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Zprávy z města
Plánští zastupitelé se sešli na svém 20.jednání ve středu 13.května. Usnesení uvádíme
na jiném místě. Poslední jednání před letní přestávkou se bude konat ve středu 24.června a na
programu bude m.j. závěrečný účet Města Planá za rok 2008.

Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Planá podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, oznamuje:
1. Volby do

Evropského parlamentu

se uskuteční

dne 5. června 2009 od 14.00 do 22.00 hodin
dne 6. června 2009 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu v Plané je:
- ve volebním okrsku č. 1 volební místnost v budově Základní školy, ulice Na Valech čp. 143,
Planá pro voliče s trvalým pobytem v ulici Tachovské, Na Sádkách, Železničářské, Bezejmenné,
Příčné, Nádražní, Jateční, Průmyslové, Karlíně, a pro voliče s trvalým pobytem v Křínově, Kříženci,
Otíně, Pavlovicích, Svahách, Týnci, Vítovicích, Vížce, Vysokém Sedlišti a Zlivi
- ve volebním okrsku č. 2 volební místnost v budově Základní školy, ulice Na Valech čp. 143,
Planá, pro voliče s trvalým pobytem v ulici Sokola Tůmy, Na Příkopech, Na Valech, Kostelní, Slepé,
Zámecké, Revoluční, Luční, Severní, Mánesově, Sportovní, Komenského, Sadové, Slovanské,
B.Němcové, Kyjovské, Hřbitovní, Masné, Mezibranské, Tylově, Školní, Úzké, náměstí Svobody
- ve volebním okrsku č. 3 volební místnost v budově Městského úřadu, náměstí Svobody
čp. 1, Planá, pro voliče s trvalým pobytem v ulici Dukelských hrdinů, Smetanově, Dvořákově,
Tepelské, Bezdružické, U Koupaliště, Plzeňské, Javorové, Fučíkově čp. 699 až 701 a čp. 704 až 707,
Lipové
- ve volebním okrsku č. 4 volební místnost v budově domu s pečovatelskou službou,
Bohušova ulice čp. 811, Planá, pro voliče s trvalým pobytem v ulici Wolkerově, Zahradní, Nerudově,
Havlíčkově, Máchově, Bohušově.
- ve volebním okrsku č. 5 volební místnost v budově Základní školy, náměstí Svobody čp.
59, Planá, pro voliče s trvalým pobytem v ulici Křížové, Dolní, Horní, Větrné, Fučíkově čp. 455 až 482,
696 až 698, 725, 726.

3. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky, platným cestovním průkazem České republiky, nebo totožnost a státní
občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
v Plané dne 18.5.2009 Ing.Karel Vrzala v.r.,starosta

Přejezd mimo provoz
Přejezd přes koleje v Brodu n.T. bude z důvodu rekonstrukce železniční trati uzavřen
ve dnech 1. až 24.července t.r. Linkové autobusy budou zajíždět na náves a pak se vracet na
silnici I/21.

Připomínáme….
…v kanceláři č. 3 MěÚ Planá si mohou ti, kteří zaplatili poplatek za svého psa,
vyzvednou bezplatně sáčky na sběr exkrementů
… že do 31.května t.r. měla být zaplacena daň z nemovitostí.

Pozvánka na výlet
Lyžařský oddíl TJ Sokol Planá zve cyklisty v sobotu 30. května na výlet po trase:
Planá, Chodová Planá, Kosatcová louka (kosatce právě rozkvetly), Drmoul - židovský
hřbitov, rozhledna Panský vrch, Horní Ves,Kyjov, Planá. Délka 32 km, náročnost střední,
kolo alespoň trekové . Odjezd v 9. 30 z autobusového nádraží v Plané. Podrobnosti o trase,
mapu a výškový profil najdete na „ www cykloserver.cz“ , část „výlety“, lokalizace Český les
– Tachovsko, název „Planá Kosatcová louka Drmoul Planá.
Miloslav Antropius

Bude se vypínat
Ve čtvrtek 4.června v době od 8 do 15 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie
do obce Vysoké Sedliště. Budou prováděny nutné práce na distribuční soustavě.

Rodičům budoucích prvňáčků
ZŠ Planá, náměstí Svobody zve rodiče budoucích prvňáčků na informativní schůzku,
která se uskuteční ve čtvrtek 18.června 2009 ve druhém patře školy. Rodiče se seznámí s
budoucími třídními učitelkami a budou jim poskytnuty informace potřebné pro zahájení
školní docházky.

