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Slovo starostky
Na prosincovém jednání budou zastupitelé
schvalovat jako vždy rozpočet na další rok.
Největší investicí by mělo být dokončení
rekonstrukce náměstí. Nemalé prostředky
budou navrhovány také na další opravy komunikací a vybudování nových. Připraveny jsou
projekty na dosadbu zeleně, revitalizaci Bohušova vrchu nebo obnovení mokřadu v městském parku. Město se postupně snaží udržovat
v dobrém stavu také budovy, které vlastní.
Mezi ty, které by si zasloužily v nejbližší době
finanční prostředky na rekonstrukci, patří
například poliklinika, budova MŠ v Havlíčkově ulici, budova základní umělecké školy
či domu dětí a mládeže.
Neméně důležitou částí rozpočtu jsou i provozní náklady. Pokud by se tyto neúměrně
zvyšovaly, nemělo by v budoucnu město
finanční prostředky na výše jmenované investice nebo větší opravy. Má-li město zdravě

hospodařit, musí mít své provozní (běžné)
a investiční (kapitálové) výdaje v určitém
zdravém poměru. V poslední době stát přidává městům nejrůznější nové povinnosti,
na které ovšem neposílá finanční prostředky.
Na posledním zastupitelstvu byla diskutována
například bezpečnostní situace ve městě. Ten,
kdo by se měl prioritně zabývat naší bezpečností, je Policie ČR. Ta má ovšem na Tachovsku velký problém s nedostatkem policistů.
Přitom právě na Tachovsku v souvislosti s rostoucími průmyslovými zónami však přibývá
problémových agenturních zaměstnanců.
Zastupitelé budou muset řešit, zda a o kolik
posílit městskou polici, která má však (vzhledem ke svým omezeným pravomocím) sloužit
pouze jako asistence PČR a primárně byla zřízena k úplně jinému účelu. V současné době
má naše městská policie pouze dva strážníky.
Pokud by měla pokrýt svými službami každý

celý den, musela by vzhledem k zákoníku
práce čítat zhruba 18 strážníků. Jeden strážník stojí přibližně půl milionu korun ročně.
Tedy navýšení o 16 strážníků znamená navýšení provozních nákladů o 8 milionů korun.
Pro srovnání – základní škola má náklady
9 milionů a mateřská 2,5 milionu. S finančními prostředky města musíme hospodařit
stejně jako každý z nás doma. Pokud někde
přidáme, budeme muset jinde ubrat (pokud
nechceme město zadlužit). Vzhledem k tomu,
že se v poslední době městu nedaří obsadit
jiná volná místa a opakovaně vypisuje výběrová řízení (například vedoucí odboru kultury,
sociální pracovnice, apod.), bude mít velké
starosti sehnat i nové strážníky MP, protože
nemůže svou nabídkou konkurovat PČR
(platy, výsluha…).
Martina Němečková
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Územní plán našeho města doznal změny
Na posledním jednání zastupitelstva 18. 10.
2017 byla schválena změna územního plánu
města Planá.
Jednalo se v pořadí o první změnu. Původní
územní plán (ÚP) byl vydán 3. 5. 2012.
V průběhu času nám začaly od občanů
a institucí docházet podněty k jeho úpravám. Rovněž i v radě a zastupitelstvu byly
postupně diskutovány některé podněty
na změnu ÚP. Všechny tyto návrhy jsme
shromažďovali a v březnu roku 2015 rozhodlo zastupitelstvo o pořízení změny č. 1
našeho územního plánu.
Chtěl bych Vás s touto změnou krátce
seznámit. Byť se jedná zdánlivě o trochu
nudné téma, vězte, že územní plán je jedním z nejdůležitějších dokumentů, které
zastupitelstvo schvaluje. Co to územní plán
vlastně je? Stanoví se jím funkční využití
všech ploch na celém území obce a základní
prostorové uspořádání zástavby na těchto
plochách. Také uspořádání krajiny, koncepce veřejné infrastruktury, vymezení
zastavěných ploch a koridorů, veřejně prospěšné stavby. Při tvorbě územního plánu
se koordinují veřejné i soukromé záměry
změn v území. Plán určuje podmínky pro
hospodárné využívání zastavěného území
a ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Při jeho tvorbě musí být
respektovány i určité nadregionální zájmy,
jako např. hlavní dopravní koridory, vodní
nádrže, apod.
Zpátky ke zmíněné změně ÚP. K návrhu
zadání se vyjádřily všechny dotčené orgány,
jako například sousední obce, krajský úřad,
orgány ochrany přírody, krajská hygienická stanice, apod. Vybraná projektová
kancelář dokončila návrh změny v březnu
2016. Tento návrh byl na společném jednání projednán s výše uvedenými dotčenými orgány. Upravený a všemi dotčenými
orgány znovu posouzený návrh změny byl
poté zveřejněn veřejnou vyhláškou v dubnu
2017. Počátkem června 2017 následovalo
tzv. veřejné projednání, při kterém mohl
kdokoliv (tedy i veřejnost) vznést své připomínky a námitky. Tyto připomínky byly
poté vyhodnoceny a návrh změny ÚP byl

projektantem podle toho přepracován. Poté
mohly dotčené orgány ještě jednou a naposled uplatnit svá stanoviska. Nakonec byl
dán projektantovi pokyn pro finální úpravu
návrhu změny ÚP pro schválení zastupitelstvem.
Celý proces od zadání změny až do jejího
konečného schválení trval dva a půl roku.
Je tedy jasné, že to je složitý a zdlouhavý
proces, do kterého zasahuje hodně faktorů,
a není možné územní plán měnit každým
rokem.
Zde je několik příkladů změn v území, které
z nové změny ÚP vyplývají:
– vzniká nová průmyslová zóna na Karlíně
a stávající průmyslová zóna se naopak
přiměřeně zmenšuje,

