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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
srdečně přeji Vám i Vašim rodinám pevné
zdraví, optimismus a úspěšné vykročení do
nového roku 2015. Přeji Vám pohodu jak v
osobním, tak pracovním životě.
Také našemu městu přeji, aby se i nadále
zdravě rozvíjelo a měnilo.
Věřím, že velkou pozitivní změnou v životě
našeho města bude zrealizování i tří velkých
investičních akcí (přestavba smuteční síně,
rekonstrukce kina a úpravy zbylé části
náměstí) schválených zastupitelstvem ve
výhledu na další čtyřleté období.
První z nich – smuteční síň je zahrnuta již
do rozpočtu na rok 2015. Zbylé dvě budou

během příštího roku připraveny projekčně,
abychom je mohli (nejlépe s využitím
některého z dotačních programů) zařadit do
rozpočtů 2016 nebo 2017.
Když se ohlédnu zpět, myslím, že roky
minulé můžeme hodnotit jako úspěšné.
Máme všechny předpoklady k tomu,
abychom mohli i roky, které jsou před
námi, v budoucnu hodnotit podobně anebo
raději ještě lépe. Jsem v tomto směru
optimistkou a chtěla bych Vás ubezpečit, že
za sebe pro to udělám všechno, co bude v
mých silách.
Vše nejlepší v roce 2015 Vám přeje
Martina Němečková, starostka
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Pár slov o rozpočtu města
Na prosincovém zasedání městského
zastupitelstva byl schválen rozpočet na rok
2015. S jeho podrobným zněním se můžete
seznámit na webových stránkách města. Já
bych zde chtěl okomentovat některá čísla,
která podle mne stojí za zmínku.
Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 103
milionů a výdaje ve výši 113 milionů Kč.
Rozdíl mezi těmito dvěma čísly bude vykryt
z fondu rezerv, kde má naše město z
minulých let našetřeny nemalé prostředky.
Letošní rozpočet je navíc mimořádně
ovlivněn faktem, že město dostalo
bezúplatně od Ředitelství silnic a dálnic
celou Nádražní ulici včetně mostu přes
Hamerský potok. Daň z příjmu z této
operace činí 15,3 milionů Kč a tato částka
se promítne na příjmové i výdajové straně
rozpočtu.
Nyní bych se chtěl zmínit o některých
větších akcích, se kterými rozpočet počítá.
Největší investiční akcí bude rekonstrukce
smuteční síně, která je projekčně zcela
připravena a může začít v prvním pololetí.
Bude to samozřejmě znamenat, že po
určitou dobu zde nebudou moci probíhat
rozloučení se zesnulými.
Úpravy náměstí zatím pokračovat nebudou.

Počítáme však s dokončením projektové
dokumentace na rekonstrukci celé zbývající
části. Rovněž tak by měla být dokončena
dokumentace pro přestavbu kina. Na
koupališti hodláme postavit objekt WC a
šaten na místě zrušených původních toalet.
Prostředky vybrané z nájmů z lesů a z
vodovodní a kanalizační sítě budou použity
na výstavbu dalšího úseku lesní cesty
Požárka a na rekonstrukci zbývající části
vodovodního přivaděče z broumovských
lesů. V areálu technických služeb na místě
bývalého sběrného dvora by měl vyrůst
přístřešek na garážování techniky. Budeme
rovněž dále investovat do obnovy veřejného
osvětlení ve městě. Přispějeme také na
výstavbu osvětlení stezky z Plané do
Chodové Plané.
Z neinvestičních výdajů stojí za zmínku
prostředky na opravy komunikací – zde
bychom chtěli zejména provést rekonstrukci
povrchu pěší zóny v Havlíčkově ulici.
Objem prostředků na investice je poněkud
menší než v minulém roce. Proto věřím, že
se jednotlivé naplánované akce podaří bez
problému a plynule realizovat.
(Pavel Nutil, místostarosta)

