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Ohlédnutí za „Posvícením na Václava“ v Plané. Více fotografií najdete na straně 8. Autor: Petr Janík

Jak se volilo v Plané
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konaly volby do zastupitelstva města. V Plané se volilo v pěti volebních okrscích. Průběh voleb zajišťovalo
30 členů okrskových volebních komisí spolu se zapisovatelkami. Ti všichni zajistili bezchybný průběh hlasování, sčítání a předání výsledků
voleb. Dokladem jejich výborné práce jsou i výsledky kontrol, které v našem volebním okrsku při těchto volbách proběhly v nezvykle vysokém
počtu. Kontroly provádělo ministerstvo vnitra prostřednictvím státní volební komise a dále Krajský úřad Plzeňského kraje nejen v Plané, ale
také v rámci celého volebního okrsku, a to jak v průběhu hlasování, tak i při sčítání hlasů (státní volební komise). Ani jeden kontrolní orgán
však nezjistil žádné pochybení. Díky za skvěle odvedenou práci nepatří však jen členům okrskových volebních komisí a zapisovatelkám, ale
všem, kteří se na organizaci voleb ve městě podíleli. Mám na mysli další zaměstnance městského úřadu, městské policie, školníky, uklízečky
i pracovníky Plánských služeb. Všem touto cestou děkuji za spolupráci.
Voleb se podle údajů Českého statistického úřadu zúčastnilo 1789 voličů z celkového počtu 4 340 voličů, tedy 41,22 %.  Pro srovnání – v komunálních volbách v roce 2014 byla volební účast 39,59 %.
Státní volební komise vyhlásila výsledky voleb dne 8. 10. 2018 ve Sbírce zákonů.
Zvolenými zastupiteli se stali:
Jméno	Strana
Počet získaných hlasů
1.
Němečková Martina, Mgr.
Pro Planou
787
2.
Mareš Jaromil, MUDr.
Pro Planou
633
3.
Kučera Jiří, MUDr.
Pro Planou
624
4.
Švarcbek Josef, RSDr.
KSČM
604
5.
Netrval Martin, Ing.
Pro Planou
575
6.
Duchková Helena 	
Pro Planou
563
7.
Nutil Pavel, Ing.
ODS+NK
540
8.
Postl Ota, Mgr.
KSČM
460
9.
Ryšavá Helena, Ing.
KSČM
451
10. Kučera Jiří, Mgr.
ODS+NK
446
11. Jungr Václav, MUDr. 	
ODS+NK
381
12. Sovka Roman
Planá náš domov
375
13. Antropius Miloslav
Slovo občana
285
14. Liebl Petr
Slovo občana
281
15. Pelán Miroslav, Mgr.
TOP 09
251
Blahopřejeme zvoleným zastupitelům a věříme, že svoji práci budou vykonávat v duchu slibu zastupitele, tedy svědomitě a v zájmu města a jeho
občanů.                                                                                                                         Mgr. Tereza Coufalová, tajemnice Městského úřadu Planá
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Co se děje v městském parku
V čase, kdy budete číst tyto řádky, by v západní části městského parku (mezi sochou
zvonu a zvonice a stadionem) měly probíhat práce na revitalizaci podmáčeného území.
Na počátku tohoto projektu stála studie krajinářského řešení území městského parku.

