou
akci
Ve dnech 15. aţ 19.května t.r. se deset
ţáků ZŠ náměstí Svobody vedených
učitelkou p. Mgr. Světlanou Gomoláko-

vou zúčastnilo výměnného pobytu
německých a českých ţáků v Lázních
Kynţvart. Během tohoto pobytu byl pro
všechny zúčastněné připraven bohatý
sportovní a kulturní program spojený
s celodenními výlety do Chebu a
Mariánských Lázní. Organizátorům této
akce patří za všechny zúčastněné i
jejich rodiče velké poděkování.

Usnesení z 5. jednání
Zastupitelstva města Planá
konaného dne 27.4.2011
U 19 – ZMP bere na vědomí:
- ţe bylo splněno U č. 18/1 (schůzka na
téma ochrana proti drogám) a U č. 18/2
(KV měl prověřit postup rady při výběru
nájemce koupaliště).
- zprávu kontrolního výboru o výsledku
šetření průběhu výběrového řízení na
nového nájemce areálu koupaliště
v Plané.
U 20 – ZMP schválilo:
- program 5.jednání a ověřovatele zápisu
p. MUDr. Marešovou a p. Matějovského.
- z přidělené kvóty příspěvků 500 tis.Kč
pro městskou památkovou zónu Planá na
rok 2011 z Programu regenerace MPZ:
částku 233.300 Kč na stavební úpravy
3.nadzemního podlaţí budovy radnice
v Plané, částku 266.700 Kč na obnovu
vyhořelého interiéru budovy fary čp. 133.
Dále schválilo poskytnutí finančního
podílu města ve výši 76.200 Kč na
obnovu budovy fary čp. 133 v roce 2011
dle zásad Programu regenerace.
- rozpočtové opatření č. 2/2011 – příjmy
ve výši 73,4 mil. Kč, výdaje ve výši 85
mil.Kč, další zdroje financování ve výši
11,6 mil.Kč.
Majetkoprávní záleţitosti:
- uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na budoucí převod bytu č. 6
v domě čp. 840 v Bohušově ulici v Plané
- bezúplatné nabytí pozemku - p.p.č
360/12 o výměře 4 m2 v k.ú. Planá u M.L.
od ÚZSVM.
U 21 – ZMP rozhodlo:
- ţe Město Planá poskytne organizaci
Plánské sluţby,s.r.o.bezúročnou půjčku
ve výši 2 mil. Kč na pořízení traktoru
Zetor Forterra 125 s příslušenstvím. DPH
uhradí Plánské sluţby, s.r.o. ze svých
zdrojů. O způsobu úhrady půjčky bude
rozhodnuto
po
výměně
jednatele
společnosti.
V majetkoprávních záleţitostech:
- neprodat pozemky - p.p.č. 2373 o
výměře 3366 m2, p.p.č. 2397 o výměře
3749 m2, p.p.č. 2408 o výměře 28.096
m2, v k.ú. Svahy.
Vyhlásit záměr prodeje:
- stavby občanského vybavení, čp. 50, na
nám. Svobody, včetně pozemku, st.p.č.
51/1 o výměře 165 m2, stavby garáţe na
části st.p.č. 53/4 včetně zastavěné části
pozemku a části pozemku p.p.č. 3869/1
mimo část, kterou pro svoji činnost uţívá
dům a mládeţe, v k.ú. Planá u M.L.
- pozemku – části p.p.č. 1107/1 o výměře
cca 40 m2 v k.ú. Vysoké Sedliště.

- lesních pozemků č. 644, 650, 652, 653,
654, 656, 661, 662, 663, které jsou
majetkem města nacházejícím se v k.ú.
obce Mähring v SRN.
- ţe zápisy z kontrol provedených
kontrolním výborem a finančním výborem
budou po projednání a se souhlasem
ZMP
zveřejňovány
na
webových
stránkách města Planá.
U 22 - ZMP uložilo:
- Radě předloţit informaci o aktuálním
stavu objektu bývalého pneuservisu (čp.
191 a pozemky) v Zámecké ulici
s návrhem dalšího postupu. T: na
6.jednání ZMP

