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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
chtěla jsem původně psát jen předvánočně
a vesele. Nejde to. Mám v sobě zážitek bezmoci u požáru zámku. Byla to chvíle zoufalství. O stav zámku se při své návštěvě
zajímal pan prezident. V červnu jsem mu
proto napsala:
Vážený pane prezidente,
obracím se na Vás jako starostka města Planá.
Během své návštěvy u nás jste zdůraznil svou
starost o místní zámek, který do počátku
devadesátých let užívala armáda a nyní chátrá. Dotkl jste se tak i našeho velmi vážného
problému. Zámek je ve vlastnictví dvou firem,
které ignorují výzvy památkářů, aby provedly
alespoň základní práce. Vždy půlka zámku jde
do dražby. Část pozemků okolo patří Policii
České republiky, část armádě. Park za zámkem je v majetku našeho města…
Věděla jsem, že prezident republiky nemůže
problém se zámkem vyřešit, ale snažila jsem
se o větší účast státu. Snažila jsem se o konstruktivní přístup k investici, která dalece
přesahuje možnosti našeho města. Víme, co si

můžeme dovolit, a co už je nad naše síly. Moje
prosba nejvyššímu činiteli státu pokračovala:
Vážený pane prezidente,
naše město udělá vše, co bude v našich možnostech i mírně nad nimi, k záchraně památky,
která může být dominantou i živou chloubou
města. Potřebujeme ale spolupráci se státem,
protože se jedná o záměr dalece přesahující
naše síly. Pokud na úrovni státu najde někdo
cestu k odblokování patové situace, jejímž
výsledkem je postupný pád historické budovy,
jsme připraveni plně pomáhat. K vykoupení
zámku je ale třeba rozhodnutí na úrovni vlády,

institut vyvlastnění není u nás běžný, a to ani
v tak jasných případech, jako je tento….
Vždy jsme se v našem městě snažili o řešení
problémů i s jinými historickými budovami.
V loňském roce jsme například koupili objekt
bývalé mincovny a začínáme zpracovávat studii na jeho rekonstrukci. Záchrana zámku však
přesahuje naše finanční možnosti. A že se toto
řešení po požáru zas vzdálilo, je jasné. Přesto
jsem se ve své funkci naučila dlouhodobému
optimismu. Planá se za staletí vzpamatovala
z řady požárů, i tentokrát to určitě zvládneme.
Děkuji našim i přespolním hasičům.
Martina Němečková

Vánoční přání
Ať jsou Vaše adventní víkendy provoněné punčem a vánočním cukrovím.
Přeji Vám také, aby celý advent a svátky vánoční byly naplněny klidem,
pohodou a láskou.
Těším se na setkání s Vámi třeba u rozsvícení vánočního stromu, mikulášské
nadílky, výletu andělů a při mnoha dalších akcích, které jsou na tento čas připraveny. Srdečně Vás zvu na Svatoštěpánský koncert 26. 12., tentokrát v kině.
Martina Němečková
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Jaké dotace získalo město Planá v roce 2017?
Dle vypisovaných dotačních titulů se pracovníci města Planá snaží získávat finanční
prostředky pro činnost města. V roce 2017
jsme obdrželi na platy pracovnic pečovatelské služby prostřednictvím Plzeňského kraje
částku 680 000 Kč a dále na navýšení platů
v souvislosti se změnou zákonných předpisů
ještě 140 000 Kč. Na nákup knih a úhradu
nákladů na regionální funkci knihovny nám
bylo posláno 98 529 Kč.
Barokní pouť na Svaté Anně byla podpořena
dotací Plzeňského kraje ve výši 60 000 Kč.
Ministerstvo vnitra poskytlo na akceschopnost jednotky požární ochrany v Plané částku
200 000 Kč. Z kapitoly státního rozpočtu
Všeobecná pokladní správa jsou poskytovány
prostředky na volby – do parlamentu ČR to
byla částka 91 535 Kč a na volbu prezidenta
30 000 Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj
podpořilo částkou 448 304 Kč zpřístupnění
lokality na Svaté Anně, což představuje 50 %
vynaložených nákladů, a to jak investičních,

tak i neinvestičních, na propagační materiály.
Přes rozpočet města prochází i prostředky
z operačního programu výzkum, vývoj
a vzdělávání pro Základní školu Planá. Letos
v I. etapě přišlo 916 950 Kč. Sociální práci
podpořilo dotací ministerstvo práce a sociálních věcí, a to částkou 187 500 Kč, která
vykrývá část platu a školení odpovědného
pracovníka za danou oblast. Město Planá
podávalo i žádost na krytí nákladů nutných
zabezpečovacích prací nařízených odborem
výstavby na objektu Na Valech č. p. 117
ve výši 27 000 Kč a na zámku v Plané ve výši
97 000 Kč. Obě tyto částky nám byly rozhodnutím přiděleny. Pravidelně žádáme i o krytí
nákladů hasičů za výjezdy mimo územní
obvod, kde očekáváme částku přes 48 000 Kč.
Ovšem rozhodnutí, ani prostředky jsme dosud
neobdrželi.
V letošním roce nám nebyla přidělena dotace
na odvlhčovač a nové vozidlo pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů v Plané. Veškeré

