Přejeme všem našim čtenářům
příjemné prožití letošních Velikonoc
a radost z příchodu jara. Říká se
jaká zima, takové léto- tak se těšme.

Zprávy z města
Plánští zastupitelé se sešli na svém
28.jednání ve středu 17.března. Na
programu byly jako vţdy majetkoprávní
záleţitosti a řada dalších záleţitostí
ekonomického charakteru. Celé znění
usnesení je zveřejněno dále.
V červnu minulého roku zastupitelé
schválili zřízení diskusního fóra na webu
města. Na tomto webu byla jiţ dříve
zřízena návštěvní kniha. Zprvu se na
diskusním fóru příspěvky objevovaly, ale
moţná i z důvodu sloţitějšího přístupu
se postupně jejich počet sniţoval aţ
k nule. Oproti tomu návštěvní kniha je
vyuţívána daleko více a ukázalo se, ţe
pro potřebu veřejné diskuse je
dostačující. Zastupitelé proto rozhodli, ţe
diskusní fórum bude zrušeno.
Zastupitel p.Kvasnička vznesl výhrady
k uţívání pojmu Sudety v materiálech
MAS Český Západ.
ZMP se k této
záleţitosti vrátí na příštím jednání. To se
bude konat ve středu 28.dubna a na
programu bude zpráva o inventarizaci
majetku města a vyhlášky o ţivotním
prostředí.

Co má společného Planá a
Mozart?

domy či rekreační objekty číslem
popisným či evidenčním. Tato povinnost
se vztahuje i na domy v majetku města.
Nyní se zjišťuje, zda na těchto
městských domech čísla nechybějí, či
zda nejsou poškozena a nebude-li třeba
objednat náhradní. Podle § 32 zákona o
obcích rozhoduje o vzhledu tabulky s
číslem obecní úřad. V zájmu zachování
jednotného vzhledu čísel proto nabízíme
majitelům domů, ţe si mohou číslo
objednat na MěÚ Planá v podatelně (za
úplatu) a úřad čísla objedná hromadně u
jednoho dodavatele.

A zase je tu Plánská 50…
V sobotu 24.dubna t.r. se uskuteční jiţ
38.ročník dálkového pochodu Plánská
50. Organizuje ji jako vţdy Klub českých
turistů při TJ Sokol Planá. Startuje se u
ZŠ Na Valech od 7 do 9 h, minitrasa od
10 h a cyklotrasy od 8 h. Pro pěší jsou
připraveny trasy 10, 20, 30 a 50 km,
minitrasa 5 km, cyklotrasy 35 a 50 km.
Startovné je 20 Kč a na minitrasu 10 Kč.
Účastníci si kromě puchýřů odnesou
malý suvenýr, pamětní list, razítka
pochodu a samozřejmě pěkné záţitky.
Informace: Karel Kašpar, Husova 141,
349 01 Stříbro, mobil 739 578 951,
e-mail: karelkaspar46@seznam.cz

Změny v Zastupitelstvu
města Planá
Plánský zastupitel za KSČM p. Ladislav
Červeňák rezignoval z rodinných důvodů
ke dni 1.března na mandát zastupitele.
Náhradnice ze stejné kandidátky p.
Musilová mandát odmítla převzít. Další
náhradník p. Pavel Čech přijal osvědčení
RMP o tom, ţe se stal ke dni 6.3. členem
plánského zastupitelstva. Povinný slib
pak sloţil na jednání zastupitelstva dne
17.března a ujal se svého mandátu.

Manifestace na Pístově
Obsáhlejší článek najdete na dalších
stranách tohoto čísla.

Ještě jednou k označení
nemovitostí
V článku z předešlého čísla PM byla
zdůrazněna povinnost majitelů označit

V neděli 25.dubna 2010 od 10 hodin
proběhne
pietní
manifestace
u
památníku Pístov. Pořadatelé zvou
všechny, kteří chtějí vzdát
úctu
památce všech obětí fašismu a boje za
svobodu. Zvláštní autobus jede z AN
Tachov v 8.55, z AN Planá v 9.20 a ze
zastávky v Chod. Plané v 9.30 hod.
Srdečně zvou pořadatelé – Města
Tachov a Planá, Městys Chodová Planá
a Český svaz bojovníků za svobodu.

Připomenutí 65.výročí
osvobození Plané armádou
USA
Letos v květnu si připomeneme 65.výročí
ukončení 2.světové války. Osvobození
našeho města americkou armádou se
váţe k datu 6.května 1945. Letošní
oslava se bude konat v pondělí 3.května
a bude ozvláštněna tím, ţe po několika
letech do města opět zavítá CONVOY
OF REMEMBRANCE 1945. Konvoj asi
65 vojenských vozidel by měl do Plané
přijet ve 13.30 h a odjíţdět zhruba za
hodinu. Během této doby budou
poloţeny květiny k pomníčku na náměstí
a bude probíhat kulturní program. Bliţší
informace v příštím čísle.

Nabídka zaměstnání
Plánské sluţby, s.r.o., Slovanská 110,
348 15 Planá přijmou pracovníka na
pozici
vedoucí
ekonomického
oddělení.
Kvalifikační
předpoklady:
VŠ
ekonomického směru, znalost práce na
PC, řidičský průkaz skupiny B. Praxe
v oboru ekonomiky nutná. Znalost NJ
vítána. Nástup moţný ihned. Své
nabídky
s profesním
ţivotopisem
zasílejte na adresu sídla společnosti.
Kontakt
na
tel.č.:
374 756 230-3.
Email:planske.sluzby@tiscali.cz

Příspěvky pro další číslo
Plánského měsíčníku musí být
dodány nejpozději 22.dubna 2010.

