Všem našim čtenářům a jejich rodinám
přejeme krásné léto plné nevšedních
záţitků, ale také pohodu a odpočinek,
ať uţ je budou trávit někde na cestách,
u vody, po památkách, nebo jen tak
doma u nás v Plané.

Zprávy z města
Program plánského zastupitelstva byl
rozšířen o jedno mimořádné zasedání.
Konalo se v pondělí 6.června t.r. a na
programu byl jediný bod – rozhodnout,
zda město odkoupí pozemek s budovou sběrny odpadu v Kyjovské ulici.
Další jednání, tentokrát jiţ s kompletním programem, se konalo ve středu
15.června. Hlavním bodem bylo
schválení závěrečného účtu města
za rok 2010, 3. rozpočtové opatření,
majetkové záleţitosti. Usnesení z obou
jednání zveřejňujeme dále v listu.
Během prázdnin není ţádné jednání
plánováno. Po letní přestávce by se
měli zastupitelé sejít 7.září a na
programu by mělo být m.j. schválení
dvou nových vyhlášek města - o
omezení provozní doby pohostinských
zařízení a o vymezení území se zákazem hracích přístrojů a videoterminálů.

Slovo starostky
V posledních letech je stále častěji
porušován veřejný pořádek. Dochází
k rušení nočního klidu, znečišťování
veřejného prostranství, poškozování
majetku a jiným projevům vandalismu.
Příčiny nárůstu těchto jevů se nedají
zcela přesně definovat. Zvýšená míra
nezaměstnanosti, pocit nejistoty, dorůstající nová generace, jejíţ jedna část
nemá ţádné povinnosti a zodpovědnost. Výskyt těchto negativních jevů
se s letním obdobím můţe ještě zvýšit.
Proto bylo přijato opatření, při kterém
budou hlídky městské policie slouţit i
ve večerních a nočních hodinách v
okolí restaurací a heren nebo při
pořádání veřejnosti přístupných akcí.
Poţádali jsme také Policii ČR o
součinnost s policií městskou.
Naše město má v současné době 21
platných vyhlášek a 2 nařízení rady,
kterými se snaţí regulovat pořádek ve
městě. Kaţdý občan se s jejich zněním

můţe seznámit na oficiálních stránkách
města a kaţdý by je také měl znát.
Porušení nebo naopak nesplnění
povinnosti uloţené OZV znamená
naplnění skutkové podstaty přestupku,
za který je moţné uloţit pokutu aţ do
výše 30 tisíc korun.
Například v minulém měsíci se
uskutečnila v areálu koupaliště hudební
akce, kdy pořadatel, který si pro tuto
akci část koupaliště od nájemce
pronajal, porušil hned dvě vyhlášky a to
v několika bodech. Jedna z našich
vyhlášek stanovuje noční klid na dobu
od 22.00 do 6.00 hodin a druhá ukládá
pořadateli veřejně přístupné akce tuto
řádně ohlásit a ukončit ji do 24.00
hodin, coţ pořadatel neučinil. Z tohoto
důvodu podala Městská policie podnět
přestupkové komisi k prošetření tohoto
přestupku. Zároveň jsem byla ujištěna
nájemcem, ţe podobná „kulturní“ akce
se v tomto areálu jiţ konat nebude.
Přeji nám všem klidné období prázdnin
a dovolených.
Mgr. Martina Němečková, starostka

Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu v Plané
vyhlašuje výběrové řízení na místo
úřednice-úředníka odboru výstavby a
územního plánování Městského úřadu
v Plané. Veškeré informace o obsahu
přihlášky a poţadovaných příloh najdou
zájemci na úřední desce radnice. Na
její elektronické verzi na www.muplana
najdou vzory poţadovaných dokladů.

Nabídka nemovitosti
k prodeji
Zastupitelstvo města Planá rozhodlo
nabídnout k prodeji dům čp. 50 na
náměstí Svobody v Plané, včetně
pozemku st.p.č. 51/1, kat. území Planá
u Mar. Lázní. Nejniţší nabídka kupní
ceny 1.551.000 Kč.

Kostel ve Vysokém Sedlišti
V roce 2011 probíhala na kostele ve
Vysokém Sedlišti akce „Obnova oken a
dveří v kostele sv. Václava ve Vysokém
Sedlišti“. Kostel je kulturní památkou ze
14. století a město Planá jej získalo v

havarijním stavu v r. 2008 darem od
Římskokatolické farnosti.
Obnova oken a dveří navazovala na
rekonstrukci kostela, při které byla
obnovena
střecha
kostela,
byla
provedena výměna narušených částí
krovu a výměna klempířských prvků
i střešní krytiny. Dále byla vloni
opravena klenba lodi. Vyhořelá věţ
kostela prošla zásadní obnovou, kdyţ
byla na vrchol věţe vztyčena zcela
nová cibulovitá báň, vyrobená dle
dochovaných
dobových
fotografií.
Celkovou obnovou prošly i všechny
fasády objektu. Tato část obnovy byla
podpořena z norských fondů.
Stavební obnova oken zahrnovala
restaurování celkem devíti vitráţových
oken. Rozbité malby ve figurách byly
doplněny, chybějící díly se doplnily z
antického skla skládanými obdélníky a
celé okno se přeloţilo do nového olova
s
následným
pocínováním.
Restaurované
původní slohové
jednokřídlové
dveře
bočního
vstupu jsou vyrobeny z dubového dřeva. Silně
poškozené části
byly vyměněny a
chybějící části
byly doplněny.
Korpus dveří se
zpevnil, dveře
jsou napuštěny
roztokem proti
dřevokaznému
hmyzu a plísni.
Dveře čelního
vstupu
jsou
dvoukřídlé, vyrobené z měkkého
dřeva,
opatřené hnědým nátěrem. Silně
poškozené a uhnilé části byly
vyměněny a chybějící části doplněny.
Kovářské prvky byly demontovány,
repasovány a osazeny na původní
místo.
Projekt byl podpořen místní akční
skupinou Český Západ – Místní partnerství v rámci realizace Strategického

plánu LEADER z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova.
V současné době provádí MAS a Státní
zemědělský intervenční fond kontrolu
administrace projektu. Předpokládáme,
ţe po kladném výsledku kontroly bude
vyplacena dotace ve výši 90 % nákladů
vynaloţených na restaurátorské práce.
Díky realizaci projektu byla zachována i
pro budoucí časy přirozená dominanta
krajiny i obce s velkou historickou
hodnotou.
Ing. J.Ťupa

přátelské setkání bývalých spolupracovníků z UDZČ, jejich rodin a přátel a
příznivců dechové hudby, a proto je
program takový, jaký je.
Program: 14 – 14.10 h zahájí předseda
spolku, od 14.10 do 19 hodin k tanci
i poslechu hraje dechová kapela
Nýřaňanka. Volná prohlídka muzea.
Prodej občerstvení zajištěn. Akce bude
zakončena v 19 h.
Za Radu Hornicko-historického spolku
Vás zve Jan Teplík.

Upozornění na povinnosti
pořadatelů veřejných akcí
Mezi příjemné stránky léta patří také
pořádání různých kulturních i jiných
akcí. To s sebou často nese mimo jiné
zvýšenou hladinu hluku. Co však jedny
těší, druhé můţe rušit aţ obtěţovat.
Jak se ve svém článku zmiňuje paní
starostka, platí v Plané obecně
závazné vyhlášky upravující podmínky
pro pořádání veřejnosti přístupných
akcí (OZV č. 4/2010) a o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných
činností (OZV č. 5/2010).
Vyhláška č. 4/2010 se týká všech
kulturních a sportovních akcí s veřejnou hudební produkcí a s poslechem
hudby, která je přístupná veřejnosti a
koná se na veřejných prostranstvích ve
vlastnictví Města Planá i na pozemcích
soukromých
vlastníků.
Pořadatel
takové akce musí písemně nejméně
5 dní předem oznámit konání akce
správnímu odboru Městského úřadu
v Plané. V oznámení uvede jméno a
kontakt na sebe. Dále se v oznámení
uvede jméno, příjmení a kontakt na
osobu, která zajišťuje pořadatelskou
sluţbu. Vyhláška dále stanoví, ţe akce
musí být ve všední den ukončena do
22 hodin, o víkendu a ve státem
uznaných dnech pracovního klidu do
24 hodin.
Vyhláška č. 5/2010 pak stanoví dobu
nočního klidu od 22 hodin do 6 h ráno.
MM

Bude se vypínat
V pátek 1.července t.r. od 8.30 do 11 h
bude vypnuta elektřina v části Plané –
čistírna odpadních vod, jatky, čerpací
stanice Benzina. V uvedené době bude
prováděna oprava trafostanice na
jatkách.

Sváteční hornické
odpoledne
Hornicko-historický spolek Planá zve
na tradiční hornickou slavnost. Koná se
v sobotu 9.července od 14 h u hornického muzea v Sadové ulici. Při
letošním slavnostním odpoledni jde
především o vytvoření prostoru pro

Plánský Koupák jiţ popáté…
Planou čeká tento měsíc opět velký
letní hudební svátek, letos navíc
s příchutí kulatých narozenin. V sobotu
23. července se v areálu plánského
koupaliště uskuteční od 14 h jiţ
5. ročník open air festivalu Plánský
Koupák 2011. Producenti festivalu,
který jiţ dva roky po sobě zvítězil v
anketě Tachovského deníku jako nejlepší kulturní akce roku 2009 a 2010 na
Tachovsku, věnovali i letos přípravě
programu mimořádnou pozornost. A
tak se opět podařilo získat pro Planou
špičkové republikové umělce i zajímavé
regionální kapely. Hlavním letošním
„tahounem“ je velmi populární skupina
CHINASKI, která v uplynulém roce
stačila posbírat řadu prvních cen v
různých celostátních hudebních soutěţích a anketách, takţe se dá říci, ţe je
na vrcholu své slávy a popularity.
Skupina absolvovala úspěšné republikové turné, které se však našemu
příhraničí zdaleka vyhnulo. A protoţe
Chinaski jsou na české hudební scéně
skutečným pojmem, nabídka směrem
ke kapele byla jasná – podium
Plánského Koupáku bude vaše!
Jakmile bylo vše potvrzeno smlouvou a
my jsme to zjara oznámili přes média
do světa, ihned se strhla lavina zájmu o
to, kdy začne letošní předprodej. Takţe
lze předpokládat, ţe se bude opakovat
situace jako vloni s Michalem Davidem
– bude dračka o vstupenky.
Dalším z vystupujících bude
hodně známá a proslavená osoba
české hudební scény – zpěvák Ondřej
Ládek, který si říká XINDL X. Jde o
praţského rappera s kytarou, který se
pokouší nalézt nový přístup k českému
písničkářství. Tvoří auto-protest-songy,
ve kterých kombinuje hip hopové
frázování s folkem, jazzem a blues.
Letos trochu přitvrdil, na Koupák si
připravil speciální vystoupení, které
nazval Elektrické léto. Těţištěm jeho
písní však zůstávají texty, ve kterých
má stejnou váhu jak pokus o osobní