Oznámení obou plánských základních škol

Školní rok 2008/2009 končí pro žáky základních škol v Plané v pátek 26. června 2009
vydáním vysvědčení.
Na dny 29. a 30.června 2009 udělili ředitelé obou škol všem žákům ředitelské volno.

Rekonstrukce kostelů
Kostel svatého Václava ve Vysokém Sedlišti byl postaven z prostředků majitelky
plánského panství Anny Františky Sinzendorfové počátkem 18. století a to na místě staršího
kostela,
který
byl
zničen
švédskými
vojsky.
Do dnešního dne se zachovala jeho původní barokní podoba. Kostelní věž v roce 1957
následkem blesku vyhořela a od té doby až dosud je v neutěšeném stavu. I vlastní budova
kostela věkem zchátrala. Přesto kostel není mrtvý. Občas je v něm sloužena mše. Každý rok
se v něm v červenci (tedy ne na svátek svatého Václava) koná pouť. Letos se poutní mše
uskuteční 23.7. od 15 hodin.
Katolická církev, v jejímž vlastnictví kostel donedávna byl, nemá tolik finančních
prostředků, aby mohla udržovat nebo dokonce rekonstruovat všechny své objekty. Své
prostředky tedy věnuje těm objektům, které jsou více využívány.
Naštěstí se o osud kostela v rámci svých možností stará obyvatel Vysokého Sedliště
p.Dr. Barták se svou rodinou a s přáteli. Koncem devadesátých let se o kostel začala zajímat
paní Ingeborg Remiger z Mnichova, kterou váží k Vysokému Sedlišti rodinné kořeny. Na
údržbu kostela poskytla a opakovaně poskytuje vlastní finanční prostředky. Díky nim bylo
zajištěno jednoduché zastřešení věže. Bohužel vichřice je v roce 2002 strhla. Následně bylo
toto provizorní zastřešení obnoveno. Samozřejmě, že tyto soukromé iniciativy, ač jsou velmi
záslužné a obdivuhodné, nestačí zamezit dalšímu chátrání kostela, pouze je zpomalí. Byla by
ovšem velká škoda, kdyby vysokosedlištský kostel, který má kulturní a historickou hodnotu,
nezůstal zachován dalším generacím. Z těchto důvodů začalo vyvíjet iniciativu naše město.
Vysoké Sedliště totiž pod Planou spadá. Naskytla se příležitost požádat o dotaci z tzv.
Norských fondů, které přispívají na rekonstrukce kulturního dědictví. Z prostředků města tedy
bylo vynaloženo 80 tis. korun na zpracování studie rekonstrukce a žádosti o příspěvek (studie
a žádost se netýkala jen kostela ve Vysokém Sedlišti, ale i kostela v Otíně). Žádost
posuzovala odborná komise ministerstva kultury a ta kostel ve Vysokém Sedlišti spolu s
několika dalšími objekty pro dotaci doporučila. Z 19 žádostí o dotace z Norských fondů byly
vybrány ještě kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra, klášter minoritů ve Stříbře,
varhany v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý, věž kostela Všech svatých ve Stříbře.
Po přislíbení dotace cca 8,5 mil.Kč byla uzavřena mezi městem a římsko-katolickou
církví smlouva, na základě které byl do vlastnictví města kostel převeden. To bylo především
proto, že není vhodné, aby město vkládalo finanční prostředky do objektů, které mu nepatří.
V současné době je již zpracován projekt rekonstrukce, vydáno stavební povolení a
vyhlášeno výběrové řízení. Do něj se přihlásilo 7 uchazečů o realizaci rekonstrukce. Zatím
nebyla firma vybrána. Stavbu musí nejdříve financovat město a následně mu budou po
ukončení jednotlivých etap vynaložené prostředky z fondů refundovány a to ve výši 90 %,
zbylých 10 % je povinný podíl města na nákladech.
A ještě něco ke kostelu v Otíně. Jde o kostel Jména Panny Marie, který byl původní
románsko-gotickou stavbou. Dnes už je prakticky zříceninou. Přesto se zachovaly části, které
jsou ze stavebně historického hlediska velmi významné. Jde například o gotickou křtitelnici,
presbytář, barokní okno. Z norských fondů prostředky poskytnuty nebudou, podařilo se nám
ale získat příslib dotace z prostředků MAS – Český západ (1 mil. Kč) alespoň na stabilizaci