Silvestrovský ohňostroj
Slavnostní ohňostroj u příležitosti oslav
příchodu nového roku začne 15 minut po
půlnoci v noci z 31. 12. 2014 na 1. 1. 2015.
Přijďte společně s námi přivítat rok 2015 na
náměstí Svobody. Slavnostní ohňostroj
odpálíme v prostorách u Svatojánského

sloupu, a proto Vás žádáme o přeparkování
svých vozidel z centrálního parkoviště,
předejdete tak možným škodám.
(Milena Nová,
vedoucí Městského kulturního střediska)
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Ceny vody a popelnic
Rád bych vás informoval o cenách
vodného, stočného a popelnic v roce 2015.
Co se týče známek na popelnice, tedy
poplatku za komunální odpad, rozhodli
jsme se tyto ceny neměnit. Příjmy a výdaje
související s odpadovým hospodářstvím se
zatím jeví jako vyrovnané. Proto není
důvod navyšovat poplatky.
Rovněž výše vodného a stočného zůstává
na stávající úrovni. Rada města na svém
jednání 15.12. odsouhlasila pro rok 2015
cenu vodného ve výši 31,20 Kč a stočného
ve výši 20,59 Kč, celkem 51,79 Kč/m3 bez
DPH, tedy 59,56 Kč včetně DPH (současná
cena je 59,52 Kč/m3 včetně DPH). Daří se
nám tedy zatím držet ceny vodného a
stočného na nižší úrovni, než mají okolní
obce v našem regionu.
Kdo by chtěl porovnat naše ceny vodného a
stočného s cenami jinde v ČR, může se
podívat na stránky www.cenavody.cz.
(Pavel Nutil, místostarosta)
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Nová vyhláška o mapě

Zastupitelstvo mělo druhé zasedání

V uplynulém roce městské zastupitelstvo
schválilo pouze jednu, zato však poměrně
důležitou obecně závaznou vyhlášku. Je to
vyhláška č. 1/2014 o vedení technické mapy
města.
Digitální technická mapa (DTM) je
podrobné digitální mapové dílo, jež slouží k
zaznamenání aktuálního fyzického stavu
území včetně výškových poměrů a
vyznačení průběhů inženýrských sítí. DTM
detailně zobrazuje skutečný stav území.
Nemůže být tedy nahrazena katastrálními
mapami,
jejichž obsahem jsou pouze
vlastnické hranice.
Plzeňský kraj postupně oslovil všechny
obce v kraji s nabídkou spolupráce na
projektu DTM. Naše město se rozhodlo k
tomuto projektu přistoupit. Pokládáme to za
krok správným směrem. Všechna zaměření
skutečného stavu staveb budou mít
jednotnou podobu, budou se centrálně
zpracovávat do DTM, geodeti nebudou
muset zaměřovat prvky polohopisu, které
byly již jednou zaměřeny.
S Plzeňským krajem jsme uzavřeli smlouvu
o vedení DTM a posléze na základě této
smlouvy jsme přijali zmíněnou vyhlášku. Ta
zavazuje všechny stavebníky, aby při
změnách skutečného stavu staveb předávali
geodetickou
část
dokumentace
prostřednictvím
oprávněného
geodeta
výkonnému správci DTM, tedy Plzeňskému
kraji.
Vyhláška je uveřejněna na webu města.
Přílohou vyhlášky je provozní dokumentace
DTM. Ta je kvůli možnosti průběžné
aktualizace dostupná v elektronické podobě
na adrese
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modulzakazka/verejne-dokumenty. Na této stránce
v sekci Přehledy najdete i seznam
zaregistrovaných geodetů.
Jak se bude DTM plnit daty, budou moci
geodeti, správci technické infrastruktury a
obce využívat výhod přístupu k těmto
informacím.
(Pavel Nutil, místostarosta)

Zastupitelstvo města Planá (ZMP) na
svém druhém zasedání, které se konalo
10. prosince:
- schválilo rozpočet města na rok 2015,
- schválilo výhled města Planá na roky
2015-2017 a šesté rozpočtové opatření v
roce 2014,
- rozhodlo o vázání volných finančních
prostředků prostřednictvím prémiových
dluhopisů Rodina České spořitelny v
celkové výši 20 milionů na období do roku
2017,
- v majetkoprávních záležitostech rozhodlo
o prodeji pozemků, o záměru prodat
pozemky, o směně pozemků a o zřízení
úplatného věcného břemene mezi městem a
společností Povodí Vltavy, s.p. pro umístění
mostu přes Plánský potok v Sadové ulici,
- rozhodlo o vystoupení ze členství v
honebním společenstvu Otín,