výpověď, tak i smysl pro ironii. Proto
má tolik příznivců a vůbec není divu, ţe
se i podle ohlasů na něj do Plané těší
stovky jeho fandů a fanynek…
Na Koupáku se letos potkáte i
s populárním MARKEM ZTRACENÝM.
On se vlastně jmenuje Miroslav
Slodičák a uţ se stal idolem nejen pro
své vrstevnice, ale i pro ţeny, dívky a
paní mnohem mladší i starší. Na své
umělecké jméno si prý tak zvykl, ţe si
ho chce nechat změnit i v občance. A
hlavně, chce, aby se Marek Ztracený
junior jmenoval i jeho potomek, který
spatří světlo světa začátkem července.
Svým původem je „náš“ – Západočech
– narodil se totiţ před 26 lety v Ţelezné
Rudě. Kromě toho, ţe zpívá a písničky
si i skládá, je i velmi slušným klavíristou. Hře na tento vskutku královský
nástroj se věnuje od dětství a tak na
praţské konzervatoři vystudoval právě
klavírní skladbu. V roce 2008 se
v rámci Českého slavíka stal Objevem
roku a jeho první album Ztrácíš je jiţ
dávno zlaté. Výborně reprezentoval
např. v Polsku, kde na festivalu
Rzeszow zabodoval v kategoriích Zpěv
a Nejlepší píseň.
Z regionálních kapel vás potěší
chlapík se zlatým hlasem v hrdle –
MARTIN ČARNÝ a jeho BAND. Martin
není na Koupáku nováčkem, poprvé
stál na jeho pódiu v roce 2007 – a
sklidil tehdy velké ovace. Nejinak tomu
jistě bude i letos. Skupina SKAVARE,
z nedalekého městečka s Prusíkovým
minerálním pramenem, hraje styl,
kterému se říká ska – a umí ho velmi
dobře. Však uslyšíte. Festival otevřou
kluci z mladé plzeňské kapely FRIDAY,
která nám předvede zase jiný styl –
melodický punk říznutý rockem a
popem. A po nich se vám představí
vítěz letošního ročníku plzeňské
hudební soutěţe Múza – skupina
s úsměvným názvem ZOUFALEC. Ţe
skutečně umí a proto stanuli v soutěţi
desítek kapel na příčce nejvyšší, o tom
se budete moci přesvědčit na vlastní
uši. A letos, protoţe slavíme malé,
kulaté narozeniny – bude i takové
půlnoční překvapení pro všechny ty,
kterým se ještě nebude chtít odejít
domů. Moţná přijde kouzelník, ale
třeba i DEEP PURPLE nebo STATUS
QUO…
Jak vidno – i letos bude stát
Koupák za to, abyste si v sobotu 23.
července udělali čas a přišli. Platí jako
vţdy – ani nějaká ta přeháňka nemůţe
ohrozit celodenní špičkový program.
Všem doporučuji si včas si zajistit
v předprodeji (zlatnictví Petra Šetka na
náměstí anebo doporučte známým síť
Ticketstream – prakticky všechna
Infocentra
v
ČR)
zvýhodněné
vstupenky. Také letos se po nich, díky
těm, které jsme vám představili, opět
zřejmě jen zapráší… A pak uţ jen –

dobrou náladu a nevšední hudební
záţitky.
Jiří Fejt st., Erion Production Planá

Svatá Anna oţila kulturou
V sobotu 18. června 2011 oţil vršek
Svatá Anna kulturním odpolednem,
které pořádalo město Planá ve
spolupráci s partnerským městem
Tirschenreuth. I přes nepřízeň počasí
na vršek zavítalo zhruba 200
návštěvníků. Ti měli moţnost shlédnout
vernisáţ výstavy současných i historických fotografií vršku a jeho okolí,
výtvarná díla ţáků ze základních škol z
Plané a další výstavy týkající se
minulosti regionu. Poté, co byly u
penzionu slavnostně otevřeny nově
zbudované cyklostezky, se přesunul
program do interiéru svatoanenského
kostela. Zde se odehrál koncert
jazzové kapely ZUŠ Planá, vyhlášení
výsledků výtvarné a fotografické
soutěţe
a
koncert
smíšeného
komorního souboru KOZTliveCZ. Celé
kulturní odpoledne bylo zakončeno
českoněmeckou mší, kterou vedl P.
Mgr. Jaroslav Šašek spolu s Georgem
Flierlem, farářem z Tirschenreuthu.
Pokud jste neměli moţnost zúčastnit se
slavnostní vernisáţe a vyhlášení
výsledků soutěţe, navštivte Městské
kulturní středisko v Plané, kde je do
28.července k vidění převáţná část
soutěţních fotografií, a ve větším
formátu
prezentované
fotografie
vítězné, i se jmény svých tvůrců.
Výstava se na Svatou Annu opět
navrátí 29. – 31.července v souvislosti
s konáním tradiční Svatoanenské pouti.

moţností vyuţití vršku a spokojenosti
s jeho současným stavem. Smyslem
ankety je pomoci městu i dalším
vlastníkům pozemků na Sv. Anně
správně zacílit budoucí snahy o obnovu
této lokality. Při kulturním odpoledni
bylo nashromáţděno nemalé mnoţství
anketních lístků. Vyhodnocení ankety
spolu s širším popisem dalších záměrů
budoucího vyuţívání a udrţování vršku
naleznete v některém z dalších čísel
Plánského měsíčníku.
Bliţší
informace
ke
konanému
kulturnímu odpoledni či celému záměru
revitalizace vršku Svatá Anna poskytne
Daniel León na tel. 774 846 266 nebo
e-mailovém kontaktu:
daniel.leon@cpkp.cz.
Akce se konala s podporou Programu
přeshraniční spolupráce CíL3 – Česká
republika – Bavorsko.
Fotografie z kulturního odpoledne:

Výstava soutěţních fotografií

Prázdninový provoz
v městské knihovně
Potěšující informaci máme pro čtenáře
navštěvující plánskou knihovnu.
O letních prázdninách nebude letos
provoz knihovny přerušen. Omezena
bude jen půjčovní doba. Oddělení pro
dospělé bude otevřeno v pondělí a ve
středu vţdy od 9 do 12 a od 13 do 16 h
a v pátek od 9 do 12 a od 13 do 15 h.
Dětské oddělení bude otevřeno v úterý
a ve čtvrtek vţdy od 9 do 12 a od 13
do 16 h.
Čtenáři mají také moţnost po domluvě
si vypůjčit knihy na celé prázdniny, aniţ
by byli upomínáni.
Městská knihovna děkuje všem, kteří
se zapojili do výtvarné soutěţe o
Maskota dětského oddělení. Celkem se
v knihovně sešlo 45 prací. Všechny
jsou vystaveny v prostorách půjčovny
pro děti. Po prázdninách bude
vyhlášen a odměněn vítěz (vítězové –
neboť se zúčastnily i třídní kolektivy a
skupiny dětí) a nejlepší Maskot bude
provázet akce knihovny v dalším
školním roce…
I.Vasuková

Připomínáme …

Ocenění vítězů soutěţe

Divadlo v přírodě

Kulturní akce byla součástí dalších
aktivit Města Planá, jejichţ cílem je
snaha o oţivení Sv. Anny. Návštěvníci
akce mohli vyplnit anketu, která
zachycuje názory veřejnosti ohledně

sebou deštníky. V představení hrají
Michal Pavlík, Anthony Bilić, Jan
Hrdlička, Lucie Kracíková, Jaroslav
Blaţek, Alena Pavlíková, Viktorie
Rečková,
Evţen
Bočkor,
Anna
Sýkorová a Jakub Sedláček. Více
informací na našich internetových
stránkách:
www.divadlopodkova.estranky.cz

Divadlo Podkova zve na svou přírodní
scénu v Pavlovicích - Josefově Huti v
údolí Mţe na tradiční letní premiéru,
tentokrát na konverzační komedii KDO
ROZVÁŢE GORDICKÝ UZEL?, která
se koná v sobotu 9. července 2011 od
17:00 hodin. Naši scénu najdete 50
metrů po proudu od místní hospůdky
Za Řekou (nedaleko níţ je moţno
zaparkovat). Divadlo je dostupné také
vlakem od Plzně - nachází se 10 minut
chůze ze stanice Pavlovice. Vstupné
na představení je dobrovolné, místa se
předem nerezervují. Vzhledem k tomu,
ţe se zde koná vţdy jen jedna
premiéra a nereprízuje se, hrajeme i v
případě deštivého počasí - prosíme,
aby se diváci v takovém případě
nenechali odradit, ovšem vzali si s

… majitelé psů přihlášených do
evidence MěÚ Planá si mohou
vyzvednout sáčky na psí exkrementy
v kanceláři č. 3 – přízemí vpravo od
vchodu.
… zájmovým spolkům, občanským
sdruţením, sportovním oddílům atp.,
které by měly zájem o partnerskou
spolupráci s podobně zaměřenou
organizací z Tirschenreuthu, aby se
jejich zástupce obrátil na paní
starostku,
případně
předal
do
podatelny písemnou informaci o jaký
spolek atp. se jedná a uvedl nutné
kontakty (telefon, e-mail).

Kéţ lavičko, kéţ bys
promluvila…
Lavička v tichém zákoutí městského
parku, nebo ve stínu stromu na
náměstí, slouţící unavenému poutníku
k odpočinku, nebo jako útočiště
milenců … na první pohled naprosto
bezkonfliktní věc.
Stačí se však projít za pěkného
slunečného dne po plánském náměstí,
abychom pochopili, ţe tak jednoduché
to s lavičkami zase nebude.

