Slovo starostky
V roce 1598 se usnesl zemský sněm
na odprodeji celého pomezního
hvozdu na Tachovsku a Plánsku do
rukou šlechty a měst. Historie lesů
Města Planá se započala v roce 1606,
kdy plánští měšťané odkoupili zhruba
510 ha lesa v katastru Žďár za 2.057
kop míšeňských grošů. Pro srovnání
– za tento obnos byste v té době
pořídili například 10 měšťanských
domů v Praze na Malé Straně nebo
12 tisíc vepřů. Toto základní
vlastnictví se s dalšími staletími
postupně rozrůstalo. Další část
pozemků Jalového Dvora ležící
v katastru Broumov byla přičleněna
k městským lesům před druhou
světovou válkou. Konkrétně pozemky
v okolí německého Treppensteinu o
výměře přibližně 17 ha byly městem
zakoupeny kolem roku 1908.
(Pokračování na další straně)

Zápis do MŠ

Výletní bál

Srdečně zveme rodiče s dětmi k
zápisu do obou mateřských škol.
Koná se ve dnech 3. a 4. dubna od
9 do 11.30 hodin. Jedná se o ročníky
2010 (2011, pokud končí pobírání
mateřského příspěvku).
S sebou přineste rodný list dítěte a
OP. Děti, které byly zapsané v
loňském roce a nebyly umístěné, k
letošnímu zápisu nemusí; přednostně
se s nimi počítá.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ředitelka školy

Plánská 50
Je tu opět duben a s ním spojená
Plánská 50. Je to již 41. ročník, který
se koná v sobotu 20. dubna t.r.
Start na nejdelší trasy je již v 7 hodin
u ZŠ Na Valech.
Srdečně všechny zveme.

Jednání ZMP

V sobotu 3. března se v našem
Plánském biografu uskutečnil již
potřetí. A jaký byl? Zábavný,
energický,
jiný!
KOSáci,
jako
pořadatelé, se snaží každý rok najít
zajímavý motiv, který celou akci
provází. Letošní volba - na lince
Planá-Havana se nesl v příjemných
španělských rytmech. Ti, kteří přišli,
mi dají jistě za pravdu, tančili a bavili
se. Bohužel, jednu chybičku to mělo,
nás návštěvníků nebylo mnoho. S
tímto aspektem kulturních akcí se
potýkáme všichni. Návštěvníka
nemůžeme nutit, musí sám chtít.
Málokdo si ovšem uvědomuje, že
práce, peněz i úsilí, musíme jako
pořadatelé vynaložit stejně. Každá
akce si časem najde své příznivce,
stejně tak i Výletní bál. Pořadatelům
držím palce, aby to tak příště bylo.
Milena Nová

Informace pro rodiče a žáky
Základní školy Planá

Plánští zastupitelé se v prvním
pololetí sejdou na svých jednáních
15. května a 26. června. Podrobný
program je vždy uveden na plakátech.

Vzpomínka na Pístově

Plánské Farmářské trhy…
… se budou v dubnu konat poprvé
nikoli o víkendu, ale v pátek 19.
dubna 2013 od 9 do 17 hodin.
Vycházíme tak vstříc všem těm, kteří
nás žádali o přesun proto, že v pátek
dělají víkendový nákup a tak by i
návštěva pátečního trhu byla jeho
součástí.
Prodloužení
trhů
do
odpoledne pak umožní nákup i těm,
kteří jsou v práci…
(fej).

V neděli 21. dubna se v 10 hodin
koná pietní manifestace u památníku
Pístov. Organizátoři zvou všechny,
kteří chtějí vzdát úctu nevinným
obětem boje za svobodu. Oběti války
nesmí být zapomenuty! Uctěte
květinou památku 68 obětí fašismu
pohřbených na Pístově a 980 obětí
fašismu na celém Tachovsku.
Zvláštní autobus jede z tachovského
autobusového nádraží
v 8.55 h,
z plánského v 9.20 a ze zastávky
v Ch.Plané v 9.30 h.
Město Planá, Tachov, Chodová Planá
a Český svaz bojovníků za svobodu.
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Od začátku školního roku 2013/2014
dochází z organizačních důvodů k
přemístění tříd I. i II. stupně. Žáci I.
stupně naší základní školy budou
umístěni do budovy Na Valech 143 a
žáci II. stupně se budou vzdělávat v
budově na náměstí Svobody 59.
Kromě tohoto rozhodnutí nás čekají
ještě další úpravy. Žáci se budou
vzdělávat podle jednotného školního
vzdělávacího
programu
včetně
zapracovaných změn požadovaných
MŠMT
(cizí
jazyky,
finanční
gramotnost, dopravní výchova...).
Mgr. Luboš Beran

