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Vážení spoluobčané,
v únorových Zprávách z plánické radnice zaměřených zejména na kulturní dění jsme
pro vás připravili ohlédnutí za významnými společenskými akcemi v našem regionu a nabídku
dalšího kulturního vyžití. Do příštího čísla připravujeme informace spíše organizačního cha
rakteru jako například svozy nadměrného a nebezpečného odpadu, čištění komínů, informace
Vodospolu s.r.o. Klatovy apod.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka byla
na Plánicku ukončena 14. ledna 2011.
Do pokladniček koledníků bylo
vybráno celkem 39 132, Kč:
Bližanovy
Kvasetice
Křížovice
Lovčice
Nová Plánice
Plánice
Pohoří
Štipoklasy
Zbyslav
Zdebořice

2 244,
4 240,
1 246,
1 158,
1 170,
18 838,
1 451,
4 185,
1 066,
3 534,

Vybrané částky svědčí o tom, že našim občanům není vůbec lhostejný osud ostatních.

Divadelní představení
Hlava proti Mihuli

Dne 29. 1. 2011 ve Spolkovém domě proběhla
premiéra hry Hlava proti Mihuli od autorů Jiřího Vos
kovce a Jana Wericha, kterou připravil Farní divadelní
spolek Plánice. Na toto představení se přišlo podívat
více než sto lidí. Řady židlí se rozrůstaly a zástup čeka
jících na lístky se zdál téměř nekonečný. Premiéra se
zkrátka vydařila. Představení doprovázené smíchem a
tleskáním bylo dobrým důkazem, že i Vy, diváci, jste
měli stejný dojem.
Po úspěšné premiéře přišly na řadu tři reprízy, a to ve
dnech 30. 1., 5. 2. a 6. 2. 2011. Celkově se na předsta
vení přišlo podívat okolo 300 diváků.
Farní divadelní spolek děkuje svým příznivcům. Jsme
rádi, že vás svými hrami můžeme každoročně potěšit a
že nám každým rokem dodáváte jistoty, že je stále pro
koho nové hry připravovat
Maruška Hnojská

Benefiční koncert v kostele sv. Blažeje
Čtvrtým benefičním koncertem dne 6. února 2011 získa
la katolická církev Farnosti Plánice finanční částku 15 013 Kč.
Narození sv. Blažeje tak bylo slavnostně připomenuto, což bylo
záměrem organizátorů obnovit tradici. Vám všem, kteří jste
opět přišli a podpořili benefiční myšlenku, patří velké díky.
Oceňujeme též úsilí a výkony všech účinkujících. Vždyť často
vystupují ve velmi obtížných podmínkách, avšak ochotně a sr
dečně. Patří jim velké uznání! Konání koncertů je nevyhnutel
né a je třeba pokračovat, samozřejmě za podpory vás všech.
Přejeme si však příznivé podmínky ze strany Farnosti Plánice,
doufáme i v následující spolupráci s Městem Plánice.
Mgr. Jana Háková

Únorové akce
5. a 6. 2. Divadelní představení ve Spolkovém
domě v Plánici (Hlava proti Mihuli)
5. 2.
Výroční schůze ČZS Plánice
6. 2.
Benefiční koncert v plánickém kostele
19. 2. Maškarní ples (pro děti od 14 h,
pro dospělé od 20 h.)
26. 2. Výroční schůze MS Plánice

Další chystané akce
5. 3. Výroční schůze ČRS MO Plánice
12. 3. Ples Města Plánice
23. 3. Veřejné zasedání zastupitelstva
města od 19,00 hodin
30. 3. Divadelní představení ve Spolkovém
domě Don Quijote de la Ancha
17. 4. Zájezd do Prahy na muzikál
Kat Mydlář

Hostem benefičního koncertu
byl herec a zpěvák Martin Písařík

Město Plánice zajistilo divadelní
představení brněnského Divadla Klauniky
Don Quijote de la Ancha,
které se bude konat
dne 30. března 2011 v 19.00 hodin
ve Spolkovém domě v Plánici.

Zájezd na muzikál Kat Mydlář

Město Plánice pořádá zájezd do Prahy
na muzikálové představení Kat Mydlář, které
se uskuteční v neděli dne 17. dubna v divadle
Broadway od 14 hodin.
Odjezd autobusem z náměstí v Plánici je
v 10.00 hodin, další zastávka bude v Kvaseticích,
Lovčicích a Bližanovech.
Vstupenky je možno zakoupit od 1. března 2011
na Městském úřadě v Plánici. Cena vstupenky
včetně jízdenky činí 750, Kč na osobu.

Stručně z jednání rady
♦
♦
♦
♦
♦

♦

Rada města po projednání:
schvaluje vymalování prostor Spolkového domu v patře, poté rada zpracuje návrh
na doplnění pravidel – pronajímání sálů bude na základě smlouvy.
schvaluje prodloužení smluv o pronájmu těchto nebytových prostor: objekt staré školy Štipo
klasy, garáž Bližanovy, garáž Štipoklasy a stodola u Benziny.
schvaluje zaslání neformálního dopisu majitelům pozemků a nemovitostí za účelem získání
stavebních pozemků (Jižní svahy) a přípravy výstavby DPS.
schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 2374/69 v k.ú. Plánici (chodník
od p. Maňase k sokolovně) do majetku města od ÚPZSVM.
schvaluje přepracování projektové dokumentace klubovny ve Zbyslavi. Původní cena stavby
byla 1,3 mil., záměrem města po dohodě s místními občany je výrazně snížit tuto cenu. Záro
veň schvaluje zpracování žádosti o dotaci firmou Ag Akcent.
schvaluje otevírací dobu v muzeu F. Křižíka: v době od 1. 5. 2011 do 31. 10. 2011 ve dnech
úterý – neděle. Pondělí bude uzavírací den.
Otevírací hodiny: 10.00 – 12.30 a 13.00 – 17.00 hod.