Po svém nástupu na radnici jsem byl
aţ překvapen, jak často je takové
zdánlivě banální téma, jako lavičky, na
pořadu dne. Občané se ve svém
postoji k lavičkám dělí v zásadě na dvě
poloviny. Kdyţ říkám poloviny, myslím
tím opravdu, ţe obě skupiny jsou
přibliţně stejně početné. Problém je
v tom, ţe jedni říkají : Sem s lavičkami,
je jich tu zoufale málo a jsou potřeba.
Druzí naopak míní (někdy i dost
hlasitě): pryč s lavičkami, jsou jenom
zdrojem nepořádku a různých nekalých
činností.
Opravdu je to pro nás, které si občané
zvolili do vedení města, těţké
rozhodování.
Příkladem za všechny budiţ osud
jedné z laviček, která započala svou
pouť na pěší zóně v Havlíčkově ulici,
pak byla po hlasitých protestech
občanů přemístěna do ulice Zahradní a
nyní konečně spočívá v krásném místě
na břehu Anenského rybníka.
Přesto jsme se v radě města nedávno
rozhodli nakoupit pět nových kamenných laviček z mrákotínské ţuly.
Váháme zatím s jejich rozmístěním –
musí být posazeny, pokud moţno, tam,
kde jejich existence nebude nikoho
pohoršovat, musí na ně být vidět,
nejlépe kamerou, aby se ztíţila jejich
devastace nebo odcizení. Moţná se
některé z nich ocitnou v parčíku před
školou na náměstí nebo u kostelíku sv.
Petra a Pavla.
V rozpočtu města máme připraveny
ještě další peníze na doplnění
mobiliáře. S nákupem dalších laviček
však zatím otálíme, protoţe se na jejich
umístění nemůţeme shodnout.
Jak je vidět, téma „lavičky“ je silně
kontroverzní. Proto bychom uvítali
jakékoliv vaše názory na ně, v jakékoliv
podobě, ať uţ osobně, na Facebooku,
v mailu, v návštěvní knize na stránkách
města, nebo v tomto měsíčníku.
Pavel Nutil

plánská hnízda kaţdoročně zajímají a
prověřují jejich stav. Při letošní kontrole
našel na hnízdě ve Hřbitovní ulici 3
vejce a sedící samici. Podle jeho
názoru se jedná o náhradní snůšku,
moţná i nový pár. Pokud samice
mláďata vysedí, bude nutná ještě jedna
prohlídka hnízda, aby mohl mláďata
okrouţkovat. Komín u zámku byl při
kontrole
obsazen
celým
párem,
pravděpodobně i s mláďaty, ale zatím
to ještě není na 100 % (dospělci byli
na hnízdě, mláďata nebyla vidět). Po
kontrole dalších čtyř plánských hnízd
konstatoval, ţe jsou uţ více roků
neobsazena.
MM

Dům dětí a mládeţe

Dětská burza podzim - zima
Po úspěšné jarní burzičce pro naše
dítka jsme se rozhodli uspořádat
dětskou burzu i na podzim. Proto
neváhejte, a pokud budete mít volnou
chvilku, vykliďte skříně Vašim ratolestem, přeberte hračky i dětské
potřeby. Zjistěte, co Vám chybí, nebo
čeho máte více a přijďte prodat či
nakoupit do nastávajícího školního
roku. Předpokládaný termín (upřesním
v dalším čísle) je 17. září 2011.
Za burzateam se na vás těší,
Katka Matějková

Kulturní
a
okrašlovací
spolek
–
KOS
pro
vás v červenci připravil 6 repríz
putovního projektu Divadla bratří
Formanů. Obludárium bude v Plané
k vidění od 9. do 15. července na
zámeckém nádvoří.
Po dobu hostování divadla v Plané
(4. – 16.7.) bude otevřeno v sídle
KOSa (v objektu Hafan studia,
Dukelských hrdinů 102) denně od 10
do 22 h.

Průzkum čapích hnízd
v Plané
Začátkem června proběhl průzkum
obsazenosti čapích hnízd v Plzeňském
kraji. Zajímalo nás, jak si letos stojí
plánská hnízda. Letošní „čapí“ sezóna
totiţ uţ zkraje nevypadala nijak dobře.
Hnízdo u zámku bylo obsazeno docela
brzy. Zato hnízdo ve Hřbitovní ulici bylo
dlouho neobsazeno, potom se tam
jeden pár na několik dnů objevil, ale
zase zmizel. Nakonec ale i na tomto
hnízdě čápi usedli.
Začátkem května byl nalezen na
náměstí jeden mrtvý čáp, nevíme ale
dosud, zda to byl některý z těch, kteří
se v minulých letech vylíhli v Plané.
Pan Makoň ze záchranné stanice
ptactva v Plzni patří mezi ty, kteří se o

Jiţ tradičně bude u rozhledny k vidění
také KRATOCHVILNÝ AUTOMAT.
Jeho protagonistky vyzývají své
příznivce, aby jim napsali, jaké filmy by
chtěli v letošním automatu shlédnout.
Filmová
přání
pište
na:
automat@hafanstudio.cz - nejpozději
do konce července.
Těšíme se na vás a na společné
kulturní záţitky.

Na 26. - 28. srpen pro vás připravujeme VÝLETNĚNÍ 2011.
Tentokrát jiţ třídenní kulturní program,
který oţiví zajímavá místa Plané –
kostel Sv. Petra a Pavla, prostor u
rozhledny na Bohušově vrchu, budovu
v předzámčí a zámecké nádvoří, atrium
školy Na Valech.
Program zahrnuje výstavu (scénografky L. Konopíková a D. Chocholáčová),
divadla (Koňmo, Hafan studio, kejklíř
Púpa, Dokonalé ženy, Divadlo Vosto5),
muziku (Orchestr Péro za kloboukem,
Ponožky pana Semtamťuka, Traband)
a další doprovodné akce.

Den dětí
V sobotu 28.května t.r. jsme společně
oslavili DEN DĚTÍ. V tento slunečný
den se sešlo 258 dětí, 213 dospěláků,
50
dospělých
organizátorů
a
účinkujících.
Pro
všechny
byla
připravena
POHÁDKOVÁ CESTA, odváţní mohli
vyzkoušet
lezeckou
stěnu.
Na
koupališti přítomné čekalo vystoupení
aerobiku a břišních tanců. Pobavila nás
klaunka Pepina, která dětem rozdala
spoustu balónků. Pro tvořivé byly
připraveny výtvarné dílny a velký zájem
byl o malování na obličej. Překvapením
byl zásah u ohně malých hasičů a
moţnost podívat se z plošiny na
Planou z výšky. O hudební doprovod
se postaral DJ Dejv a závěr celého
odpoledne patřil hudební skupině
Vysmátí komáři.
Dovolte mi touto cestou poděkovat
všem, kteří se podíleli na organizaci
celé akce, především plánským
hasičům, účinkujícím a vám všem, kteří
jste na tuto oslavu dne dětí přišli.
Šachy
V sobotu 4. června se konal v jídelně
ZŠ
Planá
náměstí
4.
ročník
Otevřeného přeboru ţáků Plané v
šachu. Zúčastnilo se 22 dětí z Plané,
Karlových Varů, Sokolova, Plzně a
Tachova. Naše děti byly úspěšné
v kategorii starších ţáků – Al Saleh

Mohamad obsadil 2. místo a Martin
Bruna 3. místo. V kategorii mladších
ţákyň byla Blanka Brunová na 1. místě.
Za organizaci této akce děkujeme p.
Brunovi a p. Jaklovi.

Tenis
Tenisový oddíl TJ Sokol Planá ve
spolupráci s DDM uspořádal 11. června
v rámci Dne dětí 4.ročník otevřeného
turnaje v tenise ţáků a dorostu. Celkem
se zúčastnilo 41 hráčů – z Plané,
Chodové Plané, Mariánských Lázní,
Stříbra, Tachova a Přimdy.
Soutěţilo se v kategoriích Babytenis –
9 let a mladší (vítězka Martina
Chladová z Mar. Lázní, Mladší ţáci 10
– 12 let (Tereza Pham, Planá). Starší
ţáci 13 a 14 let (Tomáš Mráček,
Stříbro), Mladší dorost 15 a 16 let
(Vladimír Hodan, Stříbro).
Sponzoři: TO TJ SOKOL Planá, DDM
při
ZŠ
Planá
náměstí,
Firma
EHRMANN s.r.o. Stříbro, OTS Tachov.
Všem sponzorům a organizátorům
akce velmi děkujeme.
Výsledky výtvarné soutěţe Cestou
necestou 2011
Soutěţe se zúčastnilo 15 škol a DDM.
Celkem jsme obdrţeli 301 výtvarných
prací.Děkujeme porotě, která neměla
lehkou úlohu. Jak to celé dopadlo, si
můţete přečíst na výsledkové listině na
www.zsplananamesti.cz). Všem děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme!
Vernisáţ výstavy se konala 22.
června. Vystaveny byly všechny práce
zaslané do soutěţe. Celou akci zahájil
pěvecký sbor ZŠ Planá náměstí pod
vedením p.Vršky. Všem výtvarníkům,
které vybrala porota, jsme předali
odměny a diplomy. Svým vystoupením
nás také potěšila děvčata z krouţku
břišních tanců, která tančí pod vedením
p. Sedláčkové. Všem účinkujícím děkujeme. Poděkování patří p. Cvrčkové,
která nás celou vernisáţí provázela, p.
Bostlovi za zajištění technické části a p.
Ludvíkovi za dokumentaci celé akce.
V kostele Petra a Pavla se sešlo 120
zájemců o dětskou kresbu.
Velký dík
Školní rok je za námi a všechny děti uţ
se těší na volné prázdninové dny.
I v domě dětí budou prázdniny.
Sejdeme se jen s těmi, kteří se přihlásili
na Malé letní tvoření, příměstský tábor
nebo letní výtvarný tábor.
Ráda
bych
touto
cestou
poděkovala
všem
vedoucím
krouţků, kteří se po celý školní rok
pravidelně věnovali našim dětem.
Lezecký krouţek vedl J. Novotný a D.
Bartoš, nad šachovnicemi si děti
„lámaly hlavu“ společně s V. Hrbáčkem, na šachové turnaje jezdily s
J. Brunou. Na krouţku děti vařily s J.
Horáčkovou a výtvarný krouţek vedla
D. Říhová. Sportu se věnovala M.
Švejdová a A. Schreilová. Na břišních

tancích s děvčaty tančila R.Sedláčková
a aerobik vedla M. Pelánová. F. Šilhavý
se věnoval tenistům. Maminky s dětmi
se
scházely
pod
vedením
A.
Seemannové
a
K.
Matějkové.
V klubovně volného času se kaţdý den
děti setkávaly s M. Beranovou. Ještě
jednou všem děkuji za vedení krouţků
a také za pomoc při akcích, které dům
dětí pořádal.
Některé krouţky budou v novém
školním roce pokračovat, ale rádi
bychom naši nabídku rozšířili, proto
zájemce o práci s dětmi prosím, aby se
ozvali během prázdnin.
Tak krásné prázdniny a v září zase
nashledanou !!!!!!!!!
Letní putování – Fotografická soutěţ
– připomínáme
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
e-mail
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.
Za DDM Lenka Vivodíková

Pozvánka na 3. Trabi výlet
Autoklubu Planá
Akce se koná 16.července t.r.. s tímto
programem: sraz účastníků do 8.45 h
na parkovišti u LIDLU ve Stříbře, kde
bude akce zahájena. Je určena všem
majitelům, vyznavačům a příznivcům
vozů Trabant i ostatních výrobků
koncernu IFA (DDR) a i dalším
motoristickým zájemcům s vozy i jiných
značek, kteří při přesunu pojedou na
konci kolony. Startovné se neplatí.
Účastníci si platí vstupné a oběd.
9 h - začátek prohlídky Hornického
muzea ve Stříbře (cca 1 hodina),
vstupné 80 Kč, po dobu prohlídky
výstava vozidel účastníků (místo bude
upřesněno).

