Slovo starostky

Planá má nový informační systém a
obnovené směrové značení, které by
mělo zlepšit nejen informovanost
návštěvníků, ale i rodilý „Plaňák“ se
dozví o svém městě a jeho historii
nové zajímavosti. Celý projekt je
financován z prostředků Dispozičního
fondu euroregionů Cíl 3 Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko.
Skládá se z pěti větších cedulí
s plánkem města a informacemi
vztahujícími se k dané lokalitě
v trojjazyčné mutaci (autobusové
nádraží, farní kostel, mincovna,
vlakové nádraží, Sv. Anna) a tří
menších o rozhledně a náměstí, co
by památkové zóně s množstvím
měšťanských
domů
s bohatou
minulostí.
Obnovené
směrové
značení se nachází na původních 8
místech. Odpovídá standardům EU a
je na něm cca 70 cedulek. Věřím, že
celý
projekt
přispěje
k větší
informovanosti o našem městě.
I Plané se dotkly „povodně“. První
vlnu dešťů plánské louky a potoky
zvládly, ale po vytrvalých deštích
v pondělí 10. června se od Chodové
Plané přivalilo velké množství vody,
které způsobilo vylití Plánského
potoka mezi Kučerovým a Sovím
rybníkem, v Zámeckém parku a
v ulici Na Sádkách. Díky včasnému
zásahu
dobrovolných
hasičů,
strážníků MP, ostatním občanům,
kteří se zapojili, a také díky těm, kteří

celou situaci sledovali a podali včas
správné informace, se podařilo
minimalizovat škody. Chtěla bych jim
touto cestou poděkovat. Nám všem
přeji pěkné léto s pouze přiměřeným
množstvím srážek.
Velké poděkování za materiální i
další pomoc patří firmě Davida
Cibulky DOSEKO a panu Marku
Slámovi, který je vedoucím plánské
pobočky Českomoravský beton a.s.;
Plzeňskému kraji pak za mimoprogramovou účelovou dotaci, která
byla použita na nákup motorové pily,
odvlhčovače, plniče a jutových pytlů.

Odstupujícímu panu Kvasničkovi
přejeme, aby svých schopností
využíval nadále pro prospěch města,
a novému zastupiteli, aby se aktivně
začlenil do kvalitně fungujícího
zastupitelstva města Plané.
Stanislava Fojtíčková, tajemnice

Plánský koupák skončil
Tato zpráva přišla těsně před
uzávěrkou tohoto čísla PM.
Podrobnější
informace
hlavního
organizátora pana Fejta najdete dále
v listu.

Městská knihovna
o prázdninách

(foto Miroslav Ludvík)

Nepřehlédněte dále v listu
Výstava architekt. návrhů
Nová výstava v Galerii ve věži
Program Anenské pouti
Koupák 2013 skončil
Farmářské trhy
Dovolená v knihovně
Gartenschau 2013

Změna ve složení ZMP
Dne 27.5.2013 podal rezignaci na
funkci zastupitele města Plané pan
Mgr. & Mgr. Stanislav Kvasnička.
Podle zákona je ode dne následujícího jeho nástupcem náhradník
z téže kandidátní listiny a tím je pan
Pavel Čech. Dne 17.6.2013 přijal na
schůzi rady oznámení o nastoupení
do funkce člena zastupitelstva města
Plané.
Na
nejbližším
jednání
zastupitelstva složí slib, aby mu
vznikla hlasovací práva zastupitele.
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Provozní doba knihovny v červenci
a v srpnu:
oddělení pro dospělé:
pondělí 9 - 12 a 13-15,
středa 9-12 a 13-17, pátek 9-12.
oddělení pro děti:
úterý 9-12, pátek 13-15.
Čtenáři mají možnost půjčit si na
prázdniny více knih a vrátit je až v
září. Knihovna bude tyto výpůjčky
sama aktualizovat bez sankčních
poplatků.
Ve dnech 5. - 9. srpna bude knihovna
zcela uzavřena.

První architektonická soutěž
přinesla výsledky
Před časem jsem v PM psal o
přípravě architektonické soutěže na
přestavbu smuteční síně. Jedná se o
tzv. „ soutěž o návrh“ a naše město
k ní přistoupilo poprvé ve své historii.
Soutěž
byla
vyhlášena
jako
dvoukolová. Byla ustavena pětičlenná porota, ve které zasedli dva
zástupci města a tři nezávislí členové
– architekti. První kolo bylo
vyhlášeno
v lednu.
Byli
jsme
překvapeni, jaký byl o účast v soutěži
zájem; dorazilo 27 návrhů, některé
z nich i ze Slovenska. Z těchto 27
návrhů porota vybrala 5, které
postoupily do druhého kola. Pro toto

druhé kolo byly vydány zpřesňující
podmínky, nakonec došly 4 návrhy.
6. června se opět sešla porota
k
hodnocení.
Po
celodenním
vyčerpávajícím jednání bylo stanoveno konečné pořadí. Tři nejlepší
autoři obdrží finanční odměnu. Až do
tohoto momentu bylo celé hodnocení
anonymní,
obálky
s označením
autorů se otevíraly až úplně nakonec.
Výsledky
budou
předloženy
zastupitelům na nejbližším jednání.
Na
zastupitelích
pak
bude
rozhodnutí, jak dál. Jsou v podstatě
dvě možnosti. Buď budou osloveni
autoři všech tří oceněných návrhů,
kteří předloží nabídky na zpracování
projektové dokumentace, a poté se
vybere jeden z projektů k realizaci,
nebo se dál bude jednat pouze
s autorem vítězného návrhu.
Všechny návrhy budou představeny
veřejnosti
v
plánském
kině.
27. června se konala vernisáž za
účasti poroty i některých autorů.
Výstava bude dále otevřena od 1. do
3. července od 16 do 18 h.
Pavel Nutil