Zápis do prvních tříd ZŠ
Zápis do prvních tříd pro školní rok
2015/2016 se bude konat ve čtvrtek 5. února
2015 od 14 do 18 hodin v budově základní
školy Na Valech.
K zápisu se dostaví děti narozené v období
od 1. září 2008 do 31. srpna 2009 a děti s
odkladem povinné školní docházky z
loňského roku.
Rodiče k zápisu vezmou svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Zápisní list do 1. třídy a žádost o přijetí k
povinné školní docházce vyplní rodiče na
místě zápisu.
Rodič, který žádá pro své dítě odklad
povinné školní docházky, se dostaví i s
dítětem k zápisu v řádném termínu.
(Mgr. Blanka Iccacová,
zástupkyně pro 1. stupeň ZŠ)

- zřídilo osadní výbor v Otíně, určilo počet
členů na 3, určilo za členy paní
J. Lešákovou, M. Rampasovou a D. Švehlu
a zvolilo J. Lešákovou předsedkyní výboru,
- uložilo předsedům kontrolního a
finančního výboru předložit na příštím
jednání ZMP plán kontrol na rok 2015,
- uložilo Radě města Planá řešit nebezpečné
místo na dráze v centrálním parku v úseku
asi 30 metrů souběhu s komunikací v
Revoluční ulici a zmírnit nebezpečí
prudkého terénu v blízkosti dráhy mezi
hřištěm a stodolami,
- odmítlo řešit žádost o povolení výjimky z
obecně závazné vyhlášky o regulaci
sázkových her,
- rozhodlo pořídit silvestrovský ohňostroj
maximálně za 30 tisíc korun.
(Stanislava Fojtíčková,
tajemnice Městského úřadu)

Plánské služby informují
Zaměstnanci Plánských služeb se často
potýkají s tím, že se na ně občané
obracejí s prosbami, které nespadají do
jejich kompetencí. Někdy se také stává, že
lidé nezaznamenali některé proběhnuvší
změny.
„Během letní a podzimní sezony se na nás
například obracela řada místních kvůli
likvidaci zeleně z jejich soukromých
pozemků,“ uvádí David Draský, jednatel
Plánských služeb, a pokračuje: „Naše
technické služby zajišťují kompletní správu Plánské služby se mohou pochlubit novým
a údržbu pouze veřejné zeleně, a to za multifunkčním traktůrkem Carraro.
FOTO: David Draský
úplatu dle schválené smlouvy s Městem
Planá. My občanům samozřejmě můžeme poskytnuté dotaci z Evropské unie. Veškerá
zajistit odvoz zeleně či přistavení tato technika nám velice pomůže při plnění
kontejneru, avšak za úplatu, jelikož zeleň povinností při správě a údržbě města a
odvážíme na kompostárnu v Chodové Plané, přilehlých obcí. Samozřejmě veškeré naše
kde za ni taktéž platíme skládkovné.“
služby jsme schopni poskytnout i občanům
Spousta občanů se podle něho také a firmám,“ dodává David Draský.
domnívá, že v areálu technických služeb v A co by chtěl jednatel vzkázat čtenářům?
ulici Revoluční 679 je stále sběrný dvůr. „To „Jelikož pomalu a jistě nastupuje zimní
už ale není pravda. Sběrný dvůr je od roku období, chtěl bych poprosit všechny občany,
2012
nově
v
ulici
Kyjovská
a aby umožnili průjezd naší technice při
provozovatelem tohoto sběrného dvora je údržbě komunikací. Tím mám na mysli
firma Ekodepon. Tam mají možnost občané samozřejmě i chodníky. Je určitě v zájmu
bezplatně odevzdat i zeleň z vlastních všech, aby byly komunikace sjízdné a
pozemků,“ vysvětluje David Draský.
chodníky schůdné,“ podotýká s úsměvem
Během listopadu společnost Plánské služby jednatel firmy.
zakoupila novou techniku. „Jedná se o Společnost s ručením omezeným Plánské
multifunkční traktůrek Carraro a dále nový služby je organizace zřízená Městem Planá
nákladní vůz Mercedes s hákovým nosičem a funguje již od roku 2002. Současný
kontejnerů a hydraulickou rukou a také jednatel David Draský působí ve své pozici
mobilní dřevní štěpkovač,“ vyjmenovává od ledna 2014.
(red)
jednatel firmy. Multifunkční traktůrek bude
podle něho využíván v průběhu celého roku.
„V letním období ho využijeme na seče a v
zimním období na posyp a prohrnování
komunikací.“
A jak byl nákup financován? „Traktůrek
jsme pořídili přes operativní leasing,
nákladní vůz Mercedes a dřevní štěpkovač
byly zakoupeny za spoluúčasti Státního
fondu životního prostředí a dále díky Zakoupen byl také nákladní vůz Mercedes.
FOTO: David Draský
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Amatérská fotografická soutěž už zná vítěze
V pátek 21. listopadu se v sále Městského
kulturního střediska (MKS) uskutečnilo
oficiální vyhlášení výsledků fotografické
soutěže s tématem Člověk v pohybu,
kterou v říjnu MKS vypsalo ve
spolupráci s Fotografickým spolkem
Planá.
„Soutěžilo se ve dvou kategoriích,“ uvedla
Lenka Vivodíková, která celý večer
moderovala. „V kategorii do 15 let soutěžilo
15 fotografií a v kategorii nad 15 let to bylo
37 fotografií.“
První kategorii vyhrál Matěj Janča z
Tachova, druhou příčku obsadil jeho bratr
Jakub Janča a na třetí se umístil opět Matěj
Janča. V kategorii dospělých zvítězil
Zdeněk Urban ze Stříbra, druhé místo získal
Pavel Kubíček z Velké Hleďsebe a na třetím
skončil Arpád Kiss z Tachova. Vítězové
získali například fotografické publikace a
peněžní poukázky.
Na vernisáži byla zahájena výstava všech
soutěžních fotografií a také výstava
Fotografického spolku Planá v knihovně.
(red)

