Josef Matějovský, Jan Teplík a RSDr.
Josef Švarcbek.
Další jednání zastupitelstva, tentokrát
již plně pracovní, se bude konat ve
středu 15.prosince t.r.

Slovo starostky
Vážení čtenáři, máme za sebou první
adventní neděli a po třech dalších
nás čekají Vánoce – pro mnohé
z nás nejkrásnější čas roku. Přejeme
vám i vašim rodinám, abyste je prožili
v krásné pohodě v kruhu svých rodin
i s dobrými přáteli.

Zprávy z města
V pondělí 15.listopadu t.r. se sešlo
plánské
zastupitelstvo
poprvé
v novém složení po komunálních
volbách. Program byl tentokrát
jednoznačně dán. Patnáct nových
zastupitelů mělo za úkol vybrat ze
svého středu nového starostu,
místostarostu a tři členy rady města.
Dosavadní starosta p.ing. Vrzala již
před
volbami
deklaroval
své
rozhodnutí
na
funkci
starosty
nekandidovat. S o to větším zájmem
veřejnosti se volba starosty setkala.
Výsledky jsou již obecně známy,
takže jen ve zkratce – město Planou
v příštích čtyřech letech povede
starostka p. Mgr.Martina Němečková,
místostarostou se stal p.ing. Pavel
Nutil a členy rady města jsou pánové

Vážení spoluobčané, před dvěma
týdny jsem byla zvolena starostkou
města Planá. Toto rozhodnutí
plánských zastupitelů vnímám jako
závazek nejen vůči našemu městu,
ale především vůči Vám, jeho
obyvatelům. Velmi si vážím podpory,
které se mi dostalo od občanů napříč
politickým spektrem
a za tuto
podporu všem děkuji.
Dovolte mi touto cestou také
poděkovat všem, kteří se voleb
zúčastnili, a to bez ohledu na to,
kterou z kandidujících stran volili.
Projevili tak zájem o další vývoj
našeho města a zodpovědný přístup
k veřejnému dění. Bez zájmu a
participace občanů by zastupitelská
demokracie ztratila smysl a legitimitu.
Letošní komunální volby rozhodly o
novém složení Zastupitelstva města
Planá na další čtyři roky. V tomto
čísle Plánského měsíčníku máte
možnost se seznámit s tím, kteří
z Vámi zvolených zástupců budou
hájit Vaše zájmy při rozhodování o
klíčových krocích rozvoje města ve
funkcích starosty, místostarosty a v
Radě města Planá.
Začátek nového funkčního období je
také příležitostí k poděkování všem
členům minulého zastupitelstva za
jejich práci.
Před nově zvolenou radou stojí nyní
hlavní úkol – připravit do druhé
poloviny prosince návrh rozpočtu na
rok 2011 k projednání v zastupitelstvu. Je naším cílem podporovat
úsporné a vyrovnané hospodaření
města. Dalším úkolem zastupitelstva
bude nalézt konsenzus při stanovení
priorit na další čtyřleté období. Ráda
bych také vyjádřila naději, že
atmosféra v zastupitelstvu bude

věcná a pracovní a politikaření
zůstane vždy za dveřmi.
Není pochyb, že naše město je plné
života. Naší velkou snahou by mělo
být, aby v dnešním uspěchaném
světě, kdy se zdá, že význam práce
každého člověka se vytrácí, jsme
nedopustili, aby lidé ztratili víru ve
své možnosti a upadli do beznaděje,
že nic nemá cenu, a že stejně nic
nezmohou. Každé město musí být
nablízku svým občanům, naslouchat,
rozumět a mít pochopení pro lidské
starosti a trápení. Jen takové město,
které neustále harmonizuje zájmy
všech svých občanů, váží si jejich
práce, podporuje společenské aktivity, může dlouhodobě prosperovat.
Jednou z mých milých povinností je
popřát Vám všem příjemné prožití
svátků vánočních a do roku 2011
především pevné zdraví, spokojenost, mnoho úspěchů, lásku a
vzájemné porozumění. Pevně věřím,
že rok následující bude úspěšným i
pro celé naše město, což pro mne
bude prvořadým úkolem, neboť jako
starostka jsem tu především pro Vás.
Ještě jednou děkuji a prosím o
spolupráci na dalším rozvoji našeho
města.
Mgr. Martina Němečková

A slovo dnes již bývalého
starosty
Vážení spoluobčané, po čtyřech
volebních obdobích jsem přestal
vykonávat funkci starosty města
Planá. Vykonával jsem ji 16 let.
Jedná se u mne o nejdelší období na
jednom pracovním postu. Před tím
jsem se od roku 1971 věnoval
výpočetní technice, avšak na různých
pracovištích.
Práci starosty jsem měl rád, i když
často nebyla jednoduchá a zabrala
mi i mnoho volného času. Protože
Planá je moje srdeční záležitost, měl
jsem vždy radost, když se něco