Městští strážníci regulovali dopravu a
byli na místě nápomocni až do
večerních hodin. Planá může být
hrdá na Sbor dobrovolných hasičů,
kterým při akci velel
pan Josef
Švarcbek. Členové sboru jsou vždy
po ruce, když je to potřeba. Jejich
veliká ochota, vstřícnost a fyzické
nasazení
zabránilo
doslova
v
posledních minutách vniknutí vody do
našeho domu.
Určitě se nedá srovnávat vylití
Plánského potoka, kde hrozí škoda
nanejvýš v řádech tisíců nebo
desetitisíců korun, s vylitím vody,
které postihlo značnou část České
republiky, ale velice oceňujeme
nasazení a ochotu výše jmenovaných
osob, včetně našich sousedů. Všem
těmto náleží naše poděkování.
Petr Fára, Eva Vošahlíková

Poděkování za pomoc

zahájí v sobotu 13. července již třetí
výstavu letošní sezóny.
Tentokráte představí své obrazy
plánský malíř a sochař Tilo Ettl.
Figurální kompozice, portréty, zátiší a
krajiny z okolí Plané pocházejí ze
současné tvorby autora.
Tilo
Ettl
(1964)
pochází
ze
Schwandorfu v Bavorsku. Studoval
nejdříve dějiny umění a filosofii na
univerzitě v Regensburgu a poté
výtvarné umění na státní akademii ve
Stuttgartu. Po studiu odešel do New
Yorku, považovanéhu v 90. letech za
„hlavní město umění“. Zde strávil rok
studiem aktuálních trendů světového
výtvarného umění. Od roku 1992 žije
a pracuje v Plané.

Dne 10.června nás postihla blesková
povodeň, která přímo ohrožovala náš
majetek. Touto cestou bychom chtěli
vyzdvihnout práci p. Daniela Holého,
který jako jednatel společnosti
Vodoservis Planá s.r.o., upozornil
zástupce města Planá na blížící se
velkou vodu. Na základě jeho
upozornění a dalšího bedlivého
sledování přítoku vody do Plané bylo
včasným zásahem sboru dobrovolných hasičů Planá zabráněno
vyplavení našeho domu.
Na základě nedobrých zkušeností
z povodní v roce 2006 velice
oceňujeme
přístup
představitelů
města Planá a jejich osobní nasazení
při pomoci zkrotit tento živel, kdy
paní starostka Martina Němečková
zajistila a dohlížela na záchranné
práce na místě zásahu a informovala
nás o průběžném stavu vodní hladiny
nad Planou. Velký dík patří paní Evě
Čermákové,
která
osobně
upozorňovala obyvatele ulice Na
Sádkách, a upřesňovala dobu do
vylití Plánského potoka; poté bedlivě
sledovala vodní tok a vytahovala
naplavené dřevo z potoka, aby se
nesnižoval průtok pod nízkým
mostem. Pan Pavel Nutil osobně
pomáhal plnit pytle s pískem a
pomáhal stavět zábrany.

Humana. Na výtvarné akademii však
„objevil“ malování jako osvobozující
vyjadřovací prostředek. A to jakoby
navzdory nemalířským konceptualistickým trendům, které se již tehdy
silně prosazovaly. Malování však
převážilo a spolu se sochařstvím se
mu Tilo Ettl v současnosti plně
věnuje.
Výstava bude zahájena v sobotu
13. července od 17 hodin malou
performancí, která bude překvapením
i pro samotného malíře, a kdy
kamery návštěvníků dostanou šanci
zaznamenat neopakovatelné. Po
vernisáži bude večer otevřena
zahrada u ateliéru se sochařskými
díly Tila Ettla (vchod z Kostelní ulice,
60 metrů od Galerie ve věži).
Výstava potrvá do 1. září 2013.
D. Kokaisl

Gartenschau 2013 otevřela
své brány

Je jistě zajímavé, že Tila Ettla
k umění přivedl nejprve zájem o
experimentální film a performance.
Obojí pak vyzkoušel v rámci
uměleckých skupin Delir Noir a Lyssa
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Tuto svou pozvánku na zahradní
výstavu v Tirschenreuthu začnu citací
z webových stránek výstavy: „Moje
inspirace – moje relaxace – moje
dobrodružství“. V rámci tohoto hesla
otevřela dne 29. května své brány
zahradní show Natur in Tirschenreuth
2013. Na návštěvníky čekají lákavé
nabídky: střídající se květinové show,
tématické zahrady, koncerty, místa
vyhrazená dětem nebo také evropsky
unikátní most z předpjatého pásu.
Také jsme znovu vytvořili sestavu
jezírek okolo historického Fischhofu.
S touto jedinečnou kulisou v pozadí
si mohou naši hosté vybrat až z 500
akcí.“ (konec citátu)
Areál velké zahradní výstavy v
Tirschenreuthu se začal rodit v
předminulém roce na jihovýchodním
okraji města. Jako partnerské město
jsme byli požádáni o nějaký náš
podíl, nakonec to skončilo osazením
jedné kamenné lavičky na břehu
jezírka. Poprvé jsme si již téměř
dokončený areál výstaviště mohli
prohlédnout v srpnu loňského roku.
Město Tirschenreuth bylo v minulosti
obklopeno vodními plochami a hlavní
myšlenkou
nově
vybudovaného
areálu je částečný návrat do tohoto
stavu. Výstava je otevřena denně až
do 25. srpna. Vstupné je 10 Euro pro
jednotlivce a 23 Euro pro rodinu.
Bližší informace (v češtině) naleznete na http://www.gartenschautirschenreuth.de/cz
P.Nutil

