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Slovo starostky
Není dotace jako dotace. Dotace mají smysl,
když se využívají pro správnou v c.
Se vstupem do Evropské unie p!išly nejen
výhody, ale také pravidla a zásady, které
musíme dodržovat. Jednou z výhod by m la
být možnost "erpat peníze z evropských
fond#. Dotace ovšem v sob skrývají nejen
výhody, ale i problémy. Tím menším
problémem
je
neskute"n
náro"ná
administrace, nelogické podmínky a tém !
nemožnost v pr#b hu realizace cokoli
m nit. Daleko v tším je ale to, že "asto není
možné "erpat peníze na akce, které m sto
opravdu pot!ebuje. Nejv tší chybou by bylo
realizovat nadbyte"né projekty jen proto, že
jejich realizaci n kdo zaplatí. Hlavním
d#vodem pro rozhodnutí požádat o dotaci
by m lo být, že se jedná o projekty, které
mají pro m sto zásadní význam a projekty,
které by realizovalo i bez dota"ních
prost!edk#.
V minulém období jsme u nás v Plané díky
využití evropských dotací nap!íklad
vybudovali odborné u"ebny ve škole na
nám stí, sb rný dv#r v Kyjovské ulici,
opravili pramen pod Svatou Annou a
rozhlednu na Bohušov vrchu, instalovali
nové sm rové a informa"ní zna"ení,
repasovali
hasi"ské
auto,
upravili
prostranství uprost!ed Fu"íkovy ulice,
kompletní rekonstrukce se do"kala budova
mate!ské školy ve Smetanov ulici (v"etn
zateplení) a komunikace na nám stí.
V budoucích "ty!ech letech bychom rádi
našli dota"ní program, který by nám pomohl

financovat rekonstrukci kina a zbylé "ásti
nám stí. V sou"asné dob zkusíme podat
žádost o dota"ní prost!edky na tyto akce:
vybudování vyhlídkového místa na Homoli
(u K!ížence), nový trávník na fotbalovém
h!išti u nádraží a nové sociální za!ízení na
koupališti. Poslední jmenovaná investice se
bude realizovat i v p!ípad , že žádost
nebude vy!ízena kladn .
(Martina N me!ková, starostka)
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Katastrální ú ad obnoví katastrální operát digitalizací
V katastrálních územích Svahy, Otín u
Plané a Vížka bude obnoven katastrální
operát p epracováním do digitální
podoby.
Katastrální ú!ad pro Plze$ský kraj,
Katastrální pracovišt Tachov, oznamuje
všem vlastník#m nemovitostí v t chto
katastrálních územích, že je zahájena
obnova katastrálního operátu.
Obnovou nejsou dot"ena vlastnická ani
jiná práva k nemovitostem.
P!i obnov se dopl$uje katastrální mapa
zobrazením hranic pozemk#, jejichž
hranice v terénu neexistují a jsou slou"eny
do v tších p#dních celk#, a to podle
zobrazení v mapách bývalého pozemkového
katastru.
U pozemk# budou ponechány dosavadní

vým ry v p!ípad , že nebyl zjišt n rozdíl
mezi
p#vodní a vým rou ur"enou z
grafického po"íta"ového souboru.
P!ed dokon"ením obnovy bude obnovený
operát p!edložen k ve!ejnému nahlédnutí.
Vlastníci a jiní oprávn ní budou moci
b hem vyložení a ve lh#t 15 dn# ode dne,
kdy skon"ilo vyložení, podat námitky k jeho
obsahu.
Katastrální
ú!ad
vyhlásí
platnost
obnoveného operátu, pokud nebyly podány
námitky,
nebo
bylo
o
námitkách
pravomocn rozhodnuto.
Další informace o pr#b hu obnovy budou
zve!ejn né na ú!ední desce M Ú a v našem
periodiku.
(Správní odbor, M stský ú"ad Planá)
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Filmy z Jednoho sv!ta
Mezinárodní festival dokumentárních
film" o lidských právech Jeden sv!t (One
World) již od roku 1999 po ádá obecn!
prosp!šná spole$nost %lov!k v tísni.
Vybrané filmy z Jednoho sv!ta m"žete od
konce lo#ského roku zhlédnout i v
Plánském biografu.
Zapojili jsme se do projektu Promítej i ty%, a
získali jsme tak možnost p!edstavit našim
divák#m jedine"né dokumenty se silnými a
aktuálními tématy. Podmínkou projekcí
t chto dokument# je volný vstup. Všechny
filmy jsou uvád ny v p#vodním zn ní s
"eskými a anglickými titulky.
Únorovým snímkem, který se bude promítat
v úterý 17. února od 20 hodin, je film
Zem!ít ukamenováním, který získal v roce
2014 na Berlinale Cenu za mír a
spravedlnost (Peace Award for Justice).
(Milena Nová,
vedoucí M stského kulturního st"ediska)
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Bezplatné poradenství

Jak se správn! likvidují domácí elektrospot ebi$e?

