Slovo starostky
Petice pro nemocnici v Plané
Dva roky po tom, co stát vynaložil
zhruba 320 milionů Kč na rozšíření
nové části nemocnice v Plané, byla v
létě 2002 utlumena její činnost.
V roce 2004 byla nařízena exekuce a
v roce 2005 byl na nemocnici
prohlášen konkurz. Přes veškeré
kroky zástupců měst a obcí našeho
regionu byla v roce 2007 prodána.
V roce 2008 byla po rozsáhlé
rekonstrukci otevřena a je od té doby
provozována společností SWISS
MED CLINIC s.r.o. (dále jen SMC).
Nemocnice SMC poskytuje špičkové
zdravotní služby a je velmi dobře
hodnocená hospitalizovanými pacienty. Provádí operace v režimu tzv.
jednodenní chirurgie, která umožňuje
provádění méně závažných operačních výkonů s následnou 1-2denní
hospitalizací. V roce 2012 bylo
provedeno přes tisíc operací. V
odborných ambulancích je ročně
ošetřeno kolem 15 tisíc pacientů.
Podmínkou pro maximální efektivitu
provozu této nemocnice pro okolní
obyvatele je rozšíření spektra
smluvních výkonů.
Jsme velmi rádi, že objekt nemocnice
nadále slouží k poskytování zdravotní
péče. Nic to však nemění na tom, že
systém
poskytování
zdravotních
služeb ve správním území ORP
Tachov je nedostatečný. V důsledku
toho, že k 1. lednu byla omezena
akutní lůžková péče v nemocnici v
Mariánských Lázních, která sice patří
do jiného kraje, přesto ji ale dříve
hojně využívali i obyvatelé z
Tachovska, vzniklo na mapě ČR
nikde se neopakující rozsáhlé území
bez nemocnice s akutní lůžkovou
péčí. Podmínka geografické dostupnosti a Nařízení vlády 307/2012 Sb.,
podle kterého je nejdelší možná
dojezdová doba k poskytovateli
lůžkové péče v základních oborech
max. 60 minut, není u mnoha obcí

splněna. Tato velmi vážná situace,
která trvá již řadu let a v rámci
nejrůznějších úsporných opatření se
spíše zhoršuje, nás přiměla k tomu,
pokusit se vyvolat nová jednání
všech zainteresovaných stran.
Proto vyzývám Vás, občany, kterým
není tato situace lhostejná, připojte
svůj podpis pod Petici za znovuotevření nemocnice základního typu
pro region Tachovska! Petiční archy
naleznete od 1. do 31. května v přízemí radnice, v nemocnici před
interní ambulancí MUDr. Pavce,
v 1. patře polikliniky před ordinací
MUDr. Marešové a v prodejnách
Tesco a Penny.
Během měsíce června pak budou
všechny petiční archy společně s
průvodním dopisem a žádostí o
řešení zaslány ministru zdravotnictví,
hejtmanovi
Plzeňského
kraje,
zdravotnímu radovi a řediteli VZP.
V měsíci dubnu jsem po osobním
jednání
s
panem
premiérem
Nečasem i jemu zaslala dopis, ve
kterém ho informuji o výše popsané
závažné situaci v našem regionu.
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Děkuji předem za podporu této
petiční akce, protože jakákoliv
jednání, která by se podařilo na jejím
základě vyvolat, mohou být pro nás
všechny jen přínosem.
Mgr. Martina Němečková

Nepřehlédněte dále v listu
4.5.

vernisáž první letošní výstavy
v Galerii ve věži
5. 5. oslavy osvobození města
3.-6.5. Slavnosti svobody Plzeň 2013
9.5.
Kino - 68.výročí osvobození
25.5. den dětí na koupališti
1.- 2.6. Bonsai Merklín

STP zve do divadla
Plánská organizace Svazu tělesně
postižených pořádá pro své členy
v pátek
31.
května
návštěvu
divadelního představení v divadle v
Chebu „Jak utopit dr. Mráčka“.
Odjezd ve 14.30 h, cena včetně
vstupného 200 Kč. Informace a
vstupenky v prodejně hraček pod
autobusovým nádražím u p. Ansla.

Očkování psů proti vzteklině

SOČ Černošín

V Plané bude pan doktor Krys
očkovat ve své ordinaci v Kyjovské
ulici každé úterý a čtvrtek od 16 do
18 hodin. V obcích proběhne
očkování v těchto termínech:
7. května: 18.15 Svahy, 18.45 Vížka,
19.00 Boudy a 19.15 Zliv
9. května: 18.15 Týnec, 18.45
Vysoké Sedliště a 19.00 Dolní
Sedliště
14. května: 18.15 Karlín
Cena 100 Kč za 1 psa. Možnost
provést očkování trojkombinací. Lze
provést i odčervení psů. Očkovací
průkaz s sebou.
V Pavlovicích bude očkovat pan
doktor Heller 18. května v místech:
u obchodu od 14 do 14.15 h,
křižovatka mlýn od 14.20 do 14.35 h,
nádraží od 14.45 do 15 h. Očkování
je povinné dle zákona pro psy starší
šesti měsíců.
Cena za psa je 100 Kč, za
trojkombinaci
220
Kč.
Možno
zakoupit pro psy i kočky tablety proti
červům a léky proti blechám a
klíšťatům. Očkovací průkaz s sebou.

