Přejeme dětem, aby si co nejlépe užily
letní prázdniny a nám všem pěkné léto
plné sluníčka, dobré pohody a krásných
zážitků z domova i z cest za jeho hranice.

a to na dny 15. a 16.října.
Upravené znění usnesení ze 32.jednání
najdete dále v listu, na úřední desce a na
webu města.

Nové obecně závazné
vyhlášky Města Planá

Zprávy z města
Zastupitelstvo města Planá se sešlo na
30.jednání ve středu 16.června t.r.
Program byl tentokrát velmi obsáhlý a
náročný. Zastupitelé projednali a schválili
závěrečný účet města za rok 2009 a
rozpočtové opatření č. 2/2010. Schválili
majetkoprávní záležitosti, výroční zprávu
o městské honitbě za rok 2009 a čtyři
nové obecně závazné vyhlášky Města
Planá. Nejzávažnějším bodem programu
bylo jednání o připravované investiční
akci „rekonstrukce topných kanálů a
předávacích stanic“. Realizaci akce
zastupitelé schválili a stanovili také její
podmínky. Akce by měla být financována
z úvěru, který by byl hrazen především
z nájemného za výtopnu placeného jejím
provozovatelem. Dalším zdrojem by byly
splátky za domovní předávací stanice
prodané
společenstvím
vlastníků
bytových jednotek a vlastní prostředky
města. Pokud budou vyřešeny všechny
smluvní vztahy související s investičním
záměrem,
měly
by
práce
začít
neprodleně tak, aby do začátku topné
sezóny byly hotovy topné kanály.
Zastupitelé
dále
schválili
sloučení
organizačních složek, které se starají o
kulturu v Plané – tedy kina, knihovny a
kulturního střediska, do jedné organizační
složky. Rozhodli také, že i v dalším
volebním období bude mít plánské
zastupitelstvo 15 členů.
V červenci a v srpnu se obvykle
zastupitelstvo neschází. Další – tedy
31.jednání by se mělo konat ve středu
8.září t.r.
Úplně poslední jednání
zastupitelstva v dosavadním složení by
se mělo konat 6.října t.r. Prezident ČR již
vyhlásil termín konání komunálních voleb

Plánské
zastupitelstvo
schválilo
16.června t.r. čtyři nové vyhlášky platné
na území města Planá a jeho částí – to
jsou osady Křínov, Kříženec, Otín, Týnec,
obě Sedliště, Zliv, Boudy, Svahy, Vížka a
Pavlovice. Tyto vyhlášky nahrazují
vyhlášku o ochraně životního prostředí,
zeleně, o veřejném pořádku atd. z roku
2000. Vyhláška už totiž nebyla v souladu
s platnými
právními
normami.
V některých případech s nimi byla přímo
v rozporu. Vyhlášky byly po schválení
vyvěšeny na úřední desce po dobu 15
dnů. Platit začínají 3.července t.r.
A nyní k obsahu jednotlivých vyhlášek.
Vyhláška č. 2/2010 upravuje pravidlo pro
pohyb psů na veřejných prostranstvích.
Psi se zde mohou pohybovat pouze na
vodítku nebo s náhubkem, případně na
vodítku s náhubkem.
Vyhláška č. 3/2010 stanovuje povinnosti
a podmínky k zajištění čistoty ulic a jiných
veřejných
prostranství,
k ochraně
životního prostředí a veřejné zeleně. Řeší
také způsob a možnosti vylepování
plakátů, reklam atd.
Vyhláška č. 4/2010 stanoví podmínky pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a
diskoték, v zájmu zachování veřejného
pořádku.
Vyhláška č. 5/2010 omezuje činnosti,
které by vedly k rušení nočního klidu, a
vymezuje dobu, po kterou je zakázáno
používat hlučné stroje a zařízení.
Kontrolu
nad
dodržováním
všech
vyhlášek provádí především Městská
policie v Plané, v některých případech
také odbor životního prostředí MěÚ Planá
a městské kulturní středisko.
Zjištěné porušování vyhlášek bude
postihováno dle platných právních
předpisů.
Městská policie bude samozřejmě konat
podle svých možností. Dva strážníci ale
nemohou být na všech místech Plané a
jejích částí po dobu 24 hodin denně.
Bude tedy záležet i na občanech, zda
budou ochotni případné porušování
vyhlášek oznámit městským strážníkům

nebo na městském úřadu. Řada z nás má
k „fízlování“ z minulosti odpor, ale
oznámit vandalství či jiné činnosti
znepříjemňující život ostatním občanům
je přece o něčem jiném.
M.Mertlová

Mateřská škola hlásí…..
Informace pro rodiče: z důvodu
rekonstrukce MŠ Havlíčkova ul. v době
prázdnin, bude provoz dětského hřiště
pro veřejnost omezen! Hřiště budou do
16 h používat děti MŠ.
Provoz pro veřejnost: všední dny od 16 h
do 21 h, víkendy od 9 h do 21 h.

Aktualizace žádostí o
poskytnutí bytu
V současné době evidovalo město Planá
více než 150 žádostí o poskytnutí bytu.
Některé z těchto žádostí jsou už staršího
data. Mnozí žadatelé mezitím buď získali
bydlení jinak, mnozí se z Plané
odstěhovali, a na to, že žádali o
poskytnutí bytu, už dávno zapomněli.
Proto rozhodla rada města, že je třeba
seznam žádostí aktualizovat. Všem
žadatelům byl tudíž začátkem června t.r.
zaslán doporučený dopis na adresu,
kterou uvedli v žádosti. Tímto dopisem
byli vyzváni, aby do 31.srpna t.r. potvrdili,
že žádost ponechávají v platnosti, a že
nejsou majiteli žádného bytu či jiného
objektu k trvalému bydlení.
Některé dopisy – a není jich málo - se
vracejí zpět jako nedoručitelné, protože
na udané adrese žadatel nebydlí nebo
není znám. Tento článek je další
možností, jak upozornit tyto žadatele na
nutnost doložit potvrzení do stanoveného
termínu. Formulář potvrzení si mohou
vyzvednout
na
městském
úřadu
v podatelně. Po 31.srpnu bude sestaven
nový seznam žadatelů, ve kterém budou
uvedeni jen ti, kteří žádané informace
dodali.

Sváteční hornické odpoledne
Plánský hornický spolek oslaví 15.výročí
svého založení v sobotu 10.července t.r.
Program začíná na náměstí Svobody ve
13 h vystoupením mažoretek a Dechové
kapely mladých z Tachova. Ve 14 h vyjde
z náměstí slavnostní hornický průvod
k muzeu v Sadové ulici. Tady program
zahájí ve 14.30 česká hornická hymna,
následovat bude svěcení tupláku a křest
nového spolkového praporu. O zábavu se

postarají mažoretky a dechová kapela
Nýřaňanka, volná prohlídka muzea, a
děti si budou moci vyzkoušet rýžování
zlata. Občerstvení je zajištěno. Všichni
jsou na oslavu srdečně zváni.