dobrého v Plané podařilo a neúspěchy mne mrzely. Myslím, že toho, co
se povedlo, nebylo málo. Nešlo
ovšem samozřejmě jen o mé
zásluhy, ale o výsledky spolupráce
celého plánského zastupitelstva.
Členům zastupitelstva zvoleným ve
všech čtyřech volebních obdobích za
dobrou spolupráci děkuji.
Rozhodně by se ovšem nedařilo bez
dobré práce pracovníků městského
úřadu a organizací města. I jim všem
děkuji. Zvláště bych chtěl poděkovat
své spolupracovnici nejbližší – paní
tajemnici Michaele Mertlové, která
dokázala zvládnout řízení městského
úřadu a vedle toho poskytovala
kompletní pracovní servis mně a
místostarostovi panu Slabému. Tomu
děkuji za to, že celých 16 let vedle
mne stál jako moje pravá ruka a
pomáhal mi v řízení města. Chci
také poděkovat všem občanům za
podporu, toleranci, náměty a pomoc,
kterou mi v průběhu funkce
poskytovali. Jistě zde byli i kritici a
odpůrci, bez těch by ale nebyla
demokracie.
Nesmím
také
zapomenout
na
poděkování své rodině, že se mnou
celé období výkonu funkce vydržela,
tolerovala, že jsem byl často mimo
domov i v době, kdy jiní měli volno,
že jsem ji často zapojoval do své
práce a že mi pomáhala.
V posledních volbách jsem opět
kandidoval do zastupitelstva města,
avšak již bez úmyslu ucházet se o
post starosty. Dosáhl jsem již
důchodového věku a myslím, že
příležitost by měli dostat mladší.
Nechal jsem se zařadit na poslední
místo kandidátky ODS, ale přesto
jsem byl do zastupitelstva zvolen.
Všem, kdo mi dali hlas, děkuji za
důvěru. V rámci práce zastupitelstva
tedy budu dále pracovat pro město.
Nové starostce paní Mgr. Martině
Němečkové
a
novému
místostarostovi panu Ing. Pavlu Nutilovi
přeji, aby se jim práce dařila. Oba
mají zkušenosti s prací v městském
zastupitelstvu, Ing. Nutil byl i členem
rady města, rovněž tak nový radní
pan Teplík.
Úspěchy
v
práci
a
moudré
rozhodování přeji nové městské radě
a celému novém zastupitelstvu. Je
nutné, aby všichni jeho členové měli
na paměti, že úkolem zastupitelstva
je pracovat na rozvoji města, řešit
jeho problémy a ne řešit stranické
rozpory. Naše město za to stojí.
Ing. Karel Vrzala

Kam pro vánoční kapry a
stromečky
Vánoční stromky – jedle, borovice a
smrčky – bude nabízet prodejna
Sport Bumerang na ulici Duk. hrdinů
98 od 4.prosince t.r.

Kapři budou prodáváni na plánských
sádkách ve dnech 21. až 23 prosince
t.r. vždy od 8 do 16 hodin.

Prodejní vánoční výstava
Srdečně Vás zveme na prodejní
vánoční výstavu ve dnech 21. a 22.
prosince t.r. ve vestibulu Městského
úřadu Planá. Prodávat budeme
v úterý od 9 do 15 h a ve středu od 9
do 13 h. Můžete si u nás vybrat
drobné vánoční dárečky i výzdobu
pro váš domov.
Na Vaši návštěvu se těší SOU Planá

společnosti Plánské služby, s.r.o.,
Slovanská čp.110 v Plané. Ceny
parkovacích karet zůstávají na úrovni
r.2010.

Bude se vypínat
ČEZ Zákaznické služby Plzeň
oznamují přerušení dodávky elektrické energie v Plané:
dne 1.12.2010 od 8 do 16 hodin v
Tachovské ul. od křižovatky směr
Tachov, z důvodu úpravy vedení NN
vzduch.
Dne 9.prosince t.r. v Plané takto:
Od 8 do 10 hodin ul. Smetanova +
bytovky, ul. Tepelská, Dvořákova, U
Koupaliště, Tylova, Úzká, nám.
Svobody od čp.52 k čp.56 a od čp.1
k čp.25, Bezdružická, Poliklinika +
B.J., ul. Dukelských Hrdinů od čp. 88
k čp. 91 a od čp. 79 k čp. 87
(poliklinika, školka, pošta, Urban,
škola, kuchyně ZŠ, obchodní dům,
spořitelna, VÚ Kříženec, vodojem,
učiliště, nemocnice).
Od 13 do 15 hodin ul. Tachovská,
Karlín – celá obec
Od 10.30 do 12.30 hodin ul.
Máchova, Wolkerova, Fučíkova +
celé sídliště, ul. Nádražní k ČD,
Železničářská, Příčná, Bezejmenná,
Jateční, ul. Nádražní směr Brod
(prodejna COOP Jednota, školka,
kotelna, byty ČD, areál ZS,
Keraplast, FVE, Medical, Masterflex,
Matsushita, Tesco, Agroservis)
Dodávka elektřiny bude přerušena
z důvodu revize vedení VN vzduch
22 kV.

Kontakty na starostku a
místostarostu
Telefonní
číslo
paní
starostky
Němečkové je 374 752 911,
mobil:774 66 0019,
e-mail: nemeckova@muplana.cz
Pan místostarosta Nutil má telefon
374 752 917, mobil: 774 680 019,
email: nutil@muplana.cz.

Prodej parkovacích karet
Prodej
parkovacích
karet
pro
parkování na náměstí Svobody bude
zahájen 3. ledna 2011 v sídle

Pozvání na
„Den otevřených dveří“
ZŠ Planá Na Valech zve budoucí
prvňáčky s rodiči do prostor školy,
kde se mohou seznámit se vším, co
škola nabízí. Těšíme se na vás
v pátek 10.prosince t.r. V době od 8
do 11.45 h jsme vám plně k dispozici.
Žáci a vyučující školy

Nabídka nemovitosti
k prodeji

Pozvánka na VÝLET
ANDĚLŮ

Zastupitelstvo města Planá rozhodlo
nabídnout k prodeji
- nevyužívanou budovu bývalé
základní školy v ulici
Na Příkopech, označenou popisnými
čísly 124 a 125, včetně zastavěných
pozemků, st.p.č. 1/1 a st.p.č. 1/2,
v katastrálním území Planá u Mar.
Lázní, za kupní cenu 4.300.000 Kč.
- dům čp. 54 na náměstí Svobody
včetně pozemku st.p.č. 82 v k.ú.
Planá u M.L.
za kupní cenu 4.040.000 Kč.

Kulturní a okrašlovací spolek KOS
připravil
předvánoční
akci
pro
všechny, kteří se chtějí potkávat a
společně se bavit.

