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Zprávy z města
Plánští zastupitelé se sešli na svém 21.jednání ve středu 18.března. Vyslechli si
informaci p.ing. Čermáka o činnosti firmy EKODEPON a jeho působení v dozorčí radě
firmy. Dále schválili první změny rozpočtu 2009, dotace a dary na podporu sportovní a
zájmové činnosti a podmínky žádosti o dotaci na rozšíření pracoviště Czech Point. Projednali
a rozhodli též řadu majetkoprávních záležitostí. Celé znění usnesení zveřejňujeme zde.
Další jednání zastupitelstva se bude konat ve středu 13.května 2009.

Velikonoční koncerty
7.dubna v 18 hod. Velikonoční koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy Planá
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plané.
13.dubna Velikonoční koncert sestavený z děl ranného a pozdního baroka v podání
mariánskolázeňských umělců, kostel. sv.Petra a Pavla v Plané, začátek v 15 hod., vstupné 50
Kč.

Bude se vypínat
Dodávka elektřiny bude přerušena dne 7.4.2009 od 8 do 11 hod. v celé ulici Luční a
Zámecké, v části ul. Severní a ul. Revoluční. Případné informace na tel.č. 840 840 840.

Změna na městském kulturním středisku
Paní Mgr. Vlasta Soušková ukončí dnem 31.3.2009 své působení ve funkci vedoucí
MěKS Planá. Plánskou kulturu však zcela neopouští. O tom, jak se bude na činnosti MěKS
dále podílet, se dohodne po návratu z delší dovolené s novou vedoucí. Paní Souškové patří
poděkování za dlouholetou činnost v kulturním životě města a zároveň přání, aby se jí dařilo i
v další životní etapě.
Novou vedoucí MěKS v Plané je od 1.4.2009 sl. Milena Kráčmarová. Rada města ji
vybrala do funkce ve výběrovém řízení. Přihlásilo se do něj 8 uchazečů, do užšího výběru
postoupilo 6. Nakonec byla vybrána uchazečka, která výběrovou komisi nejvíce zaujala svou
prezentací představy toho, jak by se městské kulturní středisko mělo podílet na úrovni
kulturního života ve městě. Věříme, že komise měla při svém výběru šťastnou ruku, a přejeme
nové vedoucí, aby se co nejdříve „rozkoukala“ a mohla začít své představy realizovat.
(MM)

Pozvánka na Plánskou 50
V sobotu 25.dubna se koná již 37.ročník dálkového pochodu Plánská 50. Organizuje
jej jako vždy Klub českých turistů při TJ Sokol Planá. Pro pěší jsou připraveny trasy 15, 25,
35 a 50 km, minitrasa 5 km, cyklotrasy 35 a 50 km. Startuje se od školy Na Valech od 7 do 9

hodin, na minitrasu od 10 hodin a na cyklotrasy od 8 hodin. Startovné 20 Kč, na minitrasu 10
Kč. Účastníci si na památku odnesou pěkné zážitky, malý suvenýr, pamětní list a razítka
pochodu. Další informace u p.Karla Kašpara, ul.Husova 141, 349 01 Stříbro, mobil 739 578
951, e-mail:karel_kaspar@centrum.cz

Manifestace na Pístově
V neděli 26.dubna 2009 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.

Připomínáme a upozorňujeme…
.. ke dni 31.3.2009 mají být uhrazeny poplatky za psy a nájemné za pozemky
pronajaté od Města Planá
… stále platí zákaz pálení starého listí, trávy a dalšího biologického materiálu, při
jehož hoření vzniká nepříjemný dým obtěžující okolí. Městští strážníci budou dodržování
zákazu kontrolovat…

Karlín bude neprůjezdný
Od 1.dubna do 31.srpna t.r. bude železniční podjezd v Karlíně opravován a bude tudíž
mimo provoz. Objízdná trasa vede ulicemi Nádražní a Tachovská.

Změna ordinační doby
Od 23.března 2009 se změnila ordinační doba praktické lékařky p.MUDR Kulové.
Každé pondělí bude ordinovat od 13 do 18 hodin, v ostatních dnech se ordinační doba
nemění. Telefon do ordinace 374 694152, mobil 72 0217818.

Nastoupily posily
I v letošním roce vytvořilo Město Planá pracovní místa pro občany registrované na
úřadu práce. Na základě uzavřené smlouvy zaměstná 7 občanů. Ti budou vykonávat různé
práce při úpravách veřejného prostranství a na údržbě majetku města. Sekají také trávu
v zahradách mateřských škol, likvidují bolševník a uklízejí nepořádek podle komunikací. Pro
město je výhodné je zaměstnat. Přes všechny výhrady a připomínky udělají na úpravě vzhledu
města hodně práce a přitom město na jejich plat dostane dotaci od úřadu práce. Část dotace
pochází i z evropských fondů.
V Plané máme se zaměstnáváním lidí v programu veřejně prospěšných prací už
dlouholeté zkušenosti. Kromě toho, že pomáhá snižovat nezaměstnanost, pomáhá také
občanům takto zaměstnávaným zachovat si při ztrátě trvalého zaměstnání pracovní návyky a
také je odnaučovat žít jen ze sociálních dávek.
(MM)

Prodejní velikonoční výstava
Sou Planá pořádá ve dnech 7. 4. – 8. 4. 2009 od 8:00 – 14:00 hod. prodejní
velikonoční výstavu na domově mládeže v Bezdružické ulici.Těšíme se na Vaši návštěvu.