– prostor před nádražím nyní umožňuje
výstavbu přestupního uzlu,
– vzniklo několik nových menších území
pro bytovou výstavbu (nad internátem
SOU, nad benzinkou, na jižním okraji
Vysokého Sedliště, v Pavlovicích),
– východní část centrálního parku může
nyní být využita pouze jako zeleň (dříve
i sportoviště).
S novým zněním územního plánu se můžete
seznámit buď na webových stránkách města
(v levém menu Město Planá – územní plán),
nebo v listinné podobě na odboru výstavby
Městského úřadu Planá nebo v kanceláři
místostarosty.
Pavel Nutil, místostarosta

Co bude s Bohušovým vrchem?
Pro své rozsáhlé porosty nelesní zeleně je
Bohušův vrch funkčním lokálním biocentrem. V západní části se nachází zbytek
někdejšího parku tvořeného hlavně starým
bukovým porostem. Další části tvoří zpustlý
ovocný sad, prorostlý křovinami a náletovými dřevinami.
Podle územního plánu je území veřejnou
zelení, která je jako ostatní plochy veřejných
prostranství přístupná bez omezení, slouží
tedy obecnému užívání.
V současné době tato lokalita neoplývá
zrovna velkou návštěvností veřejnosti.
Město se proto snaží v dohodě s příslušnými
orgány ochrany přírody vymyslet taková
opatření, aby po jejich realizaci návštěvníky
lokalita lákala.
V průběhu předchozích let byla prováděna
seč historické komunikace, realizována
probírka dřevin k zajištění výhledu z věže
a v části lokality při mlatovém chodníku byl
proveden tzv. pozitivní výběr dřevin a nežádoucí dřeviny odstraněny.
Pro letošní rok byly v rozpočtu města také
vyčleněny prostředky na úpravy Bohušova
vrchu.
Po velkém úsilí se podařilo zadat projekt
Regenerace ovocného sadu o ploše 4,5 ha.

Předání projektu v termínu podle objednávky se ale pro velké zaneprázdnění projektanta nepodařilo. Díky tomu se také
nepodařilo zažádat o dotaci, ačkoli to bylo
plánováno.
Přesto budou v rámci tohoto rozpracovaného
projektu ještě letos provedeny přípravné
práce spočívající v seči a odstranění křovin.
Tím bude zajištěn přístup k řešeným ovocným dřevinám za účelem jejich posouzení.
Po dodání dalších podkladů by mělo být
provedeno pokácení těch neperspektivních.
Práce nesmí být provedeny bez souhlasných
písemných stanovisek Agentury ochrany přírody Plzeň, odboru ŽP MěÚ Tachov, správního odboru MěÚ Planá a povolení kácení
vydaného zdejším odborem správním.
Jakmile bude projekt hotov, začne se
s jeho realizací na základě podmínek dotace,
pokud bude získána. Když nebude dotace
poskytnuta, dokončení bude hrazeno z prostředků města. Realizace projektu představuje zejména ošetření zachovávaných
stromů, doplnění sadu novými sazenicemi
ovocných dřevin a realizaci dalších opatření
navrhovaných projektantem.
SO MěÚ Planá

Upozornění na některé záměry prodeje nemovitostí ve vlastnictví města
1) Stavební parcela č. 25/3 o výměře 269 m2
se stavbou občanského vybavení v k.ú.
Svahy sloužící jako hostinec v místní části
Svahy
Jedná se o přízemní zděnou stavbu bez podsklepení a bez podkroví o podlahové ploše
206 m2. Součástí je klubovna, sál, kuchyňka,
chodba, záchody pro muže a ženy, sklad,
bývalá promítací kabina a veranda.
Objekt je napojen na elektřinu a vodovod,
odkanalizování sociálního zařízení je do
žumpy.
Kupní cena min. 160 000 Kč.
V případě více žádostí bude o prodeji rozhodnutu obálkovou metodou.

2) Byt č. 490/3 v bytovém domě v Tachovské
ulici, Planá
Jedná se o byt o velikosti 1+3 v přízemí domu,
podlahová plocha 76,54 m2, pokoj 16,04,
12,95, 8,29, kuchyň 12,66, předsíň 6,84, spíž
1,94, koupelna 4,79, sklep 12,49, kůlna 15,56)
včetně podílu na společných částech domu
č.p. 490 a st.p.č.573/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní – 283/2000.
Připojení na vodu, el., topení etážové, teplá
voda z lázeňského válce, plyn PB.
Kupní cena min. 600 000 Kč.
V případě více žádostí bude o prodeji rozhodnuto obálkovou metodou.
Prohlídku nabízených nemovitostí lze dohod-

nout v sídle Plánských služeb s.r.o., Planá,
Slovanská 110, číslo telefonu 374 756 234.
Kompletní aktuální nabídka nemovitostí
města Planá k prodeji v elektronické podobě
je k dispozici na internetu – oficiální stránky
města Planá – městský úřad – úřední deska –
záměry prodeje nemovitostí.
V tištěné podobě je trvale ke zhlédnutí na
vývěsce umístěné před budovou městského
úřadu.
Další informace o podmínkách prodeje jednotlivých nemovitostí poskytne vedoucí
správního odboru MěÚ Planá, kancelář
č. 8/21, 1. poschodí budovy MěÚ Planá.
SO MěÚ Planá
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Hospic sv. Jiří o.p.s.
Kontaktní informace:
Hospic Sv. Jiří, o. p. s. Tachov
provozovna – nám. Republiky 70,
347 01 Tachov
Iva Csanálosi – vedoucí provozovny,
tel. 605 226 298
Lucie Davidová – koordinátorka péče, tel. 774 413 374
poradna: soc. prac. Bc. Lenka Lašková, středa od 15–18 h.
(nebo po domluvě) pro nemocné a jejich rodiny, kteří potřebují poradit.
email: hospic@hospictachov.cz web: www.hospictachov.cz
facebook: Hospic Sv. Jiří Tachov