Na M!stský ú ad p išla informace pro
ob$any o bezplatném poradenství od
nejv!tší spot ebitelské organizace v %eské
republice s názvem dTest.
Tato nezisková organizace upozor$uje na to,
že lidé se denn ocitají v roli spot!ebitel# a
setkávají se s r#znými úskalími. Veliké
riziko na n "íhá nap!íklad na p!edvád cích
akcích a p!i podomním "i pouli"ním prodeji.
Mnozí ob"ané kv#li nim p!išli o životní
úspory, zadlužili se a n kterým jsou
odvád ny srážky z d#chodu.
Organizace dTest spot!ebitel#m nabízí
bezplatn n kolik služeb:
- poradenství v oblasti spot!ebitelského
práva (tel. 299 149 009)
- pr#b žné informování o aktuálních
problémech v podob tiskových zpráv
- možnost !ešení spor# mezi spot!ebiteli a
podnikateli prost!ednictvím služby nabízené
na stránkách www.vasestiznosti.cz
- tišt nou brožuru „Jak nespadnout do pasti“
zam !enou na p!edvád cí akce a podomní
prodej
- další tišt né publikace o d#ležitých
spot!ebitelských tématech, jako je nap!íklad
koup ojetého vozu nebo triky obchodník#
- samolepky „Prodejci, nezvo$te“ a
„Nevhazujte reklamu“ ur"ené k volné
distribuci.

Od 1. 10. 2014 za$ala platit takzvaná
elektronovela zákona o odpadech, která
zavádí v %eské republice do praxe nové
požadavky evropské sm!rnice.
Velkou novinkou je, že p!ijímat kompletní
elektroza!ízení a elektroodpady smí pouze
zpracovatel, prodejce nebo provozovatel
sb rného dvora "i jiného místa zp tného
odb ru. P!ebírat kompletní elektroza!ízení
mohou i výkupny kov#, ale musí mít
uzav!enou smlouvu s výrobcem nebo s
provozovatelem kolektivního systému, jinak
musí p!evzetí elektroza!ízení odmítnout.
Dosavadní praxe, kdy jsou nekompletní
spot!ebi"e p!edávány jako odpad do
výkupny, je zákonem p!ímo zakázána. Pro

vlastníky vysloužilých, nepot!ebných, ale
kompletních (tedy nerozebraných) domácích
elektrospot!ebi"#, je d#ležité v d t, že je
mohou odevzdávat do sb rného dvora
odpad#. Odevzdání je bezplatné.
Aby správn fungoval zp tný odb r a
recyklace spot!ebi"#, je nutné je odevzdávat
kompletní. Neodborným rozebráním se z
nich stává odpad, se kterým se musí také
jako s odpadem nakládat. Znamená to pak,
že jeho likvidace stojí peníze nás všechny.
Navíc p!i neodborné demontáži hlavn
chladících za!ízení dochází k úniku
regulovaných látek s negativním dopadem
na životní prost!edí, zdraví a bezpe"nost
osob. (Správní odbor, M stský ú"ad Planá)

Více takových n!meckých turist"

Další informace mohou zájemci obdržet na
webových stránkách www.dtest.cz
(red)

V poklidném bez"así mezi váno"ními
svátky a Silvestrem se odehrála následující
scéna:
V Plané na nám stí za bílého dne, po
poledni, za"al muž bít a kopat ženu. Té se
posléze poda!ilo násilníkovi vysmeknout.
Utíkala do blízké budovy radnice, aby tam
nalezla ochranu. Nikdo ze strážník# m stské
policie však v tu chvíli nebyl na základn .
Násilník mezitím vb hl do vestibulu radnice
a za"al ženu mlátit i tam. Celou scénu
sledovalo n kolik plánských ob"an#, nikdo
z nich nijak nezasáhl. Okolo radnice v tu
chvíli však náhodn procházel n mecký
manželský pár. Když spat!ili popsanou

FOTO: Výlet and!l"

T!lesn! postižení m!li setkání v Tirschenreuthu

22. prosince 2014 se konal již pátý ro"ník
tradi"ního p!edváno"ního setkání Výlet
and l#, které spolupo!ádají M sto Planá a
místní spolek KOS Planá. Sou"ástí akce byl
vedle pr#vodu m stem také kulturní
program v kostele sv. Petra a Pavla.
(red)

