Slovo starostky
A znovu o náměstí – již několikrát
jsem v předešlých číslech měsíčníku
psala o stavu našeho náměstí a o
možnostech
jeho
revitalizace.
Náměstí, které máme, je jednou z
nejcennějších částí města a zároveň
plní mnoho funkcí. Stav hlavní
průběžné komunikace nás přiměl
zabývat se její opravou bezodkladně.
Zastupitelé na svém posledním
zasedání rozhodli, že po skončení
oprav v ulici Mezibranské bude
plynule pokračovat oprava právě
výše zmiňované komunikace včetně
prostoru severně od ní.
Za současného stavu není úplně
dořešen vztah mezi chodci a auty a
to bohužel platí o celém náměstí.
Proto v připraveném projektu dostala
přednost varianta s mimoúrovňovým
chodníkem podél domů, s odstavným
pruhem pro zásobování (místo travnatých ploch) a s novou výsadbou
menších stromů.
Celá tato oprava by se měla realizovat ve dvou etapách. První etapa by
byla zahájena po ukončení prací v
Mezibranské (na přelomu léta a
podzimu tohoto roku) a týkala by se
další části komunikace až za morový
sloup. Druhá etapa týkající se zbylé
části komunikace až po úroveň
radnice by se realizovala v příštím
roce.
Zbývající větší část náměstí je již
řadu let předmětem diskusí. Názory
na řešení této plochy se velmi různí.
Vzhledem k tomu, o jak cennou lokalitu se jedná, rozhodlo zastupitelstvo
svolat v měsíci září mimořádnou
pracovní schůzku k této problematice. Po tomto jednání bychom rádi do
diskuse přizvali i veřejnost. Pakliže
nalezneme shodu, a tím nemyslím
pouze nás občany Plané, ale i
odbornou veřejnost, tedy památkovou péči a dopravní inspektorát,
mohli bychom v několika příštích

letech s revitalizací náměstí pokračovat.
Martina Němečková

Nepřehlédněte dále v listu
8.6. Galerie ve věži
15.6. Automotopárty Kříženec
28.6. Farmářské trhy
Plánský koupák 2013
Výletnění 2013

Jednání zastupitelstva
21. jednání plánského zastupitelstva
se bude konat ve středu 26.června
t.r. a na programu bude mít mj.
projednání Závěrečného účtu města
se zprávou auditora.

Výběrové řízení
na Městském úřadu Planá
Do 5. června mohou zájemci podávat
přihlášky do výběrového řízení na
obsazení pracovní pozice referent
státní správy a samosprávy (agenda
přestupků). Místem výkonu práce je
Městský úřad Planá a území správního obvodu města Planá, který je
úřadem s pověřeným obecním
úřadem. Platové zařazení: 9. platová
třída. Lhůta pro podání přihlášky
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končí v 17 h dne 5.6.t.r.
Bližší informace o druhu práce, charakteristice vykonávaných činností
a kvalifikačních předpokladech a
dotazy k výběrovému řízení zodpoví
tajemnice městského úřadu
Ing. Stanislava Fojtíčková,
tel 374 752 912,
e-mail: tajemnice@muplana.cz.

Pozvání na besedu
o rekvalifikacích
Zajímají vás odpovědi na otázky:
Co je to rekvalifikace? Co musím
splňovat, abych se mohl rekvalifikovat? Kolik za to budu muset zaplatit?
Kde si můžu rekvalifikaci zařídit?
Pak vás občanské sdružení Kotec
(Terénní program) zve na besedu na
téma REKVALIFIKACE. Téma představí přímo referentka zaměstnanosti
Úřadu práce. Budete mít možnost se
lektorky na cokoliv, co se týká rekvalifikace, zeptat. Beseda je určena
široké veřejnosti! Koná se ve středu
5. června v sále Městského kulturního střediska v Tachově, od 17 hodin.
Beseda je zdarma!

Plánské farmářské trhy…

Důležité!
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
se koná 18.června od 17 hodin v
budově Na Valech.
Školní rok končí v pátek 28.6.2013.
Základní škola Planá děkuje. Dobrý
člověk ještě žije! V Plané! Přesvědčili
jsme se o tom, když nám v pátek
17.května mladé plánské maminky
přinesly sponzorský dar – výtěžek z
dětské burzy, kterou samy uspořádaly. Nemalá částka 7 385 Kč bude
použita na nákup balíčků pro prvňáčky.
Všem maminkám, které se na daru
podílely, děkujeme a držíme jim
palce, aby je elán a chuť do dobrých
počinů provázely i nadále.
Kolektiv učitelů
Ve čtvrtek 16. května se konalo 2.
zasedání školské rady ZŠ Planá. Na
programu bylo projednání dotazů a
podnětů směrovaných rodiči školské
radě. Osloveni byli rodiče dětí z obou
budov. ŠR se jednohlasně shodla na
tom, že je nutné zvýšit bezpečnost
dětí a doporučila instalaci kamery
před budovu Na Valech. Dalším
bodem byl problematický pěší přístup
k budově Na Valech se všudypřítomnými vozidly, mnohdy i s bezohlednými řidiči. Všichni víme, že s nástupem nového školního roku se počet
dětí procházejících kritickým úsekem
mnohonásobně zvýší. ŠR proto
navrhla požádat o spolupráci městskou policii a dobrovolníky z řad
studentů, kteří by v září pomohli
zvýšit dohled nad provozem. ŠR se
dále zabývala problémem s vytápěním nafukovací haly. Celý zápis ze
zasedání ŠR si můžete přečíst na
webových stránkách školy.
Marie Braucci, předsedkyně ŠR
V pondělí 20. května byl slavnostně
ukončen projekt „Krůček po krůčku
do sousední země“. Děti z přípravné
třídy a ze třídy 3.C obdržely drobné
dárky a diplomy. Projekt se setkal s
velkým zájmem jak u dětí, tak u
rodičů.
MB

