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Slovo starostky
Vážení spoluobčané, 31. 10. jsem byla zvolena starostkou našeho města na další volební
období. Velmi si vážím podpory, které se mi
od vás dostalo a za tuto podporu vám všem
vřele děkuji. Vnímám ji především jako velký
závazek vůči vám i našemu městu. Jsem ráda,
že mám příležitost navázat na předchozí
práci a aktivně se podílet na dalším rozvoji
města. Letošní komunální volby rozhodly
také o novém složení zastupitelstva, ve kterém budou čtyři noví zastupitelé. Také byla
zvolena pětičlenná rada města, před kterou
stojí nyní hlavní úkol – připravit do začátku
prosince návrh rozpočtu na rok 2019, který
se bude projednávat 12. prosince na zasedání
zastupitelstva. Věřím, že atmosféra v zastupi-

telstvu bude vždy věcná a pracovní, a že i další
volební období bude úspěšné pro celé město.
Ještě jednou děkuji za vaši podporu a těším se
na spolupráci s vámi.
Prosinec je především časem adventním, tedy
dobou očekávání a naděje. Abyste tento čas
mohli strávit v příjemné atmosféře našeho
města, připravili jsme pro vás řadu kulturních
a společenských akcí. Těším se, že se uvidíme již první adventní neděli při rozsvícení
vánočního stromu na náměstí. 5. prosince nás
čeká tradiční Mikulášská nadílka u Hornického muzea. Další příležitostí nasát vánoční
atmosféru budou adventní trhy na náměstí,
které proběhnou 13. prosince. Žáci umělecké

školy si připravili vánoční koncert na úterý
18. prosince a den poté vám koledy zazpívají
žáci základní školy. Jedinečné setkání s anděly
můžete prožít již po deváté v rámci akce Výlet
andělů ve čtvrtek 20. prosince v kostele sv.
Petra a Pavla a po průvodu městem máte příležitost zhlédnout pohádku Vánoční raketa
divadla Buchty a loutky. Domů si samozřejmě
můžete odnést Betlémské světlo. Jako jedno
z mála měst má Planá vystřihovací papírový
betlém s kulisou našeho města. Koupit si jej
můžete v infocentru (budově knihovny).
Přeji Vám hodně klidu, pohody v kruhu vašich
nejbližších a těším se na setkání s vámi na
některé z připravených kulturních akcí.
Martina Němečková
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Úvahy nad využitím bývalé šlikovské mincovny
Předposlední říjnový den se uskutečnilo poslední z řady koordinačních setkání v projektu
„Založení muzea a volnočasového prostoru v budově bývalé šlikovské mincovny“ v Plané.
Tento projekt podpořil Česko-německý fond budoucnosti.
Hosty z Plané do Tirschenreuthu pozval ředitel místního muzea, pan L. Bundscherer. Tirschenreuth už muzeum má a uvědomuje si,
že návštěvnost může zvýšit také spoluprací
s partnerským městem Planou.
Setkání, kterého se zúčastnila starostka Plané
Martina Němečková, po celou dobu doprovázel místostarosta Tirschenreuthu. Starosta byl
na cestách, jinak by přišel osobně. Hostitelé
zdůrazňovali, že obsah muzea je výsledkem
práce různých spolků. Vystavené předměty
jsou jejich majetkem. Město nemusí udržovat

drahé depozitáře ani dodržovat přísná pravidla
uložení, klimatu, evidence.
Město dává prostor, protože chce podporovat
kulturní práci a tradice. To potvrdili například
betlémáři, kteří právě připravovali svou velkou výstavu.
Jednání samo proběhlo v sále vyzdobeném
obaly gramofonových desek z šedesátých až
osmdesátých let. V muzeu předtím probíhal
hudební retrovečírek, na který dorazily stovky
lidí. Přestože původním tématem a jádrem
muzea v Tirschenreuthu je rybníkářství, které

ve městě má mnohasetletou tradici, najde se
zde i porcelán, bádání o nářečích nebo sbírka
ikon. Svůj prostor má také někdejší správní
celek Planá-Bezdružice, protože Tirschenreuth převzal záštitu nad krajany, kteří z naší
oblasti pocházejí.
„V obou muzejních institucích by měl být ještě
více obsažen odkaz na partnerské město“,
shodli se představitelé obou měst při obědě
v restauraci v Tirschenreuthu na náměstí, kde
obsluha mluví česky, stejně jako na mnoha
místech u našich sousedů.
Při výměně zkušeností došlo i na praktické
rady. Ludwig Bundscherer řekl: „Naší velkou
předností je, že zde mohou přespávat školní
skupiny. Dá se tu i vařit, děti tu soutěží nebo
třeba barví velikonoční vajíčka.“
Domů jsme jeli s vědomím, že při opravě
bývalé mincovny je třeba myslet na otevřenost a neformální atmosféru. Právě ona může
do Plané přilákat lidi, kteří toto čím dál krásnější město ocení a budou se sem vracet.
Jan Šícha, koordinátor projektu