Slovo starostky –
pokračování ze str. 1
O
těchto
pozemcích
můžete
v poslední době číst v nejrůznějším
tisku v souvislosti se zrušením
nucené správy, která na jejich část
byla uvalena v roce 1965. Ve stejném
roce ve Spolkové republice Německo
totiž vstoupil v platnost zákon, který
kromě jiného řešil, jak má být
nakládáno s majetkem subjektů, se
kterými nemá Německo řádné
diplomatické ani konzulární vztahy,
což se vztahovalo právě i na lesní
pozemky v oblasti Treppensteinu.
K tomuto datu zde naše město
vlastnilo 17,2 ha a dvě budovy. Jedna
z budov byla prodána v roce 1982 a
druhá, včetně sousedního pozemku,
v roce 2002. Kromě našeho města
měla pozemky za hranicemi státu, na
které se vztahovala nucená správa,
také města Cheb a Aš. Pozemky
města Aše jsou zhruba stejné rozlohy
jako plánské. Město Cheb vlastní
ovšem
za
hranicemi
pozemky
v rozsahu přes 600 ha a několik
hospodářských budov. Jedná se tedy
o poměrně rozsáhlý majetek. Z tohoto
důvodu v březnu 2005 město Cheb
podalo
žalobu
u
Bavorského
správního soudu v Regensburgu, ve
které sdělovalo, že zahájilo řízení o
zrušení nucené správy. Řízení bylo
skončeno v první instanci v prosinci
2010, a to vydáním rozsudku, ve
kterém shledává soud, že dočasná
nucená správa je zrušena. Po té
následovalo
odvolání
z německé
strany. Na odvolací soud, který byl
nařízen na září 2012, nakonec po
několikaměsíčních jednáních nedošlo;
v červnu 2012 jsem byla přítomna
jednání na ministerstvu zahraničních
věcí, kde byla dohodnuta možnost
uzavření mezirezortní dohody mezi
oběma státy ještě před odvolacím
soudem. Než se právníci dohodli na
její podobě, uběhlo několik měsíců a
nakonec byla nucená správa zrušena
ke dni 13. prosince 2012 na základě
výměny dopisů příslušných rezortních
ministrů obou států.
V současné době vlastní město Planá
v oblasti Treppensteinu 14,6 ha
lesních pozemků s vodní plochou a
1,9 ha orné půdy. Vzhledem k tomu,
že hospodaření na tomto majetku by
bylo pro město spíše komplikací,
rozhodli
zastupitelé
města
již
v loňském roce o jeho prodeji, jakmile
bude
zrušena
nucená
správa.
V minulých dnech, tedy přesně

11. března t.r. došlo k fyzickému
předání majetku. Město jej nyní
nabízí pomocí inzerce jak na české,
tak na německé straně. Zároveň bylo
zadáno
zpracování
znaleckého
posudku na cenu.
Martina Němečková

Nemocnice
v Mariánských Lázních žije!
Vážení občané Mariánských Lázní a
okolí, vzhledem k tomu, že neustávají
dotazy ohledně fungování naší
nemocnice, bychom vás rádi ujistili,
že změny v provozu nemocnice se
dotkly v podstatě pouze operačních
zákroků.
24hodinová chirurgická i interní
ambulance zůstala zachována beze
změn včetně 24hodinového provozu
RTG i laboratoře. U neodkladných
případů ( STATIM) je 24 hodin denně
k dispozici také CT, jinak je CT i sono
v provozu v pracovních dnech od 7
do 14 hodin. Zachovány zůstaly také
ambulance gastroenterologická, urologická, rehabilitační, neurologická a
ambulance léčby bolesti.
Nemusíte mít tedy žádné obavy, že o
vás
v naší
nemocnici
nebude
postaráno.
Budete
vyšetřeni
a
ošetřeni stejně jako dřív a teprve
v případě
nutnosti
–
např.
předpokládaného
operativního
zákroku – vám bude zajištěn odvoz
do jiné nemocnice (na cestu vám
samozřejmě
bude
například
zafixována zlomenina nebo podán
nějaký prostředek proti bolesti tak,
aby cesta pro vás byla snesitelnější).
Oproti
dřívějšímu
fungování
nemocnice můžete dokonce ušetřit,
neboť při návštěvě chirurgické
ambulance v době pohotovosti vám
bude místo dřívějších 90 Kč účtováno
pouze 30 Kč.
Věříme, že nám zachováte svou
přízeň i nadále. Děkujeme.
Více informací nejen o ordinačních
hodinách
naleznete
na
našich
stránkách

Veřejné toalety jako cíl
zlodějů
Na podzim roku 2012 otevřelo město
Planá
zrekonstruované
veřejné
toalety; vzniklo tak zde velmi pěkné a
udržované sociální zázemí ve středu
města. Bohužel začátek roku pro ně
nebyl příliš příznivý. 12. ledna je
navštívil zloděj a z mincovního
automatu si odnesl pár desítek korun,
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avšak jím způsobená škoda na
zařízení se vyšplhala do řádu tisíců.
Toalety se po čtrnácti dnech vrátily do
provozu; nenechavý zloděj se však
objevil podruhé, způsobená škoda je
opět v poměru k odcizené hotovosti
velmi vysoká. Takovéhoto zloděje asi
těžko požádáme o soudnost.
M.Nová

Městská knihovna
Začátkem
dubna
proběhne
v knihovně
vyhodnocení
soutěží,
které byly odstartovány již v únoru a
březnu. Jednak to byla Pohádková
olympiáda, do které se zapojilo 60
účastníků, a pak literárně – výtvarná
soutěž o ztvárnění myšky Čítalky. Do
této akce se zapojilo 35 prací.