Výroční zpráva o poskytování informací
podle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2008
Zpráva je zpracována v souladu s § 18 uvedeného zákona.
a) počet podaných žádostí: 2
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:0
c) opis podstatných částí rozsudku soudu: 0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: 0
e) přijaté úhrady dle § 17 zákona: 75 Kč
M.Mertlová, tajemnice MěÚ Planá

MOBILNÍ SBĚR

objemného
odpadu,nebezpečných
zpětný odběr elektrozařízení,

složek

komunálního

odpadu,

sběr kovového šrotu.
V uvedeném čase mohou občané zdarma předat do mobilní sběrny firmy
EKODEPON s.r.o:
objemný komunální odpad, který vzhledem k jeho velikosti nelze odložit do
běžné sběrné nádoby ( části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení
půd a sklepů apod.)


nebezpečné odpady (obaly se zbytky barev a laků, obaly znečištěné
škodlivinami, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty od oleje, staré léky, zbytky ředidel
a rozpouštědel, olověné akumulátory, monočlánky, případné další nebezpečné složky
vyskytující se v komunálním odpadu)


elektrozařízení (televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky,
veškeré ostatní elektrospotřebiče.


Převzaté odpady budou proškolení pracovníci oprávněné firmy ihned třídit a ukládat
do speciálních nádob.
pátek 24.dubna 2009
stanoviště

od - do

sbírané

SVAHY

15.00 – 15.20

OO+NS+EZ

15.05 – 15.15

OO+NS+EZ

složky

náves – u prodejny
VÍŽKA
ZLIV

15.25 – 15.35

OO+NS+EZ

15.40 – 15.50

OO+NS+EZ

náves – u kapličky
BOUDY
náves – u kapličky
ŘEŠANOV

15.55 – 16.05

OO+NS+EZ

DOLNÍ SEDLIŠTĚ

16.15 – 16.25

OO+NS+EZ

náves
VYSOKÉ SEDLIŠTĚ

16.30 – 16.40

OO+NS+EZ

náves
TÝNEC

16.45 – 16.55

OO+NS+EZ

náves – u rybníčka
OTÍN

17.10 – 17.35

OO+NS+EZ

17.30 – 17.45

OO+NS+EZ

náves – před Liškovými
KŘÍNOV
náves – u zast.autobusů
KŘÍŽENEC

17.55 – 18.15

OO+NS+EZ

na návsi u rybníčka
neděle 26.dubna 2009
PAVLOVICE

8.00 –8.15

OO+NS+EZ

8.20 – 8.35

OO+NS+EZ

8.40 – 8.55

OO+NS+EZ

9.20 – 9.30

OO+NS+EZ

9.35 – 10.00

OO+NS+EZ

10.05 – 11.00

OO+NS+EZ

10.05 – 11.00

OO+NS+EZ

Josefova Huť
PAVLOVICE
Ve vilkách
PAVLOVICE
u zast.ČSAD vedle prodejny
PLANÁ, Nádražní
u bytovek 721
PLANÁ, Karlín
u zastávky ČSAD
PLANÁ, Fučíkova
vedle prodejny potravin
PLANÁ,Bohušova
parkoviště před rodinnými domy
Železný šrot lze odložit přímo na uvedených stanovištích.
Specializovaná firma jej bude postupně sbírat v neděli 26.4. 2009 od 9.00 hodin.

Biologický odpad ze zahrad
Rada Města Planá rozhodla rozšířit „sortiment“ odpadů ukládaných do sběrného
dvora u hřbitova (v Revoluční ulici). Již začátkem dubna zde bude k dispozici velkoobjemový
kontejner na zelený odpad ze zahrad (tráva, listí apod.), který již není třeba mechanicky
upravovat.Využívat jej mohou pouze občané. V žádném případě není určen pro odpad vzniklý
z podnikatelské činnosti. Za odložení tohoto odpadu se nebude platit.
Dalším odpadem, který by občané mohli ukládat do sběrného dvora ještě letos, je
stavební suť. Město musí pravidla pro nakládání s tímto odpadem stanovit v obecní vyhlášce.
Když půjde projednávání hladce, mohla by vyhláška platit od 1.června t.r.