Další místa výletu:
2. Planá – Galerie ve věţi v kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Z ochozu 48
m vysoké kostelní věţe se naskýtá
krásný výhled do okolní krajiny
(výstava vozidel).
3. Oběd v Plané
4. Muzeum Českého lesa v Tachově
(vstupné 20 Kč), po dobu prohlídky
výstava vozidel na parkovišti pod
náměstím.

5. Spanilou jízdou přes Chodský Újezd,
Zadní Chodov, Kyjov, Chodovou
Planou, Výškov, Kříţenec, návrat do
Plané.
6. Rozhledna na Bohušově vrchu v
Plané, postavena v roce 1909, výška
pouze 16 m z plánovaných 27 m.
7. Posezení s opékáním špekáčků
v Plané (moţno zakoupit v Plané,
Penny - řeznictví Procházka).
Z výletu bude, jiţ tradičně, vyhotovena
fotokniha o 16 stranách na základě
závazné objednávky. Délka trasy výletu
cca 69 km. Pořadatel si vyhrazuje
právo změny programu.
Více informací na
www.oranzada.estranky.cz a
www.trabime.cz
Srdečně zve za pořadatele Josef
Trabas Bělohlávek, mobil: 724 215 152

Jak před bleskem ochránit
domácnost?
V souvislosti s aktuálním vývojem
bouřkového počasí připojují hasiči
několik rad týkajících se ochrany obydlí
před úderem blesku. V prvé řadě je
nutné mít v pořádku hromosvodní
soustavu. Hromosvod slouţí především
jako vnější ochrana budov před
poškozením bleskem a před vznikem
poţáru od blesku. Hromosvod ochrání
dům a jeho obyvatele před poţárem
nebo mechanickými a jinými neţádoucími účinky bleskového proudu.
Také osoby nacházející se uvnitř nebo
vedle objektu by měly být díky tomu
chráněny před zraněním či dokonce
smrtí kvůli průchodu bleskového
proudu.
Jako zařízení mající souvislost s
elektřinou musí být kaţdá hromosvodní
soustava udrţována v provozuschopném stavu a procházet pravidelnou
revizí. Ta by měla být provedena
licencovaným
revizním
technikem
přinejmenším kaţdých 5 let u běţných
objektů, v případě více rizikových
budov (kde např. hrozí nebezpečí
poţáru a výbuchu) pak jednou za dva
roky. Hromosvod musí být povinně
nainstalován zejména na ty budovy,
kde opravdu existuje reálné ohroţení a
kde by mohl blesk ohrozit ţivot a zdraví
osob nebo způsobit značné majetkové
škody. Jedná se například o činţovní
domy, školské či zdravotnické budovy,
průmyslové objekty, stavby na návrší
atd.
Během bouřky však nejsou v ohroţení
jen lidé, ale škody hrozí i našim
elektrospotřebičům a vůbec všem
přístrojům napájeným elektřinou. Blesk
je totiţ pulsní jev, který se v některých
parametrech chová jako vysokofrekvenční proud. Jako elektrický
fenomén má tak blesk vliv na veškerá
elektrická zařízení na zemi nejen
v blízkosti bouřky, ale můţe mít dopad

na elektrické přístroje i ve střední
vzdálenosti. Stačí pouze, aby blesk
udeřil do elektrického vedení nebo
jiného vodiče (telefonní vedení, datové
kabely apod.) a přepěťový impuls
způsobený zásahem blesku můţe
poškodit či nenávratně zničit spotřebiče
v okruhu několika kilometrů. I na velké
vzdálenosti pak můţe mít impulsní
přepětí v elektrické síti způsobené
úderem blesku za následek poruchy
chodu
spotřebičů
napájených
elektřinou a sníţení jejich ţivotnosti.
Počítače, audiotechnika, domácí videa,
ovšem i domácí kuchyňské spotřebiče,
plynové kotle apod. – v kaţdém
z těchto přístrojů se dnes nacházejí
elektronické obvody, které mohou být
při bouřce nenávratně zničeny.
Samotný hromosvod, který je většinou
konstruován především na ochranu
budovy před poškozením bleskem a
před vznikem poţáru od blesku, nám
v ochraně domácích elektrospotřebičů
příliš nepomůţe.
Pojistky a jističe jsou proti úderu blesku
téměř bezmocné, proto je vhodné se
na moţné účinky bouřky předem
připravit. Ještě před jejím příchodem, či
před delším opuštěním domácnosti je
třeba v domě odpojit od elektrické sítě
všechny spotřebiče, které nemusí být
nutně v provozu, odpojit anténní
přípojku od televize, telefonní linku od
modemu počítače apod., aby nedošlo
k jejich poškození či zničení.
Řešením můţe být moderní zařízení
slouţící k ochraně proti pulsnímu
přepětí, tzv.přepěťová ochrana, která
chrání nejen proti výbojům blesku, ale
obecně proti jakýmkoliv prudkým
výkyvům napětí v elektrické síti.
Svodiče bleskových proudů a svodiče
přepětí svedou přepěťový impuls
bezpečně do země nebo do takového
místa, kde nezpůsobí škodu. Stejně
jako v případě hromosvodů však platí
jasná pravidla: vhodná zařízení a
přístroje chránící náš dům před
podobnými riziky bychom měli vybrat
aţ po konzultaci s kvalifikovanými
odborníky a odborné firmě bychom
také měli svěřit jejich následnou
instalaci a pravidelnou údrţbu. Na
závěr ještě upozornění: přepěťová
ochrana nenahradí hromosvod.
Velitel zásahové jednotky SDH
města Planá, Josef Švarcbek

Kam s ním?
Ten problém měl uţ Jan Neruda před
více neţ 100 lety. Dnes, kdy je tu
sběrný dvůr, zelené kontejnery na sklo,
ţluté na plasty, modré na papír a uţ i
červené
na
vyslouţilé
elektrospotřebiče, by se zdálo, ţe problém
s odpadem uţ konečně zmizel. Vše je
v pořádku, odpad můţete zodpovědně
roztřídit a ekologicky uloţit. Doslouţí-li

vám
pneumatiky nebo akumulátor,
dovezete je do sběrného dvora a je to
vyřešeno. Ideální stav, říkáte si. Ovšem
jen do chvíle, kdy se rozhodnete pro
drobnou stavební úpravu. Napřed
budete muset něco ubourat a potom
znovu vybudovat. Dílo se zdařilo, ale
najednou je tu jeden takřka neřešitelný
problém. Doma vám stojí kolečko
vybouraného betonu a cihel. Kam
s ním? Zkusíte to ve sběrném dvoře v
Plané, ale ouha. Kdybyste přijeli
s plastem, starou ledničkou nebo
shnilou trávou, ţádný problém. Ale
beton nebo cihly? Jediná odpověď –
nebereme. Musíte s tím na skládku do
Černošína. Při představě, jak budete
tlačit kolečko patnáct kilometrů ke
skládce a ještě zdolávat serpentiny pod
Třebel, se zpotíte uţ předem. To se
raději vrátíte domů a plné kolečko
postavíte na své místo. Nezbude neţ
hromádku na dvorku obcházet a
vymýšlet, co s ní. Ţe byste navečer, aţ
se setmí, naloţili těch pár cihel opět na
kolečko a vyvezli ho na nějakou cestu
do lesa za Planou? Tak se to dělalo
dříve, to ještě ale nebyly známy pojmy
ekologie a ţivotní prostředí. Protoţe
dnes uţ jste v tomto směru vzdělaní,
tuto myšlenku rychle zavrhnete. Proto
tu hromádku necháte tam, kde leţí a
pomalu si na ni zvykáte. Vţdyť
nesmrdí, nerozpouští se, nekontaminuje spodní vody a není jedovatá.
Prostě se s ní naučíte ţít.
Miloslav Antropius

… a zase změny na náměstí
Jednou z nejcennějších památek
v městské památkové zóně se mně jeví
morový sloup na náměstí Svobody.
Bohuţel, kamenná krása tohoto
monumentu je po velkou část roku
znehodnocena těsně vedle stojícími
prodejními stánky.
V radě města jsme se proto opakovaně
zabývali umístěním městského trţiště,
aţ jsme se rozhodli provést opatření
spočívající ve změně trţního řádu a
přesunu trţiště na jiné místo.
Od 1. července bude tedy trţiště
fungovat
na
místě
současného
parkoviště vedle domu čp.57. Jiţ dříve
v minulosti tam trţiště bývalo. S jeho
přesunem samozřejmě souvisejí i
změny v parkování na náměstí. Na
místě současného trţiště budou nově
vyznačena parkovací stání, na místě
nového
trţiště
bude
parkování
zakázáno, s výjimkou vozidel slouţících k obsluze prodejního místa. Aby
občané nepřišli o moţnost bezplatného
parkování v blízkosti pošty, bude
parkoviště před domy čp. 55 a 54
určeno k bezplatnému krátkodobému
parkování (s parkovacím kotoučem).
Všechny
výše
uvedené
změny
nastanou od 1.července t.r.

