Začíná druhý měsíc prázdnin a letních
dovolených. Přejeme všem
našim
čtenářům, aby si tento krásný čas užili co
nejlépe.

Zprávy z města
V červenci zastupitelé města nejednali a
neplánují to ani v srpnu. Jejich 31.jednání
je plánováno na středu 8.září. Měli by se
na něm m.j. seznámit s výsledky
hospodaření města a jím zřízených nebo
založených organizací v prvním pololetí
t.r. Poslední jednání tohoto zastupitelstva
se bude konat ve středu 6.října t.r. Na
programu bude m.j. informace o vývoji
hospodaření města v roce 2010 a o
realizovaných investičních akcích.

Neplatné cestovní doklady
musíte vrátit !!!
Upozorňujeme občany, že podle platného
zákona o cestovních dokladech jsou
povinni
odevzdat bez zbytečného
odkladu neplatný cestovní doklad nebo
doklad, který je zaplněn záznamy, orgánu
příslušnému k jeho vydání, matričnímu
úřadu, zastupitelskému úřadu anebo
neprodleně na vyžádání orgánům policie.
Tato skutečnost se týká i cestovních
dokladů,
kterým
skončila
platnost
uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne, kdy
jeho držitel změnil příjmení v souvislosti s
uzavřením manželství, pozbyl
státní
občanství, zemřel nebo byl pravomocným
rozhodnutím
soudu
prohlášen
za
mrtvého.
V případě, že držitel (či zůstavitel)
cestovní doklad neodevzdá, dopouští se
přestupku, za který je možno uložit
pokutu až 10 tisíc Kč.
Cestovní pas je možné odevzdat na
oddělení cestovních dokladů Městského
úřadu v Tachově, T.G. Masaryka 1326,
na matrice městských úřadů v Plané, v
Boru, na Přimdě a na úřadech městyse
Chodová Planá a Stráž.
Termín
pro odevzdání cestovního
dokladu bez sankce: do 15.října 2010.
Držitel cestovního dokladu s prošlou
platností bude po tomto datu osobně
vyzván k jeho odevzdání (s důsledky
z toho vyplývajícími).
Připomínka: do 31.12.2010 mají být
vyměněny řidičské průkazy, jejichž
platnost tímto dnem končí. Čím dříve tak
jejich držitelé učiní, tím lépe.

Budova na náměstí Svobody
č.56
Město Planá provádí rekonstrukci budovy
č. 56 již od roku 1997. V letošním roce
bude tato dlouholetá rekonstrukce
ukončena a budova bude uvedena do
provozu. Záměrem města je sestěhovat
do nově zrekonstruovaných prostor
městskou knihovnu a městské kulturní
středisko - propojit tak tyto dvě
organizační složky a vytvořit tak kulturněspolečenské zařízení s širší nabídkou
služeb veřejnosti. V minulosti zázemí této
budovy
využívalo
např.
muzeum,
městská knihovna, městské kulturní
středisko nebo dům dětí a mládeže.
První a druhé podlaží bude využívat
městská knihovna. V prvním podlaží
bude umístěno oddělení pro dospělé
čtenáře a ve druhém patře oddělení pro
děti. Městské kulturní středisko získá
podkroví jako komorní projekční sál
vhodný pro menší kulturní akce a zároveň
zde bude umístěna stálá expozice sbírky
moderního
umění
města
Planá.
Vstupní hala oddělení pro dospělé
čtenáře bude současně sloužit jako
zázemí pro informační centrum, díky
kterému nabídneme obyvatelům města i
jeho
návštěvníkům
nové
služby,
např.turistické
informace,
rezervace
kulturních akcí, mapy, pohledy nebo
přístup
na
veřejný
internet.
Další informace k tomuto tématu
naleznete v zářijovém čísle Plánského
měsíčníku, včetně podrobností
ke
stěhování
knihovny
a
městského
kulturního střediska.
Milena Kráčmarová,
Městské kulturní středisko Planá