Podle zákona o odpadech nepatří zelený odpad a stavební suť mezi odpady komunální.
Náklady na jejich odstranění nebudou tudíž zahrnovány do předpokládaných nákladů pro
výpočet poplatku za odpad.
Za Město Planá, OŽP MěÚ Planá

Srdečně zveme
Zveme všechny děti , rodiče a plánskou veřejnost na slavnostní otevření
HOROLEZECKÉ STĚNY A DVORKU ZŠ Planá, náměstí. Nezapomeňte přijít v sobotu 11.
dubna 2009 v 9 hodin.
O programu Vás budeme včas informovat na plakátech a webových stránkách ZŠ
náměstí (www.zsplananamesti.cz) .
ZŠ Planá náměstí

Nová telefonní čísla na ZŠ Planá, nám. Svobody
Oznamujeme veřejnosti, že na naší škole došlo ke změně telefonického systému, a
tudíž i ke změně telefonních čísel. Tyto změny by měly vést ke zjednodušení komunikace
mezi veřejností (zejména rodiči žáků) a pracovníky školy. Hlavní novinka spočívá v tom, že
rodiče mohou na pevné lince zavolat přímo do jednotlivých sboroven, do družiny, kanceláře
školy a do jídelny. Vedle toho máme stále k dispozici i mobilní telefon.
Zde jsou jednotlivá čísla:
374 630 421 ............................ kancelář
374 630 422 ............................ sborovna 2. stupně
374 630 423 ............................ sborovna 1. stupně
374 630 425 ............................ školní družina
374 630 428 ............................ školní jídelna (toto číslo dosud není zprovozněno)
Mobilní telefony:
777 098 465 ............................ kancelář
777 983 630 ............................ školní družina
Upozorňujeme rodiče, že ŠD bude reagovat pouze na nově uvedená čísla.

Čápi jsou zase tady
Ani letos snad nezůstanou hnízda plánských čápů prázdná. První čáp přiletěl na komín
proti zámku již někdy kolem 9.března. Napínavé to bude s čapím hnízdem v ul. Hřbitovní.
Toto hnízdo začali čápi stavět někdy před 17 lety na komínu domu čp. 63. Každoročně jej
přistavovali a vyvedli v něm řadu mláďat k radosti všech, kteří věří, že čápi na domě přinášejí
štěstí. Mělo to ale také svou špatnou stránku – čápi jsou dost velcí nepořádníci a vše, co se jim
nehodí, z hnízda vyhazují. Okolí komína, střecha a okapy tak byly plné různého neřádstva,
agresivního trusu, zbytků potravy – mrtvých žab, ptáků a podobně. Poté, co byla položena na
domě nová střecha a opraven komín, se několikrát pokusili o úklid okolí hnízda pracovníci
záchranné stanice z Plzně. Nakonec však i ochránci přírody připustili, že existence hnízda na
domě je devastující a znepříjemňuje život obyvatelům domu, a souhlasili s přemístěním

hnízda. Několik metrů od domu byl instalován betonový sloup s hnízdní podložkou. Původní
hnízdo bylo z komína sundáno a jeho část byla použita jako základ pro nové hnízdo na
podložce. Zatím je kolem něj klid (psáno 17.3.). Nad komínem byla umístěna ochranná
stříška, protože čápi jsou dost vytrvalí a neústupní a neradi se vzdávají původního stanoviště.
Teď jen musíme věřit, že si dají říci, a nové bydlo že je neodradí od letošního zahnízdění.
Obydlených hnízd čápů stále ubývá a to je škoda jak pro čápy, tak pro ty, kteří je tu rádi vidí.
(MM)

Burza knih
SOU Planá opět pořádá občany žádanou burzu knih. Akce se tradičně uskuteční na
městském úřadu v zasedací místnosti v prvním patře. Koná se v pátek 17.dubna od 13 do 17
hodin (příjem knih), pokračuje v sobotu 18.4. od 9 do 17 hod. (prodej knih) a v neděli 19.4.
od 9 do 12 hod. (výdej neprodaných knih).
Prodat i koupit můžete knihy nejrůznějších žánrů – např. učebnice, dětskou literaturu,
detektivky, lehčí romány pro ženy atd. Bližší informace na tel.č. 374 750 516 p. Chládková.