Plánští zahrádkáři přejí
Rok s rokem se sešel. Plánští zahrádkáři budou
bilancovat a hodnotit. Jak jsem Vás informoval v dubnovém čísle letošního PM, byl rok
2017 pro zahrádkáře zvláštní. Jednak jsme si
celý rok připomínali 60. výročí založení Československého zahrádkářského svazu (dále
jen ČZS). Letos se ale také poprvé uskutečnila
okresní výstava ČZS v historicky významné
památce – v Jízdárně Světce. Jestliže vloni
žehrali zahrádkáři na nepřízeň počasí, letos to
nebylo o mnoho lepší.
Zjara mrazy, v létě sucho, a co nepadlo
za oběť počasí, to nakonec sklidili ptáci.
Ale naštěstí na okresní výstavě v jízdárně
ve Světcích to nebylo vidět. Všichni přítomní vystavovatelé, mezi nimi i zahrádkáři
z Plané, znovu podali ten nejlepší důkaz, že
když se chce, dá se i s počasím vyrovnat se
ctí. Ovoce a zelenina, květiny a jiné spočívaly
na pečlivě upravených stolech a samozřejmě
v dostatečném množství. O tom, že jsou obyvatelé Plané velcí zahrádkáři a rádi vlastní

alespoň kousek obdělané zelené plochy, se
může přesvědčit každý, kdo naším městem
projíždí. Zahrádkářské kolonie (dvě pod
správou ZO ČZS – Plzeňská a Svornost), ale
i upravené zahrádky kolem rodinných domů,
překrásná zeleň v okolí Plané včetně parků.
To již nemůžeme říci o dnešním náměstí, kde
většina zeleně (stromů, keřů a travin) padla
za oběť její rekonstrukci, smutný to pohled.
Naštěstí máme v nejbližším okolí kam utíkat
a znovu se tzv. dobít v přírodě.
Bohužel v letošním roce jsme pro slabou
úrodu ovoce neotevřeli místní moštárnu, což
nás velice mrzelo. Doufáme, že v roce 2018 to
bude s úrodou ovoce podstatně lepší. Dovolte
mně, abych jménem výboru ZO ČZS Planá
a všech zahrádkářů popřál všem občanům
klidné prožití svátků vánočních i Nového
roku. V roce 2018 hodně zdraví, dobrou úrodu
ovoce a zeleniny.
Za výbor ZO ČZS Planá Jiří Smrčka

Výběrové řízení – úředník/úřednice agendy sociální práce
prostředky získané z transferů (v roce 2017
to bylo přes 3 mil. Kč) pomáhají městu šetřit
vlastní zdroje, které pak mohou být využity
na velké investiční akce města Planá.
Helena Ťupová, finanční odbor

Tajemnice Městského úřadu města Planá
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků
vyhlašuje

Vítání občánků do života

na obsazení místa

V sobotu 4. 11. 2017 se konalo v obřadní síni
na Městském úřadě v Plané Vítání občánků.
Tentokrát jsme slavnostně přivítali do života
17 občánků. V roce 2017 jsme jich přivítali
celkem 55.
Vítání občánků má v Plané dlouhou tradici.
Koná se zpravidla dvakrát v roce, podle
toho kolik dětí rodiče přihlásí. Městský úřad
Planá nezve automaticky rodiče novorozenců
na Vítání občánků osobní pozvánkou. Jestliže
máte o účast na akci zájem, lze se na obřad
přihlásit osobně v kanceláři matriky na MěÚ
Planá. Přihláška je k dispozici i na webových
stránkách MěÚ Planá. Termín slavnostního
obřadu bude rodičům oznámen vždy 14 dní
předem. Poskytnuté informace o osobních
údajích budou použity pouze k účelu pozvání
na slavnostní uvítání občánků do života.
Nové občánky přivítá paní starostka
Mgr. Martina Němečková, nebo pan místostarosta Ing. Pavel Nutil a paní matrikářka Dana
Fouňová. Rodiče obdrží na památku tohoto
slavnostního dne dárek a květinu.
Případné další informace Vám poskytnou pracovnice matriky na tel. čísle 374 752 915.
Správní odbor

dovému odclonění této poněkud nevzhledné
plochy od zbytku parku bude na jejím severním okraji vysázena skupina dubů, osik
a třešní ptačích.
Rovněž zde bude vysazena lípa pojatá jako
náhrada za skautské lípy, které vzaly za své
při rekonstrukci náměstí. Bude proto u ní
umístěna tabulka s vysvětlujícím textem a se
symbolem skautské lilie.
Podél západní zdi hřbitova (v areálu technických služeb) budou odstraněny staré rozpadající se kulovité javory a místo nich vysazeny
nové. Mimochodem, tato kulovitá forma
javoru mléče musela být kdysi v Plané hodně
populární, protože se vyskytuje na mnoha
místech. Kromě již zmíněného hřbitova také