Slavnostní vyhlášení výsledků a
ocenění
nejlepších
proběhne
5. dubna od 17 hodin v sále
Městského kulturního střediska.
Pátý duben nebyl vybrán náhodně;
knihovna pořádá Noc s Andersenem,
což je akce českých knihoven. V
letošním roce má podle organizátorů
nocovat 45 tisíc dětí po celé
republice. Kouzelnou noc mezi
knihami prožije i dvacet nejlepších
čtenářů dětského oddělení v naší
knihovně. Bude pro ně připraven
program plný čtení, her a soutěží.
Příspěvky jsou vystavené v prostorách knihovny nebo na
www.knihovnaplana.webk.cz

Pozvání na besedu o
exekucích

Kantorský bál 2013
Po dvouleté přestávce v sobotu 9.
března aula školy na náměstí přivítala
hosty již 14. kantorského bálu.
Slavnostně
vyzdobená
aula,
zaměstnanci i přátelé školy na svých
místech, hudebníci, tanečníci i
tombola, to vše připraveno čekalo na
příznivce společenské zábavy.
Všichni, nejen ti, na nichž spočívala
odpovědnost za přípravu plesu, měli
upřímnou radost z ohlasů, jak se ples
líbil a povedl.
Všechno
fungovalo,
jak
mělo.
Počínaje hudbou skupiny TRIANGL,
předtančením
dívek
z kroužku
aerobiku DDM pod vedením M. Holé,
přes
profesionální
vystoupení
tanečníků Lucie Hunčárové a Jana
Ondera až po zajištění občerstvení servisu v baru i u piva. Hosté se
evidentně bavili a odcházeli až v
pozdních hodinách. Co víc bychom si
mohli přát! Lístky k sezení vyprodány,
spokojení hosté, všechno do sebe
zapadá.
A pak ještě ten bonus. Proč se
vlastně zrodila myšlenka tento ples
pořádat?
Jak pravidelně při pořádání plesu
uvádíme, výtěžek z plesu, tedy
výtěžek z práce zaměstnanců a přátel
školy, jde výhradně na přilepšení
našim žákům. Je to však také výtěžek
z tomboly, za kterou opět děkujeme
všem
sponzorům,
a
také
z
konzumace, kterou zajišťujeme jako
vše na plese bez nároku na
odměnu za práci. A pak je nám líto,
že i přes lidové ceny v baru k nám
někteří hosté přicházejí

obtěžkáni vlastními zásobami pití... a
do baru si dojdou jen pro skleničky.
Chceme věřit, že v příštích letech se
s podobným jevem už nesetkáme.
Vy také?
Ples je za námi a na kontě SRPŠ to je
poznat. Jsme rádi, že se nám práce
podařila, a pomalu se začínáme těšit
na příští rok.
Zuzana Kokaislová

Poznáváme své sousedy
V rámci projektu „Krůček po krůčku
do sousední země“ proběhla ve
středisku Na Valech již dvě setkání
s vyslankyní z Německa, která dětem
z přípravné třídy a 3. C přiblížila
Německo a němčinu, jako jazyk
našich sousedů. Děti se adekvátní
formou seznámily s jazykem a
kulturou sousední země, prožily dvě
dopoledne plná her a zábavy.
V budoucnu
plánujeme
realizaci
společných setkání dětí s vrstevníky
ze sousední země. Vzhledem k tomu,
že
projekt
bude
probíhat
i
v následujícím roce, mají se děti jistě
na co těšit.
Marie Braucci
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Zajímají vás odpovědi na otázky: Co
exekuce vlastně je? Jak se exekuce
provádí? Co všecko může exekutor
zabavit? Může zabavit celou mzdu?
Může se člověk bránit, když mu
vezmou z bytu věci, které mu nepatří?
Co to znamená, když exekutor oblepí
věci v bytě? Co když má člověk
exekucí více?
Pak vás občanské sdružení Kotec
(Terénní program) zve na besedu na
téma EXEKUCE. Proces exekuce
představí přímo exekutoři - pracovníci
Exekutorské komory Exekutorského
úřadu. Budete mít možnost se
exekutorů na cokoliv, co se týká
exekucí, zeptat. Beseda je určena
široké veřejnosti! Koná se 24. dubna
2013 v sále Městského kulturního
střediska v Tachově, od 17 hodin.
Beseda je zdarma!
Mgr. David Klaus

