Slovo starostky
V sobotu jsem se zúčastnila v rámci
posledního dne „kamenosochání“
(blíže v článku pana místostarosty)
procházky
po
našem
městě
v doprovodu těch, kteří sochali.
Kromě úžasného zážitku, příjemně
stráveného odpoledne, mi však uvízla
v hlavě věta jednoho ze sochařů:
„Jaký máme veřejný prostor, takoví
jsme.“ Jak jednoduché a výstižné.
Jako starostka města si každý den
kladu otázku, jak udržet město živé a
zdravé. Toto je odpověď.
Chceme-li žít ve městě obyvatelném,
musí nutně k našim prioritám patřit
péče o veřejný prostor, tedy prostor
mezi našimi domy a ostatními
budovami. Užíváme jej všichni. Malé
děti cestou do školy a ze školy,
-náctiletí při posedávání na lavičkách
a schodech při nekonečných

diskusích, které k tomuto věku prostě
patří. My dospělí cestou do práce,
k lékaři, či za nákupy, nebo ve
zbývajícím
volném
čase
při
procházkách.
Jako
populace
stárneme; přibývá lidí v důchodovém
věku, kterým možná ubývá sil na
dlouhou procházku, ale jistě mají
stále
větší
potřebu
například
popovídat si se sousedem v okně
nebo prodavačkou v obchodě, prostě
potřebu nebýt sám ve svém bytě.
Zážitky z míst mimo náš dům nebo
pracovní budovu jsou tím, co
doplňuje
náš
život,
dělá
ho
pestřejším, zajímavějším a myslím,
že i kvalitnějším. Potřeba užívat
společný prostor se v posledních
letech však trochu vytratila a byla
nahrazena
jinými
potřebami.
Potřebou kamkoli se dostat autem,
toto auto kdekoli zaparkovat, nakoupit

vše na jednom místě atd. Řešením
nejsou ani satelity ani nákupní centra
za hranicemi měst.
Mou osobní vizí, jak tedy rozvíjet
zdravé a živé město, je nerozpínat se
příliš
do
okolní
krajiny,
ale
nasměrovat rozvoj dovnitř města.
Vznikne tak ucelená, rozmanitá a
koncentrovaná
zástavba
s efektivnější
obslužností
a
dostupností. Dostavbou prázdných
proluk a péčí o dříve neudržovaná
místa bude postupně zacelena
děravá struktura města. Není vždy
nutné stavět nové, ale dobře se starat
o to, co již máme. V duchu tohoto se
v posledních dvou letech vynakládá
v našem městě stále více finančních
prostředků
nejen
na
opravu
komunikací, ale také na údržbu
městské zeleně, parků, i ostatních
veřejných prostranství.
Martina Němečková

Oznámení
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Plané
Starostka města Planá, podle § 15, odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů s odkazem na ustanovení § 55 zákona
č. 247/1995 Sb., a vyhlášky
Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

dne 25. října 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
dne 26. října 2013 od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb 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. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky potřebné pro hlasování.
Hlasovací lístky může volič obdržet ve dnech voleb i ve volební místnosti.
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Podzimní mobilní sběr
objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru
v pátek 11. října 2013
stanoviště mobilní sběrny

doba přistavení mobilní sběrny

Svahy (náves)
Vížka
Zliv (u kapličky)
Boudy (u kapličky)
Řešanov
Dolní Sedliště (náves)
Vysoké Sedliště (náves)
Týnec (náves)
Otín (náves)
Křínov (náves)
Kříženec (u rybníčka)

v neděli 13. října 2013

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

Josefova Huť
Pavlovice (Ve vilkách)
Pavlovice (u prodejny)
Planá, Nádražní (u bytovek)
Planá, Karlín
Planá, Fučíkova (u kotelny)
Planá, Bohušova

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

Ve vymezených časech mohou občané, plátci poplatku za komunální odpad, předat do mobilní sběrny firmy
EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami, pneumatiky, oleje, olejové
filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další
nebezpečné složky vyskytující se v komunálním odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být ze zákona neprodyšně zabalen! Max.množství odebíraného
eternitu je 50 kg na nemovitost!
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče, baterie a
akumulátory. Zařízení musí být kompletní!
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner na objemný komunální odpad (tj. například části vyřazeného
nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.).
Odebírán bude i železný šrot.
Prosíme občany, aby odpady a zařízení předávali do mobilní sběrny pouze v době přistavení vozidla či
kontejneru, aby odpady mohly být ukládány přímo do nich.

Moštování jablek
Přestože se čeká menší úroda jablek,
bude i letos otevřena plánská
moštárna pro zájemce o zmoštování
ovoce. Otevřeno bude o sobotách
28.9., 5.10, 12.10, 19.10, 26.10 a
případně
2.11.
už pouze
na
telefonické objednání. Provozní doba
je od 8 do 12 a od 13 do 17 h. Příjezd
k moštárně je z náměstí, Kostelní
ulicí kolem fary a pak doleva úzkou
uličkou do dvora před domem čp.118.
Cena moštování je 3 Kč za 1 kg
ovoce, průměrná výtěžnost lisování je
65 % moštu z váhy ovoce. Zájemci si
musí přinést odpovídající objem
vlastních nádob na mošt.

Sbírka pro Diakonii Broumov
Stejně jako v předešlých letech se
město Planá připojí ke sbírce
použitého
textilu
pro
Diakonii
Broumov. Věci pro sbírku se budou
vybírat ve dnech 24. až 26.října
v prostorách kina (24. a 25. od 15 do
17 h, 26. od 9 do 11 h).
Podrobnosti naleznete na letácích
akce.

