Slovo starostky – tentokrát
vánoční
Čas nám opět tak rychle letí. Advent,
Mikuláš, Vánoce, Silvestr, Nový rok.
Ani se nenadějeme, a budeme v
novém roce….
Čas je faktor našich životů, který
nemůžeme nijak ovlivnit. Můžeme jej
pouze využít, anebo jej víceméně
promarnit. Podle slovníku cizích slov
je advent doba očekávání a nadějí.
To slovo naděje se mi líbí velmi.
Vánoce jsou betlémy a vánoční
koledy, atmosféra, někdy také bílá
zasněžená krajina, čas, kdy se rodiny
sejdou. Půlnoční bohoslužby, dobroty
svátečních jídel, radostné oči dětí…
To máme rádi. Ano, na to se těšíme,
to očekáváme.
Vánoce by nám však měly především
připomenout,
že
je
mnohem
radostnější
dávat
než
brát.
Nezapomeňme také pro to množství
dárků,
které
nakupujeme
a
dostáváme, na ten nejhezčí a to
darovat něco sami ze sebe. Darovat
si navzájem čas. Opravdová krása
Vánoc je v jednoduchosti, upřímnosti
a schopnosti naslouchat.
Advent je přece čas naděje a
přiblížení se!
Těším se na setkání s Vámi třeba u
rozsvícení
vánočního
stromu,
mikulášské nadílce, výletu andělů a
mnoha dalších akcích, které jsou na
tento čas připraveny a máte je
v adventním kalendáři, který je snad
touto dobou již v každé schránce.
P.S. A dávejte si pozor, ať Vám při
štědrovečerní
večeři
nezaskočí
kostička z kapra v krku!
M.Němečková

Kam a kdy pro vánoční
stromky a kapry?
Vánoční stromky budou tradičně
prodávány v domě čp. 98 v ulici
Dukelských hrdinů (dříve prodejna

sportovních potřeb) a to od 2. do
24. prosince. Otevřeno bude vždy od
9 do 16 hodin.
Vánoční kapry, ale také pstruhy,
amury a líny budou prodávat na
plánských sádkách od 21. do
23. prosince vždy od 8 do 16 hodin.

Plánské služby oznamují
Ve dnech 23., 27., 30. a 31. prosince
bude zavřeno. Posledním dnem na
zaplacení nájmu bude 20. prosinec
do 9 hodin. Děkujeme za pochopení.

Pozvání na prodejní Vánoční
výstavu
Žáci Středního odborného učiliště a
Základní školy Planá Vás zvou na
Vánoční prodejní výstavu prací žáků,
která se bude konat ve čtvrtek
19. prosince od 8.30 hodin ve vstupní
hale Městského úřadu v Plané.
K dostání budou oblíbené výrobky –
vánočky, prostírání, dekorační předměty, krmítka pro ptáčky apod. Žáci
SOU a ZŠ Planá

Volby do Poslanecké
sněmovny 2013
Voleb se zúčastnilo 2.248 voličů,
tj. 51,13 % z celkového počtu zapsaných voličů.
Výsledky voleb: KSČM 566 hlasů,
tj.25,36 %; ČSSD 451 hlas, tj. 20,21
%; Hnutí ANO 2011 362 hlasů, tj.
16,22 %; ODS 189 hlasů, tj. 8,47 %;
TOP 09 167 hlasů, tj. 7,48 %.
Ostatní strany (celkem 13) získaly
494 hlasů, tj. 22,18 %.

Pozor, klouže to!
Zase je před námi zimní období. Ne
každý vítá záludnosti počasí a jásá,
když chodníky pokryje pohroma
v podobě ledovky či sněhu. Když si
vezmete za tohoto stavu boty
s hladší podrážkou, je téměř jisté, že
po pár metrech skončíte na zemi…
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Pádům jde občas předejít, ale co
dělat, když před domem uklouznete a
bolí to? Neexistuje žádný zaručený
recept, jak žádat pojistné plnění;
každá pojistná událost se řeší
individuálně a podle konkrétních
okolností vzniku škody. Ne každý pád
či uklouznutí na chodníku automaticky znamená vznik odpovědnosti za
škodu a tím pádem nárok na
odškodné.
Platí, že odpovědnost za škodu nese
majitel chodníku, komunikace. Město
tedy odpovídá za škody, jejichž
příčinou byla závada ve schůdnosti
chodníku. Ale závadou ve schůdnosti
se rozumí taková změna, kterou
nemůže chodec předvídat. To
znamená, že pokud chodec může
předvídat závadu, nejedná se o
závadu ve schůdnosti a v takovém
případě vlastník neodpovídá za
škodu. V zimním období je běžné, že
chodníky budou pokryty vrstvou
sněhu nebo námrazou, které se
chodec musí přizpůsobit. Nelze
hovořit o nepředvídatelné závadě ve
schůdnosti, kterou nemohl předpokládat. Obvykle se postupuje tak, že se
nechá na posouzení pojišťovny, zda
je dána odpovědnost vlastníka
chodníku.
Město Planá má zpracovaný plán
zimní údržby s určením priorit a
pořadí provádění úklidových prací
podle stupně důležitosti jednotlivých
komunikací. Pokud přes všechnu
opatrnost dojde ke zranění, informujte, prosím, městský úřad a doložte co
nejpodrobnější záznam o nehodě.
Zimu prožitou bez úhony nám všem
přeje tajemnice MěÚ S.Fojtíčková

Knihovna dočasně uzavřena
Městská knihovna bude uzavřena od
23. prosince do 3. ledna. Obě
oddělení budou opět otevřena
v obvyklých časech od 6. ledna.