ZŠ Planá, Na Valech 143 nabízí volné
místo školníka na plný úvazek, nástup od
2. 8. 2010.
Manuální zručnost podmínkou, zkoušky
z vyhlášky 50/78 Sb. výhodou.

Je tady Plánský Koupák…
Přelom prázdnin – přesněji sobota 31. 7.
2010 – je tím dnem, kdy vypukne již
4. ročník open-air festivalu Plánský
Koupák. O tom, že jako hlavní magnet
letos přijede Michal David i s kapelou,
který si vybral Planou jako své jediné
větší letní koncertní vystoupení v rámci
celé republiky, už jistě víte. Proto se na
Koupák chystají jeho příznivci ze všech
koutů naší vlasti. Co se ale skrývá za
uměleckým pseudonymem LENYA, které
bude také patřit koupákovské pódium?
Skutečně v Plané zazpívá nástupkyně
Ewy Farne? Ano – mladá zpěvačka
Lenka Zvolská, rodačka z Říčan u Prahy,
která se znenadání objevila v hledáčku
producenta Leška Wronky (stojí za E.
Farnou), bude mít tu čest zpívat před
Michalem Davidem. „Nejsem Ewa Farna,
není mi 13 ani 15, ale 22 let,“ řekla nám o
sobě Lenya. „Nezpívám kdovíjak tvrdý
rock, ale skládám si písničky i texty. Chci
zpívat, koncertovat, vydávat. Mám na to a
určitě vás nezklamu!“ Lenya se pohybuje
na hranicích americké rockové venkovské
hudby, pop-folku, písničkářství, až po
moderní
kytarový
mainstream.
Je
příslibem hodně dobré a „šlapavé“
muziky, která má u nás velkou tradici. Je
zkrátka
českou
Janou
Kirschner,
smíchanou
s Shaniou
Twain!
☺
Koneckonců – posuďte to sami. Na
www.koupak.cz si můžete poslechnout a
stáhnout celý její startovní singl, který
právě v těchto dnech rozjíždí obří
kampaň v českých rádiích… Hlavně
rodiny s dětmi letos ocení možnost
zakoupit v předprodeji tzv. rodinnou
vstupenku za 600,- Kč, která nejen
umožní vstup 2 rodičům a jejich 2
ratolestem, vysokým maximálně 140 cm,
ale u vchodu do areálu k ní obdrží i
speciální kupón na ochutnávku 0,5 l piva
zdarma podle vlastního výběru – a že
bude z čeho vybírat. Borůvkové, ovocné,
černé, červené, fialové, zelené a snad i
bleděmodře
puntíčkované…
Takže
neváhejte a včas si zajistěte v předprodeji
(zlatnictví Petra Šetka na náměstí) běžné
anebo rodinné vstupenky. Letos se po
nich, díky Michalu Davidovi, zřejmě jen

zapráší… A pak už jen – parádní hudební
zážitky.
Jiří Fejt st., Erion Production Planá

Co nového v plánské
nemocnici
Zase se po čase vracím k tématu, které
zajímá většinu z nás – k plánské
nemocnici
a
jejímu
postupnému
zprovoznění, jak se o to snažíme.
Naposledy jsem psal, že byl velkoryse
zrekonstruován nový pavilon a v něm
začala SWISS MED CLINIC provozovat
jednotku DIP (dlouhodobá intenzivní péče
o pacienty, u kterých životní funkce
zajišťují přístroje), JIP (jednotku intenzivní
péče), estetickou chirurgii a tzv.
jednodenní chirurgii. Hlavní oblastí
zdravotnických služeb poskytovaných ve
zrekonstruovaném pavilonu by měla být
právě jednodenní chirurgie.
Pro rozvinutí této činnosti je důležité, aby
s nemocnicí
podepsala
smlouvu
Všeobecná zdravotní pojišťovna, protože
ta registruje nejvíce občanů - případných
pacientů. VZP ale se smlouvou čekala na
výsledky studie zajištění zdravotnické
péče v Plzeňském kraji, kterou kraj
nechal zpracovat. Ze studie vyplynulo, že
dostupnost lůžkové péče pro občany
Tachovska je neuspokojivá.
A nyní co je nového. Na základě závěrů
studie, a předpokládám, že i na základě
řady jednání, kterých jsem se též
zúčastnil, by ke konci měsíce června
měla být smlouva mezi VZP a nemocnicí
SMC uzavřena.
Zdravotnická péče v rámci jednodenní
chirurgie by se tedy mohla v rámci
plánské nemocnice rozvinout v plné šíři.
Připomínám, že v rámci jednodenní
chirurgie
se
provádějí
chirurgické
zákroky,
při
kterých
se
počítá
s maximálním pobytem na lůžku 72
hodin. Nemocnice SMC provádí operace
chirurgické,
gynekologické,
ORL,
nejmodernějšími přístrojovými metodami,
např. laparoskopicky. Zatím je prováděla
u pojištěnců zdravotních pojišťoven
kromě VZP. Po podepsání smlouvy
s VZP bude nemocnice SMC kontaktovat
praktické lékaře v našem okrese a
nabízet své služby pro jejich pacienty.
Předpokládá,
že
operace
budou
prováděny nejméně ve 2 operačních
dnech v týdnu.
Pro výkon jednodenní chirurgie je
k dispozici 45 lůžek. Pokoje jsou velmi
dobře vybaveny. Mají vlastní hygienická
zázemí, televizi, připojení na internet, to
ale
bez
příplatku
pacienta
za
nadstandard.
Slyšel jsem názor, že hlavní činnosti
plánské nemocnice SMC je estetická
(plastická) chirurgie. Taková informace
není pravdivá. Estetická chirurgie je pro
uvedený subjekt jen vedlejší záležitostí.
Jde o úkony, které si hradí pacient sám.
Ovšem v případě, že takový zákrok je
nutný třeba po úrazu, hradí jej zdravotní
pojišťovna.
Za svou podstatnou činnost považuje
nemocnice SMC základní nemocniční

péči zatím provozovanou jen v rámci
jednodenní chirurgie. V budoucnu počítá
s rozšířením činnosti na klasickou péči
v oboru chirurgie, interna, gynekologie a
porodnice, dětské.
V současné době je ve stádiu stavebního
řízení (žádost o stavební povolení)
rekonstrukce pavilonu bývalého dětského
oddělení (později dětský domov). V něm
by mohlo fungovat oddělení klasické
chirurgie a oddělení interny. Otevření
chirurgického a interního oddělení ovšem
záleží mimo jiné i na kladném stanovisku
Plzeňského
kraje.
Doufám
a
předpokládám, že Plzeňský kraj bude
jednat v intencích závěrů studie, kterou
nechal
zpracovat,
a
bude
tedy
podporovat zřízení lůžek, kterých je na
Tachovsku nedostatek.
Pro občany bude jistě zajímavé, že ve
vestibulu městského úřadu v Plané bude
počátkem července vyvěšena studie
celkového
předpokládaného
rozvoje
areálu plánské nemocnice.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc červenec
2010:
3.7.2010 v 17 h kostel sv.Petra a Pavla
v Plané - vernisáž výstavy obrazů
výtvarníka Pavla Kollera. Výstavu zahájí
prof. František Hodonský a o hudební
doprovod se postará komorní soubor
LACH. Výstava potrvá do 22.srpna 2010.
10.7.2010 v 17 h Galerie ve věži v Plané vernisáž výstavy obrazů dvou členů UVU
plzeňské oblasti, Jindřicha Bílka a Milana
Ďuriše. Výstava potrvá do 29.srpna 2010.