Plánské farmářské trhy …
… se uskuteční i
během
letních
prázdnin.
Organizátoři
vyslyšeli
přání
celé
řady
spokojených
návštěvníků této
jedinečné akce a
rozhodli se tedy
uspořádat letní
Plánské
farmářské
trhy
po oba měsíce.
Tento
měsíc,
tedy v červenci, se trhy pro své
návštěvníky otevřou v sobotu
27.7.2013 od 9 do 13 hodin na
známém místě – v Sadové ulici
nad Hornickým muzeem. V tento
den bude v Plané probíhat i tradiční
Anenská pouť, takže obyvatelé
města, jejich hosté i návštěvníci
Plané ze širokého okolí budou mít
možnost nejen se rozveselit a pobavit
na pouti, ale zároveň si i nakoupit
čerstvý letní farmářský sortiment –
ovoce, zeleninu, ryby, uzeniny a
mnoho dalšího. Provoz letního
farmářského
trhu
je
v období
dovolených a s tím spojeného
vyprazdňování města vždy velkým
rizikem. Doufejme, že propojení trhu
s Anenskou poutí toto riziko co
nejvíce potlačí. A pokud už plánujete
i srpen a nechcete o farmářskou
nabídku přijít – pak si poznamenejte
termín: sobota 24. 8. 2013 od 9 do
13 hodin. Budeme se na vás těšit…
(fej)

čtenář i knihovnice vždy našli, co
potřebují. Při takovém řazení občas
narazíme na znehodnocené obaly, ty
odstraňujeme, knihy očistíme a
znovu obalíme. Pokud je kniha jinak
poničená, snažíme se to opravit a tak
prodloužit její životnost.
Čtvrtek je také dnem, kdy se nakupují
nové knihy. Jednou za čtrnáct dní k
nám přijíždí prodejce, u kterého
přímo vybíráme tituly, které knihovna
ještě nemá. Nabízené knihy musíme
srovnávat s naší databází, abychom
zjistily, zda už tituly nejsou v
knihovně. V poslední době čím dál
častěji nakupujeme nové knihy přímo
z internetových portálů. Knihu sice
nemáme fyzicky v ruce, ale je zde k
dispozici popis a recenze uživatelů.
A co je v dnešní době důležité – cena
bývá mnohem nižší.
Další čtvrteční činností také dost
často bývá práce na střediskovém
systému. Mnozí čtenáři možná vůbec
nevědí, že kromě dvou oddělení naší
knihovny nakupujeme, evidujeme,
zpracováváme (knihy jsou orazítkovány, označeny čárovým kódem,
polepeny rozlišovacími štítky a
obaleny do folie) a rozvážíme knihy
do šesti malých knihoven v našem
regionu. Pro zvídavé čtenáře - jsou to
knihovny v Bezdružicích, Černošíně,
Horních
Kozolupech,
Kočově,
Konstantinových Lázních a ta
nejmenší sídlí v obci Olbramov.
Během tohoto dne také plánujeme a
realizujeme akce knihovny.
Vymýšlíme soutěže, kvízy, besedy a
zajímavosti, které knihovna pro své
návštěvníky pravidelně pořádá.
Tak tedy vypadá nebo probíhá
většina „volných“ čtvrtků v naší
knihovně.
Ivana Vasuková, Lucie Šrajerová

třída 7. B, v kategorii 8.-9. tříd vyhrála
třída 8.B. Počasí sportovcům přálo, a
všichni se snažili překonat
své
osobní rekordy nebo aspoň podat co
nejlepší výkon. Pan ředitel spolu
s našimi a německými učiteli odměnili
všechny vítěze medailemi, diplomy a
čokoládou.
Sportovní
zápolení
přineslo žákům hodně radosti,
posílilo jejich vytrvalost, vůli a
odvahu.
A na závěr rčení: Abychom rozvíjeli
ducha, musíme rozvíjet také i svaly.

Pátý Letní trabi výlet
V sobotu 20. července o osmé
hodině si dali sraz přátelé modrého
dýmu, a to již tradičně na parkovišti u
plánského Lidlu. Koná se totiž 5.
Letní trabi výlet. I když je v názvu
„trabi“, tak se výletu mohou zúčastnit
i výletníci s tzv. „plechovými auty“. Po
krátké rozpravě s výletníky se v 9 h
vydáme na trasu. Ta letošní vede po
západní
části
naší
republiky
(Mariánské Lázně, skanzen v Doubravě, Mario Loreta, Hrozňatov
s přestávkou na oběd v Restauraci u
Stříbrného jelena, Cheb, Hazlov).
V závěru akce opět již tradiční
opékání špekáčků.
Srdečně
zve
pořadatel
Josef
„Trabas“ Bělohlávek.
Tak Načmouděnou! Informace na
http://www.oranzada.estranky.cz

Turnaje v DDM
Co se děje v knihovně, když
je volný den?
Každý čtvrtek jsou obě oddělení
knihovny uzavřena pro veřejnost.
Mnoho čtenářů si myslí, že
knihovnice mají volno.
Rádi bychom vám popsaly, jak
takový „volný den“ vypadá a co
obnáší.
V první řadě se uklízejí knihy a
časopisy, které jsme nestačily uklidit
během půjčování. Přitom se vlastně
srovnají všechny regály v knihovně,
knihy musí být řazeny abecedně, aby

Školní olympiáda 2013
Ve čtvrtek 13. června se žáci ze ZŠ
Planá a jejich němečtí přátelé
z Bogenu
sešli
na
plánském
stadionu, kde se zúčastnili tradiční
školní olympiády. Zahájil ji ředitel p.
Mgr. Luboš Beran. Již po sedmé
soutěžili čeští a němečtí sportovci
bok po boku v různých atletických
disciplinách. Nově byl letos mezi
tradiční disciplíny zařazen skok
vysoký. V kategorii 6.-7. tříd zvítězila
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Dům dětí a mládeže pořádal několik
turnajů.
Koncem dubna to byl turnaj ve
stolním tenisu. V aule školy se sešlo
38 sportovců z Plané a Tachova.
Děkujeme
všem
vedoucím
a
rodičům, kteří se na celé dopoledne
stali rozhodčími a samozřejmě všem
účastníkům. Boj byl vyrovnaný a
vítězi se ve svých kategoriích stali –
Sabina Nováková z Plané, Adam
Svejkovský, Miroslav Kunc a Jan
Horáček z Tachova.
V květnu se uskutečnil turnaj
v šachu. Zúčastnilo se jej 28 hráčů