Výběrové řízení
úředník/úřednice agendy sociální práce

ve Správním odboru Městského úřadu Planá
platová třída 10 (v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.)
Rámcová pracovní náplň:
• péče o osoby v hmotné nouzi,
• sociální a poradenská činnost na úseku činnosti poskytovaného komplexního poradenství a preventivní činnosti,
• vyhledávání a navazování kontaktu s potencionálním klientem
v jeho prostředí a provádění přímé sociální práce se zaměřením
na změnu klienta,
• sociální práce pro pečovatelskou službu,
• agenda zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,
• spolupráce s dalšími institucemi státní správy a samosprávy (Úřad
práce ČR, spolupráce v oblasti OSPOD apod.),
• vedení evidence žádostí o nájemní byty.
Kvalifikační a odborné požadavky:
• povinné vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění
• nejméně 1 rok odborné praxe v sociální oblasti výhodou

•
•
•
•
•

ZOZ v oblasti sociální práce výhodou
praxe ve veřejné správě výhodou
řidičský průkaz sk. B
dobrá znalost práce na PC
občanská bezúhonnost

Nabízíme:
• zajímavé a perspektivní zaměstnání
• motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, indispoziční volno
apod.)
Předpokládaný datum nástupu: únor – březen 2018
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou – zástup za MD a RD
Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:
1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis)
2. strukturovaný životopis
3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout
u tajemnice Městského úřadu Planá nebo stáhnout z webových stránek www.plana.cz – Městský úřad – Volná pracovní místa.
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 31. 1. 2018 tajemnice (podatelna) Městského úřadu Planá, nám. Svobody 1, 348 15
Planá. Přihlášku můžete přinést osobně nebo poslat poštou.
Bližší informace na telefonu č. 374 752 912, 347 752 921

Omluva panu Karlu Quastovi
Dne 30. 4. 2014 odeslala naše tehdejší zaměstnankyně Ing. Stanislava Fojtíčková
z e-mailové adresy tajemnice@muplana.cz
panu Quastovi zprávu, ve které uvedla celou
řadu neověřených, nepravdivých a dehonestujících tvrzení, což v konečném důsledku vedlo
k neoprávněnému zásahu do jeho osobnost-

ních práv a za toto jednání se město Planá
omlouvá.
starostka obce Mgr. Martina Němečková
Město se rozhodlo přistoupit k uvedené
omluvě z následujících důvodů: Dnes již
bývalá tajemnice městského úřadu paní Fojtíčková napsala z úřední e-mailové adresy

Z plánské farnosti
Mimo pravidelný pořad na advent a Vánoce 2017:
Foto: archiv města Planá

Nové podzimní výsadby
Podzim je hlavním obdobím výsadby listnatých dřevin. Také v našem městě probíhají
v současné době na několika místech nové
výsadby.
Tak například budete-li procházet parkem
pod školou Na Valech, hned nahoře pod opěrnou zdí si můžete všimnout nově vysazených
rododendronů a azalek. Na spodním okraji
parku nad garážemi potom vznikl pás z keříků
ptačího zobu (Ligustrum).
V centrálním parku okolo plochy pro cirkusy
probíhá výsadba dvojího typu: podél obou
chodníků, lemujících tuto plochu, bude vysázeno nové stromořadí dubů. Několik dubů
z původní výsadby, které tu zbyly, bude přesazeno do Křížové ulice. Dále kvůli pohle-
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podél nemocnice, v centrálním parku, na Sv.
Anně, v lesíku U Madonky. Všechny tyto
původní stromy mají bohužel společné to, že
jejich osud se již naplnil a koruny se začínají
rozpadat.
I mimo katastrální území Planá u M. L. se
bude sázet. Podél cesty z hlavní silnice č. 230
na Boudy, na jejím západním okraji, bude
založen větrolam v délce cca 640 m složený
z různých druhů stromů i keřů. Myšlenka
na jeho založení vznikla při pozemkových
úpravách, které zde proběhly před několika
lety. Při té příležitosti byly také pro výsadbu
větrolamu vyčleněny příslušné pozemky tak,
aby mohl být ve vlastnictví města Planá.
Pavel Nutil

Úterky budou mše svaté vždy od 16.30 po modlitbách matek!
Pátek 1. 12. – Planá – 16.30 – adorace, mše svatá a spolčo na faře.
Sobota 9. 12. od 9.00 – adventní

duchovní obnova na faře v Plané v příležitosti
		
ke sv. zpovědi.
Neděle 24. 12. – 4. adventní – mše sv. jen v Plané v 9.00, Štědrý den – Předvečer
Narození Páně:
15.30 – Chodský Újezd – mše sv.
21.00 – Zadní Chodov – mše sv.
22.30 – Chodová Planá
24.00 – Planá – bohoslužby slova se zpěvy koled apod.
Pondělí 25.12. Boží hod vánoční – 9.00 Planá – mše sv., 11.00 – Broumov.
Úterý 26. 12. – 11.00 – Dolní Jadruž a 14.30 – Otín – „odtučňovací“ mše sv.
Neděle 31. 12. – 9.00 – Planá; 11.00 – Chodský Újezd, 14.00 – Z. Chodov.
Pondělí 1. 1. 2018 – 9.00 – Planá, 11.00 – Chodová Planá
Pátek 5. 1. – 16.30 – adorace, mše sv. s žehnáním darů a spolčo.
Sobota 6. 1. – 9.00 – Tříkrálová sbírka pro charitu v Plané a Chodové Plané – děti
a průvodci, prosíme, hlaste se!
Změny jsou možné. Kontakt 607 202 127 nebo: sasajara@seznam.cz
Jaroslav Šašek, plánský farář