Návštěvníci, kterých se sešlo kolem
padesátky, měli možnost zhlédnout všechny
soutěžní fotografie také během promítání na
plátně za živého hudebního doprovodu
plánských Rebelek s doprovodem Romana
Havlíčka a Martina Mahdala. FOTO: (red)

V sobotu 6. prosince se v našem kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Plané
uskutečnil adventní koncert.
Myslíme si, že akce se vydařila, neboť
návštěvnost předčila naše očekávání.
Celkem se z dobrovolných příspěvků
vybralo 3 125 korun a 18 euro.
Výtěžek koncertu byl věnován Plánské
farnosti, na budoucí záchranu kostela sv.
Michaela archanděla v Michalových
Horách. Proč zrovna tam?
Zmíněný kostel je stavba raně barokní,
tyčící se na kopečku nad malebnou obcí.
Poněkud zchátralý, stojící téměř bez
povšimnutí. Má další památka, pozůstalost
po našich předcích skončit v troskách, jen
kvůli lhostejnosti většinové společnosti?
Doufáme, že naše koncerty dostanou
kostelík do širšího podvědomí a možná se
najde několik dobrých lidí, kterým není naše
historie lhostejná. Každý může pomoci tak,
jak je v jeho schopnostech a silách. Třeba
jednou uvidíme i zdárný konec!
(Jana Vokatá, Jan Jedlička, pořadatelé)

FOTO: Zpívání u stromu

Vítězné fotografie obou věkových kategorií.
AUTOŘI: Zdeněk Urban (nahoře), Matěj
Janča (vpravo -->)

Tělesně postižení prožili akcemi nabitý advent
Členové Místní organizace Svazu tělesně
postižených (MO STP) uskutečnili před
koncem roku hned několik akcí, které je
vytrhly z běžných starostí.
„V listopadu a prosinci jsme absolvovali
doslova taneční maraton,“ vypráví Josef
Ansl, předseda MO STP. „Již poněkolikáté
jsme byli za zábavou v Plzni v restauraci Na
Spilce, zatančili jsme si také u našich
spolubojovníků
ze
Svazu
tělesně
postižených v Chodové Plané, dále v
Černošíně a také u harmoniky na koupališti
v Plané. Již tradičně jsme se velmi dobře
pobavili a užili tance a dobrého jídla a pití,“
vzpomíná Josef Ansl.
Členové MO STP vyrazili i na předvánoční
nákupy do Tirschenreuthu. „Potom jsme
přejeli do Františkových Lázní, kde jsme se
prošli městem a hlavně jsme si vychutnali
koupání v Aquaforu. Také jsme si zahráli
bowling,“ vypráví předseda MO STP.
V listopadu na zájemce čekalo představení
Divotvorný hrnec v Novém divadle v Plzni.
Začátkem prosince členové na základě
pozvání partnerů ze Selbsthilfegruppe
Behinderte und Nichtbehinderte e. V. (SHG)
v Tirschenreuthu navštívili Weihnatsfeier v
Mitterteichu. „Setkali jsme se s našimi