z Plané, Sokolova, Plzně, Tachova a
Pavlovic. První místa v jednotlivých
kategoriích
obsadili
–
Lucie
Skalíková,
David
Bui,
Blanka
Brunová a Martin Bruna, všichni
z Plané. Vítězům blahopřejeme a
ostatním děkujeme za účast. Dík
patří p. Brunovi a p. Jaklovi za
organizaci celého turnaje.
Další turnaj se uskutečnil v červnu na
tenisových
kurtech.
Na
turnaj
v tenisu žáků a dorostu přišlo 38
hráčů. Sobotní den se vydařil a moc
nás potěšila účast rodičů. V letošním
roce jsme vyhlásili novou kategorii
rodiče a děti. Maminky, babičky,
tatínkové
a
dědečkové
hráli
s obrovským
nasazením.
V této
kategorii se sešlo 11 dvojic. Vítězství
si odnesli tito sportovci: v kategorii
minitenis Radek Pecka z Plané,
babytenis – Jan Šlapák z Plané,
mladší žáci – Daniel Kovář z Plané,
starší žáci – Jan Sýkora z Tachova a
dorost – Pavel Čepičan.
V kategorii rodičů zvítězili v jedné
skupině Marek a Pavel Čepičanovi a
ve druhé skupině Renata a Jaroslav
Pavlasovi. Moc bychom chtěli
poděkovat divákům, kteří odměňovali hráče potleskem. Vítězům
gratulujeme a ostatním patří velký dík
za účast. Na kurtech panovala
příjemná atmosféra, i když ukápla
občas slza - a tentokrát to nebyly jen
slzy smutku, ale i slzy štěstí.
Ráda bych poděkovala členům
Tenisového oddílu TJ Sokol Planá,
vedoucím kroužku F. Šilhavému a J.
Bařákovi, S. Kolesové, H. Jelínkové,
Lucii Koronové a Tereze Chalupné a
všem ostatním, kteří se podíleli na
celé organizaci.
Výtvarná soutěž – DDM vyhlásil
výtvarnou soutěž Cestou necestou.
V červnu jsme soutěž vyhodnotili a
na vernisáži předali odměny vítězům.
Nebyl to lehký úkol – vybrat z 290
krásných prací. Zúčastnilo se 19
mateřských a základních škol, družin
a
výtvarných
kroužků.
Porota
vyhodnotila v 5 kategoriích na
prvních místech tyto děti: Kateřina
Biroščáková
MŠ
Planá,
Lucie
Petráková ZŠ Planá, Adam Hájek,
Natálie
Palichová
a
Tereza
Bezpalcová výtvarný kroužek při ZŠ
Konstantinovy Lázně, Jakub Janča
ZŠ
Tachov
Zárečná,
Sandra
Klímová, Lucie Lhotková a Miroslava
Králová ze ZŠ Planá, Tereza
Tunderová ZŠ Přimda. Blahopřejeme
a děkujeme všem za krásná výtvarná
díla.

Den dětí - chtěla bych poděkovat
všem, kteří se podíleli na organizaci
Dne dětí na plánském koupališti 25.
května. Přišlo 510 dětí a dospělých
během celého odpoledne. Počasí
nám přálo, nepršelo a tak jsme si
mohli užít pestrý program. Velký dík
patří samozřejmě i všem účinkujícím.
Fotografie najdete ve fotogalerii DDM
na www.zs-plana.cz
Za DDM Planá Lenka Vivodíková

ŘKC v Plané
- při mimořádné sbírce na pomoc
postiženým
při
povodních
se
15.června vybralo na Plánsku (Ch.
Planá, Ch. Újezd, Z. Chodov a Planá)
celkem 11.846 Kč, které byly
odeslány k Diecézní Charitě Plzeň na
koordinovanou pomoc.
- naše kostely jsou většinou zavřeny stále jde o problém vykrádání a jiná
rizika a není nás tolik, abychom mohli
zůstat a objekty hlídat. Proto prosíme
o vaši trpělivost - přijít můžete kolem
doby bohoslužeb, nebo se telefonicky
domluvit (607202127) na otevření, či
zajít na faru v Plané - rádi vám
otevřeme a dle možností provedeme.
- křty, sňatky a církevní rozloučení pohřby - rádi vyjdeme vstříc. Je však
třeba setkání, abychom ve světle víry
spolu konali něco, co není pouze
formalitou, ale má to pro obě strany
smysl. Setkání kdykoliv dle domluvy,
vždy však v úterý v 16 hod. na
plánské faře, nebo kdykoliv v době
bohoslužeb.
Díky za pochopení. JaŠa

Spolupráce přes hranice
pokračuje
V sobotu 15. 6. odpoledne se
báječně pobavilo 55 lidí na bowlingu
v Tachově. Na základě společné
Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi
Selbsthilfegruppe Behinderte und
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Nichtbehinderte v Tirschenreuthu a
Svazem tělesně postižených v ČR, o.
s. v Plané se uskutečnilo setkání
členů partnerských organizací a
sehráno
utkání
II.
Ročníku
bowlingového turnaje. Své partnery
jsme pohostili chlebíčky a dobrotami
z českých kuchyní, které vyrobily
naše členky. Předsedkyně jejich
skupiny p. Martina Sötje předala
předsedovi naší organizace p. Josefu
Anslovi dárky, které vyrobili jejich
členové, a zábava rychle začala.
Koule se točily vysokými rychlostmi
a porážely kuželky anebo se jen
kutálely jako míč, aby porazily aspoň
nějakou kuželku. Jak kdo uměl
a mohl. Soutěžili lidé s různými
handicapy. Po dvou hodinách získala
německá skupina pohár. Vítězství ale
patřilo všem hrajícím, protože se
odreagovali od svých běžných
starostí, bolestí a problémů, zasmáli
se, zažili pocit úspěchu a přátelství,
radovali se. Výsledky na počítadlech
se nebraly v úvahu. A jak to bylo
s pohárem? Ten sponzorsky darovala firma Abrus pohár z Plané a my
jsme jej prostě chtěli věnovat svým
partnerům za společné zážitky bez
ohledu na skóre. Pyšníme se totiž
pohárem
od
nich
z
loňska.
Spolupracujeme takto už 3 roky a
vzájemná
spolupráce
je
ku
prospěchu obou organizací.
A co připravujeme v nejbližší době?
20.
7.
v
družebním
městě
Tirschenreuthu navštívíme velmi
zajímavou zahradnickou výstavu –
Gartenschau, která se letos stala
chloubou a ozdobou města. S
průvodcem s českým výkladem si
potom prohlédneme nejzajímavější
památky města a poznáme jeho
historii i v městském muzeu.
Srdečně zveme všechny své členy
na tento zajímavý výlet.