Co je to Sdružení obcí pro
vybudování a provozování skládky
Černošín (SOČ) ?
Sdružení bylo založeno v roce 1993
Smlouvou o založení sdružení měst a
obcí
okresu
Tachov.
Hlavním
důvodem bylo to, že v té době nabyl
platnosti nový zákon o odpadech a
bylo jasné, že bude muset být
vybudována
nová
skládka
komunálních odpadů již podle
moderní legislativy. Město Planá bylo
jedním ze 14 zakládajících členů.
V současné době má sdružení 31
členů.
Za účelem vybudování a provozování
skládky komunálních a jiných odpadů
v Černošíně byla v roce 1993
založena dceřiná společnost. V
současné době je SOČ jediným
vlastníkem této společnosti s názvem
EKODEPON s.r.o. Tato společnost
rozšířila svou působnost i na skládku
v Kladrubech.
V roce 2007 sdružení vybudovalo
v Černošíně zařízení na třídění
odpadu. Zde se třídí zejména plasty
a papír svážený ze širokého okolí.
Pro provozování této třídicí linky byl
založen společný podnik Eko-I
recykling s.r.o. (Ekodepon s.r.o.
spolu s firmou IGRO s.r.o.)
Společnost
EKODEPON
s.r.o.
provádí rovněž svoz komunálního,
velkoobjemového a nebezpečného
odpadu
prostřednictvím
vlastní
techniky. Významnou činností této
společnosti je také provozování
sběrných dvorů, včetně sběrného
dvora v Plané.
Pavel Nutil, místostarosta

Pozvánka do Černošína Sdružení obcí pro vybudování a
provozování
skládky
Černošín
pořádá u příležitosti výročí 20 let
od svého založení Den otevřených
dveří ve své dceřiné společnosti
EKODEPON s.r.o. a zve občany
členských obcí sdružení a širokou
veřejnost v sobotu dne 18. května do
areálu skládky v Černošíně.
Program:
11 h otevření areálu pro veřejnost,
12-13 h dechová kapela Chodovarka,
13 - 13.15 h slavnostní zahájení a
přivítání hostů, 13.15 - 14.45 h
Chodovarka,
15-15.30 Divadelní spolek Divoch,
15.30-15.50 ukázka country tance,
16-18h M.H.S. country skupina
z Plzně.
Pro návštěvníky je dále během
celého odpoledne připraveno:
ukázka
techniky
používané
společností EKODEPON, přednášky
o odpadovém hospodářství ve
školicím středisku, promítání krátkých
filmů o nakládání s odpady, prohlídka
provozu třídicí linky, prohlídka
skládky, soutěže a atrakce pro děti.
Občerstvení je zajištěno formou
stánkového prodeje.

Městské kulturní středisko zahájí
letošní výstavní sezónu výstavou
obrazů Ivany Lomové.
Ivana
Lomová
začínala
jako
ilustrátorka.
Od
roku
1984
publikovala své kresby v novinách a
časopisech Mateřídouška, Ohníček
nebo Sedmička. V devadesátých
letech se začala věnovat volné
tvorbě.
Hlavní témata její práce se týkají
společenských a rodinných rituálů,
dětství, vztahů mezi blízkými lidmi,
ale i samoty a osamění. Ivana
Lomová vytváří tematické cykly –
např. Muži a ženy, Dětství, Čas, Noc,
Ráj, Samota, Kavárny, Cestující které většinou vystavuje samostatně.
My budeme mít však možnost
zhlédnout výběr z několika cyklů. Při
práci Ivana Lomová používá vlastní
fotografické předlohy, které však
malířskou cestou transponuje tak, že
vytvořený obraz se noří hlouběji než
fotografie, a odkrývá nám tak jistou
tajuplnost, která nás v našich
životech obklopuje.

SLAVNOSTNÍ FILMOVÉ
PŘEDSTAVENÍ
v rámci oslav

68. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ
ČESKOSLOVENSKA
PLÁNSKÝ BIOGRAF
Středa 9.května
18 hodin
Výstava sovětských válečných plakátů

DÍVALI JSME SE SMRTI
DO TVÁŘE

„Letná“ , 2012, olej na plátně, 90x120 cm

Vernisáž výstavy
proběhne v sobotu
4. května 2013 od 17 hodin.
Těšit se můžeme na osobní účast
Ivany
Lomové,
která
přislíbila
pohovořit o své práci a pro
návštěvníky okomentovat některé
vystavené obrazy.
Výstava potrvá do 5. června 2013.

ruský film

Dušan Kokaisl
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Pozvání
na besedu o oddlužení
Zajímají vás odpovědi na otázky: Kdy
můžu žádat o oddlužení? Co musím
splňovat za podmínky? Co když
nezvládnu plnit podmínky oddlužení,
co pak? Co když už jsem jednou
podal návrh na oddlužení a byl mi
zamítnut? Můžu podat návrh znovu?
Nabízí se mi oddlužovací agentura,
že udělá všecko za mě, chtějí po mě
ale zaplatit?
Pak vás občanské sdružení Kotec
(Terénní program) zve na besedu na
téma ODDLUŽENÍ. Proces oddlužení
představí přímo finanční poradci pracovníci organizace Člověk v tísni,
kteří své klienty provázejí procesem
oddlužení. Budete mít možnost se
lektorů na cokoliv, co se týká
oddlužení, zeptat. Beseda je určena
široké veřejnosti! Koná se 15. května
v sále Městského kulturního střediska
v Tachově, od 17 hodin.
Beseda je zdarma.

Plánské Farmářské trhy…

Mnozí návštěvníci trhu si všimli i
prázdných míst mezi prodejními
stánky. Ne vždy totiž přijedou všichni
prodejci, kteří nám svoji účast při
ověřování, několik dní před konáním
trhů, přislíbí. A většinou se ani
neomluví. Je potom zcela nemožné
zajišťovat za ně náhradu ve chvíli,
kdy trh již začal a kdy už je jasné, že
to „jejich“ tradiční místo zůstane
prázdné. Velmi těžko se to potom
vysvětluje zákazníkům, kteří si cíleně
přišli pro sortiment, co z neznámých
důvodů nedorazil… Ale i přesto je
dnes možno říci, že Plánské
Farmářské trhy se postupně staly
oblíbenými tak, jako v jiných městech
a místech naší republiky. Doufejme,
že to bude jev nejen trvalý, ale stále
vzrůstající…

Oslava Dne dětí
DDM a MKS Planá zve všechny děti
a rodiče na Den dětí v sobotu
25. května na plánském koupališti.
Program: škola žonglování, klaunka
Pepina,
vystoupení
zájmových
kroužků – zumba, taneční kroužek,
aerobik, vystoupení bubeníků, dívčí
hudební skupina LENTILKY, taneční
vystoupení - American Linedancing z
Městského domu dětí a mládeže
Dráček Mariánské Lázně, hra na
africké bubny, lukostřelba, soutěže
pro malé i větší děti, výtvarné dílny,
malování na obličej.
Občerstvení
zajišťuje
Václav
Nekovář.
Vstupné: dospělí 30 Kč,
děti (MŠ) 1 Kč, děti (ZŠ) 2 Kč.