TRADIČNÍ ANENSKÁ POUŤ
Pátek 30.července v 9.15 pěší pouť
po staré poutní cestě z náměstí na
Svatou Annu, v 10 h českoněmecká
mše sv. v kostele sv.Anny u Plané
18.00 – městský stadion
Ukázka
základních
akrobatických
dovedností na tzv. „rýnských kolech“ exhibice členek asociace 1.Gymnastické
kolo CZ.
Sobota 31.7.2010
9 – 17 h anenské trhy na náměstí
9 – 11 h plánská hudební skupina
Čágo Band
10 h Kratochvilný automat
(vystoupení pro děti)
11.30 - 15.30 dechová hudba
Chodovarka
14 h Kratochvilný automat
(vystoupení pro děti)
16 – 17 h Dixieland Mariánské Lázně
Doprovodné akce
9 – 17 h Vestibul a zahrada radnice Výstava bonsají, suiseki a fuchsií
(bonsaje a suiseki - p. Moulis a p.
Divišová, fuchsie - p. Mandová)
9 - 12 a 14 – 17 h Galerie ve věži –
výstava obrazů Jindřicha Bílka a Milana
Ďuriše
14 – 17 h Kostel sv.Petra a Pavla výstava obrazů Pavla Kollera

UPOZORNĚNÍ PRO
MOTORISTY
- v době konání ANENSKÉ POUTI, tj.
v sobotu 31.července, budou prostory
náměstí v Plané uzavřeny od 8 do 18 h.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Další informace:
Kurz tance a společenské výchovy
v Mariánských Lázních - pořádá taneční
studio M+J Pecinových v termínu od
30.9. – 3.12.2010. Zájemci si mohou přijít
nebo napsat o bližší informace na MěKS
Planá
nebo
přímo
na
email
TS.PECINA@seznam.cz.
Podrobnosti na plakátech MěkS
a tel.
374 794 223, 728 488 038,
mks@muplana.cz

Prázdninová štafeta
Prázdninová štafeta - velké soutěžní
putování pro děti a mládež po zajímavých
místech našeho regionu.
Prázdninová štafeta má 46 zastávek,
jednou z nich je v letošním roce turistický
cíl, který leží na území našeho města –
rozhledna na Bohušově vrchu.
Princip účasti v prázdninové štafetě je
velice jednoduchý: zájemce putuje po
minimálně 12 zastávkách vybraných na
základě vlastního zájmu a zaplňuje
účastnický list. Účastnické listy jsou
k dispozici na MĚKS a v GALERII VE
VĚŽI.
Prázdninová štafeta 2010 začíná 1.
července a končí 31. srpna. Podrobnosti
a informace naleznete na účastnických
listech
nebo
www.turisturaj.cz,
www.zooplzen.cz

VÝLETNĚNÍ 2010

27. + 28. srpna Planá (v pátek od 18
hod. na koupališti, v sobotu od 14 hod.
u rozhledny)
Celodenní program pro děti i jejich
dospělé.
Výstava, divadlo, muzika, tvůrčí
ateliéry, posezení, občerstvení a
opékání buřtů, podvečerní bojovka a
večerní tancovačka.
Akce VÝLETNĚNÍ navazuje na loňské
úspěšné Oslavy 100 let plánské
rozhledny.
VÝLETNĚNÍ je akcí, která spojuje
turistický
výlet
s letním
kulturním
programem pro děti i dospělé. První
ročník
VÝLETNĚNÍ
pořádá
nově
založený Kulturní a okrašlovací spolek –
KOS z Plané ve spolupráci s Městem
Planá a s Hafan studiem.
Pátek 27. 8.
17.00 kostel Sv. Petra a Pavla - vernisáž
výstavy výtvarníka Matěje Němečka
18.00 plánské koupaliště - Kašpárek
v rohlíku,
hudebně-divadelní
bejbypankáčská šou pro děti i dospělé,
divadlo koncert, Kašpárkova diskotéka
VSTUPNÉ: Předprodej děti 70,- / 90,- (do
130 cm výšky). Dospělí 130,-. Na místě
děti 90,- / dospělí 150,-. Rodinná
vstupenka na místě 420 Kč (2 dospělí +2
děti). Předprodej na MKS v Plané,

tel.: 374 794 223, v prodejně Autodíly
Vilímová, ul. Na Sádkách – Planá, hromadné objednávky na tel.: 602 414 420.
POZOR! Vstupenky zakoupené na
Kašpárka budou při sobotní akci u
rozhledny slosovány o „výletní dary“ a
zároveň budou sloužit jako kupony, za
které si bude
možné u rozhledny
vyzvednout špekáčky, pivo a jiné bonusy.
Sobota 28.8. – u rozhledny, na
Bohušově vrchu
od 14.00 hod. celodenní program
- představení pro děti - „O zamilované
ježibabě“, Divadelní lázně - Praha
- tvůrčí dílny pro děti i dospělé – ozdoby z
korálků, malování na trička, cirkusový
ateliér, výtvarný ateliér, pohybový ateliér.
Výsledky
ateliérů
budou
během
podvečera prezentovány zúčastněnými
na podiu. (Zápisné na všechny ateliéry
dohromady je 10 Kč)
- koncert plzeňské kapely Švajneraj,
písně k poslechu i poskoku, písně tklivé i
rozverné
- Kratochvilný automat, tentokrát „čínská
verze“, vytvořená pro světovou výstavu
EXPO 2010
- výstup na rozhlednu, rozhled po kraji,
zápis do „Výletní knihy“, opékání buřtů a
jiné výletnosti
od 19.30 hod. „bojovka“ Skrz naskrz přes
Bohušův vrch (vstup pouze s plackou
Výletnění 2010, která bude k zakoupení
za 10 Kč po celý den u rozhledny)
od 20.00 hod. koncert kapely Mediterian,
k poslechu i k tanci (výuka základů salsy
aj.)