Celkové vyúčtování veřejné
sbírky na opravu fary v Plané
Město Planá dne 12.7.2010 obdrželo od
Krajského úřadu v Plzni sdělení, že bylo
schváleno celkové vyúčtování veřejné
sbírky na opravu střechy fary v Plané
zničené požárem začátkem září 2009.
Kontrolou provedenou ve smyslu zákona
č. 117/2001 Sb. nebyly shledány žádné
nedostatky.
Nyní tedy mohu seznámit veřejnost s tím,
že celkový hrubý výtěžek sbírky, která
probíhala od 1.10.2009 do 31.3.2010,
činil 43.482,20 Kč. Náklady za vedení
účtu činily 550,50 Kč. Čistý výtěžek ve

výši 42.931,70 Kč byl převeden
31.3.2010 na účet ŘKF Planá, která jej
využila na úhradu nákladů opravy střechy
fary v Plané prováděné firmou Bolid, což
bylo doloženo fakturou.
Všem dárcům patří poděkování za jejich
lidský přístup při nesnázích druhých.
Ing. H.Ťupová,
pověřená organizací sbírky

Připomínáme …..
…. v pátek 30.7. ráno procesí na sv.
Annu, od 18 h na stadiónu „rýnská kola“
….. v sobotu 31.7. světská část pouti na
náměstí v Plané s kulturním programem
až do odpoledních hodin,
výstava
bonsají a fuchsií, od 13 h Plánský koupák
… 27. a 28.srpna VÝLETNĚNÍ 2010
(koupaliště, rozhledna, kostel sv. Petra a
Pavla)

Přerušení dodávky elektřiny
Společnost ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
oznamuje, že z důvodů provedení
nezbytných prací na zařízení distribuční
soustavy (úpravy vedení VN vzduch 22
kV), je nucena přerušit dodávku elektřiny
takto:
Nádražní ul. + č.p. 507, 508, 762, 759,
510, 509, 511, Nádražní ul. bytové
jednotky levá i pravá strana směr Brod
nad Tichou dne 3.8.2010 od 8.00 do
17.00
Vížka – celá obec i chaty dne 12.8.2010
od 8.00 do 14.00
Zliv – celá obec dne 12.8.2010 od 8.00
do 14.00
Josefova Huť – celá obec dne 12.8.2010
od 8.00 do 14.00
Svahy – celá obec dne 12.8.2010 od 8.00
do 14.00

Zázračný pramen u kostela
Svaté Anny
Od jarních měsíců tohoto roku využíváme
při svých vycházkách a cyklistických
vyjížďkách
nově
upravenou
cestu
vedoucí starou anenskou alejí. Podél trati
se novou cestou pohodlně dostaneme do
Chodové Plané, nebo přejdeme či
přejedeme lávku nad tratí a můžeme
navštívit poutní kostel Svaté Anny nebo
se občerstvit v penzionu.
Rekonstrukcí cesty ke Svaté Anně a
stavbou lávky ale úprava lokality nekončí.
Pro blízkou budoucnost se chystají další

projekty revitalizace Svaté Anny. Na tyto
projekty město žádá o dotaci, částečně
ale bude muset přispět z vlastních
prostředků. Nejde samozřejmě o opravy
budov, ale o úpravy, případně postavení
dalších cest a vyčištění jejich okolí od
náletů. Nové turistické cesty by se měly
stát součástí cyklotrasy Planá –
Tirschenreuth.
Zavedou
nás
k
Anenskému rybníku a k „zázračnému
prameni“.
U pramene se musím zastavit. Že takový
pramen se stavbou nad ním existuje, to
v současnosti ví jen málokdo a ještě
méně lidí jej navštívilo. Nachází se cca
300 m severozápadně od kostela. Je
obklopen křovinami a nevede k němu
přístupová cesta. Je dosti zchátralý. Vodu
pramene odedávna pili a omývali se jí
poutníci putující ke kostelu Svaté Anny s
vírou, že zázračný pramen vyléčí nebo
zmírní jejich nemoci. Že se skutečně
vyléčili, o tom svědčí odložené berle a
děkovné nápisy v interiéru kostela.
K důstojnému vzhledu pramene přispělo
postavení pavilonu nad ním. Původní
v podobě kaple byl vybudován již v 17.
století. Ten, který nad pramenem stojí
nyní,
pochází z doby, kdy plánské
panství vlastnili Nostitzové, a připomíná
spíše malou lázeňskou stavbu. Přesto, že
vydatnost pramene zřejmě v minulosti
ovlivnila skutečnost, že v blízkosti byly
prováděny vrty geologického průzkumu,
voda zde vyvěrá.
Je zřejmě mírně
radioaktivní.
Možná, že se teď čtenáři měsíčníku
pokusí pramen vyhledat. Nechtěl bych
nikomu bránit v tom, aby se pokusil využít
jej ke svému vyléčení, pití přesto
nedoporučuji, protože voda zatím nebyla
hygienicky prověřena.
Je samozřejmě škoda, že tento zajímavý
objekt není ve stavu, v jakém by si
zasloužil být. Město proto začalo činit
kroky k nápravě. Nejde ovšem o
jednoduchou záležitost. Samotný objekt
nebyl zapsán v katastru nemovitostí,
pozemky pod ním jsou ve vlastnictví
soukromého zemědělce. Aby mohlo
město do objektu investovat a požádat o
dotaci na rekonstrukci, muselo oficiálně
prohlásit, že objekt je v jeho vlastnictví.
Dále
bylo
třeba
dohodnout
se
s vlastníkem pozemku na umožnění
přístupu. Dohoda s vlastníkem byla
uzavřena, je připravena smlouva o
výpůjčce pozemku a v budoucnu snad
město pozemek odkoupí.
Věřím, že úprava turistických cest a jejich
okolí
a
rekonstrukce
„zázračného
pramene“
učiní
turisticky
ještě
atraktivnějším již tak dost zajímavé a
romantické místo, jakým je kostel Svaté
Anny a jeho okolí.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Nabídka kulturních akcí