V and lských p"evlecích byli dosp lí i d ti.
FOTO (2x): Miroslav K"ístek

Za$átkem ledna se v Tirschenreuthu sešli
zástupci Svazu t!lesn! postižených v %R z
Místní organizace v Plané (MO STP) a
organizace Selbsthilfegruppe Behinderte
und
Nichtbehinderte
e.
V.
z
Tirschenreuthu. Cílem setkání byla
domluva další spolupráce mezi partnery.
„Byl up!esn n plán na tento rok i na p!íští
období,“ informuje Josef Ansl, p!edseda
MO STP. „T ší nás, že spolupráce se zdárn
rozvíjí. Podrobnosti se naši "lenové dozví
na bilan"ní sch#zi, která je naplánována na
pátek 27. února od 15 hodin v jídeln
základní školy na nám stí. Všechny "leny
na ni tímto srde"n zveme,“ dodává.
Po ukon"ení pracovního setkání se ú"astníci
akce p!esunuli do Kettelerhausu ke
slavnostnímu zahájení nového roku. „Tam
byli starostou Tirschenreuthu Franzem
Stahlem pozváni významní ob"ané m sta a
zastupitelé
partnerských
organizací,“
vzpomíná Josef Ansl. „Slavnost se nesla v
duchu dalších plán# rozvoje m sta a byla
doprovázena
bohatým
kulturním
programem. Starostka Plané Martina
N me"ková zde p kn hovo!ila o dalším
rozvoji partnerských vztah# mezi ob ma
m sty. P!i této p!íležitosti byly u"in ny
kroky k navázání další spolupráce, tentokrát
mezi hasi"skými sbory obou m st.“
&lenové MO STP nezaháleli ani po zbytek

scénu, muž nap!ed vyzval násilníka, aby
nechal onu ženu na pokoji. Ten této výzvy
nedbal a pokra"oval v týrání. N mecký
turista, i když byl podle mého odhadu asi
tak o 30 let starší než úto"ník, p!ešel do
akce a pokusil se napadenou ženu p!ed
úto"níkem fyzicky chránit. Došlo k poty"ce,
starší muž byl sražen na zem. V té chvíli
jsem, p!ivolán hlukem, seb hl z kancelá!e
dol# a p!ivolal Policii &R.
D#chodce z východního N mecka se
zachoval tak, jak by m l podle mého jednat
každý správný chlap. Proto jsem použil onu
v tu v nadpisu.
(Pavel Nutil, místostarosta)

Setkání se zú!astnili také zástupci Plané –
starostka m sta Martina N me!ková a také
místostarosta Pavel Nutil.
FOTO: Josef Ansl
ledna. „Absolvovali jsme bowling v Plané,
tane"ky v Plzni a návšt vu divadla v Chebu,
kde jsme zhlédli hru Cyrano z Bergeracu,“
vypráví Josef Ansl.
A kdo všechno Místní organizaci v Plané
Svazu t lesn postižených v minulém roce
podporoval? „V !íme, že pro naši práci
budeme mít i nadále podporu M sta Planá a
jeho zastupitel#, jimž dodate"n d kujeme
za jejich vst!ícný p!ístup v minulém roce.
Pod kování pat!í i našim sponzor#m, jimiž
vloni byly firmy Salzburg Schokolade CZ
s.r.o. a Stora Enso Wood Products s.r.o.,“
dodává Josef Ansl.
(red)
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Tachovsko bude mít mobilní hospic
Na Tachovsku vzniká nová služba ur$ená
nevylé$iteln! nemocným, umírajícím.
Obecn! prosp!šná spole$nost Hospic Sv.
Ji í, která provozuje mobilní hospic na
Chebsku, plánuje zavést službu i pro
ob$any m!sta Tachov a okolí.
V tomto roce budou probíhat p!ípravy pro
vznik nové zdravotn -sociální služby,
budeme hledat personál, prostory a hlavn
shán t dárce. Pokud se vše poda!í, tak v

Mediální tvá"í Hospice Sv. Ji"í je známá
here!ka Daniela Kolá"ová.
FOTO: archiv Hospic Sv. Ji"í

roce 2016 by m l být p!ijat první hospicový
klient této neziskové organizace.
Na rozdíl od kamenného hospice je mobilní
hospic terénní službou, která jezdí za
nevylé"iteln nemocnými do jejich domova.
Pacient#m v záv re"né fázi nevylé"itelného
onemocn ní (obvyklá délka pé"e o pacienta
je t!i až "ty!i týdny) je poskytována
specializovaná paliativní pé"e.
Zam stnanci hospice sledují individuální
pot!eby a p!ání každého nemocného, snaží
se mu ulevit od bolesti a dalších trápení a
podporují jej v tom, aby mohl z#stat až do
konce života v intenzivních vztazích se
svými blízkými.
Z!izovatelé a iniciátorky tohoto projektu
vycházejí z poznatku, že 80 ' lidí by cht lo
umírat doma, ale p!esto v tšina z nás umírá
v nemocnicích. A to je škoda. Proto je v
zájmu široké ve!ejnosti vznik mobilního
hospice na Tachovsku podpo!it. V mobilním
hospici je k dispozici tým odborník# ve
složení: léka! s atestací v paliativní
medicín ,
zdravotní
sestry,
sociální
pracovnice,
psychologové,
duchovní,
poradkyn pro poz#stalé a dobrovolníci.
Pracovníci hospice jsou nep!etržit na
telefonu p!ipraveni p!ijet a být v t žkých
chvílích na blízku a pomoci.
Pojem paliativní pé"e je široký, jde o
komplexní, aktivní a na kvalitu života
orientovanou pé"i poskytovanou pacientovi,
který trpí nevylé"itelnou chorobou v
pokro"ilém nebo terminálním stadiu. Cílem
paliativní pé"e je zmírnit bolest a další
t lesná a duševní strádání, zachovat
pacientovu d#stojnost a poskytnout podporu