Sadové úpravy v lokalitě
Planá - sever
Od roku 2007 se v lokalitě postupně
vybudovaly inženýrské sítě a poté začaly
vyrůstat rodinné domy. Všechny činnosti
probíhaly
podle
projektových
dokumentací.
Dokumentace
byla
zpracována i na sadové úpravy. Ty
začínají být postupně prováděny. Zatím
bylo vysazeno stromořadí lemující
Křížovou ulici a několik dřevin při a za
hřbitovní zdí, lípy a javor u parkovišť
k plánovaným bytovým domům.
Realizována nebyla výsadba stromořadí
v ulicích Větrná, Dolní a Horní. Pro ni
měly být použity dřeviny jeřáb obecný,
višně a slivoně rodu Prunus. Podle
projektu měly být vysázeny v úzkých
trávnících mezi komunikacemi a ploty
pozemků. V těchto místech jsou ale
uloženy a to v poměrně malé hloubce
všechny veřejné podzemní sítě. Kořeny
stromů by je mohly narušit a problémy by
mohly být i v případě poruch sítí. Také je
nutné počítat s tím, že stromy by během
deseti let dosáhly výše 4 a za dvacet let
až 6 metrů. V těchto velikostech by
s největší pravděpodobností obtěžovaly
obyvatele domů stínem a i jinak.
Současný stav zeleně v lokalitě „sever“
není snad konečný. Pozemky spolu
s další částí nevyužité dokumentace
poslouží buď jako podklad při hledání
místa pro umístění náhradní výsadby při

povolování kácení dřevin, anebo v
případě dostatku financí k běžné výsadbě
města.
OŽP

DEN DĚTÍ
V sobotu 29. května 2010 jsme oslavili
společně DEN DĚTÍ. Na koupališti se
sešlo více než 350 dětí i dospělých. Na
úvod vystoupili šermíři, následovala
ukázka aerobiku a aikida, zahrála kapela
Vysmátí komáři a na závěr odpoledne
pak byla diskotéka. Velký úspěch měla
výtvarná dílna, kde děti měly možnost
obarvit si trička. Po celé odpoledne
probíhaly pro malé i větší různé soutěže.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
organizaci celého odpoledne:
M. Pelánové, S. Kvasničkovi, DJ Dejvovi,
P. Pilnému, D. Říhové, J. Horáčkové,
L. Kompánkové, rodičům ze SRPŠ ZŠ
náměstí a SRPDŠ ZŠ Valy, S.
Gomolákové, dětem, které pomáhaly u
soutěží, šermířské skupině Korbel, všem
členům
skupiny
Vysmátí
komáři,
aikidistům a děvčatům z kroužku
aerobiku.
Dík patří také těm, kteří přišli a strávili
s námi krásné slunečné odpoledne.

TENISOVÝ TURNAJ
V sobotu 12. června 2010 proběhl na
plánských kurtech tradiční tenisový turnaj.
Ani letos nechyběli účastníci z Tachova,
Mariánských Lázní, Stříbra, Chodové
Plané a Plané. Na kurtech se sešlo nad
30 sportovců.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Mini tenis: Anna Konrádová,
Baby tenis: Josef Šlapák,
ml. žákyně: Sophie Kroupová,
ml. žáci: Miloš Niebauer,
st. žáci: Martina Herbstová,
dorost: Adam Kroupa.
Děkujeme všem sportovcům, rodičům
a především rozhodčím - p. Moulisovi,
p. Kolesovi, p. Herbstovi, p. Zušťákové,
p. Peklovi, p. Ambrožové, p. Strakovi a
p. Blažkovi.
Tenisovému oddílu Planá patří dík za
zázemí a občerstvení. Sponzorem byla
mlékárna EHRMANN Stříbro.
Za vzornou přípravu a organizaci celého
tenisového turnaje děkujeme panu
Šilhavému.

ŠACHOVÝ TURNAJ
V sobotu 12.6. se uskutečnil již třetí
ročník šachového turnaje v Plané.
Turnaje se zúčastnilo 32 šachistů z
Plané,
Tachova
a
dalších
míst
Plzeňského i Karlovarského kraje.
Soutěžilo se v kategorii mladších a
starších žáků.
Celý turnaj s maximálním počtem 7 bodů
vyhrála Blanka Brunová z Plané, tím
vyhrála i svoji kategorii mladších dívek.
Kategorii mladších žáků vyhrál Václav
Truksa z Tachova s 5 body. Kategorii
starších dívek vyhrála Veronika Křížová z
Heřmanovy Huti se 4 body. Starší žáky
vyhrál Zdeněk Lipták ze Sokolova s 5,5
body. Vítězům blahopřejeme.

CESTOU NECESTOU
Začátkem tohoto roku byla vyhlášena
výtvarná soutěž „CESTOU NECESTOU“.
Do konce května svá výtvarná díla
zaslalo 16 mateřských a základních škol
z celého okresu.
Porota vybírala ze 165 prací a opravdu
neměla lehký úkol. Děkujeme porotkyním
Ivaně Kubíčkové, Lence Vokrojové a
Lence Kompánkové.
Výstava všech dětských kreseb byla
zahájena v první letní den 21. června
2010. Vernisáž zahájil dětský pěvecký
sbor ze ZŠ Planá náměstí. Akce se
zúčastnilo 83 návštěvníků. Byly zde
vyhodnoceny vítězné práce a zahájena
výstava, kterou pak všichni mohli
shlédnout do 24. června 2010. A kdo byl
nejlepší?
1. kategorie - MŠ: Lucie Biroščáková,
Tomáš Lácha MŠ Planá Smetanova,
kolektivní práce: MŠ Planá Smetanova
2. kategorie - 1.- 2. třídy: Daniel Wolf ZŠ
Přimda, kolektivní práce: kolektiv 2.A ZŠ
Planá náměstí
3. kategorie - 3.- 4. třídy: Adéla Hesová,
Robert Nguyen ZŠ Planá náměstí,
kolektivní práce: kolektiv 3. A ZŠ Planá
náměstí
4. kategorie - 5.-6. třídy: Ondřej Vosecký
ZŠ Planá nám., kolektivní práce: kolektiv
ZŠ Tachov Kostelní
5. kategorie - 7.- 9. třídy: Petr Karlík ZŠ
Tachov Zárečná, Michal Šperl ZŠ Stříbro
Mánesova, Tereza Matalová ZŠ Planá
Valy
Ostatní výsledky najdete na webových
stránkách ZŠ Planá náměstí.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem
vedoucím zájmových kroužků, kteří se po
celý školní rok věnovali našim dětem.
F. Šilhavému – tenisový kroužek,
J. Novotnému, B. Bartošovi, P. Kaslovi,
M. Vrškovi – lezecké kroužky, V.
Hrbáčkovi, S. Zítkovi a J. Brunovi –
šachy, J. Zemkové a Monice – sportovní
kroužek, E. Cvrčkové – Veselá angličtina,
D. Říhové – výtvarný kroužek, J.
Horáčkové – šikovné ruce a Dráček
hráček, M. Korandovi – stolní tenis, D.
Bostlovi – počítačový kroužek, M.
Pelánové – aerobik. Velký dík také patří
za trpělivost paní Beranové, která se
každé
odpoledne
věnuje
dětem
v Klubovně volného času. Přeji všem
krásné prázdniny a spoustu sluníčka.
Lenka Vivodíková, DDM Planá

