Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané, ráda bych
Vám na prahu nového roku popřála
hodně lásky a přátelství, hodně
zdraví a štěstí, hodně úspěchů jak
v osobním, tak v pracovním životě.
Nám všem pak přeji, aby všichni
slušní lidé na světě byli vidět, přeji
nám pokoru a radost z každého
úsměvu a z každého setkání, které
potěší na duši. Buďme k sobě zdvořilí
a vlídní, pomáhejme těm, kteří si
pomoc zaslouží. Nezapomínejme na
nemocné a na ty, kteří jsou sami.
Nestyďme se říkat (a to nejen na
Nový rok) tu nejkrásnější větu „Mám
tě rád“.

Schválili jsme rozpočet na
rok 2013
Rok 2013 zahájíme poprvé již se
schváleným rozpočtem. V předchozích letech město začínalo hospodařit vždy podle tzv. rozpočtového
provizoria. V prosinci na 17. zasedání
schválili plánští zastupitelé rozpočet
města na rok 2013 ve výši 81,65 mil
Kč a proto pravidla rozpočtového

provizoria pro letošní rok nepotřebujeme.
Nejvýznamnější
změnou,
která
ovlivní náš rozpočet, je od ledna
účinná novela zákona o rozpočtovém
určení daní. Naše město, stejně
jako jiná podobně velká města,
ji netrpělivě očekávalo. Vzhledem
k tomu, že vývoj daňových příjmů
nelze za současného stavu přesně
stanovit, je plnění rozpočtu velkou
neznámou. I v letošním roce je
rozpočet postaven jako schodkový.
Zrovna tak byl schválen i v loňském
roce se schodkem zhruba 12 mil Kč
a po posledních rozpočtových
změnách skončil přebytkem 1,4 mil
Kč. Stejně tak předpokládáme, že na
konci roku 2013 budeme konstatovat,
že jsme z rezervního fondu
prostředky
nečerpali.
Podrobně
se s rozpočtem města můžete
seznámit na našich stránkách
www.muplana.cz.
Investiční výdaje města by měly v
letošním roce činit zhruba 20 mil. Kč.
Mezi největší plánované akce patří
rekonstrukce Wolkerovy ulice v délce

od Penny Marketu k ulici Zahradní.
Úpravy povrchu, stavba opěrné zdi a
nového chodníku po pravé straně
(směrem do kopce) si vyžádají asi
2,5 mil Kč. Náklady na rekonstrukci
vodovodního přivaděče v úseku
Broumov – Jadruž se předpokládají
ve výši 2 mil Kč a výstavba vodovodu
v osadě Kříženec ve výši 1 mil Kč.
Jsem
velmi
ráda,
že
jsme
odsouhlasili finanční prostředky na
vylepšení prostoru centrálního parku
mezi
městským
rybníkem
a
sportovním hřištěm pro příští rok ve
výši 2,7 mil Kč. O tomto projektu se
více dozvíte na stránkách města
a podrobněji v některém z dalších
měsíčníků. V neposlední řadě bych
ráda zmínila ještě plánované úpravy
smuteční síně, která v současné
době neposkytuje důstojné prostředí
pozůstalým. Vzhledem k tomu, že se
jedná o velmi citlivou záležitost,
rozhodli jsme se vypsat na tuto
rekonstrukci architektonickou soutěž,
v rámci které odborná komise vybere
tři nejzdařilejší projekty, a zastupitelé
poté vyberou ten, který se bude
realizovat. Radost by mohli mít i
„skejťáci“ či „bajkeři“, protože je v
rozpočtu částka 700 tisíc na nové
překážky a úpravu povrchu.

Oznámení
o době a místě konání volby
prezidenta České republiky
v Plané
Starostka města Planá, podle § 14 odst.
1 písm. d, zákona č. 275/2012 Sb., o
volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů a vyhlášky Ministerstva
vnitra č. 294/2012 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona o volbě
prezidenta republiky, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se
uskuteční