Evropská cena

Autor: Petr Janík

Z Plánské farnosti
Mimo pravidelný pořad na advent a Vánoce 2018:
Pátek 7. 12. – 16.30 – adorace, mše svatá a spolčo na faře v Plané u příležitosti
sv. zpovědi.
Sobota 8. 12. od 9.00 – adventní duchovní obnova
14.00 – staročeské roráty – Tachovský chrámový sbor
Neděle 16. 12. – 16.00 – koncert DM-band – Planá kostel
Úterý 18. 12. – 18.00 – Svatá Anna – vánoční koncert LŠU
Neděle 23. 12. – 4. adventní – mše sv. – nedělní pořad
Pondělí 24. 12. – Štědrý den – předvečer Narození Páně:
14.00 – Lestkov – sborový dům ČCE – s dětmi a koledami
15.30 – Chodský Újezd – mše sv.
21.00 – Zadní Chodov – mše sv.
22.30 – Chodová Planá
24.00 – Planá – bohoslužby slova se zpěvy koled apod.
Úterý 25. 12. Boží hod vánoční – 11.00 Planá – mše sv.
Středa 26. 12. – 14.30 – Otín – “odtučňovací“ mše sv.
Neděle 30. 12. – 9.00 – Planá; 11.00 – Chodský Újezd; 14.00 – Z. Chodov.
Pondělí 31. 1. 2018 – 15.00 – Planá – poděkování za rok
Úterý 1. 1. 2019 – 11.00 – Planá –Matky P. Marie –Nový rok
Pátek 4. 1. – 16.30 – adorace, mše sv. a spolčo
Sobota 5. 1. – 9.00 – Tříkrálová sbírka pro Charitu v Plané a Chodové Plané –
děti a průvodci, prosíme, hlaste se!!!
neděle 6. 1. – Zjevení Páně – mše sv. v nedělním pořádku s žehnáním darů.
!!! Změny možné - sledujte facebookový profil Farnost Planá!!!
Kontakt: P. Jaroslav – 607 202 127 a sasajara@seznam.cz
Jaroslav Šašek, plánský farář

Dne 18. října se zástupci plánské organizace Svazu tělesně postižených zúčastnili významné akce. Na radnici ve Wiesau
v Německu byly předávány ceny Evropské
unie - za zásluhy o sjednocení Evropy a příspěvek k usmíření národů. Cena byla udělena
třem sdružením. Mezi spolky byla vyznamenána Selbsthilfegruppe Behinderte und Nichtbehinderte z Tirschenreuthu, a to za intenzivní
spolupráci s plánskou organizací Svazu
tělesně postižených. Předáním ceny byl pověřen pan Peter Gold, místostarosta Tirschenreuthu. Převzala ji předsedkyně Selbshilfegruppe
Martina Sötje. Peter Gold připomněl společné
akce německé a plánské organizace, z nichž
některých se osobně zúčastnil. Nezapomněl
na česko-německou kuchařku. Zdůraznil při
této příležitosti význam smlouvy o partnerství, uzavřené 7. 6. 2008 mezi městy Tirschenreuth a Planá, na jejímž základě se rozvíjí
spolupráce mezi organizacemi a občany obou
měst.
Mezi fyzickými osobami cenu převzala paní
Rosa Schöner. Ta byla kdysi jednou z hlavních
aktérů otevírání hranice Mähring – Broumov
v roce 1989. Cenu obdržela za každoroční
organizaci poutě věřících z Německa na plánskou Svatou Annu.
Michaela Vrzalová
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Hospic Sv. Jiří
Obecně prospěšná společnost HOSPIC SV. JIŘÍ v Tachově je služba mobilní hospicové
péče určená nevyléčitelně nemocným a umírajícím na území celého Tachovska. Jedná se
o terénní službu, která poskytuje paliativní péči a jezdí za nevyléčitelně nemocnými domů.
V hospicové paliativní péči pokračujeme
s léčbou útěšnou, symptomatickou, jejímž
cílem je minimalizovat bolest a zmírnit
všechny obtíže. Poskytujeme rodině podporu,
umožňujeme, aby člověk v posledním období
života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší a čas na rozloučení.
Je určena lidem,
• kteří jsou v konečné fázi života a přejí si být
doma;
• jejichž blízcí mohou a chtějí o nemocného
celodenně pečovat;
• u nichž byla ukončena léčba a byla jim
doporučena paliativní péče.
Hospic nabízí:
• odbornou lékařskou a sesterskou péči 24 h
denně / 7dní v týdnu;