Nabídka kulturních akcí
MěKS připravilo na prosinec:
11.12. v 18 h - kostel sv. Petra a
Pavla v Plané - Vánoční koncert v
podání hudební skupiny Wyjou.
Vstupné 50 Kč.
17.12. v 17 h - kostel sv. Petra a
Pavla v Plané - Vánoční program
spojený s předáváním „Betlémského
světla“. Tuto tradici obnovila bývalá
plánská občanka paní Brandstetter
z
rakouského Nussdorfu, která
k nám v letošním roce světlo také
doveze. S hudebním programem
vystoupí ZUŠ Planá.
21. až 22. 12. - Výlet andělů –
zvláštní článek
31.12. - Oslava silvestra a příchodu
nového roku na náměstí Svobody v
Plané.
Reprodukovaná hudba bude hrát od
23 do 01 h. Po půlnoci Vás čeká
tradiční
silvestrovský
ohňostroj.
Občerstvení si doneste vlastní.
Pozor! Upozorňujeme, že je nutné,
aby již v odpoledních hodinách
neparkovala auta na parkovišti v
prostoru mezi morovým sloupem a
kašnou, před obchodním domem a
také podél komunikace ve směru od
morového sloupu ke kinu. Předejdete
tak možným škodám.
Další informace:
Městské
kulturní
středisko
–
konzultační doba pro veřejnost: na
MÚ v zasedací místnosti č.13 pondělí
14.30 až 16.30 a čtvrtek 9 až 11 h.
O termínu otevření městského
kulturního střediska v budově č.p. 56
budete informováni. Podrobnosti
naleznete na plakátech MěKS a na
tel.728 488 038, mks@muplana.cz.
Prosíme
abonenty
plzeňského
předplatného, aby si vyzvedli své
vstupenky do 28.12.2010.

V pondělí 20. a v úterý 21. 12.
proběhnou v domě dětí na náměstí
vždy od 14 do 18 h výtvarné ateliéry
(zápisné 20 Kč). Ty jsou určeny pro
všechny, kteří se chtějí na chvíli stát
anděly a připravit se na jejich
„společný výlet“. V rámci ateliérů si
mohou vyrobit andělská křídla a
lucerničku a dozví se i další
podrobnosti o středeční akci. Ateliéry
jsou určeny také pro ty, kteří si chtějí
vyrobit svoji postavu do betléma. Ten
se bude stavět na závěr akce ve
středu večer v kostela Sv. Petra a
Pavla.
Ve středu 22. prosince sraz u domu
dětí v 17 h. Všichni, co přijdou v
bílém, se vydají na výlet městem. Ti,
co chtějí zůstat pasivní, ať zůstanou
za okny svých příbytků. Mohou
vyhlížet a doufat, že budou mít to
štěstí, že andělé prolétnou právě
okolo nich.
Andělé na závěr výletu doletí až do
kostela Sv. Petra a Pavla, kde
proběhne vánoční koncert s vůní
svařáku, a z donesených figurek
všichni společně postaví betlém.
Celá akce se uskuteční v rámci
projektu „VÝLETY S KOSEM“ a
navazuje na srpnové VÝLETNĚNÍ.
Spolupořádá ji MKS Planá a Hafan
studio
za
pomoci
hostujících
výtvarníků, hudebníků a divadelníků.
„Nebojte se, poznejte se, a pokud se
znáte, pobavte se! Užijte si s ostatními anděly předvánoční atmosféru a
přispějte k ní svojí přítomností.
Prosíme dospělé, ať neříkají, že je to
akce pro děti! Akce KOSa nedělíme
na ty pro děti a na ty pro dospělé!“
Srdečně vás zve KOS.

S přáteli se žije lépe
Základní škola na náměstí Svobody
již šestým rokem spolupracuje s
Realschule v Bogenu. Bavorská
škola má výborné finanční zázemí a
veškerou činnost může financovat ze
svých zdrojů. Plánská škola na své
projekty využívá dotace Dispozičního
fondu
euroregionů, Cíl 3 Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko
2007 - 2013.
Obsahem projektu na tento školní rok
jsou akce, které přispějí k rozvoji
přátelství mezi žáky obou škol a k
podpoře
kompetencí
v oblasti
jazykové, týmové, interkulturní a
profesní. Projekt se skládá ze tří
částí: prezentace tradic českých
Vánoc na vánoční akademii v
Bogenu,
výměnný
pobyt
s
prožitkovou pedagogikou v Čechách
v území vymezeném pro Fond a
společná školní olympiáda v Plané.
Ve dnech 22. až 23. prosince t.r.
pojede 40 žáků s pedagogickým
doprovodem do Bogenu prezentovat
tradice českých Vánoc. Naši žáci si
připravili vystoupení na vánočním
koncertu
partnerské
školy.
Dramatický kroužek pod vedením p.
učitelky Mgr. Pudilové předvede
krátké scénky s vánoční tématikou,
pan učitel Mgr.M. Vrška nacvičil se
svými žáky vánoční koledy, paní
učitelka Mgr.M.Pelánová připravila
sportovní vystoupení žáků. Dalším
bodem návštěvy v Bogenu bude
společné
pečení
tradičního
vánočního cukroví
a příprava
dárečků pro německé přátele.
Doufáme, že se našim žákům na
návštěvě u přátel bude líbit. Věříme
také, že budeme úspěšní s naší
žádostí o příspěvek z DF euroregionů na náš projekt, který se
jmenuje: S přáteli se žije lépe.
S.Gomoláková

Prosinec v DOMĚ DĚTÍ
Od 28. listopadu do 3. prosince t.r. je
pro všechny připravena VÁNOČNÍ
VÝSTAVA.
Můžete si zde zakoupit drobné
vánoční dárky nebo jen tak se přijít
podívat. Těšíme se na vás v přízemí
DDM,
vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 h.
5. prosince t.r. (neděle) Vás zveme
na
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 30 Kč,
děti 20 Kč, čertíci, andílci, permoníci
vstup zdarma. Na odvážné čeká
odměna.
13. prosince t.r. (pondělí) se bude
konat v DDM VÝTVARNÁ DÍLNA.
Budeme vyrábět drobné vánoční
dárky. Začátek v 16.30. Poplatek činí
(včetně materiálu): dospělí 60 Kč,
děti 40 Kč.
Od 20. prosince do 22. prosince t.r.
proběhne v plánském kině VÁNOČNÍ
DĚTSKÝ
FILMOVÝ
FESTIVAL.
Nezapomeňte přijít v 16 h. Ani
tentokrát nebude chybět losování o
drobné dárky.