site (Eva Jeníková, Magdalena Smetanová).
Podstatou úpravy je mírné zahloubení terénu
v místě stávajícího mokřadu (v nejhlubším
místě cca o 50 cm), osázení takto vzniklé
Tato studie byla dílem autorského týmu Klára realizací, která ze zmíněné studie vycházela, terénní deprese vlhkomilnými trvalkami, keři
Salzmann – Eva Jeníková. V průběhu vypra- byla výsadba stromů v prostoru mezi Smeta- a stromy. Prostor bude doplněn třemi moly
cování studie proběhlo také v červnu 2017 novou ulicí a stadionem. Následovala instalace z dubového dřeva. Z dřevin budou zastoupeny
veřejné projednání v městské stodole. Účast herních prvků z akátového dřeva v osikovém vrba bílá, vrba jíva a křovitá vrba purpurová.
veřejnosti byla tehdy docela hojná. S pod- háji „U sněhuláka“. Další etapou je právě Z bylin potom například rdesno hadí kořen,
něty, které na tomto setkání zazněly, se potom současná úprava mokřadu. Té předcházela kosatec žlutý, pryšec bahenní nebo metlice
ve studii dále pracovalo. První uskutečněnou projektová příprava, které se ujal ateliér In    trsnatá.
Časový postup prací bude takový, že nyní
na podzim budou provedeny zemní práce
Říjen 2018 s plánskou farností
a osazena mola, na jaře pak dojde k výsadbám.
Pro celou plochu je vypracován podrobný
Římskokatolická farnost Planá zve v listopadu a prosinci na tři větší události:
osazovací plán. Bude to po delší době první
Dušičky – pátek 2. 11. v 16.00 – pobožnost na plánském hřbitově a v 16.40 ekumenická
trvalková výsadba v našem městě. Pro potěbohoslužba v plánském kostele (evangelíci s farářkou Mgr. Julianou Hamariovou, metochu a relaxaci návštěvníků parku tak vznikne
disté atd.) a posezení s občerstvením ve farním sále.
další zajímavé místo.
Jedinou obavu mám po letošním suchém létě
Přednáška Dr. Kateřiny Kovačkové – pátek 9. 11. – 17.00 – Planá farní sál: přednáška
z toho, aby mokřad nepřestal být mokřadem.
o cestě v Peru: planina Nazca, Machu Picchu, Amazonie, Cuzco atd. s promítáním.
Jestliže se po dokončení zemních prací zjistí,
Adventní duchovní obnova – sobota 8. 12. od 9.00 se svátostí pokání, společným oběže se vodní režim tohoto území zásadně změdem a ve 14.00 adventními roráty Tachovského chrámového souboru v kostele.
nil, bude muset dojít k částečné změně navržené druhové skladby rostlin.
Další společná setkávání mimo pravidelný pořad:
Pavel Nutil, místostarosta
Dušičky na hřbitovech – neděle 4. 11.
10.40 Chodský Újezd, 13.40, Zadní Chodov a 15.00 Chodová Planá + mše svaté poté
Zelené poselství
v místních kostelích.
V letošním roce slavíme sté výročí založení
Neděle 25. 11. – Krista Krále – 9.00 – mše svatá se křtem Martina
Československé republiky, tedy událost nadmíru významnou. Ne každý si ale význam
Prosba a nabídka
této události uvědomuje. Někdo (zejména ti
Poslal jsem našim školám a střednímu odbornému učilišti tento dopis začátkem prázdnin   
mladí) bohužel ani neví, co se 28. 10. 1918
zatím bez odezvy, s prosbou a nabídkou k výuce.
stalo. Mnozí mají za to, že náš samostatný stát
je prostě neměnný fakt. Během oněch sta let
Vážený pane řediteli, paní a páni učitelé,
byla ale jeho existence několikrát ohrožena, za
po nějaké době si opět dovoluji požádat vás o případnou součinnost a nabízím spolupráci.
druhé světové války dokonce přestal existoV době, kdy se profil vzdělávání dětí a mládeže stále mění, vidím potřebu seznámení
vat, změnil se v protektorát Čechy a Morava.
vám svěřených s možnostmi důstojného života v pravdě a vytváření vzájemných vztahů
V době ohrožení byli lidé vždy většími vlasza pomoci návratu ke křesťanským kořenům naší vlasti a Evropy zvlášť zřetelně.
tenci a mnozí se to snažili nějak dokázat. PříZ toho důvodu znovu nabízím (jak se to již léta osvědčilo na Sokolovsku, kde jsem působil)
kladem je krásná vzrostlá lípa u vchodu do
vstupy do předmětů, které s tématikou základů křesťanství minimálně souvisí. Jako neznalí
zahrady mateřské školy v Havlíčkově ulici.
v Evropě a často naprosto vykořenění, nebudou moci naši junioři odolávat a konkurovat.
Sázela ji u příležitosti padesátého výročí zaloV občanské nauce, zeměpisu lze seznámit se základními rysy náboženství a názorových
žení republiky v roce 1968 tehdejší ředitelka
struktur ve světě, které pomohou vytvářet odpovědné postoje a nevyhýbat se důležitým
mateřské školy paní Hana Fundová spolu
otázkám smyslu naší existence.
s kolegyněmi Janou Tájkovou a Annou PereV literatuře či dějinách lze pomoci od předsudků, rovněž k elementární znalosti nejvíce
grinovou a spolu s dětmi ze 3. a 4. třídy.
překládané a čtené knihy světa, tj. Bible.
Jistě se tak stalo též pod vlivem událostí
Pokud některý z vašich pedagogů bude mít zájem, může se se mnou spojit. Lze jistě také
21. 8. 1968. Jak paní Fundová řekla, nechala
vykonat exkurs v některém z našich kostelů apod. Jsem již 40 let absolventem Vysoké školy
dokonce lípu zapsat do seznamu památných
Teologie při Univerzitě Karlově a samozřejmě trvale postgraduálně studuji. Má další
stromů, který vedlo národní muzeum v Praze.
práce se již dlouhá léta odehrává také ve specializované práci kaplana ve věznicích ČR
V dalších letech pak vždy lípu zdobily čer(nyní Kynšperk n. O.).
venomodrobílé trikolory. O tom všem se píše
Dny, ve které bych tuto výpomoc zdarma mohl poskytovat, jsou převážně pondělí až středa,
v kronice mateřské školy.
ale lze se domluvit i jinak.
Ke kronice ještě poznámku. Když jsem ji měla
Děkuji za vaši trpělivost s touto nabídkou a přeji vše dobré ve vašich osobních životech
v ruce, všimla jsem si, že v části, která se týká
a v práci s tak křehkým „materiálem“, jako jsou právě naše děti.
školního roku 1967/1968 bylo zjevně několik
stránek vystřiženo. Co na těch stránkách bylo,
Ze zasedání v Římě
se dá uhodnout. Jistě tam byl vyjádřen postoj
Bulimie komunikačních prostředků, anorexie cílů a informační obezita: Na plenárním
zaměstnanců mateřské školy k okupaci naší
zasedání v Římě o mládeži v synodní aule zarezonovala výstižná charakteristika bolestí
země „spřátelenými“ vojsky, který musel být
mladých lidí v digitální civilizaci. Záplava komunikačních prostředků byla přirovnána
v době normalizace zapomenut.
k bulimii, vyvolané informační obezitou, jejímž protějškem je anorexie cílů a smyslu.
Přeji lípě, aby jako zelené poselství rostla ještě
Mladí potřebují nacházet v církvi láskyplný domov. Mladí si kladou existenciální otázky.                                                                                   
léta a nám, abychom už nikdy nemuseli trhat
stránky kronik a zapírat své přesvědčení.
Jaroslav Šašek, plánský farář
Michaela Vrzalová
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Nebojte se požádat o pomoc
Pečovatelská služba je zřízena městem Planá jako její organizační složka. Své služby
nabízí obyvatelům Plánska již 29 let. Využít ji mohou nejen obyvatelé Plané, ale také
okolních obcí jako Brod nad Tichou, Broumov, Chodová Planá, Chodský Újezd,
Kočov, Lestkov a Zadní Chodov.
Služby poskytuje lidem v nepříznivé sociální
situaci. Jde o situace, v nichž se lidé nacházejí, pokud pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti
z důvodu nemoci, zdravotního postižení,
nebo z jiných závažných důvodů nejsou fakticky schopni zabezpečovat a uspokojovat své
životní potřeby nebo domácnost.
Tato forma sociální služby umožňuje osobám
zůstat ve vlastním domácím prostředí a současně mít zajištěnou potřebnou péči, neboť
pracovníci pečovatelské služby poskytují
úkony péče především v domácnostech uži-

vatelů, případně ve střediscích osobní hygieny v Bohušově a Smetanově ulici. Je schopna
zajistit dovoz obědů, donášku nákupu, doprovod k lékaři nebo na úřad, vyprání a vyžehlení
prádla, úklid domácnosti, pomoc při osobní
hygieně nebo základní péči o nehty. Konkrétní
úkony lze sjednat s ohledem na potřeby dané
osoby a mohou být kdykoli upravovány. Přínosem poskytování těchto služeb je zmírnění
následků nemoci, odlehčení rodinným příslušníkům nebo oddálení odchodu do domova pro
seniory či léčebny dlouhodobě nemocných.