…se budou tento měsíc konat
v pátek 17.května 2013 od 9 do 16
hodin na již tradičním místě –
v Sadové ulici u Hornického muzea.
Poprvé jsme v dubnu vyzkoušeli
změnu a uspořádali je v pátek –
v den, kdy většina lidí nakupuje na
víkend a tak má v prostoru u
Hornického
muzea
jedinečnou
příležitost si nejdříve nakoupit kvalitní
potraviny a víkendový nákup pak
doladit
v některém
z blízkých
marketů. Ohlasy na tuto změnu byly
v drtivé většině pozitivní, tak uvidíme,
zdali se pátek stane pro tento účel
vhodnějším dnem, nežli sobota.
Stejně tak čas zakončení trhů
posouváme na 16. hodinu, protože
jsme si vyzkoušeli, že po této hodině
je účast nakupujících takřka nulová.
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Slavnosti svobody Plzeň
2013
Letos již po čtyřiadvacáté se Plzeň
první květnový víkend zahalí do
pruhů a hvězd a vrátí se v čase do
roku 1945. Od pátku 3. května do
pondělí 6. května se návštěvníci
města mohou vedle tradičních
turistických cílů těšit na mimořádnou
událost, kterou květnové oslavy
osvobození bezesporu jsou. Emotivní
setkání s válečnými veterány,
historické vojenské kempy, kolona
historických vozidel v ulicích města,
víkendový kulturní program a každý
rok další a další zajímavosti a
novinky – to jsou Slavnosti svobody
Plzeň. Poprvé v historii bude součástí
oslav Týden s armádou, město
představí novou tematickou výstavu
fotografií jednoho z amerických
osvoboditelů,
zajímavé
novinky
chystají i jednotlivé military kluby.
Proluka v Křižíkových sadech,
prostor před KD Peklo v Pobřežní
ulici a park za OC Plaza nabídnou
ukázky každodenního vojenského
života, výstavy zbraní, dobové
techniky a vozového parku, ale i
tematická setkání a zajímavosti z
historie a vojenství. Nabitý program
kempů bude i letos vyvažovat bohatá
kulturní nabídka. V pátek na náměstí
Republiky vystoupí Miro Žbirka, v
sobotu se se představí Hudba Hradní
stráže Policie ČR, večerní program
zahájí Taxmeni, které vystřídá
skupina Plavci.
Nezapomenutelným bude již tradiční
setkání s veterány v kulturním domě
Peklo v Pobřežní ulici. V neděli od
9 do 13 hodin bude Peklo patřit
sběratelům na Militaria burze.
Konvoj
historických
vojenských
vozidel Convoy of Liberty vyjede na
Klatovskou třídu v neděli 5. května v
11 hodin. Každý rok ho sledují tisíce
nadšených diváků. Největší ohlas
patří válečným veteránům, se kterými
se Plzeňané i návštěvníci setkají
po dojezdu kolony na náměstí
Republiky. Jednou ze žhavých
novinek
letošních
oslav
bude
parašutistický seskok do srdce města
s příznačným názvem „Výsadek nad
Plzní“. Odpoledne bude pódium na
náměstí patřit Banjo Bandu Ivana
Mládka, kterého vystřídají písně
Glenna Millera. Program květnových
oslav vyvrcholí v pondělí 6. května v
podvečer vzpomínkovým pietním
aktem u památníku „Díky, Ameriko!“
na Americké třídě.

Informace
o
připravovaném
programu, aktuální informace a
novinky jsou k dispozici na webových
stránkách www.slavnostisvobody.cz.

Bezpečnější náměstí
Již v loňském roce dal vlastník domu
čp. 27 v Plané, ve kterém je umístěný
podchod, na vědomí svůj záměr tento
prostor uzavřít. Podchod v minulosti
nepřinesl nic dobrého; vedení města
se proto rozhodlo tomuto záměru
nebránit, postarat se o bezpečnost
chodců i ostatních uživatelů a
vybudovat v tomto místě nový
chodník. Finanční částka 2,3 mil. Kč
je již v rozpočtu města schválena,
projekt hotový a podepsána smlouva
na realizaci, která by měla být
zahájena v polovině května. V době,
kdy budou stavební práce probíhat,
bude vjezd do náměstí Mezibranskou
ulicí uzavřen. Do náměstí se bude
přijíždět pouze z východní strany.
Součástí stavby je i odstranění
asfaltového povrchu komunikace,
vyzvednutí kostek a jejich znovupoložení v úseku Mezibranské, tedy
podél domů čp. 26, 25 a 24.
Většina z nás asi vnímá potřebu
opravit i zbylou část komunikace
stejným způsobem až na úroveň
radnice. V současné době se
dokončuje projekt, který tuto opravu
zahrnuje a řeší kromě ní i bezpečný
chodník pro chodce podél severní
strany náměstí, odstavný pruh pro
zásobování včetně mobiliáře a novou
výsadbu stromů. Revitalizace této
části náměstí by mohla být
provedena postupně v několika
etapách tak, aby nemusel být tento
prostor uzavřen. Celkové náklady
jsou odhadnuty na asi 10 mil. Kč.
Popsaný projekt respektuje zažité
zvyklosti s použitím vhodných
materiálů. Snad se najde na
květnovém
zasedání
potřebná
většina zastupitelů, kteří budou mít
odvahu tento problém neodkladně
řešit. Za současného stavu musí
řidiči (především při zásobování
provozoven) po náměstí různě
kličkovat, čímž ohrožují občany, kteří
se zde zrovna tou dobou pohybují.
Náměstí užívají a budou vždy užívat
všichni občané Plané. Každoroční
opravy asfaltového povrchu, který do
těchto prostor nepatří, je plýtvání
penězi.
M. Němečková, starostka