dne 11. ledna 2013
od 14.00 do 22.00 hodin
dne 12. ledna 2013
od 8.00 do 14.00 hodin
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2. Místem konání voleb je:
- ve volebním okrsku č. 1 volební
místnost v budově Základní školy, ulice
Na Valech čp. 143, Planá, pro voliče s
trvalým pobytem v ulici Tachovské, Na
Sádkách, Železničářské, Bezejmenné,
Příčné, Nádražní, Jateční, Průmyslové,
Karlíně a pro voliče s trvalým pobytem v
Křínově, Kříženci, Otíně, Pavlovicích,
Svahách, Týnci, Vítovicích, Vížce,
Vysokém Sedlišti a Zlivi
- ve volebním okrsku č. 2 volební
místnost v budově Základní školy, ulice
Na Valech čp. 143, Planá, pro voliče s
trvalým pobytem v ulici Sokola - Tůmy,
Na Příkopech, Na Valech, Kostelní,
Slepé, Zámecké, Revoluční, Luční,
Severní,
Mánesově,
Sportovní,
Komenského,
Sadové,
Slovanské,
B.Němcové, Kyjovské, Hřbitovní, Masné,
Mezibranské, Tylově, Školní, Úzké,
náměstí Svobody
- ve volebním okrsku č. 3 volební
místnost v budově Městského úřadu,
náměstí Svobody čp. 1, Planá, pro voliče
s trvalým pobytem v ulici Dukelských
hrdinů,
Smetanově,
Dvořákově,
Tepelské, Bezdružické, U Koupaliště,
Plzeňské, Javorové, Fučíkově čp. 699
až 701 a čp. 704 až 707, Lipové
- ve volebním okrsku č. 4 volební
místnost v budově domu s pečovatelskou
službou, Bohušova ulice čp. 811, Planá,
pro voliče s trvalým pobytem v ulici
Wolkerově,
Zahradní,
Nerudově,
Havlíčkově, Máchově, Bohušově.
- ve volebním okrsku č. 5 volební
místnost v budově Základní školy,
náměstí Svobody čp. 59, Planá, pro
voliče s trvalým pobytem v ulici Křížové,
Dolní, Horní, Větrné, Fučíkově čp. 455 až
482, 696 až 698, 725, 726.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li
uvedené
skutečnosti
stanovenými
doklady,
nebude mu
hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány
nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky potřebné pro
hlasování. Hlasovací lístky může volič
obdržet ve dnech voleb i ve volební
místnosti.
5. Případné druhé kolo volbv prezidenta
České republiky se bude konat ve dnech
25.01.2013 od 14.00 do 22.00 hodin a
26.01.2013 od 8.00 do 14.00 hodin.
6. V případě konání druhého kola volby
prezidenta České republiky obdrží volič
hlasovací lístky ve dnech voleb ve
volební místnosti.
Mgr. Martina Němečková starostka, v.r.

Dárci krve oceněni
Prosincové
jednání
plánského
zastupitelstva bylo obohaceno o
mimořádnou událost. Veřejně zde

byli oceněni plánští občané, kteří
jsou dárci krve. Je nutné dodat, že
se jednalo o dárce dlouholeté
a především bezpříspěvkové; to
znamená, že krev dávají zadarmo
a oceňováni jsou pouze v rovině
morální. Za určitý počet odběrů
dostávají od Českého červeného
kříže postupně bronzové, stříbrné a
zlaté plakety prof. MUDr. Janského,
za vyšší počet pak Zlatý kříž ČČK.
Zastupitelům se představili nositelé
bronzové plakety za 10 odběrů:
Milan Ouředník, Pavel Belda, Václav
Kulhánek, Hana Miklasová a Roman
Kotschy
(nepřítomna
Adriana
Kantová); nositelé stříbrné plakety
za 20 odběrů: Ondřej Pospíšil,
Tomáš Vavrein, Miroslav Kočí, Jana
Sýkorová a Jakub Svoboda; nositel
zlaté plakety Vladimír Pužman;
nositelé Zlatého kříže 3.třídy za 80
odběrů Miroslav Kubálek a Karel
Markovec. Záslužnou činnost výše
jmenovaných ocenila paní starostka
veřejným poděkováním a předáním
malého věcného dárku.

Tříkrálové koledování

V sobotu 5. ledna projde naším
městem vzácná návštěva z dalekých
krajů. Na krátkou chvíli se tu zastaví
králové Kašpar, Melichar a Baltazar,
kteří putují světem a vybírají od
hodných lidí peníze pro chudé a
potřebné. Potkáte-li je třeba na
plánském náměstí, nevyhýbejte se
jim. Každá i sebemenší finanční
částka pomůže a z malých pramínků
může být nakonec široká řeka.
Králové vám za příspěvek poděkují
a na oplátku vám dají malý dárek.
Za vybrané peníze budou nakoupeny
nezbytné životní prostředky pro
potřebné lidi v našem regionu.
Garantem této bohulibé akce je
Charita z Mariánských Lázní.