Pečovatelská služba je poskytována na
základě písemné smlouvy, ve které je uveden skutečný rozsah poskytovaných služeb.
Služby jsou poskytovány za finanční úhradu,
ale lze na ně využít příspěvek na péči. Pro
některé skupiny osob jsou bezplatné.
Uvažujete-li o některé z výše popsaných služeb pro sebe nebo své blízké, rádi vám poradíme. Kontaktovat nás můžete osobně v sídle
pečovatelské služby v Bohušově ulici (Dům
s pečovatelskou službou) nebo telefonicky na
čísle 730 511 976, případně na e-mailu pecsluzbaplana@seznam.cz. Současně mi dovolte
poděkovat paní Naděždě Dlouhé za její dlouholetou práci ve vedení pečovatelské služby.
Za pečovatelskou službu
Mgr. Simona Peteříková

Náletové dřeviny a myšlenky kolem budoucího muzea
Na dvoře někdejší šlikovské mincovny v Plané
bují prales. Přesto se tu srdnatě, se zájmem
a povětšinou v nevhodné obuvi v uplynulých
několika měsících prodírala řada osobností
z Plzeňského kraje, Karlovarského kraje
a z Bavorska. V prostoru KINANEKINA se
pak debatovalo o tom, jak má vypadat instituce, která tu bude sídlit.
Kolik chceme nabízet vzdělání? Kolik
zábavy? Jaká témata? Jakými zákony se řídí
muzejní sbírky? Jak to, že v partnerském Tirschenreuthu stačí na velkou muzejní plochu jen
tři poloviční úvazky a ředitel muzea zároveň
obsluhuje i informační centrum? Jak pracuje
kulturní centrum v Schönsee, kde si výstavy

půjčují, na akce jezdí lidé i zdaleka, a zdejší
internetovou informační stránku navštíví přes
milion lidí ročně? Jak se ze Selbu podařilo
udělat „město porcelánu“, když tu většina
porcelánek už zkrachovala? Jak se vyrovnat
s praktickými radami ředitelky Muzea Českého lesa, paní doktorky Hutníkové, kde je
uložena i část sbírek z Plané? A proč popis
nutných kroků k založení a tematickému profilování muzejní instituce od ředitele muzea
v Mariánských Lázních, pana doktora Bartoše, působí téměř odstrašujícím dojmem?
Jak to, že řada lidí z nevládních organizací,
z blízkého a širšího okolí má tolik nápadů, že
by se chtělo hned je převzít?

Autor: Petr Janík
Staronová starostka Plané u Mariánských
Lázní, Mgr. Martina Němečková k tomu
říká: „Jsme velmi rádi, že Česko-německý
fond budoucnosti podpořil výměnu myšlenek
a rozhovory s pamětníky mezi Planou a partnerským městem Tirschenreuthem. Pokládáme tady základní kámen budoucí instituci.“
Po setkání s architekty místostarosta
Ing. Pavel Nutil poznamenává: „Vidíme, že
objekt mincovny, který nebyl nijak výrazně
drahý, přitáhl do Plané pozornost, a to jsme
chtěli.“
A náš projektový tým dělá vše proto, aby se
tu myšlenkám dařilo stejně dobře jako náletovým dřevinám.
Jan Šícha, koordinátor projektu

Pozvání na rozsvícení
vánočního stromu

Autor: Petr Janík

Ráda bych vás zase po roce pozvala na první
adventní neděli 2. prosince na naše náměstí,
abychom společně rozsvítili vánoční strom.
Již poněkolikáté bude rozsvícení stromu spojeno s vánočními trhy a koncertem. Těším se
na setkání s vámi nejen u vánočního stromu,
mikulášské nadílky, výletu andělů, ale i mnoha
dalších akcích, které jsou na adventní čas připraveny. ADVENT je přece čas NADĚJE
a POSPOLITOSTI!
Martina Němečková
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Jak se žilo u železné opony?
Západočeský kraj býval v letech socialismu
označován jako pevná hráz socialismu a míru,
což ve skutečnosti znamenalo neprodyšné
uzavření česko-bavorské hranice a významné
omezení životů lidí ještě hluboko ve vnitrozemí. Co konkrétně to obnášelo, prozrazuje
putovní výstava Když spadla železná opona,
kterou připravila západočeská pobočka
Paměti národa a která se od 5. do 25. listopadu zastaví i v Plané.  
Po roce 1948 byla československá hranice
s Německem uzavřena železnou oponou.
Za ní byla svoboda, k níž se bylo možno
dostat jen s nasazením života. Pro výstavu
jsme vybrali příběhy místních pamětníků z let
1948 až 1989, skrze něž chceme hlavně mladé
generaci vyprávět, co to vlastně železná opona
byla. Že ještě jejich rodiče nemohli volně cestovat na západ, jako mohou oni. Vybrali jsme
příběhy šumavských převaděčů, příběhy lidí,
kteří v pohraničí žili nebo tu sloužili svoji
základní vojenskou službu a také osudy obětí
Akce Kámen. Nechybí ani příběh člověka,
který se rozhodl emigrovat a nakonec se propracoval až do Hollywoodu.
„Termín železná opona označoval systém
ostnatých drátů, betonových stěn, minových
polí, stěn vysokého napětí, strážních stano-