MěKS Planá
připravilo na měsíc srpen 2010:

Kostel sv.Petra a Pavla v Plané Výstava obrazů výtvarníka Pavla Kollera

Výstava je přístupná vždy v sobotu a
neděli od 15 do 17 h a potrvá do
22.8.2010
Galerie ve věži v Plané - Výstava obrazů
dvou členů UVU plzeňské oblasti,
Jindřicha Bílka a Milana Ďuriše, potrvá do
29.srpna 2010. Otvírací doba galerie:
ÚT až PÁ 14 – 16, SO a NE 14 - 17 h.
27.8.2010 – 17 h kostel sv.Petra a Pavla Vernisáž výstavy tvorby výtvarníka
Matěje Němečka. Výstava potrvá do
30.9.2010.
Agentura Hafan a sdružení KOS za
spoluúčasti města Planá pořádá:
27.8.2010 – 18 h, koupaliště Planá
„Kašpárek v rohlíku“ – hudebně divadelní
bejbypankáčská šou pro děti i dospělé,
divadlo, koncert, Kašpárkova diskotéka.
28.8.2010 - od 14 h u rozhledny na
Bohušově vrchu Výletnění 2010 celodenní program
Další informace
Dny evropského dědictví 2010 se
uskuteční ve dnech 11.-19. září 2010.
Národní téma „Duše památek“. Časový
rozpis zveřejníme v zářijovém číslu
Plánského měsíčníku.
Naše tipy: 6. - 8.srpna Historické
slavnosti v Tachově, 13. - 15.srpna
Chodské slavnosti
v
Domažlicích,
21.srpna – Pivní slavnosti v Chodové
Plané.

Prázdninová štafeta
Prázdninová štafeta 2010 - velké
soutěžní putování pro děti a mládež po
zajímavých místech našeho regionu
začala 1. července a končí 31. srpna.
Podrobnosti a informace naleznete na
účastnických listech, www.turisturaj.cz,
www.zooplzen.cz, MKS Planá nebo
Galerie ve věži.
Podrobnosti na plakátech MěkS a tel. 374
794 223, 728 488 038, mks@muplana.cz

Výstava tvorby Matěje
Němečka
Matěj Němeček vystudoval loutkovou
scénografii na Katedře alternativního a
loutkového divadla pražské DAMU. V
letech 2005 – 2008 byl v angažmá
Loutkohry Jihočeského divadla v Českých
Budějovicích, kde vytvořil scénu a loutky
k mnoha inscenacím. Tam také vznikla
dnes již legendární představení Kašpárek
v rohlíku a Kašpárek navždy, pro která
vytvořil neopakovatelný vizuální styl.
Vytvořil mnoho scén, masek a loutek pro
plenérová představení (Divadelní léto pod
plzeňským nebem, průvodová vystoupení
v Praze), ale i pro kamenná divadla
(Divadlo Archa, Švandovo divadlo, MD
Mladá Boleslav a další).
Mezi
komiksovou veřejností se zapsal jako
kreslíř i scénárista příběhu John Doe a
přispěl také do antologií CZekomiks,

Kontraband a Pot. V srpnu loňského roku
v Plané vytvořil dřevěného tesaného
Baziliška, který je součástí výstavy.
Výstavou
uctíme
památku
tohoto
mladého umělce (1981-2009), kterému se
naše město stalo osudným.