Kdyţ uţ tu píši o změnách na náměstí,
musím se ještě zmínit o tom, ţe
v brzké době bude k parkovišti před
kinem osazen parkovací automat. Mělo
by se jednat o stejný typ, který uţ od
začátku
roku
úspěšně
funguje
uprostřed náměstí. Bez ohledu na to,
kdy bude nový automat osazen, od
1.července platí moţnost
parkovat
před kinem buď s parkovací kartou,
nebo s parkovacím lístkem.
Doufám, ţe popsané změny budou ku
prospěchu situace na náměstí, a ţe
občanů, kterým bude nová situace
vyhovovat, bude víc neţ
těch
nespokojených.
Pavel Nutil

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc
červenec 2011:
1.7.2011 v 17 h – vernisáţ druhé
výstavy letošní sezóny v Galerii ve
věţi, na které se představí tachovský
výtvarník Josef Koutný. Hudební
doprovod : Věra Kestřánková – klarinet
a Jiří Lukeš – akordeon. Otevření
galerie: Út - Pá 14 - 16 a So a Ne 14 –
17 h.
2.7.2011 v 17 h – kostel sv.Petra a
Pavla v Plané - Sdruţení výtvarníků
SAMAT představí dvě své členky
Zdeňku Pavlíčkovou s olejomalbami a
Alenu Berkovou, která se zabývá
především enkaustikou, coţ je výtvarná
technika malby rozehřátým voskem.
Otevřeno bude: So a Ne 15 -17 h..
8.7.v 18 h - Husova pouť aneb Cesta a
mýty – 4. etapa 3.ročníku Husova pouť
přivede účastníky k nám do Plané.
Budou zde nocovat a připravují
seminární program, který můţete
navštívit v plánském biografu od 18 h.
Vstup volný.
11.7 a 25.7 od 18 do 20 h Zumba
dance mix - Umělý povrch ZŠ náměstí
(u lezecké stěny, při nepřízni počasí
v tělocvičně). Nechcete o prázdninách
zahálet? Přijďte si zacvičit a pobavit se
v rytmu zumby s cvičitelkou Evou
Čurkovou. Vstupné na hodinu 50 Kč.
Tradiční anenská pouť se bude konat
29.-31.7.
Pátek 29.7.- dopoledne - pěší pouť po
staré poutní cestě z náměstí na Svatou
Annu a českoněmecká mše sv. v
kostele sv.Anny u Plané.
V 17.30 h kostel sv.Petra a Pavla
v Plané. Historií města Vás provede
PhDr.Markéta Novotná – přednáška
s projekcí o historii města (vstupné
50 Kč).
Ve 20 h v kostele sv.Petra a Pavla
v Plané - Slavnostní večer k 760. výročí
první písemné zmínky o městě Planá.
Vystoupí muţský vokální kvintet
Hlasoplet. Vstupné130 Kč.
Sobota 30.7. od 9 do 19 h program na
náměstí Svobody:

9 – 17 h anenské trhy na náměstí,
v 9 h plánská kapela mladých talentů –
Vysmátí komáři, v 10 h – Kouzlí a
čaruje kouzelnice Janka, v 10.30 h
Z pohádky do pohádky – komponovaný
pořad hudebního divadla Hned vedle
pro děti, 11.30 h – Chodovarka,
12.30 h – přichází kouzelnice Janka,
12.45 h – Chodovarka podruhé,
14.00 h - čarodějka „Balónka" s
balónkovou show, 14.30 h – Ledecká
dudácká kapela, 16 h – plánská
kapela Čágo Band, 16.45 h Kouzelnické rozloučení s poutí, 17 – 19
h Čágo Band.
Podrobný program, včetně všech
doprovodných
akcí,
najdete
na
letáčcích a plakátech. Doprovodné
akce:
Vestibul a zahrada radnice: 9 – 16 h
výstava bonsají, suiseki a nerostů.
Vystavují p.Moulis st., p.Vošáhlík,
p.Divišová, p.Seidlová a mladí talenti.
Na prostranství za školou budou jako
kaţdý rok kolotoče a zábavné atrakce.
Galerie ve věţi: 9 - 12 a 14 - 17 h
výstava obrazů tachovského výtvarníka
Josefa Koutného.
Kostel sv.Petra a
Pavla v Plané: 14 - 17 h výstava tvorby
Zdeňky Pavlíčkové a Aleny Berkové.
Městské kulturní středisko 9 - 17 h
fotografické výstavy. Dům dětí a
mládeţe: 10 - 16 h letní kreativní dílny
pod vedením Lenky Vivodíkové.
Neděle 31.7. – komentovaná prohlídka
města za doprovodu PhDr.Markéty
Novotné v 10 a ve 14 h, vţdy od kostela sv.Petra a Pavla, vstupné 50 Kč.

Další informace
V otvírací dobu městské knihovny a
kulturního střediska máte moţnost
navštívit dvě zajímavé výstavy. V
prostorách městské knihovny výstavu
prací fotografického spolku Planá a
v podkrovním sále městského kulturního střediska je umístěna výstava
k fotografické a výtvarné soutěţi
projektu revitalizace vrchu Svatá Anna.
Provozní
doba
kulturního
a
informačního
střediska
je
přes
prázdniny shodná s otvírací dobou
městské knihovny.
Podrobnější informace:
mks@muplana.cz,
www.muplana.cz
374 794 223, 728 488 038

Husova pouť
aneb Cesta a mýty
Husova pouť se koná ku připomínce
cesty Jana Husa na kostnický koncil.
Obsahem tohoto česko-německého
projektu je rekonstrukce první části
Husovy cesty s výchozím bodem na
hradě Krakovci a závěrem v Bärnau,v
Bavorsku. Letošní jiţ 3.ročník zavede
poutníky i k nám do Plané. 8.července
můţete navštívit seminární program

v plánském biografu, který je zaměřený
na Jana Husa a pozdější interpretaci
jeho osoby českou a německou
historiografií. Tento seminární program
je připravený studenty historie a
příbuzných oborů z ČR a Německa a je
přístupný široké veřejnosti. V případě
zájmu se můţete k poutníkům přidat.
Podrobnosti
najdete
na
www.husovapout.cz

Prázdninová štafeta
Velké soutěţní putování po turistických
zajímavostech plzeňského regionu
zavede návštěvníky i na rozhlednu na
Bohušově vrchu.Seznam štafetových
míst a účastnický list si můţete
vyzvednout v informačním středisku
v městské knihovně.

Připomínka k uţívání hřiště
V MŠ Smetanova je vybudováno
krásné hřiště, které slouţí jak dětem
z MŠ, tak veřejnosti. Rodiče mohou
zakoupit čip za 250 Kč a se svými
dětmi areál navštěvovat. Současně se
zápisem do seznamu obdrţí provozní
řád hřiště. Důrazně prosím, aby byl řád
dodrţován v plném rozsahu. Děti musí
být pod dohledem odpovědné osoby,
která dbá na bezpečnost, pořádek
a po vstupu do zařízení uzavírá areál.
Často se po zahradě pohybují děti
starší 10 let, děti, které nemají zakoupený čip, nebo děti bez doprovodu
rodičů. Tyto děti sypou písek na
dopadové plochy, dělají nepořádek v
umývárně, ničí herní prvky a to vše
vede k postupné devastaci areálu.
Děkuji za pochopení.
Provoz hřiště o prázdninách: v červenci
jsou v MŠ děti, takţe pro veřejnost je
hřiště v provozu ve všední dny od 16
do 20 h, o víkendech od 9 do 20
h. V srpnu je MŠ uzavřena (od 1. do
28.8.), takţe hřiště je veřejnosti
přístupné ve všední dny i o víkendech
od 9 do 20 h.
-----------------------------------Mateřská škola jiţ několikátým rokem
pořádala olympiádu pro děti. Účastnili
se jí vítězové školních kol obou MŠ.
Akce se konala na městském stadionu.
Závodníci soutěţili ve třech disciplinách
- skoku, běhu a hodu. Na tuto akci nám
opět přispěli známí sponzoři – tiskárna
LIEBLPRINT rodiny Lieblovy vytiskla
pro všechny děti papírové medaile,
paní Štětková z firmy ABRUS darovala
skutečné medaile a diplomy pro vítěze.
Oběma sponzorům moc děkuji.
N.Kvasničková,
ředitelka

Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální
rozvoj
Investice do Vaší budoucnosti
Projekt „S přáteli se ţije lépe“ končí
Všechno krásné, co má začátek, musí
také jednou skončit. A tak na ZŠ Planá
náměstí končí jeden z projektů
spolupráce s Ludmilla - Realschule
z bavorského Bogenu.
První částí tohoto projektu byla
prezentace českých tradic na vánoční
akademii v Bogenu.
Druhou částí byl výměnný pobyt
v Kynţvartu, kde děti společně strávily
čtyři zajímavé dny.
Poslední částí se stala lehkoatletická
olympiáda, které se zúčastnilo 50
německých a
200 českých ţáků.
Němečtí studenti byli začleněni do
českých týmů. Soutěţilo se v různých
lehkoatletických disciplinách a vítězové
si odnesli hodnotné ceny.
Po vydatném obědě ve školní jídelně
se vydali ţáci obou škol na výlet do
Mariánských Lázní, kde na ně čekala
prohlídka
parku
Boheminium
a
procházka po mariánsko-lázeňské
kolonádě.
Projekt hodnotíme velmi kladně. Škola
získala vybavení, které se bude pouţívat při dalších akcích společných
s bogenskou školou, ať jsou sportovního nebo kulturního charakteru.
Upevnila se navázaná přátelství – ţáci
komunikují i nadále pomocí internetu.
Během předvánoční návštěvy byly
prezentovány tradice a zvyky českých
Vánoc. Ţáci obou škol zdokonalili své
jazykové schopnosti a komunikativní
dovednosti. Němečtí přátelé se během
výletů a exkurzí seznámili s historickými památkami naší země. Během
sportovních činností byla podpořena
teamová kompetence, tj. spolupráce,
respektování jednotlivců a skupinové
práce, nadále se rozvíjela fyzická a tím
i
psychická
odolnost
mládeţe.
S.Gomoláková

Ţáci přispěli na charitu
Naše škola se zapojila do projektu
"Čtení pomáhá". Cílem projektu je
umoţnit spojit potěšení ze čtení s
radostí z pomoci druhým. Ţáci naší
školy se na základě doporučení svých
učitelů českého jazyka zaregistrovali
na internetové stránce
www.ctenipomaha.cz. Po registraci
na této stránce si vybrali ze seznamu
knihu, kterou důvěrně znají a poté
odpovídali na 4 otázky s knihou
související. Pokud „minitest“ zvládli,
obdrţeli fiktivních 50 Kč, které mohli

věnovat některé z publikovaných
charitativních akcí. Finanční skupina
ČEZ, jeţ je jedním ze zakladatelů
projektu, 50 Kč investuje reálně do
vybraného
charitativního
projektu.
Během tří měsíců tak ţáci naší školy
investovali
obdivuhodnou
částku
16.300 Kč. Tento projekt pokračuje,
přidejte se k nám. Čtěte a pomáhejte
druhým!
Za ZŠ nám. Svobody, M. Pelánová