Gratulace k narozeninám
V listopadu letošního roku se dožívá
osmdesáti let pan Miroslav Kalaš,
dlouholetý občan města Plané a jeho
první starosta po roce 1989.
Ve
volbách
do
městského
zastupitelstva v roce 1990 kandidoval
na kandidátce Občanského fóra. Po
volbách jsem jej spolu s dalšími
musel přesvědčovat, aby se o funkci
starosty ucházel. Vedl totiž léta
laboratoř v plánské nemocnici a jeho
práce byla současně jeho koníčkem.
Období 1990 až 1994, kdy pan Kalaš
ve funkci starosty působil, bylo velmi
složité. Děly se rozsáhlé změny.
Probíhala
privatizace
státního
majetku, restituce, vracel se majetek
obcím. Určitou dobu se také
nevědělo, z jakých zdrojů budou
obce financovány. Přijímaly se nové
zásadní zákony, přitom některé byly
přijaty hekticky, na jiné se zase delší
dobu čekalo. Přes všechny problémy
pan Kalaš zvládal svou funkci dobře.
Měl také štěstí, že místostarostou byl
zvolen pan Miloslav Tomášek, člověk
velmi pilný a pro svou práci zapálený.
Za jejich působení stát předal městu
rozsáhlý majetek. Předání nebylo
ovšem
jednoduché.
Historický
majetek nejdříve musel být dohledán
v pozemkových knihách a právo na
něj doloženo. Obrovský význam pro
město mělo navrácení lesních
pozemků, které jsou důležité nejen
z hlediska lesního hospodaření, ale
také proto, že se v nich nacházejí
významné zdroje pitné vody, z nichž
je Planá z převážné části vodou
zásobována. Byl splněn i nelehký
úkol, zejména z důvodu nedostatku
finančních prostředků – dokončení
výstavby bytových domů na sídlišti
v Bohušově ulici. Dále je třeba
připomenout další velmi významnou
akci a to vybudování nové kanalizace
v oblasti Planá – sever, jejíž součástí
je kanalizační štola proražená pod
plánským zámkem. Starší občané
tehdy jistě ocenili postavení domu
s pečovatelskou službou v Bohušově
ulici. Jmenovat bych mohl i další
záležitosti významné pro Planou,
které se za působení pana Kalaše ve
funkci starosty odehrály. I po letech
mu patří náš dík.
Přeji panu Miroslavu Kalašovi prožití
mnoha dalších let ve zdraví, duševní
svěžesti a rodinné pohodě.
Ing. Karel Vrzala

Zápis do městské kroniky
2013
Součástí zápisu o dění ve městě je
také informace o činnosti spolků,
které ve městě v daném roce
působily.
Prosím
proto
jejich
předsedy, vedoucí, tiskové mluvčí
atd. o předání stručné informace o
činnosti v roce 2013. Tato žádost se
týká i jednotlivců, kteří vyvíjeli
nějakou zájmovou činnost (ve sportu,
kultuře atd.). Ráda bych získala i
informace o tom, co se v tomto roce
změnilo, či zajímavého stalo ve
vesnicích, které patří pod město
Planá.
Informace můžete předat mailem na
adresu:planskymesicnik@seznam.cz
ale také v písemné formě do
podatelny městského úřadu.
Případné dotazy zodpovím osobně
nebo na tel. č. 374 792183.
Děkuji předem za spolupráci.
M.Mertlová, kronikářka

inspirace, dekorace, výrobky a
k dispozici bude také široký sortiment
vhodného dárkového zboží. Chybět
nebude samozřejmě ani jmelí a další
produkty. A ještě jedna důležitá
informace. Zájemci o kvalitní domácí
vánoční pečivo budou mít možnost si
ho u stánku cukrářek objednat na
trzích 30. 11. s tím, že si ho pak
mohou u cukrářek vyzvednout na
vánočních trzích 14. 12. Vánoční trhy
budou tedy tečkou za rokem 2013.
První farmářský prodej v roce 2014
se uskuteční v sobotu 22. 3. a pak
budou následovat další soboty – 19.
4., 17. 5., 14. 6., 12. 7., 23. 8., 20. 9.,
18. 10., 15. 11. a poslední Plánské
Farmářské trhy, rozšířené o vánoční
sortiment, pak proběhnou v sobotu
13. 12. 2014. Pořadatelé děkují
všem, kteří svoji hojnou účastí a
neutuchajícím zájmem podporovali i
v letošním roce farmářský prodej a
prospěšnou existenci tohoto trhu v
Plané a přejí pohodové i klidné
Vánoce a šťastný nový rok 2014.
Jiří Fejt, Erion Production Planá

Voda pro život v Plané

Plánské farmářské trhy…
…se letos naposledy uskuteční, jak
jsme již s předstihem ohlásili,
v sobotu 30. listopadu od 9 hodin
v Sadové ulici u Hornického muzea.
Jejich sortiment bude samozřejmě
přizpůsoben tomu, že se konají na
rozhraní podzimu a zimy. I přesto
tam návštěvníci trhů naleznou, jako
vždy, dostatek zajímavých farmářských i mnoho dalších produktů
moderní a zdravé výživy. A abychom
neošidili naše věrné návštěvníky o
akci v posledním měsíci letošního
roku – připravili jsme na sobotu
14. prosince od 9 hodin až do
odpoledne u Hornického muzea jistě
vítanou obměnu farmářských trhů:
Vánoční trhy, kde si kromě
tradičního sortimentu potravinářských
a mléčných výrobků, uzenin, ryb, ale
také oblíbených cukrářských výrobků,
koření a dalších produktů, budete
moci nakoupit i rozličné vánoční
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Není pochyb o tom, že čistá voda
je nejdůležitějším předpokladem pro
lidský život. Toho si byli jistě vědomi i
naši předchůdci na plánské radnici
a díky jejich předvídavosti a úsilí
máme nyní v našem městě
vybudován zajímavý a poměrně
unikátní systém zásobování pitnou
vodou.
Zajímavým dokumentem je Výměr
okresního hejtmanství v Plané
z 18.12.1929. V něm se na základě
vodoprávního řízení ve smyslu
zákona č. 71 z 28.8.1870 povoluje
stavba vodovodu pitné a užitkové
vody pro město Planá. V té době byla
Planá zásobována vodou ze dvou
vodovodů: vodovod na vodu užitkovou byl vybudován v roce 1888.
Na tento vodovod bylo připojeno
112 domů, 17 výtokových stojanů
a 7 požárních hydrantů.
Vodovod na vodu pitnou byl vybudován v roce 1908. Tímto vodovodem bylo zásobeno 9 výtokových
stojanů a 2 veřejné vodní nádrže. Pro
nedostatek tlaku nebyla tato pitná
voda zavedena do domů.
Citovaný „výměr“ okresního hejtmanství uvádí: „Zvláště voda užitkového vodovodu jeví se býti velice
pochybnou, což mělo za následek
opětovná onemocnění tyfem střevním. Konečně nutno uvážiti, že větší