Úprava prostoru kolem
kostela
Kostel tvoří odjakživa dominantu každé
obce. Nejinak je tomu i v Plané. Náš
kostel Nanebevzetí Panny Marie je
zařazen mezi kulturní památky. Stál zde
již ve 13.století. Jeho současná barokní
podoba pochází ze století 18. Věž kostela
byla postavena v roce 1904, poté, kdy
byla
po
požáru
zbourána
její
předchůdkyně. Cenné je jistě vnitřní
vybavení kostela, na kterém se podíleli i
rodáci z Plané a okolí, jako např. malíř
Schmidt. Zajímavé jsou také náhrobky
významných osobností, které jsou
umístěny uvnitř i vně kostela. Historicky
cenné jsou i zbytky městských hradeb,
které z jižní strany lemují prostor za
kostelem a za farou. Budova plánské fary
pochází z roku 1708. I fara je zajímavým
architektonickým objektem.
Prostor kolem fary a kostela nebyl
rozhodně ve stavu, jaký by si tyto
významné stavby zasloužily,a tak se
město pustilo do náročné rekonstrukce.
Již sama příprava byla poměrně složitá
(zpracování
projektu,
stanoviska
památkářů atd.)
V první fázi (před dvěma lety) byla
opravena část městských hradeb, která
lemuje z jihu prostor za kostelem
(někdejší hřbitov). S tím souvisela úprava
městského příkopu za hradbou. Prostor
bývalého příkopu slouží ke školním
účelům.
V letošním
roce
se
pokračuje
rekonstrukcí prostoru kolem kostela. Aby
byl zachován historický ráz, jsou použity
pokud možno původní materiály – mezi
kostelem a učňovskou školou jsou již
položeny dlažební kostky, těsně kolem
kostela je dlažba valounová. Chodník
vedoucí od Kostelní ulice k hlavnímu
vchodu do kostela je vybudován
z velkých žulových desek, které kdysi
tvořily povrch plánských chodníků. Další
cesty v areálu budou pískové. Zbývající
plochy budou zatravněné. Bylo také
provedeno
odvodnění
prostor
do
kanalizace. Samozřejmě byly položeny
rozvody elektřiny pro klasické osvětlení
prostor a navíc rozvody pro účely
slavnostního nasvícení budovy kostela.
Kostel by měl být v budoucnu osvětlen ze
čtyř stran, čímž bude zvýrazněna jeho
monumentálnost.
Počítá
se
také
s umístěním laviček a
odpadkových
košů,
aby
se areál mohl stát
odpočinkovou zónou pro plánské občany.
V příštím roce by měla následovat ještě
třetí
etapa
úpravy
–
zejména
rekonstrukce zbývající části městských
hradeb za budovou fary. Projekt
vypracoval Ateliér Soukup z Plzně.
K realizaci akce byla ve výběrovém řízení
vybrána firma Novostav Planá. Letošní

úpravy by měly stát 2 mil. Kč, v příštím
roce budou náklady činit cca 2,7 mil.Kč.
Jsem rád, že bude konečně upraven i
tento důležitý prostor ve městě, a že bude
sloužit nám všem.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Prosba
Pokud někdo najde v novém školním roce
2010 /2011 trochu času, trpělivost a chuť
věnovat část svého volného času dětem,
rádi jej přivítáme v DOMĚ DĚTÍ jako
vedoucího zájmového kroužku. Ozvěte
se, prosím, do konce srpna telefonicky na
číslo 774 410 813.
Za DDM Lenka Vivodíková

Blahopřejeme…
…všem dále uvedeným plánským
občankám a občanům, kteří v měsíci
červenci t.r. oslavili svá životní jubilea.
Jsou to paní a pánové Anna Beránková,
Jaroslav Čečil, Margita Fujáková, Hana
Fundová, Zdena Hanusová, Viktorie
Kalivodová,
Václav
Kočí, Bohumil
Kovařík, Vojtěch Kříž, Anna Lobovská,
Anna Podlipská, Růžena Příšovská,
Jindřich Reil,
Jiřina Reilová, Margita
Strejcová, Stanislav Šolc, Soběslav
Vacek, Miloslava Vališová, František
Veverka, Zdeňka Vokrojová, Jindřiška
Vrzalová.