Slovo bývalého starosty
Celých 16 let jsem v Plané vykonával
funkci starosty. V současné době
jsem již dva roky v důchodu, stále
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však
působím
jako
člen
zastupitelstva města Planá. Práce
starosty mne těšila a měl jsem
radost, když se věci dařily a byly
překonány různé překážky. Po
skončení funkce mi samozřejmě
záleželo na tom, abych měl dobré
nástupce.
Funkce starosty a místostarosty jsou
náročné. Zahrnují řešení problémů
z nejrůznějších oblastí. Není vždy
lehké se v nich orientovat. Poznal
jsem, že paní starostka i pan
místostarosta se snaží vždy pronikat
podrobně do problémů a hledat jejich
řešení. Mnohdy k tomu získávají
informace
od
odborníků.
Problematiku zkoumají z různých
pohledů a ty pak předkládají
zastupitelstvu s podklady potřebnými
k rozhodování.
Jako člen zastupitelstva města i
občan Plané hodnotím jejich práci
jako velmi dobrou. Pracují s velkým
nasazením a zaujetím a je vidět řada
výsledků. Na těch se samozřejmě
podílí i rada města a jeho
zastupitelstvo.
Z investičních
akcí
bych
chtěl
zdůraznit například rekonstrukce
komunikací, nové parkoviště ve
Fučíkově ulici, opravu fasády budovy
základní školy na náměstí, nové
cyklostezky, sběrný dvůr, rekonstrukci parků, bezbariérovou úpravu
radnice včetně stavby výtahu. Je
spojena s hlukem, prachem a
nepořádkem. Původní koncepce byla
taková, že výtah bude vystavěn vně
budovy (ve dvoře). Díky požadavkům
památkářů ale musí vést vnitřkem
budovy a tak se provádějí průrazy
všech podlaží.
Samozřejmě nelze realizovat vše, co
by bylo potřebné a co by se občanům
líbilo. Limitem jsou, jak je všem
jasné, peníze. Já chválím, že se
město snaží, pokud je to jen trochu
možné a pro město potřebné, žádat o
nabízené dotace a připravovat
podmínky pro
jejich
přidělení.
Dotacemi
jsou
pak
získávány
finanční prostředky nad městský
rozpočet. Chválím také, že město
nevstupuje do zbytečných rizik a
udržuje si stále finanční rezervu.
Na závěr bych chtěl popřát všem
občanům radostné, pohodové a
klidné Vánoce, neboť právě o tom
Vánoce jsou. Do nadcházejícího
roku všem přeji mnoho zdraví, štěstí,
vzájemné lásky a tolerance, neboť
to je to nejdůležitější.
Ing. Karel Vrzala

Životní výročí – úprava
pravidel
Naše město má bohatou tradici v
oblasti péče o občanské záležitosti.
Kromě provádění svatebních obřadů
(což je jeho povinnost ze zákona)
sem patří mimo jiné vítání občánků,
slavnostní předávání vysvědčení
vycházejícím
žákům,
a
také
sledování významných životních
výročí občanů. Jubilanti dostávají
blahopřání (to při dosažení 50 let
věku), později také věcný dar, pokud
se jedná o kulaté výročí. Práci s tím
spojenou vykonávaly členky komise
pro občanské záležitosti (dříve
SPOZ). Jenže jak tak běží čas, i jim
léta přibývala a sil ubývalo, zatímco
jubilantů s tím, jak populace stárne,
naopak přibývalo a přibývá.
V příštím roce se proto mění pravidla
pro tuto činnost. Blahopřání bude
plánským občanům posíláno k 60. a
65. narozeninám. Věcný dar s
blahopřáním bude předáván u
příležitosti 70., 75., 80., 85., 90.
narozenin a poté každý rok.
Organizačně bude tuto činnost
napříště zajišťovat městský úřad
vlastními silami. Ráda bych touto
cestou poděkovala všem těm ženám
(mužů bylo poskrovnu), které celé
roky ve svém volném čase obětavě
roznášely
blahopřání
a
dárky
jubilantům po Plané i v přilehlých
obcích.
M. Němečková, starostka

Termíny svatebních obřadů
pro rok 2013
Rada města schválila dále uvedené
termíny pro konání svatebních
obřadů v Plané: 19.1., 9.2., 9.3.,
13.4., 11.5., 8.6., 6.7., 10.8., 14.9.,
12.10., 9.11., 14.12., vždy od 9 do 14
hodin.
Snoubenci v případě zájmu o svatbu
by měli přijít s měsíčním předstihem
před zvoleným termínem na matriku,
kde vyplní dotazník. Pokud by
žadatelé byli cizinci, je potřeba se
dostavit
s
větším
předstihem
(asi 2 měsíce).
Podle zákona je možné zvolit jiný
termín a jiné místo mimo úředně
určenou místnost. V tomto případě je
povinností uhradit správní poplatek
ve výši 1.000 Kč. Z důvodu postupu
správního řízení je nutné zahájit
řízení alespoň 2 měsíce před požadovaným termínem.
V nové obřadní síni městského úřadu
budou svatební obřady zvlášť

důstojné, a tak přeji všem párům,
které se rozhodnou pro společný krok
do manželství v roce 2013, krásné
a šťastné vykročení ve vzájemných
radostech. SF