Teplíčko pro mrňata
Na počátku byla výzva krajské hejtmanky
paní dr. Milady Emmerové. O co se
jednalo? O naše malé občánky, kteří na
svět
přicházejí
dříve
než
před
plánovaným narozením, a musejí být
proto
umístěni
v teplém
prostředí
inkubátorů. Aby jim bylo ještě tepleji,
vzešla od paní hejtmanky výzva ke
zhotovení pleteného oblečení pro tyto
malé caparty. Výzvy se chopily členky
naší
organizace
Svazu
tělesně
postižených v Plané, jakož i členky klubu

důchodců v Plané a po domluvě nezištně
započaly s pletením čepiček, rukaviček a
ponožek.
V době, kdy píšu tento článek, bylo
zhotoveno již třicet soupraviček a na
dalších se ještě pracuje. Díky za to patří
paním Tomanové, Ambrozové, Kolářové,
Buriánové, Konrádové, Martínkové a
Mikulenkové, které pletení soupraviček
věnují svůj volný čas.
Všechny soupravičky by měl koncem
června předat paní hejtmance člen
výboru STP v Plané.
Věříme, že mrňata, kterým jsou určeny,
zahřejí tak, jak tato dobrá a prospěšná
práce zahřála naše srdce.
Za výbor MO STP Jaroslav Štirský

Neležme v posteli,
zachraňujme kostely!
(redakčně kráceno)
V budově Městského muzea ve Stříbře se
koncem května sešlo přes sedmdesát
zájemců z řad odborné i laické veřejnosti
z celé České republiky, aby se zúčastnili
konference, kterou uspořádala MAS
Český Západ – Místní partnerství
společně s městem Stříbrem.
Hlavním cílem konference nazvané:
“Neležme v posteli, zachraňujme kostely
aneb role občanské společnosti při
záchraně kulturního dědictví“ bylo otevřít
a diskutovat stávající situaci i vývoj péče
o
venkovské kulturní dědictví
a
především roli občanských iniciativ při
jeho záchraně.
Vzhledem k tomu, že konference byla
součástí projektu Obnova vybraných
sakrálních památek regionu Český Západ
podpořeného Norským finančním mechanismem, přijel konferenci
slavnostně
zahájit
velvyslanecký rada Norského
království v Praze, pan Kjetil Aasland,
který posléze
navštívil tři z pěti
opravovaných památek zařazených do
projektu.
Kromě dalších hostů byli přítomni
zástupci neziskových organizací, kteří se
podílejí na záchraně kulturního dědictví v
regionu.
Součástí konference
byla
výstava
představující
jednotlivá
sdružení
obnovující památky na území MAS a
divadelní představení Máchova Máje v
kapli sv. Máří Magdalény na vrchu
Krasíkov, které mělo ukázat možnosti
nového využití zachráněných sakrálních
památek. Celodenní exkurze pak provedla zájemce po sakrálních stavbách,
obnovených ať již prostřednictvím tzv.
Norských fondů, či jiných dotačních titulů.

Zlatá medaile pro knihu
Práce jako na kostele
Kniha Práce jako na kostele, kterou
vydala MAS Český Západ – Místní
partnerství ve spolupráci s městem
Stříbrem, uspěla na mezinárodní grafické
soutěži designu, European graphic
awards. Autorka grafického zpracování
knihy, Štěpánka Bláhovcová, zde získala
zlatou medaili za nejlepší návrh.
Vyhlášení
výsledků
se
odehrálo

v holandském
Rotterdamu
poslední
květnový víkend.
Kniha vyšla v říjnu 2009 a vypráví o
jednotlivcích i občanských iniciativách,
které úspěšně zachraňují a pečují o
kostely na území MAS, tj. především
v oblasti Tachovska a Plzně-severu.
Kniha vyšla v rámci projektu Obnova
vybraných sakrálních památek regionu
Český
Západ
podpořeného
prostřednictvím Norského finančního
mechanismu,
díky
němuž
bude
kompletně obnoveno pět sakrálních
památek v regionu MAS.
Téma knihy zaujalo veřejnost natolik, že
první vydání knihy je již rozebrané. MAS
nyní pracuje na druhém aktualizovaném
vydání, které by mělo vyjít během
letošního léta.
Kateřina Kvasničková, MAS

Šípkové království
Projděte si Planou a místa, kde máme
travnaté plochy. Je krásné, že máme tolik
zeleně a je příjemné v takové "zahradě"
žít. Ovšem má to i své problémy. Tráva
na těchto plochách roste. Zdá se, že je to
stejný problém, jako sníh v zimě. I ten
překvapí, když napadne. Stejně tak je to s
trávou. Když jsou příznivé podmínky, tak
roste.
Na soukromých zahrádkách se majitelé
pohybují s různými sekačkami a jejich
travnaté plochy jsou dokonalou ukázkou
"golfových" hřišť. Jen plochy, o které se
starají služby města, mají své "šípkové
království". Trávu nestačí sekat, a místa,
na která se nedostanou s "malým
traktůrkem", již nikdo nepřijde dosekat
ruční sekačkou. A tak nám dorůstá stará
tráva i ta posečená. Postupně si občané
zvykají, že o posečené ploše před svými
panelákovými domy si mohou nechat
zdát.
Někde bude chyba. Ale napadá mne, že
nemá smysl na ně upozorňovat. Před
časem jsem psal o chodníku na sídlišti,
kde se v období dešťů drží voda. Nic se
nestalo. Musíme doufat, že bude méně
pršet a problém bude vyřešen. Stejně je
to i trávou. Bude třeba sucho a tráva
neporoste. Takže toto "psaníčko" je
vlastně zbytečné.
Jiří Kalaš

Usnesení ze 30.jednání
Zastupitelstva města Planá
U 116 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 29.jednání
ZMP.
2. splněno usnesení č. 115/1.
3. výroční zprávu o honitbě Města Planá
za rok 2009.
4. nabídku společnosti Intercora, s.r.o.
Plzeň, do výběrového řízení na prodej
části p.p.č. 1585/5 v k.ú. Planá u M.L.,
s tím, že tato nesplnila stanovené
podmínky výběrového řízení.
5. informaci o přípravě záměru nového
sběrného dvora v Kyjovské ulici.
U 117 – ZMP schválilo:
1. program 30. jednání a ověřovatele
zápisu p. MUDr. Kučeru a p. RSDr.
Švarcbeka.

