Slovo starostky…
…tentokrát na téma plánské náměstí.
Již v minulém čísle měsíčníku jsem
psala o opravách chodníků a
komunikací.
Jednou
velkou
komunikací je i naše náměstí, které
v 80. letech prošlo rekonstrukcí. Od
té doby betonové obrubníky a hlavně
asfaltový povrch na průjezdné
komunikaci nahlodal zub času. Již
v loňském roce jsme avizovali záměr
vlastníka uzavřít část podchodu
v domě čp. 27 a s tím související
vybudování nového chodníku v
Mezibranské
(okolo
restaurace
U Medvěda). Finanční prostředky na
chodník
jsou
již
v rozpočtu
schváleny, projekt hotový a vypsána
veřejná soutěž. Zdravý selský rozum
však říká: když buduji nový chodník a
podél něj vede komunikace, která je
v zoufalém stavu, je třeba předělat i
ji. Tato komunikace však navazuje na
rozpadlé obrubníky. Kde tedy s touto
opravou skončit? Navíc celé náměstí
je městskou památkovou zónou,
proto kromě projektu, který musí
schválit dopravní policie, potřebujeme také vyjádření odboru památkové
péče. Názory na to, jak by mělo
vypadat náměstí v současnosti, se
velmi různí a ve všech městech,
která se rozhodla revitalizovat tyto
prostory, vyvolaly navržené projekty
téměř revoluci. Na radnici máme
studii Ing. Arch. Soukupa z roku
1997. Náměstí navržené v této studii
je velmi malebné, ale obávám se, že
neřeší některé požadavky současnosti. Nejsou na něm téměř žádná
parkovací místa a není řešeno
zásobování
obchodů.
Nemalou
vadou na kráse jsou i předpokládané
náklady blížící se 100 mil Kč, které
by si realizace vyžádala.
Stojí před námi nelehký úkol – najít
kompromisní řešení. Snad by tímto
kompromisem mohla být postupná
revitalizace tohoto prostoru, rozdělená do několika etap, respektující

zažité zvyklosti s použitím vhodných
materiálů. První etapou by mohla být
severní strana náměstí včetně
přilehlé komunikace. Snad se najde
potřebná většina zastupitelů, kteří
budou mít odvahu tento problém
řešit. Náměstí užívají a budou vždy
užívat
všichni
občané
Plané.
Každoroční
opravy
asfaltového
povrchu, který do těchto prostor
nepatří, je plýtvání penězi.
Martina Němečková

S daňovým přiznáním na
radnici
Ve čtvrtek 14. března budou mít
všichni případní zájemci možnost
podat přiznání k dani fyzických osob
na radnici v Plané. Pracovníci
finančního úřadu budou přijímat
vyplněné formuláře v kanceláři č.2 v
budově městského úřadu (kancelář
Městské policie v přízemí) od 13
do 16 hodin.
SF

Upozornění
Prosíme všechny občany, aby
dodrželi splatnost poplatku za psy a
včas splnili svoji povinnost. Poplatek
je splatný nejpozději do 31.března.
Dále je povinností každého, kdo má
zájem umístit reklamu na veřejné
prostranství, předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a plošnou
výměru užívání veřejného prostranství a zaplatit příslušný poplatek.
Úhrada poplatku bude v jarních
měsících předmětem důsledné kontroly. Nebude-li poplatek zaplacen
včas nebo ve správné výši, bude to
znamenat sankci v podobě jeho
zvýšení.

Potřebujete nový občanský
průkaz nebo cestovní
doklad?
Úřední hodiny na Městském úřadu
v Tachově, kam si pro vyřízení těchto
dokladů musíte zajet: pondělí 7-17,
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úterý 8-12, středa 7-17, čtvrtek 8-13,
pátek 8-12.
Poslední žádost na občanské
průkazy a cestovní doklady bude
z důvodu časové náročnosti převzata
nejpozději 15 minut před koncem
úředních hodin.

