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Slovo starostky
Vážení občané, již druhé volební období
usilujeme o zkvalitnění zdravotní péče u nás.
Od června 2014 jsme žádali opakovaně
vedení Plzeňského kraje (PK) o řešení
dalšího zhoršení dostupnosti zdravotní péče
na Tachovsku způsobeného omezením
poskytovaných služeb v nemocnici v
Mariánských Lázních.
Na jednání, kterého se účastnil i hejtman PK
pan Šlajs a tehdejší radní pro zdravotnictví
pan Šimánek, zaznělo jasné odmítnutí
možnosti zřídit dvouoborovou nemocnici na
Tachovsku s tím, že PK vypíše alespoň
výběrové řízení na chirurgickou pohotovost,
která od letošního roku není mimo běžnou
pracovní dobu nikde v regionu ani v jeho
okolí.
V září 2014 PK toto výběrové řízení vypsal,
ale bohužel na částku, která neodpovídala
nákladům na tuto službu i přes to, že měl k
dispozici kalkulaci nákladů. Po mé intervenci
na únorovém zastupitelstvu PK slíbil hejtman
znovuvypsání
výběrového
řízení
na
chirurgickou pohotovost do konce dubna
2015 na částku 5,2 mil. Kč za zhruba 3 tisíce
hodin.
Na březnovém zasedání vedení PK v
Tachově radní pro zdravotnictví Milena

Stárková informovala přítomné starosty, že
není možné zajistit lékaře na tuto službu, a
proto PK výběrové řízení nevypíše. Na
stejném zasedání jsem opakovaně požádala,
aby i přes to bylo toto výběrové řízení
vypsáno s tím, že se pokusíme potřebné
lékaře zajistit sami. Opět bylo ústy pana
hejtmana výběrové řízení slíbeno.
14 dní po té jsem požádala pana hejtmana a
paní radní pro zdravotnictví Stárkovou o
možnost konzultovat ještě před vypsáním
výběrového řízení jeho rozsah. Vzhledem k
tomu, že se nám podařilo zajistit lékaře na
víkendové pohotovosti, nabízela jsem řešení,
které by bylo méně finančně náročné a
především realistické. Toto řešení spočívalo v
zavedení služby chirurgické pohotovosti od
července letošního roku o víkendech a
svátcích (tedy ve dnech, kdy v našem regionu
žádná ambulance není) za přibližně 2 mil.
Kč, což v přepočtu na hodinu odpovídá
částce avizované PK na tuto službu. To, zda
a jak PK toto výběrové řízení vypíše, se
dozvíme po 27. dubnu, kdy zasedá rada PK.
Doufám za nás všechny, že nebude znovu
vypsáno výběrové řízení tak, aby se do něj
vlastně nikdo přihlásit nemohl.
(Martina Němečková, starostka)
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Holubi = okřídlení potkani
Opakovaně se na radnici setkáváme se
žádostmi, abychom něco udělali s
přemnoženými holuby v Plané. Pokusy o
snížení jejich počtu v minulosti nepřinesly
žádný úspěch. Proto jsme na poslední jednání
zastupitelstva pozvali plzeňského ochranáře
pana Makoně s jeho prezentací o městských
holubech a možnostech regulace jejich stavů.
Dozvěděli jsme se zhruba toto:
Městské populace zdivočelých holubů jsou
potomci holubů skalních. Ještě před několika
málo desetiletími byla jejich hejna vidět
hlavně na venkově. Dnes však holubi začali
masově osídlovat města, kde nacházejí
příznivé podmínky k obživě i hnízdění.
Holubi znečišťují a poškozují stavby,
roznášejí choroby a parazity a celkově
obtěžují; někdy se jim říká také „létající
potkani“.
Napadení objektů holuby se jeví z hlediska
zdravotnického a hospodářského minimálně
stejně významné jako napadení objektů
potkany. Po právní stránce není dle
souvisejících zákonů žádný rozdíl ve vztahu
k oběma těmto druhům. Jediným rozdílem,
projevujícím se v rozdílných reakcích
veřejnosti na deratizaci a zásahy proti

holubům, je emotivní vztah k oběma
druhům.
Holubi se tedy vyskytují všude tam, kde mají
příznivé podmínky k hnízdění, nocování a
potravu.
Co se týče hnízdění, vyhledávají holubi
hlavně uzavřené půdní prostory, členité
fasády a římsy, mosty, různé konstrukce, na
sídlištích pak balkony a různé konstrukce na
střechách.
Potravními zdroji jsou zejména polní plochy,
zemědělské objekty, sklady, sila, silážní
jámy.
Jaká řešení problému přemnožených holubů
se nabízejí? Toto je doporučený soubor
opatření:
Monitoring počtu holubů a vyhledávání míst
jejich nocležišť a hnízdišť.
Regulace hnízdních možností – je to
nejdůležitější opatření, které můžeme udělat
(zabezpečení střech, složitých konstrukcí a
balkonů síťováním, uzavření půdních
prostor,
osazení
říms
a
parapetů
nalepovacími bodci). Jestliže jsou holubi
odkázáni na hnízdění pouze na nekrytých
částech budov, jsou populační přírůstky
mnohem nižší.

Minimalizace potravních zdrojů. Nekrmit
holuby! (holubi mají nejraději potravu
naházenou na zem, proto nevadí v zimě
krmení ptáčků v krmítkách uzpůsobených
tak, aby se do nich holubi nedostali).
Přirozená regulace, predace. Přirozenými
nepřáteli holubů jsou např. kavka, straka,
jestřáb, krahujec, výr, kuna.
Odchyt, odlov, regulace. Hlavní metodou je
odchyt a usmrcení holubů v atmosféře CO2.
V uzavřených prostorách je možno
likvidovat holuby též odstřelem ze
vzduchových a plynových zbraní s úsťovou
rychlostí střely alespoň 200 m/s. Tyto zásahy
musí provádět
osoba s příslušným
oprávněním a musí být předem povoleny
Státní veterinární správou. Všechny dostupné
materiály ale poukazují na to, že taková
opatření musí být provedena najednou na
větším území, protože malou uprázdněnou
lokalitu rychle (během několika měsíců)
obsadí holubi z okolí, takže poměrně drahý
zásah absolutně ztratí efekt .
Proto, aby byl zásah proti holubům úspěšný,
musí být tedy proveden celý soubor opatření,
z nichž pouze některá může udělat město.
(Pavel Nutil, místostarosta)
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25 let od otevření přechodu Mähring - Broumov