- do své zdravotní dokumentace budete
moci nahlížet Vy a Vaši ošetřující lékaři
- EZK může zachránit Váš život i zdraví
- budete znát výsledky lékařských
vyšetření provedených odbornými lékaři
- budete mít důležité informace o svém
zdraví kdykoli a kdekoli s sebou nejenom
v ČR, ale i v zahraničí.

Nabídka bytu k prodeji
Město Planá nabízí k prodeji
volný byt v domě čp. 774 v Bohušově
ulici v Plané.
Jedná se o byt č. 2, o velikosti 1
místnost s příslušenstvím, v prvním
nadzemním podlaží domu. Celková
výměra bytu je 32,70 m2 (pokoj 23,57
m2, předsíň 4,61 m2, koupelna 2,13
m2, WC 1,03 m2, sklep 1,36 m2)
ústřední vytápění. Podíl na společných
částech domu čp. 773 a 774 a na
zastavěném pozemku, st.p.č. 1859 a
st.p.č. 1858, je 160/10000.
Žádosti o prodej bytu s nabídkou
kupní ceny a způsobu její splatnosti je
možno podat nejpozději do 6.září 2010
v podatelně Městského úřadu Planá na
náměstí Svobody čp. 1, kancelář č. 16,
druhé poschodí, v zalepené obálce
označené textem „byt č. 774/2 –
NABÍDKA“. Nejnižší možná nabídka
kupní ceny je 290.100,- Kč.
Obálky s žádostmi budou otevřeny
a předložené nabídky vyhodnoceny na
zasedání Zastupitelstva města Planá dne
8.9.2010, podle čl. III. odst. 3 zásad
města Planá pro prodej bytů ze dne
11.4.1995, v platném znění.
Prohlídku nabízeného bytu lze
dohodnout v sídle Plánských služeb
s.r.o., Planá, Slovanská 110, číslo
telefonu 374 756 234.

Země jako vesnice

Poděkování
Děkujeme našim obětavým sousedům
Rampasovým a Švehlovým za likvidaci
větrné katastrofy na naší zahradě.
Jana a Pavel Nutilovi

Přijďte se pobavit
Skupina Čágo band zve všechny své
příznivce 14.srpna t.r. na plánské
koupaliště, kde od 19 do 24 h bude hrát
prázdninovou zábavičku.
Julek Velký

Oznámení
Elektronickou zdravotní knížku zavedeme
pro klienty VZP
ZDARMA na
registračním místě Potraviny u Kata,
Hřbitovní 63, Planá
- zřízení i vedení elektronické zdravotní
knížky (EZK) je pro vás zcela zdarma
- budete znát názvy léků, které užíváte

Kdyby se celá populace planety Země
smrskla na vesnici o stu obyvatel, kde by
však zůstal zachován poměr všech
lidských odlišností – jak by potom tahle
maličká, různorodá vesnička vypadala?
Tak to přesně bylo předmětem pátrání
Pilipa M.Hartera, lékaře z nemocnice u
Standfordské univerzity. Tady jsou
výsledky jeho výzkumu:
Ve vesnici by žilo 55 Asiatů, 21
Evropanů, 14 obyvatel ze západní
polokoule, 8 Afričanů. 52 žen, 48 mužů,
30 bělochů, 70 ostatních ras. 30
křesťanů, 70 osob jiného vyznání. 89
heterosexuálů, 11 homosexuálů. 6 lidí by
vlastnilo veškerý světový majetek. 6 by
bylo z USA. 80 by žilo v domě, který by
neodpovídal standardu. 70 by neumělo
číst. 50 by trpělo podvýživou. 1 by byl na
prahu smrti. 1 by byla těhotná. 1 by měl
vysokoškolské vzdělání. 1 by vlastnil
počítač.
Následující text je pouze anonymní
interpretací výše uvedených faktů:
Přemýšlejte o tom tímto způsobem:

1.