Možná ani nevíte, že …
…do zájmového kroužku ŠACHY již
několik let chodí žákyně 5. třídy
Blanka Brunová. To není nic
neobvyklého. Ale Blanka má za
sebou v tomto roce úspěchy, o
kterých se nám ani nezdá. V březnu
vyhrála mistrovství republiky v
kategorii D10. V září k tomu přidala
další úspěch a vyhrála mistrovství
republiky v rapid šachu. Tuto
úspěšnou sezónu završila účastí na
MISTROVSTVÍ SVĚTA, které se
konalo od 19.října do 31.října 2010
na řeckém poloostrově Chalkidiki . V
těžké konkurenci nejlepších hráček
světa uhrála 4,5 bodu z 11 partií. Už
samotná účast na MS je obrovskou
výhrou. Blance blahopřejeme a
přejeme další takové úspěchy.
Poděkování patří chomutovské firmě
PRVNÍ ELEKTRO, která z velké části
sponzorovala účast na MS. Velký
podíl na úspěších Blanky má její
trenér
Jan
Bílek
a
vedoucí
šachového kroužku v Plané pan
Václav Hrbáček.
Za DDM Lenka Vivodíková

Končí Vám mateřská
dovolená?
Občanské
sdružení
Lapeť
ve
spolupráci s DDM Kaštánek Stříbro
pořádají
seminář
„Návrat
do
zaměstnání bez obav“. Koná se
v pátek 3.prosince t.r. od 10 do 14 h
v DDM Stříbro, 2. patro.
Přednáší Andrea Futerová, DiS. Po
absolvování
Vyšší
pedagogické
školy, obor sociální pedagogika
(1997), pracovala 3 roky jako
manažerka náboru v personální
agentuře, poté 7 let ve farmaceutické

společnosti
Zentiva,
a.s.
jako
personální
manažerka.
Své
desetileté pracovní zkušenosti v
personalistice nyní zúročuje jako
lektorka a poradkyně Sítě MC. Má
dvě dcery ve věku 3 a 1 rok. Obsah
semináře: jak hledat zaměstnání,
sebedůvěra a sebepoznání, pracovní
životopis, osobní motivace, přijímací
pohovor a nejčastější chyby při něm,
pomoc Úřadu práce, minimum z
pracovního práva, atd.
Další
informace:
seminář
je
bezplatný. Hlídání dětí (1-4 roky) je
zajištěno a je též bezplatné.
Organizátor si vyhrazuje právo
seminář neuspořádat, pokud se
přihlásí méně než 12 zájemců.
Kontaktní osoba pro registrace:
Miroslava Vlášková, lapet@email.cz,
tel. 603 768 908.
Projekt byl podpořen Místní akční
skupinou Český Západ - Místní
partnerství
v
rámci
realizace
strategického plánu LEADER z
prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Kniha Práce jako na kostele
vychází ve 2. rozšířeném
vydání
Kniha o záchraně kostelů na
Tachovsku, která získala v letošním
roce zlatou medaili za nejlepší knižní
layout na evropské soutěži designu
v Rotterdamu, právě vychází v
druhém rozšířeném vydání. První
vydání ze září minulého roku bylo
pro velký zájem do konce roku
rozebráno. Z tohoto důvodu připravila
MAS Český Západ - Místní
partnerství za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR a Plzeňského
kraje její druhé vydání.
Kniha obsahuje mimo jiné dvanáct
příběhů dvanácti kostelů, které měly
to štěstí, že našly, často na poslední
chvíli, svého zachránce a často i
majitele. Najdete zde příběhy kostelů
a jejich zachránců v Otíně, Křivcích,
Okrouhlém Hradišti, Domaslavi či
Šipíně. A také příběhy památek
opravených z tzv. Norských fondů
jako věž kostela Všech svatých ve
Stříbře, kapli v Ostrově u Stříbra či
kostel sv. Václava ve Vysokém
Sedlišti.
Druhé vydání knihy je rozšířeno o
několik fotografií, které dokumentují,
jak se za jeden rok mohou kostely
změnit k lepšímu, jako se stalo v
Lestkově, Otíně, Vysokém Sedlišti

anebo v Ostrově u Stříbra. Nový text
rekapituluje události uplynulého roku
nejen v životě knihy, ale především v
životě kostelů. Nakonec jsou do knihy
přidána občanská sdružení, která se
angažují v záchraně kulturního
dědictví, a která buď v prvním vydání
chyběla, anebo nově vznikla.
Součástí knihy je vystřihovánka kaple
sv. Máří Magdalény na vrchu
Krasíkov, každý si tak může postavit
(zachránit) svůj kostel.
Knihu je možné si zakoupit za 250 Kč
v kanceláři MAS v Konstantinových
Lázních, je možné ji zaslat na
dobírku a plánští si ji mohou koupit
v podatelně městského úřadu.
Případné objednávky na
kvasnickova@leader-ceskyzapad.cz.