Výlov
Většina zájemců o lov ryb je organizována
v Českém rybářském svazu rozděleném
na územní svazy. Místní organizace v Plané
patří k Západočeskému územnímu svazu.
K lovu ryb povolenému na sportovních
rybnících členové vyrážejí zpravidla sami,
či v malých skupinkách. Avšak několikrát
do roka je jich vidět více pohromadě. Zpravidla v březnu se jich nejvíce sejde na výroční
členské schůzi. Potom u výdeje povolenek,
které jsou podmíněny odpracovanými brigádnickými hodinami, takže se rybáři scházejí
na brigádách. Tou poslední možností v roce
jsou výlovy chovných rybníků.
V sobotu 3. listopadu se uskutečnil výlov Cihlářského rybníka poblíž plánského koupaliště.
Svatý Petr, patron rybářů, zajistil příznivé
počasí a množstvím a váhou ulovených ryb,
hlavně kaprů a línů, byl spokojen i hospodář
organizace Jaroslav Roučka. V letošním horkém létě, kdy ryby trpěly nedostatkem kyslíku,
hrozilo nebezpečí, že mnohé z nich uhynou.
Cihlářskému rybníku se následky letních tropických veder vyhnuly. Dobře organizovaná
parta rybářů začala lovit s východem slunce
a před polednem už bylo vše hotovo. Kapři
a líni byli následně rozvezeni podle zarybňovacího plánu územního svazu do sportovních
rybníků, kde budou odolávat rafinovaným
návnadám rybářů.
František Hastík

• podporu a pomoc sociálního pracovníka,
psychologa, duchovního pro nemocného
i pečující rodinu;
• zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného;
• zdarma zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek;
• podporu a pomoc po úmrtí nemocného.
PODPOŘTE NÁS – DOMA JE DOMA
I V ROCE 2019
Pojďte se společně s námi podílet na poskytování služeb pro nevyléčitelně nemocné
v domácím prostředí i v roce 2019!
Příjmy na naše služby získáváme stále pouze
z darů a grantů, proto budeme vděčni za váš
dar na transparentní účet 2400 723 426 / 2010.
Nebo vás srdečně uvítáme v Klubu přátel
hospice … protože každá rodina potřebuje
přátele…zvláště když někteří odcházejí.
Klub je společenstvím lidí, kteří nás měsíčně
podporují částkou alespoň 100 Kč. Je to jeden
z nejúčinnějších způsobů, jak se i vy můžete
zapojit a přispět k naplňování naší vize, jíž je
společnost vnímající umírání jako přirozenou
a smysluplnou součást života a pro kterou je
samozřejmostí, že lidé mohou umírat doma
důstojně, obklopeni svými nejbližšími.
www.hospictachov.cz, tel.739 686 251,
774 413 374
Iva Csanálosi

Omluva
Děkuji všem, kteří mi dali hlasy v komunálních volbách a zároveň se omlouvám, že
z místa prvního náhradníka volebního seskupení Slovo občana odstupuji.
Do voleb jsem vstupoval s tím, že chci pomoci
změně. V budoucím zastupitelstvu však
budou již tři lékaři a jeden lékárník, což je
více než dost zdravotníků v patnáctičlenném
zastupitelstvu, kde je nutné zastoupení více
profesí. To svým odstoupením alespoň částečně umožním. Za základní a nutnou považuji
majetkoprávní problematiku, problematiku
územního plánování apod.
Věřím, že přímo zvolení lékaři velkou
měrou přispějí hlavně k zajištění péče
a provozu odborných ambulancí. V současné době jsou prakticky všechny odborné
ambulance i laboratoře a RTG provozovány
subjekty, které s naším městem nesouvisejí
a například obsazení interní a kardiologické ambulance po odchodu MUDr. Pavce
je nezajímá. Vliv města na jejich provoz
je tedy minimální. Poliklinika není v pravém slova smyslu poliklinikou, je vlastně
jen nájemním domem pro lékaře, to by se
mělo změnit. Jako vzor si můžeme vzít Bor
a Tachov. Změnit tento stav by mělo být pro
naše město závazné.
MUDr. Milan Velík

Udělejte si podzimní
výlet na Bohušův vrch
V jižní části této lokality přibyly nově dvě
mlatové pěšiny, dvě turistická odpočívadla,
lavičky, směrové značení a informační tabule.
Pavel Nutil, místostarosta