Žijete-li v pěkném bytě, máte-li dost
jídla, umíte-li číst, jste členem velmi
úzké skupiny.
2.
Pokud se vzbudíte toto ráno a
budete více zdraví než nemocní,
jste šťastnější než celý milión lidí,
který nepřežije tento týden.
3.
Pokud jste nikdy nebyl v bitvě,
nezažil osamělost uvěznění,
utrpení, mučení nebo sevření hladu
… jste na tom lépe než 500 miliónů
lidí tohoto světa.
4.
Pokud můžete chodit na mše do
kostela, aniž byste se museli obávat
ponížení, zatracení, mučení nebo
smrti, jste šťastnější než miliarda
lidí, kteří to štěstí nemají.
5.
Pokud máte jídlo v lednici, oblečení
na sobě, střechu nad hlavou, a kde
spát …. jste bohatší než 75 % lidí
na této planetě.
6.
Máte-li peníze v bance, ve své
peněžence a střádáte si do kasičky,
jste mezi 8 % nejbohatších lidí
světa.
7.
Pokud jsou Vaši rodiče stále naživu
a svoji …. jste velmi vzácný případ.
8.
Držíte- li hlavu zpříma, s úsměvem
na tváři a jste skutečně vděčni…jste
požehnáni, protože většina lidí tuto
možnost má, ale nedělá to.
9.
Držíte-li něčí ruku, objímáte-li
někoho nebo se jen dotýkáte jeho
ramene, jste požehnáni, protože
umíte nabídnout léčivý dotek.
10. Pokud můžete číst tuto zprávu, jste
požehnáni dvakrát, protože na Vás
někdo myslel, a co víc, jste
šťastnější než více než dvě miliardy
lidí, kteří nedokážou číst vůbec.
Mějte hezký den, spočítejte si svá
požehnání a připomeňte všem ostatním,
jaké mají vlastně štěstí.
(zdroj Internet, anonym)

ŘKC v Plané

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. 607 202 127,
e-mail : sasajara@seznam.cz

Pojistné události
odškodňování

a

jejich

Škody způsobené vichřicí, která se
přehnala přes Planou nad ránem dne
17.července, byly nemalé. Poškozen byl
majetek veřejný i soukromý. Nemálo škod
vzniklo tím, že na objekty či na

automobily padly stromy vyvrácené nebo
polámané
silným
větrem. Některé
z těchto stromů rostly na pozemcích ve
vlastnictví města Planá a jejich majitelé
se
následně
na
město
obrátili
s požadavkem úhrady vzniklé škody.
Špatnou zprávou pak pro ně je to, že
město
takovou
škodu
nahrazovat
nemůže.
Pojistná
smlouva
města
uzavřená s pojišťovnou se v případě
vzniku škody na cizím majetku vztahuje
na případy, kdy město objektivně nese za
škodu odpovědnost. V případě pádu
stromů následkem řádění živlů však tuto
odpovědnost nenese, protože za něj,
jednoduše řečeno, nemůže. Ani město
jako instituce ani žádný jeho pracovník
neporušil žádný předpis či povinnost.
I kdyby se město k odpovědnosti
přihlásilo, pojišťovna plnění odmítne
s argumentem, že za majetek odpovídá
jeho majitel a je v jeho zájmu, aby svůj
majetek pro případ škody způsobené
živly (požár, blesk, vichřice, povodeň,
také pád letadla atd.) pojistil.
S požadavkem na úhradu vzniklých škod
se tedy musí majitelé obrátit na svoji
pojišťovnu, která škodu uhradí na základě
sjednané pojistné smlouvy.
M.Mertlová

Nalaďte si PublicTV
V minulých dnech se po Plané pohyboval
známý
televizní moderátor
Michal
Jančařík s kameramanem. Točili zde film
o našem městě a jeho okolí. Tento film
bude vysílán na stanici PublicTV v dále
uvedených časech. Upravenou verzi
město dostane na DVD jako propagační
materiál.
Bohužel jsme dostali od redakce jen
částečnou informaci – víme, ve kterých
dnech a časech bude film vysílán, ovšem
nevíme přesné datum.
Po uzávěrce doplňujeme informaci, že
vysílání začne 8.8.2010
Neděle 8.8.2010:
20:15 – premiéra,
pondělí:
13:00, úterý: 2:15, 10:00,
20:30, středa: 5:45, 13:45, čtvrtek: 1:30,
pátek: 10:00,
22:00, sobota:
8:00,
neděle: 1:45, 6:30, 12:30.