jeho blízkým.
Služby specializované paliativní pé"e v
domácím prost!edí zatím nejsou hrazené z
ve!ejného zdravotního pojišt ní, a proto
budeme rádi, když budete navšt vovat
benefi"ní akce po!ádané hospicem, stanete
se naším dobrovolníkem nebo se rozhodnete
nám p!ispívat na "innost.
(Iva Csanálosi a Lucie Davidová,
iniciátorky vzniku mobil. hospice v Tachov )
Benefi"ní akce v nejbližších termínech:
12.2.2015
Dr. René Milfait promluví na téma Etické
aspekty utvá!ení života nevylé"iteln
nemocných a umírajících (program ve
spolupráci s Hospicem Sv. Ji!í na podporu
nov vznikajícího mobilního hospice v
Tachov ) ve spolupráci s Evangelickou
církví metodistickou (ECM) Tachov. Koná
se v rámci Literární "ajovna v klubu
Sedmdesátka (nám. Republiky 70, 1. patro).
21.3.2015
Benefi"ní obch#dek pro hospic (benefi"ní
prodej oble"ení pro mladé a dosp lé) na
burze ve spole"enském sále kina Mže,
probíhá ve spolupráci s ECM Tachov a
mate!ským klubem Krte"ek.
23.4.2015
PhDr. Ji!ina Šiklová, CSc. promluví o knize
Vyhošt ná smrt. Koná se ve spolupráci s
ECM Tachov v rámci Literární "ajovny v
klubu Sedmdesátka.

Odborné u$ilišt! pojede o Velikonocích do Itálie

Z katolické farnosti

Jako každoro$n! o Velikonocích, které
žáci St edního odborného u$ilišt! (SOU)
Planá tráví na cestách po Evrop!, tak i
letos po ádá SOU a Základní škola Planá
pro své žáky, jejich rodi$e, p átele, ale
také pro své p íznivce a partnery,
atraktivní zájezd.

DIAMANTOVÁ SVATBA
V ned li 1. února v 9 hodin budou v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Plané
obnovovat sv#j manželský slib Michal a
Mária Biroš"ákovi z K!ížence. Je to již 60
rok# požehnaného spole"ného života –
diamantová svatba s prosbou o další Boží
požehnání.

Letos je cílem výletu jižní Itálie, a to
historické Pompeje se svým odkrytým
m stem a vykopávkami, jedine"nými na
celém sv t , sou"ástí návšt vy je také
výjezd na Vesuv, návšt va Neapole a
jednodenní výlet na ostrov Capri, známé
sídlo !ímských císa!# s p!ekrásnými
zahradami a Modrou
jeskyní.
P!enocování bude v
oblasti Sorrenta, srdci
jižní
Itálie.
Termín
zájezdu je 1.-5. 4. 2015,
odjezd bude z Plané.
P!ihlášky k zájezdu
p!ijímá do za"átku února
sekretariát
St!edního
odborného
u"ilišt
Planá, Kostelní 129,
tel.: 374 750 511, email:
sekretariat@souplana.cz.
Jste srde"n zváni a
t šíme se na spole"né
zážitky.
(Vladimír Kasík,
Zimu vyprovázejí žáci SOU již každoro!n velikono!ními
u!itel SOU Planá)
cestami po Evrop , v minulých letech nap"íklad do Benátek,
Provence a $íma.
FOTO: archiv SOU Planá