2. závěrečný účet Města Planá a zprávu
o přezkoumání hospodaření za rok 2009
s výrokem „souhlas bez výhrad“.
3. rozpočtové opatření č. 2/2010, příjmy
i výdaje ve výši 111,470 mil. Kč, včetně
úprav závazných ukazatelů ZŠ Na
Valech.
4. realizaci investiční akce „rekonstrukce
teplovodu v Plané“.
4.1. cena investiční akce je cca 21 mil.
Kč, z toho na rekonstrukci kanálů, které
budou majetkem Města Planá, 14 mil.
Kč a na předávací stanice, které budou
majetkem SVJ, 7 mil. Kč.
4.2. Investiční akce bude hrazena
z úvěru, který bude splácen ze
zvýšeného nájemného za tepelné
hospodářství, ze splátek z prodeje
předávacích stanic a z vlastních
prostředků města. Úvěr bude dojednáván
na dobu 15 let, s možností předčasného
splacení, splácení od ledna 2011.
4.3. prodej domovních předávacích stanic
pořízených v rámci této investiční akce
příslušným společenstvím vlastníků
bytových jednotek.
5.sloučení organizačních složek Města
Planá – kina, knihovny a kulturního
střediska – do jedné organizační složky
s názvem Městské kulturní středisko
Planá s účinností ke dni 1.1.2011.
Schvaluje zřizovací listinu této
organizační složky. Zřizovací listiny
organizačních složek ze dne 17.9.2003
se ruší dnem 31.12.2009.
6. ve volebním období 2010 – 2014 bude
mít Zastupitelstvo Města Planá 15 členů.
7. prodloužení termínu ke splnění úkolu č.
102/1- návrh pravidel bude předložen na
31 ZMP.
8. tyto obecně závazné vyhlášky Města
Planá:
8.1. číslo 2/2010 upravující pravidlo pro
pohyb psů na veřejných prostranstvích.
8.2. číslo č. 3/2010 k zajištění udržování
čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství, k ochraně životního
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní
veřejné zeleně.
8.3. číslo č. 4/2010 o stanovení podmínek
pro pořádání veřejnosti přístupných akcí.
8.4. číslo č. 5/2010 o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností.
U 118 – ZMP rozhodlo:
1. v majetkoprávních záležitostech:
1.1. prodat:
1.1.1 pozemek - st.p.č. 2180 o výměře
1 m2 v k.ú. Planá u M.L., kupní cena
pozemku činí 120 Kč, je splatná před
vkladem kupní smlouvy do KN.
1.1.2.pozemek – část p.p.č. 1585/5
v k.ú.Planá u M.L. o výměře cca 2.500 –
2.600 m2 za účelem výstavby dvou
objektů prodejen, za nabídnutou kupní
cenu Kč 670/1 m2 za podmínek podle
usnesení RMP č. 338/6.1 ze dne
26.5.2010.
1.2.vyhlásit záměr prodeje pozemku p.p.č. 243/8 v k.ú. Planá u M.L, pozemků
- p.p.č. 298/1 o výměře 720 m2 a p.p.č.
858 o výměře 122 m2, k.ú. Pavlovice nad
Mží.

1.3.neprodat pozemky- část p.p.č.
1579/10 o výměře cca 100 m2 a p.p.č.
1590/32 o výměře 50 m2.

Informace o průběhu
a výsledcích soutěže
„O nejhezčího Voříška“
Soutěž se konala 22.května t.r. od 14 h
v areálu kynologického cvičiště ZKO
Planá.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem
13 psovodů, z toho 11 dětí. Na rozdíl od
posledních tří let nám v letošním roce
počasí zrovna nepřálo. Zřejmě obavy
z jeho průběhu a probíhající MS v ledním
hokeji měly dopad na nízkou účast
soutěžících. Celý týden před konáním
pršelo a už příprava areálu byla jen
taktak. V den konání se teplota
pohybovala okolo 20 °C, což vyhovovalo
především
soutěžícím
psům.
Asi
v polovině
probíhající
soutěže
se
prohnala krátká prudká místní přeháňka,
kterou nezaznamenal ani srážkoměr
vzdálený vzdušnou čarou 950 m, a po
které se opět vyjasnilo. Technickým
komplikacím z předchozího ročníku jsme
předešli změnou organizace a s radostí
konstatuji, že nás žádná podobná nehoda
nepostihla.
Mezi soutěžními koly o nejhezčího a
nejšikovnějšího Voříška proběhly ukázky
výcviku členů pořádající kynologické
organizace, Policie ČR a Celní správy.
Porotu tvořili již tradičně tři dospělístarosta města Ing. Karel Vrzala,
veterinární dozor MVDr. Eva Lišková,
předseda ZKO Vladimír Kerul a tři děti
z řad diváků. Zapisovatelka měla zároveň
hlas poradní pro případ, že by se porota
nemohla shodnout na jednoznačném
hodnocení. Nechyběli ani tradiční koníci a
povození na nich.
Celá akce mohla být realizována pouze
za podpory sponzorů. Bylo jich celkem 35
a všem patří naše velké díky. Těmi
největšími byli ABRUS Pohár Jany
Štětkové z Plané – trofeje, DIBAQ a.s. z
Helvíkovic – věcné ceny. Kromě hlavních
cen obdrželi všichni soutěžící za svoji
účast drobné dárky a katalog soutěže.
Výsledky v jednotlivých kategoriích:
O nejhezčího Voříška: 1. ROXY- Tadeáš
Klein, Tři Sekery, 2. JESICA-Ester
Podoláková, Planá, 3.MATES-Jaroslav
Podolák, Planá.
O nejšikovnějšího Voříška: 1. BADYPetra Klečacká, Bor u T., 2.BELA – Jitka
Plaszová, Tachov, 3. MAX-Kateřina
Brůhová, Planá.
Sympatie diváků: ROXY-Tadeáš Klein,
Tři Sekery
Nejvzdálenější účastník: VENDY-Ivana
Schneiderová, Stráž u Tachova
Nejmladší účastník: MATES – Jaroslav
Podolák, Planá
S potěšením mohu konstatovat, že celá
akce byla opět velmi kladně hodnocena
nejen ze strany diváků a soutěžících.
Fr. Slabý, jednatel ZKO Planá

15. ročník soutěže
EUROREBUS
Chtěl bych
čtenáře seznámit s mou
účastí na celostátním kole soutěže
EUROREBUS, které se konalo dne 11. 6.
ve velkém sále Kongresového centra
v Praze. Milým doprovodem na této
soutěži byla naše třídní učitelka paní
Stoklasová. Má první slova po vstoupení
byla „No tady je ale národa!” a byla to
svatá pravda, neboť později pan
moderátor řekl, že se soutěže zúčastnilo
asi 1000 lidí – sál byl narván až po strop.
Překvapením pro všechny byla věta
„Vážení, jestli Alitalia odstartuje z Říma
přesně, budeme tu odpoledne mít čerstvě
diamantovou
Báru
Špotákovou!“
Nedlouho poté přišla řada na jádro věci,
tedy na psaní testů. Na ty dostali jak
jednotlivci rozdělení do tří věkových
kategorií, tak školní třídy a tříčlenná
družstva rovných 35 minut. V mezičase,
během opravování testů, konečně splnil
moderátor svůj slib a dorazila diamantová
Bára. Byla nenucená, milá a rozdávala
úsměvy na všechny strany. Při rozhovoru
padlo několik otázek na Báru a potom
sama oštěpařka vytvořila originální ceny
pro vítěze – vlastnoručně podepsané
fotky. Po diamantové sportovkyni přišel
zmrzlý Horký, jehož moderátor uvedl
slovy „cestovatel, dobrodruh a šílenec”.
Petr Horký se nám pochlubil svými
zážitky z cesty, při níž přešel skrz naskrz
celé Grónsko. Po panu Horkém už přišlo
na řadu vyhlášení vítězů, já sám jsem se
svůj výsledek dozvěděl až později, byl
jsem 27. z 88 účastníků, posuďte tedy
sami, jak se mi dařilo. Pak už zbyla jen
veselá cesta domů s paní Stoklasovou.
Martin Liška, žák 9.B