Léto v Muzeu Českého lesa
v Tachově

Vzpomínka

Změna otevírací doby: Po – Pá od 9
do 17 h, So, Ne od 10 do 16 h.
Stálé expozice historie, národopisu a
přírody, v refektáři gotické sbírky a
sousoší Poslední večeře Páně v
životní velikosti. Na vaše pozorování
se v teráriu těší živé kuňky
žlutobřiché. Navštivte také nově
zpřístupněnou klášterní zahradu.
Výstavy:
Jak semena putují krajinou zapůjčena muzeem KRNAPu ve
Vrchlabí při příležitosti 50.výročí
národního parku (do konce srpna).
Staré stromy na židovských
hřbitovech – střet kulturní, historické
a ekologické hodnoty (do konce
srpna).
Baráčníci na Tachovsku - výstava
seznamuje zájemce s historií a
činností
baráčnických
obcí
v
Tachově, Boru, ve Stříbře a Stráži.
Výstava potrvá v bývalé klášterní
knihovně do konce září.

Slavnostní předávání
maturitních vysvědčení
Koncem dubna a během května se
konaly na SOU Planá maturitní
zkoušky. Celkem 34 absolventů
dvouletého denního i tříletého
dálkového studia oboru Podnikání
absolvovalo praktickou, státní i
profilovou část těchto zkoušek.
3. června 2013 pak přebírali úspěšní
studenti v obřadní síni plánského
městského úřadu svá maturitní
vysvědčení. Po nádherných tónech
studentské hymny zároveň obdrželi i
pamětní listy a europasy.
K významnému životnímu úspěchu
jim pogratulovala starostka Plané
Mgr. M. Němečková, za reprezentaci
školy vyjádřil dík i ředitel SOU Mgr.
J. Mára. Zdůraznil, že naši maturanti
mohou být na své výsledky nejen
v rámci regionu patřičně pyšní. Mezi
dalšími gratulanty pak nechyběla
třídní učitelka Mgr. A. Chládková,
další vyučující i rodinní příslušníci.
Poděkování patří zástupkyni ředitele
SOU pro odborný výcvik Ing. S.
Kapolkové a učitelkám odborných
předmětů V. Šenkapoulové a J.
Jílkové za organizaci slavnostního
aktu a v neposlední řadě i p. Hůlové
a p.Fouňové za jejich milé jednání a
vstřícnost.

naším rodinným přítelem. Často
k nám docházel, zejména v době,
kdy ještě neměl svou vlastní rodinu.
Léčil mého otce v době jeho stáří i
mou matku.
Po ukončení provozu plánské
nemocnice pracoval na interní
ambulanci, dokud mu to zdravotní
stav dovoloval.
MUDr. Machač chybí své rodině,
svým pacientům a také svým
přátelům, mezi které mám čest se
počítat. Podle svého přání byl
pohřben dne 19.června do rodinné
hrobky ve svém rodišti v Soběslavi.
Ing. Karel Vrzala

Spokojená pacientka děkuje
V nedožitých 78 letech zemřel
13.června
p.
MUDr.
Miroslav
Machač. Jednalo se o člověka
nenápadného
a
skromného
v chování, přesto byl osobností
významnou pro občany Plané, a
nejen pro ně.
Do Plané přišel v roce 1960, krátce
po absolvování lékařských studií.
Pracoval na interním oddělení
plánské nemocnice, na kterém tehdy
působil jako primář můj otec MUDr.
Karel Vrzala. Otec záhy poznal
schopnosti MUDr. Machače, a proto
jej posléze prosadil jako svého
zástupce a po svém odchodu do
důchodu v roce 1972 se zasadil o
jeho jmenování do funkce primáře.
MUDr. Machač měl neobyčejný
lékařský cit, navíc byl houževnatý a
pilný. Medicína nebyla jen jeho
zaměstnáním, ale i koníčkem,
kterému věnoval většinu svého času.
Neustále se ve svém oboru
vzdělával. Studoval angličtinu a to
především proto, aby porozuměl
obsahu
zahraniční
lékařské
literatury. Lékaři na jeho oddělení,
případně praktikanti, se často báli,
aby před ním neprojevili nějakou
neznalost. Jeho profesionalita byla
uznávána i na vyšších lékařských
pracovištích.
Ve svém volném čase se věnoval
sportu. Hrál nohejbal. Přestože nebyl
volejbalového vzrůstu, hrál i ten velmi
dobře. O tom jsem se přesvědčoval
osobně, když jsme spolu hrávali na
někdejším volejbalovém kurtu u
nemocnice
Svatá
Anna
nebo
v tělocvičně.
Můj otec v něm poznal dobrého a
charakterního člověka; přivedl jej
k nám domů a MUDr. Machač se stal
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Ve dnech 29. až 30. května jsem byla
hospitalizována
na
chirurgickém
oddělení ODD JP v Plané. Chtěla
bych touto cestou poděkovat za
perfektní
přístup
personálu
a
příjemné prostředí.
Drahoslava
Frouzová

Blahopřejeme…..
…všem plánským občankám a
občanům, kteří v měsíci červnu t.r.
oslavili svá životní jubilea. Jsou to
paní a pánové Helena Brandová,
Anna Časarová, František Černý,
Marie Havlíková, Libuše Karbanová,
Jaroslav Kuneš, Milena Slámová,
Josefa Slivoňová, Anna Šovagová,
Marie Štruncová.