část domů jsou domy se štítem a
podle starého zvyku v podkroví
těchto
domů
jsou
uloženy
zemědělské produkty, zvláště seno a
sláma, čímž by v případě požáru pro
nedostatek vody mohla vzniknouti
ohromná škoda…. Z předu uvedeného jest dostatečně zjevno, že nutnost
zaopatření bezvadné pitné vody
v dostatečném množství jeví se plně
odůvodněnou…. Jelikož se v bezprostřední blízkosti Plané nenalézá
potřebné množství pitné a užitkové
vody, předvídá projekt provedení
společného vodovodu na pitnou a
užitkovou vodu a zachycení pramenů
v měšťanském lese. Prameniště jest
vesměs zalesněno a prosto lidských
usedlostí, takže v tomto území může
být zachycena voda v každém ohledu
bezvadná, což jest také z dosavadního chemického zkoumání dosud
nezachycených pramenů vidno.“
Od roku 1930 je tedy Planá
zásobována vodou přivedenou z pramenišť v lesích nad Broumovem.
Současní plánští zastupitelé chtějí
pokračovat ve snahách svých
předchůdců o zabezpečení funkčních
a stabilních zdrojů pitné vody. Proto
byl v letošním roce zpracován projekt
rekonstrukce velké části původního
vodovodního přivaděče a v návrhu
rozpočtu na rok 2014 je zahrnuta
investice do tohoto přivaděče ve výši
přes 6 milionů korun.
Aby si naši občané i návštěvníci
našeho města více uvědomovali
důležitost a unikátnost místního
systému zásobování vodou, rozhodli
se letos členové Kulturního a
okrašlovacího spolku KOS vybudovat
za použití dotace z programu Leader
naučnou stezku s názvem „Voda pro
život v Plané“. Tato stezka by měla
„zviditelnit“ systém plánských kašen,
potom také původní oblast zdrojů
pitné vody nad koupalištěm a rovněž
soustavu vodojemů nad Planou.
U 6 stávajících kašen (a také na
místě 2 již zaniklých) budou umístěny
kamenné patníčky s různými reliéfy
vztahujícími se k fenoménu vody.
Dále bude stezka v terénu vyznačena
dřevěnými vyřezávanými patníky a
osazena dvěma informačními tabulemi. Realizace proběhne během
příštího roku. Celá akce je založena
na práci dobrovolníků. Kdo z vás
bude mít zájem, může klidně přiložit
také ruku k dílu.
Já osobně mám, co se týče vody
v Plané, ještě jedno přání. Ze šesti
kašen, které v Plané máme, jsou

pouze ty dvě na náměstí upravené a
funkční. Letos přibyl jeden výtvarný
objekt do kašny na autobusovém
nádraží, doufejme, že se v příštím
roce podaří tuto kašnu plně
zprovoznit a upravit její bezprostřední
okolí. Moc bych si přál, aby se
podařilo podobným způsobem vylepšit ještě některé další kašny.
V nově upravené Slepé ulici je pěkná
kašna, která by stála za zprovoznění.
Ale zejména kašna naproti zámku si
přímo říká o nějaké to výtvarné dílo a
proudící vodu.
Pavel Nutil, místostarosta

Srdečně vás zveme na program
Vánoce v Plané, který se uskuteční
ve čtvrtek 19. prosince. V rámci
pestrého programu, který připravujeme ve spolupráci se ZŠ Planá,
DDM Planá a MKS Planá, se můžete
zúčastnit VÝLETU ANDĚLŮ tradičně
v andělském
kostýmu
(andělská
křídla si můžete všichni bez rozdílu
věku přijít vyrobit do DDM).
Začátek celého programu bude
v 16.30 hod. u školy Na Valech
a KOS v rámci tohoto programu
připravuje vystoupení divadelního
kroužku dětí z Plané a vystoupení
účastníků semináře scénického čtení.
Zároveň jsme pozvali profesionální
divadlo Buchty a loutky z Prahy
(mnohé zaujalo v programu Výletnění
2013) s jejich půvabnou vánoční
pohádkou „Andělíček Toníček“ (od
18 h v kostele Sv. Petra a Pavla).
Děkujeme všem našim příznivcům za
jejich účast, ať na kulturních akcích,
nebo na akcích dobročinných v roce
2013 a přejeme všem kulturní
rozhled a životní nadhled v roce
2014! A v příštím roce se na vás
těšíme na VÝLETNÍM BÁLE v sobotu
1. března v Plánském biografu.

Jarmarky s Albertem
V sobotu 14. prosince od 9 do 17
hodin se konají v obchodním centru
Olympia Plzeň vánoční trhy, na
kterých děti z dětského domova
Čtyřlístek Planá nabídnou ke koupi
své výrobky. Projekt „Jarmarky
s Albertem“ organizuje obecně prospěšná společnost Spolu dětem ve
spolupráci s nadačním fondem
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Albert. Těšíme se na vás, u nás si
určitě vyberete a dárkem od nás
potěšíte sebe i své blízké.

Římsko-katolická církev
v Plané
Náš adventní a vánoční program
mimo pravidelný pořad bohoslužeb:
Rorátní mše svaté v úterý 3., 10. a
17. prosince jsou v 6 h – večerní mše
sv. není.
Koncert v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Plané v neděli 22. prosince
v 17 h – CANTINO z Mariánských
Lázní.
Půlnoční bohoslužby 24. prosince:
15 h Ch. Újezd, 16 h Z. Chodov,
24 h Planá; (možná ještě 22.30 h
Ch. Planá při zájmu).
25.12. Boží hod vánoční, 9 h Planá,
11 h Broumov, 14 h Lestkov.
26.12. Sv.Štěpána, 11 h Dolní
Jadruž, 14 h – Otín (odtučňovací
mše).
29.12. Sv. Rodiny – mše sv.
v nedělním pořádku.
31.12. v 15 h Planá – mše sv.
poděkování za rok.
1.1.2014 Panny Marie – Nový rok,
v 11 h Planá.
3.1. Planá v 15.30 – adorace a mše
sv. poté, (setkání na faře).
4.1. v 8.30 Tříkrálové koledování pro
Charitu (děti, hlaste se do 22.12.
u nás).
5.1. Zjevení Páně – nedělní pořádek
a svěcení vody a darů.

