Vánoční slovo starostky
A je tu opět adventní čas. V letošním
roce jej zahájíme přímo na první
adventní
neděli
2.
prosince
rozsvícením vánočního stromu na
náměstí. Advent a Vánoce by měly
být tím nejhezčím obdobím v roce.
Nejsou to jen svátky klidu a míru, ale
pomáhají sbližovat lidi a někdy i
narovnat pošramocené vztahy. V
každém z nás je pořád kousek
malého dítěte, plného očekávání,
které touží po kouzelných Vánocích a
na každém z nás záleží, jaké budou.
Zpomalme a věnujme čas všem,
které máme rádi a také všem
potřebným.
Obzvlášť
v
čase
vánočním by neměl být nikdo sám.
Někde jsem četla přání, které mi
utkvělo v paměti a které jsem si pro
vás, obyvatele Plané a přilehlého
okolí, trochu upravila:
„Ať je advent pro vás jako dveře;
můžete je otevřít pro své blízké, aby
vstoupili do vašeho srdce. Ať je
advent pro vás jako světlo; můžete si
více posvítit do svého nitra, můžete
být světlem pro lidi kolem sebe. Ať je
advent pro vás jako lavička; můžete

si najít čas a posedět si chvilku,
můžete si přisednout k někomu a
vyslechnout ho. Ať je advent pro vás
jako hodiny; můžete se více těšit na
brzké setkání, můžete věnovat svůj
čas člověku, který už na to dlouho
čeká. Ať je advent pro vás jako okno;
můžete jím pustit čerstvý vzduch do
zaběhaných vztahů, můžete se více
zahledět na hvězdy, slunce i
zamračenou oblohu. Ať je advent pro
vás jako klíče; můžete jimi otevřít
místa v srdci, která jsou už dlouho
zabouchnutá, můžete hledat řešení
zdánlivě neřešitelných věcí.“
Ať jsou Vaše adventní víkendy
provoněné punčem a vánočním
cukrovím. Přeji Vám také, aby celý
advent a svátky vánoční byly
naplněny řadou překrásných setkání.
Martina Němečková

Zprávy z úřadu
*
ještě
jsem
dostatečně
nepoděkovala za práci členům a
zapisovatelkám
okrskových
volebních komisí za bezchybnou
práci ve volbách do Zastupitelstva
Plzeňského kraje a už je v běhu
příprava na lednové prezidentské
1

volby. Věřím, že jak proběhly volby
říjnové díky schopnostem všech
členů komisí, stejně tak dopadnou
úspěšně volby následující. Budou se
konat dvoukolově 11. a 12. ledna a
případně 25. a 26. ledna 2013. Ve
velmi krátkých časových termínech
budeme reagovat na případné změny
a
budeme
plnit
stanovený
harmonogram prací i s ohledem na
vánoční svátky.
* Přestavba radnice přináší velké
nepohodlí nejen pro občany, ale
zvláště pro zaměstnance úřadu. Při
náročné práci musíme překonávat
každodenní
hluk
sbíječek
a
všudypřítomný nepořádek a prach. I
z tohoto důvodu jsem rozhodla, aby
si zaměstnanci po čtyřech náročných
měsících
vyčerpali
zaslouženou
dovolenou mezi svátky.Vím, že
změna úředních hodin je každému
nepříjemná, ale počítejte s tím,
prosím, dopředu, že v pracovních
dnech 27., 28. a 31. prosince 2012
bude městský úřad uzavřen. Děkuji
za pochopení.
* Přeji všem milým občanům města
Plané Vánoce beze spěchu a do
nového roku alespoň trochu jistoty a
předvídatelnosti, což náš život nutně
potřebuje.
Stanislava Fojtíčková, tajemnice

VÝLET
ANDĚLŮ
Letošní
výlet andělů v Plané se koná ve
čtvrtek 20. prosince. Začne v 17 h
zpíváním u vánočního stromu školy
Na Valech s čajem a svařákem. V
18 h je sraz všech andělů u Galerie
ve věži. Pokusíme se vytvořit
andělský řetěz od kostela ke kostelu.
Hádanka - kolik andělů je potřeba na
spojení plánských kostelů?
Akci připravuje ZŠ Planá, Město
Planá, MKS Planá a KOS Planá.
Více informací dále v listu.

Mikuláš v hornickém muzeu
Pro děti, které se nebojí, pořádáme
ve středu 5. prosince 2012 již tradiční
setkání s Mikulášem, čerty a anděly.
Pokud tedy posbíráte odvahu a
nebojíte se přijít do opravdu
pekelných chodeb, čekáme vás v
Hornickém muzeu. Začátek v 15
hodin. Podrobnosti dále v listu.