Ozeleňovací a okrašlovací
spolek Planá
Vznikl jako jeden z nejstarších městských
spolků 9. listopadu 1886, kdy se 78 nadšenců zorganizovalo za účelem: „Zkrášlování města Planá a jeho nejbližšího okolí
zakládáním, zvelebováním a údržbou zeleně
v alejích, veřejných zahradách a parcích“.
V čele stál desetičlenný výbor, v němž měl
vždy místo a hlas plánský starosta. Zasedání
výboru i výroční valné hromady probíhaly
v hotelu U Černého medvěda, případně v hostinci Bílá labuť (dnes čp. 20). Při první schůzi
výboru (28. ledna 1887) byl do čela zvolen
plánský advokát a autor stanov, JUDr. Josef
Engl. Financování spolku stálo na členských
příspěvcích (zpočátku 1 zlatý a 20 krejcarů
za osobu), dotacích od města, okresu, prostředcích nadací a soukromých darech. Plány akcí
výbor zasílal k projednání městskému zastupitelstvu. První akcí spolku se stala procesní
cesta (tehdy 1040 m) na Svatou Annu, kterou
osadil 169 lipami a duby včetně 5 kamenných
a 6 dřevěných laviček. Alej dnes patří k chráněným památným stromům ČR. Spolek každoročně zvelebil některé z městských pozemků
a postupně je osázel stovkami stromů a keřů.
Mj. v průběhu let 1891-1892 nadšení dobrovolníci upravili Bohušův vrch a postavili tu
vyhlídkový dřevěný altán, předchůdce pozdější
rozhledny. Za prvních deset let činnosti spolek
položil základ veřejné městské zeleně, kterou
později obnovoval a rozšiřoval, a to včetně stezek, pokládání obrubníků a instalace laviček.
Ve vedení spolku se vystřídalo sedm předsedů.
Prvním dvěma, Josefu Englovi a Wenzelu Weidlovi, nechal spolek v r. 1909 postavit pomník,
dodnes stojící v parku pod školou Na Valech.
Původní deska v něm chybí a zatím se neví,
jaký text obsahovala. Po JUDr. Englovi se
od roku 1930 jmenovala dnešní Jateční ulice.
Na plánském hřbitově se nachází hrob čtvrtého
předsedy (1909-1919) Franze Tropsche. Spolek úředně zanikl na konci roku 1939. Některá
místa se spolkovou výsadbou zachycují staré
fotografie a pohlednice, a umožňují tak porovnání s dnešním stavem.
Markéta Novotná
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Vánoční raketa

Jak na Nový rok, tak po celý rok…
V první sváteční den roku 2019 se můžete
vydat na tradiční novoroční procházku
s PhDr. Markétou Novotnou. Setkáme se ve
dvě hodiny odpoledne u nádraží Českých
drah. Společně projdeme oblast Nádražního
předměstí s průběžnou přednáškou o historii této odlehlejší části Plané. Večer nás čeká
novoroční ohňostroj na náměstí Svobody.
U mariánského sloupu bude pro zahřátí
přichystaný stánek s občerstvením.
Eva Vanišová, Odbor kultury města Planá

Autor: Miroslav Ludvík

Kultura s donáškou v domech s pečovatelskou službou
V listopadu byl hostem Kultury s donáškou plánský farář Jaroslav Šašek. Místostarosta Pavel Nutil přinesl zákusky od učňů ze
střední živnostenské školy. U kávy si povídal
se seniory o tom, co je trápí a co by se s tím
dalo dělat. Čekala bych, že rozhovory o tíživých životních situacích budou pokračovat
i v druhé části setkání. Ale bylo to trochu jinak.
Farář mluvil o svém přijetí celibátu. Vyprávěl
o životě na jeho první farnosti, o duchovní
službě ve věznici a o empatii k náročným
osudům odsouzených. Vyslechli jsme příběh
o křtu vězně v nemocniční zahradě, o hledání

Výlet andělů
Ve čtvrtek 20. prosince se letos již po deváté
do Plané slétnou andělé, aby se s vámi setkali
v adventním čase. Tentokrát začne andělský
podvečer v 17 hodin v kostele sv. Petra a Pavla.
Stejně jako každý rok i letos budou andělé rozsvěcet Betlémské světlo, které si můžete přijít
připálit a odnést domů. Vánoční hru pro vás
připravil dětský divadelní soubor Kosáci.
V 18 hodin pak vyrazí tradiční Andělský průvod městem a svoji cestu zakončí u Kinanekina.
Od 18.30 hodin zde můžete zhlédnout představení Vánoční raketa souboru Buchty a loutky
pro diváky od 3 do 103 let. Vstupné 20 Kč.
Těšit se můžete také na horké nápoje v kostele
P + P, pochoutky v kině a setkání v předvánočním čase s anděly! Srdečně vás zve KOS
Planá a Město Planá – odbor kultury. Více
informací na: www.kulturavplane.cz
Gabriela Berková, KOS Planá

cesty k toleranci a pochopení jinakosti. Bylo
to poutavé a překvapivé vyprávění.
Eva Vanišová, Odbor kultury města Planá