V dnešní době máme za zcela běžné, že
jezdíme, kdykoliv se nám zachce, do
sousedního Německa ať už na výlety nebo
za nákupy, někteří také za prací. Mladá
generace si vůbec neumí představit, že to
bylo někdy jinak, že k cestě do NSR, stejně
jako do jiných západních států bylo potřeba
speciálního povolení a že jsme vlastně ani
nevěděli, jak to vypadá hned za hranicemi,
že se tam třeba nachází Mähring, Bärnau,
Tirschenreuth. To všechno se změnilo v roce
1990. Otevřely se hraniční přechody pro
širokou veřejnost, naši občané začali
poznávat své sousedy, jejich krajinu a
města. Navázala se přátelství mezi obyvateli
obou zemí, pravidelné kontakty mezi
spolky, institucemi a městy. Města Planá a
Tirschenreuth
zastřešila
tyto
vztahy
smlouvou
o
partnerství
slavnostně
uzavřenou 7. června 2008.
Uvolnění hranic bylo sice otázkou změny
politiky našeho státu, na navázání kontaktů
se sousedy a na rychlém otevření hraničních
přechodů v naší blízkosti však mají velkou
zásluhu někteří obětaví občané z obou stran
hranic. Mezi nimi byla i paní Hana
Moravcová. Ta pro budoucí generace
uchovává fotografie, záznamy, novinové
články z té doby. Protože v letošním roce
(přesněji 30.4.) oslavujeme 25. výročí
slavnostního znovuotevření hraniční závory
na hraničním přechodu Broumov – Mähring
(přechod dle historických záznamů existoval
již v roce 1581), je nutno připomenout sled
událostí,
jak
je
paní
Moravcová
zaznamenává:
Dne 21.2.1990 si obyvatelé Mähringu a
Broumova společně s policejními a celními
úředníky obou států podali ruce přes
zavřenou hraniční závoru. Od té doby se
každý týden setkávali zástupci obou stran k
projednání formalit potřebných k otevření
přechodu.
4.3.1990 smí delegace z Mähringu poprvé
bez víz překročit českou hranici. Prohlíží si
Broumov a přijímá pozvání na první český
oběd k paní Moravcové do Kyjova.
25.3.1990 jede na oplátku do Mähringu
broumovská delegace v čele s panem Jiřím
Jeníkem dojednat hlavní téma – otevření
hranic na dva dny, bez víz pro pěší a
cyklisty.
30.4.1990 se zvedla hraniční závora a více
než 15.000 Čechů se vydalo do Mähringu

bez víz a kontrol. Byl to den radosti pro oba
národy. Cizí lidé se objímali jako staří
přátelé. Mähringské ženy měly plné ruce
práce-zkonzumovalo se 7.000 housek s
klobásou, více než 30 hl piva a 8 hl
limonády.
1.5.1990 broumovští přivítali na hranici
sousedy symbolicky chlebem a solí a v obci
párky a koláči vlastnoručně pečenými.
1.7.1990 byl hraniční přechod Broumov –
Mähring oficiálně otevřen (zatím jen pro
pěší a cyklisty od 9 hod do 21 hod.). K
zúčastněným promluvila česká ministryně
pro obchod a turistiku Vlasta Štěpová.
Tímto dnem začala také jezdit jako první na
západní hranici autobusová linka z
Mariánských Lázní přes Planou do
Tirschenreuthu.
26.7.1990 byla znovu po 45 letech
obnovena staletá pouť z Mähringu a Plané
do kostela sv. Anny. V šest hodin ráno
přešlo hranici 400 pěších poutníků z
Německa a v osm hodin přijelo 15 autobusů.

1.11.1990 byl díky podpisové akci přechod
uvolněn i pro automobilovou dopravu (od 9
do 21 hod.).
Od 1.6.1991 byl přechod otevřen již
nepřetržitě.
30.4.2000 při přátelské oslavě desátého
výročí otevření přechodu ožily vzpomínky.
Promítal se film z historické události, pilo se
zadarmo
pivo
přivezené
z
chodovoplánského pivovaru. O hudbu se
postarala Chodovarka, Pepi Wagner s

harmonikou a mužský pěvecký sbor z
Mähringu. Setkání bylo označeno jako „Čas
velkého doufání“. Byl přečten dopis
ministryně Vlasty Štěpové, v němž děkuje
za počáteční kroky obou stran směřující do
Evropy a velké naděje na úspěchy, které se
mohou otevřením hranic uskutečňovat.
30.4.2005 připravila obec Broumov
jubilejní slavnost ve velkém stanu, kde si
starostové Ondřej Stec a Josef Schmidkonz
předali pamětní dárky. Přítomni byli také
„muži prvních hodin“ – Alfred Schneider a
Jiří Jeník, dále zástupci Plzeňského kraje
paní Seidlerová a pan Purkart.
Až v roce 2000 vznikla na německé straně
nová společná budova pro celní a pasovou
kontrolu. Neměla ovšem dlouhého užití. Po
začlenění
České
republiky
do
Schengenského bezcelního prostoru byly
počínaje dnem 21.12.2007 zrušeny hraniční
kontroly. Naposledy tisknou úředníci
oficiální razítko do pasu jako suvenýr.
Starostové Josef Schmidkonz a Ondřej Stec
se o půlnoci loučí s hraničním přechodem.
Dvacáté výročí pojala zájmová společnost
vedená paní Rosou Schöner z Mähringu
velkoryse. Bylo pozváno 300 hostů z
Broumova, z Plzně a Prahy. Plný farní sál
prožíval opětovné setkání přátel. Jako
zvláštní dárek obdrželi všichni přítomní
čtyřicetistránkovou publikaci vydanou k
tomuto jubileu s podporou Euroregionu, z
prostředků EU, která připomíná historické
okamžiky a poukazuje na to, že vůle národů
byla silnější než vůle politická.
Dvacet pět let uteklo jako voda a dnes už
jen malá bílá tabulka s nápisem „POZOR
STÁTNÍ HRANICE“ a lepší povrch silnice
upozorní, že jste u sousedů – u sousedů,
kteří vítají své přátelé z Česka stejně
srdečně jako před pětadvaceti lety.
(Hana Moravcová a Michaela Vrzalová)

FOTO (4x): archiv Hany Moravcové
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Očkování psů

V parku bude ohňostroj
V sobotu 9. května se uskuteční
slavnostní ohňostroj na počest 70. výročí
osvobození
Československa
Rudou
armádou a armádou USA.
Místo: Městský park – plocha pro lunaparky

Začátek: 20.20 hod. výstava dobových
plakátů USA a SSSR, audio-reprodukce
dobových ruských písní.
21.20 hod. projev
po setmění (cca 21.30): odpálení ohňostroje
(Jan Teplík)

Slavnosti svobody Plzeň
70. výročí osvobození Plzně americkou
armádou: 1. – 6. května 2015
● pietní akty, odhalení pomníku G.S.Pattona

● Megakoncert skupiny Lynyrd Skynyrd
(pátek 1. května)
Nejlepší kapela jižanského rocku vystoupí
poprvé v České republice

.

● setkání s desítkami amerických
belgických veteránů a jejich rodinami

a

.

● prezentace české a americké armády:
rozsáhlá ukázka bojové techniky a výzbroje,
přelety bojových letounů
.

● vojenské tábory s ukázkami zbraní a
vojenské techniky a života v táboře
(pátek – neděle)
výcvik vojáků a údržba zbraní, polní
kuchyně, ošetřovny, tiskoviny a osobní věci,
dobové kostýmy

● Kulturní program navozující atmosféru
května 1945:
- Lidové veselice a tančírny
- Dobová i současná hudba (swing, jazz,
současná folková a rocková scéna)
- Scénky rekonstruující historické události
(stavba vojenského tábora, příjezd americké
armády na náměstí Republiky, osvobození
vysílače a zahájení vysílání plzeňského
rozhlasu, nálet na Koterov, fotbalové utkání
mezi plzeňskou Viktorií a americkými
vojáky)

.