Plánské farmářské trhy, letos
poslední…
…se
budou
tentokrát
konat
v sobotu
8. prosince 2012
od 9 do 13 hodin
na
již
dobře
známém
a
zavedeném místě
– na odstavné
asfaltové ploše
u
Hornického
muzea v Sadové
ulici v Plané.
Návštěvníkům trhů se tentokrát
dostane
s
vydatnou
porcí
farmářských produktů (hlavně ryb,
kuřat, kachen, krůt, husí, ale i
kvalitního masa, domácích uzenin a
mnoho dalšího) i doplňkový sortiment
zboží, zaměřený na rychle se blížící
vánoční svátky. Zakoupit bude
možno např. adventní věnce, různé
druhy svíček, jmelí, vánoční cukroví a
řadu dalších tradičních i netradičních
produktů
a
výrobků,
které
neodmyslitelně vytváří pohodové a
kouzelné Vánoce. Ve spolupráci
s prodejci proto chceme tyto v pořadí
již páté a letos poslední Plánské
farmářské trhy zčásti uspořádat i jako
předvánoční jarmark a nahradit tak
návštěvníkům farmářský sortiment,
kterého se v mrazivém prosinci už
tolik nedostává – např. čerstvé
zeleniny a ovoce z domácí produkce,
apod. Věříme, že i tentokrát se trhy
setkají s velkým zájmem obyvatel
Plané a jejího širokého okolí. Na
slibně se rozvíjející tradici pravých
Plánských
farmářských
trhů
navážeme opět v příštím roce – jen
co ustupující zima umožní dovoz a
prodej
hlavně
zemědělských
produktů. Včasnou Informaci o nich
opět
naleznete
na
stránkách
Plánského měsíčníku, Tachovského
deníku,
na
webu
http:
//production.erion.cz/farmarsketrhy
- i na všech plakátovacích plochách
ve městě. (fej)

Mimořádná humanitární
sbírka
Mimořádná prosincová humanitární
sbírka pro OS Diakonie Broumov –
sbírka použitého ošacení – se bude
konat ve dnech 7. a 8. prosince;
místem sbírky je Plánský biograf.
V pátek 7.12. od 14 do 17 a v sobotu
8.12. od 9 do 12 h (podrobnosti na
letáčcích).

VÝLET ANDĚLŮ
setkání malých i velkých v adventním
čase. Ti, co se chtějí zúčastnit a
přispět k celkové atmosféře setkání
andělů, si mohou vyrobit rekvizity –
andělská
křídla
a
andělskou
lucerničku.
Šablona
křídel
a
lucerniček
bude
k
dispozici
v knihovně a v sídle KOSa. Ti, co
chtějí přispět ke vzniku Plánského
betlému,
si
svoji
vyrobenou
postavičku (ze dřeva či papíru)
donesou do kostela Sv. Petra a
Pavla, kde ji umístí na místě
připraveném pro betlém.
Na průvod andělů se všichni andělé
dostaví
v bílém
oblečení
s připevněnými křídly a s lucernou.
Po zpívání u vánočního stromu
vytvoříme živý řetěz od farního
kostela až ke kostelu Sv. Petra a
Pavla. Uvidíme, kolik andělů k tomu
bude zapotřebí. Andělský řetěz
přenese rozsvícenou lucernu s
Betlémským světlem. V kostele Sv.
Petra a Pavla adventně vyzdobeného
bude od 18.30 h hudební program,
občerstvení, i ochutnávka cukroví a
jiných dobrot. Zájemci si budou moci
rozžehnout své svíčky Betlémským
světlem.
Věříme, že již samotné přípravy,
kulturní program, ale také andělský
řetěz bude událostí, kdy se budou
moci potkat všichni - dospělí, děti,
známí i neznámí. Těšíme se na
anděly všeho věku!

Zpívání u vánočního stromu
I letos bychom Vás rádi pozvali na
Zpívání u vánočního stromu (jubilejní,
již desáté). Naše akce bude součástí
programu Výlet andělů pořádaného
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sdružením KOS.
Věříme, že se
s námi rádi opět po roce setkáte.
Společně
si
užijeme
příjemný
předvánoční čas a poslechneme i
zazpíváme si pár koled.
Těšíme se na Vaši návštěvu ve
čtvrtek 20. prosince od 17 h před
budovou školy Na Valech.
Žáci a zaměstnanci školy.