elektronickou zprávu panu Karlu Quastovi,
která obsahovala prvky osobního vzkazu. Tuto
zprávu pan Quast vnímal jako zásah do svých
osobnostních práv a žalobou vůči paní Fojtíčkové se dožadoval omluvy a finančního
zadostiučinění. Nejvyšší soud ale rozhodl,
že zpráva byla sepsána v souvislosti s výkonem práce, a proto mělo být žalováno město,
nikoli pisatelka e-mailu. Vzhledem k dalšímu
obsahu soudních rozhodnutí a následnému
vyjednávání města s právním zástupcem
pana Quasta však došlo město k závěru, že
je výhodnější uzavřít celý případ smírně: pan
Quast se vzdal nároků na jakákoli finanční
plnění (včetně nákladů na svého advokáta)
a město se naopak zavázalo zveřejnit uvedenou omluvu. Tento způsob řešení byl pro
město nejen finančně nejvýhodnější, ale zároveň nebude po dlouhé roky v nejistotě, jak
bude ve věci rozhodnuto (soudci by rozhodovali o tom, zda text e-mailu mohl či nemohl
pana Quasta pohoršit, zasáhnout do jeho cti
apod.). Smírné řešení sporu též přispěje k lepším vztahům mezi městem a panem Karlem
Quastem.
Martina Němečková

Poděkování
Děkuji neznámému nálezci, který dne 3. října
2017 nalezl moji peněženku a vrátil mně ji
s celým obsahem do schránky. Jsem moc
šťastná, že v našem městě žijí poctiví lidé.
Marie Majerová
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Knižní okénko
Hervé Tullet
KNÍŽKA
Prosincové knížní okénko bych ráda netradičně věnovala jedné dětské knížce, která
mě velmi zaujala svou jednoduchou krásou
a zároveň hravostí a kreativitou. Za největší
možné ocenění nicméně pokládám zájem dětí,
a ten potvrzuje, že jde o skutečně nápaditou
knížku, kterou stojí za to mít doma.
Knížka je knížka, která vám na každé stránce
poví, co s ní máte udělat. A pokud ji poslechnete, pochopíte, že máte v ruce opravdu
neobyčejnou knížku. Stačí jí zatřást, někde
poklepat, jinde fouknout do barevných puntíků
a začnou se dít překvapivé věci… Knížka přirozeně rozvíjí pozornost, orientaci na ploše,
číselné představy a zrakové vnímání před-

Kultura a knihovna v Plané
Knižní překvapení
Máte rádi překvapení? Jedno malé jsme pro
Vás připravili v naší knihovně. Pod naším
knihovnickým stromečkem, který nemůže
být z ničeho jiného než z knih, najdete v době
adventní zabalené balíčky, které si můžete
půjčit domů. Přestože na první pohled nepoznáte, o jakou knihu se jedná, výběr vám trochu usnadníme. Červenou kartičkou budou
označeny knihy pro dámy, modrou pro pány
a zelenou naučná literatura. Všechny balíčky
budou obsahovat zcela nové knihy, které
neměl ještě žádný čtenář půjčené. Zda si balíček rozbalíte hned, jak přijdete domů, nebo
trpělivě počkáte až na Štědrý večer – to je jen
na Vás.
(Tyto knihy – překvapení budou mít standardní
výpůjční dobu, tj. 30 dní)

školních dětí, připravuje pro čtení a psaní, ale
rozhýbá, potěší a rozesměje i dospělé. Knížku
ve svých knihovnách ocení rodiče předškoláků, pedagogové předškolních zařízení a speciální pedagogové.
Hervé Tullet je francouzský výtvarník, ilustrátor, autor několika bestsellerů v oblasti knih
rozvíjejících dětskou kreativitu. Mezi další
jeho tituly patří i podobně laděná knížka
Barvy.
Jestli chcete pro své děti poučnou, nápaditou,
veselou a hravou knížku, vřele vám Knížku
od Hervé Tulleta doporučuji. K zapůjčení
v naší knihovně.
Radostné čtení!
Kateřina Binková, knihovnice