Na návštěvu za přáteli
v bavorském Bogenu
Kvapem se blíží Vánoce. Každé dítko
se těší na tyto svátky! A žáci naší
školy mají o důvod více se těšit.
V rámci projektu „Od kamarádství
k přátelství“ pojede výběr žáků na
předvánoční návštěvu za svými
kamarády do bavorského Bogenu.
Tato návštěva bude závěrečnou
akcí projektu spolufinancovaného
Česko-Německým Fondem Budouc-

nost. Díky tomu finanční výdaje
nezatíží rodiny.
Se dvěma předchozími částmi
projektu, školní olympiádou
a
výměnným pobytem v Praze, jsme
Vás seznámili v předchozích číslech
měsíčníku. Obě akce proběhly velice
dobře. Žáci, jak čeští tak i němečtí,
byli velice spokojeni. Jakpak by ne,
během pořádaných akcí navázali
osobní kontakty s žáky německými.
Při olympiádě se řídili heslem
„Ve zdravém těle zdravý duch“. Na
výměnném pobytu utužili přátelství a
poznali nádherné památky hlavního
města.
Určitě Vás zajímá, čím se budou
zabývat naši žáci v Bogenu. Seznámí
se se střední školou, která nese
jméno jedné z patronek Česka, a sice
svaté Ludmily. Potkají se s přáteli,
se kterými absolvovali výměnný
pobyt, zúčastní se vánočního koncertu na této škole. Potěší se vánoční
atmosférou na vánočních trzích ve
Straubingu.
V příštím čísle měsíčníku se naši žáci
určitě
pochlubí
svými
zážitky
z návštěvy.
Mgr.S.Gomoláková

Městská knihovna
Pohádky jsou jako řetěz, obepínají
svět a spojují lidi odevšad.
– Jan Werich

Městské kulturní středisko
- knihovna Planá pořádá:

V našem dětském oddělení se
v listopadu
uskutečnilo
první
odpoledne s pohádkou. Nápad na
hlasité čtení pohádek se zrodil
v hlavě paní Nové – vedoucí MKS.
Svůj hlas a úžasný přednes
propůjčila
k
této
akci
paní
Neubergová. Výběr pohádky, propagace a zázemí v dětském oddělení
pak bylo na nás – pracovnicích
knihovny. A proč tento článek vůbec
píšu? Je to vlastně poděkování
rodičům, že si našli čas a přišli se
svými dětmi do knihovny.
Na začátku totiž byla nedůvěra a
strach z toho, že prostě nikdo
nepřijde. Připravily jsme do půjčovny
deset sedaček pro děti a šest židlí
pro jejich doprovod. Už před půl
pátou, kdy čtení mělo začít, bylo
jasné, že to stačit nebude. Rychle
jsme přidávaly sedačky a přinášely
další židle. Nakonec tu před námi
sedělo 26 dětí. S nimi maminky,
tatínkové a babičky. Byla tu skvělá
atmosféra, posluchači se aktivně
zapojovali do děje pohádky o
Smolíčkovi a na závěr jsme si slíbili,
že se takto budeme scházet každý
měsíc. A protože sliby se mají plnit,
zveme všechny na další pohádkové
odpoledne.
Ivana Vasuková

Odpoledne s pohádkou
2. ČTENÍ POD
VEVERČÍM STROMEM

V dětském oddělení knihovny
vyrostl strom.
Na něm se zabydlely tři
veverky, které sbírají oříšky.
V každém je ukryta jedna
pohádka. Pojďte si s námi
poslechnout, jaká je v dalším
oříšku …
Zveme každého, kdo má rád pohádky,
na jejich hlasité předčítání.

Kde?
Oddělení pro děti
Kdy?
Úterý 10.prosince
V kolik?
V 16.30 hodin
Těšíme se na vaši návštěvu.
Od 2. prosince se můžete v oddělení
pro děti zapojit do naší tradiční akce
– Řetízkování. Po celý advent
budeme vyrábět vánoční řetěz
z proužků papíru. Vše potřebné bude
k dispozici v knihovně a vy jen
můžete přispět svým kouskem
řetězu, který napojíme na další a
další a další … (v roce 2011 měl
řetěz 16 metrů, v roce 2012 už 56
metrů !!! )
Přejeme všem čtenářům krásné a
klidné prožití svátků. V novém roce
se na vás bude těšit Ivana Vasuková
a Lucie Šrajerová.
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Vánoce v knihovně
Chcete prožít adventní večer mezi
knihami? Přijďte v pátek 13. prosince
do dětského oddělení. Ozdobíme
společně stromeček, vyrobíme si
vánoční dekoraci a hlavně si budeme
číst a povídat si o Vánocích.
Ochutnáme nejen vánoční náladu,
ale také vánoční cukroví (můžete
přinést něco dobrého z domova pro
ostatní). Akce se bude konat od 16
do 21 hodin pro každého, kdo zná
cestu do knihovny a má rád knížky.
Přineste si 20 Kč (nákup materiálu
na dekoraci, kterou si odnesete
domů). Důležitá podmínka účasti všechny děti musí mít po skončení
akce doprovod domů !!
Předběžné přihlášky (jméno, příjmení, věk a kontaktní telefon) můžete
posílat na knihovna@muplana.cz,
zavolat: tel. 374 792 721 nebo
domluvit přímo v knihovně do středy
11.prosince.

Dům dětí a mládeže
v prosinci
Na závěr roku vyhlásil DDM
výtvarnou soutěž na téma „Zlatá
hvězda anděla“. Soutěže se mohou
zúčastnit
jednotlivci
ve
dvou
kategoriích a to děti od 3 do 7 let a
děti od 7 do 15 let. Ve třetí kategorii
mohou soutěžit kolektivy (nejen
dětské). Zadáním soutěže je hvězda
minimální velikosti A4, na které se
objeví zlatý odstín. Všechny hvězdy
vyzdobí kostel sv. Petra a Pavla.
Hvězdu je možné odevzdat v DDM,
přespolní ji mohou zaslat na naši
adresu
poštou.
Uzávěrka
je
15.prosince.
DDM hledá kolegu pro vedoucího
kroužku stolního tenisu, Josefa
Staňka. O stolní tenis je velký zájem,
v současné době máme přijato 17
žáků a zájemci se stále hlásí, my
je však už nemůžeme přijmout.
Uvítáme proto rádi mezi námi posilu.
Pokud máte zájem, přijďte se
domluvit do kanceláře DDM nebo
mě kontaktujte na tel.: 774 410 813.
Pokud pro Vás stolní tenis není
zrovna „to pravé ořechové“ a chcete
nabídnout DDM jinou aktivitu, přijďte
nebo zavolejte na výše uvedený
telefon.
Na vánoční prázdniny připravujeme
pro členy zájmových kroužků tři
turnaje a to: 27.12. Tenis (vedoucí:
František Šilhavý), 29.12. Minitenis
(vedoucí: Jiří Bařák), 30.12. Stolní
tenis (vedoucí: Josef Staněk).