…se v tomto předprázdninovém
měsíci uskuteční až v pátek
28. června v obvyklém prodlouženém čase – tedy od 9 do 16 hodin na
známém místě, u Hornického muzea
v Sadové ulici. Co nejzazší termín
konání trhů tentokrát volíme proto,
aby byli farmáři v široké míře zásobeni zeleninou, ovocem a dalšími
produkty. Podle jejich informace je
prý celkové zpoždění vegetace po
dlouhé zimě cca tři týdny, takže ani v
prvních dekádách června bychom se
dobrého zboží ještě nemuseli dočkat.
Mnoho návštěvníků farmářských trhů
by si přálo, aby pokračovaly bez
letního přerušení i v červenci a srpnu.
Zvažujeme tedy i tuto možnost a
prokonzultujeme ji s prodejci. Vzhledem k období prázdnin a dovolených
je to risk, protože návštěvnost
těchto
trhů v menších
městech nebývá příliš velká… Myslíte,
že bychom v
Plané mohli být
výjimkou
a
prodejce
za
jejich snahu a
risk
bychom
dokázali
odměnit hojnou účastí? Inu – rozsekneme to v příštím, červencovém čísle
Plánského měsíčníku.
(fej)

cena za to, že mohu bydlet na našem
krásném Tachovsku. Vždycky je
něco za něco.
Když jsem ale minulý týden zjistil, že
České dráhy od letošního července
ruší i tento spoj a poslední vlak z
Prahy k nám domů pojede tedy už
v 18.15, přimělo mě to k tomu, abych
sedl a napsal tento článek. Spojilo se
mi to totiž tak nějak najednou všechno dohromady. Zrušení večerního
rychlíku, petice za obnovení nemocnice na Tachovsku, to, že z Otína do
civilizace jede o prázdninách autobus
pouze v pondělí a ve středu, naše
marné snahy o kvalitní pokrytí signálem mobilních operátorů, zoufalý stav
některých silnic na Tachovsku.
Dotýká se mě představa, že náš
region je zcela mimo rozlišovací
schopnost těch, kteří rozhodují o
oblastech uvedených v předchozím
odstavci.
Jsem v produktivním věku, děti už
dávno vylétly z hnízda, oba se ženou
máme práci, takže nepatříme k nějaké zvláště zranitelné sociální vrstvě.
Na Tachovsko jsme odešli kdysi z
Plzně dobrovolně a jsme tady rádi.
Přesto si v posledních letech výrazně
uvědomuji, že život v našem regionu
je pro lidi čím dál tím méně atraktivní.
Náš region se víc a víc dostává na
okraj zájmu těch, kteří rozhodují o
zdravotnictví, dopravě, telekomunikacích, atd. Bohužel ale také i na
okraj zájmu těch, kteří uvažují o tom,
kde si vybudovat svůj domov. Čeká
tedy Tachovsko časem cesta do
úplného zapomnění?
Pavel Nutil

Auto- moto párty 18
Tradiční a oblíbená Auto-moto párty
se bude konat na letišti Kříženec
v sobotu 15. června od 9 hodin.
Program: FMX Freestyle, Hot Rod,
demolice automobilů, Stunt show,
auto derby, kaskadér s autem, sprinty
automobilů a motocyklů, tuning,
autoveteráni, vyhlídkové lety vrtulníkem, čtyřkolky, motokáry, segway,
paintball, vznášedla, formule ,,Ariel
Atom, 300 koní a mnoho dalšího...