První ročník přehlídky dětských divadelních souborů BYLONEBYLO
První ročník přehlídky dětských divadelních
souborů BYLONEBYLO s mottem: “Děti
hrají dětem” se uskutečnil první víkend v listopadu v plánském kině. Přehlídka trvala tři
dny a zúčastnilo se jí celkem 6 souborů. Před
Oponkou z Plzně, Tlaminy ze Strakonic, Ježkovy voči ze ZUŠ v Plané, děti z Brodu nad
Tichou, neformální Sosáci z Lestkova a my,
Kosáci. V pátek probíhala celý den představení všech zúčastněných souborů, publikum

nám dělaly děti ze ZŠ v Plané. Celý den
byl super, všechna představení se povedla.
V sobotu byly pro účastníky připraveny různé
workshopy – improvizační, rytmicko-bubenický a nonverbální. Všichni jsme si je užili,
poznali něco nového a lektoři byli skvělí.
Večer byla nezapomenutelná divadelní diskotéka, kde jsme to roztočili, roztančili i dospělé
a pořádně se přitom vyřádili! Neděle patřila
cirkusu. Zkusili jsme si různé cirkusové dis-

ciplíny, vybrali si jednu z nich a pak jsme si
navzájem předvedli svá vystoupení – to byl
Cirkus! Co nakonec říct? Moc jsme si celé
tři dny užili, máme nové kamarády v Plzni
a Strakonicích a doufáme, že se s nimi zase
příští rok uvidíme u nás v Plané!
Těšíme se i na Vás.
Kosáci

Foto: Bohouš Pospíšil

Vánoční prodejní trhy
V přízemí budovy Městské knihovny se
budou ve dnech 11.–15. prosince 2017 konat
již tradiční prodejní trhy řemeslných výrobků.

Taneční pro dospělé od března v Plané
mace zveřejníme v lednovém měsíčníku. Pokud
byste ale účast na kurzu chtěli někomu nadělit
pod stromeček, neváhejte se na nás obrátit již
nyní na mail: kino@muplana.cz nebo přímo
v Městské knihovně.
Taneční škola DANCE Stod vznikla v roce
1991 a jejími zakladateli jsou manželé Naďa
a Pavel Cíchovi. Od svého vzniku se zaobírá
výukou všech forem tance, zejména formou
nejrůznějších kurzů a tanečních klubů. Klade

si za cíl maximální spokojenost svých klientů,
čehož se snaží dosáhnout pestrostí své nabídky,
sortimentem poskytovaných služeb, jednáním
svých zaměstnanců a společenskou úrovní
akcí. V roce 2000 škola získala certifikát Svazu
učitelů tance ČR a má právo používat v titulu
doplněk „Škola Svazu učitelů tance ČR“. Toto
vše odráží též motto školy: „NAUČÍME VÁS
TANČIT TO, CO POTŘEBUJETE“.
Blanka Borůvková

texty připravila knihovnice Ivana Vasuková

Dárky pro své blízké si můžete přijít koupit
od pondělí do pátku, od 9 do 16 hodin. Kromě
hraček, keramiky a dárkového zboží si zde
můžete koupit papírový Plánský betlém, křížovky z Plané nebo svíčky s motivy našeho
města.
Ladovská zima v knihovně
Oddělení pro děti bude po celý prosinec
ve znamení knih a obrázků Josefa Lady.
Kreativní dílnička
Ve dnech 18.–20. prosince 2017 se budou
v dětském oddělení knihovny vyrábět vánoční
ozdoby. Kreativní dílnička je zdarma a může
na ni přijít každý, kdo má chuť něco tvořit.
Vyrobené ozdoby si každý účastník odnese
domů.

Rozsvícení vánočního stromu
Město Planá srdečně zve na rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční 3. prosince
2017. Od 15 do 19 hodin se bude na zrekonstruované části náměstí, kde má nově své místo
vánoční strom, konat řemeslný trh s občerstvením. Adventní program zahájíme svátečním
slovem a hudebním programem s Kateřinou
Matouškovou (housle) a Tadeášem Pilným
(piano). Věříme, že si užijeme společné
chvíle, které k adventu patří – pohoda, radost
ze setkání s přáteli, ale třeba i rozjímání pod
rozzářeným vánočním stromem.
Mikulášská nadílka
V úterý 5. prosince 2017 od 16 hodin se promění Hornické muzeum v místo, kde budete
moci potkat čerty, anděla a Mikuláše. Děti
i dospělí budou mít možnost projít pekelnou
stezkou v podzemí, na jejímž konci na ně
bude čekat přijetí u Mikuláše a jeho pomocníků. A pokud jim děti po zážitku v „pekle“
ještě řeknou básničku, sladká odměna je
nemine!