Cena vody a popelnic v roce
2013
Rád bych vás informoval o cenách
vodného, stočného a popelnic v roce
2013.
Co se týče známek na popelnice,
tedy poplatku za komunální odpad,
rozhodli jsme se pro rok 2013 tyto
ceny neměnit. Z kalkulace, kterou ke
konci každého roku děláme, a podle
které jsou ceny za jednotlivé nádoby
navrhovány, vyplývaly tak malé
rozdíly oproti minulému roku, že jsme
se rozhodli s cenami nehýbat.
Co se mění, jsou ceny vodného a
stočného. Rada města na svém
jednání 5.prosince odsouhlasila pro
rok 2013 cenu vodného ve výši 31,16
Kč a stočného ve výši 20,59 Kč,
celkem 51,75 Kč/m3 (všechno ceny
bez DPH). V porovnání s rokem 2012
se jedná o nárůst o 5,5 %. Vás jako
občany zajímá samozřejmě cena
včetně DPH. Je smutné, že ve chvíli,
kdy toto píši (18.12.) není zatím
jasné, jaké sazby DPH pro rok 2013
projdou parlamentem. Jestliže spodní
sazba DPH bude 15 %, pak vodné +
stočné bude činit 59,51 Kč/m3,
jestliže projde jednotná sazba 17,5
%, pak za vodné + stočné zaplatíme
60,81 Kč/m3.
Kdo by chtěl porovnat naše ceny
vodného a stočného s cenami jinde
v ČR, může se podívat na stránky
www.cenavody.cz. Pavel Nutil

K zápisu se dostaví děti narozené od
1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 a děti, které
měly odklad
školní
docházky.
Prosíme rodiče, aby s sebou vzali
rodný list dítěte, občanský průkaz
zákonného zástupce, který dítě
přivede k zápisu, a vyplněný
zápisový list. Pokud zápisový list
nepřinesou, vyplní jej při zápisu.
Také rodiče předškoláků mohou přijít
zapsat své dítě do přípravné třídy.
Těšíme se na setkání s našimi
budoucími školáčky.
Jana Basáková

Základní škola Planá
srdečně děkuje
firmě Salzburg Schokolade CZ
s.r.o. v Plané zastoupené p. ing.
Dohrmannem za sponzorský dar
v podobě sladkostí pro žáky školy.
Za pedagogické pracovníky M.
Braucci, předsedkyně Školské rady
ZŠ Planá
Školní jídelna při Základní škole
Planá děkuje SOU Planá za
bleskovou pomoc při řešení kalamitní
situace ve školní kuchyni. Bez
rychlého jednání paní ing. Ivy Holé
a paní ing. Sylvy Kapolkové bychom
provoz školní jídelny tak snadno
nezajistili.
Jestě jednou děkujeme za vstřícnost
a ochotu a přejeme krásné svátky
vánoční a celý příští rok.
Jindra Frýdlová, vedoucí ŠJ

Poděkování
Jménem dětí plánského dětského
domova
Čtyřlístek
bych
chtěl
poděkovat paní Kráčmarové z MKS
Planá a skupině Triangl pod vedením
Ládi
Říhy
za
zorganizování
benefičního koncertu, jehož výtěžek
byl věnován našemu domovu. Dětem
se vystoupení velmi líbilo a náležitě si
je užily.
Jiří Kotschy,
ředitel DD Čtyřlístek, Planá

ŘKC v Plané
Zápis dětí do prvních tříd
V tomto školním roce jsme již jedna
škola. Z tohoto důvodu se bude konat
zápis pro všechny budoucí školáčky
na jednom místě. Zápis proběhne
7. února 2013 od 14 do 18 hodin.
Místo zápisu bude upřesněno na
plakátech a stránkách školy
(www.zs-plana.cz).
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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: 9 h Planá, 11 h
Ch. Újezd, 14 h Ch. Planá a 15.30 h
Z. Chodov
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.
Koledovat se bude v sobotu 5.ledna,
v 8 h sraz skupinek koledníků na faře
v Plané.
Neděle 13.1. – Křtu Páně – nedělní
pořad a závěr doby vánoční.
Úterý 22.1. v 17 h – Ekumenické
setkání v modlitbách za jednotu
křesťanů v kostele v Plané.
Připomínka pravidelných setkávání
(kromě nedělních mší):
Úterý v 15 h děti na faře v Plané, v
16 h modlitby matek, v 17 h mše sv.
Planá.
Čas pro vás: kdykoliv dle domluvy,
před bohoslužbou a po ní, avšak
vždy v úterý v 16 h.
Příprava na svátosti křtu, biřmování,
manželství dle domluvy.
Návštěvy nemocných: pokud víme
koho a kde, přijdeme rádi.
P. Jaroslav Šašek – t. 607 202 127,
e-mail:sasajara@seznam.cz