Městská knihovna
– změna provozní doby
půjčoven:
Oddělení pro dospělé :
Pondělí
9 - 12 13 - 17 hodin
Úterý
9 - 12 13 - 16 hodin
Středa
9 - 12 13 - 18 hodin
Čtvrtek
ZAVŘENO
Pátek
9 - 12 13 - 15 hodin
Oddělení pro děti a mládeţ:
Pondělí
13 - 17 hodin
Úterý
13 - 16 hodin
Středa
13 - 17 hodin
Čtvrtek
ZAVŘENO
Pátek
13 - 15 hodin
Do knihovny se od počátku roku
- zaregistrovalo celkem 344 čtenářů
z toho 132 dětí /do 15 let/
- přišlo 1242 návštěvníků
- celkem bylo půjčeno 4.503
knihovních jednotek /knihy, časopisy
brožury/
Městská knihovna vyhlásila soutěţ pro
děti:
M A S K O T
*********************************
VYMYSLETE MASKOTA
DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ
MĚSTSKÉ KNIHOVNY PLANÁ
Zapojte fantazii a vytvořte
jakoukoliv
výtvarnou technikou /kresba,
keramika, koláž…/
maskota dětského oddělení.
Své výtvory přineste do knihovny
do 30.6. 2011
Všechny návrhy budou vystaveny
v prostorách knihovny a tři nejlepší
autory čeká sladká odměna !!
Vítězný maskot bude provázet
všechny akce v knihovně
po celý příští školní rok…
Soutěžit mohou i třídní kolektivy
nebo skupiny dětí.
Těšíme se na vaše návrhy!

Plánští kronikáři
– seriál pokračuje
Karl Sauersick
Pravděpodobně nejmladší z dochovaných kronikářských rukopisů k dějinám
Plané pochází z pera Karla Sauersicka
(1817-1899), zřejmě posledního výhonu kdysi význačného plánského
měšťanského rodu. Nositelé příjmení
Sauersick jsou v Plané doloţeni od 16.
století, přičemţ jako první je znám
Norbert Zacharias Sauersick von der
Teck, královský krajský hejtman, v r.
1595.
Malířský mistr a pro historii zapálený
Karl se narodil svobodné matce Anně
Josefě,
dceři
obuvníka
Antona
Sauersicka. Kdo byl jeho otcem, po
němţ mohl např. zdědit zájem o
sepisování historie, zůstane asi navěky
nezodpovězenou otázkou. V létě 1840
se oţenil s Barborou Bláhovou, dcerou
řeznického mistra z Poděbrad, a
společně přivedli na svět několik dětí.
O Sauersickovi se mnoho zpráv
nedochovalo. Známo je, ţe v září a
říjnu roku 1853 „obdrţel malířský mistr
Sauersick za zkrášlení Svatého hrobu
(pozn. v městském chrámu Nanebevzetí P. Marie) 80 českých zlatých“.
V poslední čtvrtině 19. století se po
ovdovění přestěhoval ke svým potomkům do Stříbra, neboť v soupise
plánských měšťanů z roku 1883 se jiţ
nikdo toho příjmení nenachází.
Městské zastupitelstvo v Plané se na
svém zasedání dne 21. května 1895
rozhodlo
vykoupit
od
potomků
„…kroniku malíře Sauersicka ve Stříbře
vyhotovenou dle letopisů plánského
děkana Schmidta nacházejících se ve
farním archivu a ucelenou o dobové
vlastní záţitky malířovy“. Koupě se