zbytků stavby. Budou stabilizovány a zakonzervovány zdi, zrekonstruován presbytář,
křtitelnice, zajímavé okno. S rekonstrukcí by mělo být započato v letošním roce.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Vzpomínka na Karla Martínka
Všem přátelům a známým, jeho bývalým žákům z plánské školy, všem, kteří k němu
chodívali do kroužků s přírodovědnou a ekologickou náplní, kdo s ním jezdívali na perfektně
připravené zájezdy a exkurze, kdo s ním léta sportovali, a vůbec všem, kteří jej měli rádi,
oznamuji (pokud to ještě nevědí) že Karel po několikaletém boji s těžkou nemocí zemřel
13.května t.r. Téměř 20 let byl výraznou postavou nejen plánského školství. Učil převážně
přírodopis, chemii a tělesnou výchovu. Své žáky soustavně vedl k lásce k přírodě, její
ochraně, připravoval je – a to velmi úspěšně - na nejrůznější soutěže. Velmi silně se
angažoval v ochraně životního prostředí- díky jemu velmi aktivně působila v Plané místní
organizace Českého svazu ochránců přírody a to už dávno před rokem 1989. Zasloužil se o
vyhlášení chráněného přírodního výtvoru Pavlovická stráň, prováděl přírodovědná mapování
širokého okolí Plané. V roce 1990 byl zvolen členem prvního zastupitelstva Města Planá,
následně se stal členem městské rady. Jeho pedagogické i organizační schopnosti jej
předurčily k tomu, že byl jmenován ředitelem Základní školy náměstí Svobody. Je jen jeho
zásluhou, že škola získala díky jeho kontaktům takovou geologickou sbírku, že široko daleko
takové není. V roce 1994 z Plané odešel na Chebsko. Při pohřebním obřadu ve smuteční síni
v Chebu řečníci rekapitulovali, jak žil a pracoval na novém působišti. Bylo to úplně stejné
jako v Plané, jen si ke všemu ještě přibral velmi náročné doktorandské studium, které také
úspěšně ukončil. Jeho činnost pedagogická i veřejná byla vícekrát oceněna. Den předtím, než
zemřel, mu udělilo veřejné uznání ministerstvo školství. O jeho práci už toho ale bylo řečeno
dost. Za to, jaký byl , jsme jej měli rádi nejen my, kteří jsme jej znali a přátelili se s ním.
Přeplněná smuteční síň a dav těch, kteří se vůbec nedostali dovnitř, potvrzuje, že lidí, které
svým odchodem zarmoutil, a kterým bude chybět, je tolik, že by tomu sám Karel při své
skromnosti nikdy neuvěřil. Čest jeho památce.
M.Mertlová

Plánský koupák už ťuká na dveře…
Rok 2009 se nám pomalu převrací do své druhé poloviny a před námi je určitě krásné
léto a s ním i velký plánský hudební svátek – již 3. ročník open air letního festivalu Plánský
koupák 2009. Letos, jak všichni plánští příznivci dobré hudby moc dobře vědí, připadne na
sobotu 25. července a jeho program odstartuje ve 14.00 hodin. Na koho se letos můžete těšit?
Úvodní vystoupení zajistí některá z regionálních kapel – pravděpodobně MASH anebo
Martin Čarný Band. Po nich dostane slovo velmi úspěšný finalista soutěže Česko hledá
SuperStar – ZBYNĚK DRDA se svoji skupinou. Jeho vystoupení již netrpělivě očekávají ti
mladší až nejmladší návštěvníci festivalu – vždyť si nedávno převzal dokonce i cenu časopisu
Bravo. Právě kvůli nejmladším návštěvníkům jsme Zbyňka zařadili hned zkraje, aby si ho
mohli náležitě vychutnat. Líbit se jistě bude i skupina ZLATÝ VOČI, která vás mile překvapí
svým melodickým pop-rockem. Psát o české zpěvácké legendě – PETRU SPÁLENÉM – je
jako nosit dříví do lesa. Majitel poctivého barytonu v hrdle je profesionál každým coulem –
v Plané by chtěl mimo své klasiky představit i pár zbrusu nových písniček. Holky z celého
regionu, kterým je dnes kolem dvaceti let, se do Plané chystají za svojí skupinou LUNETIC.
Ta nejvíce zářila v letech 1997 až 2002 a drtila srdce tisíců svých fanynek. Vloni se kluci dali
znovu dohromady a tak jsme chtěli udělat radost všem těm, kteří při jejich písních Jsi moje