… seriál pokračuje
Josef a Franz Heissingerové
Při představování plánských kronikářů
nelze zapomenout ani na dva syny
Josefa Heissingera, majitele domu 35/II
(po 2. sv. válce zbořeno) a ţivností
sítaře (= řešetáře), jednoho z mnoha
plánských
starousedlíků
tohoto
příjmení.
Josef (1838-1878), pojmenovaný po
otci, se narodil v Plané jako nejstarší z
Heissingerových synů. Vystudoval
gymnázium v Chebu a jako dvacetiletý
vstoupil do řádu křiţovníků s červenou
hvězdou. Po teologických studiích a
vysvěcení byl ustaven výpomocným
kaplanem v Kraslicích, poté delší dobu
působil jako kaplan v Lokti a naposledy
spravoval
faru
u
kostela
sv.
Bartoloměje v Chebu. Zemřel předčasně ve věku 40 let a byl pochován na
tzv. starém hřbitově v Chebu, který byl
po 1. světové válce přeměněn v park.
Svůj vlastivědný spis Josef Heissinger
nazval
„Vzpomínky
na
Planou“
s podtitulem „Krátké dějinné pojednání
o osudech města Plané a jejího okolí,
sestavené a uspořádané Josefem
Heissingerem v únoru 1863 v Praze a
30. března 1864 v Kraslicích“. Ono
„krátké“ pojednání mělo obsahovat 650
rukou psaných stran. Křiţovník Josef
Heissinger je dle uvedených časových
údajů
napsal
v dobách
svých
praţských teologických studií, resp.
prvního
sluţebního
působení
v Kraslicích, tj. jako 25letý. Dnes se
můţeme jen dohadovat, nakolik byl
inspirací pro sepsání jeho vzpomínek
stesk po rodném hnízdě, které opustil
jako gymnazista, aby se sem uţ nikdy
natrvalo nevrátil. Krasopisně provedená kniha údajně obsahovala 22 kapitol
od prvopočátků města, které autor kladl
poněkud nepodloţeně do 10. století, aţ
po topografii okolních panství a zdobila
ji perokresba ne zcela přesně
zachycující město v r. 1678. Autor sice
neuváděl historické prameny a další
podklady, z nichţ čerpal, jeho dílo bylo
nicméně povaţováno za nejlepší z
tehdejších prací o minulosti Plané a
Plánska.
Mladší z Heissingerů, Franz (18401921), absolvoval stejně jako bratr
Josef chebské gymnázium. V r. 1863
byl po studiu na praţské univerzitě

aprobován k výuce zeměpisu a
dějepisu na středních školách a
nastoupil jako suplent na piaristické
gymnázium v rakouském Kremsu. Od
března 1865 vyučoval na městské
reálce v Lokti. V r. 1866 se oţenil
s Marií
Kuchenhartovou,
dcerou
někdejšího
plánského
purkmistra
Johanna Kuchenharta. Od r. 1870 byl
ustanoven ředitelem loketské reálky a
současně zvolen poslancem zemského
sněmu za volební obvod Loket-Bečov.
V říjnu 1870 jako ředitel zahajoval
provoz nově otevřeného učitelského
ústavu v Trutnově a nakonec v letech
1879-1902
vedl
učitelský
ústav
v Chebu, odkud odešel do důchodu,
přičemţ byl za zásluhy obdařen titulem
školního rady. Stejně jako Josef byl
v Chebu i pochován. Víme jak vypadal,
neboť je známa jeho fotografie
pořízená patrně po odchodu na
zaslouţený odpočinek.
Franz Heissinger byl povaţován za
spisovatele jiţ od svých učitelských let
(psal především o Chebsku), ale na
rozdíl od bratra obrátil pozornost k
rodnému městu aţ v pokročilém věku.
Na 140 stranách sepsal pod titulem
„Rodina
Heissingerových,
její
příbuzenské vztahy podle stavu k roku
1914. Pozdrav současníkům, zdar
následovníkům. Cheb 3. července
1914.“ Dílko bylo sice zamýšleno jako
rodinná kronika, avšak mezi ryze
osobními vzpomínkami obsahovalo
i uţitečná konkrétní fakta ilustrující
městské poměry zejména v době
autorova dětství a mládí, tj. okolo
poloviny 19. století.
Kronikářské počiny obou bratří jsou
dnes oficiálně nezvěstné a mezi
dokumenty dochovanými k dějinám
města chybějí. Snad budoucnost
přinese příjemné překvapení a jejich
rukopisy budou uloţeny k ostatním
letopisům věnovaným předválečné
Plané a okolí.
M.Novotná

přičinili tito hráči: brankář Tomáš
Černý, obránci Jiří Kopča, David
Sovka, Petr Vomáčka, Jiří Vejvoda,
Tomáš Mikač, Martin Ovčačík, Oto
Horvát, Vojtěch Lafata, záloţníci
Tomáš Vejvoda, Dominik Sovka, Quoc
Anh (Adam), Pham Viet (Tomáš),
Lukáš Švejda – kapitán muţstva,
útočníci Filip Peklo, Tomáš Vomáčka,
Vladislav Vaněček, František Šatra.
Bonusem pro toto druţstvo byla účast
na mezinárodním turnaji Coppa Clodia
v Itálii, ve městě Chioggia ve dnech 9.
aţ 13.června t.r. V naší dorostenecké
kategori U19 jsme ve skupině hráli s
GSD Gambarare (Itálie) 1:1, s Tus
Sommerberg (Německo) 2:1, s ASD
Falcko Cavarzere (Itálie) 0:1, AC
Pontecorr ASD 0:0. Tyto výsledky nám
určily v semifinále nejsilnější tým
domácí ASD Falcko Cavarzere, kde po
vynikajícím výkonu našeho druţstva
jsme bohuţel prohráli 2:1. Přesto
atmosféra byla vynikající – bez
nadsázky nám fandil celý stadión.
Utkání o třetí místo s druţstvem AC
Pontecorr ASD se stalo naší exhibicí a
výsledek 4:0 je pro soupeře ještě
milosrdný. Na turnaji jsme tedy obsadili
krásné třetí místo, dostali jsme krásný
pohár a ještě jsme získali pohár za Fair
Play, tj. za nejslušnější druţstvo v dané
kategorii U19 – Juniores.
Chtěl bych na závěr poděkovat všem
sponzorům, kteří nám pomáhají
získávat tyto sportovní záţitky. Mezi
nejhlavnější
patří
Město
Planá,
StoraEnso Planá, Novostav Planá,
Magic-Cars Planá. Všem hráčům bych
chtěl
poděkovat
za
vzornou
reprezentaci svého klubu a města, ve
kterém ţijeme, a v jejich fotbalové
kariéře popřát mnoho dalších úspěchů.
R.Sovka, J.Mikač,
trenéři dorostu

Úspěch mladých plánských
fotbalistů
Plánským dorostencům se podařil
husarský kousek, kdyţ po postupu
z okresního přeboru dorostenců do
krajské soutěţe opět vyhráli svou
skupinu. Z dvaceti šesti zápasů krajské
soutěţe se nám podařilo 17x vyhrát,
3x remízovat a 6x jsme odešli poraţeni.
V celkové tabulce jsme tedy obsadili
1. místo s 56 body a skóre 79 : 44.
Umístili jsme se v tabulce před druţstvy
SŠ Plzeň, Plzeň Doubravka, Sokol Bor,
Radnice, Stříbro, Radnice atd.
Po celou dobu soutěţe jsme podávali
vyrovnané výkony a soudrţnost
kolektivu, tréninková píle a celková
trpělivost a síla osobností nás nakonec
dovedla aţ k tomuto vítězství. O toto se

Výlet do Prusin
Dne 19. 5. jsme se my, ţáci 6. a 7.
třídy, vydali na výlet do Prusin (okres
Plzeň-jih) na ekovýchovu aneb „Co se
děje v trávě“. Do Prusin jsme dorazili
v 9.30 hod, tam nás přivítaly dvě
pohledné dámy – Bára a Vlasta, které
si nás vzaly na starost. Rozdělili jsme
se na dvě skupiny podle tříd. 7. třída
šla do staré školy, kde si ţáci vyráběli
náramky z vlny a navzájem si kreslili
tetování z borůvek. Mezitím 6. třída

pozorovala, co se děje v trávě. Za chvíli
jsme se vyměnili a šli se podívat na
ovce, psy, kočky, kozy a husy. Na
louce jsme asi 15 minut chytali a s
pomocí lupy určovali hmyz podle klíče.
Bylo to zábavné a poučné. V Prusinách
se nám velmi líbilo, rychle to uteklo a
uţ jsme zase jeli zpět domů.
Ţáci 6. a 7. třídy

Studentský projekt pomáhá
seniorům na Facebook
Projekt přibliţující moderní komunikační technologii seniorům připravili
studenti VŠE v Praze. Výukový modul
www.jaknafacebook.eu umoţňuje překonat seniorům nedůvěru a obavy
z nové technologie.
„Senioři patří k věkové skupině, která
Facebook příliš nevyuţívá, ačkoliv
s internetem často a rádi pracují.
Facebook přitom nabízí uţitečné
komunikační funkce, které právě
senioři mohou s úspěchem pouţít.
Zdálo se nám zbytečné, aby mezi
Facebookem a seniory stála bariéra
předsudků a obav, proto jsme se
rozhodli seniorům připravit uţivatelsky
přívětivé
a bezpečné
nácvikové
prostředí“.
Studenti svůj nápad úspěšně realizovali
a
seniorům
jej
představili
prostřednictvím komunitního webu
www.sedesatka.cz, určeného právě
seniorům, který měsíčně navštíví
desetitisíce dříve narozených.
„Dostupnost
nových
internetových
komunikačních technologií seniorské
populaci je často omezena zvýšenými
nároky na uţivatelskou zdatnost.
Typickým uţivatelem Facebooku je
člověk, pro kterého je internet médiem
stejně samozřejmým, jako třeba televize. Senioři
však na internetové
informační dálnici potřebují zpočátku
navigovat, zkoušet si jízdu na trenaţéru, učit se dopravním pravidlům“.
Projekt
www.jaknafacebook.eu
je
jednou z moţností, jak předcházet
budoucímu sociálnímu vyloučení seniorů. Bezbariérový přístup k internetu
a komunikačním sítím totiţ otevírá
okno do světa i lidem, kterým věk a
zdravotní
problémy
neumoţňují
kaţdodenní sociální kontakt.
Kontakt: Bc. Antonín Hráský,
VŠE Praha, 721 564 564,
hrasky@centrum.cz