uskutečnila za 20 zlatých vídeňské
měny. Za nejasných okolností se pak
Sauersickovy rukopisy ocitly v poválečném plánském městském muzeu a v
roce 1966 byly společně s dalšími
muzeáliemi předány do nástupnického
tehdejšího Muzea Českého lesa
v Tachově. V současnosti jsou uloţeny
mezi plánskými městskými archiváliemi
ve
Státním
okresním
archivu
v Tachově.
Obě rukopisné knihy obsahují řadu
zajímavých údajů z minulosti města a
panství, přičemţ se autor netajil tím, ţe
v mnohém čerpal ze spisů děkana
Schmidta.
Kromě
retrospektivních
údajů
zachytil
i
něco
dění
odehrávajícího se v jeho kaţdodenní
současnosti před r. 1858.
Prvnímu dílu chybějí úvodní listy včetně
titulního, takţe není jasné, kdy přesně
zápisky vznikaly, ani jak autor své dílko
oficiálně nadepsal. Text rovnou začíná
zápisem o plánských jarmarcích neboli
výročních trzích. Zápisy jsou členěny
podle událostí a objektů, které ve své
době povaţoval za hodné zaznamenání. Karl Sauersick psal např. o
jednotlivých vrchnostech plánského
panství, střídajících se duchovních
nebo veřejných budovách, coţ je dnes
zvlášť významné z hlediska dokumentace památkových objektů. Poslední
záznamy v první knize jsou za rok
1825, i kdyţ podle charakteru zápisu je
pravděpodobné, ţe rukopis pokračoval
ještě na dalších listech. Ty uţ ale
podlehly zubu času.
Druhý svazek se dochoval bez úhony.
Na titulní straně je uveden text „Dějiny
města a panství Planá vytvořené ze
spolehlivých pramenů a ilustrované
Karlem Sauersickem sepsané v r. 1858
od narození
Páně“
zarámovaný
ornamentální ozdobou na vrcholu s
plánským městským znakem. Text je
členěn na paragrafy zaměřené na
různá témata, od událostí za vlády
jednotlivých šlechtických rodů aţ po
osudy a popisy městských památek.
Oba svazky autor, věren své profesi,
opatřil
vlastnoručními
ilustracemi
provedenými perem či tuţkou. V první
knize nakreslil pouze rodové erby, v
druhé např. i náhrobníky. Sauersicka
jako malíře totiţ zajímaly různé nápisy
a díky jeho kresbám víme, jaké opisy
kdysi nesly dnes jiţ značně ošlapané
nebo i nezvěstné náhrobní kameny
uvnitř i vně kostela Nanebevzetí P.
Marie.
I rukopisy malíře Karla Sauersicka
čekají, stejně jako práce jeho
předchůdců, na odborné zpracování,
coţ bude s ohledem na jejich
poměrnou rozsáhlost (237 stran),
úkolem pro následující generace.
M.Novotná

ELEKTRA 123 prodej z letáku
PROTON + PLANEO.
Nemusíte do Tachova. Najdete-li
v Plané a okolí nižší cenu,
půjdu pod ni.

Tel.: 374 798 700, 777 290 755
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

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.

Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech, Vlastimil Švejda,
tel. 374 794 895, 737 925 664,
e-mail:vlastimil.svejda@seznam.cz
Pronajmu dlouhodobě částečně
zařízený byt 2+1 (62 m2) v Chodové
Plané, sídliště Lučina. Nájemné
včetně všech energií a poplatků je
7.700 Kč/měs. Možnost nastěhování
do 1.6.2011. Kontakt: 739 543 402
Mk Salon - Půjčovna svatebních a
maturitních šatů-WWW.mksalon.cz
(velký výběr značkových svatebních
a maturitních šatů včetně doplňkůpánské 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.......

Nabízím krátkodobou i stálou
pomoc Vám, či pomoc při
ošetřování Vašeho blízkého.
Jsem ošetřovatelka s 35letou praxí
v nemocnici a u seniorů, nyní
v důchodu. Planá a okolí.

Tel.: 723 705 593.
Prodám garáž nad ZVAKem
Cena 75.000 Kč

Tel. 736 667 201
DVAADVACÍTKA PLANÁ
pro Vás jsme zastřešili zadní terasu
posezení na obou terasách
www.ubytovaniplana.cz
fc: BAR 22 PLANÁ

+420 777 655 706
Veškeré akce budou na facebooku

Nehtové a masážní studio,
pedikúra, Lenka Štulajterová,
tel. 736 443 443, oznamuje změnu
provozovny na adresu: rodinný dům
u koupaliště, ul. Horní 897, Planá.
Těším se na Vaši návštěvu.

Firma Nábytek Florián
zahajuje provoz prodejny v Plané,
náměstí Svobody 52
(dříve prodej bylinek).
Nabízíme tyto služby: prodej nábytku,
koberců, lina, dále elektrospotřebičelednice, pračky, televize a další.
Provádíme montáž
a opravu satelitů, DVB příjem,
společné antény
a kompletní TV-SAT služby.
Navštivte naši prodejnu,
rádi vás obsloužíme za zajímavé
zaváděcí cen

Prodám rodinný domek 3+1

Karel Býček
– zemní práce
Stavební činnost,

s zahradou a garáží ve Vys.Sedlišti.
Cena 1.200.000 Kč.