BAR PLANÁ - UBYTOVÁNÍ

Pronájem bytu 2+1
v rodinném domě – Planá,
Tylova 154

Tel. 732 553 307
Hledáte práci na HPP,
brigádu, nebo přivýdělek?
Do nově otevíraných stánků
hledáme schopné prodejce.
Výdělek cca 180 Kč na hodinu.

Bližší informace
na tel. 739 572 088.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových
plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a
Dominant žíhaný, kropenatý, černý a
modrý.
Stáří slepiček 17-20 týdnů.
Garantujeme začátek snášky
maximálně do 4 týdnů od data
prodeje.
Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční v úterý
17.srpna 2010 u autobusového
nádraží v Plané v 16.45 h.

Případné bližší informace tel :
728 605 840, 415 740 719,
728 165 166

VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
JAN ČEČ, VÁCLAV RYBA
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

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

Pronajmu garáž
v Plané nad Zvakem, 230V.

Telefon 777 066 053

Areál přírodního koupaliště v Plané

RESTAURACE
„Dvaadvacítka“ akce srpen
Pokermánie, šipkový turnaj a další
akce ….

Informace na baru 777 655 706,
facebook:

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

Objednávky: p. Matoušek

mobil: 607 815 364

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 879002
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 objektu

Psí salón Planá, náměstí 22,
p. Konopová, 777 655 095
Aromaterapie ošetření pejsků i
krátkosrstých. Lakování drápků a
kompletní péče a střih.
WWW.dogsalon.info.

PLÁNSKÝ BIOGRAF SRPEN
středa 1.srpna
v 17.30 hodin

USA
Vstupné 74 Kč

TOY STORY
Hračky dobyly svět a teď jsou zase tady!
Jejich nové dobrodružství je plné napětí,
humoru, krásných písniček a strhující
animace. Toy Story II: Příběh hraček je
bonbónkem pro malé i velké diváky!

elitní armádní jednotky. Byli obdivováni
pro svůj mimořádný talent a schopnost
zvládnout i ty nejtěžší mise, aniž by se u
toho byť jen trochu zapotili. To platilo
ovšem pouze do té doby, než byli
nasazeni do přísně tajné mise, která byla
připravena pouze k tomu, aby je dostala
za mříže. A tam měli zůstat po zbytek
života…
pondělí 16.srpna
Francie
ve 20 hodin
Vstupné 69 Kč

BEZ SOUCITU

úterý 3.srpna
středa 4.srpna
ve 20 hodin

USA, Velká Británie
Vstupné 69 Kč

ROBIN HOOD
Zapomeňte na všechno, co jste kdy
slyšeli o slavném zbojníkovi Robinu
Hoodovi. Režisérská legenda Ridley
Scott vám odvypráví vlastní verzi tohoto
příběhu. Ta je temná, jak temný byl raný
středověk, v němž se film odehrává,
vášnivá tak, jak vášniví byli lidé, kteří
věděli, že další den pro ně nemusí nastat,
a dobrá tak, jak dobrá herecká a tvůrčí
sestava se na tomto výjimečném projektu
sešla.
pondělí 9.srpna
USA, Velká Británie
ve 20 hodin
Vstupné 69 Kč

KICK ASS
Svět potřebuje nové hrdiny! A proto
přichází Kick-Ass se svými komplici!
Teenager Dave Lizewski nevyniká
žádnými zvláštními schopnostmi. Jediné
co ho baví jsou komiksy. Ty ho taky
inspirují natolik, že se rozhodne stát se
superhrdinou! Bohužel mu k tomu ale
chybí to nejdůležitější - nadpřirozené
schopnosti…
úterý 10.srpna
USA, Spojené arabské emiráty
ve 20 hodin
Vstupné 69 Kč