ŘKC v červenci 2011
poutě u katolíků v Plané a okolí.
1.7. v 17 h v Plané, Nejsv. Srdce J.,
3.7. v 16 h pouť v Bernarticích,
9.7. v 10 h Lestkov Sv. Prokopa,
14 h na Sv. Anně svatba.
Svatoanenské kolečko:
28.7. v 15 h Vysoké Sedliště
29.7. v 9.15 h – Planá náměstí –
procesí na sv. Annu,

v 10 h Sv. Anna - hlavní pouť.
Ve 14.30 Brod n.T. – Sv. Jakuba.
30.7. v 9.30 h Domaslav,
11 h Mich.Hory, 12.30 h Broumov,
14 h Štokov, 17 h Kyjov.
31.7. v 10 h SVATÁ ANNA – zveme
všechny na tuto českou pouť, svozy
z ostatních obcí, téţ zpět. Občerstvení.
16 h Chodová Planá-Deutsche Messe.
Změny vyhrazeny.
Kontakt tel. 607202127,
e-mail : sasajara@seznam.cz
Dovolená:
nechat se „políbit" volnou chvílí
„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte
a jste obtíţeni a já vás občerstvím,"
praví Jeţíš.
„Počkat na svou duši“ - ve volných
chvílích je dobré „počkat" na svou
duši, která zůstala někde ve světě
hektiky, povinností, plánování, a
„nechat ji k sobě přijít". Ve zklidnění a
uvolnění je člověk otevřen pro zcela
nové zkušenosti, vnímá vědoměji své
já, své tělo, dech, tlukot srdce, sluneční
paprsky, ale i blahodárnost stínu.
Člověk vidí kolem sebe věci, které jinak
ve spěchu přehlédne. K tomu často
nepotřebuje ani zrak a sluch, ale
jednoduše srdce...
„Bez volných chvil je člověk neúplný a
rozkouskovaný
na
části"
(R.
GUARDINI).
Umět se zastavit - velmi často se
člověk v dnešní době ničí proto, ţe si
uţ neumí udělat volný čas a zastavit
se, porozhlédnout se a uvědomit si
sebe sama; uţ si netroufá zamyslet se,
protoţe se leká zodpovědnosti. Spěch
mu dává dojem ţivota. Ve skutečnosti
se pouze ohlušuje, utíká před sebou
samým a odsuzuje se k pudovému
ţivotu. Není uţ zcela člověkem, ale
dostává se na úroveň zvířete. Ochota
zastavit se je první krok, který člověku
dovolí vrátit se k sobě samému. Máš-li
strach zastavit se, můţe to skutečně
znamenat, ţe máš strach potkat sám
sebe. A máš-li strach ze setkání se
sebou samým, je to proto, ţe uţ na
sebe nejsi zvyklý, jiţ se neznáš, bojíš
se svých výčitek a poţadavků. Být
ochoten zastavit se znamená být
připraven
pohlédnout
na
sebe.
Nemusíš ale na sebe hledět sám. Sobě
plně porozumíš a sebe poznáš jen ve
světle Boha, který tě stvořil k
naplněnému ţivotu.
Nezabíjej čas, je ti dán Prozřetelností
Boţí; Bůh je v něm přítomen, zve tě k
přemýšlení a k rozhodnutí, aby ses stal
více člověkem.
JáŠa

Poděkování
Děkuji za velmi pěknou sportovně-kulturní akci v sobotu odpoledne
18.června t.r. na Svaté Anně. Vedle
slavnostního otevření cyklostezky zde

bylo moţno shlédnout zajímavé
historické fotografie s komentáři.
Výstava dětských prací a amatérských
fotografií s vyhlášením výsledků jen
umocňovala proţitky. Velmi příjemným
doplněním slavnostní atmosféry byla a
hudební produkce.
Jsem ráda, ţe jsem měla moţnost zaţít
jedinečné oţivení Svaté Anny. Všem
pořadatelům, účinkujícím a výtvarníkům moc děkuji.
J. Basáková

Chcete naladit Prima LOVE?
Prima LOVE vysílá v multiplexu 3, ve
kterém vysílaly programy Z1 a Public
TV.Pokud jste tedy donedávna mohli
naladit tyto stanice, měli byste naladit i
stanici Prima LOVE. Jestli přijímáte
televizní signál přes satelit a máte
potíţe s naladěním PL, poraďte se
s dodavatelem, u kterého jste satelitní
zařízení koupili. Pro bezproblémový
příjem je velmi často třeba upravit
příjmovou anténu. Právě zde se můţe
skrývat důvod, proč nejde PL naladit.
Pokud máte tento problém, poţádejte
správce vašeho domu, aby STA
upravil. Další informace najdete na
www.iprimacz/novinky/jak-naladitprima-love
nebo
na
kontaktu
signal@iprima.cz.

Blahopřejeme …

… všem plánským občankám a
občanům, kteří v měsíci červnu t.r.
oslavili svá ţivotní jubilea. Jsou to paní
a pánové Pavlína Babičková, Mária
Baláková,
Růţena
Blahoutová,
Jaroslava Buzková, Anna Časarová,
Josef Dvořák, Zbislav Eisenhammer,
Františka Egerová, Anna Flíčková,
Mária Grundzová, Anna Kalistová,
Josef Karban, Bohumil Kohout, Karel
Kolerus, Emilie Kompánková, Alois
Kovařík, Alois Krátký, Marta Kriţanová,
Antonie Matoušková, Marie Plochová,
Anna Rajdlová, Jiří Šilhavý, Magdaléna
Šmatová, Marie Štruncová, Bohumila
Švarcbeková, Margareta Švejdová,
Ţofie Tejklová, Petr Veselý, Dana
Zdvořáková.

Majitel papouška děkuje
V pondělí 6.června t.r. mi uletěl
papoušek Čaký (Rosela Penant).
Děkuji tímto plánským a tachovským
hasičům, Městské policii v Plané, přátelům a všem ostatním, kteří se
zúčastnili jeho odchytu. Přeji jim mnoho
úspěchů v jejich náročném poslání a
snaze pomoci lidem v kaţdé situaci.
R. Donoval

Usnesení 6. ZMP ze dne
6.6.2011 U 23 –ZMP schválilo:
- program 6.jednání a ověřovatele
zápisu p.ing. Pavla Nutila a p.Petra
Nyče.
- nabytí nemovitostí, stavební.parcely
č.1616, zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 245 m2, s budovou bez čísla
popisného nebo evidenčního a poz.
parcely č. 1020/4, ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 843 m2,
v k.ú. Planá u Mar. Lázní, od Sdruţení
obcí pro vybudování a provozování
skládky Černošín, za kupní cenu
1.500.000 Kč + DPH v platné sazbě,
s podmínkou, ţe před uzavřením kupní
smlouvy bude zrušeno zástavní právo
smluvní, kterým jsou nemovitosti
zatíţeny.

Usnesení 7. ZMP ze dne
15.6.2011 U 24 – ZMP schválilo:
-program 7.jednání a ověřovatele
zápisu p.RSDr. Josefa Švarcbeka a
p.ing. Karla Vrzalu.
- závěrečný účet Města Planá a zprávu
o přezkoumání hospodaření za rok
2010 s výrokem „souhlas bez výhrad“.
- výsledek hospodářské činnosti města
za rok 2010 a jeho rozdělení: část ve
výši 500.000 Kč odvod do rozpočtu
města, zbývajících 89.013,69 Kč bude
ponecháno jako nerozdělený zisk
s moţností
průběţného
čerpání
v následujících obdobích po schválení
ZMP.
- upravený plán investičních akcí na rok
2011 a investiční záměr na období
2012-2014.
- třetí rozpočtové opatření 2011 –
příjmy ve výši 76,250 mil. Kč, výdaje ve
výši 86 mil.Kč, další zdroje financování
ve výši 9,75 mil. Kč – a to včetně
mimořádné splátky úvěru na akci
„rekonstrukce topných kanálů“ ve výši
750 tis.Kč v měsíci červnu 2011.
- splátkový kalendář na úhradu půjčky
poskytnuté Plánským sluţbám, s.r.o.
na nákup traktoru dle U ZMP č. 21/1 ze
dne 27.4.2011.
- výroční zprávu o městské honitbě za
rok 2010.

U 25 – ZMP rozhodlo:
- dát souhlas ZŠ Na Valech k podání
ţádosti o dotaci ve výši do 3 mil.Kč
z ESF - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Osa Počáteční vzdělávání, jehoţ garantem je MŠMT ČR.

- ţe výše stanovených měsíčních
splátek úvěru na akci „rekonstrukce
topných kanálů“ se nemění.
- ţe volné finanční prostředky ve výši
10 mil. Kč budou uloţeny na ročním
termínovaném vkladu u banky, která
předloţí nejvýhodnější nabídku.
v majetkoprávních záleţitostech:
- prodat pozemek p.p.č. 2230/9 o
výměře 30 m2 v k.ú. Svahy
p.Mališkové, za kupní cenu 1.500 Kč,
splatnost kupní ceny před vkladem
kupní smlouvy do KN.
- odloţit rozhodnutí o prodeji lesních a
zemědělských pozemků města Planá v
kat.území a obci Mähring, SRN, na
neurčito.
- neprodat pozemek, p.p.č. 1507/2 o
výměře 738 m2 v k.ú. Planá u M.L.
- neprodat pozemek, p.p.č. 784 o
výměře 4.119 m2 v k.ú. Křínov.
- vyhlásit záměr prodeje pozemků,
p.p.č. 598/4 o výměře 1.518 m2, p.p.č.
641/1 o výměře 7.211 m2 a p.p.č.
641/2 o výměře 3.237 m2, v k.ú.
Vysoké Sedliště.
U 26 – ZMP uloţilo:
- RMP předloţit na 8.jednání znovu
informaci o kauze „gumárna“ včetně
návrhu, jak se vypořádat se zástavním
právem na zajištění pohledávky ve výši
1.430.205 Kč.
- RMP připravit návrh obecně
závazných vyhlášek – o regulaci
výherních hracích přístrojů a jiných
technických zařízení a o regulaci
provozní doby restauračních zařízení.
T: na 8.ZMP
- RMP předloţit rozbor nákladů na
právní sluţby v roce 2010 s informací,
kterých uvedených soudních sporů se
týkají a jaký je výsledek těchto sporů.
T: na 8.ZMP

Prodám garáž v Plané nad
ZVAKem, cena 69.000 Kč.
T.č. 736 667 201.
Prodám byt 3+1 v Plané, levně!
Byt ve Fučíkově ulici, 1.patro,
plastová okna, zateplení, nová fasáda.
K bytu patří 2 sklepy a balkon v
mezipatře. Plocha je 80 m2. RK nevolat.

Prodej bytu v OV, o celkové výměře
68,8 m2. Byt se nachází v klidné, dobře
situované ulici, blízko centra, MŠ, ČSAD,
nemocnice, hřbitova i koupaliště
(Smetanova ul.). Je po celkové
rekonstrukci - nový plynový kotel,
topení i trubky v mědi, plovoucí podlahy,
dlažba, nová plastová okna, koupelna se
sprchovým koutem bez vany, oddělené
WC s oknem, členěný na 3+1+1 místnost
v suterénu s umyvadlem+ sklep.
Je udržovaný, zde nekouříme. V domě
bydlí 4 rodiny, má novou střechu,
vbrzku i nové vchodové dveře.
Výhled z obývacího a dalšího pokoje do
zahrad, ostatní do ulice. Volný do
jednoho roku. Půdorys zašlu mailem
z hodmar@seznam.cz.
Vbrzku i na internetu.