Nadační fond mění postavení
zdravotně postižených na
trhu práce
V České republice dnes žije přibližně
jeden milion osob se zdravotním
postižením,
tedy
10
procent
populace. Zaměstnání přitom většina
shání marně. Firmy, organizace,
státní správa a samospráva jsou i v

roce 2013 sevřeni předsudky vůči
lidem se zdravotním postižením a
nedokážou si je představit jako
schopné
kolegy.
Bohužel
ani
zákonná povinnost subjektů, které
mají více než 25 zaměstnanců,
zaměstnávat 4 procenta osob se
zdravotním postižením, ani od roku
2012 velmi zpřísněné náhradní
plnění
nepomáhá.
Firmy
a
organizace raději odvedou do státní
pokladny statisíce na pokutách, než
aby daly například kratším úvazkem
šanci pracovat ženě po rakovině
prsu,
člověku
s
roztroušenou
sklerózou či Crohnovou nemocí.
Již sedmým rokem funguje v České
republice Nadační fond pro podporu
zaměstnávání osob se zdravotním
postižením (NFOZP). V jeho čele
stojí
Hana
Potměšilová,
která
popisuje, čeho je zapotřebí, aby se
situace
zlepšila:
„Potřebujeme
vzdělané personalisty, podnikatele a
manažery, kteří budou dobře znát
základy legislativy. A hlavně poznají
při různých setkáních, školeních,
vzdělávacích projektech příběhy lidí
se zdravotním postižením, kteří
pracují na manažerských pozicích.
Lépe tak pochopí, kdo to vlastně
člověk se zdravotním postižením je.“
Nadační fond má za sebou řadu
úspěšných kampaní. Mezi ně patří i
kampaň „No a co?!“, která jako první
upozorňovala veřejnost na kvalitní
práci osob se zdravotním postižením
a s tím související ochrannou
známku „Práce postižených“. Na
stránkách www.pracepostizenych.cz
lze nalézt řadu výrobků označených
touto známkou, které vyrobily osoby
se zdravotním postižením a jejich
zakoupením jsou podpořeni i jejich
zaměstnavatelé.
Proč zaměstnat osobu se zdravotním
postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci,
které nezaměstnávají OZP, musejí
buď platit stotisícové odvody do
státního rozpočtu za to, že postižené
osoby nezaměstnávají, nebo mohou
využít
tzv.
náhradního
plnění
(outsourcing služeb či výrobků od
firem s náhradním plněním, tedy s
více než 50 procenty zaměstnanců
se
zdravotním
postižením).
Zaměstnávání osob se zdravotním
postižením se tak zaměstnavateli
může vyplatit i z ekonomického
pohledu. Nejenom že firma získá
pracovitého
a
kvalifikovaného

člověka a nemusí platit státu, ale
zároveň je zde řada daňových výhod.
O činnosti a projektech NF, ale také
současné legislativě se více dozvíte
na www.nfozp.cz.
O činnosti a projektech nadačního
fondu, ale také současné legislativě
se více dozvíte na www.nfozp.cz

Kostel sv.Petra a Pavla
14- 17 h výstava plzeňské výtvarnice
Heleny Vendové
Plánský biograf
v 10 h veselá pohádka „Zvířátka a
loupežníci" na téma známého
příběhu bratří Grimmů o statečných
zvířátkách

Anenská pouť 2013

Program pokračuje na plánském
koupališti.
Neděle 28. července od 15 do 18 h
- prostranství u kostela NPM. Pro
vaše potěšení zahraje skupina
DM Band.
V provozu LUNAPARKY v
prostorách za školou.

Pátek 26.července:
v 9.15 h - pěší pouť z náměstí ke
kostelu sv. Anny, od 10 h následuje
českoněmecká mše svatá
v 19 h v Plánském biografu Koncert zpěváka a kytaristy Pepy
Štrosse. Nenechte si ujít jeho
osobitý
humor
a
moudrost
v písničkách i poezii. Vstupné 80 Kč.

Upozornění pro motoristy –
v době konání Anenských slavností,
tj. v sobotu 27. července budou
prostory náměstí v Plané uzavřeny
od 8 do 19 h.
Děkujeme za pochopení

Sobota 27.července:
9-17 h anenské trhy na náměstí
9-13 h farmářské trhy na prostranství
u Hornického muzea
9-18 h kulturní program na náměstí:
9 h - zahájení poutě. Slovem Vás
provede Ondra Hnízdil.
9.15 - „S flašinetem po světě" flašinetář Jan Roháč
10.00 - Ledecká dudácká muzika
11.00 - dechová hudba Chodovarka
12.00 - kouzelník Max Magic
12.30 - dechová hudba Chodovarka
13.30 - kouzelník Max Magic
14.00 - Zdarr z MOstu (netuctová
pohodová akustická čtyřka)
15.00 - poslední kouzelnické číslo
kouzelníka Max Magica
16 až 18 h - hudební vystoupení DM
Bandu (v příjemných popových
rytmech zakončíme naši pouť)

aneb pokus o obnovu ztraceného
V roce 1993 se u nás v Plané konal
první ročník festivalu, tehdy ještě
s názvem Plánská porta, který si
našel stovky příznivců. Fanoušci
country a folkové muziky se scházeli
v areálu plánského koupaliště až do
roku 2007 a Plánská struna, jak se
festival jmenoval od svého třetího
ročníku, se pak odmlčel. Uvidíme,
jak se Vám nová šance pro Plánskou
strunu bude líbit. Zvolili jsme
jiné
programové uspořádání, kdy festival
již nebude soutěžní, a tak se už nyní
můžete těšit na Strašlivou podívanou,
Terezu a Daniela Švecovy, Jsme
v tom, Michala W.Sedláčka nebo
Bikers Band.