Rekonstrukce ulic
V letošním roce bude provedena rozsáhlá rekonstrukce ulic Tachovské a Dvořákovy a
to nejen povrchu, ale i kanalizace a vodovodního řadu.
Obyvatelé uvedených ulic již delší dobu žádali o opravu komunikace. Ta je
samozřejmě potřebná, ale současně musí být opraveny i inženýrské sítě uložené pod povrchy
komunikací, neboť jsou již zcela nevyhovující.
V ulici Dvořákově bude vybudována zcela nová dešťová kanalizace, která bude
odvádět dešťovou vodu do vodoteče, abychom čistírnu nezatěžovali přiváděním čisté dešťové
vody. Původní splašková kanalizace, která ústí do centrální kanalizace, jíž jsou splašky
odváděny do městské čističky odpadních vod, bude vyměněna, protože je rozpadlá. Stávající
vodovodní řad bude nahrazen novým.
Po dokončení kanalizace a vodovodu bude upravena komunikace. Bude tvořena
vrstvou štěrkodrtě (18 cm), kamenivem zpevněným cementem (12 cm), obalovaným
kamenivem (8 cm) a následně asfaltovým betonem. V zájmu účinného odvodu dešťové vody
budou vsazeny nové kanálové vpusti a komunikace bude vyspádována ve spádu 2 % od
pravého okraje ve směru jízdy k levému. V místech, kde hrozí vtok vody vjezdy do objektů
(to je převážně na levé straně komunikace), bude osazen obrubník 5 cm nad úrovní povrchu
komunikace a za ním bude položena betonová dlažba.
V zájmu bezpečnosti provozu zde bude vyznačena obytná zóna a komunikace zůstane
jednosměrná. Budou vytvořena podélná stání pro automobily. Komunikace bude široká 4 m,
v místech stání 6 m. Vzhledem k navržené obytné zóně zde nebudou chodníky, chodci i auta
budou užívat celou šířku komunikace.
Podobná rekonstrukce bude prováděna v ulici Tachovské a to podél domů od hlavního
vjezdu do zámku kolem domu č. p. 249 až po dům č. p. 254 a dál až k zadnímu vjezdu do
areálu zámku. Současně bude provedena rekonstrukce souběžné komunikace vedoucí
k domům č. p. 255 a 256. Jedná se o komunikace nad hlavní silnicí v Tachovské ulici.
V Tachovské ulici bude opět vybudován nový vodovod a kanalizace. Ta bude
jednotná, společná pro splaškovou i dešťovou vodu. Povede do centrální městské kanalizace.

Na první z uvedených komunikací bude položen asfaltový povrch, ze strany domů
lemovaný dlažbou. Z druhé strany bude zatravněný pruh. Na druhou komunikaci bude
položena betonová dlažba. I zde se počítá s travnatými plochami v okolí.
S vybudováním kanalizace v Tachovské ulici souvisí oprava kanalizace vedoucí
z náměstí od kina k Tachovské ulici (k odbočce z Tachovské ulice ke škole Na Valech).
Od této odbočky kanalizace pokračuje pod hlavní Tachovskou ulicí až k centrální
kanalizační štole. Zde nejde o vybudování nového, ale o rekonstrukci stávajícího
kanalizačního řadu. Na tuto kanalizaci se v místech odbočky k valské škole napojí nově
vybudovaný kanalizační řad.
Obyvatelé Dvořákovy i Tachovské ulice musí počítat s tím, že prostor kolem jejich
bydliště bude po několik měsíců problematický. Je nutno počítat podle počasí s blátem nebo
prachem, ztíženou chůzí, ztíženým nebo znemožněným vjezdem aut. Měli by zvážit, kde
budou v této situaci svá auta parkovat.
Protože kanalizace a vodovod budou nově postaveny až k hranici soukromých
pozemků (nové přípojky) doporučuji majitelům, aby zvážili rekonstrukci svých částí přípojek,
případně zrušení septiků a postavení přímého napojení na kanalizaci. Tyto akce by byly
vhodné právě v této době.
Na obě investiční akce bylo vypsáno výběrové řízení. Město stanovilo podmínky
tohoto řízení, mimo jiné záruku 5 let a způsob penalizace.
Na akci Dvořákova ulice se přihlásilo 10 firem. Výběrové řízení vyhrála firma
Strabag, a.s., závod Plzeň s nabídkovou cenou 7 270 000 Kč. Na akci Tachovská ulice se
přihlásilo 8 firem. Vybrána byla firma EKO-KV s.r.o. s nabídkovou cenou 7 950 000 Kč.
Smlouvy s vybranými firmami ovšem dosud nebyly podepsány, protože firmy, které
nebyly úspěšné, se ještě mohou zhruba do konce března odvolat (článek je psán 15.3.) Pokud
budou smlouvy následně podepsány, mohou být stavby zahájeny už v dubnu. Počátek záleží
na firmách. Město ale trvá na dokončení prací koncem října 2009. I toto bylo v podmínkách
výběrového řízení.
Pokud někdo bude mít zájem o podrobnější informace o obou akcích, může
nahlédnout do příslušné dokumentace u investičních techniků na Městském úřadě.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Ukradli vám mobil?
Zajímavou pomůcku pro ty, kterých se týká titulek článku, vydalo ministerstvo vnitra.
Jak tedy postupovat v případě, že vám byl mobil ukraden? Hned musíte požádat vašeho
operátora o zablokování SIM karty. Pak dojděte na nejbližší oddělení Policie ČR, která
požádá všechny operátory o zablokování vašeho mobilního telefonu podle jeho výrobního
čísla IMEI. K tomu musíte přinést nějaký doklad potvrzující, že jste vlastníkem mobilu –
účtenku, fakturu, krabici s výrobním číslem IMEI. Dále musíte předložit váš průkaz
totožnosti. Další podrobnější informace najdete na www.mvcr.cz/mobily.
(MM)