Můžeme se ještě nazývat
civilizovanou společností?
Asi před půl rokem jsem měl
připravený článek do Plánského
měsíčníku týkající se vandalismu.
Nakonec jsem se rozhodl ho
nepublikovat; přišlo mi to příliš
negativistické. V uplynulých týdnech
jsem se však setkal s dvěma dalšími
excesy, takže mi opravdu nedá o tom
pár slov nenapsat.
Ke konci října proběhlo slavnostní
otevření nově opraveného pramene
pod Svatou Annou. Pět dnů před tím
jsme na svah okolo pramene zasázeli
skalníky a na stavbu samotnou
připevnili cedulku s informací o tom,
z jakých prostředků byla stavba
financována. Tři týdny po akci už na
místě nebyl ani jeden skalník a
cedule byla utržená a válela se na
zemi.
Na začátku listopadu se měla
odehrát v našem kostele v Otíně
vernisáž výtvarné instalace Štěpánky
Kotkové. Čtyři dny před tím, ve
čtvrtek, jsem se šel do kostela
podívat, jestli je vše v pořádku, a vše
bylo O.K. Výtvarné dílo zavěšeno
pod stropem lodě, na stěnách čtyři
svaté obrazy, které sem v minulých
letech pověsili sousedé, litinový kříž
na oltáři na svém místě.
O dva dny později v sobotu jsme šli
se sousedy se do kostela podívat
znovu a nestačili jsme se divit:
výtvarné dílo zčásti stržené na zem,
kříž na oltáři povalený, a všechny
obrazy totálně zničené, vytrhané
z rámů, sklo rozbité.
A v tu chvíli přicházejí ty otázky:
Jak to, že ani v naší malé vesnici
jsme nedokázali zabránit zkáze, i
když máme kostel vlastně neustále
na očích? Kdo z nás, kteří se denně
potkáváme na návsi, to byl ?
V polovině května jsem se na pár dnů
ocitl v Londýně. Při procházkách
podél řeky Lea ve východní části
města mě zaujalo velké množství
hausbótů kotvících podél navigace.
Mnoho lidí na nich žije celoročně.
Mají tam veškeré vybavení, na

palubách se volně povalují jízdní
kola, grily, lana, na střechách jsou
často zahrádky s bylinkami. Na
jednom místě bylo dokonce na
navigaci několik malých bronzových
skulptur, jen tak pro potěchu
kolemjdoucím. Podél řeky totiž vede
frekventovaná stezka pro pěší a
cyklisty. Byl jsem v dobré náladě až
do chvíle, kdy jsem si uvědomil, že
něco takového by u nás vůbec
nebylo možné. Nebo si snad
dovedete představit, že třeba v Plané
vedle pěší zóny bude v trávníku
posazené malé umělecké dílo
z bronzu a vydrží tam déle než
týden?
Vždy při podobných úvahách si kladu
otázku, čím je ten rozdíl způsoben, a
stále na ni nenacházím odpověď.
V čem a hlavně proč je naše
obyvatelstvo tak jiné? Máte někdo
vysvětlení?
Pavel Nutil

Ve spolupráci s
Plzní 2015
Evropským městem kultury připravil
Maják 2015 Planá a MKS Planá na
neděli 11. 11. 2012 MARTINSKÉ
POSVÍCENÍ. Děkujeme všem, kteří
se zapojili a pomohli tak zrealizovat
velmi příjemnou akci. Zvláště pak
děkujeme Dámskému klubu za
výborné pečivo, za delikatesní
pečené husy z restaurací Pizzerie
Kusadloo a chodovarská Sladovna a
také za Svatomartinský ležák z
Chodovaru. Příloh knedlíků i zelí se
sešlo mnoho druhů; soutěž o chuťově
nejlepší přílohu vyhrála paní MUDr.
Jana Křístková. Poděkování patří
také autobusu Linky 2015, který přijel
s kvalitním programem a věříme, že v
roce 2013 bude jednou z jeho
zastávek opět Planá.
Pro jakékoliv kulturní nápady a
podněty neváhejte kontaktovat Maják
2015 Planá, paní B. Borůvkovou
(boruvkova@region2015.cz).

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
V sobotu 10. listopadu se sešlo asi
130 dětí a dospělých na již tradiční
VERNISÁŽI. Hlavní částí programu
bylo vyhodnocení fotografické
soutěže na téma strom a voda,
kterou vyhlásilo MKS a DDM při ZŠ
ve spolupráci s Fotografickým
spolkem Planá.

Tentokrát se sešlo 146 soutěžních
fotografií. 11 porotců mělo nelehký
úkol vybrat 3 nejlepší fotografie ve 3
kategoriích. Porota se skládala ze
členů Fotografických spolků Planá a
Stříbro, také hodnotil Jakub Mahdal a
Nikola Ficnarová. Všem porotcům
moc děkujeme. Všechny fotografie si
můžete prohlédnout v prostorách
MKS Planá.
Návštěvníky
vernisáže
potěšila
hudební
vystoupení
skupiny
Lentilky (děvčata ze ZUŠ pod
vedením p. Landsmanna), Martina
Vršky a Štefana Vivodíka. I těm
děkujeme.
Na vernisáži jsme také společně
zahájili
výstavu
fotografií
Fotografického spolku Planá; tu
najdete v knihovně – oddělení
dospělých.
Aby toho nebylo málo, zahájili jsme
prodej nových pohlednic Plané a
kalendáře na rok 2013. Autor
kalendáře Miroslav Ludvík vás na
snímcích
provede
Planou.
Pohlednice zakoupíte na MKS,
kalendáře u autora, na MKS nebo
v DDM.
Na závěr mi dovolte poděkovat
účastníkům soutěže a všem, kteří
v sobotu přišli. Vítězům blahopřejeme
a zde jsou výsledky:
1. kategorie – 1. Dominika Mazurová
(Planá), 2. Jakub Janča (Milíře),
3. Eliška Gerstnerová (Konst. Lázně)
2. kategorie – 1. Matyáš Vivodík
(Planá), 2. Jan Pitra (Stříbro),
3. Kristína Pražáková (Planá)
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3. kategorie – 1. Petr Ečer (Planá),
Roman Frouz (Planá) a Gustav
Batrla (Ch. Planá).