Zahrada a vestibul, sál MěKS
10-14 h tvořivé dílny nejen pro děti;
10 - 17 h výstava „Hračky 20.století".
S čím si hrají (hrály) vaše děti jistě
víte, ale vědí vaše děti, s čím jste si
hráli vy?
Vestibul radnice
9-17 h reprezentační výstava bonsají,
suiseki a fuchsií
Galerie ve věži
9 -12 a 14-17 výstava plánského
výtvarníka Tilo Ettla
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Plánská struna

PRODÁM RD v Plané – Sever
s balkonem, terasou,
zahradou a garáží.
Možné využití jako dvougenerační.

Tel.: 604 806 191
Malířské a lakýrnické
práce, nátěry střech a fasád
a malování schodišť.

Vlastimil Švejda
Telefon
374 794 895, 737 925 664

Plánský Koupák skončil
Ta zpráva zasáhla město i široké
okolí jako blesk z čistého nebe: Po
šesti letech se koncem července již
neotevře brána areálu přírodního
koupaliště v Plané, aby přivítala
stovky a stovky návštěvníků jednoho
z nejznámějších a nejoblíbenějších
západočeských hudebních prázdninových
festivalů
–
Plánského
Koupáku. Důvody zrušení této
jedinečné akce jsou podle hlavního
organizátora a duchovního otce
festivalu, pana Jiřího Fejta staršího,
tyto: Je tomu skutečně tak – Plánský
Koupák už letos neodstartuje! Ještě
před pár týdny jsme připravovali
všechno pro to, aby i tentokrát měli
důvod do Plané na přelomu prázdnin
přijet stovky návštěvníků ze všech
koutů naší republiky, kteří spolu
s dalšími stovkami plánských občanů
léta tvořili úžasně reagující diváckou
obec – sen každého vystupujícího
umělce. Koupák byl právě skvělou
atmosférou mezi umělci známý. Pro
festival
bylo
připraveno
ještě
dokonalejší
pódium,
nežli
na
minulých ročnících, včetně většího a
vylepšeného světelného i zvukového
parku a nově také laserové techniky.
Podařilo se nám také rozšířit nabídku
občerstvení a nápojů v těch druzích,
o které byl ze strany návštěvníků
festivalu vloni a předloni největší
zájem. Nachystán byl i souběžný
odpolední program pro mladé rodiny
s dětmi, včetně pódiové kouzelnické
show a dalších prvků. Připravovalo
se
i
velké
překvapení
–
zorganizování
společného
vystoupení skupiny Kroky Michala
Davida s tímto zpěvákem, který jinak
vystupuje s jiným hudebním tělesem.
Do těchto všestranných příprav
přicházely první signály, že s na jaře
slibovanou
podporou
některých
tradičních i dalších oslovených
partnerů festivalu to bude všelijaké,
jen
ne
dobré…
Květnovým
rozhodnutím přišel festival téměř o
dotaci Plzeňského kraje, která se
ztenčila na několik tisícikorun.
Z ekonomických důvodů letos couvla
s materiální i finanční podporou firma
StoraEnso, náš letitý silný partner. A
aby toho nebylo málo – někteří další
tradiční partneři se rozhodli festival
letos
prostě
nepodpořit…
Samozřejmě,
je
to
svobodné
rozhodnutí majitelů a manažerů.
Pokud sami necítí potřebu v chudém
pohraničí, kde lidé nemají žádné
špičkové výdělky a tak jsou nuceni

v ruce obracet každou korunu,
alespoň trochu pomoci – nikdo s tím
nic nenadělá… Nezbývá, nežli tuto
realitu respektovat. Snažili jsme se
tedy urychleně jednat s dalšími
partnery, aby co možná nejvíc
navýšili svoji podporu a pomohli nám
vykrýt ztráty. Někteří naši prosbu
vyslyšeli a tak se ztrátu dařilo zčásti
snížit. Pak ovšem přišla poslední
rána do zad festivalu – a to finanční
požadavek současného nájemce
areálu koupaliště, Plánských služeb,
vyslovený jejich jednatelem, na
pronájem louky v řádu desetitisíců
korun.
Přitom
o
podmínkách
pronájmu altánu a restaurace jsme
jednali zvlášť s dalším novým
podnájemcem
těchto
prostor…
Snažili jsme se jednatele Plánských
služeb přesvědčit o nereálnosti jeho
představy za pronájem pouze louky.
Nic jiného, co by alespoň zčásti
ospravedlnilo tuto jím požadovanou
výši, festivalu nebylo nabídnuto.
Areál nemá pro takovou velkou akci
dostatečné elektrické jištění, takže
elektřinu
si
vyrábíme
sami.
Hygienické zázemí si budujeme
sami. Ostrahu provádíme sami
najatou agenturou. Úklid po festivalu
provádíme také sami. Čili – neshodli
jsme se na pro festival neúnosném
požadavku pronájmu městského
majetku. Majetku toho města, které je
přitom po celou dobu trvání festivalu
jeho největším partnerem. Vyhovění
požadavku
jednatele
Plánských
služeb by prakticky znamenalo vzdát
se téměř celé městské dotace ve
prospěch
organizace,
zřízené
městem, které tu dotaci poskytlo.
Divné, ale bohužel reálné. Ve
vnitrozemí,
např.
v Plzni,
by
organizátor problém odklonu partnerů
vyřešil velmi snadno – zvýšil by
prostě vstupné a na účasti by to
nepoznal. Je tam totiž úplně jiná
kupní síla, jsou tam jiné výdělky, nežli
u nás v pohraničí. Skutečně by lidé
v Plané byli ochotni zaplatit za
vstupenku namísto 300,- korun (250,Kč v předprodeji) 450,- Kč? Od roku
2010 držíme stejně nízké vstupné –
což nám umožňovala právě podpora
řady partnerů. Zkuste si vydělit 300,Kč počtem kapel a zpěváků
v jednotlivých ročních – dostanete
výši cca 40,- Kč na umělce. Tedy i na
ty špičkové, kterých se v Plané
vystřídala celá řada… Ale navýšení
vstupného o více než stokorunu by
se zcela jistě odrazilo na velmi nízké
návštěvnosti a další velký problém by
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byl na světě… Jak se pak v této
situaci vyrovnat s náklady festivalu,
včetně
onoho
zmiňovaného
mnohatisícového pronájmu? Věřte,
že nežli jsem učinil konečné
rozhodnutí o zrušení festivalu,
všechno
jsme
stále
dokola
propočítávali a snažili jsme se najít
řešení, které by neznamenalo
ukončení akce. Nenašli. Ti, co mohli
pomoci, zůstali až na výjimky hluší a
slepí. Je to škoda! Festival, který si
několik let po sobě jistě právem
vydobyl,
na
základě
ankety
Tachovského deníku, titul Nejlepší
kulturní akce Tachovska a který i pro
Planou znamenal největší kulturní
akci v historii města a obrovskou
celostátní reklamu a pozornost, je
tedy u konce. Jako poděkování vám
– jeho věrným návštěvníkům i
partnerům, kteří s námi byli až do
posledních okamžiků – připravíme ve
spolupráci s Plánským měsíčníkem
do srpnového či zářijového čísla
samostatnou přílohu, ve které si
připomeneme všechny ročníky.
Nashledanou
v lepších
časech,
přátelé!“
Jiří FEJT st., hlavní organizátor