konstrukce, která bude sloužit
k založení živého plotu z různých
popínavých rostlin. Tento plot by měl
pohledově zakrýt zadní trakty domů
ve Hřbitovní ulici.
Celý
projekt
vyšel
městskou
pokladnu na 647.837 Kč. Částečně
byl hrazen z neinvestičních prostředků (úprava cest, výsadby), částečně
se jednalo o investiční akci.
Ještě by si v příštím roce zasloužil
mírnou opravu pomníček v centru
parčíku, aby lépe vynikl.
Doufám, že těmito úpravami vznikl
nový atraktivní veřejný prostor, který
budou obyvatelé našeho města rádi a
hojně využívat.
Pavel Nutil

Oddělení pro děti:
pondělí 13-17,
úterý 13-16, středa 13-17,
pátek 13-15
Registrační poplatky na rok 2013:
dospělí 100 Kč, důchodci 50 Kč,
studenti 30 Kč, děti 20 Kč
Vánoční ohlédnutí…
Na konci roku 2012 se v oddělení pro
děti pořádal adventní večer mezi
knihami. Povídali jsme si o Vánocích,
vyráběli přáníčka a hlavně zdobili
stromeček. Atmosféra byla skvělá,
všichni se dobře bavili.

Nová podoba parku před
školou
Asi jste si všimli, že parčík před
školou
na
náměstí
změnil
v posledních měsících roku svou
podobu. Dříve trochu polozapomenutý kout s pomníčkem čekal po
vykácení vzrostlých smrků dva roky
na svou novou podobu. Ze začátku
jsme nějakou dobu přemítali, jak
s tímto veřejným prostorem naložit.
Poté se zrodil návrh Báry Mikitové a
Pavla Buryšky na přeměnu tohoto
prostoru v jakousi „venkovní třídu“.
Cílem bylo vytvořit škole adekvátně
řešený předprostor a obohatit škálu
veřejných prostranství v našem
městě.
První, kdo měl možnost se k projektu
vyjádřit, byli zástupci základní školy.
Jim se projekt zamlouval, proto jsme
se rozhodli ho zrealizovat. Ke konci
roku 2011 bylo započato úpravou
některých cestiček. V roce 2012
práce pokračovaly. Bylo vytvořeno
několik polí s mlatovým povrchem a v
různých sestavách osazeny betonové
bloky. Součástí parčíku se rovněž
stala betonová tabule na kreslení a
pingpongový stůl. Materiál byl zvolen
s ohledem na jednoduchost údržby a
odolávání vandalismu. Betonové
prvky dostaly teplý žlutozelený tón.
Bylo vysázeno 22 stromů –
muchovníků. Podél východní hranice
parčíku byla vybudována opěrná

Leden 2013 v DDM

Městská knihovna
Městská knihovna děkuje svým
čtenářům a návštěvníkům za přízeň v
roce 2012. V roce 2013 přejeme
všem zdraví, štěstí a hodně pěkného
čtení.
Provozní doba půjčoven:
Oddělení pro dospělé:
pondělí 9-12 a 13-17, úterý 9-12
a 13-16, středa 9-12 a 13-18,
pátek 9-12 a 13-15.
4

Dne 5. prosince 2012 se v Hornickém
muzeu Planá konalo již tradiční
setkání s Mikulášem, čerty a anděly.
Sešlo se zde 300 odvážlivců, kteří
se vydali na cestu za Mikulášem.
Dovolte mi poděkovat velkým i
malým organizátorům celé akce a
všem, kteří přišli.
Poděkování patří také p.ing. Holé
a děvčatům ze SOU Planá, které
napekly vánoční perníčky na další
akci; ta se konala v úterý
18. prosince. Děti i dospělí si mohli
vyzkoušet ZDOBENÍ PERNÍČKŮ pod
vedením Ivany Netrvalové, které také
patří velký dík.
16. ledna 2013 se budeme těšit ve
14 h v tělocvičně ZŠ náměstí. Pro
sportovce zde bude připraven již
tradiční ATLETICKÝ TROJBOJ.

23. ledna zveme všechny na turnaj
ve společenské hře ČLOVĚČE,
NEZLOB SE. Začínáme ve 14 h v
klubovně DDM.
Na 30. leden je připravena pro malé i
velké zájemce VÝTVARNÁ DÍLNA.
Tentokrát nás čeká práce s keramickou hlínou. Začátek bude v 16 hodin.
Těšíme se na Vás v klubovně DDM.
Vstupné (včetně materiálu) děti 30
Kč, dospělí 60 Kč.
Jarní prázdniny se blíží a my pro
zájemce připravujeme na některé dny
program. Bližší informace a přihlášky
získáte v DDM. Počet míst na
jednotlivé dny je omezen, proto
neváhejte. Letos jsou jarní prázdniny
druhý týden v únoru.
Pro příznivce fotografování vyhlašuje
DDM, MKS a Fotografický spolek
Planá
další
FOTOGRAFICKOU
SOUTĚŽ – tentokrát na téma ZVÍŘE,
ČLOVĚK. Dívejte se kolem sebe,
foťte !!! V příštím čísle se dozvíte
další podrobnosti k soutěži.
Na 23. února 2013 připravujeme
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES.