Osobní asistent amerického ambasadora
v Paříži, James Reece, má vše, co
úspěšný muž potřebuje mít. Atraktivní
přítelkyni, luxusní byt a skvěle placenou
práci. Jediné, po čem touží, je ... dostat
se do pořádné akce.
úterý 17.srpna
USA
ve 20 hodin
Vstupné 69 Kč

středa 11.srpna
ve 20 hodin

USA
Vstupné 64 Kč

A TEAM
Tihle čtyři chlapíci bývali vysoce
kvalifikovanými a respektovanými členy

CHLUPATÁ ODPLATA
Rodinná komedie, která má pro svůj žánr
velmi nezvyklé téma - válku. Brendan
Fraser, hrdina dobrodružné trilogie
Mumie, musí v roli stavaře nového
projektu obytných domů čelit vzdoru těch,
kteří jsou na místě stavby doma. Těch,
kteří chtějí ve svém lese klid. Těch, kteří
už nebudou couvat, a kteří neváhají
proměnit místo, kde žijí, v bojiště. Lesem
se nese odhodlaný řev, odplata bude
krutá, nelítostná a chlupatá! Generál
mýval velí útok!

ŠPATNEJ POLDA
New Orleans, uprostřed zuřícího hurikánu
Katrina, který změnil město k nepoznání.
Detektiv z místního oddělení vražd
Terence McDonagh zachránil jednoho
vězně před utonutím, sám to ale odnesl
permanentní bolestí zad, kterou mu
pomáhají tlumit utišující léky. Z akce si
odnesl povýšení i slušnou závislost. O
pár let později, navzdory tomu, že je
závislý na čím dál větším množství
chemikálií, je z něj nejlepší vyšetřovatel
široko daleko. Proto ho povolají k
vyšetřování brutálního masakru rodiny
afrických přistěhovalců, která svou
brutalitou otřásla i jinak netečným okolím.
středa 18.srpna
ČR
ve 20 hodin
Vstupné 74 Kč

středa 25.srpna
ve 20 hodin

USA
Vstupné 69 Kč

NEJLEPŠÍ Z BROOKLYNU
Tři přátelé, tři policisté, tři příběhy.
Strhující drama z prostředí newyorského

ŽENY V POKUŠENÍ
Mnoho diváků si znovu přálo uvedení
filmu, který se stal hitem letošního roku.
Tomuto přání jsme vyhověli a film Ženy v
pokušení jsme zařadili do prázdninového
programu.

policejního sboru,
jež
realistickým
způsobem zachycuje, jak jednoduché je
překročit hranici oddělující od sebe muže
na straně zákona a zločinu. Každodenní
povinnosti řadových policistů ve městě,
které nikdy nespí, a nedovolí usnout ani
divákům v kině.
pondělí 30.srpna
USA
ve 20 hodin
Vstupné 69 Kč

ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVÍ

PODIVNÍ
Manžel s manželkou v malém městečku
středozápadu bojují o přežití, když jejich
přátelé a rodina upadnou do šílenství ve
filmu The Crazies. Tajemný toxin ve
vodních zdrojích změnil všechny, kteří mu
byli vystavení, na zabijáky bez mozku a
úřady nechají nenakažené čelit jisté
zkáze v tomhle strašlivém znovuobjevení
hororové klasiky George Romera.

úterý 24.srpna
USA, Spojené arabské emiráty
v 17.30 hodin
Vstupné 69 Kč

pondělí 23.srpna
Francie, USA,
Španělsko, Velká Británie
ve 20 hodin
Vstupné 64 Kč

ZELENÁ ZÓNA
Akčnímu thrilleru Zelená zóna se
přezdívá „čtvrtý Jason Bourne“. Do jisté
míry oprávněně. S úspěšnou sérií ji
spojuje nejen žánr, jméno režiséra Paula
Greengrasse a představitele hlavní role
Matta
Damona,
ale
především
stoprocentní filmařina, strhující tempo a
výjimečný příběh.

V akční komedii Zatím spolu, zatím živí je
Tom Cruise tajným agentem a Cameron
Diaz ženou lapenou mezi ním a těmi,
kteří ho - podle jeho slov - do té situace
dostali. S tím, jak se jejich divoké
dobrodružství mění v bludiště podfuků,
napínavých úniků, falešných identit a
opojných romantických, ale chaotických
situací, zjišťují, že jediné, na co se mohou
spoléhat, jsou oni dva navzájem.

Připravujeme na příští měsíc:
14. září a 15. září
nový český film

KÁJÍNEK
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