Výtěžek koncertu

Ve čtvrtek 18. prosince se u základní školy
Na Valech konalo Zpívání u vánočního
stromu. Pro davy rodičů, které se přišly
podívat na své děti, bylo vedle hodinového
vystoupení připraveno také občerstvení.
Píseň Půlnoční od Václava Neckáře
zazpívali žáci spolu s pěveckým triem
Rebelky. Ačkoliv ji spolu dopředu společně
nenacvičili, povedla se jim na jedničku a
sklidili zasloužený aplaus.
FOTO: (red)

Z katolické farnosti
5. prosince se členové MO STP vydali do
německého Mitterteichu, kde na ně čekal i
Mikuláš s čertem.
FOTO: Josef Ansl
přáteli a zúčastnili se jejich bohatého
programu. Mikulášem jsme byli obdarováni,
protože věděl, že jsme byli celý rok hodní,“
usmívá se Josef Ansl.
A co čeká MO STP v příštím roce?
„Předsedkyně skupiny SHG Martina Sötje
pozvala naše členy na masopustní veselici,
která se uskuteční v lednu. Také se již
budeme připravovat na bilanční schůzi, kde
se domluvíme, co podnikneme v průběhu
celého roku,“ dodává předseda Josef Ansl.
(red)

U katolíků v Plané a okolí mimo
pravidelný pořad:
1.1.2015 – Matky Boží Panny Marie – Nový
rok –Mše sv. jen v Plané v 11:00 hodin.
1. pátek 2.1. – 16:30 h – adorace + mše sv.+
spolčo na faře
Úterý 6.1. – 17:00 h – Zjevení Páně –
svěcení darů – vody, křídy, kadidla.
Sobota 10.1.2015 – 8:30 hod – Tříkrálové
koledování pro Charitu! Prosíme děti a
rodiče (jako průvodci), aby se co nejdříve
přihlásili a my pro ně mohli zajistit
slavnostní oděvy; sraz na faře v 8:00 hod,
konec cca 14:00 hod.
neděle 18.1. - začíná Týden modliteb za
jednotu křesťanů.
(Jaroslav Šašek, administrátor farnosti)
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Děti ze Čtyřlístku rozdávaly v prosinci radost
Adventní období v Dětském domově
Čtyřlístek přineslo dětem řadu akcí,
během nichž se v různé míře zapojovaly
do příprav na Vánoce.
Začátkem prosince se v prostorách domova
uskutečnilo tradiční posezení u vánočního
čaje. „Jsme rádi, že se na nás přišli podívat
do domova lidé, kteří nás v průběhu roku
podporují nejrůznějšími formami a my jsme
jim mohli nabídnout zhlédnutí programu,
který nacvičily děti společně s jejich
tetami,“ popisuje ředitel domova Jiří
Kotschy. „Také děkujeme za věcné a
finanční dárky, které jsme obdrželi,“
dodává.
V pátek 5. prosince se i v dětském domově
objevili čerti. „Naštěstí s sebou vzali
hodného Mikuláše a ani letos si nikoho
nakonec do pekla neodnesli, i když někteří
měli namále,“ usmívá se zástupkyně Lenka
Kompánková.
V sobotu 13. prosince prodávaly děti své
výrobky v nákupním centru Olympia v Plzni Děti na vánočních trzích v Plzni nabízely své výrobky, mezi kterými bylo možno zakoupit
v rámci akce Jarmarky s Albertem. například šperky, panenky, kabelky a řadu dalších drobností.
FOTO: Katka Masnerová
„Děkujeme všem, kteří se na nás přijeli
podívat a případně i zakoupili nějakou Mariánských Lázní. „K velké radosti jsme seniory. Věříme, že jsme obyvatelům těchto
drobnost pro sebe či své blízké,“ vzkazuje vyhráli čtvrté místo. Zároveň jsme získali domovů zpříjemnili období adventu. Jim i
pro domov finanční odměnu,“ říká Jiří všem ostatním přejeme úspěšný vstup do
zástupkyně ředitele.
V předvánočním čase se děti zúčastnily také Kotschy, a pokračuje: „A jelikož je nového roku 2015 a mnoho zdaru ve všem,
soutěže o nejhezčí vánoční ozdobu, kterou předvánoční čas plný setkávání, vystoupili do čeho se pustí,“ vzkazuje ředitel
(red)
pořádalo producentské centrum Profil z jsme také v obou místních domovech pro Čtyřlístku.