Prosincové akce:
2.
prosince
2012

(neděle)
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA –
otvíráme v 16.30 – přízemí DDM.
Přijďte si vybrat dárek pro své blízké
nebo jen tak načerpat vánoční
inspiraci.
Výstava potrvá do 6. 12. 2012.
Přístupná bude v pondělí až čtvrtek
od 10 do 12 a od 13 do 17 h.

5.

prosince 2012 (středa) již
tradiční SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM,
ČERTY A ANDĚLY. Pokud tedy
posbíráte odvahu a nebojíte se přijít
do opravdu pekelných chodeb,
čekáme
vás
v
HORNICKÉM
MUZEU.
Začátek v
15 hodin.
Vstupné:
dospělí 20
Kč, děti 10
Kč, čertíci,
andílci,
permoníci 1
Kč
(MŠ)
nebo 2 Kč (ZŠ). Na odvážné čeká
odměna.
18.

prosince

2012

(úterý)

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
19.
prosince
2012
(středa)
VÁNOČNÍ POHÁDKA v kině.
Na všechny akce vás za DDM zve
Lenka Vivodíková.

Důležitá podmínka účasti! Všechny
děti musí mít po skončení akce
zajištěn doprovod domů!!
Předběžné
přihlášky
(jméno,
příjmení, věk a kontaktní telefon)
můžete
posílat
na
knihovna@muplana.cz, zavolat na
374 792 721 nebo domluvit přímo
v knihovně do středy 12.12. 2012.

Městská knihovna
nabízí prodej knih v oddělení pro
dospělé.
Přijďte si vybrat z nabídky beletrie,
populárně naučné literatury pro děti i
dospělé za velice příznivé ceny
(romány, pohádky, encyklopedie,
kuchařky, životopisy).
Udělejte radost svým blízkým. Kupte
Dárkový poukaz ročního členství.
Tento netradiční vánoční dárek určitě
potěší každého milovníka psaného
slova.

Městská knihovna Planá
DÁRKOVÝ POUKAZ
roční členství – 30/50/100 Kč
Od 3. prosince bude v oddělení pro
děti probíhat ŘETÍZKOVÁNÍ. Jen tak
pro radost, až do Vánoc budeme
společně vyrábět vánoční řetěz.
Zváni jsou všichni; nemusíte být
členem knihovny. Jak dlouhý řetěz
bude, záleží jen na VÁS!! V minulém
roce měřil náš řetěz 12 metrů. Vše
potřebné – nůžky, lepidlo i papír bude
k dispozici v knihovně.
Vánoce v knihovně – pro malé i
velké
Chcete prožít adventní večer mezi
knihami? 14. prosince vám to může
splnit naše knihovna. Přijďte s námi
ozdobit stromeček, vyrábět vánoční
přáníčka, číst a povídat si o
Vánocích, zasoutěžit si a třeba i
ochutnat vánoční cukroví
(můžete přinést něco dobrého
z domova
pro
ostatní).
Kde?
V knihovně – oddělení pro děti. Kdy?
V pátek 14. prosince 2012. V kolik?
Od 16 do 21 hodin.
Kdo?
Každý, kdo zná cestu do
knihovny a má rád knížky.

Knihovna
bude
v
době
od
20. prosince 2012 do 1. ledna 2013
UZAVŘENA.
Čtenářům, kteří mají v tomto období
vrátit
knihy,
budou
výpůjčky
automaticky
prodlouženy
bez
sankčních poplatků.

Pár slov k 28. říjnu
Letošní oslava 94. výročí vzniku
Československa byla trochu jiná než
v minulých letech, ale z hlediska
účasti občanů byla velice zdařilá (cca
700 osob). Jsem rád, že většina
zastupitelů podpořila tradici důstojné
oslavy tohoto výročí, a to včetně
ohňostroje, kterou před mnoha lety v
našem městě zavedl bývalý starosta
ing. Karel Vrzala. Hlavní poděkování
za úspěšnou organizaci letošní
oslavy patří paní Lence Vivodíkové
z DDM a paní Mileně Nové, vedoucí
MKS.
Spojit s oslavou tohoto výročí
lampiónový průvod, mažoretky a
vystoupení dechovky byl od nich
velice dobrý nápad.
Tato oslava mimo jiné ukázala, že
jediné opravdu vhodné místo pro
odpálení slavnostního ohňostroje je
náměstí. Silvestrovský ohňostroj
2011 na rozhledně ukázal, že to není
dobré místo, a to zejména vzhledem
k přístupnosti. Ohňostroj u kostela
zase ukázal, že tam není dost místa
pro větší počet účastníků. Z toho, co
dnes vím, je skoro jisté, že nejbližší
městský ohňostroj bude až 28.října
2013. To mimo jiné znamená, že o
místu konání dalšího městského
ohňostroje se bude na zastupitelstvu
města znovu jednat.
Jan Teplík, člen Rady města Planá