a předání cen fotografické soutěže
Zvíře, Člověk. Všechny soutěžní
snímky budou vystaveny v přízemí
MKS. Hudební produkce - Zuzana
Petrláková, Martin Vrška a Štefan
Vivodík.
V měsíci květnu jsme pro vás
připravili:
1. 5. od 14 h v rámci projektu
Pamatujme na památky – adopce
nablízko, organizujeme pro naše
příznivce
pracovní
setkání
zvelebení
přístupové
cesty
k
Panence Marii. Sraz u torza křížku na
začátku cyklostezky do Ch. Plané.
(bližší info pan Antropius –
tel.: 774 300 635).
16. 5. od 16 h v aule ZŠ náměstí divadelní kroužek (volná kapacita pro
děti od 6 do 15 let, kontakt – paní
Berková, tel.: 777 790 691).
18. 5. od 9 do 12 a od 14 do 18 h
tvůrčí seminář na téma „Základy
interpretace
textu“
(v
případě
vážného
zájmu
nás
prosím
kontaktujte – paní Borůvková tel.:
602 414 420)
23. 5. od 17.30 h ve spolupráci s
Hafan studiem vás srdečně zveme
na setkání s výtvarnicí Lucií Suchou,
která vystavuje svá díla v galerii sídle KOSa, Dukelských hrdinů 102,
v Plané. Autorka představí svoji
novou knížku pro děti MUJ. K vidění
budou také originální šperky mladých
designerů.
Připomínáme: multižánrový festival
VÝLETNĚNÍ 2013 proběhne ve
dnech 23. – 25. srpna.
Těšíme se na setkání s vámi!

Městská knihovna
V dubnu proběhla v knihovně akce
Noc s Andersenem. O tom, že se
uskuteční, jsme již v měsíčníku
informovali. Dnes nabízíme malé
ohlédnutí přímo z akce:
v
knihovně
nocovalo
dvacet
nejlepších
čtenářů
dětského
oddělení. Společně jsme se vypravili
na zajímavou exkurzi do Plánského
biografu, kde jsme mohli nahlédnout,
co se děje v promítací kabině. Za
zajímavý výklad touto cestou ještě
jednou děkujeme panu Vojtěchovi.
A co se dělo pak v knihovně? Četlo
se, soutěžilo a hlavně byla spousta
legrace. První spáči usnuli kolem
druhé hodiny a ty starší bylo slyšet až
do půl čtvrté!! Ráno se nikomu moc z
pelíšků nechtělo. Noc s Andersenem
2013 skončila; ať žije Noc s
Andersenem 2014!

DDM při ZŠ Planá – program
v květnu:
10. května vernisáž a vyhodnocení
fotografické soutěže
15. května výtvarná dílna – klubovna
DDM v 16.10
18. května šachový turnaj
25. května Den dětí
Soutěže Skorobiatlon 2013 konané
dne 18. dubna v tělocvičně ZŠ se
zúčastnilo 53 soutěžících. Podrobné
výsledky na webu školy. Vítězům
blahopřejeme a všem děkujeme za
účast. Děkujeme také za pomoc při
organizaci celé akce.
Fotografická soutěž
DDM a MKS Planá ve spolupráci
s Fotografickým spolkem zvou na
Vernisáž výstavy fotografií v pátek
10. května v budově MKS. Začátek je
v 18 h. Na programu je vyhodnocení
4

Provozní doba v oddělení pro
dospělé:
Po 9-12 13-17 / Út 9-12 13-16 /
St 9-12 13-18 / Čt – zavřeno/
Pá 9-12 13-15 /
a v oddělení pro děti:
Po 13-17 / Út 13-16 / St 13-17 /
Čt zavřeno / Pá 13-15.
Na květen připravila knihovna pro
malé i velké čtenáře Čarodějnický
kvíz.

Ostatní informace a aktuality z
knihovny
najdete
na
www.knihovnaplana.webk.cz
Na této adrese si také čtenáři sami
mohou prodloužit výpůjční dobu.
V sekci On–line katalog si najdou
informaci Vaše čtenářské konto a zde
po zadání Čísla průkazky a PIN sami
platnost své výpůjčky obnoví na další
období.

BONSAI Merklín 2013
10. ročník výstavy bonsají a suiseki
pod záštitou hejtmana Plzeňského
kraje se koná v areálu zámku
v Merklíně u Přeštic ve dnech
1.-2. června 2013, vždy od 9 do 18 h.
V expozici bonsají a suiseki vystavují
pěstitelé bonsají a tvůrci suiseki z
Česka,
Německa
a
Polska.
Návštěvníci se mohou dále těšit na
expozici originál japonských KOI,
aukci bonsají, workshop, pokračování
soutěže ve tvarování, skládání
origami
z
velkého
formátu,
aromaterapii a péči o zdraví, léčivé
bubnování dle šamanské tradice,
japonské
masáže
Shiatsu,
zahradnickou dílnu, Aikido a iaido,
workshop
automatické
kresby,
meditaci s léčivými kameny. Pro
zájemce
bude
zajištěn
prodej
bonsají,
potřeb
pro
pěstitele,
okrasných rostlin, bylin a minerálů.
Srdečně zvou pořadatelé.
Více na www.bonsaimerklin.cz