Dětský maškarní ples

V sobotu se v aule naší školy sešlo asi 230 dětí, maminek, tatínků, babiček,…..Všichni
se přišli bavit na Dětský maškarní ples. Nechyběly soutěže, hry, tanec i hodnocení masek.
Celým programem provázeli Honza Krejčík, špulka a jehla.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této akce a především rodičům, za
přípravu všech krásných masek.

Závody
V úterý 17. března se sešlo 92 sportovců v tělocvičně na Netradičních štafetových
závodech. Soutěžit mohli žáci od 1. do 5 tříd, ve čtyřčlenných družstvech. Ta byla složena
většinou ze dvou dívek a dvou chlapců. Všichni s velkým nasazením zvládli Šimpanzí, Ptačí a
Žabí štafetu. Zúčastnily se děti ze ZŠ náměstí, ZŠ Valy a ZŠ Chodová Planá. Výsledky
najdete na webových stránkách školy)
Na duben pro Vás připravujeme:
1. dubna 2009 se bude konat ve 14 hod. pro všechny malé i velké zájemce
APRÍLOVÝ TURNAJ VE ČLOVĚČE NEZLOB SE. Těšíme se na Vás v klubovně DDM.
S sebou: přezůvky a dobrou náladu.
8. dubna 2009 Vás zveme na VELIKONOČNÍ VÝTVARNOU DÍLNU. Přijďte si
vyrobit velikonoční dekoraci. Začátek ve 14 hod.v klubovně DDM.
9. dubna 2009 – velikonoční prázdniny - v 9 hod.čekáme na všechny sportovce i
nesportovce v aule ZŠ náměstí, kde se bude konat VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM
TENISE. Nezapomeňte sportovní obuv.
10. dubna 2009 – velikonoční prázdniny – zveme všechny na VELIKONOČNÍ
TURNAJ V TENISE. Přijďte si zahrát a protáhnout tělo. Sraz v 8 hod.u postranního vchodu
do tělocvičny ZŠ náměstí. S sebou sportovní obuv a tenisovou raketu.
Podrobné informace o všech akcích najdete na webových stránkách ZŠ, plakátech a
nástěnkách ve školách.
Již máme připraveno:
Letní prázdniny budou sice až za čtyři měsíce, ale my už máme připraveny tábory.
Jedná se o výtvarný tábor (ten už je obsazený). Letos se chystáme na Moravu – čekají na nás
tentokrát Hustopeče u Brna.
Nabízíme tedy PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Ten se bude konat od 1. 7. do 3. 7. a od 7. 7.
do 10. 7. 2009. Pro zájemce jsou připraveny výlety, hry, výtvarná dílna, sport a jiné oblíbené
aktivity. Počet míst je omezen. Neváhejte tedy a informujte se podrobněji v kanceláři DDM
(přízemí – v odpoledních hodinách).
Za DDM Lenka Vivodíková

BONSAI MERKLÍN 2009
Výstava proběhne již tradičně na zámku v Merklíně u Přeštic ve dnech 23.-24.5.2009.
V letošním roce připravili pořadatelé mnoho překvapení. Jedním z nich je odloučení
od každoroční pouti a využití krásného zámeckého parku.

Letošní výstava bonsají umístěná pravidelně v atriu zámku bude rozšířena o výstavu
suiseki v malém sále merklínského zámku. V atriu bude opět připravena suchá japonská
zahrada.
Na oba dva dny je připraven bohatý doprovodný program. Zveřejníme jej v příštím
čísle měsíčníku.

MAS Český Západ-Místní partnerství vyhlašuje 3.výzvu
Chcete založit mateřské centrum? Potřebujete upravit či opravit klubovnu vaší
organizace? Máte chuť postavit ve Vaší obci hřiště? Uvažujete o výrobě zemědělských
potravinářských výrobků? Potřebujete nakoupit vybavení do Vašeho rozjíždějícího se
podniku? Nemůžete se již dívat na chátrající památku ve Vašem okolí a máte nápad jak ji
využít? Máte mnoho jiných nápadů a (ne)víte co s tím?
MAS Český Západ je tu od toho, aby Vám s nápady a jejich realizací pomohla. Právě
vyhlašuje 3.výzvu k předkládání žádostí o dotace z programu LEADER 2007-13. V této
výzvě MAS rozdělí téměř 6 miliónu korun.
Potřebujete-li svůj nápad nejprve zkonzultovat, rádi Vám poradíme na semináři, který
se bude konat v pátek 3.dubna od 15 hod. v historické budově radnice v zasedací místnosti ve
Stříbře. Individuální konzultace je možné domluvit na tel. 77 44 99 396 v kancelářích MAS
v Olbramově a v Kladrubech.
Žádosti o dotace se budou přijímat na formulářích MAS ve dnech 27.-28. dubna
v kanceláři MAS v Olbramově. Další potřebné informace naleznete na www.leaderceskyzapad.cz.