PF 2020 - Pojďme Formovat
naši budoucnost!
Rok 2020 je zdánlivě ještě daleko.
Tak proč si do něj přejeme vše
nejlepší už teď? K tomuto datu
směřuje rozvojová strategie pro
oblast
Konstantinolázeňska,
Stříbrska, Plánska a Hracholusek,
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kterou právě nyní připravuje MAS
Český Západ – Místní partnerství.
Nová strategie by měla vzniknout se
zapojením co nejširší veřejnosti.
Jakékoliv podněty, přání ohledně
budoucnosti regionu, kritiky i ocenění
věcí již uskutečněných a to buď
formou fotografie, nebo libovolného
psaného textu mohou obyvatelé
regionu posílat do konce ledna.
Pro kreativnější jednotlivce i skupiny
je připravena i hravá fotografická
soutěž JÁ/MY A ROK 2020, ve které
mohou uplatnit své nápady při
ztvárňování letopočtu 2020. Vytvořit
letopočet z lidských těl, namalovat si
jej na obličej? Všechno je možné,
nápady jsou vítány.
Pro amatérské filmaře, kterými se
mohou stát i vlastníci fotoaparátů
nebo telefonů s videokamerou, byla
vyhlášena filmová část soutěže s
názvem MŮJ DOMOV /OBEC/
REGION. Forma zpracování je
libovolná. Stejně jako u fotosoutěže, i
zde je uzávěrka stanovena na 15. 5.
2013.
Texty, fotografie i filmy je možné
zasílat
e-mailem
na
adresu
frouzova@leader-ceskyzapad.cz
nebo poštou na adresu MAS Český
Západ – Místní partnerství, o.s.,
Lázeňská 63, 349 52 Konstantinovy
Lázně.
Bližší
informace
najdete
na
www.leader-ceskyzapad.cz.

ŘKC v Plané
2. prosince první Adventní neděle,
v 17 h na náměstí v Plané, m.j.
duchovní slovo, rozsvícení vánočního
stromu a zpěv Fontány z M.L.
5.12. v 18 h koncert Fontány s
duchovním
slovem
v
Zadním
Chodově
14.12. v 17.30 h koncert keltských
písní s duchovním slovem v
Chodském Újezdě
Čtvrtek 13.12. v 18 h koncert –
Moravcovi, v sálu MěKS Planá
Čtvrtek 20. prosince - Výlet andělů a
předávání Betlémského světla v
kostele sv. Petra a Pavla v Plané
Sobota 22. prosince v 17 h Česká
Rybova mše vánoční v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Plané,
Koztlivecz, vstupné 50 Kč.
23.12. neděle čtvrtá adventní, mše
sv. v nedělním pořádku
Vánoční bohoslužebná setkání tzv.
“Půlnoční“:
Pondělí 24.12. v 15.30 h Ch. Újezd,
17 h Bernartice, 21 h Zadní Chodov,
22.30 h Chodová Planá. Ve 24 h
PLANÁ - bohoslužba slova, varhany,
zpěv.
Úterý 25.12. v 9 h Boží hod vánoční
v Plané, 11 h Broumov, 14 h Lestkov.
Středa 26.12. sv. Štěpán, v 11 h
Dolní Jadruž, ve 14 h Otín.
Neděle 30.12. Svaté Rodiny, nedělní
pořad
Pondělí 31.12. v 15 h Planá, mše sv.
a poděkování za rok.
Úterý 1.1. 2013 Matky Boží Panny
Marie, Nový rok, mše sv. jsou v
nedělním pořádku.
Neděle 6.1. Zjevení Páně, mše sv. se
svěcením darů v nedělním pořádku.
Tříkrálové koledování pro Charitu
Těšíme se na spolupráci dospělých i
dětí; ošacení pro vás máme. Hlašte
se do 15.12. Koleda v sobotu 5.
ledna 2013, v 8 h sraz koledníků na
faře v Plané.

jako bezdomovec v ubohé stáji, už
záhy s ním rodiče utíkají do cizí
země, protože mu jde o život, v
dospělosti zažije žal nad ztrátou
přítele, nepochopení ze strany
příbuzných, zradu a opuštění v
rozhodující chvíli od nejbližších,
posměch davu, který jej ještě před
týdnem chtěl provolat králem, a
nakonec potupnou smrt na kříži
jenom proto, že několika lidem
nabourával
jejich
náboženské
představy. Oslavujeme narození
dítěte, které z lidského hlediska bude
mít dokonale zpackaný život. A přece
- celým jeho životem se táhne jako
červená nit poselství nekonečné
lásky a odpuštění, poselství o tom, že
Bůh miluje člověka a sestupuje k
němu na zem.