Farmářské trhy …
…nemohou samozřejmě chybět ani
v měsíci říjnu. Proběhnou v sobotu
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26. října v obvyklém čase – tedy od
9 do 13 hodin – tradičně na asfaltové
ploše u Hornického muzea v Sadové
ulici. Návštěvníci tak mají možnost
spojit cestu k volebním urnám
s výhodným a zdravým nákupem.
V září se nám povedlo dostat na
farmářské tržiště mimo jiné také
speciální prodejní stánek s několika
druhy mouky z rodinného mlýna v
Bohutíně, což se setkalo s mimořádně příznivým ohlasem. Kromě žitné a
pšeničné chlebové mouky si mohli
návštěv-níci trhů minulý měsíc
zakoupit
i
mouku
špaldovou,
celozrnnou grahamovou, konopnou,
ale také např. zdravotní otruby.
Prodejce přislíbil svoji účast i tento
měsíc, takže by se mělo dostat i na
ty, kteří v září zaváhali anebo nemohli
na trhy přijít, či se o sortimentu
dozvěděli – a zavalili nás dotazy
právě na tento produkt. Chybět
samozřejmě nebude ani sortiment
podzimního
farmářského
zboží,
mléčných výrobků, uzenin, ryb,
ovoce, zeleniny, ale také oblíbených
cukrářských výrobků a koření.
(fej)

Planou zdobí tři nové
kamenné objekty
V sobotu 21.září odpoledne proběhla
závěrečná akce umělecké tvůrčí dílny
„Kamenosochání 2013“ – veřejnosti
byla představena hotová díla za
osobní účasti jejich tvůrců.
Během tří týdnů, které tomuto
okamžiku předcházely, jste měli
možnost na nádvoří zámku a
v parčíku před mincovnou pozorovat
zrod tří kamenných objektů. Celý
průběh kamenosochání byl tak trochu
zahalen mlhou tajemství a výsledek
nebyl předem úplně přesně znám.
Přístup každého z umělců byl úplně
odlišný.
Korbinian Huber už při výběru
kamenů v lomu mi ukazoval skicu,
na které byl kamenný sloup s dvěma
figurami nahoře. Když pak začal
v Plané na svém díle pracovat,
projevil přání, aby jeho dílo bylo
umístěno v jedné z kašen. Váhali
jsme mezi kašnami v parčíku před
zámkem nebo nad autobusovým
nádražím. Nakonec vyhrála ta na
autobusáku. Problém s její značnou
hloubkou byl vyřešen doobjednáním
ještě jednoho dostatečně vysokého
kusu kamene z Flossenbürgu. Hotové
dílo s názvem „Kolotoč lásky“ bylo

v kašně instalováno za trochu
dramatických okolností. Po úspěšné
instalaci spodních dvou dílů se
ukázalo, že pro usazení třetího dílu
není připravený kladkostroj dost
vysoký a jen díky ochotě narychlo
přivolané soukromé firmy se podařilo
celou instalaci úspěšně dokončit.
Korbinianův sloup nyní vévodí

parčíku nad autobusákem. Pro
vylepšení celkového dojmu by to
ještě chtělo přivést ke kašně vodu a
elektriku, aby mohl sloup plnit funkci
fontány, na kterou je připraven.
Také zkulturnění asfaltové plochy
okolo kašny by bylo přínosem.
Tilo Ettl měl už od začátku jasno, že
bude tvořit medvěda. Jako předloha
mu sloužil malý hliněný model, který
po celou dobu kamenosochání trůnil
v plastovém kýblu poblíž umělce.
Bylo nesmírně zajímavé pozorovat,
jak se z velkého žulového bloku
medvěd postupně vylupuje, od uší a
hlavy počínaje a tlapami konče.
Původní úmysl byl, že medvěda bude
doprovázet koule a krychle, nakonec
zůstalo jen u koule. Tilo si pro

instalaci svého medvěda vybral park
před školou Na Valech. S usazením
medvěda nebyl až tak velký problém.
Zato usadit kouli tak, aby do ní
vsazený trn zapadl přesně do
připravené
díry
v
betonovém
podstavci, se ukázalo být úkolem
podobným vložení Foglarova ježka
do klece. Nakonec se podařilo,
výsledek můžete posoudit sami, snad
bude přinášet radost hlavně dětem
z blízké školy. Všimněte si, že
medvěd má vyleštěné levé ouško, to
proto, abyste si ho mohli pohladit pro
štěstí (a školáci pro samé jedničky).
Václav Fiala je znám tím, že tvoří
hlavně abstraktní objekty s velkým
citem pro jejich začlenění do
prostoru. Dalo se tedy očekávat, že i
pro naše město vytvoří něco v tomto
duchu. Dal nám k nahlédnutí svou
skicu
s
názvem
„Kaple
pro
spěchajícího chodce“. Jednalo se o
dva vysoké žulové oblouky, umístěné
tak, aby kolemjdoucí byl nucen projít
mezi nimi. Umělec si pro své dílo
vybral rozšířené polokruhové místo
na nové pískové cestě před
mincovnou. Toto rozšíření bylo při
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opravě cesty vybudováno bez
jakéhokoliv jasného účelu, prostě jen
proto, že tam už v minulosti bylo.
Nyní tedy mělo dojít svého naplnění.
Při přípravě kamenných bloků v lomu
u Klatov však došlo k poruše
zařízení, které mělo vyříznout v
kamenech
obloukové zakřivení.
Umělec byl tak donucen upravit svou
původní představu. Idea kaple
zůstala, provedení se však změnilo.
Objekt tvořený šesti spojenými
žulovými deskami byl na své místo
usazován večer 13.9. I přesto, že
váží odhadem 4 tuny, proběhlo jeho
usazení díky zkušenosti a zručnosti
všech zúčastněných zcela hladce.
Objekt byl poté ještě na místě
autorem doopracován a barevně
dotvořen.
Čtvrtý ze sochařů,
Herbert
Lankl,
se
v zámeckém
areálu
prezentoval v sobotu
14.
září.
Přivezl
s sebou několik svých
žaček ze střední školy
z Weidenu. Na jednom
z připravených
žulových bloků předváděli
příchozí
veřejnosti
různé techniky ručního
opracování kamene.