První jarní Farmářské trhy…
… v roce 2013 se uskuteční v sobotu
16. března od 8 do 13 hodin na všem
již dobře známém
místě
–
na
odstavné
asfaltové
ploše
v Sadové
ulici
nad
Hornickým
muzeem. V těchto
dnech intenzivně
pracujeme
na
jejich přípravě tak,
aby trhy opět
uspokojily mnoho
návštěvníků.
Snažíme se pro ty letošní první
zajistit především kvalitní zeleninu a
nějaké to ovoce bez chemie, byliny a
koření, sazenice a jarní květiny, med,
vejce, chléb a pečivo, mléko, koláče,
perníky, domácí moučníky, mošty a
džusy, sirupy, džemy a marmelády,
uzeniny, maso, drůbež, živé či
kuchané ryby a rybí výrobky, víno,
pivo, destiláty, ale i rukodělné nebo
řemeslné výrobky, košíky, apod.
Farmáři a pěstitelé přijedou do Plané
většinou z velké dálky – vždyť jejich
produkty pocházejí z těch nejúrodnějších oblastí České republiky.
Např. z Polabí, z Vysočiny anebo
z Moravy. Pokud k nim budou
návštěvníci Plánských Farmářských
trhů vstřícní a budou mít zájem
nakupovat, rádi se k nám budou
pravidelně vracet a nabízet své
zboží. I na farmáře totiž drtivě doléhá
vysoká cena pohonných hmot a
mnoha dalších věcí, kvůli kterým už
nejeden z nich své mnohasetkilometrové cestování za dobrými

zákazníky, kteří ocení kvalitní domácí
produkty, musel vzdát tam, kde lidé
namísto nákupů spíše jen okukovali,
spekulovali a váhali… Z tohoto
důvodu už letos nebudou obnoveny
farmářské trhy na několika místech
západních a jižních Čech. Je tedy
zapotřebí udělat vše pro to, abychom
k těmto místům za nějaký čas
nepatřili také my, zde v Plané. Takže
– řekněte o prvních letošních
Plánských Farmářských trzích i o
všech následujících svým přátelům i
známým a pozvěte je spolu s vámi
k nákupu všeho toho, co máte rádi…
(fej)

Jarní mobilní sběr
objemného odpadu, nebezpečných
složek komunálního odpadu a
zařízení zpětného odběru proběhne:

v pátek 29. 3. 2013
stanoviště

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 k donášení
předmětných odpadů a zařízení pouze
v době přistavení kontejnerů, aby
mohly být ukládány přímo do nich!

zve co nejsrdečněji širokou veřejnost
na již tradiční velikonoční prodejní
výstavku, která se uskuteční ve
dnech 26. a 27. března 2013 ve
vestibulu
plánského
Městského
úřadu. Přijďte si zakoupit čerstvé
mazance,
velikonoční
perníčky,
linecká vajíčka, domácí těstoviny a
další výrobky z dílen našich žáků!
Těší se kolektiv zaměstnanců a žáci
SOU a ZŠ Planá, Kostelní 129.

Pozvání
Ve středu 6. března zahájí plánský
fotograf Miroslav Ludvík vernisáží
svoji výstavu fotografií Šumavy v
Městské
knihovně
ve
Stříbře.
Výstava potrvá do 3. dubna.

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)

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

08:40 – 08:55

zápisových tříd byla pro zájemce
připravena
sportovní
herna
a
interaktivní tabule. Každý školáček
měl možnost navštívit fotoateliér, aby
měl památku na svůj první krůček ke
vzdělávání.
Celkem naši školu navštívilo 88
předškoláčků s rodiči. Po předvedených vědomostech a dovednostech byli odměněni krásnými
výrobky, které pro ně nachystali žáci
školy a DDM. Každé z dětí dostalo
upomínkový list.
Připomínáme všem rodičům, že 6. 3.
2013 od 8.00 do 16.00 si budou moci
v kanceláři budovy Na Valech převzít
rozhodnutí o přijetí a současně si
vyzvednout
památeční
fotografii
z ateliéru.

09:20 – 09:35

Vyučující ZŠ

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

a v neděli 31. 3. 2013
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

Ve čtvrtek 7. 2. 2013 proběhl zápis
budoucích prvňáčků v budově Na
Valech. Rodiče s dětmi prošli školu
od přízemí až do druhého patra. Po
cestičce k zápisu mohli návštěvníci
poznat téměř celou školu. Kromě čtyř

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

Jsem šikovná,
poznám
všechny barvy.
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Předmětové soutěže
V minulém čísle se objevila
informace o školních soutěžích,
konkrétně o soutěži v konverzaci v
angličtině. Tentokrát se můžeme
pochlubit úspěchy v okresních kolech
hned dvou soutěží. Jednak je to
úspěch Martina Kuly, žáka 9.A, který
zvítězil v kategorii II.A, a postoupil tak
do krajského kola. Jeho spolužák Jiří
Hynek zas postupuje do krajského
kola dějepisné olympiády.
Oběma chlapcům gratulujeme k
dosaženým úspěchům a držíme jim
palce do krajského kola.
Zuzana Kokaislová