● Convoy of Liberty (neděle 3. května)
Přehlídka tří set vojenských historických
vozů a současné techniky Armády ČR
.

● Patton Memorial Pilsen
Rozsáhlá expozice historických událostí
konce II. světové války

● doprovodné akce:
- výstavy
- dobové trhy
(Adéla KUŽELÍKOVÁ,
Magistrát města Plzně)

Planá: Očkování psů - MVDr. Krys
V květnu 2015 vždy v úterý a ve čtvrtek od
7.30 do 9.00 a od 16.00 do 18.00 ambulance
Kyjovská ulice čp. 637, Planá.
Ostatní obce:
5.5.
Svahy
5.5.
Vížka
5.5.
Zliv
5.5.
Boudy
7.5.
Týnec
7.5.
Vysoké Sedliště
7.5.
Dolní Sedliště
12.5.
Karlín
12.5.
Kříženec

18.15 hod.
18.45 hod.
19.00 hod.
19.15 hod.
18.15 hod.
18.45 hod.
19.00 hod.
18.15 hod.
18.45 hod.

Očkování psů v Pavlovicích
MVDr. Heller
16.5.
u hospody
14.00–14.20
16.5.
rozcestí k Černému mlýnu
14.30 – 14.45
16.5.
nádraží
14.50 – 15.15
16.5.
Josefova Huť
15.20 – 15.40
Očkování psů v Otíně
MVDr. Lišková
20.4.
Otín

18.00 hod.

(Marie Plešáková,
Městský úřad Planá)
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Žáci si vyslechli přednášku o prevenci požární ochrany
V pondělí 30. 3. 2015 k nám zavítali
dobrovolní hasiči města Planá Jakub Ulma,
Aleš Fejl, Roman Míka a záchranářka ve
výjezdové posádce a dispečerka Ivana
Vodehnalová, kteří nám přišli něco říci o
práci hasičů a záchranářů.
Nejprve nám pustili prezentaci, kterou žáci
postupně sledovali. Prezentace obsahovala
zajímavé informace, např. o vybavení na
vyprošťování osob z aut, jak uhasit požár, o
práci s otevřeným ohněm, jak se chovat při
požáru atd. Pouštěli nám videa i pro silné
povahy. Poté nám ukázali hasičskou výzbroj
v hodnotě více než sto tisíc korun, jejíž
součásti nám hasiči nechali kolovat, a
dokonce jsme si mohli vyzkoušet celou
výstroj na vlastní kůži. Ovšem přednáška
nebyla jenom o ohni. Dostala se nám i
názorná ukázka první pomoci, kterou si též
vyzkoušelo několik dobrovolníků. Tato
přednáška byla velice poučná, mnohým
z nás otevřela oči a mnohým z nás došlo, jak
nedoceněný je hasičský sbor. Myslím, že se
všem preventivní přednáška velmi líbila a
nikdo se nechtěl rozloučit. Doufám, že
dobrovolní hasiči z Plané nás zase brzy
navštíví a ukáží nám další zajímavé věci.
(Ladislava Petříková,
učitelka SOU a ZŠ Planá)

Předškoláci soutěžili
Předškoláci třídy Rybiček Mateřské školy
Planá Smetanova se zúčastnili XIII. ročníku
výtvarné soutěže pro předškolní děti v
Hradci Králové, která měla několik
kategorií a i více vítězů.
Pořadatelé obdrželi přes 2500 výtvarných
prací z 250 škol České republiky a Polska.
V této velké konkurenci zvítězila v kategorii
6letých dětí spolu s dalšími 20 dětmi Jana
Martinkovičová
se
svým
obrázkem
Maminky a mezi pěti vybranými
kolektivními pracemi byla i výtvarná práce
třídy Rybiček s názvem Hrajeme si na
školu. Děkujeme našim dětem i jejich
učitelkám, paní Nadě Bulantové a Janě
Kulurisové za úspěšnou reprezentaci naší
školy.
Vítězné práce si můžete prohlédnout na
webových stránkách Mateřské školy
Kampanova v Hradci Králové:
http://www.mskampanova.afw.net/soutez_2015.php
(Helena Duchková, učitelka MŠ)

Dobrovolní hasiči a jejich další kolegové předvedli žákům několik názorných ukázek.
FOTO: Ladislava Petříková

Žáci základní umělecké školy sklízejí další úspěchy
Po velkém úspěchu našich žáků v okresním
kole soutěže základních uměleckých škol ve
zpěvu a hře na dechové nástroje jsme
netrpělivě očekávali, jak si „naši“ povedou
v kole krajském.
Zpěváci a dechaři soutěžili v Plzni tři
víkendy 7. - 8.3.2015, 20. - 21.3.2015. a 27.
- 28.3.2015.
Konkurence byla velmi silná, vždyť
soutěžili žáci všech ZUŠek Plzeňského
kraje.
Tréma soutěžích byla všudypřítomná. Měli
ji soutěžící, v obavě, zda se povede vše, co
se během přípravy na soutěž naučili. Měli ji
učitelé, zda vybrali ty správné skladby,
které odpovídají schopnostem žáků.
Samozřejmě ji měli rodiče soutěžících, kteří
by nervozitu svých dětí nejraději vzali na
sebe. A měli ji i porotci, aby jejich
hodnocení bylo profesionální a spravedlivé.
Nejprve soutěžili zpěváci. Budova plzeňské
konzervatoře, sama o sobě důstojný stánek
umění, přivítala v sobotu ty nejmladší
umělce. V soutěži jsme měli 3 žáky a všem
se jejich soutěžní vystoupení velmi zdařilo.
Při vyhlašování výsledků jsme měli
možnost slyšet:
“Adéla Gašparovičová ze ZUŠ Planá –
2.místo, Radek Pecka ze ZUŠ Planá –
2.místo, Klára Balážová ze ZUŠ Planá –
3.místo“.
Na začátek ohromný úspěch! Vždyť soutěž
zpěváků bývá, hned vedle zobcových fléten,
soutěží s nejvyšším počtem soutěžících.
Pak přišla na řadu příčná flétna. Čest naší
školy hájila pouze jedna flétnistka a opět
výtečně.
Barboře Vrškové porota udělila 2. místo.
V soutěži hry na trubku jsme měli také
pouze jednoho soutěžícího - Ondřeje Ottu.
Jeho čestné uznání udělalo všem velkou
radost!
Náš další zástupce ve hře na saxofon Daniel Šatra, spolu s panem učitelem
Pohořelým, který ho doprovázel, získal
zvláštní cenu za osobitý a originální projev.