máma, Ať je hudba tvůj lék a dalších, davově i jednotlivě šíleli. Věřme, že náš počin – dostat
LUNETIC vůbec poprvé na pořádná letní festivalová prkna – náležitě oceníte…
Zahrát vám se svou kapelou letos přijede také MICHAL ŠINDELÁŘ, syn Jiřího
„Dědka“ Šindeláře ze skupiny Katapult, který nedávno odešel do muzikantského nebe. Jablko
totiž nepadlo daleko od stromu. Michal se od svých 14 let pohybuje v profesionální branži – 8
let dokonce jako bubeník skupiny Katapult. Vystoupení na Koupáku bude nabité energií i
kvalitní muzikou a žánrově se bude opírat o moderní rock, kytarové riffy a blues. A po něm
přijde na řadu megahvězda, která je letitou stálicí česko-slovenské populární scény. MIRO
ŽBIRKA v našich končinách nikdy nevystupoval a do telefonu nám prozradil, že se do Plané
moc těší. O našem festivalu totiž slyšel jen samá pozitiva od Igora z No Name… Je to pan
zpěvák, jehož hity nás provázejí už celá léta. Má hodně nabitý program, takže se na letních
festivalech moc neukazuje. O to cennější je jeho souhlas s účastí v našem programu.
Sáhodlouze představovat BLUE EFFECT Radima Hladíka by také bylo nošením dříví do lesa.
Tato legendární česká rocková formace potěší nejen pravověrné rockery, ale i všechny
příznivce špičkově odvedené muzikantské práce. O samotný závěr letošního Koupáku se pak
v noci postarají kluci ze skupiny LUCIE REVIVAL, s nimiž si můžeme nestárnoucí luciovské
hity zazpívat až do úplného ochraptění…  No, a teď řekněte sami – proč zajíždět kamsi do
dálky na festival, když budeme mít ten svůj přímo doma a zase se špičkovým obsazením?
Plánští vědí, že předprodej vstupenek na Koupák bude – stejně jako vloni – ve
Zlatnictví a hodinářství Petra Šetka na plánském náměstí – vpravo od obchodního domu.
Akce takového rozsahu a v takovém uměleckém složení pohltí i hodně peněz. Honoráře všem
vystupujícím, zaplacení veškeré techniky, provozu, energií – nebude to nic jednoduchého.
Zvláště když nám letos někteří z loňských sponzorů odmítli, či výrazně ponížili svůj podíl. Je
to samozřejmě svobodné rozhodnuté každého z nich, které musíme respektovat… Věříme ale,
že nás podpoříte hlavně vy, vděční diváci a že se všichni přijdete pobavit se špičkovými
kapelami a zpěváky… Že to řeknete všem svým příbuzným, přátelům i známým – a že je
s sebou také přivedete! Pokud chcete být informováni o aktuálním dění, pak sledujte náš web
– www.koupak.cz.
Jiří Fejt,umělecká agentura ERION PRODUCTION

Soutěž ve Stříbře
Dne 24. května 2009 se 15 dětí zúčastnilo soutěže v LEZENÍ NA OBTÍŽNOST,
kterou pořádal Dům dětí Stříbro. Většině se dařilo a Štěpánka Novotná, Tereza Chalupná,
Roman Miklas, Miloš Niebauer, Dominik Kapitán a Vojtěch Novotný se dostali ve své
kategorii do finále. Na závěr získala Štěpánka a Roman krásné druhé místo. Vítězům
blahopřejeme, ostatním děkujeme za účast a rodičům za podporu.
Připomínáme
Již v sobotu 30. května 2009 oslavíme DEN DĚTÍ. Tentokrát na městském stadionu. Začátek je
ve 14 hod. Zájemci od 4 do 10 let se mohou přihlásit do sportovní soutěže - TROJBOJ - zápis je již od
13.30 do 14 hod. Pro ostatní je připraven program - ukázka AEROBIKU a AIKIDA, hudební vystoupení
zajistí VYSMÁTÍ KOMÁŘI, zatančí děti z DD. Čeká Vás VÝTVARNÁ DÍLNA a nebudou chybět tradiční
soutěže - skákání v pytli, chůze na chůdách,
Na červen jsme připravili