Březen – měsíc čtenářů

Svaz knihovníků a informačních
pracovníků vyhlásil celostátní akci
Březen – měsíc čtenářů. V zájmu
knihovníků je tedy čtenář a čtení.
Může to být aktivní uživatel knihovny,
ale pochopitelně i ten, který v
knihovně nikdy nebyl.
Plánská knihovna se k této výzvě
připojuje, a proto si připravila na tento
měsíc besedy pro ZŠ. V nich se žáci
seznámí s provozem dětského
oddělení nebo pro ně budou
připraveny tematické přednášky z
literatury.
V oddělení pro děti bude pokračovat
akce Pohádková olympiáda, která
odstartovala již v únoru. Do soutěže
se přihlásilo 40 účastníků, pro které
je každý týden připravena jedna
pohádková disciplína, ve které si
prověří své znalosti pohádek.
Pro děti a mládež je na tento měsíc
vyhlášena nová literární a výtvarná
soutěž Březen – měsíc myšky
Čítalky. A o co se jedná? V knihovně
se nám usadila myška. Dostala
jméno Čítalka. Je už docela sečtělá,
přečetla pohádky, zabrousila do
dobrodružné literatury a podle
posledních zpráv se chystá i na
naučnou literaturu ... Pokud máte
fantazii a rádi vymýšlíte příběhy –
napište příběh o Čítalce! Pokud rádi
kreslíte – namalujte, jak čte vaši

oblíbenou knížku! Své práce přineste
v průběhu měsíce do oddělení pro
děti. Slavnostní vyhodnocení vítězů a
předání cen proběhne 5. dubna v
rámci knihovnické akce Noc s
Andersenem.
Myška Čítalka také bude po celý
měsíc březen schovávat své obrázky
mezi knihami. Každý, kdo obrázek
najde, dostane sladkou odměnu!
Oddělení pro dospělé si pro své
čtenáře připravilo na celý měsíc
čtenářskou amnestii – tedy prominutí
sankčních poplatků za pozdní
vrácení knih. Dále zde bude pro
návštěvníky připraven zábavný kvíz.
Všechny informace o knihovně
můžete najít na
www.knihovnaplana.webk.cz,
případné otázky rádi zodpovíme na
telefonu 374 792 721.

15. března od 16 do 18 h, prodej
16. března od 9 do 14 h a výdej
neprodaného zboží zpět 17. března
od 8 do 11 h. Pokud chcete věci
prodat, je třeba si předem zajistit
pořadové číslo a bližší informace, a
to i tehdy, pokud jste u nás již
prodávaly. To vše je možné na emailu:
burzaplana@seznam.cz
Vím, že se opakuji, ale burza je čistě
charitativní akce, všichni pracují ve
svém volném čase a zcela zdarma.
A malý úkol pro Vás; přijďte nejen
prodat a nakoupit, ale také nám
poradit, co nebo koho z výdělku
sponzorovat. Kdo by si podle Vás
korunky zasloužil nejvíce?
Těšíme se na Vás, děkujeme za
přízeň a krásné dny.
Za burza team Andrea Seemannová

ŘKC v Plané

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky byl
o něco nižší než v minulých letech.
Celkem se ve třech pokladničkách
napočítalo 14.486 korun. Dík Charity
patří všem, kdož do sbírky přispěli.
Vybrané peníze budou použity ve
prospěch potřebných lidí v našem
regionu.

Postní a velikonoční program:
Sobota 16.3. od 9 do 11.30 h postní
duchovní obnova na faře.
Sobota 23.3. v 8 h odjezd od fary na
Setkání mládeže s biskupem v Plzni
Úterý 26.3. v 18 h Předvelikonoční
koncert
ZUŠ
Planá
v kostele
Nanebevzetí P.Marie
Čtvrtek 28.3. v 17 h - Zelený čtvrtek
– mše sv. ustanovení
Pátek 29.3. v 17 h - Velký
pátek - pašijová bohoslužba
Sobota 30.3. od 9 do 18.30 h
– adorace u hrobu Ježíšova.
V 19 h Vigilie Vzkříšení se křty
dospělých
Neděle
31.3.
Boží
hod
velikonoční
–
mše
sv.
v nedělním pořádku (časový
posun).
Pondělí 1.4. v 11 h mše sv. v
Broumově
Pátek 5.4. v 16.30 h – adorace a
mše sv. poté, v 18 h na faře v Plané
setkání Spolku pro sv. Annu
s rodáky.

