Slovo starostky
Město Planá se svými 5,5 tisíci
obyvateli patří do kategorie menších
měst. Z hlediska požadavků nejrůznějších dotačních programů sice
nemuselo do této doby vytvářet
strategický dokument rozvoje města,
ale vzhledem k tomu, že v dalším
programovém období 2014 – 2020 již
tato povinnost bude existovat,
rozhodlo Město Planá již v červnu
tohoto roku nechat zpracovat tzv.
integrovaný plán rozvoje města (dále
jen IPRM). Dalším důvodem, proč
město takto rozhodlo, byla snaha
vytvořit
určité
mantinely
pro
rozhodování politických reprezentací
postupně přicházejících na radnici a
zaručující určitou kontinuitu rozvoje
města.
Co vlastně IPMR je? Je to jakýsi
strategický plán rozvoje obce.
Definuje cíle obce a konkrétní
rozvojové projekty. Umožňuje lépe
plánovat a hospodařit s finančními
prostředky,
včetně
usnadnění
přístupu k čerpání prostředků z EU.
Prostředky
obce
jsou
značně
omezené a každý rozvoj je tudíž o
prioritách. Výsledným efektem by
mělo být maximální možné využití
příležitostí, které město má.
IPMR pro naše město zpracovává
odborná firma za pomoci pracovní
skupiny složené z občanů města. Je
to dokument, který komplexně
mapuje potřeby obce a určuje směr
rozvoje jejích jednotlivých oblastí.
Bude obsahovat situační a SWOT
analýzu, stanoví prioritní oblasti
rozvoje
a
navrhne
konkrétní
rozvojové projekty. Jeho součástí je
i zpracování dotazníkového šetření
mezi veřejností. Vzhledem k tomu,
že tato strategie se bude týkat
výhledově horizontu nejméně 10 let,
nenechte si ujít příležitost vyplnit
tento dotazník, který pomůže zjistit
názor široké veřejnosti. Můžete tak
učinit v elektronické podobě na

stránkách města nebo přímo v
podatelně MÚ. Ti, co si kupují
Plánský měsíčník, jej najdou jako
přílohu uvnitř. Stačí vyplnit a vhodit
do bílé poštovní schránky s úředními
hodinami vedle hlavního vchodu do
radnice.
Rádi bychom, aby naše město bylo
otevřené a komunikující. Abychom
měli aktivní občany ochotné se
zapojit do nejrůznějších aktivit. Místní
občané jsou ti, komu bude připravovaná strategie sloužit především,
proto by měla v maximální možné
míře odpovídat právě jejich potřebám. Zapojení veřejnosti může
výrazně přispět k přijímání kvalitnějších rozhodnutí.
Mgr. M. Němečková

Jednání plánského
zastupitelstva
Do konce t.r. se zastupitelé sejdou
ještě dvakrát. Na jednání 31. října je
na programu mj. zpráva o školách v
Plané, majetkoprávní záležitosti,
provoz koupaliště v roce 2013.
Ve středu 12. prosince by se měl
projednávat rozpočet města na rok
2013.
Podrobné
informace
o
jednáních najdete na plakátech a na
webu města.

Ztratili či jste našli klíče,
peněženku…?
Pak je vám určeno toto upozornění.
Zajděte do kanceláře č. 3 v přízemí
budovy Městského úřadu v Plané.
Tam můžete odevzdat nalezené věci
nebo se můžete zeptat, zda tam
někdo neodevzdal to, co jste vy
ztratili. Momentálně se v kanceláři
nacházejí tyto nalezené věci: klíče,
peněženky, krokoměr, mobily.

Nový sběrný dvůr spouští
provoz
Od soboty 1. prosince začne
fungovat nový sběrný dvůr odpadů v
Kyjovské ulici. Provozovatelem je na
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základě výběrového řízení firma
Ekodepon, s.r.o.
Další podrobnosti naleznete v
letáčku, který bude v polovině
listopadu distribuován do všech
domácností a bude také přílohou
příštího vydání Plánského měsíčníku.
P. Nutil

Omezení úředních hodin na
MěÚ Tachov
Městský úřad v Tachově se postupně
stěhuje
z budovy
na
ulici
T.G.Masaryka (býv. okresní úřad) do
budovy v Hornické ulici („Bílý dům“).
Z toho důvodu bude v listopadu
omezena činnost Dopravně správní
agendy – registr vozidel, registr
řidičů, bodový systém, dovozy a
přestavby vozidel, autoškoly.
Od 1. do 9. listopadu bude registr
vozidel a registr řidičů zcela mimo
provoz. Na novém pracovišti budou
výše uvedené agendy vykonávány od
12. listopadu.