Cesta do zapomnění?
Při mých návratech z cest se mi
několikrát stalo, že jsme přiletěli do
Prahy k večeru a já jsem měl co
dělat, abych stihl poslední rychlík do
Plané – odjížděl krátce po osmé
večer. Záviděl jsem kamarádům, kteří
bydleli v méně odlehlých končinách
naší vlasti, že nemusí podobné
problémy řešit. Říkal jsem si – je to
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zve všechny příznivce a milovníky
umění na výstavu obrazů malíře
Jaroslava Valečky.
Jaroslav Valečka (1972) vystudoval
pražskou
Akademii
výtvarných
umění, obor malba a obor plastika.
Absolvoval stáže a studijní pobyty v
Německu, Francii a v Nizozemí.
Věnuje se tradičním malířským
námětům, zejména krajinomalbě a
figurálním kompozicím. Jeho práce
vychází z tradice expresionismu,
symbolismu a nové věcnosti. Jeho
malba je postavena na výrazné
barevnosti, práci se světlem a expresivní kresebnou zkratkou. Ve svém
díle se systematicky zabývá krajinou

Červen 2013 v DDM

„Silvestrovská noc“, olej na plátně 110 x 210 cm,
2011

severních Čech, kde strávil své
dětství.
Je zakládajícím členem volného
sdružení „Natvrdlí“ (R.Michalová,
MICL, L.Miffek, K.Jerie, J.Valečka),
které obhajuje klasickou malbu, jako
určitou reakci na „nemalířské“ konceptuální směry v současném umění.
Je také zakládajícím členem výtvarné
skupiny „Central europe stuckists“
působící od roku 2012.
Jaroslav Valečka představí osobně
své práce při zahájení výstavy, které
se koná v sobotu 8. června 2013
od 17 hodin. Výstava potrvá do
10. července 2013.
Dušan Kokaisl
(zdroj Wikipedie a archiv J. Valečky)

Hudební festival Plánský
Koupák…
…se letos uskuteční, jak již většina
z vás ví, v sobotu 27. července 2013.
Brána přírodního areálu plánského
koupaliště se pro návštěvníky akce
otevře již posedmé. Také tento ročník
bude programově nabitý špičkovými
umělci různých žánrů. Organizátorům
z naší umělecké agentury Erion
Production se opět podařilo zajistit
pro vás, návštěvníky festivalu,
lahůdky první české hudební ligy.
Nekonečná jednání s řadou umělců
a kapel, přísliby účasti, následná
odřeknutí z různých důvodů – nejčastěji ale z toho, že záhy zjistili, že už
dříve někde někomu něco slíbili
anebo si nárokovali nehorázný honorář… No, horor, děs, běs… Nakonec
sice nepřijede Japonec, ale opět řada
zvučných jmen, která vychází z
vašich přání – vyslovených směrem k
nám všemi dostupnými kanály. Milým
a jistě vítaným překvapením letošní-

ho ročníku se jistě stane v Čechách
velmi populární DĚDA MLÁDEK
ILLEGAL BAND, který umí mraky
svých posluchačů pořádně rozpálit a
jejich pódiová show je vyhlášená
svým švihem a vtipem. Dlouze vám
představovat bodrého rockového
chlapíka, který má ve své občance
napsáno ALEŠ BRICHTA, to by bylo
jako nosit ono pověstné dříví do hudebního lesa. Do Plané se dostaví
nejen v celé své nádheře, ale za
zády mu bude oporou a doprovodem
jeho neodmyslitelný AB BAND – i
když ho bylo v poslední době spíše
vidět s triem doprovodných muzikantů. Ale uznejte sami – na prknech
Plánského Koupáku by akustické trio
určitě nenavodilo tu správnou rockovou atmosféru a náladu. MARTIN
ČARNÝ BAND by mohl, stejně jako
např. Turbo, vystupovat na Plánském
Koupáku každý rok – a stále by měl
komu zpívat a hrát. Letos si Martinův
chraplák užijete dosyta… Všem milovníkům nesmrtelných hitů Michala
Davida, od dětí až po důchodce,
oznamujeme, že si je mohou přijít
zazpívat spolu s KROKY MICHALA
DAVIDA. V kuloárech se proslýchá,
že se dočkají i velkého překvapení.
No, uvidíme. Ale pozor – tahle velkolepá „MD-show“ začne z jistých
důvodů už ve 12.30 hodin, takže
bude třeba hned po poledni obsadit
ta nejlepší místa před pódiem! To
bude mela… A ještě jednu formaci
vám pro dnešek naznačím. Uhádnout
ji ale musíte sami: Bráchové Angus,
Malcolm a jejich kámoši Brian, Cliff a
Phil v českém podání – kdo to asi
může být? Jo, jo, lámejte si hlavičky,
a když na nic nepřijdete – pošleme
vás rovnou na Dálnici do pekla…
Jiří FEJT,
hlavní organizátor festivalu
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Na 8. červen připravujeme společně
s Tenisovým klubem Planá 6. ročník
TENISOVÉHO TURNAJE žactva a
dorostu. Začínáme v 9 h na tenisových kurtech – všichni sportovci se
sejdou v 8.30. Další podrobné informace získáte v DDM.
19. června se v kostele sv. Petra a
Pavla bude konat již tradiční
VERNISÁŽ výstavy dětských prací.
Proběhne zde také vyhodnocení
soutěže
CESTOU
NECESTOU,
kterou jsme vyhlásili počátkem letošního roku.
Stále je možnost přihlásit se na
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, který bude v
prvním týdnu letních prázdnin.
Přihlášku a bližší informace získáte v
DDM.
Prázdniny jsou za dveřmi a my
během června ukončíme zájmové
kroužky, které děti pravidelně navštěvovaly po celý školní rok. Dovolte
mi touto cestou poděkovat všem,
kteří věnovali svůj volný čas a spoustu trpělivosti dětem v domě dětí..
Velký dík patří panu Hrbáčkovi, který
vedl šachové kroužky; lezecký kroužek pracoval pod vedením Jana
Novotného a Jaroslava Kotaly. Stolní
tenis trénovala paní Frantálová a pan
Chalupský. Tenisty vedl pan Bařák a
pan Šilhavý. Anglicky mluvily děti s
paní Schreilovou a Nikou Vivodíkovou. Školní rok protancovala děvčata
i chlapci s Janou Pham, malá děvčata tančila na kroužku zumby s paní
Klečkovou a páteční aerobik si děti
užívaly s Monikou Holou. Malí výtvarníci tvořili s paní Novou a v tělocvičně si každý čtvrtek zacvičily děti s
paní Švejdovou. Pod vedením paní
Beranové se stali chlapci a děvčata
kuchaři na kroužku vaření. Také děkuji všem, kteří mi ochotně pomáhali
na akcích DDM – dospělákům i
dětem. Ještě jednou moc děkuji a
přeji všem krásné léto.
Nezbývá než doufat, že budou mít
děti možnost setkávat s Vámi i v
novém školním roce a moc bych si
přála, abychom našli nové vedoucí
kroužku. Pokud budete mít někdo
zájem pracovat s dětmi, přihlaste se
prosím v kanceláři DDM.
Za DDM Lenka Vivodíková