Novela zákona o krizovém
řízení
Vláda by v budoucnu mohla využívat
při živelních katastrofách kromě
vojáků také hasiče. Vyplývá to
z vládní novely zákona o krizovém
řízení schválené 5.listopadu t.r.
Poslaneckou sněmovnou. Normu
musí ještě projednat Senát. Novela
také počítá s tím, že krizové plány
pro obce budou zpracovávat hasiči.
Obce a kraje budou muset nově
vytvářet rozpočtovou rezervu na
likvidaci katastrof. V této souvislosti
se však nehovoří o tom, kde na to
obce vezmou finanční prostředky a
jak má být rezerva velká.
V novele se zpřesňují pravidla pro
komunikaci mezi kraji, obcemi
s rozšířenou působností a obcemi
v krizové situaci.
Krizový zákon stanoví státním
orgánům, územním samosprávným
celkům, fyzickým i právnickým
osobám povinnost podílet se na
bezpečnosti státu. Zavádí i tak zvaný
stav nebezpečí, který může vyhlásit
například hejtman kraje během
povodní.
Velitel zásahové jednotky SDH Planá
Josef Švarcbek

Kondiční posilování – změna
S platností od 10.ledna 2011 se bude
cvičení kondičního posilování konat
v aule školy na náměstí. Cvičebními
dny jsou pondělí a středa vždy od 18
do 19 h.
Děkuji za pochopení a těším se na
Vás. Blanka Hrstková

Účast na pokusu o světový
rekord
V hodině estetické výchovy přišla
paní učitelka Biroščáková s tím, že
bychom se mohli přihlásit do
zajímavé celorepublikové akce. Úkol
zněl vyrobit znak města Planá. Ale ne
ledajaký!
Měl
být
zhotoven
z recyklovatelných materiálů.
Ne každý projevil nadšení, ale
postupně se všichni úspěšně zapojili.
Opravdu každý měl něco na práci,
nikdo jen tak nestál a nekoukal. A tak
jsme lepili, stříhali, muchlali….. Při
práci jsme zažili spoustu vtipných a
zajímavých příhod, stále jsme se
smáli, občas i trochu pohádali. To ale
ke kolektivní činnosti patří. Stále
vzpomínáme na víčkovou válku.
Nejvíc
se
však
vyznamenala
spolužačka Bára. Tak usilovně lepila
víčka z PET lahví, až jí tavicí pistole
bouchla v ruce. Ozvala se ohlušující
rána, třídu zaplnil charakteristický
zápach čehosi spáleného. Ale to
nebylo vše! Ze skříně s pojistkami se
začal valit kouř…. Krve by se v nás
nedořezal. Ovšem i tato dramatická
situace vyvolala po chvilce salvy
smíchu. Práci jsme ale nakonec
odvedli určitě dobře. Paní učitelka
nás pochválila a jen doufáme, že se
pelhřimovské Agentuře Dobrý den,
která akci vymyslela, podaří splnit
stanovený cíl – pokusit se o světový
rekord vytvořením největší webové
galerie
znaků
měst
a
obcí
zhotovených
z
odpadových
materiálů.
A jestli vás zajímá, jak námi
zhotovený znak vypadá, můžete se
podívat na www.muplana.cz/aktuality.
SOU Planá, třída P1.S

Den otevřených dveří
v SOU Kostelní, Planá
Dne 25. 11. 2010 pořádalo Střední
odborné učiliště v Plané Den
otevřených dveří. Žáci a vyučující
oborů Provoz služeb, Ošetřovatel,
Šití prádla, Pečovatelské služby,
Kuchařské práce, Truhlářské práce,
Malířské a natěračské práce a
Zednické práce prezentovali svými
výrobky náplň jednotlivých učebních
oborů. Návštěvníkům školy z řad
vycházejících žáků základních i
speciálních škol byly nabídnuty
k degustaci výrobky studené a
cukrářské kuchyně a mohli zhlédnout
nejen teoretickou, ale i praktickou
výuku na odloučených pracovištích

v Bezdružické
a
Jateční
ulici.
Doufáme, že je naše prezentace
oslovila a v příštím školním roce se
s nimi setkáme v lavicích prvních
ročníků.
kolektiv zaměstnanců SOU

ŘKC v Plané
Pátek 3.12. v 16.30 h adorace a v 17
h mše sv., sobota 4.12. v 17 h Večer
chval na faře,
pátek 10.12. v 6 h v kostele v Plané
RORÁTY se mší sv.,
sobota 11.12. od 9 h adventní
duchovní obnova v kostele v Plané.
Dárky pro naše potřebné, starší a
osamělé
bude
kněz
rozvážet
v sobotu 11.12.
Pátek 17.12. v 17 h
Betlémské
světlo v kostele sv.Petra a Pavla.
Den OTEVŔENÝCH DVEŘÍ – školy a
školky k jesličkám v kostelech:
Středa 22.12. od 8.30 do 11 h Planá
(25.12.v 10 h rodiny s dětmi).
Pořad mší v pátek 24.12.- 15.30 h
Chodský Újezd, 21 h Zadní Chodov,
22.30 h Chodová Planá a 24 h
Planá
Sobota 25.12. Boží hod vánoční –
9 h Planá, 11 h Broumov, 14 h
Svojšín.
Neděle 26.12. Sv. Rodiny a sv.
Štěpána – 9 h Planá, 11 h D.Jadruž,
14 h Otín.
Pátek 31.12. 14 h Planá - svatba a v
15 h poděkování za rok s adorací.
Sobota 1.1.2011– s pomocí Boží do
nového roku v den Matky Boží Panny
Marie.
Mše sv. jsou v nedělním
režimu.
Neděle 2.1. v 9 h Planá. Čtvrtek 6.1.
v 17 h Zjevení Páně – Planá – mše
sv. svěcení darů
Tříkrálové koledování pro Charitu
Potřebujeme spolupráci dospělých
i dětí – ošacení pro vás máme.
Hlašte se do 14.12.
P.Jaroslav Šašek – tel. 607 202 127,
e-mail:sasajara@seznam.cz
Náš otec biskup poděkoval písemně
končícímu starostovi Plané ing. Karlu
Vrzalovi. Modleme se o to, aby jeho
nástupci byli stejně odpovědní a
obětaví, a také je ve všem, co je
dobré, podporujme, jistě i v dalších
obcích našeho farního obvodu…:
V Plzni dne 25. října 2010
Vážený pane starosto,
přijměte, prosím, mé srdečné poděkování za vše dobré a prospěšné, co
jste vykonal během svého plodného
působení ve funkci starosty města
Planá u Mariánských Lázní.