Kaple nad „zázračným“
pramenem opravena
Během října t.r. byla dokončena a
městu předána kaple postavená
kdysi nad „zázračným“ pramenem
pod poutním kostelem Svatá Anna.
Slavnostního převzetí stavby se
v neděli 22. října zúčastnila početná
skupina plánských občanů v čele se
starostkou p. Mgr. Němečkovou a
místostarostou p. ing. Nutilem a také

hosté z Tirschenreuthu vedení
předsedou spolku pro obnovu kostela
Sv. Anny p. Konradem.

Náklady na opravu činily cca
600 tis. Kč – převážná část z nich a
to 85 % byla hrazena z prostředků
Dispozičního fondu euroregionu Cíl 3
Česká republika - Svobodný stát
Bavorsko; z rozpočtu města bylo
uhrazeno zbylých 15 %.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE při
ZŠ Planá a MKS PLANÁ
ve spolupráci
s FOTOGRAFICKÝM
SPOLKEM zvou na

VERNISÁŽ
FOTOGRAFIÍ

Jak se v Plané hlasovalo ve
volbách do krajského
zastupitelstva
Volit mohlo celkem 4 425 voličů,
k volbám se jich dostavilo 1 457, tj.
32,93 %. Platných hlasů bylo celkem
1 411. Počty hlasů pro jednotlivé
strany (v závorce počet %):
Sdružení nestraníků 11 (0,77)
Volte Pravý blok 16 (1,13)
Strana práv občanů Zemanovci 21
(1,8)
Sdružení pro náš kraj – SNK 19
(1,34)
Národní socialisté-levice 21.st. 0
Balbínova poetická strana 2 (0,14)
Komunistická strana Čech a Moravy
484 (34,30)
Strana zelených 14 (0,99)
DSSS - Stop nepřizpůsobivým 31
(2,19)
Suverenita – Strana zdravého
rozumu 66 (4,67)
Česká strana sociálně demokratická
310 (21,97)
TOP O9 a Starostové pro Plzeňský
kraj 37 (2,62)
Občanská demokratická strana 290
(20,55)
Koalice pro Plzeňský kraj 47 (3,33)
Strana svobodných občanů 7 (0,49)
Česká pirátská strana 56 (3,96)

10. listopadu 2012 sobota
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
v Plané - začátek v 17.00
VYHODNOCENÍ A PŘEDÁNÍ CEN
FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
Téma: „VODA“ – „STROM“
• všechny soutěžní snímky budou
vystaveny v přízemí MKS

ZAHÁJENÍ 4. VÝSTAVY
FOTOGRAFICKÉHO SPOLKU
Planá
knihovna
ZAHÁJENÍ PRODEJE NOVÝCH
POHLEDNIC MĚSTA PLANÉ
SETKÁNÍ S AUTORY
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

Ve
spolupráci s
Plzní
2015
Evropským městem kultury připravil
Maják 2015 Planá a MKS Planá na
neděli
11.
listopadu
2012

MARTINSKÉ POSVÍCENÍ.
V 11 h přijede autobus Linky 2015 na
náměstí (před kino), kde bude v 11
hodin
a
11
minut
zahájena
ochutnávka Svatomartinských vín.
Program
bude
pokračovat
v Plánském biografu i před ním. Pro
návštěvníky
budou
připraveny
svatomartinské husy (z kuchyní
místních restaurací). Ten, kdo
přinese nejpozději do 13 h přílohy, tj.
knedlík a zelí, nebude platit vstupné
a zároveň se zařadí do soutěže o
nejchutnější knedlík a zelí.
• 13.00 posvícenské pojídání a
popíjení
• 14.00 představení pro děti „Zlatá
husa“ divadla Buchty a loutky
• 16.00
tancovačka, vyhlášení
vítězů
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Těšit se můžete také na svatomartinské pečivo připravené členkami Dámského klubu v Plané.
Stravenka zvaná „husenka“ bude stát
90 Kč (zahrnuje husu, knedlík, zelí,
vínečko, pivečko). Počet „husenek“ je
omezen, proto si je prosím rezervujte
v MKS Planá (tel. 374794223), kde
budou od pondělí 5. listopadu
k zakoupení.
Vstupné
na
celý
program je 50 Kč. Těšíme se na vás!
A ještě pozvánka na vernisáž děl
ZANIKLÉ KOSTELY A OHROŽENÉ
KOSTELY: 6. listopadu v 16 h
v Otíně, kostel jména Panny Marie.
(Dále 13. 11. v Manětíně, 20. 11. ve
Všekarech a 27. 11. v Branišově.)
Více informací na www.plzen2015.cz