Duben v domě dětí a mládeže
5. a 6. 4. Noc s Andersenem
18. 4. Skorobiatlon – pro všechny
sportovce i nesportovce, od 14 h
v tělocvičně ZŠ náměstí
24. 4. Výtvarná dílna pro děti a
dospělé – smaltování, enkaustika
(malování žehličkou). Začátek v 16 h
v klubovně DDM.
27. 4. Turnaj ve stolním tenisu - pro
děti a dorostence. Začátek turnaje je
v 9 h v aule ZŠ náměstí. Prezentace
proběhne od 8.30 do 8.55. Přihlášku
odevzdají všichni hráči do 24. dubna
v DDM Planá nebo odešlou na email:
l.vivodikova@seznam.cz. Hráči budou
rozděleni do jednotlivých kategorií.
Pro vítěze jsou připraveny diplomy a
odměny.
30. 4.
Pálení čarodějnic - ve
spolupráci s MKS Planá – na
koupališti.
Připomínáme:
Fotografická soutěž 2013 - Dům dětí
a
MKS
Planá
ve
spolupráci
s Fotografickým
spolkem
Planá
vyhlásily fotografickou soutěž na téma
ČLOVĚK, ZVÍŘE (samozřejmě to
může být jen člověk, pouze zvíře
nebo můžete na svém snímku
zachytit člověka a zvíře). Zúčastnit se
mohou děti a dospělí, každý soutěžící
může odevzdat max. 3 snímky.
Uzávěrka soutěže bude 26. dubna.
Vaše práce vyhodnotí odborná
porota; na vernisáži v měsíci květnu
vyhlásíme vítěze a zahájíme výstavu.

Fotografie
zasílejte
na
e-mail
l.vivodikova@seznam.cz
nebo
přineste fotografie na CD, DVD,
flashdisku do DDM nebo MKS.
Nezapomeňte na jméno, věk a adresu
autora.
Pro zájemce je na léto připraven
Příměstský tábor.
Začínáme
v pondělí 1. července, kdy nás čeká
výlet na Prelát – Mariánské Lázně.
V úterý pojedeme do bazénu. Středa
bude patřit cestě na hrad Seeberg a
ve čtvrtek 4. července si zahrajeme
v Tachově
bowling
a
minigolf.
Přihlášky (pozor, počet míst je
omezen) a bližší informace získáte
v kanceláři DDM.
L.Vivodíková

ŘKC v Plané
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 Broumov – mše
sv.
Pátek 5.4. v 16.30 h – adorace a mše
sv., v 18 h fara Planá – Setkání
Spolku pro sv. Annu s rodáky.
Úterý 30.4. v 17 h mše sv. a májová
pobožnost
Středa 8.5. v 9 h Kladruby - Diecézní
pouť, výročí 20 let diecéze.

KOS oslavil narozeniny

V březnu roku 2010 se na Plánsku
vyklubal z vajíčka KOS. Sotva vystrčil
nos z hnízda, postavil se, rozhlédl se
a viděl, jak je svět krásný. Bodejť by
ne, začínalo jaro. Jak tak chvíli
koukal, zahlédl sem tam něco, co se
mu tak úplně nelíbilo a co by šlo
zlepšit. Začal tedy přemýšlet, co by
pro to mohl udělat.
KOS totiž není jen tak obyčejné kose,
ale nezisková organizace, která si
dala do vínku hned několik ne zrovna
malých úkolů. Dělat kvalitní kulturní
akce, upozorňovat na stav drobných
památek v krajině a spolu s lidmi z
okolí je zachraňovat. Když už jsou
krásné, a ony krásné jsou, i ty

poničené, pořádá k nim výlety. A
nejen k nim, posledním jejich
nápadem je naučná stezka hledající
Plánskou vodu. A Plánská voda není
jen tak ledajaká, od středověku až do
současnosti se za touto vodou
pořádaly poutě a ona mnohým lidem
pomáhala.
Projekt, který nazval „Voda PRO
ŽIVOT v Plané“, si podali do
programu LEADER MAS Český
Západ - Místní partnerství; byli
úspěšní a získali tak pro Planou a
okolí přes 200 tisíc korun na jeho
realizaci.
Tak se malý KOS dokázal během tří
let postavit na roveň svým kolegům
neziskovkám, jakými jsou Hornickohistorický spolek, občanské sdružení
Michalovy Hory, sdružení Pomozme
si sami a mnohá další. A nejen to, on
je i leckdy předčí, především svými
krásnými nápady na kulturní akce pro
malé i velké jako je Výlet Andělů,
Výletní bál anebo oblíbené Výletnění.
Zajímavý a zcela originální je také
nápad adopce drobných památek:
„Pamatujme na památky - adopce
nablízko“.
Přejeme mu, ať mu elán a pracovní
nadšení a nové nápady dlouho vydrží.
Mirka Válová MAS Český Západ Místní
partnerství
a
občanské
sdružení Pomozme si sami.
P.S: na závěr otázka: „Má KOS
vždycky žlutý NOS?“