Dětská burza
Milé maminky, babičky, tetičky... opět
pro Vás pořádáme dětskou burzu v
Plané, tentokrát jaro - léto!! A proto
vykliďte šatníky, přeberte botky,
vyřaďte hračky a ostatní dětské
potřeby. Promyslete, co potřebujete
na jaro - léto koupit, nebo co Vám
naopak přebývá a přijďte k nám na
naši burzičku.
Dětská burza se opět koná v
tělocvičně ZŠ Na Valech. Jinak vše
ostatní zůstává stejné. Výběr zboží:
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Výsledek Tříkrálové sbírky

Masopustní návštěva
v Mähringu

Již dvacet let jezdí ženy z plánského
klubu důchodců pobavit se na
„fašank“ k sousedům do Mähringu.
S tamější organizací křesťanských
žen je váže dlouholeté přátelství,
uzavřené
hned
po
odstranění
železné opony. Přesto, že léta jim
všem přibývají stejnou měrou na
obou
stranách,
neztrácí
toto
sousedské pouto na intenzitě.
Ten letošní fašank se konal v pátek
1. února t.r. Odehrával se ve stylu
„Duchové
a
Strašidla“,
což
vyprovokovalo plánské účastnice
k velké aktivitě a fantazii, takže
s úspěchem konkurovaly sálu plnému
strašidel místních.
M. Neubergová

Zdravotně postižení
bilancovali
Také letos jsme se na začátku roku
sešli, abychom zhodnotili naši práci.
A protože skončilo volební období,
volili jsme i nový výbor. Bylo z čeho
vybírat, je nás již přes 200, naše
základna neustále, i přes přirozené
úbytky, narůstá. Na schůzi se nás
sešlo přes 100, přišla mezi nás
starostka města paní Mgr. Martina
Němečková, předsedkyně OkO STP
paní Emilie Volejníková a další hosté.
Jednání se zúčastnili i někteří naši
čestní členové, kterými jsou pan Ing.
Karel
Vrzala,
paní
Alžběta
Růžičková,
paní
Miroslava
Filušovová a paní Marie Štruncová,
novou čestnou členkou se stala paní
Marie Růžičková (viz foto).
Ze zprávy vyplynulo, že naše činnost
dále přispěla k aktivnímu zapojení
členů naší MO do práce Svazu, do
života obce a k hájení specifických
zájmů a potřeb tělesně postižených
občanů. Ve zprávě byly zmíněny
výlety, kterých jsme za uplynulý rok
uspořádali 12, pro celkem 362 členů,
ale i našich příznivců, vesměs
občanů města. Za poslední volební
období, od roku 2006 dosud jsme
absolvovali 17 divadelních představení, navštívili 76 hradů, zámků,
muzeí, měst a přírodních a jiných
zajímavostí v ČR, ale také jsme byli
8x v Německu, kde jsme poznávali
14 krásných míst.
Tyto
naše
výlety
můžeme
uskutečňovat díky podpoře Města
Planá, které nám poskytuje dotaci na
dopravu. Dotaci na naši činnost nám
vloni poskytl také dohlížecí výbor
Jednoty, obec Kočov a firma
„JOKER“ HRAČKY, za což i jim patří
náš dík.
Nesoustřeďujeme se ale pouze na
tuto oblast. Snažíme se udržovat
kontakt se všemi našimi členy.