Ráda bych touto cestou poděkovala
všem sponzorům, kteří se letos
rozhodli
podpořit
Mikulášskou
nadílku. Velké díky patří také paní
starostce Martině Němečkové a panu
Janu Teplíkovi z Hornicko-historického spolku, kteří s přípravou akce
pomáhají.
Závěr roku je v DDM opravdu pestrý.
Předvánoční čas jsme zahájili
výtvarnou dílnou na téma adventní
věnce a máme před sebou mnoho
akcí, jejichž výčet najdete v kulturním
kalendáři.
Miroslava Vlášková

Vánoční tenisový turnaj
TJ Sokol Planá pořádá 29. ročník
Vánočního turnaje ve stolním tenisu
pro neregistrované hráče ve čtvrtek
26. prosince (2. svátek vánoční) od
9 hodin v tělocvičně školy Na Valech.
Přihlášení na místě od 8.30 hod.,
startovné 20 Kč. Upozornění – budova školy je pouze temperovaná.
J. Staněk

50 let MŠ v Plané
V tomto roce slaví Mateřská škola
Havlíčkova již 50 let. Při této
příležitosti se konalo 8. listopadu
setkání všech pracovníků, kteří ve
školce pracovali nebo pracují.
V jedné ze tříd přivítala současná
ředitelka p. Naděžda Kvasničková
všechny hosty – bývalé pedagogické
pracovnice, ostatní zaměstnance a
paní starostku s panem místostarostou a tajemnicí našeho města.
Podzimní muzikál si pro přítomné
připravily děti ze 4. třídy pod vedením
p. uč. Nápravníkové a p.uč. Kunické.
Adélka a Tomášek se zhostili role
Červené Karkulky a vlka. A tento
kulturní program završila děvčata –
Andrea
Davidová,
Natálka
Havlíčková a Klárka Balážová svým hudebním vystoupením. Paní
ředitelka připomněla, co se za celých
50 let ve školce změnilo. Nechyběly
slzy dojetí, které vystřídala jednotlivá
setkání, vyprávění. Nejvíce se vzpomínalo nad fotografiemi.
Setkání bylo příjemné a my bychom
rádi poděkovali všem, kteří se podíleli
na přípravě celé akce – děvčatům
z plánského učiliště, která připravila
výborné občerstvení, Lucii Koronové,
Tereze Chalupné, Kubovi Kunickému
a Matyáši Vivodíkovi za pomoc při
setkání, p. Lieblové za vytištění
pozvánek, manželům Havlíčkovým
za přípravu hudebního vystoupení
s děvčaty, dětem za krásné kulturní
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vystoupení,
p.Boháčové
a
p.
Fundové za zapůjčení fotografií a
samozřejmě pracovnicím MŠ, které
věnovaly spoustu času při přípravách.
Velký dík patří všem, kteří na setkání
přišli a společně vytvořili příjemnou
atmosféru. Nezbývá než školce
popřát do další padesátky plné třídy
dětí a všechno jen to nejlepší.
Lenka Vivodíková

Návštěva Městské knihovny
v Plané
V listopadu navštívili žáci prvního
stupně naší školy Městskou knihovnu
v Plané. Paní knihovnice Ivana
Vasuková měla pro nás připravený
zajímavý program, který děti zaujal
a přijaly ho s velkým nadšením.
Nejdříve dětem vysvětlila, jak se mají
ke knihám chovat a kde knížky pro
ně určené v knihovně najdou.
Popsala jim rozdíly mezi pohádkou,
poezií a naučnou literaturou.
Přečetla dětem úryvky z pohádkových knížek a přidala i dvě
básničky.
Také seznámila naše žáčky s provozem knihovny, možností registrace a
půjčování knih, což je velmi potěšilo.
Paní knihovnice měla pro děti
připravenou i soutěž, která se týkala
jejich pohádkových a čtenářských
znalostí. V soutěži doplňovaly názvy
pohádek a pohádkových dvojic. Za
správné odpovědi je čekala sladká
odměna. Poté jsme si prohlédli
zázemí dětského oddělení knihovny
a prolistovali knížky.
Už teď se těšíme na další předvánoční povídání s paní Vasukovou,
která nám nabídla výklad o slavení
Vánoc v jiných státech Evropy. Ve
škole jsme si o knihovně ještě
povídali a děti nakreslily obrázky, na
kterých ztvárnily své oblíbené knížky
a to, co se jim v knihovně líbilo.
Silvie Biroščáková, SOU a ZŠ, Planá

GeoLoci Landart
Mohlo by se zdát, že ta slova
znamenají starověké zaklínadlo, ale
tak tomu není. GeoLoci je
název
jednoho ze čtyř národních geoparků
v České republice. Geopark označuje
geologicky cenné území, ve kterém
je ve spolupráci s místními obyvateli
a organizacemi rozvíjena aktivita na
podporu rozvoje oblasti, návštěvnosti
a vzdělanosti. Existuje Světová síť
geoparků
UNESCO
a
také
celoevropská síť včetně těch čtyř v

Čechách. Nás může těšit, že právě
Planá
společně
se
Stříbrem,
Konstantinovými
a
Mariánskými
Lázněmi je součástí Geoparku GeoLoci. V rámci programu Krajina žije je
každoročně pořádán festival umění
v krajině. Loni to bylo přírodní divadlo
poblíž Konstantinových Lázní. Letos
proběhl v okolí Plané Land-art
workshop. Těch cizích slov už bylo
dost, tak budeme raději říkat umění
v krajině. V zarostlém lesíku mezi
Planou a Chodovou Planou, kde se
říká u Madonky,vytvářeli mladí umělci
z Čech a Bavorska společně se
svými
profesory
krajinnou
architekturu z čistě přírodních a
místních materiálů. Ke slovu přišly
červené jeřabiny, suché větve,
kameny, kmeny stromů, kapradí,
houby, šnečí ulity a hlavně výborné
nápady. U každého díla musíte
zapojit mnoho představivosti, ale o
tom tohle umění je. Háček však
spočívá v tom, že v krátkém čase dílo
pomine a většinou zůstane pouze
fotografická dokumentace. Po tomto
festivalu přece jenom něco zůstane.
Pěkně upravený vycházkový okruh
s původními opravenými lavičkami.
Ten natrefíte vcelku jednoduše. Na
stezce do Chodové Plané najdete
dřevěný ukazatel
s nápisem
Madonka a dále už vás cesta navede
sama. Určitě ještě po nějaký čas
uvidíte dost výtvorů Land-artu,
kterými budete překvapeni, a při tom
ještě uděláte něco pro svoje tělo.
Celou akci má na „svědomí“ Národní
geopark GeoLoci ve spolupráci s
Městem Planá a
Kulturním a
okrašlovacím spolkem Planá KOS.
Více se dozvíte na
http://geoloci.webnode.cz/krajina-zije-/,
fotografie pak najdete na facebooku
města Planá.
Miloslav Antropius