Připravujeme
architektonickou soutěž
Už docela dlouhou dobu se v radě i
v zastupitelstvu potýkáme s otázkou
rekonstrukce dvou objektů sloužících
širší veřejnosti, a nejenom občanům
Plané.
Tím prvním objektem je naše kino. V
našem městě, kromě malých prostor
na městském kulturním středisku, je
kino vlastně jediným kulturním
stánkem. Jeho využití pro jiné účely
než promítání filmů je značně
problematické, filmová představení
jsou většinou navštěvovaná velmi
málo a do jeho budoucí digitalizace
zřejmě nebude ochota uvolnit peníze.
Proto se tu nabízí myšlenka nějakým
způsobem přebudovat kino na
multifunkční kulturní zařízení.
Druhým objektem je smuteční síň.
Když proběhla (myslím před dvěma
lety) v Tachovském deníku anketa o
nejošklivější objekt na Tachovsku,
naše smutečka se tehdy umístila na
jednom z čelných míst. Jedná se o
pietní místo, které by mělo splňovat
vyšší nároky na estetiku a důstojný
průběh smutečního obřadu.
Když jsme uvažovali, jakým směrem
se při plánování rekonstrukce těchto
dvou objektů vydat, rozhodli jsme se
opustit klasický systém výběrového
řízení na projekt, kde by o
realizátorovi
rozhodovala
pouze
nejnižší cena. Místo toho bude
vypsána tzv. „soutěž o návrh“ –
architektonická soutěž.
Tento postup se doporučuje zejména
pro veřejné zakázky s vyššími
investičními
náklady,
stavby
v centrech měst a veřejné budovy,
což je přesně náš případ.

Soutěž spočívá v tom, že investor
(město) popíše rámcově, co od
daného objektu v budoucnu očekává,
stanoví hrubý investiční rámec, dodá
potřebné technické podklady, stanoví
výši odměn pro vybrané návrhy a
sestaví porotu. V této porotě by měli
převažovat
nezávislí
odborníci,
zástupci investora by měli být
v menšině. Jednotlivci nebo týmy
přihlášené do soutěže pak představí
své návrhy, porota stanoví pořadí a
tři první místa budou finančně
odměněna. Následně se pak se
všemi
návrhy
může
seznámit
veřejnost. Úkolem zastupitelstva
bude, aby vybralo návrh, který bude
realizován (nemusí to být nutně ten,
který byl porotou zařazen na první
místo), a autor tohoto návrhu se dále
bude podílet na projektové přípravě a
autorském dozoru.
Nespornou výhodou architektonické
soutěže je možnost porovnávat mezi
sebou větší množství návrhů, které
byly
zaslány
různými
týmy
přihlášenými do soutěže, a které
mohou přijít s novým, neotřelým
pohledem na věc.
Nevím o tom, že by naše město
někdy v minulosti podobnou soutěž
vypisovalo. Je to tedy pro nás
všechny něco nového; snad to
zvládneme. Přejme si, ať se nám
sejde dost kvalitních návrhů, aby bylo
z čeho vybírat.
Pavel Nutil

Projekt „PAMATUJME NA
PAMÁTKY”

– Adopce na blízko“ se od svého
vzniku v r. 2010 těší velkému zájmu
jak
ze
strany
zapojených
dobrovolníků, tak z řad odborníků
pracujících v oblasti památkové péče,
a nezanedbatelný je také zájem
médií. KOS by chtěl poděkovat všem
těm, kteří se nezištně začali starat o
některý křížek či pomníček. Ve
spolupráci s pivovarem Chodovar
jsme pro ně připravili na čtvrtek
29.listopadu od 17 hod. neformální
setkání ve Sladovně v Chodové
Plané, kde společně zhodnotíme
průběh
projektu.
Zároveň

představíme zájemcům novou mapku
„Pamatujme na památky“ s dalšími
zanedbanými objekty, která tentokrát
vznikla za podpory Ministerstva
kultury ČR. K celému projektu bude
v prosinci v sídle KOSa (Dukelských
hrdinů 102, Planá) probíhat výstava
fotografií „adoptovaných“ objektů
mapující jejich předchozí a současný
stav.
Děkujeme všem za společný pozdní
podzimní výlet 21. října a těšíme se s
vámi na další Výlety s KOSem!
B. Borůvková