20. stol., které působily v českém
pohraničí pro posílení národní
identity v oblasti jazykové, kulturní,
sociální a k ochraně práv a zájmů
české
menšinové
populace.
Problematika působení NJP na
našem okrese nebyla doposud
zpracována
ani
publikována,
přednáška pracovnice muzea tedy
přináší nové a zajímavé informace k
dané otázce.
15.5. v 18 h - Výstava ke 40.výročí
založení Tachovského dětského
sboru. Kam zpěváci sboru jezdili na
tábory, jaké hráli táborové hry, kde
byli na zahraničních zájezdech, jaké
získali ceny? Vedl je Josef Brabenec,
ale kdo mu pomáhal? Jaké měli
kostýmy? A poznáte sebe nebo
někoho z bývalých členů na
dobových fotografiích?
18.5. Vítání ptačího zpěvu - sraz v
8 h u mostu přes Mži za sádkami.
Procházka Knížecí alejí s určováním
ptáků a ukázkami jejich odchytu do
sítí a kroužkování. Soutěže pro děti i
dospělé. Ve spolupráci se Správou
CHKO ČL a KS Plzeň. Průvodci:
Milena Prokopová a Pavel Řepa.
18.5. od 10 do 16 h- Mezinárodní den
muzeí - tradičně otevřeno zdarma s
kvízy a testy a drobnými cenami pro
úspěšné řešitele. V refektáři zahrajte
svým dětem loutkovou hru na téma
vybrané tachovské pověsti. Kulisy,
loutky a scénář budou připraveny.
23.5. v 17 h přednáška Co víme o
migracích černých čápů, jejíž autor,
RNDr. František Pojer, koordinuje
sledování čápů černých v ČR, byl
hlavním protagonistou akce „Africká
odysea“ a zabýval se i jejich tahem v
Mongolsku.

Hrou proti drogám

Květen v Muzeu Českého
lesa v Tachově
7.5. v 17.30 h přednáška Mgr. Jar.
Brichtové Češi na Tachovsku v 19. a
na počátku 20.století - Národní
jednota pošumavská. NJP byla
jedním ze spolků v 19. a na počátku

SOU a ZŠ Planá
Ve čtvrtek 4. dubna se na ZŠ
Zámecká 853 uskutečnila jednorázová preventivní akce zprostředkovaná občanským sdružením Kotec o.
s. Tachov. Pracovníci terénního
programu seznámili žáky formou
přednášky s komplexní odbornou
pomocí, kterou Kotec o. s. nabízí
lidem v obtížné životní situaci, a jak
těmto lidem pomáhá najít cestu ke
změně. Cílovou skupinou „Hrou proti
drogám“ byli žáci od 9 do 16 let,
rozdělení do 4 skupin, 4 stanovišť.
Zábavnou formou tak děti mohly
poznat, jaké drogy existují, jaké jsou
jejich účinky a vliv na náš organismus
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a jak drogy mění člověka samotného
i jeho život…

Na závěr pracovníci Kotce o. s.
odměnili všechny zúčastněné upomínkovými předměty, diplomy a také
pochvalou za pozornost a spolupráci.
Žáci hodnotili akci jako přínosnou,
zajímavou a poutavou. Jak sami řekli,
dozvěděli se spoustu pro ně
zajímavých informací.
Za
naši
školu
tímto
děkuji
pracovníkům Kotce o. s. Tachov za
výbornou organizaci celé akce a
těším se na další spolupráci.
Bc. Lucie Chojnová,
metodička prevence ZŠ (SOU a ZŠ)

Jak jsme prožili
Noc s Andersenem
Každý rok se na počest slavného
spisovatele
pohádek
Hanse
Christiana Andersena v některých
knihovnách přespává. Nočním životem letos žila i knihovna v městě
Planá.
Moc jsme si to užívali. Noc začínala v
pět hodin odpoledne, a to vyhlášením
vítězů
Čtenářské
ligy
(Vali
Wendlerová) a Pohádkové olympiády
(Pavlína Vomáčková). Poté, co jsme
se přesunuli ze sálu do oddělení
knihovny, začalo se číst. Vybrána
byla známá kniha Deník malého
poseroutky. Vysmátí jsme z toho
nebyli jenom my, ale i paní knihovnice, které s námi noc strávily.
Nestihli jsme sice knihu celou přečíst,
ale i malý kousek nám k tomu stačil.
Pak jsme se přemístili do blízkého
kina, kde jsme se rozdělili do dvou
skupin. Zatímco první skupina
okukovala promítací kabinu, my si
povídali v šatnách. Pak jsme se
vyměnili. Promítací kabina byla
opravdu zajímavá, ale vyměňovat ta
kola bych asi nechtěla. Vyzpovídali
jsme pana promítače a pak jsme v
sále zhlédli zpravodajský film z druhé
světové války. O něco moudřejší
jsme se vraceli, za doprovodu
studeného větru, do knihovny. Tam

na nás čekaly soutěže. První místo
obsadily Šmejdky pod vedením
Blanky Brunové. Legrace opravdu
nechyběla … Později večer nás
navštívily paní učitelky ze základní
školy, které nás naučily nové hry.
Potom se v sále konala diskotéka s
tombolou. Krátce před spaním jsme
ještě hráli pantomimu. Po těchto
hrách jsme se už klidili ke svým
spacákům. Pomalu všichni usínali a
po druhé hodině už všichni spali jako
dudci. Jen my (starší holky) jsme si
povídaly skoro do čtyř hodin. Ráno
jsme ale vstávaly jako první. Malé
spáče jsme ze spacáků dostávali s
pomocí všech sil. O deváté hodině
jsme se všichni rozloučili a vydali se
vstříc svým postýlkám. Noc to byla
krásná a my na ní budeme dlouho
vzpomínat. Poděkování patří paním
knihovnicím, které s námi měly
svatou trpělivost. Pavlína Vomáčková
a Ivana Rastočná
(redakčně upraveno)