višť a samostřílů, který jen v Evropě na stovkách kilometrů odděloval území a státy
ovládané moskevskými komunisty a jejich
místními poskoky od svobodného světa.
Hlavním, byť ne proklamovaným cílem bylo
za jakoukoli cenu zabránit občanům socialistických zemí v útěku na Západ,“ vysvětluje historik Miroslav Breitfelder v úvodním
slově k výstavě.
Takzvané ženijně technické zabezpečení
státní hranice, stejně jako použití palných
zbraní a na volno vypouštěných psů stálo
v období komunistické diktatury život minimálně 306 lidí. O život přišlo i 654 příslušníků pohraniční stráže, z toho však jen deset
při přestřelkách s uprchlíky, ostatní zemřeli při
různých nehodách či si sáhli na život. Další
zásah do životů lidí představovalo nucené
vystěhování nevhodných obyvatel. Přesídlení
se týkalo 448 rodin. Se zemí bylo srovnáno
na padesát tisíc budov. Zřízením hraničního
pásma bylo přímo či nepřímo postiženo tři sta
měst a obcí.
Výstava Když spadla železná opona už byla
k vidění v Sušici a v Klatovech anaposledy si
ji prohlíželi lidé v centru Domaž lic.
Markéta Čekanová, ředitelka západočeské
pobočky Paměti národa

Společná výstava betlémů
Město Planá letos získalo papírové betlémy
sběratele Josefa Janka. Připravujeme pro
vás výstavu, která představí výběr z této
krásné sbírky. V době adventu využijeme
výstavní prostory v knihovně, v prostoru
KINANEKINA, ve výlohách a na dalších
místech. Stejně jako vloni můžete zapůjčit
k vystavení také váš vlastní betlém. Jestli se
chcete do Společné výstavy betlémů zapojit, nebo máte nějaké otázky, zavolejte mi na
tel.: 371 439 910, nebo se za mnou zastavte
v kanceláři v městské knihovně.
Eva Vanišová, odbor kultury

Debata Kolegia Paměti národa
20. 11. 2018 v 19.00
Česko-německé pohraničí, pásmo od Plzně
směrem k bavorské hranici, bylo už od středověku teritoriem, kde vedle sebe žili Češi
a Němci. Ale až ve 20. století se začala klást
otázka, kdo je tu víc doma, kdo tu má nebo
nemá právo žít, zda tenhle kus země patří do
Čech, nebo do Německa. Vyhánění, fyzické
útoky a likvidace, vysídlení. To jsou slova
spjatá pro Čechy s obdobím těsně před druhou světovou válkou, pro Němce s obdobím
těsně po ní. Vyhnání, nebo vysídlení? Kdo je
tu doma? To jsou témata debaty, kterou připravilo Kolegium Paměti národa na 20. listopadu od 19 hodin do kulturního zařízení
KINONEKINO.
Markéta Čekanová, Paměť národa

Kultura s donáškou
25. září zahrála v plánských domech s pečovatelskou službou skupina NÁHODA. Folkové duo
manželů Stehlíkových potěšilo návštěvníky akce skvělou muzikou i milým vystupováním. Patří
jim za to dvojnásobný dík, protože vystupovali dobrovolnicky, tedy bez nároku na honorář.
Podzimní Kulturu s donáškou navštívila starostka Martina Němečková a místostarosta Pavel
Nutil. Informovali o novinkách v obci, vyslechli, co seniory trápí, a přislíbili pomoc tam, kde
pomoci mohou.                                                         Eva Vanišová, Odbor kultury města Planá

Výstava výtvarných prací dětí z mateřské školy
Cukrárna U Kostela bude v průběhu celého listopadu hostit výstavu našich nejmenších umělců,
dětí z mateřské školy v Plané. Všichni jste srdečně zváni. V prosinci své práce představí žáci
výtvarného oboru Základní umělecké školy Planá. Informace k vernisáži se dozvíte v dalším
čísle měsíčníku a v Cukrárně U Kostela.
Jiří Brabec, Cukrárna U Kostela

Dobrovolnictví v Plané
Město Planá pořádá během celého roku
hudební akce, divadelní vystoupení, přednášky, akce pro děti a pro seniory, komentované vycházky, výtvarné a rukodělné
dílny, vernisáže výstav i tradiční slavnosti.
Je to veliký záběr a potřebovali bychom vaši
pomoc. Hledáme dobrovolníky na pořadatelskou službu, roznos letáků, lektorování dílen,
hudební vystoupení, provázení vycházek…
Můžeme také pomoci s vašimi nápady a plány.
Jestli se chcete do projektů odboru kultury
zapojit, nebo o tom uvažujete, zavolejte mi
na tel.:  371 439 910, nebo se za mnou zastavte
v kanceláři v městské knihovně.
Eva Vanišová, odbor kultury
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Z knihovny
Pohádkové odpoledne pro nejmenší

Městská knihovna – oddělení pro děti a mládež připravila na úterý 6. listopadu 2018 čtení
pohádek. Tentokrát se mohou malí posluchači
těšit na pohádky z dílny Eduarda Petišky.
Začínáme v 16.30 hodin a čtení si zpestříme
hrou na rybáře. Pokud na akci přinesete vymalovanou rybičku, dostanete sladkou odměnu.

Ivana Vasuková, knihovnice

Pottermanie

Již druhý měsíc se mohou návštěvníci dětského oddělení zapojit do projektu Pottermanie. Do akce se mohou přihlásit všichni bez
věkového omezení, i ti, kteří Harryho Pottera
ještě nečetli. Více informací získáte přímo
v knihovně v jejích provozních hodinách.