Členky dámského klubu
vzpomínají ...
Dámský klub v Plané letos vstupuje
do své šestnácté sezóny. Zdá se to
neuvěřitelné, ale je to tak. V březnu
1997 se konala první ustavující
schůzka za přítomnosti 15 dam. Hned
první a úspěšnou akcí byl slet
čarodějnic na koupališti, při kterém
jsme prodávaly bylinné pytlíčky
zaručeně působící na různé neduhy,
ale hlavně přivolávající zdraví, štěstí a
lásku. Plánskou veřejnost jsme
obveselovaly svým vystoupením v roli
„čarodějnic“ celkem šestkrát.
Na našich pravidelných měsíčních
setkáních si povídáme, vyměňujeme
recepty s jejich ochutnávkou, zveme
mezi
sebe
zajímavé
hosty,
oslavujeme
narozeniny,
Vánoce,
Silvestr apod. Společně chodíme na
různé kulturní akce pořádané v Plané
i v okolí, jezdíme na zájezdy,
navštěvujeme
koncerty,
výstavy.
Nevynechávaly jsme
ani
dříve
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pořádanou Plánskou strunu, taneční
večery pro dříve narozené, a další.
V únoru t.r. jsme se vymaškařily pro
plánský
masopust
a
předtím
v listopadu jsme si užívaly na
Martinském posvícení v kině, na které
jsme také napekly spoustu tradičního
pečiva nejen pro sebe, ale i pro
ostatní účastníky.
Je opravdu na co vzpomínat. A tak při
prohlížení kronik, fotografií, filmů,
připomenutí
různých
veselých
historek jsme konstatovaly, že naše
činnost byla opravdu bohatá a pestrá
– jen škoda, že ten čas tak letí.
A co si přejeme do dalších let?
Hlavně zdraví, jen tak dál a vydržet!!
Marie Neubergová

Zamyšlení předjarní
Naše městečko Planá má velmi
starou historii. Původní čeští osadníci
nám zanechali dva kostely, ze
středověku
pochází
gotické
a
renesanční domy na náměstí, které
budovali čeští i němečtí obyvatelé.
Tak bychom mohli historií procházet
dále. V první polovině dvacátého
století bylo postaveno mnoho velkých
významných budov, ať to byly školy,
nemocnice či soud. Protože se bylo
v Plané a v okolí na co dívat, začaly
vznikat vyhlídkové cesty s kamennými
lavičkami. Poté se na vyhlídkové
cesty zapomnělo. Kamenné lavičky
kdosi odvezl, zřejmě je použil jako
stavební materiál a cesty zarostly. Po
čase přišla zase doba, kdy se
vyhlídkové cesty počaly obnovovat.
Třeba ta na rozhlednu z parku v
Plzeňské ulici. Kamenné lavičky byly
nahrazeny dřevěnými. Záměrně píšu
byly, protože dneska už tam nejsou.
Na rozhlednu po té cestě určitě chodí
hodně lidí, k odpočinku jim však
poslouží
pouze
jedna
lavička
uprostřed stoupání. Po těch dalších,
nad parkem a v dřevěném altánku u
rozhledny, zbyly pouze železné
úhelníky, ke kterým byly lavičky
přišroubovány. Marně přemýšlím o
důvodech, proč lavičky zmizely.
Posloužily někomu pro posezení na
jeho pozemku, či snad s nimi někdo
zatopil? Druhá varianta mi ale připadá
nepravděpodobná,
vždyť
daleko
jednodušší je odtáhnout kus suchého
stromu, který leží vedle, než složitě
odmontovávat lavičky. Je tu ještě
jedna možnost. Kdosi chtěl lavičky
ochránit a na zimu je uklidil. Udělal-li
někdo ten ušlechtilý skutek, zajisté se
tam na jaře lavičky objeví. Pokud je
někdo odcizil, měl by se zamyslet a

na jaře je tam také vrátit. Vždyť
poskytovaly odpočinek maminkám
s dětmi i starým lidem, kteří se vydali
na procházku.
Miloslav Antropius

Když děti znají cenu lidskosti
V půli ledna jsem slyšela reportáž o
snaze studentů Gymnázia Open Gate
v Babicích u Prahy nominovat sira
Nicholase Wintona na Nobelovu cenu
za mír. Ještě týž den jsem zašla za
ředitelem naší základní školy, panem
Lubošem Beranem, jestli by se
pokusil získat děti pro podporu této
akce. Byl trochu skeptický, ale řekla
jsem mu, ať dětem věří, že děti jsou
úžasně citlivé médium. Slíbil, že se
poradí s kolegy a něco spolu vymyslí.
Toho dne jsem mu nechala 2
podpisové archy (pro 22 podpisů)
s nadějí, že se naplní.
Celé akce se ujala paní učitelka Jana
Stoklasová, které se s pomocí
ostatních kolegyň povedlo ve velice
krátké době zorganizovat pro žáky 2.
stupně promítání dokumentárního
snímku Matěje Mináče Nickyho rodina
s následnou besedou. Po besedě bylo
ponecháno na vlastní vůli každého ze
žáků, jestli se na petiční archy
podepíše. Za týden mi pan ředitel
poslal obálku s podpisovými archy
zpět, abych je doručila studentům
z Babic.
Musím přiznat, že jsem byla dojatá,
když jsem zjistila, že „se archy
namnožily“ na 15 a byly podepsány
od shora až dolů. Bylo na nich celkem
150 podpisů, z čeho 130 „dětských“,
zbytek doplnil pedagogický sbor.
Nevím, kolik z dětí se svěřilo rodičům
o svém rozhodnutí podpořit své
vrstevníky v jejich snažení. Za
každých okolností mám potřebu Vám
to sdělit aspoň dodatečně touto
formou.
Zároveň bych chtěla poděkovat všem
paním učitelkám, které dokázaly v tak
krátké době vše zorganizovat a
hlavně vzbudit zájem tak početné
skupiny dětí.