Dámský klub chválí…
Před časem jsem na facebookových
stránkách města Planá napsala o
návštěvě
dámského
klubu
v
restauraci na koupališti. Novým
nájemcem
restaurace
se
stal
pan Nekovář z Mariánských Lázní a
nás všechny moc zajímalo, jak se
zhostí pohoštění pro náš klub. Vše
dopadlo na jedničku a všechny jsme
byly nadšenéjak z meníčka, tak ze
škály nealka, káv, čajů i vín. Obsluha
byla také dokonalá a my jsme
odcházely domů navýsost spokojené.
V duchu jsem si říkala, že nové koště
dobře mete, ale... V sobotu jsem byla
hostem na svatbě, kde téměř veškeré
občerstvení i obsluha byly v režii
pana
Nekováře
a
výsledek
byl opět bez chyby. Výborný oběd,
nápaditý a chutný studený i teplý
bufet, perfektní organizace. Pan
Nekovář je pravděpodobně člověk na
správném místě a určitě nebude od
věci, když mu za všechny plánské
popřeji jen spokojené hosty a mnoho
úspěchů v podnikání. Pokud se
někdo ze čtenářů bude chtít o
mých slovech přesvědčit, od 30.
dubna je restaurace na koupališti
oficiálně
otevřená.
Tak
tedy
neváhejte, udělejte si procházku a
vyzkoušejte i vy, jak se to dělá po
„Nekovářsku“.
Za dámský klub Marcela Hnízdilová

Klášter Kladruby
8. května 2013
Program:
9.30 oficiální zahájení pouti, přivítání poutníků
v kostele
9.45 představení historie kláštera
9.55 přednáška – Mons. Aleš Opatrný:
„Víra jako cesta čili o chození ve víře“
11.00 slavení eucharistie (při mši zpívají spojené
sbory plzeňské diecéze)
12.45 přestávka na občerstvení, hudba na pódiu
14.30 slavnostní koncert a předání ocenění
(do 16.00)
Dopoledne – program pro děti, -náctileté a mládež
(9.30 začátek na nádvoří kláštera)
Odpoledne – pokračování programu pro děti
Možnost prohlídky kláštera,
13.00 – 15.00 možnost návštěvy Pony Farm
Odjíždíme od plánské fary v 8.30 hodin.
Hlaste se u faráře, tel. 607 202 127, nebo osobně.
Naše akce mimo pravidelná setkávání v květnu 2013 :
Májové pobožnosti po mši svaté v 17 h:
úterky
30.4. - 7.5. - 14.5. - 21.5. 28.5.
První pátek 3.5. je adorace v 16.30 a mše sv. poté.
Neděle
26. 5. - po plánské mši sv. v 9 h
poutní slavnost Nejsvětější Trojice v 11 h
v Zadním Chodově.
Ve čtvrtek 30.5. je v Plané mše sv. v 17 h na slavnost
Těla a Krve Páně.
V sobotu
1.6. je v 10 h posvícenská mše svatá
v Benešovicích.

Plánští hasiči v roce 2012
Plánské
sdružení
dobrovolných
hasičů mělo v minulém roce 80
členů, z toho 29 dětí. V zásahové
jednotce je zařazeno 20 plánských
občanů. Zásahová jednotka je
zřízena městem, financována je
částečně městem a částečně HZS
Plzeňského kraje.
Hlavní náplní činnosti našich členů je
samozřejmě ochrana životů, zdraví a
majetku našich spoluobčanů. Tohoto
úkolu se přes nelehké podmínky,
které nejsou námi ovlivnitelné,
členové v zásahové jednotce zhostili
v minulém roce výtečně. Je třeba
poděkovat veliteli zásahové jednotky
Josefu
Švarcbekovi
za
jeho
neustálou a vytrvalou práci spojenou
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s vedením ZJ a jejím fungováním,
přechodem
na
nový
systém
odměňování i při nelehkém plánování
služeb.
Je již tradicí, že mnohé akce ve
městě, ať už je pořádá kdokoliv, se
neobejdou bez hasičů a jejich pomoci
personální, organizační i materiální.
Veškerou svoji činnost ve sboru a
v zásahové jednotce vykonávají ve
svém volném čase a dobrovolně.
Veliký kus dobře odvedené práce je
zřejmý v práci s dětmi. Za činnost
s mladými hasiči patří dík hlavně paní
Haně Kolářové, která se dětem
věnuje s opravdovým zápalem.
Potěšitelné je, že do práce s dětmi
se zapojili i další členové sdružení.
Oddíl MH se zúčastnil v loňském
roce řady soutěží. Mimo jiné i
krajského kola hry Plamen v Plzni,
kde v kategorii starších reprezentovali okres Tachov. Za své páté
místo se rozhodně nemusí stydět,
protože již několik let je zřejmé, že
některé obce v kraji vynakládají
veliké úsilí (někdy při pohledu na
jejich „patnáctileté“ borce možná i
nesportovní) a ohromné finanční
částky na to, aby jejich družstva byla
na úrovni skoroprofesionálů.
Z mladých hasičů nám dozráli i
výteční dorostenci. Vždyť v uplynulém roce obsadili Petr Ansl mladší
a Kateřina Brůhová první místa v
soutěžích dorostenců - jednotlivců.
Ani ostatní dorost se neumístil
špatně.
Dospělí i mladí hasiči se zúčastnili
společné brigády v lese. Vydělané
peníze se jim velmi hodily na
zakoupení materiálu potřebného pro
hasičský sport mladých i dospělých
hasičů.
Hasiči potřebují pro svou činnost
udržovat si dobrou fyzickou kondici
a trvalý trénink. Využívají k tomu i
městský stadion. Pro zkvalitnění
tréninku zakoupili a postavili na ovále
stadionu plechovou garáž, která
slouží jako sklad překážek a dalšího
materiálu. Odpadlo tak složité
převážení překážek při každém
tréninku. Využívají také šatny a WC
v provozní budově stadionu. Pro
nácvik disciplín, při kterých potřebují
vodu, mají přístup i k vodnímu zdroji.
Díky finanční dotaci od města Planá,
penězům získaným brigádou v lese a
vlastním prostředkům se povedlo
pořídit nové hadice a savice pro
MH a novou kladinu pro všechny.
Podle finančních možností chceme
v
letošním
roce
pokračovat