Římskokatolická farnost Planá
PODPOŘTE NÁS
Příjmy na naše služby získáváme z darů
grantů, proto
vděčni
Vás asrdečně
zve budeme
na:Planá
Římskokatolická
farnost
Římskokatolická
farnost
Planá
za váš dar na transparentní účet
2400 723 426 / 2010.
Nebo vás
srdečně
Římskokatolická
Vás
zve
Vás srdečně
srdečněfarnost
zve na:
na:Planá
Vás srdečně zve na:

uvítáme v Klubu přátel hospice … protože každá rodina potřebuje
přátele…zvláště když někteří odcházejí.
Klub je společenstvím lidí, kterým není lhostejné, jak končí naše životy
a snaží se tuto situaci změnit a podporují nás měsíčně částkou alespoň 100 Kč. Je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jak se i vy můžete
zapojit a přispět k naplňování naší vize, jíž je společnost vnímající
umírání jako přirozenou a smysluplnou součást života a pro kterou je
samozřejmostí, že lidé mohou umírat doma důstojně, obklopeni svými
nejbližšími.
HOSPICOVÝ OBCHŮDEK
Drobnosti pro radost od různých tvůrčích osobností z Tachovska
můžete pořídit v Klubu Sedmdesátka (nám. Republiky č. 70, 1. patro).
Otevřeno je pondělí – čtvrtek od 10.00 do 17.00 hod. Najdete zde např.
šperky z dílny Lenky Laškové, výrobky žen z Dílny plné nápadů nebo
z Ateliéru Karlín a další.

Římskokatolická farnost Planá
Vás srdečně zve na:

1. SVATOHUBERTSKOU MŠI
1. SVATOHUBERTSKOU
MŠI
v
provedení
Tachovského
chrámového
sboru
1. SVATOHUBERTSKOU
MŠI
zaTachovského
doprovodu trubačů
vv provedení
chrámového
sboru
provedení Tachovského chrámového sboru
v provedeníza
chrámového sboru MŠI
doprovodu
1. SVATOHUBERTSKOU
zaTachovského
doprovodu trubačů
trubačů
za doprovodu trubačů
v provedení Tachovského chrámového sboru
za doprovodu trubačů

Hyenismus
Jak jinak lze nazvat úmyslné utýrání živých
tvorů, kteří mají nárok žít jako jiní tvorové.
Byly to kočičky a koťátka, které žily v zahrádkářské kolonii ve Fučíkově ulici. Byly přítulné
a vděčné za péči, kterou jsem jim věnovala.
Umíraly postupně, v krutých bolestech způsobených podaným jedem. Už marně hledaly
u mne pomoc, kterou jsem jim ve chvíli umírání spolu s veterinárním lékařem už nemohla
poskytnout.
Nezbylo, než je uložit k věčnému spánku
s lítostí nad krutou schopností lidí zabíjet
bezbranné nevinné tvory.
Jarmila Schönová

Chcete inzerovat
v Plánském měsíčníku?

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plané (u náměstí)
vv kostele
Panny
Marie vv Plané
kostele Nanebevzetí
Nanebevzetí
Panny
Plané (u
(u náměstí)
náměstí)
19. 11.
2017Marie
v 9:00
v kostele Nanebevzetí
Panny
Marie
v Plané (u náměstí)

19.
19. 11.
11. 2017
2017 vv 9:00
9:00
19.
11.
2017
v
9:00
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Plané (u náměstí)
Po mši je v plánu krátké zastavení u čaje.
Myslivecké
spolky
jsou zastavení
srdečně
Po
vv plánu
u
11. krátké
2017
v 9:00 zvány!
Po mši
mši je
je19.
plánu
krátké
zastavení
u čaje.
čaje.
Po
mši
je
v
plánu
krátké
zastavení
u
čaje.
Myslivecké
spolky
jsou
srdečně
zvány!
Myslivecké spolky jsou srdečně zvány!
Myslivecké spolky jsou srdečně zvány!

Z plánské farnosti

Po mši je v plánu krátké zastavení u čaje.

Akce mimo pravidelný
pořad v říjnu
2017:
Myslivecké
spolky
jsou srdečně zvány!
Pátek 1. 12. od 16.30 - adorace, mše sv. a spolčo na faře
Duchovní obnova na faře v Plané v Adventě je v sobotu 9. 12. 2017 od 9.00
s příležitostí smíření a občerstvení.
!Změny možné – sledujte facebookový profil Farnost Planá a nástěnky!
Jaroslav Šašek, plánský farář