Čtvrtek 20. 12. v 18.30
Kinonekino
Vánoční raketa, to je nové představení divadla Buchty a loutky, které mělo premiéru
25. 11. ve Švandově divadle v Praze 5.
Když Špidlíci pečou pro Ježíška vyhlášenou
špidlíkovskou lahodnou vánočku, je svět
kolem provoněný tisícem vůní a celý krásný.
Ale jen do chvíle, kdy se zjeví otrava Dupík,
co prská, ošklivě kouká a všechny otravuje.
To se vám pak strhne pěkná nepěkná mela!
V neštěstí pomohou Špidlíkům zlatník, hajný
a rybářka. Nakonec se všichni šťastně sejdou
u jesliček v Betlémě, nad kterým do daleka
září dvě vánoční hvězdy – Kometa a Raketa.
Představení pro diváky od 3 do 103 let.
Vstupné 20 Kč.
Blanka Borůvková

Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu

Vás srdečně zve na

Vánoční výstavu rukodělných a uměleckých prací
v sále kulturního domu Chodové Plané
14.12.2018 10.00 – 18.00
15.12.2018 09.00 - 16.00 s doprovodným programem
budou workshopy pro děti a hudební vystoupení sboru
Základní školy v Drmoulu, mladé pěvkyně Anny
Gálisové a flétnového a hornového souboru Karla Hovorky.
Tento koncert se uskuteční v sobotu od 14.00 ve velkém sále
Můžete se těšit na:
•
•
•
•
•

Autor: Miroslav Křístek

ručně vyrobené vánoční dekorace
med a medové výrobky
bižuterie
patchwork
a mnoho dalších krásných výrobků
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Z knihovny
Pohádkové odpoledne

Pro všechny, kteří mají rádi pohádky, je připraveno na úterý 11. prosince 2018 od 16.30
hodin Pohádkové odpoledne. Tentokrát se
sejdeme v sále knihovny, kde si budeme číst a
promítat vánoční pohádky a určitě si společně
zazpíváme i koledy.
Vymaluj obrázek, přines na pohádku a dostaneš sladkou odměnu.

Ivana Vasuková, knihovnice

Provozní doba knihovny a infocentra o svátcích

Městská knihovna a infocentrum budou uzavřeny od 21. prosince do 1. ledna 2019. Ve středu
2. ledna 2019 pro vás otevíráme v obvyklých časech. Všem čtenářům, kteří mají vrátit knihy
ve dnech, kdy bude zavřeno, bude výpůjční doba prodloužena do 5. ledna 2019.

Knižní překvapení

Již druhým rokem můžou čtenáři dospělého oddělení naší knihovny najít pod naším
knihovnickým stromečkem překvapení
v podobě zabalených dárků – knih. Přestože
na první pohled nepoznáte, o jakou knihu se
jedná, výběr vám trochu usnadníme. Červenou
kartičkou budou označeny knihy pro dámy
a modrou pro pány. Všechny balíčky budou
obsahovat zcela nové knihy, které neměl ještě
žádný čtenář půjčené. Zda si balíček rozbalíte
hned, jak přijdete domů, nebo trpělivě počkáte
až na Štědrý večer – to je jen na Vás. (Tyto
knihy – překvapení – budou mít standardní
výpůjční dobu 30 dní).

Plánský betlém

Cesta za betlémem

“Cesta za betlémem“ – tak jsme nazvali
výstavu, kterou můžete od 11. prosince 2018
do 6. ledna 2019 zhlédnout hned na několika
místech našeho města. V prostorách budovy
městské knihovny, v Kiněnekině či ve výlohách domů na náměstí budou vystaveny betlémy ze sbírky Josefa Janka nebo exponáty,
které jsou zapůjčeny od soukromých osob.
Výstavu si můžete přijít nejen prohlédnout,
ale také se zapojit do interaktivní hry Hledej
betlém. Herní plán si můžete vyzvednout od
17. prosince 2018 v městské knihovně. Pak už
se stačí řídit pokyny a na konci „putování“ vás
bude čekat malá odměna.
Na závěr našeho pozvání shrneme kdy a kde
můžete výstavu vidět:
Kinonekino: v době konání kulturních akcí.
Městská knihovna: 11. prosince 2018 –
6. ledna 2019 každý všední den od 13.00
do 16.00 hodin, v sobotu a neděli od 14.00
do 17.00 hodin, 26. prosince 2018 od 14.00
do 17.00 hodin, v pondělí 31. prosince
a v úterý 1. ledna 2019 bude výstava uzavřena.