Vážení milovníci tance, od března příštího roku
jsme pro vás připravili v novém kulturním prostoru KINONEKINO taneční kurzy pod vedením taneční školy DANCE manželů Cíchových.
Kurzy budou probíhat od 13. 3. 2018 každé úterý
v celkem 6 dvouhodinových lekcích. Celý kurz
zakončí v sobotu 21. 4. závěrečný taneční večer
pro účastníky kurzu a jejich přátele. Kurzovné
pro pár bude činit 1 300 Kč, zájemci se budou
moci hlásit v Městské knihovně. Podrobné infor-
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Betlémy
V čase vánočním si můžete při procházce
naším městem prohlédnout ve výlohách
obchodů výstavu betlémů. Mezi vystavenými
bude kromě exponátů zapůjčených od veřejnosti i plánský papírový betlém s motivy
našeho města. Ten si i můžete zakoupit v infocentru nebo na vánočních trzích.
Výstava hraček
Po dobu celého měsíce měla plánská veřejnost
možnost prohlédnout si výstavu starožitných

Český malíř, ilustrátor, scénograf a spisovatel
se narodil před 130 lety (17. prosince 1887).
Dospělí mají toto jméno spojeno s ilustracemi
ke knize Dobrý voják švejk, děti si vzpomenou na Kocoura Mikeše a všichni napříč
generacemi na jeho nádherné obrázky zimní
krajiny.
Oddělení pro děti si pro své návštěvníky
připravilo kvíz, omalovánky a čtení z jeho
pohádkových knih.
a retro hraček v sále knihovny. Na panenky,
kočárky, plyšová zvířata a spoustu jiných se
nechodili dívat pouze rodiče se svými dětmi,
ale také ti dříve narození, kteří si připomněli
své dětství. Většina dospělých návštěvníků
odcházela s tím, že mezi vystavenými hračkami opravdu objevili tu svou. Velké poděkování patří majitelům sbírky, panu Saukovi
a paní Czikosové. Oba sběratelé hračky již
roky kupují, renovují a vystavují. Jistě pro ně
bude potěšující zpráva, že plánskou expozici
zhlédlo 577 návštěvníků.

Kurz kreslení „pravou“ hemisférou
Městská knihovna bude začátkem února
2018 pořádat víkendový kurz kreslení pravou
mozkovou hemisférou pod vedením lektorů
z Ateliéru Mozaika.
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.
Kurz kreslení vás naučí, jak pracovat s oběma
hemisférami a účastník umí již druhý den
nakreslit portrét podle fotografie.
Jedná se o intenzivní výuku v rozsahu 18
hodin. Orientační cena je cca 2 000 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.
Co se chystá v knihovně na začátek roku
2018
Leden – setkání s cestovatelem Patrikem
Kotrbou, který nás „provede“ poutní cestou
ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela
(pokračování na straně 6)
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Kultura a knihovna v Plané
– pro příznivce vycházek za historií Plané
s PhDr. Markétou Novotnou máme pozvánku
na druhý lednový víkend, kdy nás provede
Eilandem
Únor – turnaj v pexesu a kurz kreslení pravou
hemisférou.
Březen – výstava sbírky 150 vydání knihy
Babička od Boženy Němcové

Výlet andělů
Provozní doba knihovny
a infocentra o svátcích
Městská knihovna a infocentrum budou uzavřeny od 27. prosince do 1. ledna 2018.
V úterý 2. ledna 2018 pro vás otvíráme
v obvyklých časech. Všem čtenářům, kteří mají
vrátit knihy ve dnech, kdy bude zavřeno, bude
výpůjční doba prodloužena do 5. ledna 2018.

Pohádkové odpoledne
Kocourek Mikeš a jeho kamarádi zvou všechny děti na pohádkové odpoledne, které se bude
konat v úterý 12. prosince od 16.30 hodin. Tentokrát se sejdeme v sále knihovny a kromě čtení
se mohou děti těšit i na promítání pohádky.

Vymaluj obrázek, přines ho na pohádku a dostaneš sladkou odměnu

Ve čtvrtek 21. prosince se letos již
po osmé do Plané slétnou andělé, aby se
s vámi setkali v adventním čase. Tentokrát začne andělský podvečer u stodoly
v městském parku. Nejprve společně
s dětmi i dospělými ozdobí vánoční
strom u stodoly ozdobami, které vyrobíte na místě nebo donesete. Poté zde
na venkovním pódiu vystoupí s živým
betlémem spolek Kosáci. Stejně jako
každý rok i letos budou andělé rozsvěcet Betlémské světlo, které si můžete
přijít připálit a odnést domů.
V 18 hodin pak vyrazí tradiční andělský
průvod městem a svoji cestu zakončí
u kina na náměstí. V rámci programu
vystoupí divadelní soubor Kosáci, členové spolku KOS, skupina Žongleros
a muzikanti z kapely Tabasker.
V novém prostoru KINONEKINO
se pak v 19.00 uskuteční koncert
mužského vokálního kvintetu HLASOPLET.
Těšit se můžete také na horké nápoje
u stodoly, pochoutky v kině a setkání
v předvánočním čase s anděly! Srdečně
vás zve KOS Planá a Město Planá –
odbor kultury. Více informací na:
www.facebook.com/kos.plana
KOS Planá
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U nás ve školkách
Máme za sebou listopad a všichni už se těšíme
na Vánoce. Prožili jsme společně tři měsíce,
které utekly jako voda. Většina si našla nové
kamarády, malé děti si zvykly být bez rodičů
a užili jsme si dny plné her.
V měsíci září se velké děti vypravily na pěší
výlet na Sv. Annu. V říjnu nás potěšila dvě
divadla. O nepovedeném čertíkovi a zatoulané
ovečce bylo divadlo ve školkách a pohádku
Český Honza jsme zhlédli v novém kině.
Čtvrté třídy si uspořádaly Koloběžkiádu,
kde na vítěze čekala medaile a diplom
a na všechny závodníky sladká odměna.
V měsíci říjnu také proběhly schůzky rodičů.
Rádi bychom poděkovali za netradičně velkou
účast.
V listopadu jsme navštívili podzimní výstavu
prací dětí z našich školek a výstavu hraček.
Obě se konaly v budově Městské knihovny.
Naši předškoláci se vypravili do Plzně, kde
navštívili Techmánii. Tento výlet se opravdu
vydařil a všichni jsme si to užili.
Zveme všechny v předvánočním čase
do školky – Havlíčkova, kde si můžete prohlédnout náš betlém. Dovolte mi touto cestou
poděkovat maminkám, které pravidelně pořádají DĚTSKOU BURZU v Plané, za finanční
dar. Dětem koupíme hračky nebo výukové hry
do obou školek. Moc děkujeme.
Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce
a hodně úspěchů v novém roce.
Za MŠ Planá Lenka Vivodíková