Muži obdivují ženy,
které mluví jako
knihy, ale berou si
ženy, které vaří jako
z kuchařské knihy
(Milan Kundera)

Ohlédnutí za
Týdnem knihoven

Plánský „Central Park“
zvolna ožívá
Přichází konec vegetačního období a
s ním opět nastává čas kácení
dřevin. Minulou zimu byl mimo jiné
vyčištěn a „zprůhledněn“ zámecký
park a park naproti technickým
službám. Tento původní hřbitov je
součástí
většího
území,
které
pracovně
nazýváme
centrálním
parkem. Na úpravu celého prostoru
parku byl v minulosti vypracován
projekt, o kterém si myslíme, že je
poněkud megalomanský, nicméně
některé jeho části bychom chtěli
realizovat. Součástí tohoto projektu je
i inventarizace dřevin včetně návrhu
opatření; kácení provedené minulou
zimu z této inventarizace již
vycházelo.
Nyní uvažujeme o zkulturnění další
části centrálního parku, a to sice
prostoru mezi městským rybníkem,
tenisovými
kurty
a
městským
stadionem. V současné chvíli je to
džungle, ve které se scházejí podivné
existence a normálního občana sem
nenapadne ani vkročit. Mělo by dojít
k silné redukci náletových dřevin a
ponechání několika skupin vyšších
stromů, zejména osik.
Chceme dosáhnout toho, aby celý
prostor byl průhledný, včetně toho, že
se otevřou pohledy na hladinu
městského rybníka. Voda je výrazný
krajinotvorný prvek a myslíme si, že
je škoda, že z této východní strany je
rybník téměř neviditelný.
Na zmíněnou část Central Parku
bude, doufejme, přes zimu připraven
nový projekt, který bude řešit
uspořádání pěšin, herních prvků
apod. Chceme, aby tato zanedbaná
plocha v centru Plané znovu ožila.
Pavel Nutil
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Městská knihovna se v prvním
říjnovém týdnu zapojila do celostátní
akce Týden knihoven. Připravený
program se z větší části týkal
dětských návštěvníků. Ti mohli ve
svém oddělení soutěžit ve znalostech
pohádek, luštit kvízy nebo malovat
obrázky.
Ale
i
pro
dospělé
návštěvníky byla připravena soutěž a
výstavka tématické literatury. Vše se
odehrávalo pod mottem Zdravě žít,
zdravě jíst, zdravě číst.
V průběhu celého měsíce pak
knihovnu navštívili žáci ZŠ. Od
prvních ročníků po deváté se žáci
seznámili s chodem dětského
oddělení a prohlédli si prostory
knihovny. Je jistě potěšitelná zpráva,
že mnozí (celkem jich bylo 25)
z těchto návštěvníků se později do
knihovny zaregistrovali i jako čtenáři.
Další informace z knihovny a nové
fotografie z pořádaných akcí můžete
najít na www.knihovnaplana.webk.cz

ŘKC v Plané

Dům dětí a mládeže – co
bylo a co bude
Večerní běh Planou
Dne 18. října se konal 14. ročník
Večerního běhu Planou. Zúčastnilo
se 250 závodníků. Na organizaci celé
akce se podílelo 35 dospěláků
(učitelé, správní zaměstnanci školy,
rodiče, hasiči, městští policisté, školní
jídelna, .... ) a tři děvčata ze ZŠ.
Všem děkujeme. Dík patří také
divákům, kteří přišli naše sportovce
povzbudit.
Výsledkovou listinu a fotografie
najdete
na
stránkách
zsplananamesti.cz

Dům dětí připravuje
10. 11. Vernisáž fotografií
28. a 29.11. Výtvarná dílna –
adventní věnce
2. 12. zahájení Vánoční výstavy přízemí DDM
5. 12. Setkání s Mikulášem, čerty a
anděly – Hornické muzeum – v 15 h
Bližší informace o připravovaných
akcích získáte v DDM nebo na
www.zsplananamesti.cz

Pozvánka na výstavu
Občanské sdružení pro obnovu
tepelského regionu ve spolupráci se
Základní školou Chodová Planá
pořádá vánoční výstavu ručních prací
v kulturním domě v Chodové Plané a
to ve dnech 23. a 24. listopadu vždy
od 9 do 18 h. Po dobu výstavy budou
probíhat ukázky řemesel, která si
budou moci návštěvníci i s dětmi
vyzkoušet.