A všem rodičům bych chtěla vzkázat,
že bez ohledu na to, jestli pan Winton
Nobelovu cenu dostane nebo ne,
všichni můžou být na své děti právem
hrdi a největší odměnou pro děti
bude,
až
jim
to
řeknou.
S poděkováním
MVDr.
Mária
Slepičková Ph.D.
Pozn. redakce: článek je daleko
rozsáhlejší, zveřejněn je v redukované podobě, plné znění najdete na
www.městoplana.cz v oddílu Plánský
měsíčník.

Umění spojuje
11.
března
v podvečer
se
v MuseumsQuartier v Tirschenreuthu
konala vernisáž výstavy „Kunst
verbindet – Umění spojuje“. Jedná se
o výběr toho nejlepšího ze sbírky
moderního umění města Planá.
Měl jsem možnost se na přípravě této
výstavy podílet. Přitom jsem si znovu
uvědomil, jak mimořádnou hodnotu
tato
sbírka
pro
naše
město
představuje.
Sbírka se začala rodit v polovině 90.
let spolu se vznikem městské galerie
Ve věži. Pochází výhradně z darů
vystavujících umělců. Během let se
podařilo shromáždit na 70 výtvarných
děl, obrazů i trojrozměrných objektů.
Je až kupodivu, že v našem malém
městě vystavovali a svá díla nám
věnovali umělci takových jmen, jako
např. Jitka a Květa Válovy, Jiří
Anderle, Oldřich Kulhánek, Jiří Kolář,
Olbram Zoubek, Adolf Born, Vladimír
Preclík.
Za zrodem městské galerie a celé této
mimořádné sbírky stála zejména paní
Alena
Mrovcová;
bez
jejího
entuziasmu, rozhledu a kontaktů
bychom tuto sbírku neměli.
V naší sbírce moderního umění
máme něco, čím se můžeme opravdu
chlubit a čím se výrazně pozitivně
odlišujeme od jiných měst v našem
regionu. Myslím, že i v partnerském
Tirschenreuthu
vzbudila
patřičný
zájem.
Je pouze škoda, že naše město nemá
vhodný prostor, kde by mohla být
naše sbírka souborně vystavena.
Původně se počítalo s kostelem Petra
a Pavla, tam však vadí přílišná
vlhkost. Podkrovní sálek Městského
kulturního střediska zase nevyhovuje
prostorově. Trvale je tedy možno
zhlédnout roztroušeně pouze část
sbírky, a to obrazy na MKS a na
radnici a objekty v kostelíku P+P.
Možná,
podaří-li se
uskutečnit
přestavba kina na víceúčelové
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kulturní zařízení, že se místo najde
tam.
Galerie Ve věži žije dál, díky dobré
dramaturgii se dále daří představovat
díla předních českých umělců. Chtělo
by to možná trochu lepší propagaci,
aby byla galerie více „viditelná“.
Opravdu v okolí nikdo nic podobného
nemá.
Na závěr se pokusím přeložit pár slov,
která řekl Simon Schama, známý
britský historik umění a autor
jedinečného seriálu BBC Power of
Art: „Umění je nepřítelem všednosti a
nudy. Zastaví nás na naší cestě vysokovoltážním úderem znepokojení;
připomíná nám, co může lidskost
vykonat na pozadí denní ubíjející
rutiny. Vezme nás do míst, o cestě
k nimž by se nám ani nesnilo. Přiměje
nás podívat se znovu na to, co jsme
považovali za samozřejmé.“
Pavel Nutil

Soutěž ve zdobení perníčků

Dne 13. března t.r. proběhl druhý
ročník soutěže ve zdobení perníčků a
prostírání velikonoční tabule pořádané SOU a ZŠ Kostelní v Plané.
Tentokrát nás poctila svou přítomností
i starostka města Planá paní Mgr.
Martina Němečková, která je ve
zdobení perníčků sama velmi zdatná.
Soutěže se zúčastnili žáci středních
odborných učilišť ze Stodu, Domažlic,
Plzně a Mariánských Lázní. Vítězem
letošního ročníku se stalo družstvo
SOU Stod vedené paní Bc. Martou
Zoubkovou. Našemu týmu uniklo třetí
místo o jeden jediný bod, ale nám to
nevadilo. Podstatné je totiž nejen
umístění, nýbrž i celková pohodová
atmosféra během soutěžního klání a
možnost sbírat nové zkušenosti od
ostatních týmů. Doufáme, že se v
následujícím školním roce opět
setkáme v přátelském ovzduší při
porovnávání učňovských dovedností
a kreativity.
Za SOU a ZŠ Ing. Iva Holá