Pamětníci, ozvěte se
Autor mnoha pěkných publikací o
dějinách a krajině západních Čech
Zdeněk Procházka v současné době
zpracovává téma zaniklých obcí. V této
souvislosti shání informace o obci
Caltov, která se rozkládala nad pravým
břehem Kosího potoka. Byl by rád, kdyby
se mu ozval někdo, kdo by mu mohl o
této obci cokoliv zajímavého říci. Kontakt
na pana Procházku je k dispozici u
tajemnice MěÚ Planá nebo u vedoucí
kulturního střediska M.Kráčmarové.

Očkování psů
Vţdy na jaře probíhá povinné očkování
proti vzteklině psů starších 6 měsíců.
Pan dr. Krys bude očkovat psy ve své
plánské ordinaci v dubnu a v květnu vţdy

v úterý a ve čtvrtek od 7.30 do 9 h a od
16 do 18 h. V okolních vesnicích bude
očkovat takto:
27.dubna Svahy v 18.15-18.45,
Víţka v 18.45-19 h, Boudy v 19-19.30,
Zliv v 19.30-20 h.
29.dubna Týnec v 18.15-18.45,
Vysoké Sedliště v 18.45-19,
Dolní Sedliště v 19-19.30.
4.května Karlín v 18.15 h.
Paní dr. Lišková bude očkovat
v Kříţenci 19.dubna v 18 h, 5.května
v Otíně v 18 h a v Křínově v 18.30 h.
Pan
dr.
Heller
bude
očkovat
v Pavlovicích 15.května u obchodu ve
14-14.15, na křiţovatce ke mlýnu ve
14.20-14.35 a u nádraţí ve 14.45-15 h.
Cena za psa 100 Kč, lze očkovat
trojkombinací za 220 Kč.

Nabídka volných prostor
Město Planá zastoupené společností
Plánské sluţby,s.r.o. nabízí k pronájmu
nebytové prostory v domě čp. 293
(poliklinika): 2. patro-hlavní vchod o
ploše 52,18 m2, 2. patro-hlavní vchod o
ploše 15,58 m2, 2. patro-hlavní vchod o
ploše 14,04 m2. WC ve společných
prostorách.Centrální dodávka tepla, SV
a TUV.
Bliţší informace na tel. č. 374 756 234.

Mozart a Planá?
Ţe se o Plané píše v okresním, krajském
či celorepublikovém tisku, na to jsme jiţ
zvyklí. V poslední době se ale o nás
psalo i v zahraničí – konkrétně
v Rakousku – a to v souvislosti se
záměrem firmy Salzburg Schokolade
balit v Plané světoznámé cukrovinky –
MOZARTKUGELN (Mozartovy koule).
Rakušané se pozastavují nad tím, ţe se
jejich tradiční specialita bude balit mimo
Rakousko. Takové věci se uţ ale stávají.
O úvaze koupit budovy, ve kterých
původně působila firma Keraplast, jsem
byl informován počátkem prosince
minulého roku obchodním ředitelem
panem
Mag.
Hannesem
Pöllem.
Definitivní rozhodnutí mělo padnout do
konce února 2010. Společnost se
rozhodla a nyní jiţ jsou objekty jejím
vlastnictvím. Pro upřesnění – budovy po
Keraplastu se nacházejí v Plané vedle
silnice Planá-Stříbro.
Firma Keraplast vyráběla plastové díly
pro automobilový průmysl. Svou činnost
ukončila a budovy s pozemkem nabídla
ke koupi.
A nyní něco k novému vlastníku: firma
Salzburg
Schokolade
je
součástí
společenství podniků PÖLL, do kterého
kromě ní patří ještě firma NORDPOL a
GITTIS.
Firma Salzburg Schokolade kromě
Mozartových
koulí
vyrábí
další
čokoládové, oříškové a oplatkové
speciality. Kořeny této firmy sahají aţ do
19.století. Firma Gittis vyrábí snídaňové
müsli a müsli tyčinky. Firma Nordpol
vyrábí potravinové polotovary a hotové
potravinové produkty pro ţivnostníky.

V Plané se firma Salzburg Schokolade
chystá v první fázi zřídit provoz balení
koulí. To sice vypadá jednoduše, uţívá
se ale celá škála obalů a koule se
vyrábějí
v několika
velikostech.
V budoucnu by chtěla firma v Plané
vyvíjet i další činnosti. Zahájení provozu
ale nebude lehké. Jde o potravinářský
provoz, pro který musí být stávající
objekty upraveny. Především musí být
zajištěno udrţení celoroční konstantní
teploty v objektech +18 °C. To znamená,
ţe budovy musí být dobře izolovány od
okolního prostředí. Musí být vybudována
nová střecha, upraveny podlahy. Musí
být zajištěno vytápění hal. Keraplast
k tomu vyuţíval ztrátové teplo lisů.
Počítá se s postavením vlastní plynové
kotelny včetně plynovodu a jedné nebo
dvou klimatizačních jednotek pro dvě
haly.
Protoţe firma uvaţuje v Plané o dalších
výrobních činnostech, projektují se ještě
dvě nové výrobní haly. Ty by se mohly
stavět v následujících letech. Z tohoto
důvodu
je
také nutná přeloţka
vysokotlakého plynového potrubí, které
vede přes pozemek ve vlastnictví firmy.
Je tedy jasné, ţe zahájení provozu
v Plané se neuskuteční tak brzy.
Nejdříve je třeba zpracovat projekt, pak
bude následovat územní a stavební
řízení
včetně
stanovisek
všech
příslušných orgánů, současně budou
probíhat
výběrová
řízení
na
dodavatele.Podle odhadů by stroje
mohly být do rekonstruovaných hal
instalovány v říjnu letošního roku a
v listopadu by mohl být provoz zahájen.
Firma by měla nabídnout 60 pracovních
míst, převáţně pro ţeny.
Aby firma mohla získat příspěvek od
Czechinvestu,
nechává
jiţ
nyní
zpracovat projekt na stavbu hal, i kdyţ
stavba
bude
zrealizována
aţ
v budoucnu.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc duben
2010:
2.4.2010 – 18 h – pátek, kostel sv.Petra
a Pavla v Plané
Kytarový recitál Terezy
ŠvecovéTerčové, tachovské rodačky, která
začínala jako folková písničkářka
s kytarou. Po studiu oboru muzikál na
konzervatoři Jaroslava Jeţka působila
několik let jako muzikálová zpěvačka.V
současnosti hostuje s kapelou Čechomor
a věnuje se sólové kariéře.
Vstupné 50 Kč
4.4.2010 – 17 h – neděle,
kostel
sv.Petra a Pavla v Plané
S velikonočním programem vystoupí
tachovský smíšený pěvecký sbor
KOZTliveCZ .
Vstupné 50 Kč.
17.4.2010 – zájezd do Hudebního
divadla v Karlíně na muzikál „Carmen“.
Odjezd z autobusového nádraţí v 9.30
hodin. Zájezd je vyprodán.