Pro malé lyžaře
Oddíl lyžování při TJ Sokol v Plané
připravuje pro rok 2013 tradiční
lyžařské zájezdy s výukou lyžování
pro žáky plánských škol. Zájezdů se
mohou zúčastnit děti od 7 do 11 let.
Tak jako každoročně je připraveno 6
zájezdů od ledna do března. Výuka
probíhá v krušnohorském středisku
Pernink. Cenu pro žáky plánských
škol se podařilo zachovat na úrovni
roku 2012, tj. 1.300 Kč za šest
zájezdů. Cena zahrnuje dopravu
autobusem,
vlek,
pojištění
a
celodenní výcvik. Přihlášky si mohou
rodiče vyzvednout u paní učitelky
Basákové ve valské škole a u paní
učitelky Šandové ve škole na
náměstí.
Lyžařský oddíl TJ Sokol Planá

MKS pořádá humanitární
sbírku
Věci pro mimořádnou předvánoční
humanitární sbírku pro OS Diakonie
Broumov je možné odevzdat v pátek
7.12. od 14 do 17 h a v sobotu
8.12.od 9 do 12 h v prostorách
Plánského biografu. Po domluvě s
MěKS Planá si můžete sjednat
individuální odběr.
Jaké věci je možné darovat:
oblečení, obuv (dámské, pánské,
dětské), lůžkoviny, záclony, látky
(minimálně 1 m2), domácí potřeby
(nepoškozené nádobí bílé i černé),
péřové a vatované přikrývky, polštáře
i deky. Prosíme, abyste věci zabalili
do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
OS Diakonie Broumov děkuje všem,
kteří se zapojí.
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Pátek 2. 11. v 16 h Planá - hřbitov a
mše sv. v kostele
Sobota 3.11. v 9.30 h Lestkov, 10.30
Chodová Planá
Neděle 4.11. v 10.30 h Ch. Újezd,
15 h Zadní Chodov hřbitovy. Ostatní
hřbitovy dle domluvy: Domaslav,
Pístov, Nahý Újezdec, Brod…
Sobota 10.11. v 10 h Planá fara –
duchovní obnova, příprava na
biskupa, úklid apod.
Sobota 17.11. návštěva o. biskupa
ve všech částech farnosti a posezení
na faře cca v 16 h s diskusemi apod.
- vítáni zástupci obcí.
Neděle 18.11. v 10 h Planá mše sv. s
o. biskupem Mons. Františkem
Radkovským a svoz všech farníků z
jiných obcí + oběd. Jinde není mše
svatá. Zveme srdečně všechny
zájemce na toto setkání se vzácnou
osobností našeho kraje a také mezi
sebou.
Změna operativně možná.
Kontakt: P. Já. Ša., t. 607 202 127,
sasajara@seznam.cz

Blahopřejeme….
…všem plánským občankám a
občanům, kteří v měsíci říjnu t.r.
oslavili svá životní jubilea.
Jsou to paní a pánové Božena
Antošová,
Břetislav
Augustin,
František Bártl, Michael Czigléczki,
Vilma Červeňáková, Anna Fialová,
Alena Floriánová, Růžena Grymová,
Vlasta Hnízdilová, František Hýsek,
Mária Košková, Jaroslav Kořán,
Václav Kratochvíl, Jaromír Libánský,
Stanislav Plešák, Emanuel Přibyl,
Alžběta Růžičková, Vladimír Sokol,
Karel Vytisk, Marie Zelenková, Věra
Ziněvičová.

Osobní blahopřání
Touto
cestou
bychom
rádi
poblahopřáli k životnímu jubileu panu
Karlu Vytiskovi z Plané (23.10.).
Hodně štěstí, zdraví a životní pohody
přejí dcery Jana a Radka s rodinami,
vnučky Michalka a Andrejka.