Blahopřejeme ….
…všem plánským občankám a
občanům, kteří v měsíci březnu t.r.
oslavili svá životní jubilea. Jsou to
paní a pánové Štefan Conkov,
Miloslava Filušová, MUDr. Alexandr
Kókay, Marie Laníková, Zdeněk
Mařík, Josef Staněk, Jiří Trkovský.

Cafe Bar Barisimo
je tu stále pro Vás.
Přemýšlíte, kam si jít posedět s kamarády,
s přítelkyní na kávu, oslavit výročí, nebo
kde upořádat narozeninovou párty, či
soukromou akci?
Neváhejte a navštivte nás.
Zveme Vás na výbornou kávu J. Meinl.
Samozřejmostí je nabídka koktejlů, točená
kofola,
Chodovar 11°, Pilsner Urquell 12°, teplé a
studené nápoje, alkoholické i
nealkoholické, zmrzlinové poháry, malé
občerstvení v podobě
dozlatova upečené bylinkové bagety
s rajčaty, mozzarelou, bazalkou a
olivovým olejem, moučníky, denně čerstvý
jablečný závin a mnoho dalšího...
A to vše si můžete také vychutnat na naší
venkovní terásce.

Najdete nás v prostorách
bývalé restaurace Květinka,
nám. Svobody 17
Otevřeno: ST- ČT 11.00 – 23.00,
PÁ 11.00 – 02.00, SO 14.00 – 02.00

Dík za oslavu MDŽ
Děkuji tímto ZO KSČM za uspořádání oslavy MDŽ dne 8. března t.r.
na koupališti v Plané. Bylo to velmi
pěkné pobavení. Hrál nám bezva
harmonikář, příjemný a pěkně zpíval.
Ještě jednou velké díky.
Jindřiška Polívková

Prodám levně zánovní
laminátovou kanoe.
Dr. Kučera, tel: 374 798 221
Prodám byt 2+1 s garáží včetně
lodžie. Byt 68 m2, garáž 26 m2,
sklep 16 m2. Informace
na telefonu 728 517 434.

R. K. nevolat.
Prodám, popřípadě pronajmu byt
2+1 v Plané. Uvolním po domluvě.
Kontakt 374 794 503
nebo 723 550 639.
Malířské a lakýrnické práce, nátěry
střech a fasád a malování schodišť.

Vlastimil Švejda
Tel. 374 794 895, 737 925 664

Aktuality a novinky naleznete na
facebooku Bar Barisimo.

Info na tel. : 602 490 272

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

ZÁMECKÝ SKLÍPEK V PLANÉ
PRONÁJEM PROSTOR
200 m2 s krbem, klimatizací a
toaletami dle požadavků EU.
VHODNÉ PRO DISKOTÉKU,
NEBO JAKÉKOLI HUDEBNÍ
PRODUKCE,
s kapacitou do 100 osob.

Informace na tel: 721 380 096

trasa č.46 Oldřichov /Tachov/
 13 h Oldřichov /na návsi/
 14 h Ctiboř /vedle obchodu/
 14.30 Chodský Újezd /na návsi/
 15 h Chodová Planá /parkoviště za
bývalým Domem služeb
 15.30 Drmoul /před OÚ/
 16 h Velká Hleďsebe /parkoviště u
Motorestu/
 16.30 Stará Voda /proti aut. Zastávce/
 17 h Rájov /autobus. zastávka/
Prodej 22.4.2013

Pozor, mimořádná
akce!!!
se koná v prodejně Pohoda,
Planá, Tylova 165, Po-Pá 10-12 13-17
Slevy: nových dětských kočárků,
postýlek, autosedaček, podsedáků
i židliček.
Akce dětský bazar za smluvní ceny,
potrvá pouze do vyprodání zásob.
Dále nabízíme nové zboží: mladou
módu,obuv,koženou galanterii,
bižuterii a šperky.
Ušetříte čas i pohonné hmoty vydané
za nákupy mimo Planou. I u nás v Plané,
nakoupíte zboží z kvalitních materiálů.
Nabízím kvalitu za dobré ceny, proto
neváhejte a využijte této nabídky.
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Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří:
12-18týd.
cena: 120-180,- Kč
Chovní kohoutci 12-18týd.
120-180,- Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3týd.
70-90,- Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
1-3týd.
70-90,- Kč
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové
kačeny/
1-3týd.
110-130,- Kč
Husy bílé
1-3týd.
140-160,- Kč
Husy landenské 1-3týd.
140-160,- Kč
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.
-

Služby v zahradnictví Baier
Vám nabízejí:
Provzdušnění, pískování a hnojení trávníků
Odstranění mechu a plevelů
Pro svěžest a hustotu trávníku dodáme živiny

Řez jabloní
Při objednávce do 10.4.2013 - sleva 10%
Dále nabízíme údržbu zahrad, návrhy a realizace.
gardenba@seznam.cz,

GSM: 606 420 751, Bc. Jiří Baier, DiS.