Regionální TV program
Vážení přátelé, rádi bychom Vás
informovali, že už rok si můžete
naladit jedinečný televizní program
regionalnitelevize.cz. Tento program

se specializuje na regionální zpravodajství z českých, moravských a
slezských regionů a jejich propagaci
v cestovním ruchu. Jedná se o
unikátní projekt propojující a propagující české regiony mezi sebou,
dávající prostor všem městům a
obcím v ČR. V programu nechybí ani
regionální dokumenty či tipy na výlety. Jak nás můžete naladit?
1. Na satelitu Astra 23,5°východně,
na frekvenci 12 168 MHz, polarizace
vertikální, Symbol rate 27 500, FEC
3/4. Program není kódován a je možné jej sledovat i bez karty Skylink či
Cs link.
2. V kabelových sítích vč. UPC a v
sítích IPTV (tam, kde nemají náš
program zařazen, jej rádi na základě
podnětů zákazníků zařadí, neboť je
zdarma).
3. Ve vybraných regionech vysíláme
v rámci digitálního pozemního vysílání (České Budějovice, Plzeň, Příbram, Liberec, Jablonec n. Nisou,
Praha a střední Čechy).
4. Jako jedinou českou televizi nás
můžete sledovat i na platformě YouTube live.
Náš televizní program nevytváří
kauzy, ale snaží se dokumentovat
život v českých regionech a zejména
prezentovat to krásné, co naše regiony nabízí.

ŘKC v Plané
Na diecézní pouti v Kladrubech byla
k výročí 20 let Plzeňské diecéze
veřejně oceněna záslužná činnost
plánských občanů paní Libuše
Hrabětové, manželů Heleny a Jiřího
Ťupových a in memoriam Miroslava
Palíška.
Pravidelné bohoslužby a setkání:
Nedělní mše svaté: 9 h Planá,
11 h Ch. Újezd, 14 h Ch. Planá,
15.30 Z. Chodov
Pondělí v 17 h modlitební společenství v Ch. Plané
Úterý 15 – 17 h děti na faře – zpěv,
výuka, hra, modlitby matek, čas pro
vás!, v jinou dobu po domluvě. Mše
sv. v kostele Planá
Středa až pátek služba duchovního
ve vězení Kynšperk n. O. (tel.
352 306 188). První pátek měsíce –
Planá, adorace a mše sv.
Sobota - dle domluvy bohoslužby
v okolí. Duben až říjen vždy třetí
sobota měsíce v 17 h Sv. Anna
(15.6., 17.8., 21.9., 19.10).
K farnosti Planá patří též obce: Ch.
Planá, Ch.Újezd, Z.Chodov, Brou-