Výstava dokumentů –
100 let Československa

Ještě do poloviny listopadu si můžete přijít
prohlédnout dokumenty, které jsou spojené
z českou historií. Výstava je v prostorách
budovy ke zhlédnutí vždy v provozních hodinách knihovny.

Kreativní knihovna

Po celý listopad si budete moci v půjčovní
době dětského oddělení vyrobit něco pro
radost. Pokud máte zájem tvořit s knihovnicí
Karlou, nemusíte být registrovaným čtenářem
knihovny.

Plyšákovna

Plyšákovna – že nevíte, co to znamená? V českých knihovnách se již nějaký čas objevuje
projekt Semínkovna. Jedná se v podstatě
o jakousi zásobárnu semínek rostlin, která
vám zbydou, a vy je prostřednictvím zásobárny v knihovně poskytnete dalším zahradníkům. V našem dětském oddělení však
máme přebytek plyšových hraček, a tak jsme
si vymysleli Plyšákovnu. Každý, kdo do dětského oddělení knihovny přijde a vybere si
knížku, může si zárověň půjčit domů plyšáka. A pokud ho s přečtenou knihou přijde
za měsíc vrátit, může si vybrat dalšího. Pochopitelně se o ně budeme starat a naši plyšáci
budou čistí. Věříme, že uděláme radost malým
návštěvníkům a kdo ví, třeba se na jaře u nás
objeví i již zmiňovaná Semínkovna pro plánské zahradníky.

O Týdnu rané péče
Týden rané péče je každoroční kampaň, která sdružuje a podporuje organizace poskytující službu rané péče.
Letos se koná v termínu od 5. do 11.
listopadu 2018. O záštitu nad kampaní bylo požádáno ministerstvo práce
a sociálních věcí a Asociace krajů
České republiky.
Raná péče je bezplatná terénní sociální
služba, která poskytuje odbornou pomoc
a poradenství rodinám, které pečují o dítě
s postižením, ohroženým vývojem či
poruchou autistického spektra, od narození do sedmi let věku dítěte.
Do rodin dojíždějí poradci rané péče, kteří
provází rodiny v obtížné životní situaci,
podporují vývoj a rozvoj dítěte, rodině
poskytují odborné služby a poradenství,
zapůjčují vhodné hračky a pomůcky pro
dítě.
Motto Týdne rané péče „Domov je
doma“ vyjadřuje, jak důležité je poskytnout i dítěti s postižením láskyplný
domov, který pro svůj další vývoj potřebuje nejvíce.
Motto odkazuje na důležitost návratu dětí
s postižením z institucí zpět domů, kam
patří a kde je jim nejlépe. Motto letošního
11. ročníku Týdne rané péče „Na lidech

záleží“, se snaží upozornit na důležitost
komplexní podpory rodiny.
Organizace zajišťující službu rané péče
v Karlovarském kraji:
Společnost pro ranou péči, z. s.,
Raná péče Krůček,
KUK, z. ú.,
Tamtam, o.p.s.
Je zapotřebí vyzdvihnout potřebu terénního charakteru sociální služby raná péče.
Kvalitní podporu lze rodině poskytnout
pouze za předpokladu, že známe kontext
rodinného života dítěte, rodičů, sourozenců a všech pro dítě důležitých osob
i skutečností. „Život v souvislostech“ je
východiskem komplexní podpory rodin
dětí s postižením.
Přidejte se i Vy s Vaším pracovištěm
k jubilejní 10. kampani Týden rané péče
a pomozte šířit povědomí o rané péči.
Společně zajistíme lepší informovanost
a dostupnost služby pro všechny, kteří
by ji mohli potřebovat.  Do kampaně se
v současnosti přihlásilo 23 poskytovatelů.
Za Společnost pro ranou péči
Mgr. Pavla Matyášová
PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.
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SŠŽ v Plané podporuje čtenářskou gramotnost
Dne 4. října 2018 navštívilo 25 žáků místní
střední školy živnostenské oboru C1O (cukráři
a ošetřovatelé) pod vedením paní Mgr. Chládkové městskou knihovnu v Plané. Účelem této
návštěvy bylo, aby se žáci seznámili s bohatou
nabídkou knih v oddělení pro děti i dospělé,
poznali práci knihovníků a také zjistili, jak to
může být snadné a příjemné se stát pravidelným čtenářem knih a návštěvníkem knihovny.
Besedu o všem kolem čtení a knih s žáky
vedla vedoucí knihovnice paní Ivana
Vasuková. Poutavým vyprávěním představila žákům, kteří vše v tichosti a s velkým
zájmem sledovali, jak knihovna funguje, jaké

knihy různých žánrů si lze vypůjčit a také jak
pravidelným čtením zlepšit svoje vyjadřovací
schopnosti a literární znalosti. Touto plánovanou návštěvou knihovny padl mýtus o tom, že
děti nerady čtou a že o klasickou knihu zájem
nejeví. Skutečností je pravý opak!
Za tento přínos městské knihovně děkujeme
a připomínáme, že žákům naší školy je také
k dispozici široká a stále se aktualizující
nabídka knih ve školní knihovně, neboť jen
v předchozích letech pořídila škola v rámci
projektu Čtenářské dílny více než 200 nových
titulů.
Ing. Vladimír Kasík
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Učni připravili stánek s koláči
Posvícení na Václava se aktivně zúčastnili
také budoucí cukráři ze Střední školy živnostenské. Připravili zboží k prodeji a jejich
koláče, zákusky i perníčky sklidily velký
obdiv. Stánek byl pořád obsypaný nakupujícími. Také vyhráli soutěž o posvícenský koláč.
Získali cenu za nejkrásnější a za nejchutnější
koláč. Děkujeme za jejich účast a úsměvy.
Eva Vanišová, odbor kultury