Šest našich žáků pak soutěžilo i v
nejobsazenější kategorii – ve hře na
zobcovou flétnu.
A zde jejich nádherné umístění:
Kategorie 0 – Barbora Novotná – 2.místo,
Kategorie 1 – Adéla Zapletalová – 2.místo,
Kategorie 2 – Natálie Krištofová – 3.místo,
Kategorie 5 – Kamila Trkovská – 2.místo,
Kategorie 5 – Marek Čepičan – 3.místo,
Kategorie 6 – Josef Zivčák – 2.místo.
18.3.2015 se v Tachově konala Přehlídka
dětských
recitátorů.
Náš
literárně
dramatický soubor reprezentoval Jiří
Opava, který obdržel čestné uznání. Dalším
soutěžícím z naší školy byl Jiří Krejčí.
A právě ten svým přednesem porotu nadchl
natolik, že zvítězil a postupuje do krajského
kola recitátorské soutěže!
21.3.2015 se v Rokycanech konala soutěž v
lidovém zpěvu.
Radek Pecka ve své kategorii získal 2.
místo a Klára Balážová uhájila své pěvecké
prvenství.
Sečteno a podtrženo:
V krajském kole soutěží ZUŠ získala naše
škola celkem 7 druhých míst, 4 třetí místa,
jednou čestné uznání a jednou zvláštní
cenu. V dalších soutěžích a přehlídkách žáci
vyhráli 2 první místa, 1 druhé místo a
jednou čestné uznání.
To, že se všichni naši žáci umístili na
předních místech soutěží, jen potvrzuje fakt,
že v ZUŠ Planá se dětem věnují
profesionální pedagogové, které práce s
dětmi baví a jejich společné výsledky jsou
toho jen dokladem.
A proto děkujeme všem plánským
účastníkům soutěží i jejich vyučujícím!
(Miroslav Koranda,
ředitel základní umělecké školy)
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Studenti z učiliště soutěžili v čepování piva v Chodovaru
V úterý 31. března 2015 pořádala Hotelová
škola Mariánské Lázně ve spolupráci s
rodinným pivovarem Chodovar v Chodové
Plané v pořadí druhý ročník soutěže
žákovských dovedností v čepování piva. Na
soutěži se setkalo celkem 8 družstev ze
středních odborných škol a učilišť z
regionu. V odborné porotě zasedli Jiří
Plevka, Zdeněk Javorský, Mojmír Prokes,
Zdeněk Mach. Střední odborné učiliště
(SOU) Planá reprezentovalo tříčlenné
družstvo ve složení Michaela Schleicherová,
Tomáš Bánom a Ladislav Krejcar pod
vedením Ivy Holé. Vavříny si zaslouženě
odnesli žáci Hotelové školy z Mariánských
Lázní. Žáci SOU Planá se sice neumístili na
stupních vítězů, ale svým výkonem,
chováním a vystupováním dokázali nejen
zaujmout porotu, ale především přispěli k
dobrému jménu SOU Planá. Za to jim patří
velký dík.
(Iva Holá, učitelka SOU)

Soutěžní tým ze Středního odborného učiliště
pod vedením učitelky Ivy Holé.
FOTO: Petra Pechová

Žáci z plánského učiliště se setkali s hejtmanem
Na setkání ne jen tak ledajaké se vydali
žáci Středního odborného učiliště (SOU)
Planá ve středu dne 8. dubna do
krajského města: byli pozváni na besedu
s panem Václavem Šlajsem, hejtmanem
Plzeňského kraje,
a to přímo do
zasedacího sálu krajského zastupitelstva.
Setkání trvalo půldruhé hodiny, proběhlo v
srdečné atmosféře a bylo pro nás velmi
příjemné a přínosné. Ukázalo se, že
vzájemné znalosti o regionech kraje jsou na
vysoké úrovni, k zajímavosti celé akce také
přispěly podstatné informace, například
Plzeňský kraj, který jako jediný v České
republice hospodaří s přebytkem, je také
krajem s nízkou kriminalitou a nejnižším
počtem vražd.
Žáci měli příležitost si vyzkoušet

simulovanou práci krajských zastupitelů při
hlasování o důležitých otázkách. „Líbilo se
nám, jak se nám pan hejtman věnoval a
také, že jsme dostali takový prostor pro
diskuzi,“ řekli žáci třídy N1. „Také nás
potěšilo, s jakým zájmem hovořil pan
hejtman o našem regionu.“
Setkání, které udrželo žáky po celou dobu
napjaté, bylo součástí programu poznávání
práce úřadu Plzeňského kraje středními
školami, kterému je tento rok vyhrazen
panem hejtmanem prostor. Do Plzně se
vydal ten den autobus nabitý dětmi. „Těší
nás, že se mladí o veřejné věci zajímají,“
sdělili s radostí na závěr našeho setkání
učitelé SOU Planá. „A my jim rádi k tomu
poskytneme prostor a podporu.“
(Vladimír Kasík, učitel SOU)

Žáci SOU před budovou Krajského úřadu v Plzni.

FOTO: archiv SOU

Akce pro děti
Den dětí se uskuteční v neděli 31. května
od 14 do 18 hodin v městském parku.
Na programu je Autobus
2015, divadelní vystoupení
dramatického kroužku
Základní umělecké školy
Planá, freestylové
yoyování, žonglérské
workshopy, výtvarné dílny a soutěže.
Občerstvení zajistí Václav Nekovář.
Velký tenisový turnaj je připraven na sobotu
6. června. Jako tradičně proběhne na
tenisových kurtech TJ Sokol.
Na začátek letních prázdnin „domeček“
připravil Příměstský (vý)letní tábor. Tábor
poběží od středy 1.7. do pátku 10.7. Každý
den pojedeme na výlet. Ve středu 1.7.
začneme klatovskými katakombami. Ve
čtvrtek si děti zkusí hru na opravdové město
v Miniplzni, na jejíž přípravě se DDM
aktivně podílel v minulém roce. Miniplzeň
dětské náštěvníky seznámí s tím, jak
funguje město ve skutečnosti. Při vstupu
dostane „hráč“ dětský pas, se kterým jde na
úřad práce žádat o práci, práce je mu
přidělena, vydělá si peníze, které si nakonec
utratí. V pátek zakončíme týden ve Stříbře,
kde navštívíme městské muzeum zaměřené
na geologii a hornictví a vystoupáme na věž
kostela Všech svatých. Druhý týden
začneme v úterý 7. července návštěvou
klasicistního zámku Kozel. Ve středu
8. července načerpáme sílu v přírodním
parku Prelát v Mariánských Lázních. Ve
čtvrtek 9. července si zkusíme střelbu ze
vzduchovky nebo rozborku samopalu v
Rokycanech v Muzeu na demarkační linii. V
pátek se naučíme dekorovat svíčky v
Liticích u Plzně. Podrobné informace
najdete na www.zs-plana.cz.
Přihlásit se na tábor můžete nejpozději do
20.6.2015. Počet míst je omezen, přijďte
včas.
(Mirka Vlášková, vedoucí DDM)

6 | KULTURA

Plánský měsíčník 5/2015

Po stopách poutníků

Výstava zbraní a vybavení z 2. světové války

Městské kulturní středisko Planá (MKS)
srdečně zve na komentovanou procházku
Po stopách plánských poutníků.
Sraz účastníků je v v sobotu 30. května v
9.30 hodin před kostelem Nanebevzetí
Panny Marie.
Vydáme se ve stopách tradičních plánských
poutí ke kostelu Sv. Anny. Celá trasa je
dlouhá 6 km.
Cestou se zastavíme a okomentujeme
objekty, které jsou spjaty s historií našeho
města. Máme pro vás připraveny i
zajímavosti a pověsti, které se k těmto
místům vztahují.
Předpokládaná délka vycházky je 3 hodiny.
Trasa je určena i dětem; pro ty je v průběhu
cesty připravena soutěž.