Sledujeme významná výročí a naše
členky navštěvují jubilanty s malým
dárkem. Zájemcům jsme v uplynulém
roce zajistili pobyt v bazénu za nižší
úhradu. Měli jsme podíl na vybudování bezbariérového WC na euroklíč
v Plané. Členové naší organizace se
zúčastňovali rekondičních pobytů a
akcí ostatních organizací, 34 z nich
se rekreovalo ve Zdíkově, Úborsku,
Sezimově Ústí. Mimo to byli naši
členové ve slovenských termálních
lázních Velký Meder a Podhájská a
v německém Sibyllenbadu.
Na základě partnerské smlouvy
spolupracujeme
již
třetí
rok
s německou
organizací
tělesně
postižených
Selbsthilfegruppe
Behinderte und Nichtbehinderte e. V.
z Tirschenreuthu. Významné na této
spolupráci je mimo jiné i to, že
přispívá k poznání metod a forem
práce našich partnerů. Můžeme jim
jen závidět jejich možnosti – prostory,
spolupráci s církevní Charitou, aktivní
zapojení většiny členů do činnosti,
včetně tvorby vlastních programů.
Právem se můžeme pochlubit, že
naše práce je zajímavá a přínosná, o
čemž svědčí nejlépe příliv nových
členů. Prostřednictvím členství ve
Svazu tělesně postižených se nám
daří zařazovat zdravotně postižené
občany města do společnosti,
umožňovat jim plnohodnotný život.
A o to nám všem přece jde.
A co bude v letošním roce? Již jsme
absolvovali velmi zajímavou zdravotnickou přednášku, 8.3. oslavíme
MDŽ s našimi ženami na muzikálu v
divadle v Chebu, a připravujeme řadu
dalších zajímavých akcí. Budeme se
snažit, aby naše práce byla ještě
lepší a zajímavější než dosud, aby
přispěla ke zlepšení zdraví našich
členů, k jejich užšímu spojení s
životem města, k jejich začlenění do
společnosti. Děkujeme všem členům,
kteří se aktivně podílejí na práci
Svazu tělesně postižených, i
všem ostatním, kteří nás
podporují v naší činnosti
pomocí a finančně.
Závěrem musíme připomenout, že jediný vhodný
prostor v Plané pro naše
jednání byl ve školní jídelně.
Zde nás však čekalo
výborné
občerstvení
a
bezvadný servis, za což
celému kolektivu jídelny
děkujeme.
Za výbor MO STP J. Ansl,
předseda

4

Blahopřejeme …
… všem plánským občankám a
občanům, kteří v měsíci únoru t.r.
oslavili svá životní jubilea.
Jsou to paní a pánové Marie
Flaksová,
Petr
Houdek,
Jana
Chmielová, Marta Jeřábková, Ján
Kerul,
Hana
Konrádová,
Julie
Kořánová,
Jiří
Kovář,
Božena
Pastiriková, Valter Pilný, Jiřina
Stodolová, Jindřich Vaněk, Tomáš
Vojtěchovský.

Odešla další osobnost
plánské kultury
Počátkem ledna se ve smuteční síni
v Plané rozloučila rodina, přátelé a
plánská veřejnost s paní Martou
Vondrákovou, dříve Velkou. Myslím,
že jste ji znali všichni. Téměř 40 let
se bez ní neobešla žádná kulturní a
zábavní událost v Plané. Léta
pracovala v městském kulturním
středisku. Organizovala všemožné
kulturní akce, mnohé z nich svým
nezapomenutelným
způsobem
moderovala. Psala scénáře pro
vysílání místního rozhlasu po drátě,
úzce spolupracovala s plánským
kinem a jeho Filmovým klubem, byla
velkou podporou činnosti místní
organizace Českého svazu ochránců
přírody. I po odchodu do důchodu
nezahálela; pomáhala s organizováním nejrůznějších akcí pro dospělé
a pro děti, v penzionu ve Smetanově
ulici založila a vedla neoficiální klub
důchodců
a
spolupracovala
s dámským klubem. Přestože ji
v posledních letech trápily nejrůznější
neduhy, nedala se tím ovlivnit a
všude, kam přišla, šířila dobrou
náladu a optimismus.
Takových lidí není zase až tak
mnoho a Marta patří mezi ty, na které
se jen tak nezapomíná.
(MM)

Premiéra se vydařila
V sobotu 9. února odpoledne se v Plané slavil masopust. Jestli se pamětníci nepletou, bylo to poprvé od roku 1945 (co
bylo předtím, nevíme). Autorem nápadu založit novou tradici bylo městské kulturní středisko a vydatnou pomocí mu v tom
byly členky dámského klubu. Diváci, kterých nebylo málo, se bavili pohledem na masopustní průvod, ve kterém šlo
několik desítek maškar,
tančily pohledné mažoretky
a k tomu hrál Dechový
orchestr
mladých
z Mariánských
Lázní.
K masopustu také patří
dobré občerstvení a to
nechybělo – ke koupi byly a
na odbyt výborně šly
zabijačkové
pochoutky,
trdelník a nápoje dle chuti.
V soutěži o nekrásnější
maškaru se na prvním
místě umístil Ondřej Hnízdil
se svojí kreací bába z
krabicové nůše.
První oslava masopustu
v Plané se tedy vydařila.
Doufejme jen, že nebyla
zároveň poslední, a že ty
příští budou zrovna takové,
ne-li lepší. (MM)
MěKS Planá děkuje všem maškarám a pomocníkům. M. Nová