Volná místa v kroužcích DDM Planá
Začátek školního roku máme již za sebou a první nábory do kroužků také. I přesto jsou stále
ještě v některých kroužcích volná místa. V případě zájmu se přihlaste prosím co nejdříve
v kanceláři DDM.
KUCHAŘÍK II.
Probíhá: pondělí 16:30–18:00
Kde: v DDM
FERDA MRAVENEC
Kreativní tvoření pomocí různých výrobních
a výtvarných technik
Probíhá: pondělí 15:00–16:15
Kde: v DDM
FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA
Probíhá: úterý 16:00–18:00
Kde: v hale ZŠ Valy

TENIS II.
Probíhá: PO A ČT 16:00–18:00
Kde: v hale ZŠ Valy
ŠACHOVÝ DETEKTIV
Probíhá: středa 16:00–18:00
Kde: v DDM
CAPOEIRA
Probíhá: středa 18:00–20:00
a pátek 18:00–20:00
Kde: v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody a Aule
Daniela Líbalová

Více o kulturním programu v Plané
najdete na nových webových stránkách

www.kulturavplane.cz

Foto: Petr Janík

Večerní běh Planou
Letošní 20. ročník Večerního běhu Planou se
konal 27. září 2018. Běhu se celkem zúčastnilo 204 běžců, což je oproti loňskému ročníku značný nárůst. V letošním roce nám
počasí přálo a výherci se mohli těšit na hodnotné ceny. Tímto bych chtěla poděkovat
všem pomocníkům z řad učitelů i dalším, kteří
napomohli ke klidnému průběhu akce.
Za DDM Daniela Líbalová

Jablek a hrušek bylo letos dost
Nejlepší výpěstky zahrádkářů a dalších
pěstitelů z celého Tachovska mohli obdivovat předposlední pátek a sobotu v měsíci
září návštěvníci okresní zahrádkářské
výstavy, která se konala už po dvacáté, tentokrát v zámeckých komnatách zámku Bor.
Expozice nabídla zeleninu, ovoce, květiny,
bonsaje, kaktusy a mnoho dalšího. Dominovalo ovšem ovoce, kterého se letos urodilo
obzvláště velké množství. Po celé léto se
hovořilo o suchu, které pěstitele trápilo, ale
úroda přesto byla velká. Někteří pěstitelé
poukazovali na to, že jablka a hrušky byly
nedostatkem vláhy menší než obvykle. Ale
urodila se i opravdu pěkná jablka, což ukázali i pěstitelé z Plané. Jako každoročně se
této výstavy zúčastnili zahrádkáři z Plané,
zejména pěstitelé zahrádkářských osad Plzeňská a Svornost. Expozici plánských vévodila
jablka, jež z téměř čtyřicítky různých exponátů tvořila více jak polovinu. I přes slabou
úrodu zeleniny se plánští pochlubili pěknou
kolekcí odrůd paprik a rajčat – ty tvořily

druhou největší expozici zahrádkářů. Když
to vezmeme statisticky, tak jsme vystavili
42 různých druhu exponátů, zúčastnilo se
celkem 20 zahrádkářů, 29 exponátů tvořilo ovoce a 13 exponátů zelenina. Příprava výstavy v prostorách zámku Bor byla
náročná, zde není jeden sál, ale různé místnosti, kde bylo možné expozice zajímavě
nainstalovat a letošní úrodu tak důstojně představit. Na závěrečném vyhodnocení výstavy
obdrželi plánští zahrádkáři „Pamětní list
a pohár“ za účast, dále nejlepší vystavovatelé
byli ohodnoceni praktickými dárky. Z důvodů
nadúrody jablek a hrušek neproběhla soutěž
o „Nejkrásnější jablko a hrušku“. Výbor ZO
ČZS Planá ocení své nejlepší vystavovatele
na svém shromáždění v měsíci březnu 2019.
Závěrem mě dovolte, abych jménem výboru
ZO ČZS Planá poděkoval všem vystavovatelům z Plané a popřál mírnou zimu, regeneraci sil a mnoho dalších pěstitelských úspěchů
v nadcházejícím roce 2019.
Za výbor ZO ČZS Planá př. Jiří Smrčka

Moštuje se i tento měsíc
Také v listopadu pokračuje moštárna v Plané
se zpracováním ovoce od drobných pěstitelů.
Zahrádkáři, kteří zařízení provozují, si pro
pěstitele vyhradili ještě poslední dva termíny,
a to 3. a 10. listopadu 2018 v pracovní době
od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. V případě
zvýšeného zájmu je možné, že bude provoz
moštárny prodloužen. Plánští zahrádkáři upozorňují, že moštují pouze jablka a hrušky.
Pro jiné ovoce, zejména např. hroznové víno,
není moštárna vybavena. Odpad po lisování
likviduje moštárna zdarma. Mošt stáčíme
jen do vlastních přinesených nádob, nejlépe
barelů, konvic a demižónů.
Za výbor ZO ČZS Planá př. Jiří Smrčka
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Sportovní úspěchy
I tento školní rok se naši žáci již prezentují
pěknými sportovními výkony. Toto období
začalo hokejbalovým turnajem, ve kterém
naši chlapci obsadili 4. místo v kraji. Nastupovali v sestavě: Ansl V., Hudler L., Kapolka
Š., Křemen O., Pravda J. a Švarcbek R.
Následujícími závody byly okresní a krajské
kolo atletického víceboje dívek i chlapců.
Dívky naší školu reprezentovaly ve složení:
Braunová N., Kubíčková V., Maříková N.,
Poulová D. a Ščasnárová K. I přes některé dílčí
úspěchy chyběla větší vyrovnanost a děvčata
skončila na 5. místě. Chlapci nejdříve vyhráli
okresní kolo a postoupili do krajského kola,
kde přes veškerou snahu obsadili krásné
2. místo. Naši školu zastupovali: Kapolka M.
(v krajském kole), Lácha T. (v okresním kole)
a v obou kolech Pešta D., Pravda J., Roučka J.
a Štrobl D., který získal nejvíce bodů v okresním i krajském kole a dokázal, že je v letošním
roce nejvšestrannějším atletem základních škol
v Plzeňském kraji. Kromě celkového vítězství
v atletickém čtyřboji i vítěz ve sprintu na 60
metrů i ve skoku vysokém.   
Dalším atletickým závodem byl přespolní
běh, do kterého byla letos poprvé v okresním