Přípravná třída pro
předškoláky
Ve školním roce 2012/2013 jsme
opět zřídili na naší škole přípravnou
třídu. Je určena pro děti –
předškoláky, aby se bezproblémově
začlenily do vzdělávacího procesu od
1. ročníku základní školy. Předchází
se tak u nich případným neúspěšným
začátkům ve školní docházce, které
by mohly ohrozit průběh jejich
dalšího vzdělávání a tím i perspektivy
v jejich životě.
Docházka do přípravné třídy je
bezplatná. Výhodou je snížený počet
dětí v kolektivu (maximálně 15 dětí),
což umožňuje pracovat s žáky
individuálně.
Základem je organizovaná činnost,
různé druhy her, relaxace, pracovní,
pohybové, hudební a výtvarné
činnosti. Součástí výuky je rozvoj
komunikativních dovedností, péče o
správnou výslovnost (logopedie),
cvičení
grafomotoriky,
prevence
specifických poruch učení, rozvoj
matematických představ, rozumových schopností, tělesný rozvoj a
práce s interaktivní tabulí.
Od
listopadu zařazujeme též výuku
anglického jazyka.
Třída je v provozu od 7. 45 do 11.45
h. Od 6.30 h může dítě za stanovený
měsíční poplatek navštěvovat školní
družinu, která je v provozu do 16 h.
Stravování je zajištěno ve školní
jídelně.
M. Braucci, učitelka přípravné třídy

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Prodej vánočních stromků bude
od 3. prosince
v ulici Dukelských hrdinů 98
(bývalý Sport Bumerang).
Prodejní doba bude od 9 do 17 h.
Rozvoz po Plané opět zdarma.

Pronajmu dva nebytové prostory
na náměstí Svobody, jeden s výlohou
do centra. Kontakt: 603 112 724.

Vlastimil Švejda

SECOND HAND
na náměstí č.p. 15 – se TĚŠÍ NA VAŠI
NÁVŠTĚVU!
Nákupy v second handech nejsou jen
nouzovým řešením při nedostatku financí.
Mohou být i zajímavé, dobrodružné a
překvapivě vzrušující. Radost z výjimečného
úlovku je skvělou terapií na „blbou náladu“.
PŘIJĎTE - POKOUKEJTE - VYZKOUŠEJTE.
I.Kučerová

tel. 374 794 895, 737 925 664,
e-mail: vlastimil.svejda@seznam.cz

Plánské služby s.r.o. nabízejí:
- dopravu a přepravu materiálu
kontejnerovou Avií
- dopravu palivového dříví ve
spolupráci nejen s Plánskými lesy.
- práci ve výškách do 10 metrů
vysokozdvižnou plošinou.
- prořezání stromů, kácení stromů
a následný odvoz dřeva.
- posekání zeleně (trávy a keřů)
a následný odvoz.

Tel. 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

Nabízím tyto služby
pro váš dům i zahradu:
Dne 9. listopadu 2012 proběhne
festival „Expediční Kamera – zimní
sporty“ Planá. Od 18 do 24 h v
prostorách Steak House Baru u
Hudlerů. Vstupné dobrovolné,
prostory po celou dobu akce
nekuřácké. Srdečně vás všechny
zve J. Kotala ml.

Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád,

Prořez a péče o dřeviny
Práce s motorovou pilou – např.
zpracování palivového dřeva.
Čištění, nátěry a drobné opravy střech
a okapů, klempířské práce.
Rizikové kácení, lesnické práce,
vyžínání křovin.
Výškové práce - Arboristické práce

Kontakt: tel.: 728 729 506
viktor.nemecek@seznam.cz
Ceny smluvní na základě osobního jednání
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PLÁNSKÝ BIOGRAF
Úterý 6.listopadu
20.00 hodin,
vstupné 65 Kč

-

LISTOPAD 2012

USA

Úterý 13.listopadu
20 hodin
vstupné 65 Kč

134 min.

ČR
105 min.

OKRESNÍ PŘEBOR –
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA
HNÁTKA
Film vychází z populárního televizního
seriálu Okresní přebor. Jak sám název
naznačuje, ve filmu se objeví legendami
opředená postava trenéra s licencí Josefa Hnátka (Miroslav Krobot).

Pondělí 12.listopadu
20 hodin
vstupné 60 Kč

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
USA
106 min.

MÉĎA

BOURNEŮV ODKAZ
Akční film, ve kterém má agent Jason
Bourne zlikvidovat tajný a kontroverzní
vládní program společně s jeho tvůrci.

Středa 7.listopadu
20.00 hodin
vstupné 65 Kč

-

USA
113 min.