skutečnost, že rozhodce si vybírá
věřitel a ten pak nemůže být
nestranný jako soud,“ upozorňuje
Michala Baslová, dluhová poradkyně
společnosti Člověk v tísni.
Dluhoví poradci dále narážejí na
problémy
s
tzv.
oddlužením.
„Insolvenční
zákon
umožňuje
předluženým lidem situaci řešit a
postupně se zbavit závazků. Na tento
institut se však navázala řada
subjektů, které zneužívají důvěry
občanů, k oddlužení jim nepomohou
a dostávají je naopak do dalšího,
ještě většího zadlužení,“ vysvětluje
Michala Baslová.
Třetím představovaným tématem je
exekuce. „Řada lidí má z exekuce
neúměrnou obavu a než by ji
připustili, raději se dále zadluží. Je
důležité si uvědomit, že v exekučním
řízení má každý práva daná
zákonem,
jako
je
nárok
na
nezabavitelné finanční minimum,
nezabavitelné vybavení domácnosti
apod.,“ doplňuje Michala Baslová.
V případě problémů spojených se
zadlužením - ať už problémy nastaly,
nebo se jim chce člověk vyhnout - je
vždy dobré požádat o odbornou radu.
Tu zdarma poskytují sociální služby
či pracovníci soc. oddělení obecních
a městských úřadů.

Blahopřejeme…
… těm plánským občankám a
občanům, kteří v měsíci listopadu t.r.
oslavili svá životní jubilea.
Jsou to paní a pánové Libuše
Dezortová, Jaroslav Ficnar, Jana
Fleisigová, Miroslav Kalaš, Juliana
Klejnová,
Miloslava
Korandová,
Marie Otavová, Pavel Petrlík, Dušan
Sedliak, Zdeňka Setínská, Jiřina
Škápíková, Eugenie Waagnerová,
Julia Žižaková.

Půjčky, oddlužení a exekuce
– na co si dát pozor
V Tachově se 27. listopadu
uskutečnila beseda se zástupci
společnosti Člověk v tísni. Beseda
byla zaměřena na problematiku
předlužení a měla upozornit na
některé pasti, se kterými se může
setkat kdokoli, kdo řeší svoji
svízelnou finanční situaci.
Společnost varuje před rozhodčí
doložkou v úvěrových smlouvách.
Jde o ujednání, ve kterém se dlužník
a věřitel domluví na tom, že případné
budoucí spory bude řešit rozhodce,
nikoli soud. „Hlavním problémem je

Poděkování
Moje poděkování za perfektní zákrok
při záchraně života mého manžela
patří pracovníkům interní ambulance
nemocnice Planá. Přesto, že se o
stavu zdravotnictví nehovoří nejlépe,
mně nezbývá, než chválit.
Děkuji tímto p. MUDr. Pavcovi, jeho
sestřičkám, pí Kudrnové a pí
Mansfeldové, jakož i sestře záchranky pí Hudlerové a sanitáři p. Bubnovi.
Osádku druhé sanity ZZS neznám,
ale i jim patří můj vřelý dík. Všichni se
vzorně postarali o mého manžela při
jeho záchraně a jeho převozu do FN
Plzeň. Takový přístup jsem před tím
viděla snad jen ve filmu, ale dne
22. října jsem to viděla na vlastní oči.
Ještě jednou dík Vám všem
zdravotníkům.
Vděčná Kateřina Štirská, Planá

Cesta za betlémem
Nenechte si ujít netradiční výstavu
betlémů (jesliček) u nás v Plané.
V předešlých dvou letech jste měli
možnost vidět výstavku betlémů
v podkrovním sále MěKS. V letošním
předvánočním
čase
nejrůznější
plánské jesličky ozdobí některá okna
a výlohy domů na náměstí Svobody
a ulici Dukelských hrdinů. Tato
netradiční výstava bude pojatá také
jako malá soutěž, O nejhezčí vánoční
aranžmá s betlémem. Hlasovací
schránka bude umístěna v budově
MěKS (č.p.56) -přízemí městské
knihovny a hlasovací lístky budou na
propagačních
letácích
akce.
Inspirace pro Vás – udělejte si
příjemnou procházku a prohlédněte
si je, uvidíte,zda najdete všechny.

Půjčky pro podnikatele!!!!
Rychlé a snadné vyřízení bez
zbytečného papírování.
Bez poplatků a registrů.
Telefon 608 744 386
nebo e-mail:
vaclavlintner@seznam.cz
Hledám podnájem/prodej
bytu 2+1v Plané
pro matku s malou dcerou
tel.: 724 745 821
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Památník 82 lidických dětí
a Planá?
Proč ten otazník v nadpisu? Jaký je
vztah mezi památníkem lidických dětí
a naším městem? Mnozí z vás jistě
zaznamenali, že mezi významnými
osobnostmi, které z rukou pana
prezidenta Zemana obdržely 28. října
státní vyznamenání či významná
ocenění, byla též sochařka Marie
Uchytilová, in memoriam. Ocenění
za ni převzala její dcera.
Marie Uchytilová zemřela dne
16. listopadu 1989 v necelých
65 letech. Krátce před tím dokončila
celé sousoší 82 lidických dětí
v sádře, jeho odlití do bronzu už se,
bohužel, nedožila. Měla za sebou
dlouholetou
uměleckou
tvorbu,
vytvořila řadu významných sochařských prací, mimo jiné také byla
autorkou návrhu československé
koruny, která byla v oběhu téměř
30 let.
Její vztah k Plané se odvíjel od toho,
že zde žila její celoživotní kamarádka, a tou byla paní Jindřiška