kole zařazena i kategorie žáků 4. a 5. ročníku.
V této kategorii naši žáci ve složení: Zušťáková T., Hadač Rad., Hadač Rich., Janovec L., Kuneš J. a Kuneš P. obsadili pěkné
2. místo. V kategorii mladších žákyň běžely:
Kohoutová M., Matějková N., Mondeková
K., Stašková M., Strnadová P. a Šafránková
N. Děvčata jako družstvo skončila v tomto
závodě na 3. místě. Ve stejné věkové kate-

gorii chlapců naši školu reprezentovali:
Kardos K., Kapolka Š., Neumann J., Tichý
A., Třeštík J. a Votava J. I v tomto závodě
skončilo naše družstvo na pěkném 3. místě.
Ve starší kategorii se naše dívky, bohužel,
jako jediné nedostaly na medailové umístění.
Za naší školu nastoupily k tomuto závodu:
Braunová N., Fidlerová A., Kubíčková V.,
Maříková N., Ščasnárová K. (3. nejlepší
v jednotlivcích) a Švagrová D. Na závěr
ještě k těm nejúspěšnějším, kterými byli
opět starší chlapci. Ti jako jediní z naší školy
vyhráli v okresním kole a reprezentovali naší
školu i v krajském kole, kde již na medailové
umístění v chladném počasí nedosáhli. Naší
reprezentaci tvořili: Henzl D., Hudler L.,
Nejedlý J., Roučka J., Štrobl D. (2. jednotlivec v okresním kole) a Kapolka M., který
byl nejlepším běžcem nejen okresního kola,
ale dokázal zvítězit i v krajském kole a stal
se ve své věkové kategorii nejlepším vytrvalcem Plzeňského kraje.
Za to vše si zaslouží naši sportovci nejen
velký dík, ale i hodně štěstí v dalších soutěžích, které jsou ještě před námi.
Luboš Beran, ředitel školy

Projekt Edison poprvé u nás v Plané
Ve dnech 30. 9. až 5. 10. 2018 nás navštívili
praktikanti ze vzdálených zemí světa. Jako
jedna z několika základních a středních škol
v našem regionu jsme se zúčastnili projektu
EDISON společnosti AISEC, která podobné
projekty nabízí po celém světě. Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur
a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích, a stali se tak
generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.
Vizí projektu je tolerance a příznivé společné
soužití české společnosti s různými kulturami
a národy, a to na základě jejich porozumění
a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními
stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium cizího jazyka mezi žáky a studenty a učí
je nebát se odlišného.
Svou rodnou zemi nám představila tlumočnice
Deng Xinyue (Rio) z Číny, kolumbijský student Cristian Noriega Pinzon, úřednice Nino
Maisuradze z Gruzie a učitel francouzštiny
Vimal Kumar z Indie.
Jejich příjezd k nám do Plané byl provázen
značnými obavami z toho, jak bude celý projekt probíhat. Hned na počátku nastal zádrhel
s dopravou. Všichni měli přijet v neděli vlakem z Plzně, avšak obě dívky zmeškaly svůj
spoj a dorazily až o několik hodin později.
Naštěstí to byl asi ten největší problém, který
jsme museli řešit. Celý týden už pak proběhl
téměř bez problémů.
Zdálo se nám, že by bylo pro stážisty příjemnější bydlet v rodinách, a to se nakonec
podařilo. Rio byla ubytována v rodině naší
žákyně Nelly Braunové v Chodové Plané
a o ty ostatní jsme se „podělili“ my, učitelé.

Pro nás, pro všechny to byla velká zkouška
našich jazykových dovedností, avšak značně
prospěšná. Prezentace, které nám praktikanti
předvedli, byly velmi zajímavé. Kromě obecných informací jsme se také dozvěděli, jaká
mají oblíbená jídla, turistické cíle a koníčky,
vyzkoušeli jsme si národní tance a v neposlední řadě jsme ochutnali klasické pokrmy
z jejich domoviny, které nám v závěru týdne
sami připravili.
Ani my jsme se nenechali zahanbit a připravili
jsme pro ně zábavný odpolední program. V pondělí jsme se prošli Planou, uhasili žízeň českým
pivem a rozhýbali boky na hodině tance s paní
Bedřiškou Zíkovou. Ve středu jsme se náramně
pobavili na bowlingu. Na čtvrteční odpoledne
a večer si náš žák Tomáš Holinka a paní učitelka
Šimková pro stážisty připravili komentovanou
prohlídku Mariánských Lázní a okolí.

Paní kuchařky ve školní jídelně musely mít
radost, když viděly, jak stážistům chutná klasická česká svíčková nebo vepřo knedlo zelo.
Ovšem nejvíce si pochvalovali rizoto.
V pátek odpoledne naše setkání skončilo.
Všichni stážisté odjeli společně vlakem
do Prahy, kde je čeká poslední etapa výuky
českých dětí.
Celý týden byl pro nás pro všechny velmi
náročný, ale zároveň velmi přínosný. Hlavně
pro děti, které byly ohromně nadšené a stále
na stážisty v dobrém vzpomínají. I my jsme
v nich našli nové přátele, které už bohužel asi
nikdy neuvidíme.
Velký dík patří všem, kteří se na projektu
podíleli. Doufáme, že se nám příští rok podaří
opět projekt EDISON zorganizovat a setkat se
s novými lidmi z cizích zemí.
Mgr. Pavla Nečasová

8 | FOTOREPORTÁŽ
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Plánský měsícník přináší fotoreportáž z „POSVÍCENÍ NA VÁCLAVA“. Další fotografie najdete na facebookovém profilu
Kultura v Plané: www.facebook.com/kulturaplana. Fotografie pořídil Petr Janík.