Každý
zájemce
si
mohl
kamenosochařské techniky vlastníma
rukama osahat a zjistit, že dát
kamenu podobu sochy není vůbec
jednoduché.
Celé kamenosochání během jeho
průběhu navštívila řada zájemců
z řad veřejnosti; nejvíc mě potěšil

velký zájem žáčků a žáků naší
mateřské i základní školy.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
zasloužili o to, že se kamenosochání
vůbec uskutečnilo a mělo poměrně
hladký
průběh.
V první
řadě
zastupitelům, kteří podpořili zařazení
akce do rozpočtu města a umělcům,
kteří se zúčastnili. Dále všem těm,
kteří nás k uskutečnění akce
inspirovali, pomáhali sehnat kvalitní
umělce, pomáhali s organizací. Také
těm, kteří poskytli zázemí, techniku,
přiložili ruku k dílu právě ve chvíli, kdy
to bylo třeba.
Čekáme ještě, zda akce dostane
podporu z dispozičního fondu Cíl 3 –
Česká republika – Bavorsko. Měli
bychom to vědět v průběhu října, o
výsledku
budeme
informovat
v příštím čísle PM.
Pavel Nutil

Městská knihovna
vyhlašuje na měsíc
říjen výtvarnou soutěž
na téma:

Městská knihovna Planá
TÝDEN KNIHOVEN
30. 9. – 4. 10. 2013
Motto: Kdo si čte, nezlobí!
Pondělí:
Oddělení pro dospělé:
Poklady z knih – výstava „předmětů“,
které slouží čtenářům jako záložky do
knih
Oddělení pro děti:
Kdo si čte, nezlobí – seznámení
s knihovnou /žáci ZŠ/
Úterý:
Oddělení pro děti:
13 - 17 hodin – Start 3. ročníku
Čtenářské ligy !!! Literární soutěže,
kvízy a hádanky. Výtvarná dílna –
Duchové, strašidla a příšerky
Středa:
Oddělení pro děti:
9 - 12 hodin – Malování na chodník
/žáci ZŠ/
13 - 17 hodin – Literární soutěže,
kvízy, hádanky. Výtvarná dílna –
Duchové, strašidla a příšerky
Čtvrtek:
Kdo si čte, nezlobí – seznámení
s knihovnou /žáci ZŠ/
10 – 15 hodin – Den otevřených
dveří
Zveme srdečně širokou veřejnost
k prohlídce knihovny. Rádi Vás
provedeme oddělením pro dospělé
a dětské čtenáře, čítárnou a
poskytneme informace, které se týkají
provozu knihovny.
Pátek:
Vyhodnocení soutěží a
předání cen vítězům
Po celý týden bude probíhat
čtenářská amnestie – osvobození od
poplatků za pozdní vrácení knih.

Duchové, strašidla
a všelijaké příšerky

Po celý měsíc říjen bude
Strašpytlík knižní schovávat své
obrázky mezi knihami.
Pojďte je hledat – za každý
dostanete sladkou odměnu!!

…
/Strašpytlík knižní/

Své nápady můžete zpracovat
jakoukoliv technikou – malovat,
modelovat, stříhat, udělat koláž,
vytvořit figurky.
Během měsíce října přineste své
práce do dětského oddělení
knihovny, kde budou všechny
vystaveny.
Vyhodnocení soutěže proběhne
ve středu 2.listopadu.
Těšíme se na vaše příšerky :o)))

Srdečně vás zveme na tradiční
pozdní podzimní výlet v pondělí
(sváteční) 28.října. Sraz ve 13 h u
kašny na autobusovém nádraží v
Plané. Tentokrát se společně vydáme
po stopách akcí, které okrášlily
Planou během několika posledních
měsíců – kamenné sochy, opravené
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lavičky a land artové instalace.
Přijďte, těšíme se na vás!
Pro cyklisty a turisty máme o den
dříve pozvánku na tradiční HAFAN
CUP - v neděli 27. října, sraz ve 12 h
u Hafan penzionu, Dukelských hrdinů
102 v Plané. Srdečně zveme
všechny, kdo mají chuť absolvovat
závod s místopisným výkladem, kde
zvítězí ten nejbystřejší!
A dodatečně děkujeme všem, kteří
přišli na Výletnění 2013 – děkujeme
za úžasné společné zážitky!