Víte, že i město Planá má svůj betlém? Můžete
na něm poznat budovy a dominanty našeho
města. Jedná se o papírovou vystřihovánku pro
každého, jejíž sestavení je snadné a výsledek
potěší celou rodinu. Pokud jej ještě nemáte,
můžete si Plánský betlém koupit v Infocentru (přízemí budovy městské knihovny). Jeho
cena je 170 Kč.

Burza knih pro Hospic Sv. Jiří a Šperkovnice pro Středisko Víteček
Víte, co mají tyto dvě organizace společného? Kromě toho, že pomáhají těm, kteří to potřebují,
se obě organizace potýkají s provozními výdaji. Městská knihovna se již několik let zapojuje
do pomoci mobilnímu Hospici Sv. Jiří v Tachově. Koupí knih v naší burze přispíváte i Vy,
plánští obyvatelé. Děkujeme všem, kteří si u nás knihy kupují a pomohli tak do pokladničky
hospice od května 2018 nastřádat celkem 5.600 korun, které byly předány na konci listopadu
vedení hospice.
Šperkovnice pro Víteček byla založena v srpnu tohoto roku a její podstatou je prodej darovaných šperků. Plánské dámy a dívky přinášejí do knihovny své starší „kousky“ bižuterie a ty se
pak následně prodávají jiným zájemkyním. Je až úsměvné, že právě ty, které přinesou dárek
do šperkovnice, odcházejí domů s větším počtem blýskavých „pokladů“, které ve šperkovnici
objevily. Od srpna 2018 se nám podařilo takto vybrat 4.190 korun, které byly poslány na transparentní účet Střediska Víteček. Obě charity jsou dále aktivní, takže i vy můžete pomoci koupí
knihy nebo šperku. Velké díky i za malý příspěvek patří všem, kteří takto pomáhají.

Cena pro KINONEKINO
Jestliže se účastníte kulturních akcí
v KINĚNEKINĚ, jistě jste si všimli, že
mnoho umělců tento kulturní prostor
chválí. Poslední pochvalná slova zazněla
3. listopadu při tančírně z úst herečky Anny
Polívkové, která prohlásila: „My vám sem
přijedeme zahrát.“ Není tak divu, že v pondělí 19. listopadu projekt KINONEKINO
získal na soutěžní přehlídce České ceny za
architekturu cenu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR za prosazování kvalitní architektury prostřednictvím architektonických
soutěží. Vyhlašovatelem soutěže je Česká
komora architektů a letos bylo přihlášeno
145 projektů. KINONEKINO se dostalo
do užšího výběru 33 děl. Myslím, že máme
na co být pyšní.
Petra Tomášková