Chci Vám vyjádřit svoji vděčnost za
veškerou
podporu
a
obhájení
finančních pomocí při spoluúčastích
na opravách, včetně nově přibylých
starostí o převzaté kostely v Otíně a
Vysokém Sedlišti - tyto jste
v součinnosti se svými spolupracovníky velkoryse poskytli na obnovu
církevních památek, obzvláště pak
významně na vyhořelou budovu fary.
Rovněž jste nám byli nápomocni při
realizaci dalších projektů a akcí,
navíc jste Vy sám osobně, a také
s manželkou, nechyběl na žádném
významném setkání, koncertu, nebo
slavnostní mši svaté ve farnosti.
Jsme tomu velmi rádi a počítáme Vás
do našeho společenství.
Velmi prospěšným dílem, vzešlým
také Vaší zásluhou, je též partnerství
města Planá a bavorského města
Tirschenreuth. Toto přeshraniční
přátelství je dalším významným
viditelným znamením na cestě
k úplnému společenství obou národů,
a věřím, že v budoucnu přinese četné
a dobré ovoce. Jsme rádi, že
vznikalo na půdě církve, která se
vždy snaží být otevřená všemu
dobrému. Jde jistě každoročně o
významnou Svatoanenskou pouť, ale
i další setkávání, při nichž jste byli a
doufáme, že i nadále alespoň nějak
budete spoluúčastníky.
Přeji Vám pevné zdraví a do Vašeho
osobního i pracovního života mnoho
Božího požehnání!
S vděčností Mons. František
Radkovský, biskup plzeňský

Advent v Plané začal
V neděli 28.listopadu odpoledne bylo
plánské náměstí plné jako málokdy.
Zaplnili je rodiče s dětmi i ostatní
občané, kteří se přišli podívat na
rozsvícení vánočního stromu a
vyslechnout si hudební vystoupení.
Velmi pěkné
a zdařilé bylo
vystoupení především skupiny dětí
z plánského
dětského
domova
vedených
paní
ředitelkou
Tvarogovou, ale ty, kteří ve značném
chladu vydrželi, potěšil i pěvecký
sbor Koztlivecz z Tachova. Vánoční
strom je i letos v tradičním barevném
provedení, ale možná již příští rok i
tato výzdoba dozná určité změny.
MM

Vánoční trhy v Tachově
MAS Zlatá cesta pořádá v sobotu
18.prosince t.r. od 9 do 13 h vánoční

trhy v areálu MAS, Pivovarská ulice
v Tachově. Nabízet zde budou
převážně zboží regionálního původu,
např. vánoční stromky, zelené jmelí,
chlazené kachny, med, svařák,
kapry, vánoční cukroví, vánoční
pečivo, ozdoby na stromek z přírodních materiálů, háčkované vánoční
ozdoby … Součástí trhů budou i
zabijačkové hody. Případní prodejci
se mohou hlásit na tel.č. 775 744 487
nebo 605 150 807.

Blahopřejeme ….
…všem dále uvedeným plánským
občankám a občanům, kteří v měsíci
listopadu t.r. oslavili svá životní
jubilea.
Jsou to paní a pánové Josef Čára,
Libuše
Dezortová,
Ludmila
Janoušková, Drahoslava Jůdová,
František
Klauber,
Miloslava
Lepíčková, Jarmila Mikulenková,
Marie Otavová, Karel Pospíšil,
Antonín Schoedlbauer, Svatopluk
Škápík, Stanislav Šmic, Marie
Táborská, Julia Žižaková.

*JOKER*
HRAČKY

Psí salón Planá,

kreativní a výtvarné
pro zdárný vývoj vašeho dítěte
KNIHY
pro malé i větší v českém obchodě
prověřené českými zkušebnami
bez ftalátů a jedovatých barev
ulice Dukel. hrdinů - mezi poštou
a autobusovým nádražím

777 655 095.

náměstí 22,
p.Konopová,
Aromaterapie ošetření pejsků
i krátkosrstých. Lakování drápků
a kompletní péče a střih.

WWW.dogsalon.info.

Firma MALTEX
Nehtový design
– poliklinika Planá
– přízemí,
telefon 723 757 248.

Vzpomínka
Dne 1.prosince 2010 uplynulo 10 let
od úmrtí našeho drahého manžela,
otce, dědečka a bratra pana Karla
Opavy z Plané. Za tichou vzpomínku
na našeho zesnulého děkuje rodina.

- nehtová modeláž – P shine
(japonská manikúra) – manikúra
Vánoční prosincová akce ke každým
nehtíkům – peeling, maska nebo
parafín dle výběru zdarma.

TRUHLÁŘSTVÍ
- MARTIN KVĚTOŇ
Slepá 244, 348 15 Planá,

Prodám zahradu v Plané
„na hoblech“, v osobním vlastnictví.
Nová chata s terasou, rozvod
elektřiny, 450 m2. Udržovaná. Cena
160.000 Kč.
Při rychlém jednání sleva!