mov, Brod, V. Sedliště, Otín, Lestkov,
Domaslav, Mich. Hory, Boněnov,
Pístov s kostely v nich, kde se konají
bohoslužby po předchozím ohlášení
a o poutích. Klíče od kostelů u nás,
nebo u správců v místě.
Poutě a akce mimo pravidelná setkání a svátky v červnu a červenci:
1.6. v 10 h posvícení v Benešovicích,
8.6. ve 14.30 h Chlebomáslové slavnosti v Záhoří,
15.6. ve 13 h pomník za oběti válek
v Černošíně,
23.6. v 11 h Ch. Planá – Sv. Jana
Křtitele (svoz),
29.6. ve 13 h posvícení v Lomu u
Stříbra,
30.6. ve 12 h v Bernarticích – Sv.
Petr a Pavel, 6.7. v 10 h v Lestkově
Sv. Prokopa, v 11 h Sv. Anna svatba
Terezky a Míry.
Svatoanenské kolečko:
25. 7. v 15 h posvícení ve V. Sedlišti
26.7. v 9.15 h pěší pouť z plánského
náměstí na Sv.Annu a poté v 10 h
mše svatá (německo-česká s pozvanými hosty). Ve 14.30 h Brod n.T. Sv.
Jakuba,
27.7. v 9.30 h v Domaslavi Sv. Jakuba, v 11 h Mich. Horách posvícení,
ve 12.30 Broumov Sv. Anny, 14 h
Štokov Sv. Anny, 17 h Kyjov P.Marie
Karmelské
28.7. v 10 h - Sv. Anna – česká poutní mše sv. (svoz všech+občerstvení),
16 h Chodová Planá - německá mše
sv.

Červen v tachovském Muzeu
Českého lesa
Sobota 1. června v 18 h - slavnostní
zprovoznění nově rekonstruovaných
prostor muzea a muzejní zahrady.
Od 19 do 24 h Muzejně-galerijní noc
Tachov 2013, zahájení výstavy Jak
semena putují krajinou zapůjčené
muzeem KRNAPu ve Vrchlabí při
příležitosti 50. výročí národního
parku. V doprovodném programu
výroba drobného dárku za využití
semen a semínek.
19- 21 h Fotoateliér v dobové selské
světnici – vyfotíme vaše dítě v
kostýmu venkovana(-ky) z počátku
20.století ve skutečném historickém
lidovém nábytku. Od 22 h již tradiční
procházka za tachovskými pověstmi,
na které bájné bytosti potkáme a
něco z historie města zvíme. Vstup
zdarma.
Neděle 16. června v 15 h vernisáž
výstavy Baráčníci na Tachovsku.
Výstava seznámí s historií a činností
baráčnických obcí v Tachově, Boru,
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ve Stříbře a Stráži. V případě příznivého počasí bude vernisáž probíhat
ve zrekonstruované muzejní zahradě.
V programu vystoupí strážští baráčníci a Českou besedu zatančí hosté z
obce v Plzni-Božkově. Nebude chybět ani uvítání účastníků staročeskou
poctou. Výstava potrvá v bývalé klášterní knihovně do konce září.
Středa 26. června v 17,30 h vernisáž
výstavy Staré stromy na židovských
hřbitovech – střet kulturní, historické
a ekologické hodnoty. Autorem výstavy je historik – dokumentátor židovských hřbitovů a garant této dokumentace pro Plzeňský kraj PhDr.
Ing. Václav Chvátal. Zájem o téma jej
podnítil k vytvoření fotografické výstavy s řadou i časosběrných fotografií dokumentujících proměny ročních
období. Autor výstavu uvede krátkou
přednáškou. Milovníci fotografie,
přírody a historie si tak přijdou na své
a mohou výstavu navštívit do konce
srpna.

Městská knihovna Planá
vyhlašuje
literárně-výtvarnou soutěž:

Prázdniny v knížce
Prázdniny se dají prožít všelijak.
Ale představte si, že máte možnost stát se o prázdninách postavou své oblíbené knížky, potkat se s ostatními hrdiny a zažít
s nimi
nějaké dobrodružství.

Napište nebo nakreslete
o tom.
Své práce během červnadoneste
do dětského oddělení knihovny.
Uděláme z nich prázdninovou
výstavu, nejlepší příběhy a kresby
odměníme pěknou knihou !!!!

Co nového na SOU Planá
V rámci odborného
výcviku oboru zednické a malířské
práce probíhá na
naší škole přestavba
školní jídelny na
cvičnou kuchyni pro
žáky. Samozřejmě bez pomocí dalších profesí, jako jsou elektrikáři,
vodáci by přestavba nešla provést.
Do těchto prostor přivítáme od 1. září
nové žáky oboru kuchařské práce.
Veřejnosti připomínáme, že ještě
máme v tomto oboru volná místa, je
tedy stále možné se přihlásit.
Dále otevíráme nové obory: provozní
služby – pokojská (žáci 1. ročníku
budou vykonávat odborný výcvik
v našem vlastním domově mládeže,
v dalším ročníku se rozejdou na praxe do různých hotelových zařízení.
Obor operátor skladování – tento
obor je velmi žádán velkými skladovými firmami nejen v našem regionu;
měl by proto zajistit žákům po vyučení dobré uplatnění na trhu práce.
Podrobnější informace o všech
našich oborech a možnosti přijetí do
1. ročníku od 1. 9. 2013 najdete na
www.souplana.cz nebo vám rádi
podáme informaci na telefonním čísle
374 750 511. Všichni zájemci jsou u
nás kdykoliv vítáni, po domluvě vám
rádi ukážeme obě naše školy. Žáci a
učitelé SOU a ZŠ Planá.