DDM při ZŠ Planá
Sotva přišel nový školní rok, začal se
„domeček“ plnit dětmi. Během měsíce
září se do kroužků přihlásilo více než
150 dětí. Věříme, že zmíněný počet
není však ještě konečný….
Pro letošní rok je připraveno 15
zájmových
kroužků.
S největším
zájmem se setkal tenis. Po společné
dohodě se nám podařilo rozšířit počet
skupin a to z původních tří na šest.
Pět skupin trénuje Jiří Bařák a jednu
František Šilhavý. I většina ostatních
kroužků se těší velkému zájmu a
jejich kapacita je již v současné době
obsazena. Volná místa můžeme ještě
nabídnout ve Sportovním kroužku
(MŠ a 1.tř., vedoucí: Monika
Švejdová), ZUMBĚ (1.-5.tř., vedoucí:
Iveta Klečková), Šachách (1.-9.tř.,
vedoucí: Václav Hrbáček), Břišních
tancích (1.-3.tř., vedoucí: Renata
Sedláčková),
Vesmírné
odysee
(tématicky
zaměřený
výtvarný
kroužek, 5.-9.tř., vedoucí: Miroslava
Vlášková). Čerstvou novinkou v naší
nabídce je Školáček MLUVKA
zaměřený na logopedickou prevenci
a rozvoj motoriky (MŠ a 1.tř.,
vedoucí: Marie Braucci, spec.ped.–
log.asist.).
Kompletní
nabídku
kroužků najdete na informační tabuli
DDM, na nástěnkách ve školách
nebo na www.zs-plana.cz.
Od 9. září mohou děti také navštěvovat Klubovnu volného času a to
každý den od 12.30 do 14.30. Malí
návštěvníci
mají
k dispozici
společenské hry, počítače, xbox a
venkovní hřiště včetně stolu na ping
pong. Do klubovny je bezplatný vstup
a není zapotřebí žádné registrace. Na
provozu klubovny se finančně podílí
Plzeňský kraj dotačním programem
„Kluby otevřených dveří“.
Nabídku využití volného času dětí je
možné v průběhu roku dotvářet a
rozšiřovat o nejrůznější témata
(nemusí se jednat jen o pravidelnou

činnost, vítané jsou i jednorázové
akce).
Proto, máte-li zájem pracovat s dětmi,
neváhejte a přijďte se domluvit do
kanceláře DDM nebo mě kontaktujte
na e-mail: ddmplana@seznam.cz či
tel.: 774 410 813. DDM je otevřený
všem
nápadům,
aktivitám,
spolupracím… stačí mít jen dobrý
záměr a dostatek energie na jeho
realizaci.
Na závěr mi dovolte, abych vás
pozvala na tradiční říjnové akce Večerní běh Planou 17.10. a oslavu
Dne vzniku samostatného československého státu 28.10., jejíž program
DDM doplní výtvarnou dílnou a
lampiónovým průvodem.
Za DDM při ZŠ Planá
Miroslava Vlášková

Hloupý článek !
V minulém čísle PM v reakci na můj
článek napsala paní starostka, že jí
připadá hloupý… Já osobně sice její
články v PM nehodnotím ani
neznámkuji, ale nyní musím chtě
nechtě opět reagovat.
Nevím, co je hloupého na tom, když
se člověk ohradí proti hrubému
zkreslení toho, co řekl. Zase musím
napsat, že jsem nehovořil o
záplatování staré silnice, ale o tom,
že bych si dokázal představit úplně
novou asfaltovou silnici (tato možnost
však přicházela v úvahu pouze tehdy,
kdyby se o opravě náměstí hovořilo
mnohem dříve – což vzhledem
k dané situaci - akce Mezibranská +
havarijnímu stavu silnice již nebylo
možné).
Nevím, co je hloupé na tom, že jsem
upřesnil údaj o
poklesu počtu
parkovacích míst. Studie, o které
jsem psal, parkovací místa uvedená
paní starostkou obsahuje.
Je hloupé upozornit na fakt, že o
časovém
harmonogramu
opravy
náměstí
kompetentní orgán, tzn.
městské
zastupitelstvo,
ještě
nejednalo a tudíž ani nerozhodlo.
Nevím, je snad hloupé, upozornit na
fakt, že v zákoně o obcích se nikde
nepíše nic o vedení města. Bude-li
paní starostka i nadále
používat
výraz vedení města, tak by měla vždy
jasně upřesnit, zda jde o rozhodnutí
tzv. užšího vedení, tzn., že je to
rozhodnutí její a pana místostarosty,
nebo
zda
jde
o
rozhodnutí
městského zastupitelstva. Doposud
nikdy takovéhoto jasného upřesnění
nepoužívala, což zcela jistě mátlo