Planá, Nádražní 802,
tel. 604 879 002.

721 011 657, 724 862 891

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

Přijmeme čistotnou důchodkyni
na výpomoc do Penzionu22
v Plané. 777 655 095

p. Konopová

PLÁNSKÝ BIOGRAF
Středa 1.června
20.00 hodin, vstupné 65 Kč

USA
112 min.

Pondělí 13.června
20 hodin, vstupné 70 Kč

Červen 2011
USA
94 min.

HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ

ZDROJOVÝ KÓD

„Kam se ten svět řítí?“ Tahle otázka
napadne snad kaţdého, kdo pozná
ústřední pár velmi originální romantické
komedie. Vztah těchto dvou bytostí určují
jen dvě věci – příleţitostný sex a sloţitý
soubor
pravidel
vzájemného
koexistování, který by šlo shrnout dvěma
slovy – hlavně nezávazně. V hlavních
rolích uvidíte Natalii Portman (Emma) a
Ashtona Kutcher(Adam).

Kdyţ se kapitán Colter Stevens (Jake
Gyllenhaal)
probudí
v
sedadle
příměstského vlaku, netuší, kde se tam
vzal. Naproti němu sedí Christina
(Michelle Monaghan). Colter ji vidí poprvé
v ţivotě, ale Christina ho očividně dobře
zná. Colter Stevens zjišťuje, ţe se
probudil v těle jiného člověka. Neţ se
stihne z nastalé situace vzpamatovat, je
vlak rozmetán silným výbuchem.
Úterý 14.června
USA
20 hodin, vstupné 75 Kč
116 min.

Pondělí 6.června
20.00 hodin, vstupné 70 Kč

USA
114 min.

THOR
Thorovu (Chris Hemsworth) otci, vládci
bohů Odinovi (Anthony Hopkins), trvalo
spoustu let, neţ ve své říši nastolil křehký
mír. Jeho arogantní a domýšlivý syn ale
dělá všechno proto, aby tuhle rovnováhu
narušil. Kdyţ pohár trpělivosti jeho otce
přeteče, Odin Thora exemplárně potrestá.
Odebere mu jeho boţské schopnosti a
svrhne ho mezi obyčejné smrtelníky na
planetu Zemi.
Úterý 7.června
17.30 hodin, vstupné 80 Kč

USA
137 min.

PIRÁTI Z KARIBIKU NA VLNÁCH PODIVNA
Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli
kapitána Jacka Sparrowa v akčním
příběhu plném pravdy, zrady, mládí a
odchodů. Kdyţ se Jack setká se ţenou
ze své minulosti (Penelope Cruz), není si
jistý, zda jde o lásku - nebo zda tato ţena
jen „hraje na city“ a vyuţívá ho, aby našla
legendární Pramen mládí. Kdyţ ho
donutí, aby vstoupil na palubu Queen
Anne’s Revenge, lodi obávaného piráta
Černovouse (Ian McShane), Jack se ocitá
v nečekaném dobrodruţství.
Středa 8.června
17.30 hodin, vstupné 70 Kč

USA
96 min.

RIO
Rodinná komedie Rio je příběhem
vzácného papouška jménem Blu, který
ţije na malém městě se svojí paničkou
Lindou, s níţ tvoří nerozlučnou dvojku.
Linda ho před léty zachránila před
pašeráky, kteří ho ještě jako papouščí
miminko ulovili uprostřed brazilského
pralesa a odvezli do zasněţené
Minessoty. Blu se kvůli tomu sice nikdy
nenaučil létat, ale v bezpečí a pohodlí
Lindina domova se natolik zabydlel, ţe
pro něj není problém uvařit kávu, připravit
snídani, vyčistit si zuby nebo poslouţit.

ZKUS MĚ ROZESMÁT
Hvězdně obsazená komedie (Jennifer
Aniston, Adam Sandler, Nicole Kidman)
Plastický chirurg, který chodí s mnohem
mladší učitelkou, poţádá svou věrnou
asistentku, aby předstírala, ţe je jeho co
nevidět bývalou manţelkou, aby mu tak
pomohla urovnat jednu neuváţenou leţ.
Kdyţ se mu ale vymstí ještě několik
dalších lţí, vloţí se do věci i její děti a
všichni se společně vydávají na víkend
na Havaji, který jim všem zcela změní
ţivot.
Středa 15.června
USA
20 hodin, vstupné 70 Kč
130 min.