Velikonoce v DDM

Pro divadelní příznivce má KOS
následující informaci. Pod jeho křídly
vzniká divadelní kroužek, který
povede členka KOSa paní Gábina
Berková
(herečka,
absolventka
DAMU). Všichni, kteří by se chtěli
dozvědět více, jsou zváni ve čtvrtek
28. března v 16 h do sídla KOSa
(Dukelských hrdinů 102, Planá) na
neformální schůzku. Kroužek bude
zaměřen na výuku herectví, na
návštěvu divadel a představení,
včetně exkurzí do zákulisí.
Věková
kategorie
je
prozatím
otevřena všem od 9 do 90 let. Cílem
kroužku bude také pravidelné
nastudování vlastních představení.
Ve stejný den tj. 28. 3. od 17 hod.
pro vás KOS připravil setkání nad
druhou mapkou adopce „Pamatujme
na památky“. Zveme všechny, kteří
mají zájem postarat se o některý
z opuštěných objektů na posezení
s prezentací projektu. Blíží se jaro a
tak se opět chceme s pomocí
dobrovolníků pustit do obnovy
zanedbaných drobných památek
v Plané a jejím okolí.

Ve středu 20. března zveme na
výtvarnou dílnu pro malé i velké –
klubovna DDM v 16.10.
Prázdniny
čtvrtek
28.
březnavýtvarná dílna – klubovna DDM od 9
do 12 a od 13 do 15 h
Na obě dílny je potřeba přinést si
přezůvky a alespoň dvě vyfouknutá
vajíčka. Poplatek: pletení košíku –
děti 50 Kč, dospělí 70 Kč, ovečka 20
Kč, drátování 30 Kč. Samozřejmě
bude připravena výroba i dalších
velikonočních dekorací.

Fotografická soutěž 2013
Dům dětí při ZŠ Planá a MKS Planá
ve spolupráci s Fotografickým
spolkem
vyhlašují
fotografickou
soutěž na téma ČLOVĚK, ZVÍŘE
(může to být jen člověk nebo jen
zvíře anebo můžete na svém snímku
zachytit člověka a zvíře).
Zúčastnit se mohou děti a dospělí
(1. kategorie – děti do 11 let,
2. kategorie – 12 až 18 let,
3. kategorie – dospělí). Každý
soutěžící může odevzdat max. 3
snímky. Soutěž probíhá od ledna do
dubna 2013. Uzávěrka soutěže bude
26. dubna. Vaše práce vyhodnotí
odborná porota; na vernisáži v měsíci
květnu vyhlásíme vítěze a zahájíme
výstavu.
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Fotografie
zasílejte
na
email
l.vivodikova@seznam.cz
nebo
přineste fotografie na CD, DVD,
flashdisku do DDM nebo MKS.
Nezapomeňte na jméno, věk a
adresu autora. Další podrobné
informace získáte na plakátech,
v DDM nebo na MKS.

Kunst verbindet
– Umění spojuje
Partnerské
město
Tirschenreuth
vystaví
ve
svém
muzeu
MuseumsQuartier Tirschenreuth výběr ze sbírky moderního umění
města Planá. Vernisáž výstavy je
11. března od 18 h; výstava bude
k vidění až do 1.dubna.
Otevřeno: úterý až neděle od 11 do 17

Vzpomínka
Kdo měl rád,
vzpomene, kdo
miloval, nezapomene.
Dne 2. března
uplynulo 5 let, co
nás opustil pan
Richard Deja z
Plané. S láskou
a úctou vzpomíná manželka a všichni, kdo ho měli
rádi.

Vážení přátelé, vážení rodiče,
v sobotu 9. března pořádáme již

14. KANTORSKÝ
BÁL

Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád,

Vlastimil Švejda
tel. 374 794 895, 737 925 664
Prodám udržovanou zahradu
v Plané 450 m2 v osobním vlastnictví
s novou chatou s terasou,
rozvod elektřiny a vody.
Telefon: 604 344 113
Koupím nebo dlouhodobě pronajmu
pozemky vhodné pro zemědělskou
činnost.