většinu občanů, ale i mne, člena
městské rady.
Je hloupé napsat, že by současné
zastupitelstvo mělo ohledně opravy
náměstí připravit vše tak, aby po
volbách 2014 mohly práce plynule
pokračovat
i v roce 2015. To
znamená včetně financí.
Já jsem sice nenapsal nic o tom, že
by město nemělo peníze, ale když už
paní starostka připomněla, jak se za
jejího vedení zvětšil fond rezerv , tak
ještě několik řádek k této záležitosti
(důvody, proč tomu tak je, nebudu
rozebírat). Na první pohled se zdá,
že 50 milionů Kč je veliká suma
peněz, zejména když víme, že jiná
města mají dokonce veliké dluhy.
Když si ale tyto miliony srovnáme
s předpokládanými
náklady na
opravu celého náměstí, tj. 45 – až
100 milionů Kč (je to hrubý odhad dle
doposud známých
studií ), tak
zjistíme, že to zase tak veliká finanční
rezerva není.
Je faktem, že z celé řady různých
důvodů pořád ještě
neexistuje
schválený projekt, takže nikdo z nás
nemůže ani v hrubém odhadu říci,
kolik bude oprava celého náměstí stát
peněz. V této finanční souvislosti
bychom však neměli zapomínat na to,
že město čekají i další finančně
náročné akce, např. oprava silničního
mostu u Penny. Takže nelze dodat
nic jiného, že po finanční stránce na
tom naše město není špatně, ale je
faktem, že peněz není nikdy dost,
protože ve městě existuje mnoho
dalších problémů, které bychom chtěli
řešit, ale je to opět o penězích,
kterých nebude nikdy moc.
Jan Teplík
Redakce požádala paní starostku o
vyjádření – viz dále. Další příspěvky
do tohoto seriálu již otiskovat
nebudeme.
Reaguji naposledy, protože myslím,
že tento seriál nemůže naše občany
bavit. Kladu si celou dobu otázku,
proč tuto debatu nechce vést pan
Teplík na radě (koná se každých 14
dní) či zastupitelstvu (přibližně jednou
za měsíc). Vídáme se totiž poměrně
často. Nabyla jsem dojmu, že před
dalšími lidmi je těžké vést debatu,
která se nezakládá na skutečnostech.
V článku se dají uvést polopravdy a
dá se velmi dobře manipulovat
s veřejností. Možná je to „chytré“, ale
v každém případě nedůstojné.
Martina Němečková
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Jeho Veličenstvo automobil
Náměstí, chcete-li rynek, je srdcem
většiny měst či městeček. Planá je co
do velikosti spíše městečkem, její
náměstí však není žádný ryneček,
ale stavebně historický celek, jaký na
západě Čech nenajdete. Právě proto
se náměstí a jeho okolí stalo
městskou památkovou zónou. Planá
si své náměstí budovala jako
společenské centrum, kde probíhaly
slavnosti,
trhy
a
významné
společenské události. Každá doba
něco pro náměstí přinášela. Někdy se
stavěly honosné budovy, jindy je
zasáhl požár. Po neštěstích byl
postaven Svatojánský
sloup, pro
užitek a blaho obyvatel se zřídila
unikátní soustava kamenných kašen
s vodou, dlážděné náměstí se stalo
centrem dění ve městě.
Dnešní doba je trochu jiná. Náměstí
ovládlo jeho veličenstvo automobil.
Přes den se náměstí mění v jedno
veliké parkoviště a v podvečer
v závodní arénu, nebo odstaviště aut.
Pro ostatní tu už dnes mnoho místa
není. Trh byl z náměstí vykázán a
místa pro promenády jsou nahrazena
značením pro stání automobilů.
Historické dláždění je překryto
vrstvou asfaltu a vznešenost tohoto
prostoru
jaksi vymizela. Naštěstí
radnice dělá mnoho proto, aby
náměstí opět získalo svoji důstojnost
a bylo chloubou města. Tak, jak tomu
bylo v historii již mnohokrát, město
sáhne do své pokladnice a svůj rynek
zvelebí. Není to zase tak jednoduché.
Ozývají se hlasy, zda neubyde
parkovacích míst, zda nebude
kamenná dlažba hlučná, zda budou
moci automobily náměstím plynule
projíždět. Navzdory tomu je dolní
část náměstí hotova a jednou se
snad dokončí celé. Pak už zase
bude v Plané opravdový rynek
s promenádou a trhem. Otázkou je,
co na to řekne „jeho veličenstvo
automobil“.
Miloslav Antropius

Mezinárodní protiválečná
akce k 75. výročí Mnichovské
dohody
Dne 4. října proběhne na dvou
místech našeho okresu mezinárodní
protiválečná akce s názvem „Třídní
boj místo světové války“. Hlavním
organizátorem jsou zástupci studentů
a
odborů
velkých
německých
koncernů, na území naší republiky

dále i Klub Českého pohraničí. Akce
začne symbolicky dne 29. září
na několika místech bavorského
Mnichova.
Hlavní
úvodní
část
proběhne v historické budově, místě
podpisu Mnichovské dohody (dnes
sídlo vysoké školy hudební). Dále
bude trasa účastníků pokračovat přes
Ingolstadt, Regensburg a Norimberk
k hranicím České republiky. Na naše
území vstoupí kolona 5. den průvodu,
tj. dne 3. října přes hraniční přechod
Aš. Zde se účastníci pokloní u
památníku
padlých
ochránců
československých státních hranic
1918 - 1992. Celá akce vyvrcholí
dne 8. října v našem hlavním
městě Praze. Skupina německých
antimilitaristů a antikapitalistů se
bude pohybovat v konvoji vojenských
alegorických vozidel.
V místech
zastávek a v průběhu průjezdu
jednotlivými většími osídlenými místy
budou přítomní
herci na vozech
vytvářet umělecké (hrané) obrazy.
Dále budou činěny slovní projevy a
pouštěna reprodukovaná hudba.
Na okrese Tachov proběhnou dvě
zastávky: 4. října ve 13 h náměstí
Svobody Planá, poté od 15.30 h u
památníku
umučeným
obětem
nacismu - Mohyla v Tachově.
Srdečně zveme všechny občany
našeho okresu, měst
Planá
a
Tachov, kterým není lhostejné to, že
žijí v době, ve které jsou
bezskrupulózně
a programově
pošlapávána základní lidská práva,
že
představitelé
německého
militarismu spolu se skupinkami
zrádců v jednotlivých evropských
zemích připravují dokončení toho, o
co se neúspěšně pokoušel ve 40.
letech režim nacistické III. říše v čele
s Adolfem Hitlerem.
Stanislav Kvasnička ml. Klub českého pohraničí Planá