SVATOPETRSKÝ HALÉ*
V ned li 22. února se koná v našich
kostelích
p!i
bohoslužbách
sbírka
Svatopetrský halé! (papež František
rozhodne, kde je pomoc nejvíce pot!eba) a
na za"átek doby postní je ud lována
svátostnina Popelce.
T*ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
P!i T!íkrálové sbírce pro charitu se v Plané a
Chodové Plané ve 4 skupinkách koledník#
19 d tí s autorizovaným doprovodem
poda!ilo vybrat celkem 19.857 korun. Ty
byly spo"ítány na M stském ú!ad v
Mariánských Lázních, s jejichž charitou
plánští v !ící dlouhodob spolupracují.
(Jaroslav Šašek, plánský fará")
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Žáci základní školy navštívili partnerskou školu v N!mecku
V p!edváno"ním "ase jsme v rámci
p!íhrani"ní spolupráce škol navštívili naši
partnerskou školu Ludmilla-Realschule v
Bogenu.
V pr#b hu krátkého pobytu stihlo 20 žák#
šestého a sedmého ro"níku Základní školy
Planá pom rn hodn událostí. Vše za"alo
po p!íjezdu ubytováním v prostoru
spole"enské místnosti školy a seznámením
se s n meckými kamarády, kte!í si nás
vyzvedli již p!ed školou po vystoupení z
autobusu. Ve spole"enské místnosti jsme se
v kruhu všichni navzájem p!edstavili a
p!edali si drobné dárky. Následovalo
n kolik jednoduchých spole"enských her, ve
kterých byla využita bezprost!ednost
d tského chování a postupn odstra$ována
jazyková bariéra. Po tomto úvodním
uvoln ní a protažení následoval ob d ve
školní jídeln .
Odpoledne jsme se p!esunuli na bogenskou
radnici, kde nás již o"ekával starosta m sta
Franz Schedlbauer. Pan starosta se osobn D ti ze Základní školy Planá se 10. až 11. prosince lo%ského roku zú!astnily dvoudenní
pozdravil s !editeli obou škol i ostatními exkurze do n mecké partnerské školy v Bogenu.
FOTO: archiv ZŠ
zastupujícími obou stran. Dozv d li jsme se
za
n
kolik
desítek
minut,
po p!ejetí !eky
podpo!it
prodej,
a
navýšit
tak
charitativní
od n j !adu zajímavostí o historii i
sou"asnosti m sta, vše za podpory výt žek. Náš stánek byl pochválen jak za Dunaj. Na nám stí ve Straubingu jsme se
obrazového
materiálu.
Žák#m
byla krásné výrobky, tak za významnou podporu pokochali p!edváno"ní atmosférou v malém,
ale pom rn útulném prost!edí tohoto m sta.
p!ipomenuta také myšlenka vzájemné charity.
tolerance mezi jednotlivými národy, dnes Kdyby si n kdo myslel, že po tomto Shlédli jsme místní stánky a obch#dky a po
programu a následující ve"e!i budou žáci p!íjemn stráveném dopoledni jsme zase v
tak aktuální pro !adu zemí nejen v Evrop .
Po p!íchodu do školy jsme urychlen unaveni, byl by na velkém omylu. Po úklidu plném po"tu zamí!ili k našemu autobusu,
pokra"ovali ve finálních p!ípravách na stánk# a vyhrazených prostor školy který nás dovezl zp t do Bogenu.
charitativní p!edváno"ní jarmark, jehož následovala p!íprava ležení v t locvi"n . Ve škole v Bogenu kon"il náš dvoudenní
výt žek byl ur"en na boj proti viru Ebola. Když už byli všichni ve „spole"enském program ob dem a záv re"ným rozlou"ením
Každá t!ída školy, která má žáky od 5. do no"ním od vu“, následovala ješt !ada her, s nov získanými n meckými kamarády.
10. ro"níku, m la sv#j stánek. Samotný které byly nejak"n jší a bez jazykových Také oba !editelé partnerských škol Werner
jarmark, ur"ený všem zájemc#m z !ad problém#. Kamarádi z obou jazykových Groß a Luboš Beran se vyslovili, že budou
ve!ejnosti, probíhal od 17 do 19 hodin. tábor# si užili ješt spoustu legrace a rádi ve spolupráci mezi školami pokra"ovat,
a podporovat tak p!átelství mezi žáky.
B hem t chto dvou hodin se prodávaly p!íjemné únavy.
sladké i slané dobroty a r#zné váno"ní Po krátké noci jsme se op t všichni sešli ve P!edb žn se také domluvili na n kterých
dekorace, které dokázali p!ipravit žáci obou spole"enské místnosti a spole"n posnídali. spole"ných akcích. Máme se tedy do nového
škol s pomocí svých pedagog#. Rovn ž &ekal nás p!esun "eským autobusem na roku na co t šit.
probíhala kreativní dílna p!ímo na míst . p!edváno"ní trhy do Straubingu. Do tohoto
Vyráb jící si mohli prezent odnést nebo historického bavorského m sta jsme p!ijeli (Luboš Beran, "editel Základní školy Planá)