ozdobení narozeninového dortu a
prostření stolu pro dvě osoby na
téma narozeniny s použitím připraveného dortu.
Plnění těchto soutěžních úkolů bylo
náročné nejen časově, ale i na zručnost a kreativitu. Naši žáci Nikola
Ručníková, Vojtěch Farinič, Jitka
Smolková a Martina Ziemanová
obsadili krásné 2. a 5. místo. Všem
soutěžícím děkujeme za reprezentaci
naší školy. L. Petříková SOU a ZŠ
Planá.
V Plzni se opět soutěžilo o nejlepšího
výčepního. Ve středu 15. května se
do varny plzeňského Gambrinusu
sjelo celkem 27 žáků středních
gastronomických škol na sedmý ročník soutěže „Plzeňský korbel 2013“.
SOU a ZŠ Kostelní z Plané reprezentovalo tříčlenné družstvo dívek ve
složení Sandra Felixová, Kateřina
Houžková a Jitka Sojková. Ačkoli
dívky nevykonávají odbornou praxi
za výčepním pultem, bojovaly statečně s tvrdou konkurencí z řad žáků
ostatních odborných škol. Soutěžním
úkolem letošního ročníku bylo vypracování odborného testu ze znalosti
výroby piva a pivního hospodářství a
ukázkové načepování dvou nealkoholických piv Birell takzvaně „na hladinku“ v časovém limitu 90 sekund
včetně prezentace před odbornou
porotou. Dívky ukázaly, že jsou
schopny držet krok se žáky oboru
kuchař-číšník. Za odbornou přípravu
a umožnění cvičného čepování velmi
děkujeme panu Konfrštovi z pivnice
Tip Sport v Mariánských Lázních a
rovněž pracovníkům restaurace
Parkhotelu Tachov.
Za SOU a ZŠ Ing. Iva Holá

Pálení čarodějnic

V dubnu se uskutečnil v Horšovském
Týně 9. ročník putovní kuchařské
soutěže. Soutěž pořádala ZŠ a OŠ
Horšovský Týn, obor Potravinářská
výroba. Skládala se ze dvou částí -

S posledním dubnovým dnem se pojí
tradiční pálení čarodějnic na koupališti v Plané. Nebylo tomu jinak ani
v letošním roce, bohužel,
počasí
nám opět nepřálo a déšť se nám
nevyhnul. K našemu milému překvapení návštěvnici dorazili v hojném
počtu a jsme za to rádi. Chceme
tímto poděkovat nejen jim, ale také
všem účinkujícím; bubeníkům pod
vedením Julka Velkého, aerobičkám
pod vedením Moniky Holé, hudební
skupině DM Band, hasičům i provozovateli občerstvení panu Nekovářovi.
Za pořadatele Milena Nová, MěKS
Planá
5

Výzva pro trhovce
Na Anenské pouti v sobotu
27.července
srdečně
uvítáme
všechny prodejce s tradičním pouťovým zbožím. Pro bližší informace nás
kontaktujte: MěKS Planá, náměstí
Svobody 56, 348 15 Planá,
email: mks@muplana.cz,
tel. 374 794 223, 728 488 038.

Omlouváme se
a blahopřejeme
V minulém přání jubilantům byli nedopatřením uvedeni místo jubilantů
dubnových jubilanti květnoví. Oběma
skupinám se tímto omlouváme a
uvádíme vše na pravou míru.
V dubnu t.r. oslavili svá životní jubilea
paní a pánové Jana Bejstová, Františka Bendová, Marie Brzická, Anna
Čermáková, Anna Dologhová, Růžena Dundálková, Jiří Dvorský, Edvard
Chmiel, Ivan Kula, Bohumil Lokajíček, Karel Moulis, Jiří Svoboda a
Karel Waagner.

V květnu oslavili životní jubileum 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.

Vzpomínka
na paní profesorku
Zpráva o nedávném úmrtí Aleny Prachové vyvolala bezesporu mnoho
tichých individuálních vzpomínek v
myslích těch, kteří ji znali. Osobnost
paní profesorky si však zaslouží i
připomínku veřejnou. Jednou z nich
nechť je i ta následující.
Prof. Alena Prachová patřila k těm
plánským občanům, kterým osud, v
jejím případě i díky institutu tzv.
umístěnek, přisoudil nejednoduchou
úlohu spojit většinu života s městem,
ve kterém se nenarodili, ve kterém
neměli kořeny, se sídlem, které bylo
svázáno se zcela jinou kulturní tradicí
než byla ta, ze které oni sami vzešli.