ŘKC v Plané
U katolíků v Plané a okolí mimo
pravidelný pořad v listopadu 2013.
První pátek měsíce 4.10. v 16.30 hod
adorace a po ní mše svatá.
Svatby a konvalidace manželství
5.10. v 11 hod a 12.10. v 11 hod.
So 17.10. v 15 h Bernartice –
posvícení venku u kostela a v 17 h
Svatá Anna, naposledy v tomto roce.
Pátek 1.11. – 16.30 h adorace a poté
mše sv. svátku Všech svatých
Sobota
2.11.
–
Dušičkové
pobožnosti na hřbitovech: 9.30
Lestkov, 10.30
Ch. Planá, 15 h
Planá.

Neděle 3.11. 10,30 Ch. Újezd a 15 h
Z. Chodov.
Kontakt : vždy v úterý na faře od 14.30
h, nebo v době bohoslužeb a tel.
607202127. e-mail: sasajara@seznam.cz

Miroslav Ludvík vystavuje
v Chebu
Světový den hospicové a paliativní
péče se koná každý rok druhou
sobotu v říjnu, pro letošní rok je to
sobota 12. října. Tématem pro letošní
světový
den
je
„všeobecná
dostupnost
paliativní
péče
a
rozptýlení mýtů“. Ke světovému dni
se organizuje řada akcí a zapojila se
i obecně prospěšná společnost
Hospic Sv. Jiří, která působí ve městě
Chebu.
Připravili jsme pro Vás výstavu
fotografií
Miroslava
LUDVÍKA
s názvem ,,Stáří, umírání a smrt jako
součást našich životů“ ve Čtenářské
kavárně JOKER na Májové ulici
v Chebu. Přijměte proto pozvání na
vernisáž, která se koná 11. října od
17 h. Nenechte si ujít tuto výstavu
fotografií, přijďte si zapřemýšlet,
dozvědět se o činnosti hospice
v Chebu, ochutnat něco dobrého a
zaposlouchat se do hudby herců
Západočeského divadla v Chebu.
Akci
mediálně
podpořilo
rádio
Egrensis, které si nalaďte ve středu
9.10. v devět hodin dopoledne a
poslechněte si rozhovor.

recepty středověkých kuchařů. To je
„hrad Roupov ve filmu“. Po skončení
promítání proběhne beseda s autory
a k vidění bude i jediný model hradu
Roupov v ČR. Vstupné 60 Kč.
Čtvrtek 24.10. od 17 h Setkání
příznivců Českého lesa - prezentace
příspěvků dobrovolných spolupracovníků ze zkoumání přírody Českého
lesa v oborech ornitologie, entomologie, botanika a teriologie. Pořádají
MČL v Tachově a Správa CHKO ČL.
Přátelské posezení, diskuse a drobné
občerstvení.
Pondělí 28.10. Den krajů - muzeum
jako organizace zřizovaná Plzeňským
krajem je otevřeno od 10 do 16 h
zdarma.

Blahopřejeme ….
… všem plánským občankám a
občanům, kteří v měsíci září t.r.
oslavili svá životní jubilea. Jsou to
paní a pánové Emil Antoš, Marie
Bláhová, Marie Cupáková, Jaroslava
Haníková,
Jaroslav
Horník,
Květoslava
Charvátová,
Mária
Kamencová, Libuše Krupičková, Julie
Kubíčková,
Libuše
Kuchyňková,
Naděžda
Slabyhoudková,
Věra
Šmejkalová.

Říjen v tachovském muzeu
Sobota 5.10. v 15 h vernisáž výstavy
Svět kolem nás v muzeu debutující
výtvarnice Kláry Duchoňové s přáteli
Sobota 5.10. Podzimní festival
ptactva - vycházka po okolí
Anenských rybníků spojená s pozorováním a poznáváním ptactva
v doprovodu ornitologů z Muzea Č.L.,
SCHKO Č. les, SCHKO Slavkovský
les a České spol. ornitologické.
Sraz před vlakovým nádražím
v Plané v 7 h.
Úterý 8.10. v 17. 30 uvedení DVD
Tachov ve dvou světových válkách
Další část překladu a fotografií z
knihy Geschichte einer deutschen
Stadt im Wort und Bild přeložil a
sestavil Rudolf Tomšů.
Čtvrtek 17.10. v 18.30 h promítání
filmu Hrad Roupov… ve filmu…
Zajímavý film o „nejkrásnějším“ hradu
jižního Plzeňska natočil P. Kalista
(ČT- Toulavá kamera) podle scénáře
Libora Marka a Josefa Babky. Dva
moderátoři, pověsti, záhady, ale také
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Oznámení
V pondělí 23. září zemřela ve věku
88 let paní Jindřiška Vrzalová. Patřila
do generace těch, kteří po roce 1945
postupně nově osídlovali naše město
a svou činností pomáhali obnovit
život v něm. Mnoho let pracovala
jako vychovatelka školní družiny Na
Valech. Byla velice činorodá po celý
svůj život, dokud jí v tom nezabránila
dlouholetá
nemoc.
Aktivně
se
podílela na činnosti plánského klubu
důchodců. Od roku 1990 nechyběla
v žádné volební komisi. Byla také
vyhlášenou kuchařkou a mnozí
dodnes vzpomínají, jaké báječné
dobroty
pekla
při
různých
příležitostech. Cenná byla i její práce
pro Plánský měsíčník, který celé roky
roznášela po stáncích i do mnoha
domácností. Čest její památce!