Pronajmu byt 1+1 o ploše 40 m2,
v druhém patře bez výtahu,

tel. 603 112 724
Pronajmu nebytové prostory 45 m2,
uprostřed náměstí v Plané.

Kontakt: 603 112 724
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Plánské služby
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

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

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/
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Prodej 15.8.2013
Kuřice černé, červené
stáří:12-18týd. cena:120-180,- Kč
Kuřice kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/
12-18týd.
120-180,- Kč
Chovní kohoutci
12-18týd.
120-180,- 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

PLÁNSKÝ BIOGRAF
Úterý 9.července
20.00 hodin
vstupné 70 Kč

ČERVENEC 2013
ES
88 min.

SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH
Příběh je rozehrán v roce 1910, kdy je
slavný matador Antonio Villalta těžce
paralyzován po srážce s býkem. Jeho
těhotná manželka, která tragédii sledovala,
vzápětí zemře při porodu malé Carmen.
Léta běží – k bezmocnému, leč stále
bohatému muži se jako pijavice přisaje
zlotřilá pečovatelka Encarna a stane se jeho
novou manželkou.

Středa 10.července
20.00 hodin
vstupné 70 Kč

ČR
89 min.

VOJTA LÁVIČKA:
NAHORU A DOLŮ
Nový film Heleny Třeštíkové zachycuje
vzlety a pády Vojty Lávičky, romského
hudebníka, aktivisty, novináře, průkopníka
romského vysílání v televizi a rozhlase,
který se zasazuje o práva Romů, a jako
skvělý houslista se proslavil především díky
účinkování v kapele Gipsy.cz

Pondělí 15.července
17.00 hodin
vstupné 40 Kč

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
ES
90 min.

SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je být
jiný. Jeho sněhově bílý kožíšek ho odlišoval
od tlupy goril už od narození. Nyní žije
daleko od svého domova, v ZOO v
Barceloně, kde je pro návštěvníky tou
největší senzací. Jenže ostatní gorily ho
kvůli jeho jiné barvě odhánějí.

Poklady světového filmu
Úterý 16.července
USA
20.00 hodin
vstupné 50 Kč
134 min.

KDO SE BOJÍ
VIRGINIE WOOLFOVÉ?
Americké psychologické drama, které na
pozadí jedné takové rodinné hádky proniká
hluboko do frustrací současného člověka.
V hlavních rolích: E. Taylorová a R. Burton

Kostel
sv. Petra a Pavla
ZMĚNA
PROGRAMU!

Od 28.6.-14.7.
výběr ze sbírky
moderního umění
města Planá.

Pondělí 22.července
20.00 hodin
vstupné 70 Kč

ČR
89 min.

ŽIVOT S KAŠPAREM
V roce 1989 jedenadvacetiletý iniciátor
studentských protestů, dnes čtyřicátník,
který má za sebou životní zvraty, výhry i
zklamání. Jakuba Špalka pohání vpřed a
zároveň pohlcuje posedlost divadlem.
Režie: Helena Třeštíková

Úterý 23.července
20.00 hodin
vstupné 60 Kč

ČR
102 min.

MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
Komedie
natočená
podle
knižního
bestselleru Johany Rubínové. Rozhodně
nečekejte další legraci o prvním sexu a
namáhavé cestě k němu. Hlavní hrdinka
otevřeně, s lehkou ironií a vtipem popisuje
svůj dívčí a ženský život se vším všudy.

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

5.července od 18.00 h
kostel sv. Petra a Pavla
Koncert Simony Klímové, mladé
české folkové písničkářky.
Vstupné 130 Kč.

GALERIE VE VĚŽI

V sobotu
20.července v
17.00 h zahájíme
vernisáží výstavu
Heleny Vendové.
Plzeňské
výtvarnice, členky
Unie výtvarných
umělců plzeňské
oblasti a výtvarné
skupiny P89.
Výstava potrvá
do 20.srpna 2013

V sobotu 13.července od 17.00 h
vernisáž výstavy plánského
výtvarníka Tila Ettla.
Výstava potrvá do 1.září 2013.
Otevřeno:
úterý – pátek 14.00 – 16.00
neděle 14.00 – 17.00

Otevřeno:
pátek-neděle
15.00-17.00

Výstava v sále MěKS Planá
Pondělí-pátek 13.00 – 17.00 h.

HRAČKY 20.STOLETÍ
S ČÍM SI HRAJÍ (HRÁLY)
VAŠE DĚTI JISTĚ VÍTE,
ALE VĚDÍ VAŠE DĚTI,
S ČÍM JSTE SI HRÁLI VY?

Vstupné - děti 5 Kč a dospělí 10 Kč

ANENSKÁ POUŤ 2013
Další informace uvnitř měsíčníku a na plakátech akce.
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