SOU a ZŠ Planá
Soutěž ve Stodu
- 28. listopadu 2012 se konal již
8. ročník odborné soutěže „Hrnečku
vař“. Soutěže se zúčastnily žákyně
1. ročníku oboru kuchařské práce
Kristýna Dobiášová a Karolína
Ivanová ze SOU a ZŠ v Plané pod
dohledem třídní učitelky Ing. Petry
Pechové.
Soutěžním
tématem
letošního ročníku byl libovolný salát
z čerstvé zeleniny. Dalším úkolem
bylo připravit výstavní plochu na

připravený
salát.
Karolína
naservírovala ledový salát, který
ozdobila pomerančem a Kristýna
připravila na doladění chuti vlašské
ořechy v karamelu a na dochucení
dresink
z
dijonské
hořčice,
balsamika, olivového oleje, soli a
akátového medu. Vše bylo úžasně
chuťově sladěné, proto ze šesti
soutěžních družstev se děvčata
umístila na krásném 3. místě. A co se
hodnotilo? Organizace práce, čistota
pracoviště, hygiena, osobní zručnost,
technika a postupy, nápaditost, chuť
výrobku, dodržení časového limitu a
celkový dojem. Za kvalitní reprezentaci školy a dobré chování v průběhu
celého konání soutěže jim patří velké
poděkování.
Ing. Petra Pechová
Ukázkové dny v SOU
- dne 11. prosince se ve cvičných
dílnách domova mládeže při SOU
a ZŠ v Plané konal v pořadí již třetí
ukázkový den pro žáky osmých
a devátých tříd základních škol
z regionu. Akce probíhala v rámci
projektu
„podpora
technických
dovedností žáků Plzeňského kraje.“
Žáci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet přípravu pokrmů ve cvičných
kuchyních, či práci se šicím strojem
v dílnách šití. S sebou si odnesli
nejen vlastní výrobky, ale především
zkušenost a radost z nově nabytých
dovedností. O tom, že se týmu
zaměstnanců povedlo náročnou akci
zvládnout, svědčí uznání koordinátorů Regionální hospodářské komory
Plzeňského kraje.
Ing.Iva Holá

Přednáška polárníka
Miroslava Jakeše
Chtěl bych vás pozvat do Městského
kulturního střediska 22. ledna na
přednášku polárníka, dobrodruha,
cestovatele a mého kamaráda
Miroslava Jakeše.
Mirek Jakeš je v současné chvíli asi
nejzkušenějším českým polárním
cestovatelem. Už v roce 1984 se
zúčastnil prvního československého
přechodu Grónska v
tříčlenné
skupině. Ke konci 80. let se podílel
na založení první československé
polární stanice v Antarktidě na
ostrově Nelson. V roce 1993 došel
jako první Čech na lyžích na severní
pól. Uskutečnil první sólový přechod
Grónska bez jakékoliv cizí pomoci a
spojení. Podnikl mnoho sólových
lyžařských výprav na Špicberkách a
v Grónsku.
Třináctkrát
byl
na
severním pólu.
S Mirkem Jakešem jsem se poprvé
setkal v březnu 2001 při zimní
lyžařské výpravě na Špicberky. Byl to
pro mne nezapomenutelný zážitek.
Nejen proto, že jsem se tehdy poprvé
ocitl v polárních krajinách, ale
zejména kvůli Mirkově zajímavé
osobnosti. Neváhal s sebou tehdy
kromě veškeré polární výbavy
táhnout ještě malou kytaru. V malé
bivakovací
chatce
v
údolí
Advendalen jsem tak poprvé slyšel
jeho píseň „Bílá je Antarktida,
tajemná ledová zem…“ . Stejně tak
mi z paměti nevymizí střelba z pistole
na oslavu jeho narozenin a vaření
fondue na Rusanově chatce v zálivu
Kolesbuhta.
Jsem rád, že se mi podařilo Mirka
přemluvit k návštěvě Plané, a
doufám, že pro vás jeho přednáška
bude zajímavým zážitkem.
Pavel Nutil