Odborné učiliště Planá se i ve vánočním čase zapojilo do mezinárodních projektů
Společné
akce
škol
v
rámci
přeshraničního partnerství jsou rozhodně
záležitost, která stojí za následování a
podporu. A tak se i Střední odborné
učiliště (SOU) Planá v této oblasti
angažuje – snad v tom nejradostnějším
čase, který během roku existuje – v čase
Vánoc. Významným
partnerem
a
podporou v projektu je Koordinační
centrum
česko-německých
výměn
mládeže Tandem za podpory Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
Jak vykouzlit vánoční pohodu a dozvědět se
něco o zvycích na druhá straně hranice –
tedy v Horní Falci, se rozhodli žáci právě
SOU Planá ve spolupráci s partnerskou
školou ve Wiesau. A protože Odborná škola
Wiesau také vzdělává v odborných
gastronomických předmětech, nabídla se
jako nejlepší možnost uspořádat společný
workshop na téma Vánoce v Bavorsku,
Vánoce v Čechách, který se konal ve dnech
01. – 03. 12. 2014 v nové kuchyni
odborného výcviku gastronomických oborů
v SOU Planá.
Vybraných pět učňů z Plané a jejich pět
kolegů z Wiesau, stejně jako tři mistři
odborného výcviku z obou škol, byli
hlavními aktéry této události. Obě skupiny,
poté, co společně připravily své národní
vánoční menu, také prostřely slavnostní
tabuli za svou zemi a podrobily své výtvory
mezinárodní komisi, která vše vyhodnotila.
„Přejeme si, aby takových akcí bylo více,“

Přeshraniční gastronomické akce nazvané Vánoce v Bavorsku, Vánoce v Čechách se
zúčastnila řada učňů i jejich pedagogů.
(FOTO: Vladimír Kasík)
uvedl Mgr. Josef Mára, ředitel školy,
„Víme, že si vzájemně můžeme nabídnout
mnohem více, a rádi podpoříme každou
spolupráci mezi našimi školami, která
přispěje k prohloubení vzdělání našich
učňů. Být při tom je totiž často víc, než se
jen učit pouhou teorii“.

„Skupina učňů a pedagogů z Wiesau po
ukončení workshopu ještě poznala krásy
našeho kraje“, dodal ředitel školy. „Věříme,
že všem zúčastněným zůstanou krásné
zážitky a že touto akcí položíme pevný
základ pro vznik nové tradice.“
(Vladimír Kasík, učitel SOU)
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Děti z obou mateřských škol mají spoustu zážitků

Z Městské knihovny
Odpoledne s pohádkou
Čtení pod veverčím stromem – lednová
pohádka z veverčího oříšku se bude číst:
Kde?
Oddělení pro děti
Kdy?
úterý 13.1.2015
V kolik? 16.30 hodin

V září 2014 jsme se s předškoláky vypravili
na prohlídku našeho města. Všichni odvážní
vystoupali na věž kostela v Plané.

V říjnu nás čekal pěší výlet na sv. Annu (viz
foto). V tomto měsíci jsme také navštívili
Muzeum Českého lesa v Tachově. Konec
října patřil návštěvě Hornického muzea.

Na podzim se konaly tvořivé dílny, kdy děti
spolu s rodiči a učitelkami vyráběli
kašírováním jablíčka na výzdobu interiéru
školky.
FOTO: Pavla Hlávková

Autorské čtení
Městská knihovna zve všechny příznivce
literatury na autorské čtení.
Kde?
sál MěKS
Kdy?
čtvrtek 22.ledna 2015
V kolik? 17.00 hodin
Vstup:
volný
Scaar Egoni je pseudonym mladé autorky
pocházející z Plané. V současné době
studuje vysokou školu v Brně. Několik let
strávila v Irsku, kde, jak sama říká, čerpala
inspiraci pro svou tvorbu. Její prvotina –
Ostrov polámaných panenek, je povídková
kniha, která vyobrazuje osudy pacientů a
jejich lékařů, kteří vzdorují důsledkům
psychických poruch, závislostí nebo
sexuálního zneužívání.
(Ivana Vasuková, vedoucí knihovny)

Víčka pro dobrou věc

V prosinci přišel do školky Mikuláš, čert a
anděl. Nechyběla radost z nadílky, ale i slzy
a sliby, že už budou všichni hodní.