Vrzalová, jejíž nekrolog jsme si
přečetli v říjnovém vydání PM. Marie
Uchytilová za ní do Plané často
jezdila, strávila zde i několik
příjemných
dovolených.
Paní
Vrzalová samozřejmě věděla, čím se
sochařka zabývá a čemu doslova
zasvětila celý svůj život – to byl již
zmíněný památník. Možná si leckdo
vzpomene, že asi tak před třiceti lety
organizovala paní Vrzalová na
školách mezi žáky i školskými
pracovníky peněžní sbírky a také
sbírky barevných kovů pro památník.
Poslední sbírka – peněžní – se
konala počátkem 90. let a plánští
občané nezůstali neteční. Byť to byly
jen malé kapky, přece i ty přispěly
k tomu, že se nakonec celoživotní
dílo Marie Uchytilové úspěšně
dovršilo v roce 2000, kdy byl celý
památník se všemi 82 sochami
dokončen a instalován v Lidicích.
Paní Vrzalová k tomu také svojí
snahou pomohla a za to jí patří ještě
dodatečné poděkování.
(MM)
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Lékárně Pod věží je 15 let
Dne 14. prosince
uplyne 15 let od
chvíle, kdy do naší
lékárny vstoupili
první
pacienti,
klienti, zákazníci.
Od té doby jich
naší
oficínou
prošly stovky.
Chtěla bych vám
všem, kteří jste
nás během těch
15 let navštívili, poděkovat za důvěru,
kterou jste nám tímto vyjádřili. Velice
si toho vážíme a i nadále se budeme
snažit tuto důvěru nezklamat.
Chci poděkovat i všem lékařům, se
kterými jsme při naší práci přišli do
kontaktu a s kterými jsme, myslím,
vždy došli k domluvě, jež byla ku
prospěchu pacientů.
Přeji vám všem i nám hodně zdraví a
těšíme se nashledanou.
Mgr. Ivana Tomášková a kolektiv
Lékárny Pod věží v Plané

Lesní společnost Přimda, a.s.

Půjčky pro každého!!

hledá vhodné kandidáty na pozice
operátor harvestoru a operátor
vyvážecí soupravy J.Deere.
Jedná se o práci na plný úvazek,
jednosměnný provoz.
Zájemci se mohou informovat
na čísle telefonu 602 261 400,
ing. Petrus.

Půjčky bez poplatků, registrů,
i bez příjmu.
Rychlé schválení
bez nutnosti os.schůzky.

Veterinární péče
- až k Vám domů
Patří Vaše zvíře mezi ta, která jsou silně
stresována již pouhou cestou autem?
Nebo máte problém s dopravou k veterináři?
Ráda přijedu já za Vámi! Jaké úkony lze
provést u Vás doma?
- drobná ošetření a základní vyšetření,
vakcinace, odčervení, střihání drápků, čištění
uší, vystavení očkovacího průkazu, pasu,
čipování, odběr krve, eutanázie, konzultace
dalšího postupu, distribuce krmiv,
veterinárních diet atd.

Telefon 608 744 386 nebo
Mail: vaclavlintner@seznam.cz
TRUHLÁŘSTVÍ

- MARTIN KVĚTOŇ -

Krásné prožití svátků vánočních a
šťastný nový rok 2014 Vám přeje
KADEŘNICTVÍ,
Dukelských hrdinů 102.

Jana Svěchotová:
604 429 796
Markéta Dlouhá:
605 317 957
Tip na vánoční dárek:
dárkový kupón, balíček
vlasové kosmetiky,
vlasové doplňky.

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

Těšíme se na Vaši návštěvu
v novém roce.
Jana a Markéta

MVDr. Eliška Janochová,
tel.: 776 377 073

Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád a malování
schodišť

Vlastimil Švejda
Telefon

374 794 895, 737 925 664

Plánské služby
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.

Telefon č. :
604 898 283, 374 756 230,
725 958 132
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PLÁNSKÝ BIOGRAF
Pondělí 2.prosince
20.00 hodin
vstupné 60 Kč

PROSINEC 2013
USA
119 min.

RIDDICK
Zrazen vlastními druhy a ponechán
napospas smrti na pusté planetě. Riddick
bojuje o přežití proti cizím predátorům a
stává se silnějším a nebezpečnějším, než
kdykoliv předtím.

Úterý 3.prosince
16.00 hodin
vstupné 20 Kč

ČR
63 min.

VÁNOČNÍ POHÁDKY
Pásmo vánočních pohádek pro nejmenší
např.Vánoční stromeček, Krakonoš a
škola, Budulínek Mandelinka, Jak šli
nadělovat…
Pohádka s dozorem

Sobota 7.prosince
17.30 a 20.00 hodin
vstupné 60 Kč

ČR

Neděle 8.prosince
16.00 hodin
vstupné 20 Kč

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
ČR
63 min.

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE
Nejznámější pohádkové příběhy O makové panence, Říkání o víle
Amálce, O loupežníku Rumcajsovi,
Pohádky z mechu a kapradí, Maxipes Fík
atd.
Pohádka s dozorem

Úterý 10.prosince
17.00 hodin
vstupné 50 Kč

USA
95 min.

JÁ, PADOUCH 2
Pokračování úspěšného animáku pro
děti. Může být napravený padouch vůbec
ještě zábavný? Když už nechce vůbec
nic ukrást? Gru naštěstí neskončí jako
obyčejný civil, protože má stále schopnosti, které by leckdo rád využil.

100 min.

PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
Nejnovější
český
premiérový
film
s Josefem
Abrhámem
a
Libuší
Šafránkovou v hlavních rolích. Vánoční
čas umí přinášet podivuhodné příběhy,
vtipné historky i nostalgii. Příběh o dvou
rodinách, které se rozhodly, že Vánoce
jsou prostě od toho, aby se konaly dobré
skutky a přání se plnila za každou cenu.

1.prosince, náměstí Svobody
První adventní neděle

Tradiční rozsvícení
vánočního stromu
16.00 - 19.00 h - malý vánoční
trh s teplým občerstvením
17.30 h - slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
Sváteční slovo paní starostky
Martiny Němečkové
a pana faráře Jaroslava Šaška.
Hudební vystoupení souboru
zobcových fléten ze ZUŠ Planá
a mužského vokálního kvintetu
Hlasoplet z Plzně.

2. - 8.prosince 9.00 – 18.00 h,
Plánský biograf – Vánoční trhy
Prodej řemeslných výrobků (proutí, šité
hračky, keramika, perníčky, bižuterie –
spousty vánočních dárků…)
Doprovodný program:
2.prosince 16.00-18.00 – improvizovaný
fotoateliér – vánoční fotodárky
3. prosince 14.00-16.00 – výtvarná dílna
ZVONEČKY (DDM – vstupné 30 Kč)
6. prosince 14.00-16.00 – výtvarná dílna
NAMALUJ SI HRNÍČEK (vstupné 30 Kč)
Souběžný program kina.

Cesta za betlémem od 6.12. –
netradiční plánská výstava betlémů
(jesliček). Čti uvnitř čísla.

Středa 11.prosince
ČR
16.00 hodin
vstupné 20 Kč
61 min.
HVĚZDA BETLÉMSKÁ

Pondělí 16.prosince
20.00 hodin
vstupné 90 Kč

USA
52 min.

BERGMAN A MAGNANI
Jako dva silné živly - Ingrid Bergmann a
Anna Magnani byly dvě osudové ženy
v životě
nejuznávanějšího
režiséra
Hollywoodu
své
doby,
Roberta
Rosselliniho. Dokument, který odkrývá
vášnivé a dramatické milostné vztahy
těchto velikánů světového filmu.