Evropský projekt učí, jak
nebýt „ovčanem“
Také si někdy připadáte bezmocní
proti chování politiků a nadnárodních
korporací? Máte chuť se někam
zavřít a tvářit se, že se Vás politika
a občanské dění kolem Vás vlastně
netýká?
Takové pocity máme občas asi
všichni, jenže ve skutečnosti se tímto
přístupem
vzdáváme
možnosti
ovlivňovat svět, ve kterém žijeme, a
„vydáváme
se
na
pospas“
rozhodnutím, vyhláškám, zákonům,
které za nás učinili jiní. Místo
aktivního a zodpovědného občana se
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pak stáváme poslušnou ovcí ve
stádu, „ovčanem“.
Většina české dospělé populace
bohužel nemá dostatečné znalosti,
jak uplatňovat v demokracii svá
práva, rozvíjet svůj životní prostor
a hrát aktivní roli ve veřejném životě.
Návod, jak se do občanského života
účinně zapojit, přináší evropský
projekt „Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců
v oblasti odborných a obecných
kompetencí“ s ústředním mottem
„Nebuď
ovčan!
Občanskou
gramotností proti ovčanství“. Projekt
je financovaný Evropskou unií a
státním rozpočtem České republiky.
Podrobnější informace o projektu
najdou zájemci na internetových
stránkách města a na letáčku ve
vývěsní skříňce.

Blahopřejeme ….
…všem plánským občankám a
občanům, kteří v měsíci prosinci
2012 oslavili svá životní jubilea.

Výlet andělů
Dne 20. prosince 2012 poslední
předvánoční čtvrtek se konal tradiční
podvečerní program, při kterém
dochází k „propojení“ plánských
kostelů.
Celý program byl zahájen v 17 hodin
vystoupením žáků Základní školy
Planá na schodech před budovou
Na Valech, kde kromě pěveckých,
tanečních a slovních vystoupení žáků
školy byl podáván vánoční čaj
a výborný svařák. Byla zde
k dispozici i nabídka vánočních
perníčků a čokoládových výrobků.
Celé vystoupení bylo doprovázeno
prodejní akcí výrobků našich žáků.
Na závěr úvodní části programu
poděkovali ředitel a zástupkyně školy
všem vystupujícím i přihlížejícím za
hojnou účast. Velký dík patří i Městu
Planá,
KOSu,
MKS
Planá,
sponzorům, zvukaři, městské policii
a v neposlední řadě vyučujícím, kteří
žáky na toto představení připravili.
Další, hlavní částí večera byl
připravovaný přesun mezi oběma
kostely. Nejprve se sešli všichni
andělé u Galerie ve věži a poté
následovalo pomocí „živého“ řetězu
za doprovodu tambora putování
betlémského světla od kostela
Nanebevzetí Panny Marie ke kostelu
Sv. Petra a Pavla, kde jej převzala a
slavnostně rozsvítila paní starostka.
Úspěšný závěr tohoto krásného
večera obstaraly soubory Cavalla
a
Cantus
pěkným
pěveckým
představením
včetně
hudebního
doprovodu.
Tak zase ahoj všem před příštími
svátky vánočními. L.Beran, řed. školy

e-mail: vlastimil.svejda@seznam.cz

Jsou to paní a pánové Jiřina Balá,
Michal Biroščak, Anna Dezortová
Josef Dienstpier, Josef Fiala, Růžena
Fialová, Štefan Földesi, Alžběta
Gergelová, Milada Horová, Vlasta
Ječná, Anna Kašparová, Věra
Kašparová, Josef Kostřáb, Markéta
Kovářová, Marie Kozová, Marie
Lišková, Marie Mazáková, Eliška
Musilová, Marie Pácalová, Mária
Pavlíčková, Jaroslava Plochová,
Mária Pojerová, Josef Samek,
Božena Švejdová, Anna Teplíková,
Milada
Vacikarová,
Kazimíra
Votavová, Marie Vrbíková.

Kulturní a okrašlovací spolek
- KOS přeje všem krásný rok 2013,
plný výletů a kulturních zážitků.
V tomto roce pro vás připravujeme:
2. března Výletní bál (s kapelou
Mediterian), 23. – 25. srpna Výletnění
(vystoupení např. A. Polívkové „Aniby
neřekla“), 20. prosince Výlet andělů.
Pro zájemce o „adopci nablízko“
máme připravenu novou (druhou
mapku) drobných památek, které
čekají na své „pěstouny“. Mapku
představíme zájemcům na setkání
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ve čtvrtek 21. února (bližší informace
naleznete v únorovém vydání měsíčníku).
Těšíme se na společné VÝLETY S
KOSEM v roce 2013!