Mikulášská nadílka se neobešla bez slziček.
Možná i proto, že Mikuláš dorazil pouze s
čertem - anděl měl údajně rýmu..
FOTO: Pavla Hlávková

Poslední akcí před Vánoci byla již tradiční
vánoční besídka. Děti nejen zpívaly, ale také
přednášely básně a tančily. Přišla spousta
rodičů a prarodičů, děti se moc snažily, jen
počasí nám nepřálo. Déšť nebral konce, děti
však byly statečné a připravený program
předvedly celý. FOTO (4x): L. Vivodíková
Mateřská škola HAVLÍČKOVA:
Rádi bychom poděkovali J. Teplíkovi za
poutavý výklad v Hornickém muzeu, R.
Havlíčkovi a M. Mahdalovi za ozvučení
vánoční besídky, Městskému kulturnímu
středisku za akce připravené v knihovně
a kině. Přejeme všem krásné vánoční
svátky a mnoho úspěchů v novém roce.
(za MŠ Havlíčkova Lenka Vivodíková)

Vánoční besídka v MŠ Smetanova se konala
na přilehlé zahradě v úterý 16. prosince.
Děti u ozdobeného stromu zazpívaly
rodičům řadu koled a vánočních písní.
Součástí akce byl i vánoční jarmark, kde si
rodiče mohli vybrat vánoční dárečky, které
vyráběly děti s učitelkami.
FOTO: (red)
Mateřská škola SMETANOVA:
Zaměstnanci naší mateřské školy i
všechny děti přejí touto cestou plánským
obyvatelům poklidné prožití Vánoc a
šťastný vstup do nového roku. Děkujeme
všem, kteří nějak přispěli k radosti dětí a
těšíme se na spolupráci a setkávání v roce
2015.
(za MŠ Smetanova Helena Duchková)

Úžasných 315 kg! Nejedná se o žádnou
„maxirybu“ či údaj z posilovny o
nadzvednutých kilogramech. Toto číslo
představuje množství nasbíraných víček
od PET lahví, které se podařilo
nashromáždit dětem ze škol v Plané a
Chodové Plané pro Filípka Marků z
Dožic. Finanční výtěžek sbírky bude
použit na rehabilitační pobyt chlapce.
Sbíralo se v podstatě téměř celý rok, i když
děti z Chodovky se připojily až v září 2014
(konkrétní množství je uvedeno dále). Všem
sběračům patří velké poděkování. Dokonce
se našel i tajný a nezištný dárce či dárkyně,
který nám nechal v chodbě školy 3 plné
pytle. Moc děkujeme. Přepravu dvaceti
pytlů víček k adresátovi bezplatně zajistí
společnost PPL. I té patří naše díky.
Množství nasbíraných víček:
1. stupeň ZŠ Planá – 11 pytlů – 275 kg
2. stupeň ZŠ Planá – 6 pytlů – 95 kg
ZŠ Chodová Planá – 3 pytle – 45 kg
Sbírka nekončí. Sbíráme dále, tentokrát pro
Kubíka, kterému naše děti již jednou
pomohly zrealizovat lázeňský pobyt.
Připojit se mohou i všichni ostatní, kterým
není lhostejný osud postižených dětí. Na
chodbách škol jsou sběrné nádoby, kam je
možno víčka odevzdávat. Jen, prosím
pěkně, do nádob sypejte opravdu jen víčka
od PET lahví. Objevují se zde i uzávěry z
různých, hlavně drogistických, nádob, které
následně musíme odstraňovat. Tyto uzávěry
patří do žlutých kontejnerů pro tříděný
odpad, kterých je po celém městě též
dostatečný počet.
Věřím, že s přispěním všech se nám podaří
pro Kubíka shromáždit alespoň stejné
množství víček jako pro Filípka.
(Drahomíra Šandová, učitelka ZŠ Planá)
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Odpad – kam s ním? Proč a jak třídit?