RYCHLE A ZBĚSILE 5
Nohou zašlapávají pedál plynu do
podlahy, jednou rukou řídí a v té druhé
třímají zbraň nebo aspoň ukazují
vztyčený prostředník. Jsou prostě rychlí a
zběsilí. Uţ popáté. Pod vedením reţiséra
Justina Lina, jenţ si vydobyl ostruhy na
předchozích dvou dílech slavné akčně
závodní série, se potkávají všichni staří
známí – Paul Walker, Vin Diesel a
Jordana Brewster – které tentokrát
doplňuje i akční hvězda první velikosti
Dwayne Johnson.
Pondělí 20.června
20 hodin,vstupné 60 Kč

USA
113 min.

NEZNÁMÝ
BONUS „velký divák“
Dr. Martin Harris (Liam Neeson) se
probere z komatu po autohavárii v Berlíně
a zjistí, ţe ho jeho vlastní ţena (January
Jones) vůbec nepoznává a jeho identitu
si přivlastnil úplně cizí muţ (Aidan Quinn).
Úřady, které mu nevěří, ho naprosto
ignorují. Pronásledují ho tajemní nájemní
vrazi a on je sám, unavený a na útěku.
Úterý 21.června
20 hodin, vstupné 65 Kč

USA
112 min.

LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI
Jamie (Jake Gyllenhaal) se ve chvíli, kdy
praštil s medicínou, stal profesionálním

flákačem. Jedinou věcí, kterou umí, je
balení holek. Tenhle talent vyţaduje
slušné přesvědčovací schopnosti, a tak
se Jamie nechá zlákat na práci
reprezentanta. Kdyţ čeká na audienci v
jedné čekárně, uvidí JI, krásnou a
smyslnou Maggii (Anne Hathaway).
Domluvit si rande zabere Jamiemu pár
minut, stejně dlouho trvá, neţ vzájemné
romantické oťukávání skončí v posteli.
Středa 22.června
USA
20 hodin, vstupné 70 Kč
113min.

TVŮJ SNOUBENEC,
MŮJ MILENEC
Na oslavě svých třicátých narozenin se
Rachel začíná trápit pocitem, ţe jí ţivot
zatím
nevychází
podle
jejích
představ.Spokojené flirtování její nejlepší
kamarádky a jejího okouzlujícího snoubence Dexe ještě podtrhne Rachelin pocit osamělosti - večer bude opět odcházet
domů sama. Tentokrát se ale ráno
probudí vedle Dexe, svého spoluţáka z
univerzity… a snoubence Darcy.
Pondělí 27.června
ČR
20 hodin, vstupné 75 Kč
90 min.

CZECH MADE MAN
Příběh sleduje jednu nečítankovou
kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny
alkoholika, ke králi internetových domén.
Nemoţné je moţné, padají normy,
konvence, pravidla. Uţ jako kluk pochopí,
ţe spolehnout se musí jedině sám na
sebe. „Totáčem“ 80. let kličkuje nepříliš
vzorově a přelomový listopad proţije
rovněţ nezvykle - mezi blázny v léčebně.
Po revoluci uţ to jede, ba letí. Nahoru, ale
i dolů. Na Pankrác a zpátky. ...
Středa 29.června
USA
20.00 hodin, vstupné 70 Kč 87 min.

KAZATEL
Post apokalyptický sci-fi thriller, zasazený
do alternativního světa – do světa
zpustošeného staletími válek mezi lidmi a
upíry. Příběh se točí kolem legendárního
Kazatele-bojovníka (Paul Bettany) z
poslední Války upírů, který nyní ţije v
tajnosti mezi ostatními utiskovanými lidmi
v antiutopických městech obehnaných
zdmi, ve kterých vládne Církev.

Ve vstupném je zahrnuta 1Kč
na fond kinematografie
Pro příznivce našeho kina jsme připravili
dva typy bonusových představení.
BONUS „malý divák“, který je určen pro
rodiny s dětmi - u vybraných dětských
představení jsme rozlišili dětské a dospělé
vstupné. Dospělí za plné a děti za ½ .
BONUS „velký divák“, výhodný pro dva - u
vybraných filmových produkcí při zakoupení
jedné vstupenky za plné vstupné máte druhou
za ½.
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