Dětská olympiáda
Již čtvrtým rokem jsme pořádaly dětskou
olympiádu mateřských škol na městském
stadionu v Plané. Vítězové školních kol
obou mateřských škol zde změřili své
síly. Za disciplíny v běhu, skoku a hodu
děti získaly skutečné medaile a diplomy,
které nám věnovala paní Štětková z firmy
„ABRUS“.
Pan
Liebl
z
firmy
„LIEBLPRINT“ nám vytvořil papírové
medaile pro všechny děti za jejich účast
ve školním kole. Oběma sponzorům
srdečně děkuji.
Naděžda Kvasničková, ředitelka školy

Prázdniny ve farnosti Planá
a okolí
Neděle 4.7. v 16 h Bernartice – poutní
mše svatá
Sobota 10.7. v 10 h Lestkov – pouť sv.
Prokopa
„Svatoanenské kolečko“ –
českoněmecká setkání:
Čtvrtek 29.7. v 15 h Vysoké Sedliště- mše
sv. u opravovaného kostela
Pátek 30.7. v 9.15 h pěší pouť po staré
poutní cestě z náměstí v Plané k setkání
s poutníky z Německa a poté v 10 h
českoněmecká mše sv. na Svaté Anně.
Ve 14.30 Brod n. T. svatojakubská pouť

Sobota 31.7. v 9.30 Domaslav
svatojakubská pouť, 11 h M. Hory, 12.30
Broumov, 14 h Štokov a 17 h Kyjov.
Neděle 1.8. v 10 h česká pouť u Sv.Anny
(svoz farností, občerstvení), 16 h Ch.
Planá- německá mše sv.
Neděle 15.8. v 9 h PLANÁ – poutní mše
sv. Nanebevzetí P.Marie.
Neděle 29.8. v 15 h Pístov – pouť sv.
Bartoloměje
Pořadatel vždy : Římskokatolická farnost
Planá.tel. 607202127, e-mail :
sasajara@seznam.cz
Čas, který ti byl dán k žití, je přesně
vymezen, a jestliže ho nevyužiješ
k dosažení pokoje, uplyne, a ty uplyneš s
ním, a už ho víckrát nebudeš moci využít.
(Marcus Aurelius)
Nejintenzivnější forma života se jmenuje
láska. (Gerhard Uhlenbruck)
Slovo rekreace pochází z latiny a
znamená: re - creatio, neboli znovu –
stvoření. PRÁCE A ODPOČINEK Život
člověka má rytmus práce a odpočinku,
rekreace. Má odpočívat a dovolit i
druhým, aby si mohli oddechnout. Práce
patří k životu člověka. Nemá ale člověka
zničit.

Blahopřejeme. ..
…všem
dále uvedeným plánským
občankám a občanům, kteří v měsíci
červnu t.r. oslavili svá životní jubilea.
Jsou to paní a pánové Mária Baláková,
Anna Časárová, Josef Dvořák, Zbislav
Eisenhammer, Mária Grundzová, Jan
Havlíček, Viktor Holý, Anna Kalistová,
Josef Karban, Bohumil Kohout, Emilie
Kompánková, Alois Kovařík, Marta
Križanová,
Anna
Rajdlová,
Věra
Slancová, Marie Štruncová, Margareta
Švejdová.

Centrum redukce váhy
Vám nabízí BEZPLATNĚ
ANALÝZU STAVBY VAŠEHO TĚLA
V případě Vašeho zájmu Vám zajistíme
bezplatně Vašeho osobního Wellness
poradce, který Vám pomůže upravit Vaši
postavu dle Vašich představ.
Pokud máte zájem, kontaktujte nás
na č. 739 695 469 krátkou SMS zprávou, ve
které uveďte Vaše telefonní číslo a my se
s Vámi obratem spojíme.

Rádi se s Vámi zkontaktujeme také na:

www.snidejzdrave.cz/suspechem1

Pronajmu nebytové prostory
na náměstí v Plané.

Telefon: 603 112 724.
Volné ihned.
Prodám byt 2+1 v Plané,
550.000 Kč, dohoda možná.

Dne 7.května v dopoledních hodinách
napadli mé stádo ovcí dva toulaví psi.
Jednoho se nám podařilo odehnat, ale na
toho druhého jsme si museli vyžádat
pomoc Městské policie v Plané. Tímto
moc děkuji strážníku p. Postlovi za jeho
pomoc.
Fr.Kotrouš, Týnec

Strojní omítky, fasády,
zateplování domů (minerální
vata, polystyrén), rekonstrukce
bytů, koupelnová jádra, obklady,
dlažby, lité podlahy, výstavba
rodinných domů.
Vlastníme certifikáty
k zateplovacím systémům.
Zajistíme Zelenou úsporám nebo
zajistíme financování.

Kontakt:
603 155 472 603 101 071
zednictví.cec@seznam.cz

Tel. 739 935 874.
Pronájem bytu 2+1 v rodinném
domě – Planá, Tylova 154.

Areál přírodního koupaliště v Plané

Tel. 732 553 307.

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

Petr ŠTULAJTER

Objednávky: p. Matoušek

– 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.

mobil: 607 815 364

Telefon: 604 612 198,
374 793 193

Poděkování

VEŠKERÉ ZEDNICKÉ
PRÁCE
JAN ČEČ, VÁCLAV RYBA

RESTAURACE

Pronajmu řadovou garáž
u nemocnice, cena k jednání
800 Kč/měs. ,

tel. 731 119 538,
mail: jipolkd@seznam.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
MARTIN KVĚTOŇ
Slepá 244, 348 15 Planá

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

“22“ náměstí Svobody,Planá
3.7. - POKERMÁNIE
17.7.