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

Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád,

Vlastimil Švejda
tel. 374 794 895, 737 925 664

Pronajmu byt 3+1 v Plané
ve Fučíkově ulici, cihlová zástavba,
od dubna 2013.
Celková cena včetně energií
8 500,-Kč.
Kontakt : 777 613 567
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
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PLÁNSKÝ BIOGRAF
Středa 9.ledna

LEDEN 2013
ČR

20 hodin
vstupné 70 Kč

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.
Pondělí 14.ledna
20 hodin
vstupné 70 Kč

GB
109 min.

SEDM PSYCHOPATŮ
Scénárista Marty (Colin Farrell) se
zoufale
snaží
dokončit
svůj
nejnovější scénář, ale chybí mu
inspirace, kterou se rozhodne hledat
u svých dvou kamarádů: poněkud
výstředního
a
většinou
nezaměstnaného herce Billyho (Sam
Rockwell) a silně nábožensky
založeného
Hanse
(Christopher
Walken), který má za sebou poměrně
působivou kriminální minulost.
8.1. v 17.00 h - sál MěKS
Nová přednáška PhDr. Markéty
Novotné s názvem „Židé v Plané“.
Vstupné 50 Kč.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Úterý 15.ledna

BE

20 hodin
Vstupné 70 Kč

115 min.

Úterý 22.ledna
17.30 a 20.00 hodin
vstupné 65 Kč

USA
115 min.

HASTALAVISTA

TWILIGHT SÁGA:
ROZBŘESK - 2. ČÁST

Philip, Lars a Jozeph jsou tři mladíci
po dvacítce, kteří milují víno a ženy.
Jenže jsou stále panicové. Pod
záminkou ochutnávání vína se vydají
na cestu do Španělska s vidinou
prvních sexuálních zážitků. Nic je
nemůže zastavit – dokonce ani jejich
handicap: jeden je slepý, druhý na
vozíku a třetí zcela ochrnutý.

Závěrečná část světoznámé upírské
ságy nás naposledy zavede do světa,
kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o
svou lásku, ale i o vlastní životy.
Novorozená upírka Bella a její
manžel Edward mohou být konečně
navždy spolu a šťastní, ale příchod
jejich pozoruhodné dcery Renesmee
uvede do pohybu nebezpečný
řetězec událostí, které pro ně mohou
skončit katastrofou.

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč
na fond kinematografie.

Středa 23.ledna
16.30 hodin
vstupné 20 Kč

ČR
68 min.

DÁŠENKA A JINÉ POHÁDKY
Pohádkové pásmo sestavené pro
nejmenší děti.

11.1. 18.00 h - začíná Taneční kurz
pro dospělé. V šesti dvouhodinových
lekcích si procvičíte latinsko-americké i standardní tance.
Informace MěKS Planá.

18.1. - zájezd do Divadla J.K.Tyla
v Plzni na abonentní představení
„Kouzlo 4D“.
Odjezd autobusu:
od kapličky 17.20 hod.
POZOR ZMĚNA – dříve ul. Luční),
AN Planá 17.30 hod.

Připravujeme:
3.2. v 18.00 h - koncert folkové
legendy Nezmaři – 35 let na scéně
Nenechte si ujít jedinečnou šanci
přivítat legendární folkovou skupinu
v Plánském biografu.
Vstupné 150 Kč. Předprodej MěKS.

22.1. v 17.30 h – sál MěKS
Cestovatel Miroslav Jakeš Vás při
své přednášce zavede na severní
pól. Jako první Čech došel na lyžích
na severní pól a světoznámý se
stal jeho sólový přechod Grónska
z východu na západ bez jakéhokoli
spojení s okolním světem (více
článek v PM).
Vstupné 50 Kč.

Od 11.1.
Pro příznivce fotografování vyhlašuje
DDM, MKS a Fotografický spolek
Planá
další
FOTOGRAFICKOU
SOUTĚŽ – tentokrát na téma
ZVÍŘE, ČLOVĚK.
Dívejte se kolem sebe, foťte !!!!!
V příštím čísle se dozvíte další
podrobnosti k soutěži.

Výzva!
Na vědomost se dává, že dne
9.února 2013 proběhnou v Plané
oslavy
Masopustu.
Vyzýváme
tímto všechny zájemce, přidejte
se k nám a utvořte s námi
masopustní průvod.
Dne 2.2. budete mít možnost si
přijít připravit masoupustní masku
na MěKS.
Připravujeme:
24.února - vystoupení moravské
dechové kapely Rozmarýna pod
vedením Roberta Koníčka.
Vstupné 70 Kč.
DDM při ZŠ Planá
16. 1. od 14.00 v tělocvičně ZŠ
náměstí. Pro sportovce zde bude
připraven již tradiční ATLETICKÝ
TROJBOJ.
23. 1. od 14.00 v DDM
turnaj ve společenské hře
ČLOVĚČE NEZLOB SE.
30. 1. od 16.00 je připravena pro
malé i velké zájemce VÝTVARNÁ
DÍLNA.
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