Od 8. do 10. května budete mít možnost
navštívit výstavu zbraní a vybavení
z 2. světové války, uvidíte také některé typy
zbraní, které jsou stále ve výzbroji naší
armády.
Nebude chybět ukázka uniforem: české,
ruské či americké armády. Vše ze sbírky
pana Milana Bláhy z Plané.
Výstava bude zpřístupněna 8. až 10.5. 13.00 -18.00 hodin v sále MKS Planá.
(Milena Nová, vedoucí MKS)

(Milena Nová, vedoucí MKS)

Knihovna informuje

MOJE OBLÍBENÁ KNÍŽKA
Nakreslete obrázek, který vystihuje vaši
oblíbenou knížku.
Přineste svou ilustraci v průběhu měsíce
května do dětského oddělení knihovny.
Nezapomeňte na obrázek napsat, z jaké
knihy je!
Uveďte také své jméno, příjmení a třídu, do
které chodíte.
Soutěž bude mít dvě kategorie:
žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ.
Všechny práce budou vystaveny v
prostorách knihovny.
Výherci v jednotlivých kategoriích budou
vyhlášeni a oceněni 1. června.
POZNÁVEJTE PŘÍRODU
Městská knihovna (oddělení pro děti) se
připojuje k II. ročníku soutěže, kterou
vyhlásila ZOO Plzeň :
POZNÁVEJTE PŘÍRODU
ZA
ODMĚNU PŘIJEĎTE DO ZOO
PLZEŇ
Každý čtenář musí do konce roku navštívit
12x knihovnu. Při své návštěvě si půjčí
jednu knihu o přírodě. Tato výpůjčka mu
bude potvrzena do zvláštní průkazky. Na
konci roku nebo po splnění požadovaných
12 knihách soutěžící odevzdá průkazku v
dětském oddělení. Knihovna pak odešle
seznam účastníků pořadateli soutěže, který
jim zašle volné vstupenky.
V prvním ročníku soutěže získalo volnou
vstupenku 15 našich čtenářů!
.(Ivana

Vasuková, Městská knihovna)

Galerie zahájí na konci měsíce novou výstavu
Až do 27. května jsou v naší městské galerii
ke zhlédnutí obrazy na téma „les“ od
plzeňského malíře Václava Maliny. Jeho
barevné, silně abstrahované kompozice
působí až meditativně a mohou poskytnout
návštěvníkům galerie okamžiky zklidnění a
harmonie.
V závěru měsíce, v sobotu 30. května v 17
hodin zahájíme další výstavu, která bude
značně
kontrastovat
s
výstavou
předcházející. S obrazy určenými spíše pro
srdce než intelekt, plné grotesknosti a
parodie všedního dne se představí Lukáš
Miffek.
Tento absolvent pražské AVU si vytvořil
originální
styl
s
nezaměnitelným
kolorismem. Nachází kouzlo v banálnosti a
vědomě balancuje na hraně kýče.
Galerie ve věži je otevřena: úterý – neděle,
14.00 – 17.00 hod.
(Dušan Kokaisl, kurátor výstavy)

Párek v trávníku, olej na plátně, 2010.
AUTOR: Lukáš Miffek

Výsledky krajinářské soutěže ve Výškovicích
LIDÉ – CÍTĔNÍ – KRAJINA – ŘEŠENÍ –
vernisáž
sobota 16. května, ve 12.00 hodin u kaple
Panny Marie Dobré rady ve Výškovicích.
Program začne již v 10.30 komentovanou
prohlídkou území s autorkou projektu
Klárou Salzmann.
Ve dnech 14 - 16. května se uskuteční v
Plzni konference v rámci projektu Obnova
krajiny česko-německého pohraničí. Tento
projekt si vybral jako modelovou obec
Výškovice u Chodové Plané. LIDÉ –
CÍTĔNÍ – KRAJINA – ŘEŠENÍ je
mezinárodní konference pořádaná s cílem
zamyšlení nad děním, které vede k utváření
trvale udržitelných společností žijících
podél státních hranic. Pohraničí často bývá
citlivým místem. Hranice, vnímaná jako
bariéra, je bariérou pouze v našich
představách. S vědomím, že sdílíme stejnou
vodu stékající z hor a dýcháme kolem sebe
stejný vzduch, bychom se jako Evropané
měli cítit volní jako ptáci přelétající
krajinou. Evropské hlavní město kultury
2015 otevřelo příležitost zasednout ke stolu
a udat nový směr debatám o vývoji těchto
společenství, kdy se hranice odsouvá
stranou a vzniká krajina bez bariér. Na čem
by mělo záležet každému, je kvalita života v

krajině, kterou spolu sdílíme a její léčební
potenciál. To by měla být budoucnost,
kterou skutečně chceme.
První dva dny konference (14. a 15. května
v Měšťanské besedě v Plzni) nabízejí
poutavou řadu prezentací, panelových
diskusí, procházek a možností vnášet nové
myšlenky
do
následujících
témat:
PROPOJENÍ V KRAJINĚ POHRANIČÍ,
OBNOVA
KULTURNÍ
KRAJINY,
OPĚTOVNÉ VYTVÁŘENÍ POHRANIČNÍHO A EKONOMICKÉHO SPOLEČENSTVÍ, VZPOMÍNÁNÍ DUŠE A
PROBOUZENÍ ŽIVOTA. Zcela nejdůležitějším a ústředním bodem akce (16. května
2015) bude „Slavnostní zahájení instalace
krajinného umění" v oblasti, která je
středem zájmu – obec Výškovice u
Chodové Plané. Účastníci konference se
seznámí s historií Výškovic a poté se
zúčastní slavnosti odhalení „Symbolické
obnovy dvora č.p.1" a výstavy vlaječek z
průzkumu veřejného mínění v Plzni,
Tachově a Plané. Součástí slavnosti bude
také malý koncert na akordeon v podání
Petra Pilného.
(Klára Salzmann PhD., Plzeň 2015 o.p.s.)
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Na červnovou Plánskou strunu přijede i Miro Šmajda
V sobotu 20. června od 15 hodin se na
plánském
koupališti
uskuteční
již
18. ročník tradičního hudebního festivalu
Plánská struna, který letos veřejnost láká
na mezinárodní účast. Představí se zde
celkem čtyři skupiny různých žánrů. Dvě
z nich mají zpěváky ze zahraničí.
Návštěvníci se mohou těšit na tradiční
irskou lidovou hudbu, blues, akustický
rock a folkrock.
Historicky byl festival vždy přehlídkou
kapel a umělců, kteří se věnovali country a
folku. Loni došlo ke změně, a vedle těchto
žánrů diváci měli možnost slyšet i jazz nebo
pop a rock. „Po velmi kladných ohlasech z
předešlého ročníku jsme do repertoáru
festivalu opět zahrnuli mix atraktivních
kapel i hudebních stylů,“ říkají Martin
Mahdal a Roman Havlíček, kteří akci ve
spolupráci
s
Městským
kulturním
střediskem připravují, a dodávají: „Hlavně
chceme lidem nabídnout pohodovou
festivalovou akci, která nám v Plané chybí.
A přitom podmínky pro její konání máme
úžasné – asi málo měst této velikosti má
vlastní koupaliště s rozlehlým zázemím a
zastřešeným prostorem vhodným pro
podobné příležitosti.“
Hudební odpoledne zahájí kapela Terrapie v
čele se slovenským zpěvákem Miro
Šmajdou, finalistou Česko Slovenské
Superstar 2009. „Toto rockové seskupení je
zvyklé hrát pořádný nářez, ale speciálně pro
tuto akci zahraje vyloženě akusticky,“
prozrazují pořadatelé.
„Česká kapela se slovenským frontmanem
ve složení Miro Šmajda, Matt Hejduk,