5. 6. (pátek) - koncert skupiny KUSBLUES (určitě znáte Matouše Pilného a ostatní, pokud
přijdete, poznáte). Ta se Vám představí v 19.30, v kostele Petra a Pavla. Vstupné dospělí 40 Kč a děti
10 Kč.
6.6. (sobota) - zveme všechny děti na turnaj ve stolním tenise. Sejdeme se v aule ZŠ náměstí
v 8.30. Nezapomeňte sportovní obuv.
13. 6. (sobota) - čeká šachisty z různých měst ŠACHOVÝ TURNAJ u nás v aule ZŠ náměstí.
Ve středu 17. 6. se na Vás těšíme na již tradiční VERNISÁŽI, kterou zahájíme výstavu dětských
prací. Budeme vystavovat výtvarná díla zaslaná do okresní soutěže CESTOU NECESTOU. Na programu
bude vyhlášení výsledků soutěže a krátký kulturní program. Vernisáž začíná v 16.30 v kostele Petra a
Pavla.
20. 6. (sobota) - bude patřit sportovcům. Na kurtech se bude konat turnaj v tenise pro žáky
všech škol v Plané, Chodové Plané a ve Stříbře. Prezentace proběhne od 8.30 do 9 hod.
Za DDM Lenka Vivodíková

ZŠ Planá Na Valech pronajímá halu v současné době za 150 Kč na hodinu. Krátkodobý
pronájem je možné si objednat telefonicky na čísle 374 792 492 do 15 hod, později na čísle 736 482
059 nebo u správce haly, tel. 728 507 724.
J. Basáková

Učitel z Plané bodoval
Jednání zastupitelů Města Planá ve středu 13.května bylo zpestřeno milou událostí. Za
svou úspěšnou účast v soutěži „Zlatý Amos 2009“ byl oceněn plánský občan, mnohým z nás
jistě dobře známý p.Mgr. Petr Křížek. V současné době učí na tachovském gymnáziu a právě
jeho studenti byli těmi, kteří jej k účasti v soutěži „dotlačili“. K přihlášce do základního kola
bylo
potřeba dodat nejméně 100 podpisů, což pro ně nebyl žádný problém. Následně
dokázali nominaci svého kandidáta úspěšně obhájit v regionálním kole. V dalším kole už
musel Mgr. Křížek „zapracovat“ sám. Test, vlastní prezentaci a pohovor s porotou zvládl
natolik úspěšně, že ze 16 účastníků semifinále postoupil do celostátního finále. Na toto finále
vypravili z tachovského gymnázia autobus plný studentů a ti také svého učitele náležitě
podpořili. Ten ve finále patřičně zabojoval a podle tachovských studentů byl rozhodně
nejlepší, i když titul „Zlatý Amos“ nakonec nezískal a koruna pro vítěze skončila na jiné
hlavě.

A protože je správné každý takový úspěch veřejně ocenit, pozvali Mgr.Křížka
zastupitelé na své jednání, aby mu p.starosta mohl předat dárkový koš a veřejně mu
poblahopřát k úspěchu a popřát další úspěšné působení na pedagogické i životní dráze. (MM)

Dovolená v ordinaci
MUDr. Pavel Dologh oznamuje, že gynekologická ordinace bude uzavřena od
22.července do 7.srpna t.r. z důvodu dovolené.