Cena dohodou. Tel.: 606 754 467
Pronajmu byt 2+1 v Plané,

Zaměstnanci školy připravili tuto
společenskou událost, aby jednak
přinesla vám příjemnou zábavu a
jednak užitek a radost dětem naší
školy.
Vstupným, zakoupením tomboly a
konzumací občerstvení přispějete do
fondu, který je již 14 let využíván ve
prospěch žáků školy.
Srdečně zveme na ples vás,
rodiče našich dětí, vaše přátele,
ale také přátele vašich přátel a
známé, bývalé absolventy a …
Přijďte se pobavit, zatančit si při
živé hudbě, připít si s přáteli v našem
improvizovaném baru ve třídě 5.B (!)
a
potěšit
se
pohledem
na
profesionální tanečníky při půlnočním
předtančení. Tentokrát zatančí sám
mistr tance, hvězda televizního
programu Star Dance
Jan ONDER s partnerkou Lucií
HUNČÁROVOU.

Bohušova ul., 75 m2,
nová kuch. linka, vestavěné skříně,
částečně vybaven.

Informace: 605129972.
Nabízím k prodeji byt v os.vl. 2+1
s lodžií (Planá, ul.Bohušova).
Byt je ve 2. patře v domě
s výtahem, rekonstrukce je
v počátku. Cena 690 tis.

Tel.: 605 948 266
Pronajmu byt 3+1 v Plané ve
Fučíkově ulici, cihlová zástavba,
od 1. dubna 2013.
Celková cena včetně energií
8.500 Kč + dvouměsíční
vratná kauce.

Kontakt: 777 613 567

Vstupné 250,- Kč
Objednávání vstupenek v kanceláři
školy na náměstí
nebo tel. 374 630 421
nebo na zs.plana.namesti@volny.cz
Zaměstnanci
Základní školy v Plané
…uvítáme, máte-li možnost přispět
a zpestřit naši tombolu zajímavou
cenou.
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PRODEJ CHOVNÉ
DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou
užitkovost/
trasa č.46 Oldřichov /Tachov/





13.00 h
14.00 h
14.30 h
15.00 h

Oldřichov /na návsi/
Ctiboř /vedle obchodu/
Chodský Újezd /na návsi/
Chodová Planá

/parkoviště za bývalým Domem služeb/

 15.30 h Drmoul /před OÚ/
 16.00 h Velká Hleďsebe
/parkoviště u Motorestu/
 16.30 h Stará Voda
/proti aut. zastávce/

17.00 h Rájov /autobus.zastávka/

Prodej 25.3.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří:
12-18 týd. cena: 120-180,- Kč
Chovní kohoutci 12-18týd. cena: 120-180,- Kč
Slepice ve snášce
cena: 100,- Kč
! Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit
dle aktuální nabídky !
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.: 567 212 754, 567 214 502,
mob.: 731 701 331, po-pá 8-15h!

gallusextra@centrum.cz

Plánské služby s.r.o.
nabízejí:
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

Ples sportovců
V sobotu 30. března pořádá Sportklub TJ
Slavoj Chodová Planá tradiční Ples
sportovců. Tentokráte již po devatenácté
a tentokráte ve žlutozeleném velikonočním hávu (možno přizpůsobit vlastní
outfit - není podmínkou). Těm, kdo jsou
pravidelnými návštěvníky, není potřeba
nijak zvlášť ples anoncovat a těm
ostatním sdělujeme, že ples začíná ve
20°° hodin v KD Chodová Planá, hraje
Kamilos show band Kamila Štědráka a
večerem provází Jakub Štáfek alias Matěj
Jordán z populárního nekonečného
nováckého seriálu Ulice. Během večera
se dočkáte vloženého programu, který
vás jistě pobaví a pravděpodobně i něco
nového
naučí.
Samozřejmostí
je
Koktejlový bar mistra umění barmanského Zdeňka Javorského. Těšíme se, že si
s námi přijdete užít poslední březnovou a
navíc velikonoční sobotu. Lístky budou k
dostání od 20.3. u Jana Ambrože v ZŠ
Chodová Planá (tel. 605 722 411),
případný doprodej na místě. Případným
sponzorům předem děkujeme za pomoc
s realizací plesu.

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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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Čtvrtek 7. března

Filmový festival

16.30 hodin
vstupné 20 Kč

Jiřího Kalaše
(* 3.4.1947 - †11.2.2011)

89 min.

O MALENCE
Filmové pásmo krátkých pohádek pro
děti.

Úterý 5. března
Od 18.30 - 19.00 - malá exkurze do
zákulisí Plánského biografu.
19.00 hodin
vstupné 50 Kč
88 min.