Neváhejte a napište nám na mail planskymesicnik@muplana.cz.
Inzerentům nabízíme pět formátů v cenovém rozpětí od 176 až 870 korun.
Mimo to můžete využít i řádkové
inzerce, která se vyplatí zejména pro
kratší inzeráty. Více informací o možnostech inzerování v Plánském měsíčníku najdete na webu města www.
plana.cz
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Kultura a knihovna v Plané
Měsíc s Helenou Zmatlíkovou
Knihy s obrázky české ilustrátorky Heleny
Zmatlíkové (1923–2005) udělaly radost již
několika generacím dětí a těší malé čtenáře
i dnes. Dětské oddělení knihovny představí
v měsíci listopadu některé z knih, ve kterých
ztvárnila a vdechla život pohádkám, příběhům
a říkadlům. Pro malé návštěvníky knihovny
bude připravena i znalostní soutěž, omalovánky a puzzle z ilustrací Heleny Zmatlíkové.
Pohádkové odpoledne
„Byl jednou jeden král“ je pásmo říkadel
a národních pohádek pro nejmenší posluchače. Z knih, které ilustrovala Helena Zmatlíková, budeme číst v úterý 7. listopadu 2017
od 16.30 v oddělení pro děti.
Předplatné 2018 do divadla J. K. Tyla
Odbor kultury v Plané v rámci abonentních
představení divadla J. K. Tyla v Plzni nabízí
předplatné na rok 2018. Jedná se o sedm
představení na Nové scéně, vždy v pátek
od 19.00.
Program:
Chyť mě, jestli to dokážeš, Hamlet, Počestné
paní plzeňské aneb Mistr ostrého meče,
Donaha!, Chaplin, Zácpa a Zahrada divů.
Více informací k jednotlivým představením
získáte na www.djkt.eu
Cena předplatného činí 1645 Kč bez dopravy.
Všichni zájemci se mohou informovat do
15. listopadu 2017 na infocentru v městské
knihovně nebo na tel. čísle 374 792 721.
Kreativní dílna
Ve středu 29. listopadu v době od 13 do 15
hodin pořádá dětské oddělení knihovny kreativní dílničku. Všichni zájemci si budou moci
vyrobit adventní dekoraci. Vstup na dílničku
je volný a přijít může každý, nejen registrovaní čtenáři knihovny.
Kurz kreslení „pravou“ hemisférou
Městská knihovna by ráda začátkem února
2018 uspořádala víkendový kurz kreslení
pravou mozkovou hemisférou. Oslovili jsme

proto atelér Mozaika, jehož lektorka Pavla
Macháčková je jedna z prvních v ČR, která
s kurzy pro veřejnost začínala.
Kreslení „pravou“ mozkovou hemisférou není
jen tak nějaké malování obrázků. Jedná se
o populární způsob rozvíjení osobních schopností. V pravé části mozku jsou uloženy city,
sny, fantazie a tvořivost. Pravá část mozku
nezná žádná omezení na rozdíl od té levé,
která pracuje s časem, logikou a prostorem.
Na kurzu kreslení se naučíte pracovat s oběma
hemisférami a již druhý den zvládnete nakreslit portrét podle fotografie.
Jedná se o intenzivní výuku v rozsahu 18 hodin během soboty a neděle. Orientační cena
cca 2000 Kč. Pokud máte zájem o tento kurz,
nebo jej chcete věnovat někomu ze svých
blízkých v podobě vánočního dárku, zavolejte na 374 792 721, nebo se přijďte domluvit
přímo do knihovny do 15. prosince 2017.

to nebude to pravé naplňující štěstí. Proto je
hlavní téma semináře - zamilovat se do sebe,
do své originality. Tentokrát vše pojmeme
trochu aktivněji, takže si s sebou vezměte
zrcátko, tužku a pohodlné oblečení. Srdečně
vás zve vaše lektorka Zdenka.
Malíři podzimu
V prostorách budovy knihovny je až do konce
listopadu k vidění výstava výtvarných prácí
dětí z MŠ v Plané. Jaký je podzim očima
nejmenších, si můžete prohlédnout každý
den kromě čtvrtka v provozních hodinách
knihovny.
Texty připravila Ivana Vasuková, knihovnice

Výstava retro panenek a hraček
Až do 15. listopadu si můžete prohlédnout
výstavu „Panenky a hračky v proudu času,
aneb hrajeme si v každé době“, která je
umístěna v sále knihovny. Starožitné a retro
panenky, hračky, kočárky a chrastítka ze
sbírky Jiřího Sauka a Ivety Csikosové doplňují
i retro drobnosti pro ženy – kabelky, šperky
a bižuterie. Výstava je otevřena od pondělí
do pátku od 13 do 16 hodin.
Vědomá žena
Sebevědomí a sebeláska je téma přednášky,
která se koná v pátek 24. listopadu od 18.00
hodin.
Nejdůležitějším úkolem a největším přáním
v našem pozemském životě je být šťastný
a prožít šťastný naplněný život. Každý z nás
si toto štěstí představuje jinak. Také máme
každý jinou startovací čáru do života. V naší
společnosti nás bohužel naučili podmiňovat
pocit štěstí vlastněním a hromaděním věcí,
majetku a moci. Nikdo ale nebude mít skutečně šťastný a naplněný život, pokud nebude
mít rád sám sebe takového, jaký je. Takový
člověk nebude nikdy úplně spokojen, pořád

Foto: Ivana Vasuková, knihovnice

Od plánských kuchařek
Vepřové koleno po plánsku
Přísady:
1 velké koleno
2 cibule
3 kuličky nového koření
chili
mletá sladká paprika
kmín
provensálské koření
worcesterská omáčka
1 masox
¼ l Chodovaru
Postup přípravy:
Vepřové koleno posypeme nakrájenou cibulí
a kořením, zakápneme worcestrem a masoxem rozpuštěným v troše vody. Nesolíme. Pak
podlijeme trochou vody a pivem. Pod pokličkou dusíme 3 hodiny. Podle potřeby podléváme. Ještě lepší je péci koleno tzv. pomalým
pečením jen při 90 stupních alespoň 5 (možná
i trochu déle) hodin. Nechat odležet, případně
vykostit, šťávu propasírovat, maso krátce
ogrilovat, aby dostalo barvu.
Poznámka:
Pokud použijete jiné pivo, musíte změnit
i název, např. na plzeňské koleno, lobkovické
koleno, kozlí koleno atp. dle toho, jakému
pivu dáváte přednost, či jaké zrovna máte
ve špajzu.
Autorka receptu – Michaela Mertlová
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Knižní okénko

Cukrárna U Kostela

Anna Vovsová
LADIČ
Novinkou v plánské knihovně je vítězný
román 22. ročníku Literární ceny Knižního
klubu Ladič překladatelky a scénáristky Anny
Vovsové.
Román Ladič se odehrává v roce 2001, kdy
se do Prahy z emigrace v Kanadě vrací Ivan,
který opouštěl Československo s matkou,
když byl ještě malý. Vrací se, aby zde uspořádal oslavu matčiných osmdesátin.
Aby překvapení
bylo dokonalé, pronajme si jejich starý
byt, který zařizuje
plně v duchu toho,
jak vypadal, když
ho opouštěli. Zároveň je za touto snahou skryta i touha
odhalit matčino
tajemství – to, proč