Závory na lesní cestě Planá – Brod n.Tichou
V průběhu dubna tohoto roku lesní správa Přimda dokončila generální opravu povrchu
části lesní cesty mezi Planou (od čističky odpadních vod) a Brodem n.Tichou na pozemcích,
které spravují Lesy České republiky, s.p. Stejně tak byla opravena v nedávné minulosti i část
této cesty na majetku města Planá. Celá cesta je tedy nemalým nákladem všech zúčastněných
subjektů uvedena do stavu, kdy může sloužit celoročně k vycházkám, maminkám na
projížďky s kočárkem a sportovcům k vyjížďkám na kole tímto krásným údolím. Ti všichni
by tuto cestu mohli bez komplikací a dlouhodobě používat, i když jde v první řadě o lesní
cestu, která plní funkci přístupu lesnické techniky do lesních porostů. Bohužel se mezi našimi
spoluobčany nachází nemálo těch, kteří si neváží odvedené práce, nerespektují zákaz vjezdu
motorových vozidel na lesní cesty dle zákona 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
(zákazová značka tedy není potřeba), ničí cestu a půdní kryt v přilehlém lese pojížděním na
motocyklech a čtyřkolkách. I úsek cesty dokončený v dubnu t.r. již byl na počátku května
poškozen tím, jak si zde nezodpovědní jezdci zkoušeli brzdy a akceleraci svých strojů. O
motoristický sport zde nejde, neboť ten se odehrává v k tomu účelu vymezených prostorech.
Jde tedy o bezohlednost a naprosto nevhodné používání vozidel na úkor jiných uživatelů
krajiny, v rozporu se zákonem. Je smutným atributem této doby, že kdo se nerealizuje
v zaměstnání, ve svých zálibách či společenských aktivitách, kdo zkrátka nic neumí, snaží se
zabavit a zviditelnit alespoň agresivitou a ničením práce druhého.
Protože je velmi neúčinné a někdy i zdraví či životu nebezpečné tyto dobrodruhy, kteří
si zřejmě ve své prostotě ducha hrají na závody nebo snad na hrdiny béčkových akčních
filmů často nadané výjimečnou arogancí, sprostotou a agresivitou, vykazovat z lesa, musela
naše lesní správa přistoupit k vybudování dalších závor, které zamezí takovému ničení cesty.
Zároveň přistoupí i k účinnějším metodám zjišťování totožnosti a uplatňování škod.
Tímto se tedy jménem Lesní správy Přimda omlouvám všem slušným a ukázněným
uživatelům cesty a návštěvníkům lesa, kterým naše závory zkomplikují průchod či průjezd
cesty. Věřte, že tu jsou proto, aby nám všem oprávněným uživatelům tato cesta co nejdéle
sloužila.
ing.Václav Lidický, lesní správce LS LČR Přimda

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc červen 2009:
5.6. – zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni na abonentní představení „ Strýček Váňa“
Odjezd autobusu: 17.15 z Ch.Plané,17.20 Luční ul., 17.30 AN.

6.6. - 17.00 hodin, Galerie ve věži v Plané
Vernisáž výstavy obrazů výtvarnice Varvary Divišové z Karlových Varů.
11.6. – zájezd do Divadla v Mariánských Lázních na představení „Dnes hrajeme
Cyrana“ Divadelní společnosti Háta. Odjezd autobusu v 18.50 z AN Planá.
13.6. – 15 hod. sál MKS
Perníková chaloupka – představení pro děti v podání loutkového divadla SAMUEL.
Vstupné dobrovolné.
20.6. – celodenní zájezd do Českého Krumlova na Dny pětilisté růže s návštěvou
divadla s otáčivým hledištěm.Odjezd v 7.00 hodin z AN Planá.
21.6. – 15 hod. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané
Koncert sopranistky Beaty Blaškové Zádrapové a Kamily Dubské ( varhany a
cembalo)
Vstupné 50 Kč.
29.6. od 13 do 16 hod. vestibul městského úřadu
Informační den MKS - seznámení nejen s programem MKS na prázdninové měsíce,
ale také s nabídkou turisticky atraktivních míst našeho regionu. Bude pro Vás připraveno
množství informačních materiálů.
Další informace:
25.7.2009 - termín konání Anenské pouti
15.8.2009 - oslava 100 let rozhledny na Bohušově vrchu
Galerie ve věži v Plané – výstavní sezóna 2009 trvá od 10.května do 27.září
ÚT až PÁ 14.00-16.00, SO a NE 14.00-17.00
Podrobnosti na plakátech MěKS a tel. 374 794 223, 728 488038, e-mail:
mks@muplana.cz

U katolíků v Plané
Pátek 5.6. v 17 hod. mše sv. s adorací poté
Sobota 6. 6. v 11 hod. Benešovice – poutní mše sv., 13 hod. Černošín – pietní setkání
s modlitbou u pomníku padlých z 1.svět.války s „Pětatřicátníky“, 15 hod. Záhoří (kaple – mše sv.)

Neděle 7. 6. v 11 hod. Zadní Chodov – pouť Nejsvětější Trojice (svoz 10.30 h z
Ch.Plané a Ch.Újezda)

Čtvrtek 11.6. v 17 hod. Boží Tělo v Plané
Úterý 16.6. v 15 hod. poslední předprázdninová Charita
Pátek 19.6. v 17 hod.Planá – mše sv. Nejsv. Srdce Páně
Sobota 20.6. v 17 hod. Sv. Anna- mše sv.
Neděle 21.6. v 15 hod. Planá – koncert MKS
Pátek 26.6. - Lestkov – úklid před poutí
Sobota 27.6. v 10.30 hod. Svojšín – pouť sv. Petra a Pavla (10 hod.– hřbitov Svojšín), 14 hod.
Lom u Stříbra – poutní mše sv.
Neděle 28.6. v 11 hod. Chodová Planá – pouť sv.Jana Křtitele (svoz 10,30 h z Ch.Újezda a
Z.Chodova)