Naši milí rodičové,
18. prosince oslavíte krásné perlové
výročí dne, kdy jste si řekli vaše ano.
Chceme vám popřát ze srdíčka
spoustu lásky, zdraví a štěstí do
dalších krásných společných let.
Děkujeme vám za vše, co jste pro
nás kdy udělali, za lásku, péči, rady,
vychování. Děkujeme, že jste při nás
stáli jak v časech dobrých, tak i těch
zlých. A hlavně děkujeme za to vaše
ano, bez kterého bychom tady ani
nebyly. S láskou a úctou Lucie a
Eliška Rampasovy.

Vzpomínka

Vánoční turnaj ve stolním
tenisu
TJ Sokol Planá pořádá 27. ročník
vánočního turnaje ve stolním tenisu
pro hráče neregistrované.
Termín: 26.prosince (středa, druhý
svátek vánoční). Místo: tělocvična
v budově školy Na Valech.
Startovné 20 Kč. Vstup bočním
vchodem. Přihlášky na místě od 8.30
h. J.Staněk

Blahopřejeme …
… všem plánským občankám a
občanům, kteří v listopadu t.r. oslavili
svá životní jubilea.
Jsou to paní a pánové Marie Čápová,
Josef Čára, Jan Čeč, Libuše
Dezortová, Evženie Dienstpierová,
Josef Ent, Emilie Hálová, Ludmila
Janoušková,
František
Kepeň,
František Klauber, Václav Korona,
Marie Kořánová, Josef Kudlík,
Zdeněk Nový, Marie Otavová, Aladár
Pešta, František Staněk, Marie
Šefčíková, Stanislav Šmic a Julia
Žižáková.

Někteří lidé nechtějí slavit Vánoce
Ty důvody mohou být od těch
malicherných až po opravdu vážné –
ztráta milované osoby, nejistota
pramenící z nemoci, z tíživé sociální
a ekonomické situace, zlé vzpomínky
atd. Možná by pomohlo znovu se
podívat do betlémských jeslí a
neposlouchat přitom líbezné vánoční
koledy, ale hlouběji se zamyslet nad
starým vánočním příběhem.
Oslavujeme narození dítěte, jehož
příchod na svět, natožpak jeho další
život, nemá s naivní idylkou rozhodně
nic společného. Narodil se v podstatě
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Dne 22. listopadu t.r. zemřel po
dlouhé nemoci pan MVDr. Miroslav
Palíšek. Byl to syn Moravy, ale do
Plané přišel už v roce 1971 a byl
proto mnohým občanům tohoto
města dobře znám. Nejen z výkonu
svého povolání, ale i z veřejné
angažova-nosti. Před rokem 1989
zastupoval Lidovou stranu v orgánech tehdejší Národní fronty. Zabýval
se sociální problematikou (především
cikánského obyvatelstva) a v této
činnosti pokračoval i po roce 1989
jako člen městského zastupitelstva.
S manželkou dobře vychovali své
čtyři děti. Při své práci si našel i čas
na svého velkého koníčka - hodiny a
to od těch nejmenších až po ty na
plánské kostelní věži, které dlouhé
roky ošetřoval a udržoval v provozu.
Sám jsem jej poznal jako člověka
pevných
zásad
a
osobního
přesvědčení, ze kterých neslevil ani
v dobách největšího politického tlaku.
Své křesťanské přesvědčení neskrýval a jako křesťan také zemřel.
Budiž mu země lehká.
Miroslav Kalaš

Německem, kolem ašského
výběžku…
… to byl název již 4. Trabi výletu.
Výlet je pořádán vždy 17. listopadu a
sraz výletníků je u čerpací stanice
Agip u Františkových Lázní. V
letošním ročníku došlo ke změně v
trase, která již nevedla pouze po
území bývalé NDR, ale také
Bavorskem. Za chladného a místy i
mlhavého počasí dorazilo na místo
srazu celkem 13 výletníků s pěti
trabanty a jedním wartburgem. Po
krátkém zahájení s popisem trasy se
vydali
přátelé
modrého
dýmu
spanilou
jízdou
k
hraničnímu
přechodu (HP) Vojtanov-Schönberg,
následoval Bad Brambach, Bad
Elster, Doubrava a zpět do lázní,
které jsme projížděli za vydatného
mávání a potlesku obyvatel a
lázeňských hostů. Zastávka na oběd
u HP Hranice-Elmat v české
restauraci. Dalším cílem výletu,
kterému začalo přát i sluníčko, bylo
tzv. trojmezí (styk státní hranice
Česka, Saska a Bavorska – dříve
ČS/NDR/SRN). Zbytek německé
části trasy vedl okrajem města Rehau
a podél hranice až do Aše. Poslední
částí vedla v ašském výběžku,
Krásná, Štítary, zaniklá obec Újezd,
Aš, Nebesa, Skalka, Hazlov a ČS
Agip. Letošní výlet se konal v roce
55. výročí zahájení výroby Trabantů
(1957-2012).
S pozdravem „Načmouděnou v
příštím roce“ se výletníci rozjeli k
domovům. Z Plané se výletu
zúčastnila posádka Trabantu 601
Bělohlávek-Švarcbek.
Vážení spoluobčané,
přeji
Vám
příjemné
prožití
vánočních
svátků
a mnoho
úspěchů a především zdraví v
novém roce 2013.