28.4.2010 – zájezd do Divadla
v Mariánských Lázních na představení
Divadla Sklep Praha „Besídka 2010“.
Cena vstupenky s dopravou činí 350 Kč
(I.balkón). Pro zájemce jsou ještě volná
místa.
Odjezd autobusu v 18.50 h z AN Planá.
30.4.2010 – zájezd do Divadla J.K.Tyla
v Plzni na abonentní představení
„Ve státním zájmu“.
Odjezd autobusu: Chod. Planá 17.15 h,
ul.Luční 17.20 h, AN Planá 17.30 h.
30. 4.2010 - 19 h altán koupaliště
Tradiční pálení čarodějnic na koupališti
v Plané připravované ve spolupráci s p.
Vivodíkovou z DDM. Ani v letošním roce
nebude chybět program pro děti, soutěţ
o nejkrásnější čarodějnici a o hudební
produkci se postará opět skupina
WYJOU.
Podrobnosti najdete na plakátech akce.

Další informace:
4.5.2010 – plánovaný zájezd do
Divadla v Mariánských Lázních na
představení Divadla Járy Cimrmana „
Švestka“. Umístění a cena vstupenek
bude známa až od 1.4.
Galerie ve věţi
Letošní výstavní sezóna bude zahájena
jiţ 1. května vernisáţí tvorby sdruţení
výtvarníků NEFOSIN.
Podrobnosti na plakátech MěKS
a tel. 374 794 223, 728 488038,
mks@muplana.cz

Poděkování
Město Planá se připojilo k humanitární
sbírce občanského sdruţení Diakonie
Broumov,neziskové organizace, která
poskytuje sociální sluţby a materiální
pomoc sociálně potřebným. Tímto bych
ráda poděkovala všem, kteří do sbírky
přispěli a zvláštní poděkování patří
p.Květoňové a p.Kepeňové za vydatnou
pomoc při příjmu a balení.
M.Kráčmarová

Slavné televizní hlasatelky
navštíví Planou
Umělecká
agentura
ERION
PRODUCTION chystá na sobotu 24.
dubna do plánského kina zábavný večer
s názvem „Hlasatelky v akci“. Divákům
se představí slavné české televizní
hlasatelky – Saskia Burešová, Milena
Vostřáková a Marie Tomsová – jako
vynikající
komentátorky
hlasatelské
práce se spoustou záţitků, ale přiblíţí
také pestré zákulisní dění v České
televizi. Rozhodně si nenechte ujít
tento jedinečný večer, plný veselého
vyprávění, ale i promítaných fotografií
z pracovního i soukromého ţivota
předních
českých
hlasatelských
osobností. Podrobnosti najdete na
plakátech.
J. Fejt , Erion Production

MAS otevírá další kolo
rozdělování dotací
Kateřina Kvasničková, MAS Český
Západ-Místní partnerství
MAS Český Západ – Místní partnerství
vyhlašuje jiţ 5. výzvu k předkládání
ţádostí o dotace z programu LEADER
2007-13. V tomto kole rozdělí MAS
maximálně 8,5 milionů korun na projekty
v oblasti obnovy kulturního dědictví,
vytváření míst k setkávání, rozvoje
cestovního ruchu i jiného podnikání,
budování
naučných
stezek
nebo
vzdělávací akce. Důleţitou podmínkou
je, ţe projekt bude realizován na území
MAS a ţe ţadatel o dotaci bude schopen
svůj projekt předfinancovat. Pátá výzva
otevírá všech devět oblastí podpory (tzv.
fichí) najednou, z tohoto důvodu jsou
moţnosti podpory velmi široké.
Počátkem dubna proběhne seminář pro
zájemce o dotace, uzávěrka příjmu
ţádostí pak bude počátkem května 2010.
Sledujte proto naše webové stránky
www.leader-ceskyzapad.cz. Zájemcům o
dotace doporučujeme své záměry
předem konzultovat s pracovníky MAS
(kontakt pro konzultace: Jan Florian,
koordinátor programu LEADER,
tel.: 77 44 99 396,
e-mail: florian@leader-ceskyzapad.cz).

Dům dětí a mládeţe
(Lenka Vivodíková)
Velikonoční dílna
Všechny tvořivé zveme na Velikonoční
výtvarnou dílnu. Ta se bude konat dne 1.
dubna 2010. Zájemci mohou přijít v době
od 9 do 14 h. Budeme barvit vajíčka a
vyrábět
jednoduché
velikonoční
dekorace.
S sebou
si
přineste
vyfouknutá vajíčka, nůţky, 20 Kč na
materiál. Nezapomeňte na přezůvky.
Těšíme se na vás v klubovně DDM.
Netradiční štafetové závody
V úterý 27. dubna 2010 zveme všechny
sportovce od 1. do 5. třídy do tělocvičny
na Netradiční štafetové závody - ţabí,
šimpanzí a ptačí štafeta. Druţstvo tvoří
dva chlapci a dvě dívky. Vítězové obdrţí
diplom a sladkou odměnu.
Začátek je ve 14 h v tělocvičně ZŠ
náměstí.
Skorobiatlon
Dne 16. března 2010 se v tělocvičně
sešlo 128 sportovců. Ti soutěţili ve
druţstvech po čtyřech. Všichni bojovali,
jak nejlépe uměli. Vítězové jednotlivých
kategorií:
1. - 2. ročník – dívky ZŠ nám., chlapci
ZŠ Ch. Planá
3. - 4. ročník – dívky ZŠ nám.,
2 druţstva chlapců ze ZŠ nám.
5. - 6. ročník – dívky ZŠ nám., chlapci
ZŠ nám.
Další umístění najdete na našich
webových stránkách. Všem účastníkům
moc děkujeme a vítězům blahopřejeme.
Dík patří také všem, kteří se podíleli na
organizaci celé akce.