DRSNÁ PLANINA
Když v roce 1979 režisér Jaroslav
Soukup natáčel snímek v našem
regionu, Jiří Kalaš na něm spolupracoval a dokonce si v něm i zahrál.
Středa 6. března
17.00 hodin
Vstupné 20 Kč

97 min.

VES V POHRANIČÍ
První poválečný film o osidlování
českého pohraničí v režii Jiřího
Krejčíka. Rok 1948.
Pondělí 11. března
20.00 hodin
vstupné 60 Kč

ČR
70 min.

ODPAD MĚSTO SMRT
92 min.

FREONOVÝ DUCH
V roce 1990 natočil Zdeněk Zelenka
strašidelnou komedii s dětmi, duchy a
písničkami.
19.00 hodin
vstupné 50 Kč

19.00 hodin
vstupné 50 Kč

93 min.

KRÁL ŠUMAVY
Film natočený režisérem Karlem
Kachyňou v roce 1959. První z filmů
promítaných naším kinem po jeho
otevření v roce 1959.
Úterý 12. března od 17.00 hod.
sál MěKS
Přednáška sokolovského regionalisty
a historika Josefa Brtky na téma
VOJSKA LUDVÍKA XV. A MARIE
TEREZIE MEZI PLÁNSKÉM,
CHEBEM A KADANÍ.
Vstupné 50 Kč
VÝZVA! S ČÍM SI HRAJÍ (HRÁLY)

Hřebejkův film o prostitutce, která je
na své povolání až příliš jemné
povahy. Jednou ji osloví muž, který
sám sebe nazývá „bohatým Židem“:
nepožaduje po ní sexuální služby.
Stačí, aby mu vyprávěla.
Úterý 12. března
20.00 hodin
vstupné 60 Kč

GB
94 min.

KRÁLOVSKÝ VÍKEND
Historický a životopisný film - k
americkému prezidentovi Franklinu D.
Rooseveltovi přijíždí na historicky první
státní návštěvu král a královna Anglie.

Středa 20. března
20.00 hodin
vstupné 60 Kč

ČR/SR
70 min.

AŽ DO MĚSTA AŠ
Příběh dívky, která po maturitě
odchází z rodného Slovenska
do
západočeského města Aš, kde je
konfrontována se světem periférie
plné unavených šiček vyčkávajících
prince z nedalekého Německa.
Pondělí 25.března
20.00 hodin
vstupné 60 Kč

ČR
108 min.

LÁSKA JE LÁSKA
Česká filmová komedie Milana
Cieslera z roku 2012. V hlavní roli
nevidomé dívky Aneta Krejčíková.
Úterý 26. března
17.00 hodin
vstupné 40 Kč

ČR
70 min.

REBELKA
Animovaný film pro děti - už od
starých časů se po mnoho generací
šíří příběhy a mystické legendy
odehrávající se v drsné a tajemné
Skotské vysočině. Nový příběh
začíná, když odvážná Merida stane
tváří v tvář tradici, osudu a nejkrutější
bestii.

Čtvrtek 21. března od 17.00 hod.
Plánský biograf
Přednáška cestovatele, fotografa a
dobrodruha
Richarda
Jaroňka.
VELKÝ BÍLÝ ŽRALOK je mýtus,
který nahání hrůzu. Je to predátor,
který si zaslouží naši plnou
pozornost.
Vstupné 50 Kč

Neděle 31. března od 16.00 hod.
Kostel sv. P+P v Plané
Velikonoční koncert
Ledecké dudácké muziky.
Vstupné 50 Kč

Pátek 22. března
Zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni
na abonentní představení „Nine“.

PŘIPRAVUJEME
V sobotu 6. dubna od 19.00 hod.
máte
možnost
navštívit
nové
vystoupení plánskému publiku dobře
známé travesti skupiny Divoké kočky

VAŠE DĚTI JISTĚ VÍTE, ALE VĚDÍ
VAŠE DĚTI, S ČÍM JSTE SI HRÁLI VY?
MěKS Planá chystá na
letošní léto výstavu,
která potěší nejen
dětské návštěvníky.
Výstava „Hračky 20.
století“ by ráda představila třeba i tu vaši
oblíbenou, schovanou někde v krabici.
Budeme rádi, když nám své hračky
zapůjčíte a podělíte se tak o kousek
svého dětství .

Odjezd autobusu:
od kapličky 17.20 hod.
AN Planá 17.30 hod.

Vstupenky v předprodeji na MěKS – 170 Kč

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

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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