Miro Šmajda a jeho skupina Terrapie se do Plané těší.
FOTO: archiv Miro Šmajda
Woody Koval, Dominik Smutný a Jakub
Mahdies předvede nával pozitivní energie,
tvrdost i rozmanitost, jak můžete slyšet i na
nové eponymní desce, kterou kapela vydala
v březnu,“ prozradil redakci Miro Šmajda.
Kapela Poitín má frontmana zase z Velké
Británie. „Jeremy King předvede i s
ostatními členy kapely rozličné irské
nástroje jako například bodhran a navodí
skvělou atmosféru,“ ujišťuje jeden z
organizátorů Martin Mahdal.
Zajímavá bude i bluesová kapela St. Johnny
spolu s nejuznávanějším hráčem na foukací
harmoniku Charliem Slavíkem. Vše uzavře
folk-rocková kapela Potíže s ostřílenými
muzikanty ve svém oboru.

Kapely budou hrát v zastřešeném altánu na
plánském koupališti a lidé budou mít
možnost sedět buď přímo zde a nebo venku,
kde budou připraveny lavice a stoly.
Organizátoři myslí i na dobré jídlo a pití.
Protože kapacity jsou omezené, je vhodné
využít včasného předprodeje vstupenek.
Hudební festival Plánská struna má za sebou
dlouhou historii. Její první ročník se konal
již v roce 1993 – a to pod názvem Plánská
porta. Na Plánskou strunu se přejmenoval
při svém třetím pořádání a pravidelně se
konal až do roku 2007. V roce 2013 se
zaměstnanci Městského kulturního střediska
Planá pokusili o jeho oživení, o rok později
i formou změny konceptu festivalu.
Veškeré další informace o festivalu jsou
umístěny na www.planskastruna.cz a
předprodej vstupenek MKS Planá, výše
vstupného je 100 korun, na místě pak 120.
Tel.: 374 794 223, mks@muplana.cz
(red)

Kapela Y? loni plně využila originální
rekvizity na pódiu.
FOTO: red
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43. ročník tradičního plánského pochodu přilákal 1661 nadšenců
Letošní 43. ročník Plánské padesátky
absolvovalo v sobotu 25. dubna celkem
1661 účastníků, což je přesně o 20 lidí
méně než loni. Tradiční pochod
organizuje Klub českých turistů při
Tělovýchovné jednotě Sokol Planá.
„Na přípravách se podílelo 5 členů odboru
turistiky,“ uvedl jeho předseda Karel Kašpar.
„Při samotné akci se pak zapojilo přes 20
organizátorů.“
Účastníci si mohli vybrat z pěti pěších tras a
dvou cyklotras. „Nejpočetnější byli turisté
na trase o délce 11 kilometrů, kterých bylo
celkem 644,“ informuje Karel Kašpar.
„Druhá nejfrekventovanější byla minitrasa
Toulavý kočárek o délce 5 kilometrů, na
kterou se vydalo 464 účastníků. Dvacítku
šlo 236 osob, třicítku 28 lidí a padesátku
29,“ dodává. Cyklistů bylo 260 a trasy si
rozdělili půl na půl. „131 z nich se rozhodlo
absolvovat celou padesátku, 129 trasu o
délce 35 kilometrů,“ uvádí organizátor.
Také rozložení mužů a žen bylo
rovnoměrné. Žen se účastnilo 842, mužů
819. Kdo by však tipoval, že většina
účastníků byla z Plané, mýlil by se.
„Plánských občanů bylo 656 a cizích 1005,“
prozrazuje Karel Kašpar.
Na minitrase bylo možno zakoupit a opéct
vuřty. Ty si ale i většina účastníků ostatních
tras vzala s sebou, neboť oddychové
přestávky spojené se svačinou k Plánské
padesátce neodmyslitelně patří.
Zatím největší počet účastníků měl pochod v
roce 1984, kdy se sešlo 2206 nadšenců.
Plánská padesátka se nově prezentuje také
na webových stránkách www.planska50.cz
(red)

Start i cíl závodu byl již tradičně u budovy základní školy Na Valech. Registrace účastníků
probíhala již od osmé hodiny ranní. Do cíle pak všichni účastníci museli dorazit
do 19 hodin.
FOTO: red

Nejvíce dětí bylo na pětikilometrové trase,
na které se daly zakoupit i špekáčky.
FOTO: František Končelík

Jeden z firemních týmů vedl Vlastimil Vondrášek, který cyklotrasu o délce 35 kilometrů
absolvoval dokonce na koloběžce. Pravděpodobně byl prvním takovým účastníkem v historii.
FOTO: red

Počasí přálo všem turistům i cyklistům tento
rok měrou vrchovatou – žádný déšť ani
neúměrné horko.
FOTO: František Končelík

Na hladkém průběhu celého dne se v sobotu
podílelo 20 osob.
FOTO: František Končelík

Organizátoři ohniště pro opékání vuřtů
připravili na kontrolním stanovišti každé
trasy. To bylo umístěno vždy zhruba v
polovině cesty.
FOTO: red
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Stáže ve firmách - šance pro studenty i nezaměstnané
Příležitost, jak zvýšit uplatnitelnost na
trhu práce, získat nové kontakty či
rovnou zaměstnání, nabízí aktuálně
realizované projekty Stáže pro mladé
zájemce o zaměstnání 2 a Stáže ve
firmách – vzdělávání praxí 2, které
zprostředkovávají stáže u soukromých
firem působících na českém trhu.
Poskytovatelům stáže jsou po ukončení
propláceny předem stanovené náklady.
Prostřednictvím stáží, které trvají v průměru
dva až čtyři měsíce, má zaměstnavatel
možnost
vyzkoušet
si
potenciálního
zaměstnance, a pokud se stážista osvědčí,
může s ním firma po skončení stáže navázat
další spolupráci.
Poskytovateli jsou za realizaci stáže hrazeny
náklady zahrnující práci mentora, náklady
spojené s administrací stáže, opotřebení
majetku a podobně. V nabídce stáží
naleznete desítky oborů, výběr je tedy
opravdu široký, stážovat lze například
pozice sociálního pracovníka, specialisty
marketingu, účetní, zahradníka nebo
kadeřnice, ale i veterinárního lékaře či
soustružníka kovů.
Studentům posledních a předposledních
ročníků je určen projekt Stáže pro mladé 2,
kde si zájemci vybírají stáže dle zaměření
svého studia. Za každou odstážovanou
hodinu získává stážista finanční příspěvek a