Pekařství a cukrářství v Plané
na náměstí Svobody u kina Vám denně
nabízí široký sortiment čerstvých výrobků :
pečivo, chléb, dopékané přímo na
prodejně, jemné pečivo –teplé bábovky,
záviny, cukrářské výrobky – minizákusky,
dorty na objednávku, lahůdkářské výrobkyobložené mísy, zmrzlinu. Veškerý
sortiment lze objednat v jakémkoliv
množství. Každý týden různé akční slevy na
vybrané výrobky. U nás nakoupíte za
nejnižší možné ceny.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv prodejny.

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

Mobil: 604 439 436.

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.
Volná restaurace k pronájmu
od září 2011. Informace:
Květinářství, náměstí Svobody 17,
Planá, tel. 603 503 861.

PRACOVNÍ NABÍDKA
Restaurace v Plané přijme

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

Tel: 721 380 096

Chcete ovlivnit svoji pracovní
dobu a výši svého příjmu?
Staňte se obchodním zástupcem
WÜSTENROT. Hledáme schopné a
pracovité kolegy. Pro oblast Mar. Lázně,
Cheb a Tachov.
Nástupní podpora 60.000 Kč.

Volejte 605 154 538
Byt I.kat. k pronájmu
na náměstí v Plané, nájem 7.000 Kč.

Tel.č. 724 344 994.
Pronajmu nebytový prostor uprostřed
náměstí Svobody (po nehtovém studiu).
Ihned volné. Kontakt: 603 112 724.

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.

Nově psí salón
v přízemí domu čp. 22,
náměstí Svobody v Plané.
Facebook: psí salón Planá,

Přijďte k nám a nechte o sebe pečovat.......

www.dogsalon.info

Malířské a lakýrnické práce,

Kompletní úprava, koupání, poradenství,
prodej kosmetiky. Objednávky ihned.

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

Karel Býček – zemní práce
Stavební činnost, Planá,
Nádražní 802,
tel. 604 879 002
Strojní výkopové práce,terénní úpravy,
inženýrské sítě, základové desky, hrubé
stavby, dlažby zámkové i kamenné,
obrubníky, ploty, meliorace, drenáže,
základní doprava do 6 tun, řezání živice,
svislá izolace objektu.

777 655 095
p. Konopová
Město Teplá nabízí:
a) prodeje objektů č.p. 269, 270 a 271 na
st.p. 308/1, st.p. 309/1 a st.310/1., včetně
příslušenství v k.ú. Teplá, obec Teplá (bývalé
objekty ZŠP), minimální kupní cena je
4.515.000,- Kč dle znaleckého posudku.
b)prodeje zasíťovaných stavebních pozemků
pro výstavbu rodinných domů v ulici
2
Toužimská, za cenu 220 Kč/ m (+ 15.607,- Kč
za plynovou skříň plastovou; a
elektroměrovou skříň plastovou).
Podmínky: - kupující nejpozději do dvou let
od povolení vkladu do katastru nemovitostí
zahájí výstavbu rodinného domu. Na
pozemky bude zřízeno předkupní právo pro
Město Teplá, které zanikne na základě
oznámení kupujícího stavebnímu úřadu nebo
kolaudačního souhlasu podle ustanovení
§119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů a zápisu
rodinného domu do katastru nemovitostí.

Podrobnější informace získáte na
tel. 353176227 u paní Jiřiny Růžkové

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

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

PLÁNSKÝ BIOGRAF červenec 2011
Pátek 8.července
18 hodin, vstup volný

HUSOVA POUŤ ANEB
CESTA A MÝTY
1. část seminárního programu
je
součástí 3.ročníku Husovy poutě, která
se koná ku přípomínce cesty Jana Husa
na kostnický koncil. Program je zaměřený
na pozdější interpretaci jeho osoby
českou
a
německou
historiografií
(podrobnosti viz. text v měsíčníku).

Pondělí 11.července
20 hodin, vstupné dobrovolné

DEN POHRANIČNÍ STRÁŽE
- ČERNÝ VLK
Vzpomínkový večer u příleţitosti 60.
výročí přijetí zákona O ochraně státních
hranic Československa. Dobrodruţný
příběh ze ţivota československých
pohraničníků a jejich čtyřnohých pomocníků, natočený v krásném prostředí
Šumavy.

Úterý 12.července
USA
17.30 hodin, vstupné 70 Kč 70min.

MEDVÍDEK PÚ
Ve Stokorcovém lese začíná den jako
kaţdý jiný. Pú se probouzí velice hladový
a nemá doma ţádný med. Takţe se
vydává ho sehnat, ale jeho pouť posléze
nabere zcela jiný směr – nejprve kvůli
soutěţi, ve které se mají všichni pokusit
najít Ijáčkovi nový ocas. Pú později
nachází vzkaz od Kryštůfka Robina, který
zní: „Odešel sem. Moc práce. Hnet tu
budem.“ Pak ale Sova celý vzkaz pochopí
zcela jinak a tvrdí, ţe jejich přítele uneslo
stvoření, zvané „Hnetubud“. Velice záhy
se všichni vydávají na napínavé
dobrodruţství
ve
snaze
zachránit
Kryštůfka Robina před imaginárním
nebezpečím.

Středa 13.července
20 hodin, vstupné 65 Kč

ČR
95 min.

WESTERN STORY
BONUS „velký divák“
Střelená komedie nabitá létem. Díky ní se
do českého filmu vrací oblíbený ţánr
westernu a romantika divokého západu.
Kolty proklatě nízko, stetsony vraţené do
čela, kankán v zakouřeném saloonu a
dokonce ani legendární Vinnetou a Old
Shatterhand ve filmu nechybí. To, ţe
půjde především o zábavu, naznačuje i
jedna z hlavních postav filmu v podání
Petra Vondráčka. Jeho kovboj a hlavní
frajer WesternStory má téměř celý film
obě ruce v gypsu Dále hrají např.
Mário Kubec,Veronika Kubařová, Bohumil
Klepl nebo Pavel Zedníček.

Pondělí 18.července
17.30 a 20 hodin
vstupné 70 Kč

ČR
126 min.

LIDICE
Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí,
kteří se absurdní shodou náhod připletli
do cesty dějinám. Jde o velkofilm plný
emocí, který poukazuje na to, jak zdánlivé
maličkosti mohou změnit chod dějin a
způsobit tragédii. Rok 1942 – německá
propaganda úzkostlivě tají genocidu
páchanou na civilním obyvatelstvu. Po
atentátu na druhého muţe třetí říše
Reinharda Heydricha však udělá výjimku.
Po vypálení malé české vesnice Lidice
vše vyhlásí do světa. Jako záminka k
vypálení obce stačí jeden obyčejný dopis.
V době svého tragického konce, v červnu
1942, měly Lidice za sebou dějiny trvající
nejméně šest staletí. Nacisté chladně
popravili všechny lidické muţe, ţeny a
děti nechali převézt do koncentračního
tábora. Obec Lidice byla vymazána z
map a srovnána se zemí. Výpravný
velkofilm Lidice je natočen podle
skutečné události. Hrají: Karel Roden,
Zuzana Fialová, Roman Luknár, Zuzana
Bydţovská,
Jan
Budař,
Sabina
Remundová a další.

Středa 20.července
USA
20 hodin, vstupné 65 Kč 120 min.

VODA PRO SLONY
Jacob Jankowski (Robert Pattinson)
zůstane bez rodiny a bez peněz a právě v
tu chvíli se mu spásou stane cirkus, kde
dostane na starost zvěřinec včetně
běloušů krásné krasojezdkyně a hvězdy
volné drezury koní Marleny (Reese
Witherspoon). Marlenu k cirkusu přivedla
láska k nesprávnému muţi, charismatickému, ale zvrhlému a násilnickému
řediteli cirkusu. S Jacobem ji od začátku
pojila nejen láska ke zvířatům, ale také
vztah ke slonici Rosie, která se k cirkusu
dostala jako obrovská šedivá naděje,
nové číslo, které mělo cirkus zachránit
před úpadkem.

Úterý 26.července
USA
20 hodin, vstupné 65 Kč 131 min.

X-MEN:PRVNÍ TŘÍDA
Akční / Sci-Fi
X-Men: První třída se dějově vrací ještě
před filmX-Men Origins: Odehrává se v
polovině minulého století. V době, kdy
mladý Charles Xavier a Erik Lensherr
byli velmi blízcí přátelé a teprve odkrývali
své jedinečné schopnosti. V době
studené války, kdy společně s dalšími
mutanty museli čelit největší hrozbě,
jakou kdy zatím lidstvo poznalo. Proč se
ale z nejlepších přátel stali nepřátelé na
ţivot a na smrt?

Středa 27.července
20 hodin, vstupné 70 Kč

USA
108 min.

FAIR GAME

Úterý 19.července
USA
17.30 hodin, vstupné70 Kč 91 min.

KUNG FU PANDA 2
BONUS „malý divák“
Po si plnými doušky uţívá ţivot
legendárního Dračího bojovníka, který
společně s pěti přáteli, Tygřicí, Jeřábem,
Kudlankou, Zmijí a Opičákem, hájí rodné
údolí. Všudypřítomnou pohodu ale naruší
zprávy o zlosynovi, který plánuje krádeţ
mocné zbraně, jeţ by mu mohla pomoci
dobýt Čínu a zničit umění kung fu. Po
společně s Pěti postrachy vyráţí na
strastiplnou pouť napříč Čínou, na jejímţ
konci čeká mocný nepřítel.

Ve vstupném je zahrnuta 1Kč
na fond kinematografie
Pro příznivce našeho kina jsme připravili
dva typy bonusových představení.

Valerie (Naomi Watts) pracuje jako
vysoký důstojník CIA v oddělení proti
šíření
jaderných
zbraní.
Během
vyšetřování irácké zbrojní strategie
zjišťuje, ţe navzdory přesvědčení vlády
USA nemá Irák program na výrobu
jaderných zbraní. Valeriin manţel Joe
(Sean Penn) je mezitím vyslán do Afriky,
aby ověřil pravdivost dohadů o prodeji
obohaceného uranu do Iráku. Ţádné
podezřelé obchodování však neodhalí a o
výsledku své mise píše článek do The
New York Times. Jeho zjištění však
rozpoutá vlnu diskuzí a kontroverze.
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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