Prodám zahradu 450 m2 s chatou
a terasou v Plané (na hoblech),
hezké prostředí.
Cena: 165.000 Kč.

Telefon: 604 344 113
Nepečte doma
– přijďte k nám.
Prodejna - pekárna TRITIA Cheb
v Plané nabízí vánoční cukroví, teplé
vánočky, vánoční štoly, veky

Na objednávku
(do čtvrtka 20.12.) chlebíčky,
zákusky a obložené mísy.
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

Ing.
Václav
Votava,
poslanec
Parlamentu České republiky
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Prodám starší kuchyňskou linku,
v dobrém stavu, délka 2 m, bílá,
dřevěná, cena 2.000 Kč.

Tel. 777 123 024
Pracujete v Tachově a nemáte se
tam jak dostat?
Nabízím odvoz do práce a zpět
do Plané
(pracuji v TC od 6 do 14.30 h).
Ostatní se dá domluvit po
telefonu.

Mobil: 607 549 189

Šťastné vánoce a vše nejlepší do
nového roku 2013 všem svým
spokojeným zákazníkům přeje

KADEŘNICTVÍ
Svěchotová Jana,
Dlouhá Markéta

604 429 796, 605 317 957
Dukelských hrdinů 102
PO-ČT 9.00 - 12.00 13.30-17.00
PÁ 9.00 - 16.00
SO na objednávku

Prodej vánočních balíčků,
dárkových kupónů, vlasových
doplňků, vlasové kosmetiky.
Pracujeme výhradně s
profesionální vlasovou
kosmetikou
- LONDA, TIGI, GOLD WELL,
MATRX

Nabízím tyto služby
pro váš dům i zahradu:
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

SECOND HAND
v Plané na náměstí čp. 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

FIRMA FLORIÁN – Planá,
náměstí č. 52 (vedle spořitelny)
nabízí všem zákazníkům tyto služby:
- poradenství, prodej a montáž televizorů a
satelitní techniky vč. oprav, aktivaci karet,
výměna karet CS Link, Skylink (nutné do
konce r. 2012), společné antény,
TV/SAT – hotely, panelové domy
- prodej koberců a lina s možností dopravy a
položení zajištěným odborným pracovníkem
- prodej nábytku (všeho druhu)
s dovozem do bytu
prodej elektrospotřebičů – televizorů,
ledniček, mrazáků, sporáků, el.grilů, praček,
domácího kina a dalšího drobného el. zboží
Zakoupené zboží dovezeme do bytu vč.
montáže.

Veškeré zboží nabízíme
v bezkonkurenčních cenách a
výborné kvalitě.
Pokud nás nezastihnete v prodejně
(zrovna třeba rozvážíme zboží),

volejte na mobil č. 604 202 366.
Věříme, že námi nabízené služby rozšíří
možnost výběru a nákupu pro občany
Plané i jejího blízkého okolí.

Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád,

Vlastimil Švejda
MASÉRSKÉ STUDIO ENERGY
nabízí práci maséra:
havajská masáž Lomi-Lomi
kombinace s lávovými kameny
cena masáže 250 Kč/80 minut
VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY

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

kontakt 777 123 024
Solea CZ v.d. dole, vedle polikliniky
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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

PLÁNSKÝ BIOGRAF
Pondělí 3.prosince
16.30 hodin
vstupné 20 Kč

Prosinec
ČR
60 min.

POHÁDKY POD SNĚHEM
Pohádkové pásmo pro děti.
Dorotku, Krtka i kocoura Mikeše.
Úterý 4.prosince
20.00 hodin
vstupné 70 Kč

Uvidíte
ČR

79 min.

LÁSKA V HROBĚ
Dokumentární příběh o životě dvou
bezdomovců, kteří našli domov na
opuštěném
hřbitově
v
pražských
Strašnicích
s relativně komfortním
bydlením v hrobce.
Středa 5.prosince
20 hodin
vstupné 70 Kč

FR, BE
113 min.

OBCHOD PRO SEBEVRAHY

2012

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

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

Úterý 18.prosince
17.30 hodin
vstupné 40 Kč

Úterý 11.prosince
ČR
17.30 hodin
POZOR ZMĚNA ČASU!
vstupné 50 Kč
106 min.

Animovaná komedie pro děti. Co je to za
svět, ve kterém už není ani kousek živé
přírody, ptáte se? Je to městečko, v němž
žije dvanáctiletý Ted.