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na duben 2009
5. 4.
vyprodaný).

Zájezd na muzikál Mona Lisa do Divadla Broadway Praha (muzikál je
Odjezd v 8.30 z Chodského Újezdu, z AN Planá v 9.00 hod.

10. 4. Zájezd do Divadla J. K. Tyla v Plzni na abonentní představení „ Carousel “
Odjezd v pravidelnou dobu ze všech zastávek.
13.4. Velikonoční koncert sestavený z děl ranného a pozdního baroka v podání
mariánskolázeňských umělců.
Kostel. sv.Petra a Pavla v Plané, začátek v 15.00 hod., vstupné 50 Kč
21. 4. Zájezd do Divadla v ML na představení Divadla Sklep. Odjezd autobusu
v 18.50 hod.
z AN Planá, v 18.55 Luční ul. Cena vstupenky s dopravou Kč 200.

Zájemci, hlaste se nejpozději do 10. 4. 2009 na tel. 374 794 223, mob. 728 488
038.
30. 4. Pálení čarodějnic na koupališti v Plané
Program: Shromáždění čarodějnic do 19 hod. v altánu
19 – 20 hod. program pro děti, vyhodnocení masek
20 – 20.30 zapálení hranice, upálení čarodějnice
20.30 – 24.00 vystoupení skupiny WYJOU
občerstvení zajištěno, vstupné pouze dospělí Kč 30.
Další informace:
MěKS Planá nabízí zájezd do Divadla v ML na představení Divadla Járy Cimrmana „
České nebe“ dne 6. 5. 2009, cena vstupenky s dopravou Kč 300. Zájemci, hlaste se nejpozději
do 15.4.2009 na MěKS Planá.
Vzhledem k tomu, že od 1. 4. 2009 nastoupí nová vedoucí MěKS Planá, mění se emailová adresa : mks@muplana.cz, mob.. 728 488 038, číslo na pevnou linku zůstává stejné.

Základní umělecká škola v Plané
Ve školním roce 2008/2009 vyhlásilo MŠMT soutěž základních uměleckých škol ve
hře na dřevěné dechové nástroje, tj. na klarinet, zobcovou flétnu, příčnou flétnu a saxofon,
žesťové nástroje – trubku, baskřídlovku, dále pro bicí nástroje a zpěv.
Do této soutěže se zapojilo ze ZUŠ Planá celkem 25 žáků.Odborná porota složená z
vyučujících jednotlivých oborů doporučila k postupu do okresních kol 17 žáků.
Že si vedli v okresních kolech naši žáci výborně, o tom svědčí skvělé umístění a
postupy do krajských kol.
1.místo ve hře na trubku s postupem do krajského kola obsadili Miroslav Kiprý a
Jaroslav Květoň, ve hře na tenor Tomáš Lorenc, ve hře na bicí nástroje postoupili do
krajského kola Roman Hobl a Tadeáš Pilný.
V obrovské konkurenci všech ZUŠ celého Plzeňského kraje obsadili 7.března Roman
Hobl, Tadeáš Pilný a Tomáš Lorenc 2.místa a Jaroslav Květoň a Miroslav Kiprý 3.místa.
Souboj v krajském kole ve hře na dřevěné dechové nástroje naše žáky Kamilu
Trkovskou, Josefa Zivčáka, Daniela Šatru, Kateřinu Krchovou, Moniku Holou, Viktorii
Kaslovou a Vojtěcha Novotného čeká v Plzni 20.,21. a 22.března.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem soutěžícím za vynikající reprezentaci ZUŠ v
Plané a všem vyučujícím – Josefu Koreisovi, Ladislavu Pohořelému, Evě Hrabákové, Kamile
Schoberové a Soně Lašákové za vynikající přípravu jejich žáků.