HLEDÁME KOLEGY

Pracovník // pracovnice
mechanik
PRACOVNÍK
PRACOVNICEvýroby
VÝROBYaAelektrikář
ELEKTIKÁŘ // MECHANIK










čistý potravinářský provoz
jednosměnný provoz
3 dny na nemoc + 20 dní dovolené
13. plat, osobní ohodnocení
příspěvek na dopravu a 2x ročně na prevenci
stravenky, sleva na firemní produkty
práce na dobu neurčitou
nabízíme i zkrácené úvazky dle dohody

Kontakt:
Hrdličková Lucie
T 374 630 371
E lucie.hrdlickova@schoko.at
Adresa provozovny:
Plzeňská 808
Planá u Mariánských Lázní

www.schoko.cz

Inzerce

Plánský měsíčník 11/2018

INZERCE | 9

Chcete inzerovat v Plánském měsíčníku?
Neváhejte a napište na mail planskymesicnik@muplana.cz.
Inzerentům nabízíme pět formátů v cenovém rozpětí od 176 do 870 Kč,
je možné otisknout inzerát jak v černobílém, tak barevném provedení.
Více informací o možnostech inzerování v Plánském měsíčníku
najdete na webu města www.plana.cz, kde máte možnost zhlédnout
také starší čísla periodika.
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LISTOPAD 2018

www.kulturavplane.cz

Místo konání

Datum

Den

Čas

Název akce

KINONEKINO

3. 11.

so

19.30

Tančírna podruhé růžová, orchestr Zatrest band
a tanečníci Anna Polívková a Michal Kurtiš

náměstí Svobody

5. 11.

po

15.00

městská knihovna

6. 11.

út

KINONEKINO
KINOKAVÁRNA

6. 11.

KINONEKINO
KINOKAVÁRNA

Vstupné

Kontakt

390 Kč

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

Vernisáž výstavy Když spadla železná opona,
Paměť národa Post Bellum o.p.s.

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

16.30

Pohádkové odpoledne pro nejmenší – pohádky
z dílny Eduarda Petišky

vstup volný

infocentrum, městská knihovna,
tel.: 374 792 722

út

19.30

Po čem muži touží – komedie / Česko / 95 minut.
Režie: R. Havlík, A. Polívková, M. Hádek, T. Pauhofová
a další

90 Kč

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

7. 11.

st

19.30

Jan Palach – drama, životopisný film / Cz-Sk / 124
min. Režie: R. Seláček, hrají: V. Zavadil, Z. Bydžovská

90 Kč

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

KINONEKINO
KINOKAVÁRNA

8. 11.

čt

19.30

Domestik – drama / psychologický thriller / Cz-Sk
118 min. Režie: A. Sedláček. Dramatický příběh
vrcholového cyklisty.

90 Kč

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

KINONEKINO

18. 11.

ne

15.00

Odpolední čaje pro seniory, k tanci a poslechu hraje
Lázeňské duo, vstupné zahrnuje malé občerstvení

50 Kč

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

náměstí Svobody

19. 11.

po

9.00–17.00

KINONEKINO

20. 11.

út

19.00

dům dětí a mládeže

27. 11.

út

15.30–19.00

KINONEKINO
KINOKAVÁRNA

27. 11.

út

19.30

Odborný dohled nad výkladem snu – drama / Česko
79 min. Režie: P. Göbl, hrají: V. Brabenec, L. Deczi,
J. Lábus

70 Kč

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

KINONEKINO
KINOKAVÁRNA

28. 11.

st

19.30

Toman – drama, historický / Cz-Sk / 145 minut.
Režie: O. Trojan, hrají: J. Macháček, K. Winterová,
K. Boková

90 Kč

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

KINONEKINO
KINOKAVÁRNA

29. 11.

čt

19.30

Mars – komedie, drama / Česko / 85 min. Režie:
B. Tuček, hrají: VOSTO5, T. Nvotová, P. Nesvačilová

70 Kč

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

po–pá

13.00–16.00

PŘEDVÁNOČNÍ FARMÁŘSKÝ TRH

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
odbor kultury, tel.: 728 488 038

Debata Kolegia Paměti národa na téma "odsunutí /
vyhnání" za účasti hostů organizace Post Bellum

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

Adventní věnce – tradiční tvořivá dílna

50/100 Kč

DDM Planá

Průběžné akce
městská knihovna

15. 10.–
15. 11.

100 let výročí republiky, výstava historických
dokumentů

vstup volný

infocentrum, městská knihovna,
tel.: 374 792 722

Cukrárna U Kostela

1. 11.–
30. 11.

Výstava výtvarných prací dětí z mateřské školy

vstup volný

Cukrárna U Kostela

náměstí Svobody

5. 11.–
25. 11.

Venkovní výstava – Když spadla železná opona

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

Připravujeme
náměstí Svobody

2. 12.

ne

15.00–19.00

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, adventní trh,
občerstvení, hudební program

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

Hornické muzeum

5. 12.

st

16.00–18.30

Mikulášská nadílka a návštěva pekla

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
odbor kultury, tel.: 728 488 038

náměstí Svobody

13. 12.

čt

9.00–17.00

ADVENTNÍ TRH

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
odbor kultury, tel.: 728 488 038

Kulturní adresy v Plané:

Městský úřad nám. Svobody 1, odbor kultury, městská knihovna, infocentrum nám. Svobody 56, KINONEKINO nám. Svobody 34,
Galerie ve věži kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostelní ulice, kostel sv. Petra a Pavla Bezdružická ulice.
Program a předprodej naleznete na webových stránkách www.kulturavplane.cz
KINONEKINO, tel.: 371 439 910 (informace z kina podáváme hodinu před začátkem programu)				
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