Československo tak spěšně opustili a důvod,
proč je matka neustále tak ponořena do sebe
a o návštěvě Česka nechce ani slyšet.
Svým návratem do vlasti rozvíří řadu vzpomínek nejen svých, ale i dalších postav tohoto
dramatického příběhu. V příběhu vystupuje
ladič klavírů Ludvík, podivínský vdovec,
jehož hlavní radostí je vysedávání v oblíbené kavárně a náklonnost k mladé servírce,
která tam pracuje. Rodina Masákových –
Hana a Slávek, kteří v sobě bojují se starými
představami a křivdami a dcera Alice, nyní
nespokojená a zahořklá žena, která byla Ivanovou dětskou láskou. Osudy všech těchto
postav jsou vzájemně propletené a čtenáři se
mají dozvědět, že vše je trochu jinak než to
na začátku vypadalo...
Autorka zde velmi zdařile rozvíjí téma udavačství, viny, emigrace a starých křivd, které
ani čas leckdy nezacelí.
Radostné čtení!
Kateřina Binková, knihovnice

KINONEKINO
program
Listopad 2017

Prosinec 2017

3.–5. 11.
BYLONEBYLO – přehlídka dětských divadel
představení, semináře, tvůrčí dílny

10. 12. / 16.00
Tatínek není k zahození – divadlo Lokvar
představení pro děti i dospělé,
vstupné 40 Kč

11. 11. / 11.00–14.00
Svatomartinská ochutnávka
zahrádka za kinem, Cukrárna U Kostela,
v 11.11 hod. ochutnávka vín,
husího kaldounu, posvícenských koláčů
a pagáčů, vstup volný.
11. 11. / 19.30
První filmová tančírna – Svatomartinská
Hrají David Kraus s kapelou a Petr Píša
s orchestrem Zatrestband.
Vstupné 350 Kč
V prodeji na níže uvedených kontaktech.
12. 11. / 16.00
Král Karel – divadlo Toymachine Praha
představení pro děti i dospělé,
vstupné 40 Kč
13.11. / 9.00 + 10.15
Král Karel – divadlo Toymachine Praha
představení pro školy, vstupné 30 Kč
19. 11. / 14.30
Odpolední čaje pro seniory
Hraje: Lázeňské duo z Mariánských Lázní,
vstupné 50 Kč
(v ceně vstupného občerstvení)

11. 12. / 8.30 + 10.00
Tatínek není k zahození – divadlo Lokvar
představení pro školy,
vstupné 30 Kč
17. 12. / 14.30
Odpolední čaje pro seniory
Hraje: Lázeňské duo z Mariánských Lázní,
vstupné 50 Kč
(v ceně vstupného občerstvení)
Kontakty
Podrobné informace k programu najdete na:
www.facebook.com/kinonekino
nebo vám je rádi podáme
na tel.: 728 488 038,
e-mail: kino@muplana.cz.
KINONEKINO, nám. Svobody 34,
348 15 Planá

KINONEKINO
Nový kulturní prostor v Plané,
nám. Svobody 34

Cukrárna U Kostela zve na vernisáž fotografií
Dalibora Bartoše, která se uskuteční 16. listopadu 2017 od 17 hodin. „Maroko očima cyklisty - Západní Saharou a pohořím Atlas“, tak
zní název výstavy, kterou doplní i promítání.
Rezervace na akci je nutná.
Jiří Brabec

Přehlídka dětských divadel

BYLONEBYLO

/3.–5. 11. 2017/
Místo: KINONEKINO – nový kulturní prostor v Plané
Děti hrají dětem: Program v pátek 3. 11. od
10.00 do 16.00. Se svými představeními
vystoupí Broďáci z Brodu n. T., divadélko
Před oponkou z Plzně, divadélko Tlaminy ze
Strakonic, soubor Sosáci z Lestkova a děti
z „dramaťáku“ ZUŠ Planá. V 18.00 uvedou
plánští Kosáci premiéru představení „Kde
domov tvůj“. V 19.00 proběhne koncert pro
veřejnost.
V sobotu 4. 11. budou probíhat tvůrčí dílny
(neverbální, pohybová, rytmická) pro účastníky přehlídky a na závěr večera v 19.00 dětská diskotéka.
V neděli přehlídku zakončí společný tvůrčí
workshop. Program naleznete na: www.facebook.com/Kinonekino.
Gabriela Berková, vedoucí kroužku Kosáci

Král Karel
Neděle 12. 11. od 16.00
KINONEKINO
Divadlo TOYMACHINE, Praha
Jednou za tisíc let se vody Vltavy rozevřou
jako květ růže a vydají z hlubin dávný poklad.
Zlatou kolébku, v níž směl být odchován jen
ten, kdo přinese naší zemi mír a štěstí. Nyní se
narodil malý Václav, budoucí král Karel. Loutková pohádka volně inspirovaná středověkem,
dobou králů, životem a dílem Karla IV.
Délka představení 45 minut, pro děti od 3 let.
Hrají a připravili: Tomáš Běhal a Tomáš Podrazil. Vstupné 40 Kč.
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Slovo občana
Následující příspěvek nebyl Redakční radou
Plánského měsíčníku jakkoli upravován nebo
krácen.
Vážení spoluobčané, tentokráte si dovolím
přispět k několika tématům, která mne napadají při každodenním životě v naší obci. Nenapadají jenom mne, ale i mé spoluobčany, se
kterými se stýkám a se kterými hovořím. Prostě reálný život.
Na jednání zastupitelstva požadoval jeden
z občanů navýšení počtu strážníků Městské
policie, s odůvodněním, že se v naší obci
necítí bezpečně. Starostkou bylo přislíbeno,
že při tvorbě rozpočtu města na příští rok,
se touto otázkou bude zastupitelstvo vážně
zabývat. Samozřejmě že chápeme souvislost
s finanční zátěží pro obec při tomto případném
navýšení, ale berme tento požadavek velice
vážně. Státní policie, jak jsem se informoval, má v Plané velice silný podstav policistů
a nedělejme si iluze, že se tato situace zlepší.
Spíše očekávejme opak. Již nyní je přetíženost
policistů neúměrná. A stát? Stát nám v této
situaci nijak nepomůže. Obec si může pomoci
jenom sama a bezpečnost obyvatel obce by
měla být jednou z jejích priorit.
Pak jsem se také začetl do Strategie rozvoje
města Planá do r. 2022. Mimo jiné jsem se