Vánoční trhy SŠŽ
SŠŽ jako každoročně pořádá prodej vánočních dárků a pochoutek dne 20. 12. 2017
od 09.00 v aule MěÚ. Srdečně Vás zveme.
Vladimír Kasík

Poděkování

ZŠ PLANÁ
Děkujeme organizátorkám
burzy dětského oblečení
za poskytnutí daru.
Je určen žákům 1. stupně
Základní školy v Plané.
Učitelé a žáci
1. stupně ZŠ Planá

Foto: archiv MŠ Planá

SŠŽ otvírá nový obor
Spojový mechanik pro IT
Po zajímavých a perspektivních učebních
oborech, jakými jsou zejména Ošetřovatel,
Operátor skladování, Cukrář, Pečovatelské
služby, Pokojská a Kuchařské práce zajistí
Střední škola živnostenská v Plané další
a tentokrát vyloženě atraktivní učební obor,
kterým je obor Spojový mechanik pro IT.
Jde o tříletý učební obor s výučním listem,
v kterém těžištěm vzdělání budou základy
elektrotechniky, teorie telekomunikace a sdělovacích sítí, technické kreslení a IT technologie.
Absolventi oboru získají praktické a teoretické znalosti potřebné pro stavbu vnějších
a vnitřních slaboproudých sítí, údržbu telekomunikačních zařízení a dokáží odhalit
a opravit poruchy telefonních a počítačových sítí.
„Pro úspěch studia tohoto oboru se nám
podařilo získat pomoc firmy Microsoft, která
nás podpoří jak svým know-how, tak i materiálně a bude odborným garantem praktické
výuky,“ uvedlo našemu měsíčníku vedení
školy. „Jsme hrdi na to, že můžeme tento
obor jako jedna z mála škol v naší republice nabídnout, cítíme tak potřebu – a tímto
jí chceme učinit zadost – rehabilitace technického vzdělání a řemesla, které má jistou
budoucnost a zajistí mladým lidem dlouhodobě stabilní zaměstnání,“ řekl dále ředitel
školy Josef Mára.
Poznat ostatní učební obory, atmosféru školy
a její prostory, stejně jako se seznámit s pedagogy mohli nejen plánští občané dne 23. listopadu 2017 na dni otevřených dveří. Pokud
Vás akce naší plánské SŠŽ zajímají a chcete
se jich, například se svými dětmi zúčastnit,
sledujte prosím pravidelně informace v Plánském měsíčníku.
Vladimír Kasík, učitel

Pozvánka na zpívání
u stromu
Chcete si zazpívat koledy, setkat se s rodiči
a přáteli a přitom se zahřát svařákem nebo
čajem? Přijďte na tradiční Zpívání u vánočního stromu, které se uskuteční ve středu
20. 12. 2017 od 17 hodin ve dvoře budovy
Na Valech. Součástí akce bude i prodej drobných dárků vyrobených žáky školy.
Těšíme se na vás.
Žáci a učitelé ZŠ Planá

Návštěva divadla a Tančírna
v Plané
V pondělí 13. 11. 2017 se žáci 4. a 5. tříd
zúčastnili divadelního představení Král Karel,
divadelní společnosti Toy Machine z. s., které
se uskutečnilo v novém kulturním prostoru
KINONEKINO v Plané. Tato loutková pohádka
byla volně inspirovaná středověkem, dobou
a životem Karla IV. Herci na jevišti názorně
předvedli pomocí loutek a dětské fantazie, jaký
byl život na královském hradě. Děti měly také
možnost zahrát si přímo na jevišti se samotnými
herci a zažít tak spousty legrace. Všem žákům
i učitelům se divadelní představení líbilo a těší
se na další akci. V sobotu 11. 11. 2017 proběhla
v Plané úžasná akce „Tančírna“, na které hrál
skvělý orchestr Zatrestband pod vedením kapelníka Petra Píši. Orchestr zahrál známé taneční
melodie. Jako bonbónek zde byl host večera
David Kraus se svojí kapelou, která předvedla
úžasnou show, v těchto končinách nevídanou.
Také zde proběhla dražba kalendářů ve prospěch Nadace hraběnky Nostitzové, která se
celé akce osobně zúčastnila. Lidé, kteří na tuto
akci zavítali, určitě odcházeli domů s nezapomenutelným zážitkem. A na závěr bychom si
přáli více takových úžasných akcí v novém kině.
Za učitelský sbor 1. stupně ZŠ Planá
Monika Žežulková
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inzerce | 9
Nabídka zaměstnání