Středa 18.prosince
16.00 hodin
vstupné 20 Kč

ČR
64 min.

KAMARÁD KAPŘÍKŮ
Čtyři krásné předvánoční pohádky
Kamarád kapříků - pohádka o vodníkovi
Čepečkovi (35 min.), Krtek a paraplíčko
(8 min.), loutkový BU BU BU (13 min.)
a Štaflík a Špagetka (8 min.).

Pátek 20.prosince
17.00 hodin
vstupné 30 Kč

USA
105 min.

ŠMOULOVÉ 2

Pásmo animovaných pohádek jako
Hvězda Betlémská, Krtek a zelená
hvězda, Cvrček a housličky, Rézi a Brok
na vánočním trhu a jiné.

V pokračování rodinné komedie Šmoulové
vytvoří zlý čaroděj Gargamel pár nezbedných
stvoření podobných Šmoulům, tzv. Neplechy a
doufá, že s jejich pomocí získá všemocnou
kouzelnou šmoulí esenci, jenže ….

12.prosince 14.00 – 18.00 h

22.prosince 17.00 h,

Vánoční proměny s vizážistkou
Danielou Packanovou.
Milé dámy, udělejte si radost a přijďte si
odpočinout. Výstupem Vaší proměny
bude krásná profesionální fotka – dárek
pod stromeček ? Vstupné 100 Kč.

15.prosince 16.00 h,
Kostel sv.Petra a Pavla
Vánoční koncert - Tak trochu jinak.
Vánoční koledy a populární vánoční
písně v podání DM Bandu, ale i vstupy
milých hostů. Vstupné 50 Kč.

27.prosince - zájezd do Divadla
J.K.Tyla v Plzni na abonentní
představení „ Prodavači snů“.
Odjezd autobusu: u Kapličky
17.20 h, AN Planá 17.30 h
Vstupné 50 Kč.

Slavnostní ohňostroj
1.ledna 0.15 h

17.prosince 15.00-18.00 h
sál MěKS
Perníčkové tvoření - zdobení perníčků
klasickou cukrovou polevou.
Vstupné 30 Kč.

„19.prosince
Sestup Orfeův“.16.30-

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vánoční koncert smíšeného
pěveckého sboru CANTILO
z Mariánských Lázní.
Vstupné 50 Kč.

20.00 h

Sejdeme se jako v
předešlých letech na
náměstí Svobody.
Majitele aut prosíme, aby svá auta
přeparkovali do vyhrazené části náměstí.

Vánoce v Plané

Odjezd autobusu: u Kapličky 17.20 h,
AN Planá
17.30 hu vánočního stromu (vystoupí žáci naší školy s koledami, budete
16.30
– Zpívání
mít možnost zakoupení drobných dárků vyrobených žáky)
ZŠ ul. Na Valech
17.15 – Výlet andělů
od kostela Nanebevzetí Panny Marie
17.30 – Vánoční scénické čtení
Vestibul radnice
18.00 – Pohádka „ Andělíček Toníček“ – Divadlo Buchty a Loutky
PO DOBU PŘEDSTAVENÍ BUDE VCHOD UZAVŘEN
Kostel sv.Petra a Pavla
18.50 – Rozsvícení betlémského světla
Kostel sv.Petra a Pavla
19.00 – Vokální seskupení KVINTETKY
Kostel sv.Petra a Pavla
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KALENDÁŘ – VÁNOCE A ADVENTNÍ ČAS V PLANÉ
Ne

Kdy
1.12.

V kolik
16.00 - 19.00

Co
Vánoční trh na náměstí

Kde
Náměstí Svobody

Kdo
MěKS Planá, DDM

Ne

1. 12.

17.30

Rozsvícení vánočního stromu

Náměstí Svobody

PoNe
Út

2.12.-8.12.

Plánský biograf

3.12.

18.00

Vánoční trh v Plánském
biografu (doprovodný program)
Žákovský koncert

MeKS Planá, DDM,
ZUŠ Planá
MěKS Planá, DDM

Sál ZUŠ Planá

ZUŠ Planá

Čt

5.12.

15.30 - 18.30

Mikulášská nadílka

Hornické muzeum

Út

10.12.

16.30

Odpoledne s pohádkou

Městská knihovna

DDM,
Hornické muzeum,
vstup zdarma
MěKS Planá - knihovna

Út St

14.00 - 16.00

Výtvarná dílna-Andělská
křídla

DDM

DDM,
vstupné 20 Kč

Čt

10.12.11.12.
12.12.

14.00 - 18.00

Sál MěKS

Pá

13.12.

16.00 - 21.00

Vánoční proměny
s vizážistkou
Vánoce v knihovně

So

14.12.

9.00 - 15.00

Vánoční trhy

Ne

15.12.

16.00

PoSt

14.00 - 16.00

Út

16.12.18.12.
17.12.

Prostranství
u Hornického muzea
Kostel
sv.Petra a Pavla
DDM

MěKS Planá,
vstupné 100 Kč
MěKS Planá – knihovna,
Nutná registrace
Jiří Fejt

15.00 - 18.00

Perníčkové tvoření

Sál MěKS

St

18.12.

18.00

Vánoční koncert ZUŠ

Čt

19.12.

8.30 - 14.30

Kostel
sv. Petra a Pavla
Vestibul radnice

Čt

19.12.

16.30 - 20.00

Ne

22.12.

17.00

Pá

27.12.

17.30

Út

z 31.12.2013
na 1.1.2014

9.00 - 18.00

0.15

Městská knihovna

Vánoční koncert -Tak trochu
jinak (DM Band)
Výtvarná dílna-Andělská
křídla

Vánoční prodejní výstava
SOU Planá
Vánoce v Plané - Výlet andělů,
Zpívání u vánočního stromu,
Betlémské světlo
Vánoční koncert - CANTILO
z Mariánských Lázní
Zájezd na abonentní
představení - Prodavači snů
Slavnostní ohňostroj

MěKS Planá ,
vstupné 50 Kč
DDM,
vstupné 20 Kč
MěKS Planá, DDM
vstupné 30 Kč
ZUŠ Planá
SOU Planá

ZŠ, radnice, kostel
sv.Petra a Pavla

MěKS Planá, KOS,
ZŠ Planá

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie
Divadlo J.K.Tyla
v Plzni
Náměstí Svobody

MěKS Planá,
vstupné 50 Kč
Předplatné
MěKS Planá
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