Pravidelné bohoslužby: neděle 9 hod. Planá, 11 hod.Chodský Újezd, 14 hod. Chodová Planá,
15.30 hod. Zadní Chodov. Úterý 17 hod. Planá a čtvrtek 16 hod. Chodský Újezd.
Kontakt: P.Jaroslav Šašek, t.607202127, e-mail: sasajara@seznam.cz

CHARITA
Každé úterý od 15 hod. – nyní vybíráme skoro všechno, co dříve.Sbírka musí být ukončena
v úterý 16.6.2009. Děkujeme za vaši pomoc a pochopení.Věříme, že pomůžete věcmi čistými.
Finanční pomoc vítána. Pán Bůh zaplať.

„O nejhezčího Voříška“
V sobotu 23.května se v areálu plánských kynologů konala soutěž „o nejhezčího
Voříška“.
Výsledky:
Celkem
23
přihlášených.
Kategorie nejhezčí: 1.místo č. 7, Matýsek, Nikol Urbanová, Tachov, 2. místo č. 5, Bella, Eva
Hamalová,
Planá,
3.
místo
č.
17,
Benji,
Claudia
Sníková,
Planá.
Kategorie nejšikovnější: 1. - č. 12, Denny, Markéta Levová, Cebiv, 2. - č. 5, Bella, Eva
Hamalová,
Planá,
3.
č.
13,
Twix,
Šárka
Sobolevská,
Stříbro
Sympatie
diváků:
č.
3
Max,
Katka
Brůhová,
Planá
14
hlasů
Nejvzdálenější
účastník:
č.
21,
Luisa,
Lucie
Juhová,
Plzeň
Nejmladší účastník: mimořádně udělena dvě ocenění. Malá Verča měla plyšáka v taštičce.č.
23, Roxi, Tadeáš Klein, Tři Sekery - 4 roky, č. 10, Pinďa, Veronika Čermáková, Ch. Planá - 2
roky.
Markéta Levová z Cebivi se s diváky podělila o radost z výsledků svého psa Dennyho,
protože šlo o v minulosti týraného jedince. Její kamarádka Šárka Sobolevská s Twixem měla
stejnou zkušenost.
Vl. Kerul- předseda

Červen v Muzeu Českého lesa v Tachově
6.6. Muzejně – galerijní noc Tachov 2009 - muzeum i Městská galerie se přihlašují
k Festivalu muzejních nocí, který v měsíci od 15.5. do 20.6. probíhá v 118 městech ČR.
Muzeum i galerie jsou otevřeny zdarma od 19 do 24 hodin. Na obou místech přístupny
výstavy, případně expozice. Na obou zajímavý doprovodný program ( upřesněno na
zvláštních letácích). V galerii tvůrčí dílny nejen pro děti.
V muzeu: vernisáž výstavy Divadelní kostýmy a jejich tvorba. Výstava je zapůjčena
z Divadla J.K.Tyla v Plzni. Dále divadelní představení a módní přehlídka kostýmů.
Na závěr od 22 hodin procházka nočním historickým jádrem města s výkladem o
tachovských pověstech a závěrem v Městské galerii. Výstava divadelních kostýmů potrvá do
konce srpna.
16.6. v 17 hod. promítání filmů pana Františka Soukupa. Filmy i vyprávění o nich
mají společné motto: Historie Tachova trochu jinak
23.6. v 17 hod. vernisáž výstavy Kaple a kapličky okresu Tachov. Výstavu svým
vyprávěním uvede regionální badatel a nakladatel pan Zdeněk Procházka. Výstava potrvá do
konce srpna.

Co je MASka?
(Kateřina Kvasničková)