Obsluha recyklačního centra
Firma AZS 98 s.r.o. přijme:
obsluhu Recyklačního střediska
stavebních odpadů s platným řidičským
a strojním průkazem na nakladač.
Místo pracoviště: Tachov
Požadujeme: platný řidičský a strojní průkaz,
spolehlivost, základní znalost PC
Vhodné i pro důchodce
Nástup ihned
Pracovní doba: po – pá 7.00 – 15.30

Koupím

Nástupní plat: 95 Kč/hod + odměny;
náhrada za dopravu

motocykl Simson 3 000 Kč

Kontakt: V případě zájmu volejte
na tel. č. 737 225 656,
nebo pište na e-mail: recyklace@azs98.cz

Telefon 736 741 967

Chcete inzerovat v Plánském měsíčníku?
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

Nabídka
volných parcel
k výstavbě rodinných domů
v Chodové Plané

Červené plochy –
volné stavební parcely
Zelené plochy – veřejná zeleň

Fotografie z akce pořídil Bohouš Pospíšil.

Bližší informace na telefonním čísle:
374 798 303 nebo 602 475 882
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Název

Vstupné

Pořadatel

Město Planá
– odbor kultury

1. 12.

pá

17.20/17.30

Zájezd na abonentní představení Divadla
J. K. Tyla v Plzni – Sluha dvou pánů

náměstí Planá

3. 12.

ne

15.00–19.00

Rozsvícení vánočního stromu – řemeslný
trh, občerstvení, hudební program

Město Planá – odbor kultury,
kultura@muplana.cz

Hornické muzeum

5. 12.

út

16.00–18,30

Setkání s Mikulášem, andělem a čerty
v Hornickém muzeu

Město Planá – odbor kultury,
kultura@muplana.cz

Městská knihovna
– sál

7. 12.

čt

17.00

Vědomá žena – dívka, přednáška lektorky
Zdeny Šulcové

KINONEKINO

10. 12.

ne

16.00

KINONEKINO

11. 12.

po

11.–15. 12.

sál ZUŠ Planá

abonentní

Město Planá – odbor kultury,
kultura@muplana.cz

50/100 Kč

Město Planá – odbor kultury,
knihovna@muplana.cz

Tatínek není k zahození – představení
divadla Lokvar pro děti i dospělé

40 Kč

Město Planá – odbor kultury,
kino@muplana.cz

8.30 a 10.00

Tatínek není k zahození – představení
divadla Lokvar pro školy

30 Kč

Město Planá – odbor kultury,
kino@muplana.cz

po–pá

9.00–16.00

Vánoční trhy – prodejní trhy řemeslných
výrobků

Město Planá – odbor kultury,
knihovna@muplana.cz

12. 12.

út

18.00

Koncert žáků ZUŠ Planá

ZUŠ Planá

Městská knihovna
– sál

12. 12.

út

16.30

Pohádkové odpoledne s kocourem
Mikešem – čtení a projekce pohádek
Josefa Lady

Město Planá – odbor kultury,
knihovna@muplana.cz

KINONEKINO

17. 12.

ne

14.30

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

18.–20. 12.

po–st

13.00–16.00

Kreativní dílnička – vyrábíme vánoční
ozdoby

Město Planá – odbor kultury,
knihovna@muplana.cz

KINONEKINO

19. 12.

út

18.00

Vánoční koncert – žáci ZUŠ Planá

ZUŠ Planá

vestibul radnice

20. 12.

st

9.00

Prodejní vánoční výstava

SŠŽ

u ZŠ Na Valech

20. 12.

út

17.00

Zpívání u vánočního stolu – tradiční akce
u budovy ZŠ Na Valech

ZŠ Planá

u stodoly
v městském parku

21. 12.

čt

16.00–18.00

Výlet andělů

KOS Planá, Město Planá

KINONEKINO

21. 12.

čt

19.00

Hlasoplet – koncert

50 Kč

Město Planá, odbor kultury,
kino@muplana.cz

KINONEKINO

26. 12.

út

16.00

Svatoštěpánský koncert – CONCERTO
DI CAMERA, v podání souboru
IL BOSCODI FLAUTI

70 Kč

Město Planá, odbor kultury,
kino@muplana.cz

1. 1.

po

18.00

Novoroční ohňostroj – společné přivítání
roku 2018

Městská knihovna

Městská knihovna
– oddělení pro děti

50 Kč

Město Planá – odbor kultury,
kino@muplana.cz

Leden
náměstí Svobody

Město Planá
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