Z Chodové Plané přijelo 34 sportovců.
ZŠ Valy vyslala pouze 4 chlapce. 90 dětí
bylo z naší školy.
Blanka Brunová - Mistryně ČR v šachu
Po úspěchu na loňském Mistrovství
České republiky se naše šachistka
Blanka Brunová dostala na listinu talentů
ČR a od září loňského roku se připravuje
pod vedením trenéra šachových nadějí
Plzeňského kraje J. Bílka. Na letošním
šampionátu zúročila svoji poctivou
přípravu a získala republikový titul
v kategorii dívek do deseti let.
Mistrovství České republiky se konalo od
6. do 13. března v Koutech nad Desnou
v Jeseníkách. V kategorii D10 startovalo
patnáct šachistek a hrálo se na devět kol
švýcarským systémem. Blanka Brunová
prohrála jen jedinou partii a osm
vyhraných bodů jí s náskokem
půldruhého bodu zajistilo titul Mistryně
České republiky.
Planou
na
tomto
mistrovství
reprezentovaly dále v kategorii D12
Kristýna Zítková, která skončila na 14.
místě a Lenka Šulcová sedmnáctá.
Blance patří naše blahopřání. Všem
šachistům přejeme úspěchy v turnajích,
které je ještě v tomto školním roce
čekají.
Lezení v Kladrubech
Dne 13. března se 9 lezců z krouţku
našeho
DDM
zúčastnilo
lezecké
soutěţe, která se konala v Kladrubech,
v tělocvičně ZŠ. Všichni tento náročný
den zvládli na jedničku. Lucka Koronová
přivezla
bronzovou
medaili.
Blahopřejeme !!!!!

sice tito ţáci neměli štěstí a do
pětičlenného soutěţního týmu se
nedostali, ale pochopili, ţe podpora z
hlediště je neméně důleţitá. A to se také
ukázalo v průběhu samotné soutěţe…
Ovoce do škol
Všichni rodiče a ţáci souhlasili s účastí
v projektu „ovoce do škol“ a tak v
současné době dostávají děti 1.- 5. třídy
naší školy zdarma 1-2 ks ovoce týdně,
ovocné a zeleninové šťávy.
Jarní příměstský tábor
V době od 1.3. – 5. 3. 2010 pořádala
naše škola příměstský tábor. Děti
navštívily aquapark ve Františkových
Lázních, prohlédly si zajímavá místa ve
městě. Následující den jsme věnovali
návštěvě Mariánských Lázní spojené s
prohlídkou městského muzea, kde jsme
jako první v tomto roce shlédli unikátní
3D výstavu dobových fotografií. Naším
dalším cílem bylo Muzeum strašidel v
Plzni, kde na děti čekal zábavný program
a osobní setkání s autorem knihy o
Plzeňských
strašidlech
Zdeňkem
Zajíčkem. Poslední prázdninový den
jsme věnovali výtvarným a kreativním
činnostem a odpoledne jsme uspořádali
turnaj v šipkách. O tom, ţe děti proţily
opravdu pěkné prázdniny svědčí další
řádky:
Chceme poděkovat paní druţinářce Marii
Braucci za program, který připravila pro
děti ze školní druţiny ZŠ Na Valech po
dobu jarních prázdnin. Děti byly nadšeny
a těší se na další akce spojené
s druţinou.
Za
všechny maminky
p.Frouzová a p.Simeonová a ředitelka
školy J.Basáková

Dvanáctý Kantorský bál se
vydařil

Sázeli…sázeli...aţ prosázeli!
Soutěţ RUBIKON

Konečně
to
nastalo…byl
pátek
12.března a v plánském kině se to
hemţilo dětmi. Pohybovaly se ve
zvláštních jednobarevných skupinkách…
Trička, čepice, paruky, mávátka v modré,
červené, ţluté, zelené, bílé a oranţové
barvě. Sem tam se objevil transparent
povzbuzující tu 8.A, tu zase třeba 7.A.
Fanoušci zkrátka svou roli nezapřeli.
Celý týden pilně připravovali své
rekvizity, aby mohli co nejlépe podpořit
soutěţící své třídy. Při třídních kolech

Bál je uţ za námi a nás těší příznivé
ohlasy. Chceme poděkovat všem, kteří
se na jeho uskutečnění a zdárném
průběhu podíleli. Těch, kteří přiloţili ruku
k dílu, a to bez nároku na odměnu, bylo
mnoho
správní
zaměstnanci,
pedagogičtí pracovníci, tým školní jídelny
i ţáci školy.
Jejich
snaţení
bylo
korunováno
příspěvky sponzorů, díky nimţ jsme
mohli i letos nabídnout velmi pěknou
tombolu.
Děkujeme také všem návštěvníkům
našeho plesu, protoţe i oni podpořili
naše úsilí. Odměnou všem výše
zmíněným ať je radost z toho, ţe se
podíleli na dobré věci.
Zisk z celého podniku kaţdoročně
vyuţíváme ve prospěch ţáků naší školy.