v pořizování potřebného materiálního
vybavení pro požární sport.
SDH Planá v loňském roce žádalo o
dotaci na vybavení sboru u Místní
akční skupiny Český Západ. Z dotace
jsme chtěli zakoupit garáž na stadion
(nakonec jsme ji zakoupili z vlastních
prostředků) a na nůžkový velký stan,
který by zkvalitnil zázemí při
závodech, ale mohl by sloužit i ZJ při
velkých zásazích jako základna a
prostor pro odložení materiálu a
odpočinek. Bohužel jsme se žádostí
neuspěli, to ale neznamená, že
bychom v budoucnu nemohli takové
pokusy opakovat.
V červenci proběhlo letní třídenní
soustředění dětí a několika rodičů na
louce pod Křínovem.
Závěr roku byl ve znamení příprav
hasičského plesu, který se konal
16. února t.r. Byl to první ples
plánských hasičů od roku 1989. Ples
se celkově vydařil, načerpali jsme
zkušenosti do dalších let a další
plesy budou ještě lepší.
Starosta SDH Planá Petr Ansl st.

Blahopřejeme ….
…všem plánským občankám a
občanům, kteří v měsíci dubnu
oslavili svá životní jubilea. Jsou to
paní a pánové Zdeňka Augustinová,
Justina Brabcová Jaroslav Folejtar,
Vasil Hončarenko, Marie Janovcová,
Marie Jirušková, Karolina Laurenčíková,
Jaroslav
Mráz,
Ludmila
Pavlíčková, Eva Petrlíková, Jan Rešl,
Ivan Srdínko a Miroslav Zušťák.

jsme se setkali koncem padesátých
let na Caltovské hájence, když jako
čerstvý absolvent nastoupil na místo
lesního adjunkta. Později zastával
u tehdejšího Lesního závodu Planá
různé funkce, jak ve venkovním
provozu, tak i později na ústředí
lesního závodu.
K lesnictví samozřejmě patřila
nedílně i myslivost, které se s velkým
zaujetím věnoval až do konce svého
života. V roce 1963 byl zakládajícím
členem Mysliveckého sdružení Sokol
Svahy, kde více než 20 let vykonával
funkci
mysliveckého
hospodáře.
Kromě jiného se věnoval i včelařství
a chovu kožešinových zvířat. Velkým
koníčkem byla pro něj ovšem lovecká
a sportovní střelba. Jako znamenitý
střelec byl členem reprezentačního
družstva státních lesů a to i na
soutěžích republikového formátu, kde
velmi často stával na stupních vítězů.
Vráťa
býval
znám
svou
až
puntičkářskou pečlivostí, kamarádstvím a svou svéráznou a přímou
povahou. Po více než půlstoletí, kdy
jsme měli možnost žít v jeho
blízkosti, se nesmazatelně zapsal do
našich duší.
Vráťo, klademe na místo tvého
odpočinku onen symbolický jedlový
úlomek a přejeme Ti tam nahoře
dobrý revír, květnatou mez a dobrého
srnce.

v Plané 450 m2 v osobním
vlastnictví s novou chatou
s terasou, rozvod elektřiny
a vody. Telefon 604 344 113
Ostření pilových kotoučů a nástrojů

Tel. 736 762 357
www.glavac.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
- MARTIN KVĚTOŇ
Slepá 244, 348 15 Planá,

e-mail:martinkveton@seznam.cz
Výroba: kuchyňské linky, vestavěný
nábytek, interiérový nábytek,
dřevěná okna, schodiště, dveře,
zárubně, tesařské práce,
pokládání podlah

Odešla další významná
osobnost města

Dne 20. března nás navždy opustil
pan Vratislav Frouz. V jeho osobě
odešel lesník a myslivec, náš
dlouholetý kolega a kamarád. Poprvé

Prodám udržovanou zahradu

Tel.: 776 178 883

Za všechny kamarády myslivce
z našeho mysliveckého sdružení
„Sokol“ se s Tebou loučí Karel
Sedláček

Kamarádi myslivci
vzpomínají

měšťanské škole. Do konce své
pracovní kariéry pak učila na
tachovském gymnáziu. Vždy se
zajímala o historii místa, ve kterém
prožila
převážnou
část
svého
dlouhého života. Byla dlouholetou
kronikářkou města Planá. Ve svých
zápisech zdokumentovala jeho život
od roku 1963 do roku 1973. Po roce
1990 byla pilnou dopisovatelkou
Plánského měsíčníku a autorkou
seriálu o historii města i okolních obcí
či míst, která se významněji zapsala
do historie regionu.
Čest její památce!

V dubnu zemřela ve věku 87 let paní
profesorka Alena Prachová. Jako
absolventka
Filozofické
fakulty
Karlovy univerzity v Praze s aprobací
francouzština a dějepis přišla do
Plané v r. 1950 a zpočátku pro
nedostatek pedagogických míst na
místním gymnáziu vyučovala na
7

Pekařství Tritia Planá nabízí:
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

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/

čerstvý chléb a pečivo za příznivé
ceny (chléb Kovář 25 Kč, rohlík
1,50, dále koláče, koblihy, zákusky
i dia, dorty, chlebíčky a bagety.
Těší se na Vás
nový příjemný personál.

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

PLANÁ – ul. Zámecká
RD 3+1

Vlastimil Švejda

se zahradou, garáží, kolnou a altánkem.
Podlahová plocha 177 m2.
Zahrada 637m2.
Obytné podkroví, podsklepený,
po celkové rekonstrukci.
Klidná okrajová část obce.

Tel. 374 794 895, 737 925 664

Prodej 30.5.2013
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
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!
1-3týd.
110-130,- Kč
Husy bílé 1-3týd.
140-160,- Kč
Husy landenské
1-3týd. 140-160,- Kč
Perličky
6týd.
90-140,- Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8týd. 260-300,- Kč
Kalimera /selské brojlerové kuře/
2-3týd.
90-100,- Kč

! Sortiment, stáří a cena drůbeže
se může lišit dle aktuální nabídky !