Poděkování

CHODOVAR spol. s r.o. Chodová Planá

Děkuji pracovníkům plánské městské
policie p. Postlovi a p. Chojnovi
za vstřícný a profesionální přístup při
vyklizení mého pronajatého bytu.
Alice Paymová

přijme recepční
do hotelu U Sládka v Chodové Plané

Výzva - Hledáme historické a
dobové fotografie
Rádi bychom vytvořili fotoarchív
našeho města a obracíme se na Vás
s prosbou o zapůjčení fotografií a
dokumentů majících souvislost s
životem lidí v Plané, před i po roce
1945. V případě, že takovéto
fotografie či dokumenty vlastníte,
prosíme o jejich zapůjčení, zaslání
poštou,
popřípadě
zaslání
naskenované fotografie s popisem
místa
a
časového
rozhraní.
Fotografie použijeme pro plánovanou
výstavu a stanou se součástí
fotoarchivu pro budoucí generace.
Veškeré zapůjčené materiály po
zpracování vrátíme.
Městské kulturní středisko Planá,
náměstí Svobody 56, 348 15 Planá,
mks@muplana.cz

Požadujeme: středoškolské vzdělání, aktivní znalost němčiny a angličtiny
(ruština je výhodou), znalost práce na počítači - internet, Word, Excel, Outlook
(znalost hotelového systému Connecta výhodou), dobré komunikační
schopnosti, flexibilitu, pečlivost, odolnost vůči zátěži.
Životopisy zasílejte na e-mail: usladka@chodovar.cz, telefon 374 617 100.

Plánské služby
nabízejí:





Soutěžíme s MěKS
Znáte dobře město, kde žijete?
Jestli ano, bude pro Vás následující
otázka velmi jednoduchá a napíšete-li
nám správnou odpověď, zařadíme
Vás do slosování o volné vstupenky
do plánského biografu.
Kterým domem vedl průchod mezi
Židovskou ulicí (Tylovou)
a náměstím?



dopravu a přepravu
materiálu kontejnerovou Avií
dopravu palivového dříví
ve spolupráci nejen
s Plánskými lesy
práci ve výškách do 10
metrů vysokozdvižnou
plošinou, prořezání stromů,
kácení stromů a následný
odvoz dřeva.
posekání zeleně (trávy a
keřů) a následný odvoz.

Telefon č. :
604 898 283, 374 756 230,
725 958 132

Městské kulturní středisko Planá,
náměstí Svobody 56, 348 15 Planá,
mks@muplana.cz

Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád a malování
schodišť.

Vlastimil Švejda
Telefon
374 794 895, 737 925 664
Prodám OA Peugeot 309,
STK, r.výroby 1991, obsah 1,4, nové
brzdové rozvody, kotouče,
zimní pneu,
spotřeba 5 l benzinu/100 km.
Velmi dobrý stav, cena 27.000 Kč,
při rychlém jednání sleva možná.

Kontakt: 607 685 445.

Nově v prodeji na MěKS
Součástí nabídky našich služeb je
také prodej drobných propagačních a
upomínkových předmětů (pohledy,
turistické známky, odznaky, svíčky
atd.), to spíše pro návštěvníky
našeho města. Stálou nabídku tvoří
knihy, které se tématicky vztahují
k regionu. Mezi nejnovější patří
pexeso s nejzajímavějšími snímky
Plané, kalendář na rok 2014 „Planá
stará a nová“ (kombinace historických
pohlednic a současných fotografíí).
Za zmínku stojí také nabídka vín
speciálně plněných pro město Planá
s etiketou města.

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
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PLÁNSKÝ BIOGRAF
Středa 2.října
20.00 hodin
vstupné 60 Kč

ŘÍJEN 2013
USA
138 min.

LET
Katastrofické drama - kapitán Whip
Whitaker (Denzel Washington) je
zkušený pilot aerolinek, který má při
jednom ze svých pravidelných letů
technický problém na letadle. Co
znamená dobrý konec - národní hrdina
nebo vězení.

7. - 9.října
45. ROČNÍK DĚTSKÉHO
FILMOVÉHO A TELEVIZNÍHO
FESTIVALU OTY HOFMANA –
OSTROV
Pondělí
7.10.

16.00
děti
18.00
mládež

Šťastný smolař

16.00
děti
18.00
mládež

Sněžný drak

16.00
děti

O pokladech
Jirka a bílé
myšky
Nevinné lži –
klukovina

Bez doteku

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Pondělí 14.října
20.00 hodin
vstupné 60 Kč

ČR/SR
105 min.

Tento snímek byl inspirovaný skutečnými
událostmi, které se odehrály v sedmi
poválečných dnech na Šumpersku roku
1945. Útěk Agnes, ženy českého lesníka
Jana, je zakryt tajemstvím. Jen ona sama
ví, kdo a proč ji hledá.V hlavních rolích:
Ondřej Vetchý, Vica Kerekes

I když námět tohoto výpravného akčního
filmu čerpá z bytostně americké hry, čeští
diváci se při jeho sledování budou cítit
jako doma. Jedna z klíčových scén se
totiž odehrává v kulisách pražského
Starého města.