zde dozvěděl, že mezi slabé stránky rozvoje
města patří nezájem obyvatelstva o dění
v obci. Inu, asi bychom všichni měli konat
tak (každý samozřejmě podle svých možností), aby se tento zájem pozvedl. A někteří
i konají. Např. tvůrcům petice o zachování
zeleně na některých místech v Plané určitě
nejde o osobní prospěch, ale o obec, o její
vzhled a funkčnost. Několik stovek podpisů
občanů také nevypovídá o lhostejnosti a nezájmu občanů. Bohužel zatím jediná reakce
představitelů města byly, dle mého mínění
předčasné, články v tisku, kde bylo tvůrcům
petice vytýkáno, že nejsou žádní odborníci
na zeleň a nebyli schopni předložit žádné
odborné argumenty proti kácení zeleně. Proboha, ti občané nejsou žádní odborníci, řídí
se citem, rozumem a vztahem ke své obci. Ze
svých daní, které jsou velmi vysoké, si na úřadech platí odborníků více než dost. A pokud
by se s peticí skutečně seznámili, zjistili by,
že tvůrcům šlo především o to, vyvolat diskusi z představitelů města, hovořit s nimi
o možnostech a řešeních. Určitě by nějaká
byla. S takovým přístupem představitelů naší
obce se nelze divit občanům, že se zájmem
o problémy obce vychladnou a zlhostejní.
A tak jsem navštívil oficiální stránky města,

kde je mimo jiné diskuzní fórum. Myslím, že
je to dobrým nástrojem, jak získávat názory
a ohlasy občanů. Proto snad bylo, když už
si to platíme, vytvořeno. Jak pro občany,
tak i pro zpětnou vazbu s našimi volenými
zástupci. Chtělo to po mně registraci, a tak
jsem konal. Nebudu rozebírat celou anabázi
se získáváním celkem tří PIN kódů, odesíláním tiskopisu pro registraci, ověřováním podpisu za 30 Kč, validaci účtu a tak dál. Neuspěl
jsem a jako laik jsem se obrátil na odborníka.
Ani ten neuspěl. Prostě se nelze přihlásit.
Není se co divit, že je zde za léta zaregistrováno celkem 10 uživatelů. Nedivil bych se,
že místo jednoduchého zpřístupnění tohoto
fóra pro občany, se rozhodne vedení města
toto fórum zrušit. Mám silný pocit, že nepřístupnost byla i záměrem. A neodkazujte mne
prosím na facebookové stránky, nechci být,
tak jako mnoho mých spoluobčanů registrován na jakékoliv sociální síti. Nedomnívám se
tedy, že jenom nezájem obyvatelstva o dění
v obci je slabou stránkou rozvoje města. Zároveň chci touto cestou poděkovat spoustě spoluobčanů za kladnou reakci na můj příspěvek
v předchozím čísle.
František Kadlec

Vyjádření redakční rady Plánského měsíčníku k příspěvku pana Kadlece
Panem Kadlecem zmiňovaná petice, která se
v červnu letošního roku objevila na pultech
některých prodejen, nebyla nikdy na radnici
doručena a nemohla být tedy ani projednána.
Vedení města oslovilo opakovaně (v srpnu
a v září) zástupce petičního výboru a žádalo
o předání petice na radnici. Do dnešního dne

(15. 10.) se tak nestalo. Vedení města tak
nemá v tuto chvíli nic, k čemu by se mohlo
vyjádřit.
Dále je potřeba konstatovat, že všechny
velké projekty byly vždy s velkým předstihem před realizací zveřejňovány, právě
proto, aby se občané měli možnost k nim

vyjadřovat. K diskusnímu fóru – anonymní
přístup do diskusního fóra byl často diskutujícími zneužíván k vyjadřovaní vulgarit,
proto bylo rozhodnuto vyžadovat přihlášení.
Bude ověřeno, zda existuje s tímto přihlášením nějaký problém.

vání. Následovaly další projekty a operační
programy, které trvaly až do roku 2016, kdy
nejen, že byly všechny ukončeny, ale dle
vyjádření MŠMT nebudou další vypsány.
Proto se škola musela postarat o možnost
zajištění pokračování v této velmi významné
spolupráci i vzhledem k požadavkům inkluze,
ve které je nutné pomoci i žákům, pro které je
tato pomoc nezbytná.
Dalšími šablonami, které škola z projektu
nabízí, jsou doučování pro žáky ohrožených
školním neúspěchem. V této činnosti někteří
z vyučujících připravují žáky, kteří potřebují
a jsou vstřícní této možnosti výuky, která
slouží ke snížení rozdílu mezi žáky, kteří
prospívají lépe a učení jim jde snáze a žáky,
kteří jsou méně úspěšní především v hlavních
předmětech.
Další z aktivit má za cíl realizaci klubu
zábavné logiky a deskových her pro žáky
základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.
Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků.

Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky
vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle
rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických
pracovníků.
Cílem poslední aktivity je podpořit profesní
růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci základních
škol budou podporováni ve svém profesním
a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích
akcích zaměřených na rozvoj dovedností,
znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude
probíhat formou absolvování vzdělávacího
programu dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků (DVPP). Pedagogičtí pracovníci
budou podpořeni v následujících oblastech:
a) čtenářská gramotnost;
b) matematická gramotnost;
c) inkluze. Vzdělávání probíhá prezenční formou.
Luboš Beran, ředitel školy

Rozvoj pedagogů i žáků ZŠ
Základní škola Planá, příspěvková organizace
již téměř celý rok je součástí projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
(OP VVV), známý pod názvem Šablony pro
ZŠ. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci
následujících témat: osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí
a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské
školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.
V tomto projektu, který je stanoven na 24
měsíců, od 1. ledna 2017 do 31. prosince
2018, jsou finanční prostředky, které zajišťují
škole mnoho témat.
Hlavními šablonami zvolené naší školou jsou
zajištění školního psychologa, doučování
žáků ohrožených školním neúspěchem, klub
zábavné logiky a deskových her, vzdělávání
pedagogů v rámci čtenářské gramotnosti,
matematické gramotnosti a inkluze.
Školního psychologa škola využívá již
od roku 2005, kdy nastoupil psycholog na naší
školu v rámci projektu RAMPS I., který tehdy
organizačně zajišťoval národní ústav vzdělá-
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SŠŽ v Plané pořádá den otevřených dveří
Dne 23. 11. 2017 mezi 8. a 17. hodinou se
otevřou brány Střední školy živnostenské v Plané zájemcům o studium a jejich
rodinným příslušníkům, kteří je budou chtít
doprovodit. Den otevřených dveří má již tradičně velkou návštěvnost a nabízí pohled jak
do života školy, tak do možností vzdělávání
v několika zajímavých učňovských oborech
či studium na maturitní nástavbě v denní
a dálkové formě.
Každým rokem přijme SŠŽ v Plané několik desítek nových učňů do učebních oborů
Operátor skladování, Ošetřovatel, Cukrář, Kuchařské práce, Pečovatel, Pokojská,

Zedník a Malíř. V budoucnu přibydou ještě
obory Rekondiční masér, Síťový operátor
a Obchodník, po kterých je velká poptávka.
Všichni, kdo uvažují o získání výučního listu
pro sebe nebo pro své děti, anebo si chtějí
školu prohlédnout, jsou samozřejmě srdečně
zváni. Škola nabízí příjemné a moderní, dobře
vybavené učebny v opravdu precizně zrekonstruované budově původní Živnostenské
školy v Plané, jejíž tradice započala již před
120 lety.
A stejně jako tehdy – i dnes platí – řemeslo
má zlaté dno!
Vladimír Kasík, učitel

„Kam na školu, kam do učení 2017“ se SŠŽ
„Kam na školu, kam do učení“ je heslo, které
přiláká každoročně do tachovského společenského sálu Mže vždy nejméně tisícovku
zájemců o střední vzdělávání.
Právě v době, kdy se vycházející žáci spolu se
svými rodiči rozhodují, jakou kariérní cestou
se vydají, nabízí dvě desítky škol a institucí
přehled oborů středního vzdělávání.
Střední škola živnostenská v Plané si pro tuto
příležitost připravila bohatý informační program a žáci pod vedením svých učitelů také
kulturní vystoupení. Obojí je dokladem toho,
že SŠŽ v Plané žije bohatým vnitřním životem
a odborné vzdělávání stejně jako kulturu pro
mladé bere vážně.

Foto: Archiv SŠŽ Planá

Koncert ZUŠ Planá
Základní umělecká škola Planá pořádá v pondělí 27. 11. 2017 žákovský koncert. V koncertním sále ZUŠ. Začátek v 18.00.

Máte-li doma vycházejícího žáka, nebo pokud
jste sami zájemci o vyučení a fandíte řemeslu,
určitě se na stánku SŠŽ Planá dne 7. 11. 2017
v tachovské sále Mže zastavte. Budete srdečně
vítáni!
Vladimír Kasík, učitel

Zemí i nebem
„Zemí i nebem“ je název výstavy, kterou
můžete vidět od 8. listopadu 2017 v Městském muzeu Mariánské Lázně. Jedná se
o retrospektivní výstavu mariánskolázeňské umělkyně, pedagožky a patriotky, paní
Marty Nyklesové. Budete moci nahlédnout
do snového imaginativního světa její tvorby.
Od 2. listopadu 2017 až do 7. ledna 2018
bude v muzeu instalována výstava hraček
paní Aleny Pleslové. Děti se tak mohou těšit
na panenky, medvídky, autíčka či pokojíčky
a na dětský hrací koutek. Rodiče zase mohou
zavzpomínat na hračky svého dětství. To vše
v romantickém čase nastávajícího adventu.
Pro milovníky extrémních zimních sportů se
již tradičně koná v kinosále muzea Snow Film
Fest. Těšíme se na Vás v pátek 24. listopadu
2017 od 17.30 hodin.
Marie Plešáková

www.facebook.com/planskymesicnik
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Domácí práce!
Jednoduché manuální práce na doma.
Vhodné jako přivýdělek. Odběr v Plané.
Bohemiacraft, tel.: 604 806 191

Plánský měsíčník 11/2017
Recepční restaurace Ve Skále Chodovar s.r.o.
přijme

recepční restaurace Ve Skále.
Nástup možný v říjnu 2017.
Pracovní rozpis v režimu krátký – dlouhý týden
od 9.30 do 21.30 hod.
Stálý plat + osobní ohodnocení + provize z prodeje
drobného zboží.