M!stská knihovna loni obsloužila 6,5 tisíce návšt!vník"
M!stská knihovna v Plané p ipravila i
pro m!síc únor další zajímavé akce pro
ve ejnost a zárove# se ohlédla za
uplynulým rokem.
„Naše knihovna má v sou"asnosti 361
dosp lých registrovaných "tená!# a 183 d tí
do 15 let,“ informuje vedoucí knihovny
Ivana Vasuková. „Za rok 2014 tvo!ili z
celkového po"tu 6,5 tisíce návšt vník# muži
jen "tvrtinu. Knihovna v tomto období
zaevidovala p!es 23 tisíc výp#j"ek a
uspo!ádala 63 akcí, na které dorazilo p!es
tisíc návšt vník#,“ dodává.
V úterý 17. února za"íná v 16.30 hodin v
odd lení pro d ti již tradi"ní "tení pod
vever"ím stromem, které je spojeno s
pohádkou ur"enou t m nejmenším.
V tentýž den se od 18 hodin v "ítárn
knihovny koná "tení z knih Slepi"í polévky.
P!íb h#, které otevírají srdce a posilují

ducha. Vstup na tuto akci je volný.
moderním origami a slouží k celkovému
M stská knihovna také vyhlašuje sout ž zpevn ní a konzervování modelu (zdroj:
nazvanou ORIGAMI. „Všichni, kdo umí Wikipedie).
skládat origami, mohou své výrobky v
(red)
pr#b hu února p!inést do d tského odd lení
knihovny, kde je všechny vystavíme.
Vybereme ty nejzajímav jší a na nejlepší
´skláda"e´
"eká
sladká
odm na.
Vyhodnocení se uskute"ní v pátek
27.
února,“ prozrazuje Ivana Vasuková.
Origami je japonské um ní, které spo"ívá ve
skládání rozli"ných motiv# z papíru.
P!edpokládá se, že vzniklo p!ibližn
v 9. století a zprvu m lo své místo jako
sou"ást náboženských ob!ad#. Jako široce
rozší!ená zábava se za"alo objevovat až v
17. století. Principem origami je p!em nit Pravidelné !tení pohádek si do knihovny
list papíru, p!ípadn n "eho podobného, ve chodí poslechnout desítky d tí se svými
smysluplný objekt s pomocí p!ekládání. rodi!i.
Použití lepidla je b žné p!edevším v
(FOTO: Ivana Vasuková)
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Ko*ata pot!šila Planou váno$ním koncertem
D!tský p!vecký sbor Ko*ata z 5. základní
školy v Chebu p ijel v pátek 19. 12. 2014
do Plané. Svým váno$ním koncertem v
kostele Petra a Pavla pot!šil plánské
ob$any a zástupce ve ejného života z
okresu Tachov.
Na koncert, který zorganizovalo plánské
St!ední odborné u"ilišt a Základní škola
Planá, byli krom
plánské ve!ejnosti
pozváni také zástupci ve!ejného života a
spolupracujících firem v duálním systému
vzd lávání školy,
Koncert sboru pod vedením u"itelek paní
Miluše Tlamsové a paní Ivy Bezd kové
trval hodinu a rozezn l historické prostory
této nejstarší, nádhern
zrestaurované
budovy v Plané. D ti krom známých a
klasických váno"ních melodií zazpívaly
také soudobé váno"ní písn od Petra Ebena.
„Písn
od tohoto skladatele zpíváme
nejrad ji,“ uvedla na záv r vystoupení paní
Miluše Tlamsová. „P!ipadá nám, že se
nejlépe hodí k soudobé váno"ní atmosfé!e.“

Dobrovolný p vecký sbor 5. základní školy
v Chebu sdružuje d ti od 3. do 6. t!ídy a
pravideln vystupuje na ve!ejných akcích v
Karlovarském a Plze$ském kraji. Svým
vystoupením p!inesl sbor opravdovou
váno"ní atmosféru.
(Vladimír Kasík, u!itel SOU Planá)

Váno!ního koncertu v kostele sv. Petra a
Pavla se ú!astnilo kolem 120 lidí.
FOTO: Vladimír Kasík

D!ti ze školky hrají biblické p íb!hy
D!ti z mate ské školy Smetanova se pod
vedením svých u$itelek hravou formou
seznamují s biblickými p íb!hy.
„D ti velice rády dramatizují p!íb hy a
pohádky,“ popisuje jedna z tamních u"itelek
Helena Duchková. „Mnohem lépe si
nevšední p!íb hy pamatují, nebo+ mají
možnost je prožít. Tak se nap!íklad v
p!edváno"ním "ase seznámily s p!íb hem
narození Ježíše a po Novém roce se T!emi
králi, kte!í se mu p!išli poklonit. Máme
radost, že máme možnost zprost!edkovat už
takto malým d tem tyto prastaré pov sti. D ti hrály pasá!ky ovcí na zelené louce.
P!ed p tadvaceti lety to bylo nemyslitelné,“ Ove!ky p"edstavovala klubí!ka vlny.
FOTO: Helena Duchková
dodává Helena Duchková.
(red)