PYŠNÁ PRINCEZNA
První československá filmová pohádka,
která byla
natočena podle jedné z
nejkrásnějších
pohádek
B.Němcové
Potrestaná pýcha.
Rok 1952
Středa 12.prosince
17.30 a 20.00 hodin
vstupné 80 Kč

Film, který před dvěma lety šokoval
veřejnost, vrcholí. Drama, které bez
přetvářky ukazuje tvrdou realitu.
Pondělí 17.prosince
17.30 hodin
vstupné 50 Kč

2.prosince v 17 h
Tradiční rozsvícení vánočního
stromu na náměstí

15.prosince v 17 h
Plánský biograf

5.prosince
Mikulášskou nadílku pořádá DDM
s Hornickým muzeem.

7.prosince
Zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni na
abonentní představení „ Život je sen“.
Odjezd autobusu: u Kapličky 17.20 hod.,
AN Planá 17.30 hod.

13.prosince v 18 h, sál MěKS
Vánoční koncert – Stará hudba a
vánoční koledy.
Petr Bouše a Dětské instrumentální trio
(Tereza, Jan a Zdeňka Moravcovi)
Vstupné 50 Kč

97 min.

BASTARDI 3

Animovaná komedie - Představte si
město, kde se žije tak smutně, že lidé
ztratili veškerou chuť k životu, kde
prosperuje jediný obchod - ten, který
prodává jedy, provazy ….

Sváteční slovo paní starostky Martiny
Němečkové a pana faráře J.Šaška.
Hudební vystoupení smíšeného
pěveckého sboru Fontána z Mar. Lázní,
žáků ze ZUŠ Planá a žáků žesťového
odd.ZUŠ Tachov.
V DDM od 16.30 prodejní výstava

ČR

USA
127 min.

SNĚHURKA A LOVEC
Hollywoodská adaptace klasické pohádky
bratří Grimmů vsadila na temnější odstíny
a strhující vizuální efekty.

Vánoční dárek v podobě hudebního
vystoupení skupiny Triangl a jejích hostů,
přičemž vstupné bude použito pro dobrou
věc - pro DD Čtyřlístek Planá.
Vstupné 50 Kč

18.prosince od 15 h, sál MěKS
Perníčkové tvoření - vánoční perníčky
patří neodmyslitelně k duchu Vánoc a
jejich zdobení klasickou cukrovou
polevou si můžete přijít vyzkoušet mezi
nás. Pro děti od 15 h, pro dospělé od
16.30.
18 h – vyhlášení vítězů
Soutěže o nejlepší vánoční cukroví.
DDM Planá a MěKS
Vstupné 30 Kč

USA
86 min.

LORAX

Středa 19.prosince
Plánský biograf a DDM při ZŠ Planá

VÁNOCE V KINĚ – KRÁL SOKOLŮ
16.00 – vánoční tvořivé dílny
16.30 – vánoční kulturní program
17.00 – vánoční pohádka Král sokolů
( vstupné 30 Kč)
Pátek 21.prosince
17.30 hodin
vstupné 30 Kč

DE
127 min.

HURÁ DO AFRIKY
Animovaný příběh zvířecích kamarádů z
Afriky.
Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč
na fond kinematografie.

Soutěž " O nejlepší vánoční cukroví"
2.ročník
Milé dámy, šikovné kuchařky! Po roce se
na Vás obracíme s výzvou; ukažte, co
umíte! Je tady opět vánoční soutěž, která
určí nejlepší a nejoriginálnější vánoční
cukroví 2012. Své výtvory odevzdávejte
na MěKS do 14 h dne 17.12. Soutěžit
můžete až se třemi druhy vánočního
cukroví (10 ks každého druhu
s přiloženými recepty). Slavnostní
vyhodnocení a předání cen bude
v úterý 18.12. od 18 h.
Vánoční výstava Betlémů
Máte doma betlém a jste ochotni nám jej
zapůjčit? Přineste jej prosím do 7.12. na
MěKS; do 20.12 pak bude v sále MěKS
výstava betlémů a expozice o vánočních
zvycích, pověrách a tradicích.

20.prosince 2012
Výlet andělů a Bétlémské světlo

22.prosince v 17 h

17 h „Zpívání u vánočního stromu
budovy školy Na Valech“, 18 h sraz
andělů u Galerie ve věži (vytvoření
živého řetězu a předávání „betlémského
světla“ na trase od kostela ke kostelu),
18.30 program v kostele sv. Petra a Pavla
- sváteční slovo paní starostky a paní Ady
Brandstetter. V hudebním programu
vystoupí soubor staré hudby Cavalla
Kladruby a pěvecký sbor Cantus Stříbro.

Připravujeme:
Taneční kurzy – základní taneční kurz
a kurz tance pro dospělé. Podrobné informace
a přihlášky od 2.1.2013 na MěKS nebo DDM.
3.2.2013 – koncert folkové skupiny Nezmaři,
vstupné150 Kč.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané
Velká Rybova mše vánoční v podání
smíšeného komorního sboru z Tachova
Koztlivecz.
Vstupné 50 Kč

Přejeme krásné prožití vánočních svátků a šťastný rok 2013.
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