Většina těchto soutěžících společně s vyučujícími připravují 7.dubna 2009
VELIKONOČNÍ KONCERT v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plané v 18.hodin na
který vás srdečně zveme.
Marie Kuzmiaková, ředitelka ZUŠ Planá

Velikonoce u katolíků v Plané :
So 4.4. – setkání mládeže s biskupem v Plzni (odjezd 8.30)
Ne 5.4. – Květná neděle – pašije, ratolesti- nedělní pořad
Čt 9.4. - Zelený čtvrtek – Planá – 17.00 hod.
Pá 10.4.- Velký Pátek - Chodský Újezd 15.30, PLANÁ 17.,00 hod.
So 11.4. – Vigilie Vzkříšení – Chodský Újezd 15.30, PLANÁ 17 h (slavnost světla,
křest dospělých)
Ne 12.4. Boží hod velikonoční – 9 h Planá, 11 h Chodský Újezd, 14 h Chodová
Planá,
15 h Svojšín, 15.30 h Zadní Chodov.
Po 13.4. Pondělí velikonoční – 9.30 h Brod n.Tichou, 11 h – Broumov.
So 18.4. – so v oktávu Velikonoc –17 h Sv.Anna.
Po 27.4. – 20 hod. Planá fara – Českoněmecké setkání Spolku pro Sv.Annu. Zveme
všechny, kteří mají zájem o partnerství také s městem Tirschenreuth – letošní slavnosti budou
20.výročím obnovy poutí (z německé strany), v případě zájmu se můžete stát po přihlášení a
schválení výborem členy spolku také vy.
Čt 30.4. 17 h Planá – Májová pobožnost
PRVNÍ PÁTEK -3.4.2009 – v den, kdy jsou navštěvováni nemocní v našich
farnostech, se také scházíme v plánském kostele :
16,30 hod –pobožnost Křížové cesty a v
17,00 hod mše svatá (začneme 6.3.09)
Změny vyhrazeny. Kontakt tel. 607202127, e-mail : sasajara@seznam.cz, P.Já.Ša.

Budoucí kuchařky úspěšné
Dne 18.března 2009 se žákyně prvního ročníku učebního oboru kuchařské práce Petra
Postlová, Simona Trávníčková, Monika Burianová a Šárka Pokorná zúčastnily soutěže
v přípravě sladkých a slaných dezertů v OU a PrŠ Horšovský Týn. V konkurenci ostatních
škol obstály naše žákyně na výbornou, získaly krásné první a třetí místo. V průběhu soutěže
musely prokázat odborné dovednosti, kvalitní organizaci práce, dodržování zásad hygieny a
bezpečnosti a samozřejmě prokázat vlastní kreativitu. Za celkový přístup k soutěži, za
ukázněnost a preciznost, za propagaci dobrého jména školy i za hranicemi našeho okresu jim
patří můj dík. Iva Holá,třídní učitelka

Plánští zahrádkáři bilancovali
Poslední únorovou sobotu se sešli plánští zahrádkáři ve školní jídelně při ZŠ na
náměstí na výroční členské schůzi zdejší základní organizace. V úvodu jednání byli oceněni
za aktivní přístup a zviditelnění práce zahrádkářů na veřejnosti p. Moulis a p. Divišová, kteří
obsadili přední místa v rámci okresní výstavy zeleniny, ovoce, květin, kaktusů a bonsají.
Právě v poslední kategorii – bonsají dosáhli významného ocenění. U příležitosti životního
jubilea, dlouholeté činnosti ve výboru ZO ČZS Planá a za zastupování zájmů našeho spolku
v územní radě ČZS v Tachově byl oceněn p. Jiří Čech. V neposlední řadě je třeba
připomenout i ocenění současného předsedy ZO ČZS v Plané p.ing. Jiřího Ťupy, který
v tomto roce také oslaví své životní jubileum, za jeho velikou píli v modernizaci a zajišťování
chodu místní moštárny. Ve zprávě o činnosti výboru byla zhodnocena činnost za rok 2008.
Podařilo se zapojit širokou členskou základnu do aktivní účasti na okresní výstavě ČZS
v Tachově, kde naše ZO ČZS obdržela pohár s uznáním, Dosáhli jsme velmi dobrých
výsledků při moštování ovoce. Zorganizovali jsme odbornou přednášku k řezu ovocných
stromů metodou „pilar“ a někteří z nás se zúčastnili odborného semináře k řezu ovocných
stromů v Horní Bělé. Na shromáždění byl zhodnocen výsledek hospodaření ZO ČZS.
Hlavním bodem však byla volba výboru ZO ČZS v Plané. Staronovým předsedou se stal p.
Jiří Ťupa a zástupcem naší ZO v územní radě ČZS v Tachově byl zvolen p. Jiří Čech. Po
celkem aktivní diskusi a dobrém obědu se účastníci shromáždění ZO ČZS v Plané rozešli do
svých domovů.
Za ZO ČZS v Plané Smrčka Jiří