V posledním díle bychom Vám rádi představili jeden z dalších úspěšných projektů
podpořený MASkou. Po obci a neziskovém sdružení tentokrát podnikatele z Dolních Polžic.
6. díl: Lanové centrum, Dolní Polžice
Lanové centrum Dolní Polžice úspěšně funguje již od roku 2006, kdy je také díky
dotaci z MAS Český Západ vybudoval místní podnikatel Martin Sumega. Na počátku byl
článek ve sportovním časopise o novém adrenalinovém sportu, který ho velmi zaujal. Začal se
proto zajímat o možnosti, jak si takové adrenalinové centrum pořídit a provozovat. Lanové
centrum je druh adrenalinového sportu, při kterém musíte zdolat systém nízkých a vysokých
lanových překážek. Užijete si při něm mnoho legrace, vzrušení i strachu. Protože se ukázalo,
že nápad je v jeho silách i možnostech, pustil se do jeho realizace. Čekalo ho několik měsíců
obíhání úřadů a shánění potřebných podkladů. V létě 2005 se mohlo začít stavět. Ihned po
otevření se ukázalo, že nápad otevřít sportovní centrum s poměrně novým a neznámým
sportem byl výborný. O lanové centrum začal být veliký zájem. Děti zde nalezly
dobrodružství, sportovci dobrý trénink na čerstvém vzduchu, všichni přepracovaní aktivní
odpočinek a ostatní potřebný adrenalin.
Žadatelé si svůj adrenalin užili při schvalování dotace, protože dotaci získali jako
první v republice a pravidla nebyla ještě řádně nastavená. Nakonec vše dobře dopadlo a
finanční podpora přišla z programu Leader+. Vzhledem k tomu, že se jednalo o podnikatelský
projekt, dotace činila v takovém případě maximální výše 50 % uznatelných nákladů.
Nové atrakce si teď užívají nejen obyvatelé regionu, ale i jeho návštěvníci. Takže
dobře vymyšlený a zrealizovaný projekt je ku prospěchu všem.
Seriál o MAS Český Západ-Místní partnerství je na konci. Pokud jste se jím
inspirovali, pokud jste dostali jakýkoli nápad a máte chuť ho s naší pomocí uskutečnit,
kontaktujete nás, sledujte naše stránky -www.leader-ceskyzapad.cz, nebo nám zavolejte. Rádi

Vám poradíme a pomůžeme. Až do roku 2013 je možnost prostřednictvím MAS Český Západ
několikrát do roka v tzv. Výzvách požádat o dotaci právě na Váš nápad.

Dodatečně blahopřejeme
Nedopatřením jsme v PM č.5/2009 zveřejnili květnové jubilanty a zapomněli jsme na
dubnové. Tímto opomenutí napravujeme, jmenovaným se omlouváme a dodatečně všem
dubnovým blahopřejeme. Jména červnových jubilantů zveřejníme v PM 7/2009.
91 let p.Milada Černá, 87 let p. Anežka Šüttöová, 86 let p. Marie Brzická, 83 let
p.Julius Pál a p.Jiřina Havlanová, 82 let p. Anna Pešková, p. Růžena Škramlíková, p.Ester
Marvanová a p.Dagmar Žantovská, 81 let p.Anna Dologhová, p.Květuše Tolarová a p.Anna
Čermáková, 75 let p.Libuše Klauberová, p.MUDr. Stanislav Úlovec, p.Ladislav Zdravecký,
70 let p. Mária Kučerová, p.Alžběta Wernerová.

Poděkování americkým lektorům
Naši předškoláci měli v letošním školním roce štěstí, že se mohli dvakrát týdně na půl
hodiny setkávat s učiteli angličtiny, kteří jsou rodilými mluvčími. Děti se vždy velmi těšily na
chvilky s Chaningem a Tracy a jejich výuku anglického jazyka, která pro ně vždy byla velkou
zábavou. Osvojily si první anglická slova, naučily se je správně vyslovovat a používat a já
jsem měla vzácnou příležitost je při tom pozorovat a získávat zkušenosti, které s radostí při
práci s dětmi využiji.
Ráda bych podotkla, že výuka probíhala zdarma, přesto se Chaning a Tracy vždy
pečlivě připravili a chodili za námi pravidelně. Za jejich snahu a ochotu jim patří velké
poděkování nejen ode mne, ale i od spokojených dětí a jejich rodičů.
H. Duchková, MŠ Smetanova

Usnesení ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne
13.5.2009

Poděkování
Nastupovala jsem na rehabilitační léčení na Sv.Annu. Pocity byly všelijaké, jak bude,
co bude, ale takový přístup k pacientům jsem nečekala. Lékaři, sestřičky i pomocný personál
byli k pacientům milí, trpěliví, takže nás léčilo i jejich laskavé slovo. Též bylo všude čisto a
pro úplnost i strava na úrovni. Nepochybuji o tom, že se mnou souhlasí mnoho dalších
pacientů léčených v tomto poschodí. Jedná se o rehabilitaci ve II.poschodí. Díky dr.
Šlesingerovi a dalším lékařům.
M.Bílková, Kočov

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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