Poválečná Planá byla typickým pohraničním sudetským městem, v
němž procesy vysídlení a dosídlení
zpřetrhaly kontinuitu vývoje. Oba
zásadním způsobem poznamenaly
sociálně kulturní klima města na
dlouhá desetiletí. Ti, kteří do Plané
nepřišli pouze proto, aby záhy odešli
s pocitem, že ze situace poválečné
diskontinuity dokázali vytěžit výhodný
osobní profit, si většinou velice rychle
uvědomili, že návrat do standardních
poměrů života fungujícího městského
společenství se neobejde bez jejich
aktivní osobní i občanské angažovanosti.
Paní profesorka dala poctivým snahám o novou Planou k dispozici v
plném rozsahu daných možností své
historiografické a pedagogické vzdělání. V roli učitelky a středoškolské
profesorky dějepisu se přes obtížnost
doby vždy snažila předávat svým
žákům s odvážně přirozenou samozřejmostí výklad dějin národních i
obecných oproštěný od ideologického balastu, na druhé straně ale s
důrazem na morální aspekt interpretace minulosti. Nad rámec školních
osnov obohacovala výuku poukazováním na význam hmotného kulturního dědictví a regionální historiografie.
Dobře znala plánské památky a měla
k nim silný vztah ochranitelský i plný
respektu. K témuž se snažila podněcovat i své okolí. Hluboké pochopení
klíčového významu znalosti dějin
místa a jeho širšího okolí, včetně
jejich hmotné pramenné základny,
pro budování vztahu k městu, ve
kterém člověk žije, se snažila předat
stovkám svých žáků. Její profesionální i jazyková kompetence jí umožnila vstřebat dostupné historické praprameny a literaturu k dějinám Plané.
Systematicky pak předávala místnímu společenství obrazy z dějin města
prostřednictvím novinových článků na
stránkách lokálních periodik. Aktivity
na poli popularizace dějin Plané a
Plánska časem logicky spojila s
vlastní prací letopiseckou. Jako dlouholetá kronikářka města odvedla
skvělou veřejnou službu i touto formou občanské angažovanosti.
Paní profesorka Prachová bude vždy
patřit k těm osobnostem města Planá, na které nejen nelze zapomínat,
ale které by měly být inspirací a příkladem pro další generace.
Na paní profesorku Prachovou jsem
si během své profesní dráhy, ke které
mne i ona inspirovala, mnohokráte
vzpomněla. Sleduji-li i dnes pozvolna

sílící zájem Plánských o město, jeho
dějiny i jeho kulturní dědictví, jsem
přesvědčena, že její příklad nachází
v našem městě své pokračování.
Doufám, že příklad paní profesorky
nalezne časem ještě větší rezonanci i
mezi těmi, kteří dnes na plánských
školách, stejně tak jako kdysi po
dlouhá léta ona, předávají svým
žákům znalosti o našich dějinách.
Anna Matoušková

Partnerství pokračuje
Již několik let naše škola spolupracuje s německou školou z Bogenu
nejen v oblasti udržování dobrých
sousedských vztahů, ale hlavně v
rozvíjení jazykových komunikačních
dovedností. Proto i letos jsme zažádali Česko-německý fond přátelství o
dotaci na projekt „Od kamarádství k
přátelství“, který se skládá ze tří částí.
Nejmasovější akcí bude bezesporu
13. června sportovní olympiáda. Té
se zúčastní 50 německých a 50 českých sportovců, 20 rozhodčích, 25
pomocníků z řad dětí. Tu pravou
sportovní atmosféru podpoří všichni
žáci druhého stupně naší školy.
Olympiádu určitě zatraktivní i skok
vysoký. Nejen materiálové vybavení
pro tuto disciplínu, ale i odměny,
medaile pro vítěze a občerstvení se
zakoupí z přidělené dotace .
Ve dnech 17. až 22. června proběhne
druhá část projektu prostřednictvím
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výměnného pobytu žáků z Realschule v Bogenu. Této akce se zúčastní
10 českých a 10 německých dětí a
čtyři pedagogičtí pracovníci. O výměnný pobyt je velký zájem. Bohužel
nemůžeme uspokojit všechny zájemce, proto byly vybrány hlavně děti,
které již při minulých setkáních navázaly přátelství. Ta letošní výměnná
akce proběhne v Praze a naši žáci se
tak mohou pochlubit krásami pražských pamětihodností . Navštíví Staroměstské náměstí s orlojem, Karlův
most, Pražský hrad,chrám svatého
Víta, Zlatou uličku. Určitě se jim bude
líbit výlet na Petřín a do zoologické
zahrady. Naše děti budou mít celý
pobyt hrazen z projektu.
Třetí částí projektu bude předvánoční
návštěva Bogenu, při které se seznámí s vánočními zvyky svých zemí.
Cesta našich žáků bude hrazena z
projektu, ubytování a stravování zajišťuje Realschule v Bogenu.

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

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

Vlastimil
Švejda
Tel.
374 794 895,
737 925 664

TRUHLÁŘSTVÍ
- MARTIN KVĚTOŇ
Slepá 244, 348 15 Planá,

Tel.: 776 178 883
e-mail: martinkveton@seznam.cz
Výroba: kuchyňské linky, vestavěný
nábytek, interiérový nábytek, dřevěná
okna, schodiště, dveře, zárubně, tesařské práce, pokládání podlah
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PLÁNSKÝ BIOGRAF
Úterý 4.června
16.30 hodin
vstupné 20 Kč

ČERVEN 2013
ČR
70 min.