Redakční tým přeje všem čtenářům
Plánského měsíčníku šťastný vstup do
nového roku. Ať Vám rok 2015 přinese
vše, o čem sníte.
(REDAKCE)

Poděkování
Ráda bych poděkovala žákům SOU Planá,
jejich učitelům a všem ostatním, kteří nám v
sobotu 13.12.2014 připravili úžasnou
svatební hostinu. Příjemné prostředí a
hlavně VIP péče o nás, svatebčany, v nás
všech zanechaly nezapomenutelný dojem.
Mnohokrát děkujeme a přejeme hodně
úspěchů.
(za všechny oslavující Ivana Tomášková)

Odpad - kam s ním? ...
Odpad je každá movitá věc, které se osoba
zbavuje, nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit.
Z pohledu životního prostředí je nejlepší ten
odpad, který vůbec nevznikne. Už tedy při
nákupu vybavení domácnosti rozhodujeme,
kolik odpadů ze zakoupených výrobků
následně vyprodukujeme.
Tříděním odpadů pomáháme šetřit primární
zdroje surovin, energie a životní prostředí.
Pokud odpady správně třídíme už při jejich
vzniku, umožňujeme tím jejich další využití
a recyklaci. Smícháme-li veškerý odpad z
domácnosti v popelnici na směsný odpad,
není ho možné již dále roztřídit, následně
zpracovat a využít, proto se ukládá na
skládku odpadů. Skládkování odpadů je ze
všech způsobů nakládání s odpady nejméně
vhodné, protože takto uložené odpady
zůstanou v životním prostředí natrvalo.
Chceme si touto cestou postupně
připomínat, jak odpad třídit a kam s ním.
Dnes začneme u základního třídění odpadů a
to plastů, skla a papírů do barevných
sběrných nádob. Na kontejnerech jsou
umístěny nálepky, které přesně popisují, co
do nich patří a co ne.
(Správní odbor, MÚ Planá)

PF 2015
1DåLPPLOìP]iND]QtNĪP
SĢHMHPHNUiVQp9iQRFH
DYHVHORXVLOYHVWURYVNRXMt]GX

REKLAMA | 7

Plánský měsíčník 1/2015

KOMINICKÉ PRÁCE
Stanislav KVASNIČKA
Fučíkova 701, 348 15 Planá
Tel: 731 502 812
e-mail: kvasa1991@seznam.cz
čištění komínů a pravidelné kontroly, posouzení spalinové
cesty, zpracování kontrolních a revizních zpráv, opravy
komínů, vložkování komínů.

TRUHLÁŘSTVÍ
MARTIN KVĚTOŇ
Tel.: 776 178 883
martinkveton@seznam.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
PODLAHÁŘSTVÍ

Od malých po větší práce, opravy
a veškeré stavební práce je tu pro vás

David Pajdrman

HODINOVÝ MANŽEL DAVID

výroba nábytku a kuchyní
pokládka podlah
david.pajdrman@gmail.com
tel.: 723 545 087

Všestranný řemeslník a profesionální pomocník
pro dům, byt a zahradu.

Tel.: 723 545 087

Rekvalifikační KURZ
www.vip-relax.cz
tel.: 604 238 911
Malířské a lakýrnické práce,

Vlastimil Švejda
Tel.: 374 794 895, 737 925 664

Půjčky pro každého!!

tel.: 608 744 386
e-mail: vaclavlintner@seznam.cz

Půjčky pro podnikatele!!!!

tel.: 608 744 386
e-mail: vaclavlintner@seznam.cz
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Městské kulturní středisko informuje
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ
Při dostatečném počtu uchazečů zahájíme
od 6. února třetí ročník Kurzu tance pro
dospělé. Šest dvouhodinových lekcí se bude
konat vždy v pátek od 18.00 do 20.00
hodin. Přihlásit se může pouze celý pár,
cena za pár činí 1500 Kč. Uzávěrka
přihlášek je 30. ledna.
MASOPUST
Oslavy Masopustu se v Plané uskuteční v
sobotu 14. února. Přivítáme všechny nové
masky i pomocníky. Chcete-li se připojit,
přijďte se informovat na MěKS.
kontakt:
Milena Nová
mks@muplana.cz
tel. 374 794 223, 728 488 038
VPRAVO: foto z loňského masopustu
(autor: Milena Nová)
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