Blahopřejeme…
…všem dále uvedeným plánským
občankám a občanům, kteří v březnu t.r.
oslavili svá ţivotní jubilea.
Jsou to paní a pánové Zuzana
Barienčíková,
Marie
Bonczeková,
Jaroslava Czigléczká, Jarmila Černá,
Jiří
Doskočil,
Miloslava
Filušová,
Jaroslav Hosnedl, Antonín Janovec,
Anděla Jasčurkovská, Josef Koranda,

Růţena Kříţková, Josef Matoušek, Anna
Moravscíková, Josef Němec, Anastázie
Pavlíčková,
Libuše
Reiznauerová,
Boţena
Simonidesová,
Anastázie
Synková, Alţběta Vrátná.

v rámci partnerských měst Planá –
Tirschenreuth.
Sobota 17.4. v 17 h mše sv. na Sv. Anně
Pátek 30.4. v 17 hod v Plané májová
poboţnost.
Mgr.J.Šašek (607202127)

Dámský klub informuje

Jak u katolíků v Plané a
okolí o Velikonocích ?
Svaté třídení:
1.-5.dubna 2010
Zelený čtvrtek, Velký Pátek a Vigilie
Vzkříšení v sobotu – Planá vţdy v 17 h.
Boţí hod velikonoční v 9 h Planá,
v 11 h Ch. Újezd, 14 h – Svojšín,
15.30 Z. Chodov
Pondělí velikonoční - v 11 h Broumov
a ve 14 h Chodová Planá.
Květná neděle - průvodem s ratolestmi
nevzpomínáme jen na Kristův slavný
vjezd do Jeruzaléma, ale především tím
vyznáváme, ţe Kristus, který se na tuto
cestu vydává, je náš vykupitel a Pán.
Proto mu můţeme vyjít vstříc celým
svým ţivotem a volat: "Poţehnaný ten,
který přichází".
Zelený čtvrtek – v den, kdy je Jeţíš
zrazen svým přítelem, dává lidstvu ve
večeřadle při poslední večeři jeden z
největších darů - eucharistii, která se
stává naším pokrmem na cestě
k novému ţivotu.
Velký Pátek – „Dokonáno jest. Otče,
splnil jsem svůj úkol, své poslání a
dospěl jsem k cíli“. Ukřiţování - láska aţ
k smrti, pro nás tak nepochopitelná.
"Naší jedinou chloubou je Jeţíšův kříţ, v
něm je naše naděje, ţivot i vzkříšení,
skrze
něj
jsme
zachráněni
a
vysvobozeni."
Velikonoční noc - vzkříšený Kristus
nese zdraví a pokoj kaţdému člověku,
který je ochoten se mu odevzdat.
Nemocné lidstvo nemá většího lékaře.
On uzdravuje nemoci, které narušují náš
vztah s Bohem i s lidmi. On zaceluje i
jizvy, které zanechává náš hřích, i hřích
druhých, v našich srdcích. Vychází z
hrobu proto, aby nám otevřel cestu k
věčnému a plnému ţivotu. Hrob nemohl
být překáţkou pro postup Boţí spásy,
záchrany! Na světě není takového
„balvanu", který by Boţí láska nemohla
odvalit.
Pondělí 12.4. ve 20 h Tirschenreuth –
setkání Spolku pro sv. Annu (fara)

Dámský klub v Plané stále existuje
(mimochodem jiţ 17 let), a protoţe se o
něm jiţ delší dobu nepsalo, dovolte
několik informací.
Scházíme se většinou poslední pátek
v měsíci na kulturním středisku. Přesné
datum je vţdy oznámeno ve vývěsní
skřínce MěÚ. Naše posezení mají
různou náplň. Někdy je to jen povídání
s napečenými dobrůtkami a výměnou
receptů, jindy besedy se zajímavými
lidmi, společné návštěvy kulturních akcí,
společné večeře apod.
Naše poslední schůzka byla zvlášť
příjemná. Sešly jsme se v útulném
salonku JUVEL (ubytovna Fučíkova),
kde nám pan Julek Velký připravil
překvapení v podobě KARAOKE. Moc
jsme si to uţívaly.
Také jsme s MěKS obnovily oblíbená
setkání „Zadáno pro dříve narozené“.
Členky DK si vzaly na starost program a
občerstvení. Julek Velký obstaral
nezištně nápoje. Za obě akce mu moc
děkujeme.
Velký dík také patří Lence Vivodíkové,
která pro nás připravuje vţdy zajímavé
výtvarné techniky. A tak s její pomocí,
obětavostí a úţasnou trpělivostí si
vyrábíme krásné dárky pro naše
vnoučata i pro sebe.
Zveme do našeho klubu další nové
členky – přijďte mezi nás – těšíme se na
vás.
Za DK Marie Neubergová

Bílý kruh bezpečí Plzeň
Následující informace je určena všem
obětem trestných činů, svědkům a
pozůstalým, a také těm, kteří se cítí být
ohroţeni domácím násilím.
Bílý kruh bezpečí (BKB) jim nabízí
odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc,
včetně morální a emocionální podpory.
Poradna BKB funguje na adrese Husova
11, Plzeň kaţdé úterý od 16 do 18 h a to
bez objednání.
Další moţnosti kontaktu:
telefon/fax 377 637 695 + záznamník,
e-mail: bkb.plzen@bkb.cz a je moţné
volat téţ na NON STOP linky: domácí
násilí č. 251 511 313, pomoc obětem
trestných činů č. 257 317 110.
Více informací na www.bkb.cz

Provoz dětského hřiště v MŠ
Přišlo jaro, hola, hola, hřiště děti ke hrám
volá.
Od 15.4. bude zprovozněno dětské
hřiště v MŠ Smetanova ul. Jelikoţ o
prázdninách bude probíhat rekonstrukce
ve druhé MŠ Havlíčkově ul. a děti
zaměstnaných rodičů budou navštěvovat
MŠ Smetanova, bude provoz v tomto
termínu pro veřejnost na hřišti omezen.