Rozloučení s rokem 2018
Plánští zahrádkáři mají za sebou celkem
úspěšný rok. I když byl ten letošní rok 2018
klimaticky nevyrovnaný (vysoké teploty
a velmi malý úhrn srážek), lze s jistotou konstatovat, že úroda ovoce a zeleniny byla dobrá.
Důkazem toho byla účast našich členů ZO
ČZS Planá na jubilejní XX. okresní výstavě
v Boru – na zámku (viz podrobnější hodnocení výstavy – informace v PM č. 11/2018).
V letošním roce se také dařilo plánské moštárně, kterou organizace spravuje několik let.
I přes letošní avizované sucho jsme zpracovali více jak 21 tun ovoce (především jablek
a hrušek), zákazníkům jsme stočili více jak
14 tisíc litrů přírodního stoprocentního bio
moštu. Na zdárném chodu a zajištění moštárny se podíleli především naši členové
výboru ZO. Pracovníci moštárny se letos
dost zapotili, ale především zvládli nápor
zákazníků bez jakýchkoliv velkých prodlev
v čekání, bez poruch či odstávky zařízení
moštárny. Za to jim patří veliké poděkování
a zasloužený odpočinek pro nabrání nových
sil. Na rok 2019 ZO ČZS Planá připravuje
pro naše členy, ale i pro nové zájemce o práci
u zahrádkářů shromáždění (zde bude volen
výbor na další období), odbornou přednášku
„Odrůdy jablek a jejich pěstování ve zdejších
podmínkách“, okresní výstavu ovoce a zeleniny, moštování ovoce atd. Dovolte, abych
jménem výboru ZO ČZS Planá popřál všem
čtenářům PM, příznivcům zahrádkářů, ale
i všem našim členům v závěru roku 2018
všechno nejlepší, v novém roce 2019 hodně
zdraví, elánu a pěstitelských úspěchů. Samozřejmě klidné a pohodové prožití svátků
vánočních a novoročních.
Za výbor ZO ČZS Planá př. Jiří Smrčka
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SŠŽ Planá zve na Vánoční
trh dne 20. prosince do haly
MěÚ Planá
Podělit se o předvánoční radost, nabídnout
vánoční dobroty a ukázat, co vše žáci umí
vyrobit, se jako každoročně opět rozhodla
Střední škola živnostenská v Plané. Žáci
a žákyně školy, vedené učitelkami a mistrovými odborného výcviku, připraví pohoštění, napečou dobroty a zhotoví dárky, které
zahřejí předvánočním shonem unavené duše
a starostmi zkřehlá srdce a rozhodně nebudou
zátěží pro peněženku.
Ti, kdo ještě nemají dárek pro své blízké,
rozhodně neudělají chybu, když se přijdou
podívat.
Jistě si většina z nás vzpomeneme na dobu,
kdy dárek vyrobený s péčí a nápadem vykouzlil ten nejkrásnější úsměv a dodnes jej opatrujeme a vždy nám znovu připomene krásnou
dobu Vánoc.
Vánoce jsou prostě o něčem jiném, než
o nákupech v supermarketech. Vánoční trh se
otevře dne 20. prosince přesně v 9.00 a potrvá
do 15.00 hodin. Ti, kdo chtějí ulovit ty nejlepší
kousky, jistě přijdou mezi prvními. Tak prostě:
šťastné a veselé vánoční svátky 2018!
Střední škola živnostenská v Plané děkuje
v závěru roku 2018 všem svým přátelům,
podporovatelům a sponzorům, stejně jako
spolupracujícím firmám za jejich přínos
k práci školy a přeje jim pevné zdraví,
rodinné štěstí, pohodu a vytrvalost. Zároveň děkujeme všem rodičům žáků a jejich
vychovatelům, kteří tolik přispívají k podpoře našich žáků a vytváří jim domov
a tolik potřebné zázemí, které je předpokladem jejich šťastného a úspěšného života!
Děkujeme!
Vladimír Kasík, učitel
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Zpívání
u vánočního stromu
19. prosince 2018 v 17 hodin

ve dvoře ZŠ Na Valech
Můžete si zazpívat koledy, ochutnat svařák
a zakoupit drobné dárky.

Pozvánka na vernisáž
Výtvarný obor ZUŠ Planá si vás dovoluje
pozvat na adventní vernisáž 8. 12. 2018
v 17.00 do Cukrárny U Kostela.
Vystavené práce jsou výsledkem tvorby žáků
za uplynulé roční období.
Součástí vernisáže bude hudební doprovod
žáků a učitele a malá výtvarná dílna pro děti.
Těšíme se na Vás.
Lada Boušová

Už jste navštívili naše nové webové stránky
www.kulturavplane.cz?
Kromě informací o různých kulturních akcích
tu můžete zakoupit vstupenky nejen pro sebe,
ale i pro své blízké, pro které by to mohl být báječný
vánoční dárek. Co třeba dárkový poukaz na taneční
pro dospělé probíhající od konce února?

Plánský měsíčník 12/2018
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Tajemnice Městského úřadu města Planá
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Jolana Pollaková, DiS. - dentální hygiena
Poliklinika - Plzeňská 293
348 15 Planá u Mariánských Lázní
Telefon: 374 798 178, 732 638 212

Už máte
vánoční dárek?

samosprávných celků

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa

úředník/úřednice stavebního úřadu
v Odboru stavební úřad Městského úřadu Planá
• platová třída 9 nebo 10 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017
Sb.) s ohledem na nejvyšší dosažené vzdělání (v souvislosti
s platovým zařazením bude stanovena odpovídající pracovní
náplň)
Rámcová pracovní náplň:
• výkon stavebního úřadu, výkon silničního správního úřadu,
administrativní, evidenční a kontrolní činnost
Kvalifikační a odborné požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském
studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví,
nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
• osvědčení o absolvování zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
výhodou
• dobré komunikační schopnosti
• praxe ve veřejné správě výhodou
• řidičský průkaz sk. B
• dobrá znalost práce na PC
• občanská bezúhonnost
Nabízíme:
• zajímavé a perspektivní zaměstnání s individuálním přístupem
k svěřeným úkolům
• motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, indispoziční volno apod.)
Předpokládaný datum nástupu: dle dohody
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou
Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:
1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno,
příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis)
2. strukturovaný životopis
3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout
u tajemnice Městského úřadu Planá nebo stáhnout z webových
stránek www.plana.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista.
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 15. 1. 2019
tajemnice (podatelna) Městského úřadu Planá, nám. Svobody 1,
348 15 Planá. Přihlášku můžete přinést osobně nebo poslat poštou.
Bližší informace na telefonu č. 374 752 912, 374 752 926
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PROSINEC 2018
Místo konání

www.kulturavplane.cz

Datum

Den

Čas

náměstí Svobody

2.12.

ne

14.00–19.00

Hornické muzeum

5.12.

st

16.00 –
18.00

KINONEKINO

6.12.