Telefon: 605 472 378

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

Štulajter Petr,
Horní 897, Planá
www.maltex.cz
tel.č. 604 612 198, 374 793 193
Hledáme zaměstnance na jaro 2011.
Vážní zájemci se mohou hlásit hned!
Firma přijme do pracovního poměru
zaměstnance na pozici:
• zedník se zaměřením pro
fasádnické a zateplovací práce
• zodpovědný vedoucí
Požadujeme čistý trestní rejstřík,
spolehlivost, zodpovědnost,
samostatnost, praxi v oboru,
životopis zasílejte na
e-mail: maltex@tiscali.cz.

Malířské a stavební práce
- Revitalizace panelových a rodinných
domů
- Zelená úsporám. Vyřídíme dotace
na kompletní revitalizace (střechy,
okna, fasády, terénní úpravy)
- Malby, šlechtěné omítky vnitřní
i venkovní
- Opravy fasád
Vše najdete na stránkách www.maltex.cz
Děkujeme všem věrným zákazníkům a
přejeme hodně štěstí a zdraví do nového
roku 2011. Těšíme se na další spolupráci.

Pronajmu nebytové prostory
v domě čp. 16 na náměstí Svobody
v Plané (dříve kadeřnictví).

Telefon 777 631 773.

Pronajmu byt ve druhém patře
domu na náměstí, vlastní plynové
topení. Nájem 4 000,- Kč + spotřeba
energie (samostatné měřiče),
kauce 5.000 Kč,

telefon 603 112 724.
NOVĚ OTEVŘENO - Pohádkový
svět – HRAČKY A SECOND HAND.
Náměstí Svobody 11,
otevřeno Po-Pá od 9 do 17 h,
So od 9 do 11 h.
Marie Koplová oznamuje svým
zákazníkům, že zahájila opět masáže,
i medové. Těší se na Vaše zavolání
na tel.č. 723 172 826.

DVAADVACÍTKA PLANÁ
Vám nově nabízí možnost
Vánočních večírků v novém
klimatizovaném prostředí.
Kapacita cca 20 lidí , rezervace
prosím předem na baru nebo
na telefonu.
Občerstvení zajistíme dle přání po
domluvě předem.
Speciální přání není problém.
www.ubytovaniplana.cz,
e-mail: Info@plana22.com,

tel. 777 655 770,
777 655 095
náměstí Svobody 22, 348 15 Planá

Nehtové a masážní
studio –
Lenka Štulajterová a Petra Holinková,
náměstí Svobody 11 v Plané.
Objednávky na tel. č.

736 443 443, 728 843771.
Modeláž nehtů – prodlužování
přírodních nehtů, zdobení air brush
systémem, manikúra, parafín.
Pedikúra. Masáže celého těla,
masáže lávovými kameny.
Novinka – samoopalovací
nástřik na tělo.
Máme pro vás připraveny vánoční
dárkové poukazy. Všem zákazníkům
přejeme klidné, pohodové Vánoce a
v novém roce hodně zdraví.

Karel Býček – zemní práce,
stavební činnost. Planá,
Nádražní 802

Tel. 604 879 002
Strojní výkopové práce,
terénní úpravy, inženýrské sítě,
základové desky, hrubé stavby,
dlažby zámkové i kamenné,
obrubníky, ploty, meliorace,
drenáže, nákladní doprava do
6 tun, řezání živice,
svislá izolace objektu

PLÁNSKÝ BIOGRAF PROSINEC
1.prosince
ČR
ve 20 hodin
Vstupné 64 Kč
HABERMANŮV MLÝN
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl
otevřít jednu z nejkontroverznějších
kapitol českých dějin, poválečný odsun
Němců, při němž se spravedlivý hněv
často mísil s těmi nejnižšími pudy a spolu
vytvářely nesmazatelnou krvavou stopu.
Jednou z obětí dějin psaných vítězi měl
být i německý průmyslník Habermann,
který žil s rodinou na severní Moravě.
Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes
nejasné. Filmový příběh se jeho životním
osudem pouze volně inspiroval, ale
paradoxy nejšílenějších let dvacátého
století prezentuje hrůzně dokonale. Život
před válkou v pohraničí nebyl dvakrát
idylický. Doba si žádala, abyste se
přiklonili na jednu či druhou stranu a jen ti
nejsilnější dokázali zůstat nad věcí.

pondělí 6.prosince
Francie
v 17.30 hodin
Vstupné 69 Kč
TAJEMSTVÍ MUMIE
Píše se rok 1912 a mladá šarmantní
reportérka Adèle Blanc-Sec je ochotna
učinit vše, aby dosáhla svých cílů.
Neohroženě se vrhá do boje s podvodníky, šílenými vědci, ale i zkorumpovanými
politiky. Ve chvíli, kdy Paříž ohrožuje 136
milionů let starý ptakoještěr, je to právě
ona, kdo přispěchá městu světel a jeho
obyvatelům na pomoc. Slavný režisér Luc
Besson se vrací na plátna kin poutavou
adaptací klasického komiksu. Hlavní
postavy ztvárňují okouzlující Louise
Bourgoin a charismatický Mathieu
Amalric.