Plze# je m!stem kultury
Celoro$ní program Plzn! – Evropského
hlavního m!sta kultury 2015 byl
slavnostn! zahájen 17. ledna. Kde si
zájemci mohou zakoupit lístky na akce,
které program nabízí?
B hem roku je v rámci tohoto projektu
p!ipraveno více než 600 akcí r#zných
um leckých žánr#.
Už od ledna probíhá sezóna nového cirkusu,
b hem níž Plze$ navštíví významní evropští
um lci tohoto žánru – provazochodec David
Dimitri nebo francouzský soubor Cirque
Trottola.
Pro milovníky výtvarného um ní je
p!ipraveno n kolik mimo!ádných výstav,
nap!íklad v lednu otev!ená retrospektivní
výstava Ji!ího Trnky, která potrvá až do
kv tna.
Na programu budou také koncerty, autorská
"tení nebo architektonické procházky. V
rámci projektu Plze$ – Evropské hlavní
m sto kultury 2015 byl také zahájen provoz
Informa"ní sít , která podporuje spolupráci
mezi Plzní a regionem. Jedním z cíl# této
sít je poskytovat obyvatel#m regionu
informace o aktuálním kulturním d ní v
Plzni a také jim zajistit snadn jší p!ístup ke
vstupenkám.
V Plze$ském kraji má sí+ 27 partner#,
jedním z nich je i prodejní galerie HAFAN
STUDIO v Plané (Dukelských hrdin# 102,
tel.: 602414420, otevírací doba: ÚT-PÁ
15.00-18.00), která práv tyto služby
poskytuje.
Podrobné informace o programu Plzn 2015
získáte bu/ p!ímo v HAFAN STUDIU, na
webových stránkách www.plzen2015.cz
nebo na facebooku.
(Monika Bechná, Plze% 2015)

Pozvánka na výstavu
Plánský výtvarník a kurátor Galerie ve v ži
Dušan Kokaisl vystavuje již od ledna své
nejnov jší obrazy v krásných prostorách
Galerie FOUYER v Rokycanech. Zahájení
výstavy na vernisáži se ujal plánský malí!
Tilo Ettl. Galerie je p!ístupná vždy v
pracovních dnech od 7 do 16 hodin a
najdete ji na adrese Plze$ská 981, Rokycany
– prakticky hned na za"átku vjezdu do
m sta ve sm ru od Plzn . Výstava potrvá do
6. b!ezna 2015.
(Michaela Mertlová)

V novém roce se d ti seznámily s p"íb hem T"í král#, kte"í se p"išli poklonit Ježíškovi.
Sou!ástí byla i výroba papírových !epic (korun), které si pak mohly odnést dom#.
FOTO: Helena Duchková

Dva z nových obraz# plánského výtvarníka
Dušana Kokaisla na výstav v Rokycanech.
FOTO: Milan Mertl
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Redakce $tená "m
Dovolujeme si p!ipomenout všem p!isp vatel#m, že Plánský m sí"ník si klade
za cíl informovat o d ní ve m st a okolí, nikoli propagovat jednotlivé zboží "i
služby nabízené jednotlivými institucemi. Zárove$ p!ipomínáme, že uzáv rka
podklad# je vždy 15. dne v m síci. Pravidla pro p!ispívání do zpravodaje
naleznete na stránkách www.plana.cz v sekci Plánský m sí"ník. D kujeme za
pochopení.
(REDAKCE)

Nepostrádáte papouška?
Exotický návšt vník se objevil na krmítkách u n kterých dom# ve Sportovní
ulici. Žlutozelený papoušek jako by nebral na v domí, že pobyt venku v
zimních m sících by mohl být pro n j nebezpe"ný. Pravideln konzumuje
obsah krmítek a nevadí mu ani, že se o n j musí d lit s ostatními strávníky, o
"emž sv d"í p!iložená fotografie. Snaha najít jeho majitele a n kolik pokus# o
jeho odchycení zatím vyšly naprázdno. Pom#že tento "lánek?
(Michaela Mertlová)

Ztracený papoušek poletuje na severu Plané.

FOTO: Miroslav Melichar
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KOMINICKÉ PRÁCE
Stanislav KVASNI%KA
Fu"íkova 701, 348 15 Planá
Tel: 731 502 812
e-mail: kvasa1991@seznam.cz
"išt ní komín# a pravidelné kontroly, posouzení spalinové
cesty, zpracování kontrolních a revizních zpráv, opravy
komín#, vložkování komín#.

PSÍ SALON KEISI
Ráda bych Vás pozvala do nov
zrekonstruovaného
prostoru
psího
salonu, který se nachází na nové adrese
v budov ROXY 7 u vlakového nádraží.

NABÍZÍM:
st íhání
koupání
trimování
!ist"ní uší
st íhání drápk#

TRUHLÁ+STVÍ
PODLAHÁ+STVÍ

Od malých po v tší 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 !emeslník a profesionální pomocník
pro d#m, byt a zahradu.