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

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

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

Plánské služby, s.r.o.
Letní brigáda: PLAVČÍK
Požadavky: ÚSO vzdělání,
platné osvědčení o kvalifikaci –
plavčík, fyzická zdatnost,
dobrý zdravotní stav,
časová flexibilita.

Nástup: 1.6.2013
Informace:
374 756 230,
725 958 132
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Lukáš Rychnovský Tel.: 777 948 131
E-mail: rychnovsky@rokonzulta.cz
Cena k jednání pouze: 1.550.000,- Kč

KOUPÍM RESTITUČNÍ NÁROKY
za nadprůměrné ceny
607 121 161

Tip na pěkný jarní výlet
Jen několik kilometrů za hraničním přechodem Železná- Eslarn se nachází krásné lázeňské městečko Schönsee a v něm centrum
bavorsko-české kultury Bavaria – Bohemia. Koncem dubna zde byly otevřeny tři výstavy prezentující tři významné soutěže. Jde o
Mezinárodní bienále kresby v Plzni, Mezinárodní bienále grafiky v Rokycanech a PAF Tachov. Na výstavě věnované tachovskému
festivalu PAF Tachov budou prezentovány vítězné snímky z posledního ročníku, který proběhl v březnu tohoto roku.
Za prohlídku však stojí celý objekt kulturního centra i městečko s krásným jezerem.
MM
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PLÁNSKÝ BIOGRAF
Pondělí 6.května
16.30 hodin
vstupné 20 Kč

KVĚTEN 2013
ČR
63 min.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Úterý 14.května
17.00 hodin
vstupné 50 Kč

ČR
85 min.

ŠVEC A ČERT

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM

Pohádkové pásmo pro děti - Hra na
maminu, Budulínek Mandelinka, Švec a
čert, Štaflík a Špagetka, O kropenaté
slepičce, O Matyldě s náhradní hlavou.

Český animovaný film, který volně
navazuje na první český 3D animovaný
film „Kozí příběh – Pověsti staré Prahy“,
který se stal nejúspěšnějším českým
animovaným filmem vůbec.

Úterý 7.května
20.00 hodin
vstupné 70 Kč

Film sleduje cestu hlavní postavy Bilbo
Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné
výpravě. Cílem cesty je si znovu
nárokovat ztracené trpasličí království
Erebor.

NÁHRADNÍ TERMÍN!

ČR
97 min.

Poklady světového filmu
Pondělí 27.května
USA
20.000 hodin
vstupné 50 Kč
104 min.

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

Středa 9.května

Pondělí 20.května, úterý 21.května
17.00 hodin
vstupné 50 Kč
169 min.
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA

18.00 hodin

SLAVNOSTNÍ FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ
v rámci oslav
68. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA
PROGRAM: - výstava sovětských
válečných plakátů v předsálí kina
- uvedení ruského filmu
DÍVALI JSME SE SMRTI DO TVÁŘE
- záznam slavnostní přehlídky na
Rudém náměstí v Moskvě - zkrácený

vstup volný
pořádá
JAN TEPLÍK a KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ

Vernisáž první letošní výstavy se
koná v sobotu 4. května 2013 od 17
hodin. Těšit se můžeme na autorkou
komentovanou prohlídku obrazů
a hudební doprovod akustické kytary.
Výstava potrvá do 5. června 2013.
Otevřeno: úterý–pátek 14.00 - 16.00
sobota, neděle 14.00 - 17.00

OSLAVY 68.VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
NAŠE MĚSTO BYLO V KVĚTNU 1945
OSVOBOZENO ARMÁDOU
SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH
V neděli 5. května se bude konat
vzpomínková akce, na kterou bychom
Vás tímto chtěli srdečně pozvat.
Program:
10.00 – nám.Svobody
Hudební program žáci a učitelé ZUŠ Planá
10.30 – pietní akt u památníku U.S.Army
11.00 – pietní akt u památníku obětem
II.světové války na místním hřbitově

KOČKA NA ROZPÁLENÉ
PLECHOVÉ STŘEŠE

Středa 15.května
20.00 hodin
vstupné 80 Kč

ČR

Film z roku 1958 natočený podle
divadelní hry Tennesseeho Williamse.
Vysloužil si šest nominací na Oscara.
V hlavních rolích Paul Newman a
Elizabeth Taylor.

97 min.

JEDLÍCI
ANEB STO KILO LÁSKY
Do právě otevřeného „hubnoucího“
sanatoria se sjíždějí pacienti s cílem
zhubnout. A i když každý z nich k tomu
má jiný důvod, všichni tu teď pod
dohledem asketického primáře podstupují
nejroztodivnější procedury a cvičení, to
vše navíc bez jídla, alkoholu a sexu.

Putování za pohádkou
Úterý 28.května
ČR
16.30 hodin
vstupné 20 Kč
60 min.

TOM A JERRY
Tom a Jerry, nerozluční
kumpáni, kteří se navzájem
nenechají vydechnout.

Nasazení do kin od 2.5.2013

Pátek 10. května od 18.00 hod.
sál MěKS
Vyhlášení
fotografické
soutěže
pořádané ve spolupráci MěKS, DDM
při ZŠ Planá a Fotografickým
spolkem Planá. Nové fotografické
práce budou vystaveny v interiéru
celé budovy. Výstavu můžete navštívit vždy
v době otevření knihovny.

Čtvrtek 16.května 18.00 hod.
Cestopisná přednáška Mgr. Miluše
Rožmberské z Tachova o cestě do
Etiopie. Vstupné 50 Kč
Pátek 24.května
Zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni na
abonentní představení „Macbeth“.
Odjezd autobusu:
od kapličky 17.20 h., AN Planá 17.30 h.

VÝZVA! S ČÍM SI HRAJÍ (HRÁLY)
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 .

DEN DĚTÍ
Sobota 25.května
Bohatý program začíná
ve 14.00 hod. na koupališti v Plané.
Podrobnosti v článku DDM.

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