Provozní doba: od 15.dubna do 31. října
ve všední dny od 16 do 20 h, o
víkendech od 9 do 20 h a o prázdninách
od 16 do 21 h.
V případě zájmu o vstup na dětské hřiště
si zodpovědný zástupce dítěte starší 18
let vyzvedne elektronickou klíčenku (za
poplatek 250 Kč), která je nepřenosná a
platí do 10 let věku dítěte.
Návštěvníci musí dodrţovat provozní
řád, který obdrţí při koupi čipu. Prodej
čipů bude probíhat v MŠ Smetanova 2x
do měsíce. Termín bude vyvěšen na
letáku ve vitríně MěÚ, v obou MŠ, ve
vitríně MŠ- na pěší zóně.
Přeji všem příjemný pobyt, hezké chvilky
v areálu hřiště.
Naděţda Kvasničková, ředitelka školy

Poděkování
Děkujeme
plánským
hasičům
za
odbornou přednášku, ukázku techniky a
prohlídku poţární zbrojnice, kterou
připravili pro děti z obou MŠ. Děti si
vyzkoušely stříkat hadicí, prohlédly si
vybavení aut. Všechny si odnesly
spoustu záţitků.

Ceník pro hřbitov v Plané
Rada města Planá schválila dne
16.12.2009 usnesením č. 300/5 ceník
provozovatele hřbitova v Plané. Ceník
platí od 1.1.2010 a to pouze pro nové
smlouvy uzavírané od tohoto data. Na
dříve uzavřené smlouvy se nevztahuje.
Správcem
hřbitova
je
společnost
Plánské sluţby,s.r.o.
Cenou se rozumí maximální cena za
nájem hrobového místa a za sluţby
hřbitovní
poskytované
v souvislosti
s pronájmem a uţíváním hrobového
místa na veřejném pohřebišti v Plané.
Maximální cena za nájem hrobového
místa je stanovena částkou Kč 5 za 1 m²
a rok.Cena je osvobozena od DPH.
Maximální cena za sluţby hřbitovní
poskytované v souvislosti s pronájmem
hrobového místa je stanovena částkou
Kč 120 za 1m² a rok. Cena se navyšuje
o 10 % DPH.
Sluţbami hřbitovními
poskytovanými
v souvislosti s pronájmem a uţíváním
hrobového místa se rozumí zajištění
přístupnosti pronajatých hrobových míst,
označení hrobových míst, údrţba a úklid
komunikací na hřbitově, údrţba a úklid
zeleně a společných ploch na hřbitově,
vodné a stočné, odvoz odpadu, opravy a
údrţba dalšího zařízení hřbitova včetně
oplocení.
Nájemce platí cenu za nájem hrobového
místa a sluţby hřbitovní poskytované
v souvislosti s pronájmem a uţíváním
hrobového místa na základě smlouvy o
nájmu hrobového místa uzavřené se
správcem veřejného pohřebiště, kterým
je společnost Plánské sluţby,s.r.o.
Všechny
tyto
finanční
prostředky
vybrané správcem veřejného pohřebiště
v Plané jdou na účet Hospodářské
činnosti Města Planá.
Ing. J.Veselý, ředitel PS

SOU Planá
nabízí v rámci odborného výcviku
produktivní
práci
ţáků
v oborech
malířské a zednické práce. Jde vţdy o
skupinu ţáků s učitelem odborného
výcviku.
Kontakt: p. J. Kovárník,
tel. 606 916 144 nebo 374 793 073

Usnesení z 28.jednání
Zastupitelstva města Planá
konaného
dne 17.března 2010
U 110 – ZMP schválilo:
1. program 28.jednání a ověřovatele
zápisu p. Jitku Sádlíkovou a
p.Františka Slabého.
2. výsledek hospodaření příspěvkových
organizací zřízených Městem Planá
včetně rozdělení zisku do fondů dle
doporučení Rady. Příděl do fondu
odměn bude napříště vţdy stanoven
ve výši 50 % z výsledku doplňkové
činnosti, maximálně však 20.000 Kč
ročně.
3. v rámci
schváleného
rozpočtu
příspěvkových organizací upřesněný
rozsah oprav a nákupu vybavení pro
školy.
4. výsledek hospodářské činnosti města
za rok 2009 a jeho rozdělení: část ve
výši 500.000 Kč odvod do rozpočtu
města, zbývajících 429.324,12 Kč
bude ponecháno jako nerozdělený
zisk s moţností průběţného čerpání
v následujících
obdobích
po
schválení zastupitelstvem.
5. plán hospodářské činnosti na rok
2010
včetně
investiční
akce
„zateplení budovy čp. 841“.
6. změnu termínu v usnesení č. 102/1.
Nový termín ke splnění úkolu:
30.5.2010.
7. dodatek ke smlouvě o partnerství a
spolupráci s Městem Stříbro pro
realizaci projektu financovaného
z Finančních
mechanismů
EHP/Norska – Celková obnova
kostela Sv. Václava ve Vysokém
Sedlišti.
8. přidělení částky 480.000 Kč na
obnovu budovy fary čp. 133 z
přidělené kvóty příspěvků pro
městskou památkovou zónu Planá
na rok 2010 z Programu regenerace
MPR a MPZ a poskytnutí finančního
podílu města na obnovu budovy fary
čp. 133 v roce 2010 dle zásad
Programu regenerace ve výši
140.000 Kč.
9. podání
ţádosti
o
dotaci
na
vybudování
sběrného
dvora
v Kyjovské ulici.
10. dotace a dary pro sportovní a
zájmovou činnost organizací i
jednotlivců v roce 2010.
11. bezúplatné
nabytí
nezpevněné
komunikace na p.p.č. 3537/1, včetně
pozemku p.p.č. 3537/1 o
výměře
2351 m2 v k.ú. Planá u M.L od PF
ČR.