čt

19.00

Divoké kočky

Cukrárna U Kostela

8. 12.

so

17.00

Adventní vernisáž

vstup volný

ZUŠ Planá

městská knihovna

11.12.

út

13.00

Zahájení výstavy Cesta za betlémem

vstup volný

infocentrum, městská knihovna,
tel.: 374 792 722

městská knihovna

11.12.

út

16.30

Pohádkové odpoledne – čtení a promítání vánočních
pohádek

vstup volný

infocentrum, městská knihovna,
tel.: 374 792 722

Základní umělecká škola,
koncertní sál

11.12.

út

18.00

Žákovský koncert

vstup volný

ZUŠ Planá

KINONEKINO

12.12.

st

19.00

Aneta Langerová, koncert s kapelou

náměstí Svobody

12.12.

st

9.00–17.00

KINONEKINO

16.12.

ne

14.30

Odpolední čaje pro seniory – hraje Lázeňské duo,
vstupné zahrnuje malé občesrtvení

Kostel sv. Anny

18.12.

út

18.00

Vánoční koncert – žáci ZUŠ Planá

vstup volný

ZUŠ Planá

Zpívání u vánočního stromu – tradiční akce ve dvoře
ZŠ Na Valech

vstup volný

ZŠ Planá

Vánoční trh

vstup volný

SŠŽ

vstup volný

KOS Planá
www.kulturavplane.cz

ZŠ Na Valech

19.12.

st

17.00

MěÚ Planá

20. 12.

čt

9.00–15.00

Název akce

Vstupné

Kontakt

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, adventní trh,
občerstvení / 18.00 slavnostní slovo a hudební
vystoupení

vstup volný

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

Mikulášská nadílka pro všechny odvážné
a šikovné děti a možná také návštěva pekla
v Hornickém muzeu

vstup volný

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

VYPRODÁNO

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

ADVENTNÍ TRH, prodejní stánky s vánoční atmosférou u mariánského sloupu

Kostel sv. Petra a Pavla

20. 12.

čt

17.00

Výlet andělů v kostele: rozsvícení betlémského
světla, vánoční hra (Kosáci) / 18.00 průvod andělů
městěm ke Kinunekinu

KINONEKINO

20.12.

čt

18.30

Vánoční raketa – divadlo Buchty a loutky

městská knihovna

11.12.–
6.1.2019

po–pá
so–ne

13.00–16.00
14.00–17.00

náměstí Svobody

11.12.–
6.1.2019

VYPRODÁNO

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

vstup volný

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

50,-

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

20,-

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

Průběžné akce
Výstava sbírky papírových betlémů
"Cesta za betlémem" (otevřeno také 26.–30.12.)

vstup volný

infocentrum, městská knihovna,
tel.: 374 792 722

Venkovní výstava betlémů, propojení s hrou
"Hledej Betlém"

vstup volný

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

Připravujeme
nádraží Českých drah

1.1. 2019

út

14:00

Novoroční vycházka s PhDr. Markétou Novotnou
po nádražním předměstí v Plané

vstup volný

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

náměstí Svobody

1.1. 2019

út

18:00

Novoroční setkání s ohňostrojem a občerstvením
u mariánského sloupu

vstup volný

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

6. 1. 2019

ne

16.00

HLASOPLET – tříkrálový koncert mužského
vokálního uskupení

100,- / 50,(děti senioři)

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

KINONEKINO

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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Planá, infocentrum, Galerie Hafan Studio, Autodíly Vilímová (ul. Na Sádkách 834), samoobsluha na sídlišti (ul. Fučíkova), Cukrárna
U Kostela, bufet náměstí, hračky Klimentová, Roxy na nádraží, Bylinky Bonka, Lékárna Chodová Planá (Chodská 4, Chodová Planá)
UZÁVĚRKA ČÍSLA 1/2019: 13. PROSINCE 2018. Příspěvky zasílejte na e-mail redakce, popřípadě vhoďte do poštovní schránky
umístěné u vchodu na radnici. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, upravit či nezveřejnit, zejména s ohledem na omezený rozsah
periodika. Zapsáno v evidenci periodického tisku Ministerstva kultury pod registrační značkou MK ČR E 13389.