v rámci každé stáže absolvuje individuální
konzultaci s odborným lektorem, který
prakticky poradí v oblasti kariérního
rozvoje. Informace o aktuální nabídce stáží
a pravidlech projektu naleznete na
www.stazepromlade.cz.
Projekt Stáže ve firmách 2 je určen nejen
pro nezaměstnané absolventy a rodiče na
nebo po rodičovské dovolené, ale také
například pro osoby nezaměstnané déle než
tři měsíce a osoby starší 40 let. Stáž je
dalším vzděláváním, stážista tedy nemá
nárok na mzdu, nicméně účastí v projektu
není ovlivněno pobírání podpory v
nezaměstnanosti a stážistům je v průběhu
stáže propláceno stravné, cestovné, případně
ubytování v místě stáže. Podrobné
informace o fungování projektu včetně
aktuální nabídky stáží naleznete na
www.stazevefirmach.cz.
V rámci Plzeňského kraje můžete navštívit
regionální kancelář na adrese Nerudova 35,
Plzeň, kde se můžete informovat o možnosti
podpořit či rozšířit své uplatnění v rámci
jednoho ze stážových projektů.
Realizátorem obou projektů je Fond dalšího
vzdělávání,
příspěvková
organizace
Ministerstva práce a sociálních věcí.
(Lukáš Kadlec, Fond dalšího vzdělávání,
Regionální kancelář Plzeňského kraje)

Obyčejně neobyčejná místa
V okolí Plané najdete místa, která
vnímáte jako obyčejná, nezajímavá, ale
při bližším seznámení zjistíte, že jsou to
místa neobyčejná.
Příkladem může být vrch Homole nad
Křížencem. Kdysi tu byl čedičový lom,
potom autocvičiště pohraniční stráže, v
nedávných letech skládka dřeva a nyní opět
autodrom. Vrcholová kóta je v nadmořské
výšce 681 metrů. Až nahoru vede vcelku
pohodlná cesta. V místech na vrcholu, kde
je hrana bývalého lomu, je za dobré
viditelnosti možné vidět část Slavkovského
lesa, celý Český les a kus Šumavy. Je jen
málo míst v našem okolí, která nám
poskytují stejnou panoramatickou vyhlídku.
Řeknete si, to místo je stvořené pro
rozhlednu.
Městu Planá se podařilo na stavbu
rozhledny
najít
grantový
program.
Rozhledna by v tom místě už dnes mohla
být, kdyby ji nepředběhla malá větrná
elektrárna, která je právě v místech
nejlepších rozhledů. Elektrárna tam stojí už
devět let, za tu dobu se ani jednou
neroztočila a nevyrobila ani jeden kilowat
elektrické energie. Není dokončená a kotvící
lana zajišťující její stabilitu jsou dnes
přetrhána. Při stavbě elektrárny byla kvůli
kabelovému vedení necitlivě
narušena
vrchní hrana lomu. To ovšem nemůže
zkazit krásné zážitky z pohledu do krajiny,
zvláště po tom, co byla vrcholová část

Z katolické farnosti
Vedle pravidelných setkání se konají:
sobota 16. května
* 11:30 Svatojánská mše sv. v Olbramově
* 17:00 Svatá Anna
pátek 29. května
* v Plané a Kořeni se koná „NOC kostelů"
neděle 31. května
* 11:00 Zadní Chodov (pouť Nejsvětější
Trojice se svozem z Chodové Plané a
Chodského Újezda)
sobota 6. června
* 15:00 Záhoří (Chlebomáslové slavnosti s
česko-německou bohoslužbou – kaplička
Nejsvětější Trojice)
(Jaroslav Šašek, plánský farář)

Výzva a info občanům
Kdo má fotografii šachty sv. Anna –
uranový důl – přes koleje naproti nemocnici
sv. Anna? Šachta fungovala do roku 1972 –
vyhořela a byla zlikvidována. Hornickohistorický spolek by ji potřeboval na panel
naučné stezky.
(Jan Teplík)

Pochvala
Chtěla bych touto cestou vyjádřit pochvalu
pracovníkům Plánských služeb s.r.o.
Objednanou práci odvedli rychle, čistě a k
mojí spokojenosti. Moc děkuji a doporučuji
našim spoluobčanům využít jejich služeb.
(A. Tíková, Planá)

Poděkování
kopce zbavena divokých náletových křovin,
které výhled mnohdy ztěžovaly.
Další zajímavostí Homole je geologie. Díky
náhodnému setkání s odborníkem na úpatí
kopce jsem se dozvěděl, že Homole je
vzácný relikt lávových příkrovů.
Další zajímavostí je bývalý lom západně od
Homole, kde se na počátku dvacátého století
v pegmatitové magmatické hornině těžil
muskovit. Muskovit je světlá slída, která
odolává vysokým teplotám, používala se
například k výrobě žáruvzdorných okének
do amerických kamen nebo v optice.
Literatura zmiňuje, že právě v lomu pod
Homolí se vyskytovaly největší až 30 cm
velké tabulky muskovitu.
Lom najdete v lesíku poblíž rozcestí na
Homoli a do Caltova. První, co však uvidíte,
je letitá skládka s vlnitým eternitem, starými
chladničkami a televizory a vším možným,
čeho se bylo nutné zbavit. Když však
skládkou prolezete, dostanete se k haldě se
spoustou krásných minerálů, které obsahují
lesklé tabulky slídy.
Snad jednou bude za nemalých nákladů
skládka zlikvidována a mezi geology už
nebude platit, že unikátní muskovitový lom
na Kříženci je skryt haraburdím právě v
místech, kde se nachází velké lesklé
krystaly.
(Miloslav Antropius)

Chtěla bych poděkovat Blance Borůvkové a
jejím hostům za realizaci "Čtení v cukrárně"
s ochutnávkou tradičních i méně tradičních
dezertů. Akce přilákala spoustu příznivců
kulturních večerů a věřím, že podobná takto
milá setkání se budou v průběhu roku
opakovat. Všem zúčastněným patří vřelé
poděkování.
(Za cukrárnu U kostela Lucie Hlávková)

Jarní tvoření
Nemůžeme se dočkat příchodu jara,
sluníčka, kvetení květin, stromů... Žáci naší
základní školy v Zámecké ulici jaro trochu
ošidili a při jarním tvoření si ho během
února a března přiblížili. Cílem bylo přinést
si do školy a pak i domů jarní náladu. Děti
vykouzlily svými barevnými obrázky a
výrobky svěží jarní atmosféru...
(Silvie Biroščáková, učitelka SOU Planá)
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15. výročí provozu Pivovarského muzea
1. června 2000 byla veřejnosti zpřístupněna nejstarší část skalních
sklepů Rodinného pivovaru Chodovar v podobě malého pivovarského
muzea a restaurace. 800 let staré pivovarské sklepy vytesané v žulové
skále jsou světovým unikátem a v současnosti zároveň jedním z
turisticky nejatraktivnějších míst tohoto koutu Plzeňského kraje.
15. výročí zahájení provozu Pivovarského muzea a Restaurace Ve
Skále Chodová Planá 1. června 2015:

Perfect Day

● Srdečně zveme 1. června 2015 ve 12.00 hod do restaurace Ve Skále na
oslavu 15. narozenin a slavnostní naražení dřevěných sudů
● Kvasnicový 13° speciálChodovar – pivo zdarma do vyschnutí všech
dubových sudů!!
● Navštivte unikátní prostory pivovarských sklepů pocházejících z roku
1117!!
● Do 15.00 hod vystoupení stylové pivovarské dechovky.
● Ve 14.00 hod a 15.00 hod prohlídky pivovarského provozu zdarma.
● Po celý den slavnostní narozeninové menu + na výčepu dvě piva v ceně
jednoho.
(Jiří Plevka ml., rodinný pivovar Chodovar)

Půjčovna svatebních a společenských šatů
Michaela Klimentová
Tel.: +420 776 029 046
Javorová 827, 348 15 Planá
Otevřeno denně 8°°- 20°° dle telefonních objednávek.

S.A.O.CH. spol. s r.o.
Lubomír Chmiel, tel. 777 100 353
Provádíme veškeré zemní a výkopové práce.
Prodej:
štěrk fr. 32/63 1 t/160,-Kč bez DPH
betonový recyklát fr. 0/32 1 t/160,-Kč bez DPH

Co patří do hnědých kontejnerů?
Krátké připomenutí:
a) odpad z domácnosti
- zbytky zeleniny a
ovoce, slupky brambor,
mrkve, ohryzky jablek
apod.
- čajové sáčky, kávové
sedliny včetně filtrů a
ubrousků
- skořápky z vajec,
ořechů, květiny
- dřevěné piliny,
hobliny apod.
b) odpad ze zahrad
- listí, tráva, seno, sláma, zbytky rostlin, spadané ovoce
Nepatří tam
- gastroodpad: jedlé oleje, kosti, maso, potraviny, zbytky jídel, pečivo
- uhynulá zvířata
- jednorázové pleny, cigarety
- kamení, zemina, popel
Biodpad je nejlépe vytřídit hned v domácnosti a shromažďovat jej odděleně
od ostatních odpadů. Vytříděný bioodpad vhazujeme do hnědých nádob bez
obalů !!!

Malířské a lakýrnické práce,

Vlastimil Švejda
Tel.: 374 794 895, 737 925 664

Půjčky pro každého!!
tel.: 608 744 386
e-mail: vaclavlintner@seznam.cz

S hnědými kontejnery jsme se poprvé setkali v loňském roce. Po našem
městě bylo rozmístěno 5 ks těchto sběrných nádob, které jsou označeny
samolepkou s informací, co do nich dávat můžeme a co do nich nepatří.
Najdete je opět v separačních hnízdech v ul. Bohušova u č.p.771, Fučíkova
v zatáčce k č.p. 700, Fučíkova u věžáků, Bezejmenná u bytovek a v ul.
Smetanova u č.p. 652.
Biologicky rozložitelný odpad tvoří v současnosti cca 40 % komunálního
odpadu. Jeho odděleným sběrem a následným kompostováním snížíme
množství odpadu ukládaného na skládku, za které platíme zákonný
poplatek.
Povinnost umožnit občanům třídění bioodpadů je pro obce stanovena
vyhláškou č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů a to minimálně v období
od 1. dubna do 31. října každého roku.
(Správní odbor, oddělení
životního prostředí Městského úřadu Planá)
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Plánský měsíčník hledá nového redaktora
Hledáme aktivního a kreativního
pracovníka (redaktora) pro Plánský
měsíčník.
PRACOVNÍ NÁPLŇ:
- informování obyvatel o aktuálním dění
- zachování atraktivity zpravodaje
- kompletní příprava inzerce
- zpracování došlých materiálů
- vytvoření vhodné fotodokumentace
- komunikace s redakční radou a tiskárnou
POŽADAVKY:
- výborná znalost českého jazyka
- rychlá orientace v odborných textech
- výborná uživatelská znalost PC
- schopnost stylistické úpravy textů
- samostatnost
- komunikativnost
- odpovědnost
- loajalita redaktora
(redaktor bude mít přístup mj. ke všem
spisům
a
dalším
dokumentům
souvisejícím s různými správními
řízeními, přičemž některé informace nelze
zveřejňovat; texty článků proto budou
podléhat schválení redakční radou)

UVÍTÁME:
- zkušenost s korekturami a editacemi
- zkušenosti z redakce
(popř. z public relations nebo reklamy)
NABÍZÍME:
S vybraným redaktorem bude podepsána
dohoda o provedení práce.
Tím je zároveň dán horní limit práce ve
výši 300 hodin ročně, což představuje v
průměru 25 hodin měsíčně.
Odměna
redaktora
není
dopředu
stanovena. Finanční podmínky závisí na
domluvě, jednalo by se o hodinovou
odměnu.
UZÁVĚRKA: 30. dubna
Písemné nabídky spolu se životopisem
(přehled praxe v oboru) zasílejte do
30.4.2015
na
e-mail
tajemnice@muplana.cz

INZERCE
KOUPÍM:
motor Š1203/1202, převodovky,
diferenciál, unašeče nebo celý
traktůrek k dodělání (do 4tis Kč).
Dále koupím náboje Š120, řízení
Trabant.
TEL: 721 820 134 (po 16 hod.)

Půjčky pro podnikatele!!

tel.: 608 744 386
e-mail:
vaclavlintner@seznam.cz

KONTAKT:
Bližší údaje vám sdělí
Ing. Stanislava Fojtíčková
tel. 374 752 912
(Stanislava Fojtíčková,
tajemnice Městského úřadu Planá)

Přístrojová lymfodrenáž
možnost lymfy celého těla špičkovým
přístrojem Star body – 24 komor
INDIKACE: oteklé kotníky, nohy, otoky
břicha, zlepšit tok lymfy, odstranit
škodlivé látky, potlačit celulitidu, bolesti
páteře atd.
CENA: jedna kúra 50 minut - 150 Kč
každá desátá zdarma!
Nový masážní salon
Dukelských hrdinů 72
v budově Hraček tel. 777 123 024

Prodej slepiček

pátek 8. května v 15.30

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
oznamuje svým zákazníkům, že opět
prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant (černý,
modrý, žlutý, kropenatý a bílý). Stáří
18 týdnů. Cena 175 Kč za kus. Prodej
se uskuteční:

Při prodeji slepiček – výkup králičích
kožek, cena dle poptávky.
Případné bližší informace:
Po-Pá 9.00-16.00 hod.

(Planá, u autobusového nádraží)

Tel.: 601 576 270, 606 550 204
728 605 840
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