U 111 – rozhodlo:
1.

v majetkoprávních záleţitostech:
prodat:
Dagmaře
a
Janu
Holinkovým
pozemek- p.p.č. 7/1 o výměře 160 m2
v k.ú. Otín u Plané, kupní cena pozemku
činí 8.000 Kč, je splatná před vkladem
kupní smlouvy do KN.
Zdence a Františku Šeborovým pozemky
- p.p.č. 370/11o výměře 62 m2, p.p.č.
370/12 o výměře 39 m2, p.p.č. 370/13 o
výměře 1478 m2 a
p.p.č. 853/3 o
výměře 13 m2, všechny v k.ú.. Pavlovice
nad Mţí, kupní cena pozemku činí
79.600 Kč, je splatná před vkladem
kupní smlouvy do KN.
vyhlásit záměr prodeje a směny
nemovitostí:
pozemku – části p.p.č. 2230/4 o výměře
cca 28 m2 v k.ú. Svahy.
pozemků - p.p.č. 183/18 o výměře 1439
m2 a p.p.č. 183/19 o výměře 953 m2 v
k.ú. Vítovice u Pavlovic.
pozemku Města Planá - p.p.č. 4/5 o
výměře 54 m2 za pozemek Milana
Táboříka - p.p.č. 4/8 o výměře 16 m2,
oba v k.ú. Otín u Plané, s finančním
vyrovnáním
za
rozdíl
výměr
směňovaných pozemků ve výši 1.900 Kč
ve prospěch Města Planá.
2.

3.

odloţit projednání připomínky p.
Kvasničky k uţívání pojmu Sudety
v materiálech MAS Český Západ na
29.jednání ZMP.
zrušit diskusní fórum na webu Města
Planá.

Kadeřnictví LUCIE,
Chodová Planá (u lékárny),
Po-Pá od 8 do 11 a od 15 do 18 h.

Mobil: 774 242 769

Petr ŠTULAJTER
– stavební a malířské práce.
Zateplování, opravy a malby
fasád, šlechtěné omítky a malby.
Vyřídíme dotace na zateplování
včetně úvěru. Vlastníme certifikát
jako osvědčení kvality
v organizaci v souladu s ISO
9001:2008.

Telefon: 604 612 198,
374 793 193

Karel Býček – zemní práce,
stavební činnost. Planá, Nádražní 802

Tel. 604 879 002
Strojní výkopové práce,
terénní úpravy, inženýrské sítě, základové
desky, hrubé stavby, dlažby zámkové i
kamenné, obrubníky, ploty, meliorace,
drenáže, nákladní doprava do 6 tun,
řezání živice, svislá izolace objektů.

Od nového roku plně v provozu

Psí salón Planá,
náměstí Svobody 22,

p. Konopová, 777 655 095
Aromaterapie ošetření pejsků
i krátkosrstých. Lakování drápků
a kompletní péče a střih.
WWW.dogsalon.info.

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

Areál přírodního koupaliště v Plané

RESTAURACE
možnost konání rodinných oslav,
svateb, rautů apod., cca 60 míst

Objednávky: p. Matoušek
mobil: 607 815 364

SK-ELEKTRO INSTALACE s.r.o.

PRODEJ CHOVNÉ
DRŮBEŽE

/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou
užitkovost/

 15,30 Chodová Planá
/parkoviště za bývalým Domem služeb

Prodej 15.5.2010
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18týd.
Kačeny pekingské / bílé brojlerové/
1-3týd.
Kačeny barbarie /husokačeny/
1-3týd.
Husy /bílé/
1-3týd.
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8týd.

cena: 130-150,- Kč
60- 80,- Kč
90-110,- Kč
130-150,- Kč
250-290,- Kč

Prodej 21.6.2010
při objednání 10ks drůbeže - Nutrimix ZDARMA!
/vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže/
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18týd.
cena: 130-150,- Kč
Kačeny pekingské / bílé brojlerové/
1-3týd.
60-80,- Kč
Kačeny barbarie /husokačeny/
1-3týd.
90-110,- Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8týd.
250-290,- Kč

Prodej 10.8.2010
Kuřice černé, červené

stáří: 14-18týd.

cena: 130-150,- Kč

Prodej 12.10.2010
Kuřice černé, červené stáří:

14-18týd.

cena: 130-150,- Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava,
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331,
po-pá 8-15h! gallus.extra@gmail.com

Dukelských hrdinů 72, Planá

mobil: 604 364 526, 733 508 498
e-mail: stan.krata@sk-elektro.cz, www.sk-elektro.cz
Provádíme elektroinstalace:
• bytových jednotek
• rodinných domů
• průmyslových budov a objektů
Elektrické přípojky nn
Rozvody domovních telefonů audia a videa
Instalace hromosvodů
Revize vyhrazených elektrických zařízení nn
Revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí
Prodej elektroinstalačního materiálu
Nabízíme školení a přezkoušení vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Od 1.4.2010 moţnost zapůjčení elektrického vrtacího kladiva

NOVĚ: 24 hodinový servis v případě poruchy
elektroinstalací nn

Nově otevřená kavárna
na náměstí v Plané proti kinu
nabízí velký výběr čajů, horké čokolády, cappuccina, několik druhů
Esspresa, nealko nápoje-limo i pivo,
nealko nápoje- džusy, pivo a alkoholické nápoje Respektujeme
nekuřáky. Prostředí bez výherních hracích automatů a rulet!!! Bez
televize!!! Nemáte kde uspořádat firemní či rodinnou oslavu?

Zavolejte – 724 803 008, 602 755 123
Pište: julek4@volny.cz, nebo rovnou přijďte k nám

Město Planá
zabezpečuje ve spolupráci s firmou
EKODEPON s.r.o:

Mobilní sběr
objemného odpadu, nebezpečných sloţek komunálního odpadu a zpětný odběr elektrozařízení,
který proběhne

v pátek 23.4.2010
doba přistavení mobilní sběrny:

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

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

v neděli 25.4.2010
Josefova Huť
Pavlovice (Ve vilkách)
Pavlovice (u prodejny)
Planá, Nádraţní (u bytovek)
Planá, Karlín
Planá, Fučíkova (u kotelny)
Planá, Bohušova

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

Ve vymezených časech mohou občané předat
do mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory,
monočlánky, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky
ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné sloţky vyskytující se v komunálním odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT), max. 5kg, musí být ze zákona neprodyšně zabalen!
Do zpětného odběru elektrozařízení lze předat:

televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče
(zařízení musí být kompletní!)
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner na objemný komunální odpad, tj. odpad, který se do
běţné nádoby nevejde
(tj. například části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.).
Ţelezný šrot bude sváţen firmou Jiří Hýsek.
Uvedené odpady budou přebírány od občanů zdarma.
Prosíme občany k donášení předmětných odpadů pouze v době přistavení kontejnerů, aby odpady
byly ukládány přímo do nich!