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

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

Prodám dveře vchodové plastové
bílé a zlatý dub. Dále plechové dveře
do stávající zárubně a kompletní
oplocení - bránu, branku a pletivo.
Nové z neuskutečněné stavby.
Dopravu zajistím. Tel.: 777106709
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PLÁNSKÝ BIOGRAF
Středa 10.dubna
17.00 hodin
vstupné 70 Kč

DUBEN
USA
99 min.

2013

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Středa 17.dubna
20.00 hodin
vstupné 70 Kč

ČR
97 min.

CROODSOVI

HLEDÁ SE PREZIDENT

Dobrodružná animovaná komedie vypráví
příběh první pravěké rodiny na světě,
která se jmenuje Croodsovi.
Od tvůrců filmu Madagaskar.

Jeden
z
historických
okamžiků
novodobých českých dějin – první přímou
volbu hlavy státu v České republice –
zachytil režisér Tomáš Kudrna v novém
dokumentárním filmu.

Pondělí 22.dubna
20.00 hodin
vstupné 70 Kč

DE/FR
96 min.

CO KDYBYCHOM ŽILI
SPOLEČNĚ?
Pondělí 15.dubna
17.00 hodin
Vstupné 70 Kč

ČR/SR
87 min.

MŮJ PES KILLER
Drama jednoho dne. Osmnáctiletý Marek
žije blízko slovensko-moravských hranic
se svým otcem vinařem a rasistickými
kamarády
hooligans.
Markovým
nejlepším přítelem je jeho pes, který je
perfektně vycvičen proti všem vetřelcům.

Sobota 6.dubna v 19.00 h,
Plánský biograf
Máte možnost navštívit nové
vystoupení známé Travesti skupiny
Divoké kočky.
Vstupenky 170 Kč.

Annie, Jean, Claude, Albert a Jeanne
jsou nerozlučnými přáteli více než čtyřicet
let. Když jim paměť i srdce začínají
pomalu vypovídat službu a na obzoru je
přízrak domova důchodců, vzepřou se a
rozhodnou se žít společně.

Výstavní sezóna 2013 začne
4.května v 17.00 h vernisáží
výtvarnice Ivany Lomové. Dále se
můžete těšit na Jaroslava Valečku,
plánského výtvarníka Tila Ettla, nebo
manžele Spěváčkovy.

ČR
83 min.

VRAHEM Z POVOLÁNÍ –
Utrpení soudce Karla Vaše
Podplukovník v.v. JUDr. PhDr. Karel Vaš,
CSc., pomohl jako soudce a prokurátor
na smrt více než 20 nevinným lidem a
stovkám k dlouholetým trestům v době
politických procesů 50. let. Souhlasil s
natáčením a v dokumentu vysvětluje
zvrácenou logiku toho, proč je např. v
pořádku, že měl být oběšen generál
Heliodor Píka, v jehož procesu vystupoval
současně jako žalobce i soudce.

Pondělí 29.dubna
16.30 hodin
vstupné 20 Kč

ĆR
63 min.

O PRINCEZNĚ,
KTERÁ VŠECHNO VIDĚLA
Pohádkové pásmo pro děti.

26.dubna - zájezd do Divadla
J.K.Tyla v Plzni na abonentní
představení „La Gioconda“.
Odjezd autobusu: od kapličky 17.20 h
AN Planá 17.30 h.
VÝZVA! S ČÍM SI HRAJÍ (HRÁLY)

Pátek 19.dubna v 20.00 h,
Plánský biograf
Divadelní soubor při MKZ Horšovský
Týn se našemu publiku představí
s divadelní hrou Š A N G H AJ
Vstupenky 50 Kč.

Úterý 23.dubna
20.00 hodin
vstupné 60 Kč

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 .

30.dubna v 18.00 h,
městské koupaliště
Tradiční pálení čarodějnic na
koupališti v Plané, připravované ve
spolupráci s p. Vivodíkovou z DDM.
Shromáždění malých čarodějnic u
DDM je již v 17.30 h. Ani v letošním
roce nebude
chybět program
pro děti, soutěž o
nejkrásnější
čarodějnici a
hudební produkce
k tanci i poslechu
DM BAND. Podrobnosti najdete na
plakátech akce.
Vstupné 30 Kč (nad 15 let).
PŘIPRAVUJEME
8.5.2013 v 19.30 h.– zájezd do
Divadla v Mariánských Lázních na
představení Divadla Járy
Cimrmana Praha – ČESKÉ NEBE.
Vstupenky vč. dopravy – 410 Kč (přízemí a
balkon).

Rezervace MěKS Planá.

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