VRTĚTI ŽENOU
Bonus „velký divák“
Hvězdně
obsazená
komedie
o
překvapivém, ale pravdivém vzniku
prvního elektrického vibrátoru.

9.listopadu
Plánský biograf
19.00 hodin
Divadelní spolek Komedyjanti
z Tachova uvedou hru
Jiřího Štědroně „Ten čtvrtek platí“.
Vstupné 50 Kč.
9.listopadu
Zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni na
abonentní představení „Zvoník od
matky Boží“.
Odjezd autobusu: od kapličky 17.20
hod. (POZOR ZMĚNA – dříve
ul.Luční), AN Planá 17.30 hod.
10.listopadu
sál MěKS
17.00 hodin
Vernisáž fotografií a vyhodnocení
soutěže VODA - STROM
Pořádá DDM při ZŠ Planá, MěKS a
Fotografický spolek Planá.
11. listopadu
11.00 hodin
Prostranství u Plánského biografu
Martinské posvícení
Informace uvnitř měsíčníku.

John (Mark Wahlberg) byl jako malý velmi
opuštěný, i proto pronesl to pošetilé
přání, aby jeho plyšový vánoční dárek
začal mluvit. Stal se zázrak a mluvící
medvěd se stal mediální hvězdou a
miláčkem davů

Úterý 20.listopadu
16.30 hodin
vstupné 20 Kč

ČR
63 min.

MIKEŠ VYPRÁVÍ POHÁDKU
Pásmo krátkých pohádek pro děti.
Setkáte se s Káťou a Škubánkem,
Krtečkem, opičkou Žofkou a dalšími
hrdiny.
Pro příznivce našeho kina jsme připravili
dva typy bonusových představení.
BONUS „malý divák“ a BONUS „velký
divák. U vybraných filmových produkcí
při zakoupení jedné vstupenky za plné
vstupné máte druhou za ½.

V roce 2012 uvádíme cyklus
„Z pokladnice českého filmu“,
ve kterém představíme výjimečná díla
české kinematografie.

Rok 1940
Středa 21.listopadu
ČR
19.00 h
POZOR ZMĚNA ČASU!
vstupné 65 Kč
100 min.

BABIČKA
Citlivá adaptace stejnojmenného románu
Boženy
Němcové
s
vynikajícími
hereckými výkony (T.Brzková) a kamerou
Karla Degla, jejíž výtvarné pojetí se opírá
o populární ilustrace Adolfa Kašpara.

Středa 28.listopadu
20.00 hodin
vstupné 60 Kč

USA
98 min.

96 HODIN: ODPLATA
Liam Neeson se vrací jako bývalý agent
CIA Bryan Mills, který před dvěma lety
v Paříži nemilosrdně pozabíjel gang
obchodníků s bílým masem, aby
zachránil život své unesené dcery
Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na fond
kinematografie.

16.listopadu
Plánský biograf
18.00 hodin
V pátek 16.11. se uskuteční
fotografická show Jana Kopky,
extrémního cyklisty, který se
zúčastnil všech nejdrsnějších
cyklistických závodů světa. Zásadní
byl Iditarod, zimní závod přes
Aljašku, který bude také tématem
jeho show. Vstupné 100 Kč

Upozornění!
Zájezd 2.11.2012 na představení
do Divadla v Mariánských Lázních
byl zrušen – divadlo změnilo
termín i hraný titul.

27.listopadu
sál MěKS
18.00 hodin
Miroslava Horníčka, herce, režiséra,
výtvarníka a především mistra
mluveného slova si připomeneme
vyprávěním s Rudolfem Tomšů.
Vstupné 20 Kč

2.prosince od 17.00 hodin
První adventní neděli se tradičně
uskuteční
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU a prodejní trhy v DDM.

Upozorňujeme!
Stávající a nové abonenty Divadla
J.K.Tyla v Plzni - program a bližší
informace získáte na MěKS. Pro rok
2013 se předpokládá opět smíšené
páteční předplatné při dostatečném
počtu abonentů, tj. nabízíme volná
místa.

PŘIPRAVUJEME NA
PROSINEC !

Soutěž o nejlepší vánoční cukroví
– 2.ročník
Vánoční výstavu Betlémů
Máte doma Betlém a jste ochotni jej
pro naši výstavu zapůjčit?
Podrobnosti v prosincovém
Plánském měsíčníku
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