HAWAI PÁRTY = MASKY
A DÁRKY
24.7. - ŠIPKOVÝ TURNAJ
VŽDY OD 21 HODIN

Tip na výlet
Zámek
Kynžvart
bezesporu
patří
k nejvýznamnějším památkám v západočeském kraji. Snad každý z nás se již
podíval do překrásného interiéru, který se
skrývá za empírovými zdmi. V tomto roce
se kulturní program zámku rozšířil o
několik nových akcí, které by mohly
občany Plané zaujmout. V červenci se
konají komentované prohlídky zámeckého parku nebo také tematické přednášky.
V srpnu pak ojedinělá akce Železný
návštěvník a již tradiční Noční prohlídky.
Září uzavírá kulturní program Čtením
pohádek pro děti.
Prohlídky zámeckého parku: 30. 6.
a 2. 7., vstupné Kč 30,Přednášky ve Velkém sále: 7. 7.
(Fenomén: Kasteláni); 14. 7. (Kabinet
kuriozit kancléře Metternicha); 21. 7.
(Prameny v okolí Mariánských Lázní);
vstupné Kč 30,Železný návštěvník: 2. 8.; vstup zdarma
Noční prohlídky zámku Kynžvart: 6. 8.;
7. 8.; vstupné Kč 130,- (děti 95,-)
Zámecké čtení pro děti: 10. 9.; vstup
zdarma, možnost přespání
Podrobnější
informace
na
www.kynzvart.cz,
tel.
354 691 269,
354 691 361.
Všichni jste srdečně zváni.
Pracovníci zámku Kynžvart

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

PLÁNSKÝ BIOGRAF ČERVENEC
čtvrtek 1.července
USA, Velká Británie, Nový Zéland
ve 20 hodin
Vstupné 64 Kč

SVÍTÁNÍ
Píše se rok 2019. Zemí se přehnala
neznámá nákaza, která přeměnila
naprostou většinu obyvatel v upíry. Lidé
teď patří mezi ohrožený, podřadný druh.
Jsou nuceni se ukrývat před upíry, kteří je
usilovně udržují na pokraji vyhynutí, aby
se měli čím živit. Edward Dalton, vědec,
který se odmítá živit lidskou krvi, se snaží
vytvořit umělou krevní náhradu, jež by
dokázala udržet upíry při životě. Času a
naděje ale zbývá jen velice málo...

středa 7.července
ČR
čtvrtek 8.července
v 17.30 hodin
Vstupné 64 Kč

„Přišlo mi, jako kdyby chtěly tu zvláštní
příležitost oslavit se svými kamarádkami,
a to jak s těmi na filmovém plátně, tak i s
těmi skutečnými. No a tak když jsem
začal uvažovat o pokračování, chtěl jsem,
aby to bylo něco jako pokračování party.
Vlastně jsem chtěl, aby můj film byla další
party,“ doplňuje režisér.

čtvrtek 15.července
USA
v 17.30 hodin
Vstupné 69 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA
Když se téměř před šesti lety dostala do
rukou
producentů
v
DreamWorks
Animation série knih britské autorky
Cressidy Cowellové, bylo hned jasné,
jaký kasovní trhák se skrývá ve vychrtlém
klukovi jménem Škyťák, který si hledá své
místo ve světě statných Vikingů. “Když
píšete o Vikinzích a dracích, je to něco,
co je velmi působivé”, říká Cowellová.
“Byla jsem velmi vzrušená, když
DreamWorks projevilo o mé knihy zájem,
protože mi bylo jasné, že mohou udělat
film na takové úrovni, jakou jsem si ani
nedokázala představit.”

středa 21.července
Velká Británie, Francie, USA
v 17.30 hodin
Vstupné 64 Kč

KOUZELNÁ CHŮVA A
VELKÝ TŘESK
Paní Greenová je na pokraji sil.
Psychických i fyzických. Její tři děti Norman, Megsie a Vincent - se pořád
perou, její muž Rory byl odveden do války
a už měsíce o něm neslyšeli, švagr Phil
na ni tlačí, aby mu prodala Roryho podíl
na rodinné farmě a její zaměstnavatelka
paní Dochertyová se začíná chovat nějak
divně. Aby toho nebylo málo, z Londýna k
nim na jejich zemědělskou farmu přijíždí
zhýčkaná neteř Celia a synovec Cyril.
Bohužel nikdo neví na jak dlouho. Kromě
toho ji místní hlídač, pan Docherty,
dokolečka straší, že každou chvíli můžou
začít z nebe padat bomby. Na paní
Greenovou je toho nějak moc. Ještě to
neví, ale nutně potřebuje kouzelnou
chůvu Nanny McPhee.

pondělí 26.července
USA
úterý 27.července
ve 20 hodin
Vstupné 74 Kč

PRINC Z PERSIE: PÍSKY
ČASU

KUKY SE VRACÍ
Tři roky po obrovském diváckém úspěchu
komedie Vratné lahve, kterou v českých
kinech vidělo více než 1 200 000 diváků,
přichází nejúspěšnější domácí režisér
Jan Svěrák se snímkem odlišného stylu i
žánru, s filmem pro všechny, kteří se
nebojí být chvíli znovu dětmi

pondělí 19.července
USA
úterý 20.července
ve 20 hodin
Vstupné 69 Kč

SOUBOJ TITÁNŮ

„Moc rádi otevíráme divákům dveře do
nových světů, které zatím neměli
možnost prozkoumat,“ říká producent
Jerry Bruckheimer. „A starověká Persie je
jedním z nejúžasnějších světů vůbec. Má
neuvěřitelně bohaté tradice obrazotvornosti a fantazie a my jsme se tomu ve
filmu Princ z Persie: Písky času snažili
složit poklonu. Točíme velkolepé a
výpravné filmy jako Armageddon či Piráti
z Karibiku. A Princ z Persie: Písky času
mezi tyhle filmy dokonale zapadá.
Ohromí
diváka
svou
nápaditostí,
velkolepostí a fenomenálními akčním
scénami.“

středa 28.července
USA
ve 20 hodin
Vstupné 74 Kč

ZÁLOŽNÍ PLÁN
úterý 13.července
USA
středa 14.července
ve 20 hodin
Vstupné 69 Kč

SEX VE MĚSTĚ 2
Dvanáct let, šest sérií a jeden mimořádně
úspěšný celovečerní film. „Sex ve městě“
se od svého uvedení stal mezinárodním
fenoménem, jehož příznivci považují
Carrie, Samanthu, Charlotte a Mirandu za
sobě natolik blízké, že jim připadají spíše
jako kamarádky než jako fiktivní postavy.
„Při uvedení prvního filmu jsem viděl před
kinem spoustu žen oblečených tak, jako
by šly na party, nejen do kina na film,“
vybavuje si scénárista, režisér a
producent Michael Patrick King.

Nová verze filmu „Souboj titánů“ je
velkolepým
představením
plným
gigantických mýtických příšer, dech
beroucích scén odehrávajících se v
hlubinách pekla i ve výšinách na Olympu
a bojů na život a na smrt mezi lidmi a
bohy. Film diváky vtáhne do děje od první
scény a nabídne jim fantastickou cestu po
antickém Řecku v podobě možné pouze v
21. století.

Zoe žije bohatým životem - má skvělé
přátele, dobrou práci a skvělý vztah s
babičkou, která ji vychovala. Ale jak se
zvolna
blíží
čtyřicáté
narozeniny,
uvědomuje si, že jediná věc, která se jí
zatím vyhýbala - muž snů - se možná
nikdy nemusí objevit. Rozhodne se
realizovat svůj rodinný sen na vlastní pěst
a objedná se k umělému oplodnění. Jak
už to bývá,
jen chvíli
poté narazí
na muže,
který by se
oním
vysněným
partnerem
zřejmě mohl stát.
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