Průměrný plat 25 000 Kč
Náplň práce: příjem a vyřizování telefonických
a emailových rezervací, prodej drobného zboží.
Požadujeme: středoškolské vzdělání, dobrá znalost NJ
slovem i písmem, další jazyk výhodou,
znalost práce na PC – Office.
Kontakt: prokes@chodovar.cz tel: 606707570

Více informací o tom, co se děje v našem
městě, můžete najít také na Facebooku.
Svůj profil tam má třeba
Plánský měsíčník, DDM Planá
nebo starostka města, kterou naleznete
pod jménem Starostka Planá.

Hledá se černý britský kocour Sajmon
Ztratil se 7. října na adrese Fučíkova 697.
Jde o domácího kocoura, který je celý tmavý
a má jantarově žluté oči.
Stále doufáme, že se ho někdo ujal a poskytl mu domov.
Prosíme kohokoliv, kdo by měl o kocourovi informace,
aby nás kontaktoval na telefonních
číslech 777 882 904 nebo 774 128 349.
Soňa a Dominika Píhová

Plánský měsíčník 11/2017

Z otevření zrekonstruovaného kina
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Foto: Martina Němečková

10 | KALENDÁŘ AKCÍ
Místo

Konání

Město Planá – odbor
kultury

Plánský měsíčník 11/2017
Název

Pořadatel

Zájezd na abonentní představení Divadla
J. K. Tyla v Plzni – Oliver Twist

abonentní

Město Planá – odbor kultury,
knihovna@muplana.cz

BYLONEBYLO – přehlídka dětských
divadel – představení, semináře, tvůrčí
dílny

dle
programu

Město Planá – odbor kultury,
kino@muplana.cz

3. 11.

pá

3.–5. 11.

pá–ne

městská knihovna –
oddělení pro děti

7. 11.

út

16.30

Pohádkové odpoledne – Byl jednou jeden
král – pohádky a říkadla pro nejmenší
posluchače

Město Planá – odbor kultury,
knihovna@muplana.cz

Cukrárna U Kostela –
zahrádka za kinem

11. 11.

so

11.00–14.00

Svatomartinská ochutnávka – ochutnávka
vín, husího kaldounu, posvícenských
koláčů a pagáčů

Cukrárna U Kostela,
tel.: 739 941 018,
kino@muplana.cz

KINONEKINO,
nám. Svobody 34

11. 11.

so

19.30

První filmová tančírna – Svatomartinská –
hrají David Kraus s kapelou, Petr Píša
s orchestrem Zatrestband

350 Kč

Město Planá – odbor kultury,
kino@muplana.cz

KINONEKINO,
nám. Svobody 34

12. 11.

ne

16.00

Král Karel – divadlo Toymachine Praha –
představení pro děti i dospělé

40 Kč

Město Planá – odbor kultury,
kino@muplana.cz

Cukrárna U Kostela

16. 11.

čt

17.00

Maroko očima cyklisty – vernisáž
s promítáním fotografií Dalibora Bartoše
/rezervace na akci nutná/

KINONEKINO,
nám. Svobody 34

19. 11.

ne

14.30

Odpolední čaje pro seniory – hraje
lázeňské duo z Mariánských Lázní /v ceně
vstupného malé občerstvení/

50 Kč

Město Planá – odbor kultury,
kino@muplana.cz

městská knihovna –
sál

24. 11.

pá

18.00

Vědomá žena – Sebevědomí a sebeláska
– přednáška lektorky Zdeny Šulcové

100 Kč

Město Planá – odbor kultury,
knihovna@muplana.cz

ZUŠ Planá – sál

27. 11.

po

18.00

Koncert žáků ZUŠ Planá

ZUŠ Planá, www.zusplana.cz

městská knihovna –
sál

29. 11.

st

13.00–15.00

Kreativní dílna – vyrábíme adventní
dekorace

Město Planá – odbor kultury,
knihovna@muplana.cz

městská knihovna –
sál

do 15. 11.

po–pá

13.00–16.00

Výstava – Panenky a hračky v proudu
času

Město Planá – odbor kultury,
knihovna@muplana.cz

městská knihovna

do 30. 11.

po–pá

13.00–16.00

Malíři podzimu – výstava výtvarných prací
dětí z MŠ

Město Planá – odbor kultury,
knihovna@muplana.cz

ne

15.00–19.00

Rozsvícení vánočního stromu – sváteční
slovo, hudební program a vánoční trhy

Město Planá – odbor kultury

KINONEKINO,
nám. Svobody 34

17.20/17.30

Vstupné

Cukrárna U Kostela,
tel.: 739 941 018

probíhá

Prosinec – připravujeme
nám. Svobody, Planá

3.12.

Večerní běh Planou
Ve čtvrtek 21. září 2017 se uskutečnil další
ročník tradičního večerního běhu Planou.
Letos nastala změna v prostředí, ve kterém
se konala oslava tohoto atletického běhu
napříč generacemi. Závod se již nekonal
na náměstí Svobody. Již v minulosti se uvažovalo o změně místa konání v Plané. Poté,
co probíhají opravy náměstí a současně byl
již zveleben areál městského parku v sousedství atletického stadionu, zřejmě nikoho

nepřekvapilo, že letošní ročník se uskutečnil
v tomto areálu.
Kratší běžecké závody pro mládež se uskutečnily na samotném běžeckém oválu, ty
delší jsme uskutečnili na asfaltovém povrchu v parku. Jednotlivé vzdálenosti jsme
se snažili v drobné toleranci zachovat jako
v minulých letech.
Bližší informace o tomto povedeném slunečném odpoledni a podvečeru, tj. vý-

sledky a fotogalerii k závodu, lze zhlédnout na webových stránkách školy
www.zs-plana.cz.
Na závěr nezbývá než vzpomenout a především poděkovat všem přítomným, které
najdete na fotografiích, především všem
malým i velkým, úspěšným i méně úspěšným závodníkům a organizačním pracovníkům, bez kterých by nebyl závod závodem.
Luboš Beran, ředitel školy
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