Co je MASka?
4. díl: O úspěšných projektech podpořených MASkou
V následujících a již závěrečných dílech o MAS Český Západ bychom Vám rádi,
především pro inspiraci, představili některé projekty, které byly z MASky podpořeny, a které
dobře fungují. Vybrali jsme i různé žadatele: obec, neziskovou organizaci a podnikatele.
Park pro radost, žadatel: obec Konstantinovy Lázně
Park pro radost je rozsáhlý a dlouhodobý projekt obce Konstantinovy Lázně. Začal již
v roce 2003 a postupně se realizuje mimo jiné i díky dotacím, které obec získávala z MAS
Český Západ. Park pro radost vzniká na místě původně nevyužitého prostranství v centru
obce. V roce 2003 svolala obec širokou veřejnost, aby společně s architektkou projednala a
navrhla, jak by se plánovaný park měl využít, a jak by měl vypadat. Na základě veřejného
projednávání se připravil projekt Parku pro radost, který se po etapách díky dotacím financuje
a realizuje.
V 1. etapě, která byla financována z programu MAS Leader+, v letech 2005-2006, se
vybudovalo víceúčelové hřiště, oblíbené hřiště na pétanque a udělaly se nezbytné parkové
úpravy. Následovala 2. etapa, financovaná z nadace Alcoa, díky které vznikla komunikace pro
pěší, vysadila se zeleň a nakoupil se městský mobiliář. Nadace Alcoa pomohla financovat i
další etapu, z níž se postavil přírodní altánek-amfiteátr ke konání kulturních i společenských
akcí. Poslední, 4.etapou, se Park pro radost dokončí. Obec opět čerpá dotaci z MASky,
z programu Leader 2007-13. V poslední fázi se pro návštěvníky parku vytvoří klidová zóna,
jejíž součástí bude jezírko s gejzírem a potůčkem, doplněné kameny z nedalekého
Hradišťského vrchu a osázené vhodnou vodní vegetací.
Obyvatelé, návštěvníci i lázeňští hosté se proto mohou těšit na další velmi příjemný
kout v jediném lázeňském místě Plzeňského kraje.

Co nového v Tachovském deníku?
Přiznám se, že nejsem vášnivým čtenářem Tachovského deníku. Mám blíže k Mladé
frontě dnes či k Lidovým novinám. Proto mě překvapily otázky známých „co to v plánském
zastupitelstvu vyvádíte? Přečti si Deník.“Pochopil jsem.V Tachovském deníku vznikla nová
rubrika, která by se dala nazvat např. Očima plánského zastupitele, či Sloupek Stanislava
Kvasničky. Po každém zasedání plánského zastupitelstva se v ní dočtete o nekompetentnosti
starosty, rady či demokratické části zastupitelstva. Vcelku to chápu jako vyjádření
opozičního zastupitele, který se vzhlédl v praktikách běžných i v našem parlamentu. Co však
nechápu, je používání slov jako korupce, machinace, vyhrožování či manipulace. Užití těchto
výrazů by mělo být velmi opatrné a podložené důkazy. Na to však zastupitel Kvasnička
nedbá a ve svých sloupcích jich používá měrou vrchovatou.
Miloslav Antropius

Životní jubileum slaví…….
Od tohoto čísla opět budeme zveřejňovat informace o životních jubileích plánských
občanů. Řadu let jsme tak činili. Před několika lety jsme ale na základě výkladu právního
předpisu přestali. Členky sboru pro občanské záležitosti se při svých pochůzkách
s gratulacemi stále setkávaly s přáním jubilantů, aby se informace o životních výročích opět
zveřejňovaly. Dohodli jsme se s p.Frouzovou, která sbor vede, že nám bude tyto informace
poskytovat, a to se souhlasem jubilantů. Takže tady to je:
Od ledna do března 2009 oslavili svá životní jubilea vážené paní a vážení pánové:
70 let - Miluška Burešová, Josef Otto, Zdeňka Martínková, Stanislav Kvasnička,
Anna Syrová, Marie Hončarenková, Jana Vyhnalová, Zdeňka Suchá, Jiří Buzek, Bohumila
Šimková, Josef Lihan
75 let - Livie Kožinová, Jiří Kučera, Jiří Čech, Miloslava Antropiusová, Štefan Pešta,
Karol Hliboký.
80 let- Josef Koranda, Růžena Simonidesová, Marie Chmelířová, Etelka Míková,
Jaromír Smékal, Eliška Martínková, Jarmila Matějková, Vanda Jarešová.
81 let – Božena Pastiriková
82 let- Antonín Janovec, Štefan Feffer.
83 let- Růžena Křížková, Jiřina Havlanová-Boudy, Jaroslav Kovařík, Vlasta
Dušková, Jaroslav Ploch.
84 let - Josefa Vavříková, Marie Helusová, Jaroslava Muselová, Marie Gondeková,
Marie Bončeková, Anastázie Synková.
85 let - Božena Životová, Jarmila Čechová.
86 let- Marianne Šašková, Františka Varjová.
87 let- Miloslava Filušová, Zuzana Barienčíková.
88 let -Alžběta Vrátná
89 let -Anežka Kostohryzová, Margita Kremeniková.
91 let- Johanna Mlnaříková, Marie Lešková
92 let- Jaroslav Hosnedl

Všem výše uvedeným srdečně blahopřejeme.

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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