Děkují Vám pracovníci Města Planá a firmy Ekodepon

PLÁNSKÝ BIOGRAF DUBEN
pátek 2.dubna
v 17.30 hodin

USA
Vstupné 69 Kč

pondělí 26.dubna
ve 20 hodin

PRINCEZNA A ŽABÁK

ČERNEJ DYNAMIT

V tomto filmu k polibku mezi princeznou
a ţabákem dojde také, ale výsledek je
dosti odlišný, a to je pouze první z celé
řady překvapení, které na diváky čeká.

středa 14.dubna
ve 20 hodin

ČR
Vstupné 64 Kč

POUTA

úterý 6.dubna
ve 20 hodin

USA
Vstupné 69 Kč

MORGANOVI

USA
Vstupné 59 Kč

Thriller o temnotě a lásce, zničení a
osvobození, vězení a útěku.
čtvrtek 15.dubna
Velká Británie
ve 20 hodin
Vstupné 69 Kč

VLKODLAK
Kdyţ je Měsíc v úplňku, legenda oţívá.

Komedie Morganovi vypráví příběh
velice úspěšného manţelského páru z
Manhattanu,
Paula
a
Meryl
Morganových, jejichţ dokonalý ţivot má
jen jedinou chybičku - rozpadá se jim
manţelství.
středa 7.dubna
USA
ve 20 hodin
Vstupné 69 Kč

Ghettem se šíří panika. Tajemný „Muţ“
zásobuje místní sirotčinec heroinem a
jím distribuovaný populární alkoholický
nápoj způsobuje fatální vedlejší účinky.
Poté, co „Muţ“ vykoná pomstu na
jednom ze svých dealerů, vstupuje na
scénu bratr oběti, všemi obdivovaný a
zároveň obávaný titulní hrdina.
úterý 27.dubna
ve 20 hodin

USA
Vstupné 64 Kč

NA SV. VALENTÝNA
Svátek svatého Valentýna přichází kaţdý
rok, ať se vám to líbí, nebo ne. Je to den,
kdy se probírá váš milostný ţivot a
pokaţdé to skončí buď romantikou, nebo
katastrofou.
středa 28.dubna
USA
v 17.30 hodin
Vstupné 74 Kč

KNIHA PŘEŽITÍ
V nepříliš vzdálené budoucnosti, asi
třicet let po konečné válce, prochází
pustinami
kontinentu,
který
býval
Amerikou, osamělý muţ. Všude kolem
něj se nacházejí opuštěná města,
rozpadající se silnice, seţehlá země pomníky nedávné katastrofy. Civilizace
neexistuje, zákony neplatí. Cesty patří
gangům, které jsou schopny člověka
zabít kvůli botám, kvůli hltu vody...nebo
prostě jen tak.
čtvrtek 8.dubna
Francie, Kanada
ve 20 hodin
Vstupné 64 Kč

IMAGINÁRIUM DR.
PARNASSEA
Dr. Parnassus kdysi dávno vyhrál
nesmrtelnost v sázce s ďáblem panem
Nickem. O mnoho století později našel
pravou lásku a s ďáblem podepsal novou
smlouvu. V ní stálo, ţe se vzdává své
nesmrtelnosti výměnou za mládí, ale
jeho prvorozené dítě se v den svých
šestnáctých narozenin stane majetkem
pana Nicka...
pondělí 12.dubna
Kanada, USA
úterý 13.dubna
Vstupné 69 Kč
ve 20 hodin

PERCY JACKSON: ZLODĚJ
BLESKU
Percy Jackson je napůl člověk a napůl
bůh. Teď se ukáţe, jestli je také hrdina.

pondělí 19.února
ve 20 hodin

USA
Vstupné 69 Kč

ZOMBIELAND
To nerozchodíš...
úterý 20.dubna
Velká Británie, Austrálie, USA
středa 21.dubna
Vstupné 69 Kč
ve 20 hodin

SHERLOCK HOLMES
Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla sira Arthura Conana Doyla
"Sherlock Holmes" přináší Holmesovi a
jeho věrnému partnerovi Watsonovi
poslední výzvu. Ukáţe se, ţe Holmesovy
bojové schopnosti jsou stejně tak smrtící
jako jeho pověstný intelekt. Obojího
bude
zapotřebí
při
odhalování
smrtelného spiknutí, které by mohlo
zničit celou zemi.
čtvrtek 22.dubna Nizozemí
v 17,30 hodin Vstupné 64,-Kč

HRDINOVÉ Z DARANU
Jedenáctiletý anglický chlapec Jimmy
ţije v Africe se svou velmi zaměstnanou
matkou, která na něj nemá čas. Jimmy
na místním trţišti potká domorodou
dívku Charitu a sněhově bílou mluvící
ţirafu Seraf. Tajemná Seraf daruje
Jimmymu kouzelný talisman a líčí mu
příběh o dvou domorodých kmenech,
které mezi sebou válčí o půdu.

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Klasika Lewise Carrolla v novém,
originálním pojetí od vizuálního mága
Tima Burtona. Děj prý bude ale jiný,
přesně tak, jak má Burton ve zvyku.
Dívka Alenka se pádem do králičí nory
dostane do fantaskního světa obývaného
úţasnými stvořeními...
čtvrtek 29.dubna
ve 20 hodin

Filmová historie
Vstupné 49 Kč

POHLED DO OČÍ
Film z roku 1961 v hlavní rloi s Jiřinou
Jiráskovou.
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