Úterý 15.října
20.00 hodin
vstupné 60 Kč

USA
165 min.

NESPOUTANÝ DJANGO
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil
jižanské drama z období před vypuknutím
občanské války, jehož hlavním hrdinou je
otrok Django.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
PODZIM 2013

Do 13.října trvá výstava obrazů
Jana a Evy Spěváčkových.

15.října v 17.00 h, sál MěKS
„50 nejlepších anekdot mého
života“ … vypráví Rudolf Tomšů z
Tachova. Současně nám autor
představí svoji právě vydanou knihu
převážně humoristických povídek.

18.00
mládež

Otvírací doba:
Galerie ve věži:
ÚT–PÁ 14.00 - 16.00,
SO A NE 14.00 - 17.00
Kostel sv.Petra a Pavla:
PÁ-NE 15.00 - 17.00

11.října
Zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni
na abonentní představení
„Adéla ještě nevečeřela“
Odjezd autobusu:
u kapličky 17.20 h, AN Planá 17.30 h

113 min.

G. I. JOE: ODVETA

Jednotné vstupné na představení
vstupné 15 Kč, změna programu vyhrazena

Středa
9.10.

Hurá na
medvěda

USA

7 DNÍ HŘÍCHU

MěKS Planá ve spolupráci s Fotografickým
spolkem vyhlásily fotografickou soutěž na
téma MOJE MĚSTO A JEHO ZÁKOUTÍ.
Zúčastnit se mohou děti a dospělí (1. kategorie
– děti do 15 let, 2. kategorie – všichni nad 15
let) - každý soutěžící může odevzdat max. 3
snímky. Soutěž probíhá od srpna do října
2013. Uzávěrka soutěže bude 31 . 10. 2013.
Vaše práce vyhodnotí odborná porota, na
vernisáži v měsíci listopadu vyhlásíme vítěze a
zahájíme výstavu. Fotografie pošlete na e-mail:
l.vivodikova@seznam.cz nebo je přineste na
CD, DVD, flashdisku do MěKS. Nezapomeňte
na jméno, věk a adresu autora.

Úterý
8.10.

Úterý 22.října
20.00 hodin
vstupné 60 Kč

Vstupné 20 Kč.
28.října
OSLAVA DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

16.00 – 18.00 – kreativní dílna v DDM
(udělej si vlastní lampión)
18.00 - slavnostní program (náměstí)
Vystoupení Dechového orchestru
mladých a mažoretek ze ZUŠ
Mar.Lázně, lampiónový průvod městem
19.00 - Slavnostní ukončení
19.30 - Tématický film – Plánský biograf
Sledujte propagaci akce.

Městské kulturní středisko, nám. Svobody 56, 348 15 Planá, mks@muplana.cz www.mksplana.cz
tel. 374 794 223, 728 488 038

Pondělí 28.října
19.30 hodin
Součástí programu oslavy 28.října
je filmová produkce

Tématický film
NAHODILÁ ARMÁDA
Uprostřed 1. světové války a ruské
revoluce více než 70 tisíc českých,
slovenských, rusínských dobrovolníků a
válečných zajatců vytvořilo vojenskou
sílu - základ budoucí československé
armády - Československé legie. Stali se
armádou po boku Dohodových spojenců
dříve, než vzniknul stát, za který bojovali
– Československá republika

Úterý 29.října
16.00 hodin
vstupné 20 Kč

ČR
63 min.

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE
Výběr pohádek pro nejmenší diváky.
Uvidíte příběhy Káťi a Škubánka,
Maxipsa Fíka nebo Kluky z plakátu.
Poslední týden v říjnu se uskuteční
veřejná prezentace architektonické
soutěže - Přestavba objektu kina na
vícefunkční kulturní zařízení. Přesný
termín oznámíme v propagačních
materiálech akce.

30.října od 16 do 18.00 h, sál MěKS
Kreativní dílna – bižuterie.
Vyrobte si vlastní šperk s Lenkou
Vivodíkovou.
Vstupné 60 Kč.
Upozorňujeme…
…stávající a nové abonenty Divadla J.K.Tyla
v Plzni, že program na rok 2014
je již k dispozici.
Při dostatečném počtu zájemců se uskuteční
páteční S2 nebo V4.
Pozvánka
Plánský fotograf Miroslav Ludvík 11.října
v 17.00 h ve Čtenářské kavárně Joker v
Chebu zahájí vernisáží svojí výstavu „Stáří,
umírání a smrt jako součást života“.

Plánský měsíčník. Vydává Město Planá, IČO 00260096. Redakce: Michaela Mertlová, J.Holek, Z.Kokaislová, L.Vivodíková. Telefon 374752911, 374792100, fax 374752929,
e-mail: planskymesicnik@seznam.cz, tajemnice@muplana.cz
Registrováno u MK ČR pod reg.zn. MK ČR E 13389. Vychází jedenkrát měsíčně. K dostání na poště, v papírnictví Planfilm a v OD, v trafice p.Filipa, ve večerce ve Hřbitovní
ulici, v novinových stáncích na sídlišti, na autob. nádraží, na radnici. Příspěvky a náměty posílejte poštou, předávejte osobně v podatelně nebo dávejte do poštovní schránky
umístěné zvenku na pravé straně vchodových dveří. Uzávěrka každého 22.dne v měsíci. Omluvte případné chyby v textu. Tisk Lieblprint Planá, tel. 374 794 056
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