Tel.: 723 545 087

NABÍZÍM DOU$OVÁNÍ

Rekvalifika!ní KURZ

kontakt: 739 572 088

Chcete zviditelnit Vaši firmu/služby nebo nabídnout n!co k prodeji?

www.vip-relax.cz
tel.: 604 238 911

M"žete využít inzerci v. Plánském m!sí$níku.

Malí#ské a lakýrnické práce,

Objednávky a informace: 608 739 747
T ším se na Vás a Vaše psí mazlí"ky%
Lucie Opavová

Cena za 1 cm2 je 7,- K$ (v$etn! DPH). Náklad m!sí$níku je 1 tis. kus".
.

UPOZORN;NÍ: Pokud chcete inzerát otisknout v "ísle na další m síc, zašlete nám
podklady ve formátu .jpg nebo .pdf nejpozd ji do 15. dne aktuálního m síce.
>

E-MAIL: redakce@planskymesicnik.cz

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

P j!ky pro každého""

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

P j!ky pro podnikatele""""

tel.: 608 744 386
e-mail: vaclavlintner@seznam.cz
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M!stské kulturní st edisko informuje
OSLAVY MASOPUSTU
T!etím rokem budete mít možnost na
plánském nám stí potkat masopustní
pr#vod. V sobotu 14. února se masky sejdou
ve 14.30 v Plánském biografu, odkud v
15.00 vyjde pr#vod, aby pot šil a pozval
mezi sebe ostatní ob"any m sta. Pr#vod
projde nám stím, zastaví se na radnici a
vrátí se zp t ke kinu, kde budete mít
možnost ob"erstvit se, ochutnat a zakoupit
si n co dobrého ze zabija"kových specialit.
K tanci i poslechu nám zahraje harmoniká!,
Ledecká dudácká muzika a do"kají se i
nejmenší návšt vníci, pro které za"ne v
16.30 divadelní pohádka v kinosále (vstupné
20 korun). P!ivítáme všechny nové masky i
pomocníky. Chcete-li se p!ipojit, p!ij/te se
informovat do M stského kulturního
st!ediska.

TANE%NÍ PRO DOSP'LÉ
Od 6. února zahájíme t!etí ro"ník Kurzu
tance pro dosp láky. Šest dvouhodinových
lekcí se koná vždy v pátek od 18.00 do
20.00 hodin. P!ihlásit se m#že pouze celý
pár a cena "iní 1500 K" za pár. Neváhejte%
MÁME RÁDI N'M%INU?
19. února za"ínáme se zajímavým
projektem, ur"eným všem od 15 let výše.
Budeme se snažit p!iblížit n mecký jazyk
zábavnou a zajímavou formou všem, kte!í
se s ním setkávají a nedokážou jednozna"n
odpov d t na naší otázku v úvodu. Naší
lektorkou bude paní Pavla Chvátalová.
Nezáleží na vašich znalostech, ale
pozitivním p!ístupu a chuti mít n m"inu rád.
(Milena Nová, vedoucí M KS)

M!stské kulturní st edisko, email: mks@muplana.cz, tel.: 374 794 223, 728 488 038

PLÁNSKÝ M;SÍ&NÍK • 25. ro"ník • VYDAVATEL: M sto Planá, nám stí Svobody 1, 348 15 Planá, I&O 00260096
REDAKCE: Lenka Mahdalová • TELEFON: 702 896 796 (po 16 hod.) • E-MAIL: redakce@planskymesicnik.cz
REDAK&NÍ RADA: Blanka Bor#vková, Stanislava Fojtí"ková, Lenka Mahdalová, Michaela Mertlová, Milena Nová
CENA: 2 K" • NÁKLAD: 1 000 ks • TISK: Lieblprint s.r.o., Dukelských hrdin# 108, 348 15 Planá
PRODEJNÍ MÍSTA: novinové stánky na sídlišti a na autobusovém nádraží, &eská pošta, trafika (nám. Svobody), papírnictví Planfilm
(nám. Svobody), obchodní d#m na nám stí, ve"erka U kata (H!bitovní ul.), podatelna M stského ú!adu
UZÁV;RKA &ÍSLA 3<2015: 15. února 2015 ve 12.00 hod. (pozn. pro autory: p!ísp vky došlé d!íve mají v tší šanci na otišt ní)
P!ísp vky a nám ty zasílejte elektronicky na email redakce, pop!. vho/te do poštovní schránky umíst né u vchodu na radnici.
Redakce si vyhrazuje právo p!ísp vky zkrátit, upravit "i nezve!ejnit, zejména s ohledem na omezený rozsah periodika.
Zapsáno v evidenci periodického tisku Ministerstva kultury pod registra"ní zna"kou MK &R E 13389.