úterý 7.prosince
ČR
ve 20 hodin
Vstupné 64 Kč
PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život.
Jeden v realitě a druhý ve svých snech.
Chodí za psychoanalytičkou, která se mu
pokouší vykládat, co jeho sny znamenají.
Přijde na určitý rituál, který mu umožňuje
kdykoliv navštěvovat své sny. Z nich se
dozvídá o svém raném dětství, o vztahu k
otci a matce. Když je pak svojí manželkou
postaven před rozhodnutí mezi realitou a
snem, odchází definitivně do svého snu.
Jan Švankmajer k filmu a jeho tématu
napsal: „Strach ze života je jedním ze
základních lidských pocitů. Náboženství,
tvorba, láska, sex, hromadění věcí,
kterému ušlechtile říkáme sběratelství
nebo pejorativně hamounství, honění se
za slávou, za penězi, za mocí, to všechno
jsou zástupné momenty, které mají tento
fatální strach přehlušit. Strach ze života je
mnohem silnější než strach ze smrti, o
čemž nás přesvědčují tak četné vraždy a
sebevraždy, a to jak skutečné, tak i
předváděné v televizních seriálech nebo
na plátnech kin”.

středa 8. prosince
v 17.30 hodin

USA, dabováno
Vstupné 69 Kč

JÁ, PADOUCH
Na ospalém předměstí zastavěném rozkošnými domky s upravenými předzahrádkami žije největší zloduch pod
sluncem. Animovaná komediie představuje zbrusu nového hlavního hrdinu.
Ukrutného záporáka jménem Gru, který
se nezastaví před žádnou špatností, na
druhou stranu ale umí být nekonečně
zábavný. Ať už prostřednictvím armády
žlutých pomocníků, Mimoňů, nebo díky
Jiřímu Lábusovi, který Gruovi v češtině
propůjčil svůj hlas. Udržet se na špici
světového zločinu dá pořádnou fušku. A
protože si na post veřejného nepřítele
číslo jedna brousí zuby Gruův největší
oponent Vektor, rozhodne se tenhle
padouch pro dosud nevídaný zločin.
Ukradne Měsíc! Ano, ten co svítí na
obloze.

vraždy mladé praktikantky. Přesto nebyli
zatím odsouzeni a stále navštěvují školu.
Do ní nastupuje mladý učitel, jenž si svým
neortodoxním přístupem získává sympatie ostatních kantorů i žáků. Za jakým
účelem však do školy opravdu přišel,
zjistíme až v závěru celého příběhu.
středa 15.prosince
USA
ve 20 hodin
Vstupné 74 Kč

JÍST, MEDITOVAT,
MILOVAT
Liz Gilbert měla všechno, o čem se
předpokládá, že o tom moderní žena sní manžela, dům, úspěšnou kariéru - a
přesto jako mnoho dalších se cítila
ztracená, zmatená a hledala, co vlastně v
životě chtěla. Čerstvě rozvedená a na
životní křižovatce vychází Gilbert ze své
zóny klidu a pohodlí a riskuje všechno,
aby změnila svůj život. Vydává se na
cestu kolem světa, která se stává cestou,
kdy hledá sebe samu.

DĚTSKÝ VÁNOČNÍ FESTIVAL
pondělí 20.prosince
v 16.00 hodin

ČR

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI

pondělí 13.prosince
ve 20 hodin

USA
Vstupné 69 Kč

MACHETE
Vypadal jako docela obyčejný dělník z
ulice a byl ideálním kandidátem k tomu,
aby na něj hodili vraždu. Ale ukázalo se,
že je to Machete, legendární bývalý elitní
agent, kterého se nevyplatí naštvat. Poté,
co ho vyhlášený mexický drogový magnát
Torrez nechal v pustině polomrtvého, se
mu podaří přežít a uprchne do Texasu,
kde touží zmizet a uniknout své minulosti.
Narazí tu ale na hustou síť korupce a
podvodů, na jejímž konci se nachází
zastřelený senátor a Machete coby
člověk, obviněný z jeho vraždy. Machete
se vydává očistit své jméno a odhalit
zákeřné a rozsáhlé spiknutí.
úterý 14.prosince
ČR
ve 20 hodin
Vstupné 69 Kč

BASTARDI
Film pojednává o brutální vraždě mladé
praktikantky, kterou mají na svědomí tři
mladíci z jedné základní školy. Avšak
vymahatelnost práva u mladistvých
pachatelů je téměř nulová, takže někdo
musí vzít spravedlnost do svých rukou...
Příběh z prostředí praktického školství
bez povrchností, klišé a přetvářek. Film je
založen na reálném základě a ukazuje,
jak to dopadne, když selže systém. Děj
se odehrává v drsném prostředí základní
školy. Skupina zdejších žáků - mladých
násilníků je obviněna ze znásilnění a

Hrad a tvrz se vyzývavě tyčí v těsném
sousedství obklopeny hlubokým lesem. Vcelku
poklidné soužití naruší nečekaná událost.
Martin z Vamberka, čestný rytíř a starostlivý
otec pěti dětí, je nařčen z čarodějnictví a
loupeživých výprav. Odjíždí proto na královský
dvůr hájit svoji čest a nechává tvrz v rukou
svého nejstaršího syna Petra a jeho
sourozenců. Netuší, že ono udání je dílem
závistivého, hrabivého a dokonale slizkého
souseda Albrechta z Krvenos, který netouží po
ničem jiném, než se panství zmocnit.

úterý 21.prosince
v 16.00 hodin

ČR

KOZÍ PŘÍBĚH
Rodinná
komedie
Kozí příběh - Pověsti
staré
Prahy
se
odehrává v české
středověké metropoli,
která je ještě plná
strašidel, rodících se
legend
a
teprve
začíná dostávat svou majestátní tvář. Hlavní
hrdinové filmu - vesnický mládenec Kuba a
jeho prostořeká Koza - se připletou ke stavbě
Karlova mostu, vzniku Orloje, příběhu
Faustova domu, jejich kroky zkříží kat Mydlář a
spát jim nedá ani pověstný chlupatý duch.

středa 22.prosince
v 16.00 hodin

ČR

O PRINCEZNĚ JASNĚNCE A
LÉTAJÍCÍM ŠEVCI
Pohádka o mladém ševcovském tovaryšovi
Jírovi, který si vyrobil z jemné kůže křídla, s
jejichž pomocí vysvobodil z věže královského
hradu princeznu Jasněnku, kam ji zavřel její
otec v marné snaze zabránit věštbě zlé
čarodějnice, a posléze ji vymanil i z moci
samotné čarodějnice a její dcery Černavy.
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