VZPOURA HRAČEK
Pohádkové pásmo pro děti - Pan Prokouk
přítel zvířátek, Hugo a Bobo, Jak Lískulka
poznala vílu Lesanku, Vzpoura hraček,
Lískulka zachránila Berušku, Krtek na
poušti, Krakonoš a strašidlo.

Středa 5.června
16.30 hodin
vstupné 30 Kč

ČR
80 min.

O MYŠCE A MEDVĚDOVI
V obyčejném medvědím světě jsou medvědi vážní a zamračení. Medvěd Ernest
je jiný. Je hudebník, rád by byl veselý,
jenže je chudý a často hladový. Při hledání něčeho k snědku chytí malou myšku
Celestinu……

Pondělí 10.června
ČR
20.00 hodin
vstupné 80 Kč
92 min.
ZÁBLESK CHLADNÉ NEDĚLE
Nový celovečerní komorní psychothriller
začíná kdesi na severočeské silnici. Dora
po vzrušené hádce vyskakuje z Richardova auta a stopne si náhodně projíždějící vůz, ve kterém sedí Adam. Ten si myslí, že Dora je prostitutka a nabídne jí
neobvyklý kšeft.

V sobotu 8.června od 17.00 hod.
vernisáž výstavy Jaroslava Valečky.
Výstava potrvá do 10.července 2013
Otevřeno: úterý–pátek 14.00-16.00,
sobota, neděle 14.00–17.00

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Pondělí 17.června
20.00 hodin
vstupné 70 Kč

GB
128 min.

NADĚJNÉ VYHLÍDKY
V Dickensových Nadějných vyhlídkách
(osud sirotka Pipa) se zhlédlo již nemálo
režisérů. Nejnovější příběh podle románu
z roku 1861 nyní natočil Mike Newell
(Čtyři svatby a jeden pohřeb nebo film
Harry Potter a Ohnivý pohár).

Putování za pohádkou
Úterý 18.června
USA
17.00 hodin
vstupné 30 Kč
73 min.
SCOOBY-DOO: ABRAKADABRA!
Když musí osamělá kouzelnická škola
čelit nebezpečí hrozícímu od fantastické
létající příšery zvenčí i ďábelských sil
uvnitř, dá se říct
jen jedno: Abrakadabra-Doo! A
je tu velký celovečerní
případ
pro Scooby-Dooa
a tým Záhady
s.r.o.

Poklady světového filmu 1968
Pondělí 24.června
20.00 hodin
vstupné 50 Kč

USA
166 min.

TENKRÁT NA ZÁPADĚ
Opuštěná železniční stanice, na které tři
muži trpělivě čekají na příjezd vlaku, je
legendárním prologem jednoho z nejslavnějších westernů v historii světové kinematografie.

POZOR !
Senioři nad 65 let vstup zdarma!
Úterý 25.června
20.00 hodin
vstupné 70 Kč

ČR
78 min.

ŠMEJDI
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese.
Skryté kamery zachytily drsné pozadí
předváděcích akcí pro seniory. Co se
opravdu děje na populárních zájezdech s
obědem zdarma? Praktiky, ze kterých
mrazí.
Nový český snímek Šmejdi, film režisérky
Silvie Dymákové, který je o tom, jak to
chodí na „předváděčkách".
JAK SE BRÁNIT ŠMEJDŮM?
BĚŽTE DO KINA!

Kostel sv.Petra a Pavla
V sobotu 22.června 17.00 hod.
zahájíme vernisáží
výstavu Heleny
Vendové, plzeňské
výtvarnice, členky
Unie výtvarných
umělců plzeňské
oblasti a výtvarné
skupiny P89.
Výstava potrvá do 20.srpna 2013.
Otevřeno: pátek-neděle 15.00-17.00

Úterý 11.června 17.00 hod., MěKS
„O plánských osvěžovnách“
přednáška PhDr.Markéty
Novotné. Jaké byly v Plané
hospody, restaurace,
pohostinství, knajpy
a nalejvárny? Vstupné 50 Kč
CHYSTÁME!
5.července, kostel sv. Petra a Pavla –
koncert Simony Klímové. Vstupenky
v předprodeji MěkS Planá, 130 Kč.
27.července –Anenská pouť

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

Výstava bude přístupná
od pondělí do pátku
vždy od 13.00 do 17.00 h
v sále MěKS.
Začínáme 5.června.
Vstupné - děti 5 Kč a dospělí 10 Kč

V sobotu 29.června
SETKÁNÍ PLANÝCH
Přátelské sportovní setkání obcí
a měst s názvem Planá
HORNICKÉ SLAVNOSTI
Program uvnitř měsíčníku.
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