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Slovo starostky
Vážení občané,
velmi často se zamýšlím nad situací, kdy se
po městě šíří nepodložené nepravdivé informace, nad jejichž obsahem zůstává rozum
často stát. Vždy byli a budou lidé, kteří vymýšlejí a šíří naprosté hlouposti. O jejich motivaci
můžeme jen spekulovat. Jako dlouholetá učitelka matematiky mám ráda rozumnou debatu
a jasná čísla. Budu proto pravidelně reagovat
na podněty, které se ke mně dostávají. Někdy
se mi dostanou přímo, někdy nepřímo.
Ve volebním roce jsou vždy intenzivnější.
Věty začínají spojením „starostka by měla…“,
a to i v případě vyložených nesmyslů.
Měli byste tedy vědět, že s nepříjemným
semaforem na objezdu kolem Plané nemůžeme dělat prakticky nic, protože silnice patří
státu. Přesto se ozýváme, jak je to jen možné.
Nemůžeme ani ulici Tachovskou dočasně
uvolnit jako obousměrnou, protože by to neunesla hráz rybníka, která nám taktéž nepatří.
Zaznamenala jsem i názor, že by se pro Planou hodila reforma pošty podle vzoru Pošta
Partner. Je na místě vysvětlit, že systém Pošta

Foto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Partner znamená převedení poštovních služeb
na smluvního zájemce a je určen především
pro malé vesnice. Jsem velmi ráda, že Pošta
Partner se nás v Plané netýká. V menších
obcích napříště najdete poštovní služby například v prodejně potravin. Pokud tam bude
fungovat jedna přepážka po předepsaný počet
hodin, přispěje Česká pošta takové prodejně
potravin s poštovními službami částkou kolem
18 tisíc korun. To je sice úspora pro Českou
poštu, která nemusí udržovat vlastní prostory,
ale samozřejmě to znamená úplně jinou kvalitu služeb, než na jakou jsme v našem městě
zvyklí.
Vítám i zájem o osud několika stavebních
pozemků za náměstím. Zadali jsme studii, zda by zde měly vzniknout pozemky
na rodinné domy, mimochodem také proto,
aby zde nemohla vzniknout velkokapacitní
ubytovna pro lidi, kteří pracují v halách
na Nové Hospodě. O účelu pozemků není
definitivně rozhodnuto. Postavit zde například zařízení pro seniory by bylo v zásadě
možné. Současná kapacita bydlení pro seni-

ory v Bohušově a Smetanově ulici je zatím
ale postačující, a to i ve střednědobém
výhledu. Takže uvažovat o těchto pozemcích i dalších podobných akcích máme čas
a vítáme věcnou diskusi.
Máme čas uvažovat i o jiných vhodných projektech a máme na ně i prostředky. Planá už
není chudé město někde u hranic. Opravené
náměstí s jarem ožije, zákoutí kolem školy
a kostela patří k nejmalebnějším v okolí.
Městský park se stal velmi oblíbeným místem
pro všechny, a to bez ohledu na věk. Mladší
lidé si Planou postupně nacházejí jako místo,
kde se chtějí usadit. Město je přehledné, ale
ne malé a najdete v něm všechny potřebné
služby. Chtěla bych, aby právě i pro mladé lidi
byl život v Plané lákavý. Nikdy jsem nedělala politiku, vždy jsem se věnovala práci pro
město. A tak vás na počátku volebního roku
ujišťuji, že i letošní debaty nadále povedu
s věcností učitelky matematiky.
Mým přáním je, aby se v našem městě lidé
cítili spokojeně.
Mgr. Martina Němečková
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Necháme si všechno zničit?
Práce místostarosty má, tak jako každá
práce, své povznášející momenty, ale jsou
také chvíle, kdy se zdá, že vynaložené úsilí
postrádá svůj smysl.
Jestli mi něco bere chuť do práce, tak je to
nekončící série vandalismu, kterou můžeme
v posledních měsících v našem městě pozorovat.
Začalo to zničením informační tabule v parčíku
před mincovnou – někdo ji schválně prorazil.
Sotva jsme to nahlásili policii a objednali výrobu
nové tabule, došlo k obdobnému činu v prostoru
před kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Také
zde byla schválně poničena podobná infotabule. Ve firmě, která nám tyto tabule dodává, se
napřed domnívali, že jsem se spletl, když jsem
v krátké době zasílal už druhou objednávku.
V minulosti v případě podobně zničené tabule
na autobusovém nádraží se podařilo dokonce
i dopadnout pachatele a skončilo to jeho odsouzením pro trestný čin poškozování cizí věci.
Bohužel v posledních dvou popsaných případech je pachatel zatím neznámý a zřejmě to tak
i zůstane.
Celá destrukční série vyvrcholila o prvním
lednovém víkendu. Kdosi neznámý chtěl
zřejmě naznačit, že vánoční výzdoba by se
měla sundávat na Tři krále. Přesně na tento
svátek strhal světelné řetězy ze stromků
na severní straně náměstí. Přitom došlo jednak ke zničení těchto řetězů, ale hlavně byly
olámány a poničeny samotné stromy.
Nechce se mi věřit, že by zejména tento
poslední incident neměl žádné svědky. Městský kamerový systém není všespasitelný,
zejména v noci, a pokud by někdo z přihlížejících zavolal okamžitě policii, mohl neznámý
ničitel nést následky svých činů.
Titulek v úvodu je myšlen jako výzva spoluobčanům: stanete–li se svědky podobného
řádění, prosím volejte policii. Jen potrestáním
pachatelů můžeme odradit od podobných činů
případné jejich následovníky.
Pavel Nutil, místostarosta
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Tajemnice Městského úřadu města Planá
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa

úředník/úřednice agendy sociální práce
ve Správním odboru Městského úřadu Planá

platová třída 10 (v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.)
Rámcová pracovní náplň:
péče o osoby v hmotné nouzi / sociální a poradenská činnost na úseku činnosti
poskytovaného komplexního poradenství a preventivní činnosti / vyhledávání
a navazování kontaktu s potencionálním klientem v jeho prostředí a provádění
přímé sociální práce se zaměřením na změnu klienta / sociální práce pro pečovatelskou službu / agenda zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění /
spolupráce s dalšími institucemi státní správy a samosprávy (Úřad práce ČR,
spolupráce v oblasti OSPOD apod.) / vedení evidence žádostí o nájemní byty.
Kvalifikační a odborné požadavky:
povinné vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném
znění / nejméně 1 rok odborné praxe v sociální oblasti výhodou / ZOZ v oblasti
sociální práce výhodou / praxe ve veřejné správě výhodou / řidičský průkaz sk. B /
dobrá znalost práce na PC / občanská bezúhonnost
Nabízíme:
zajímavé a perspektivní zaměstnání / motivující osobní příplatek, mimořádné
odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění,
indispoziční volno apod.)
Předpokládaný datum nástupu: březen – duben 2018
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou – zástup za MD a RD
Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:
1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského
průkazu, datum a podpis) / 2. strukturovaný životopis / 3. výpis z evidence Rejstříku
trestů ne starší než 3 měsíce / 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání / 5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout u tajemnice
Městského úřadu Planá nebo stáhnout z webových stránek
www.plana.cz – Městský úřad – Volná pracovní místa.
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 28. 2. 2018 tajemnice
(podatelna) Městského úřadu Planá, nám. Svobody 1, 348 15 Planá.
Přihlášku můžete přinést osobně nebo poslat poštou.
Bližší informace na telefonu č. 374 752 912, 347 752 921

Z plánské farnosti
Pravidelné bohoslužby a setkání:
NEDĚLE
mše svaté

9:00
11:00
14:00
15:30

P L A N Á
Chodský Újezd
Zadní Chodov
Chodová Planá– první neděle měsíce

Úterý

14:30
15:45
16:30

Čas pro vás vždy! – v jinou dobu domluvou
Modlitby matek – fara
Mše sv. v kostele Planá

Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Služba duchovního ve věznici Kynšperk n. O. (tel. 352306207).
První pátek měsíce 16:30 – ADORACE,
mše sv. + spolčo na faře
17:00

Sv. Anna – třetí sobota měsíce – duben až říjen.
Poutní kostel – dle možností vám otevře správce pan Jaroslav
Machovec.

K farnosti Planá patří též obce: Chodová Planá, Chodský Újezd, Zadní Chodov, Broumov, Brod
nad Tichou, Vysoké Sedliště, Otín, Lestkov, Domaslav, Michalovy Hory, Boněnov, Pístov, Kočov

s kostely v nich, kde se konají bohoslužby
po předchozím ohlášení a o poutích. Klíče
od kostelů u nás, nebo u správců v místě.
Přípravy na svátost křtu a manželství
po domluvě.
Adresa fary:

Kostelní 133,
348 15 Planá

Administrátor:

P. Mgr. Jaroslav Šašek

Telefon:

607 202 127

e–mail:

sasajara@seznam.cz

Bankovní
spojení:

Raiffeisenbank Planá
č. ú. 1500920/8030

IČO:

48 32 87 23
Jaroslav Šašek, plánský farář
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Únor v plánské knihovně
Únor v dětském oddělení
knihovny

Po celý měsíc únor budeme v dětském oddělení představovat pohádky Walta Disneye.
Chceme se zaměřit na začátky tvorby, kdy
vznikaly nejslavnější postavičky – Mickey
Mouse, Minnie, Kačer Donald, Pepek námořník nebo Pinocchio. Víte, že Mickey se měl
jmenovat původně Mortimer? S tímto jménem
nesouhlasila manželka Walta Disneye, a tak se
zrodil Mickey. V animovaném filmu dokonce
Disney Mickeymu propůjčil svůj hlas. Myšák
Mickey má také svou hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy. Hrdiny filmů a knížek,
na kterých vyrostli generace dětí, si připomeneme čtením pohádek, kvízem a výtvarnou
soutěží. Do dětského oddělení srdečně zve
Mickey a jeho kamarádi.

Jarní prázdniny v knihovně

Texty připravila Ivana Vasuková
pásmo pohádek. Můžete se těšit na čtení a projekci pohádek z dílny Walta Disneye. Začínáme v 16.30 hodin v sále knihovny.

Turnaj v pexesu

Městská knihovna připravuje na sobotu
17. února 2018 turnaj v oblíbené společenské hře Pexeso. Utkáme se ve čtyřech kategoriích – děti do 6 let, 1. – 5. třída, 6. – 9.
třída a dospělí. Hráči budou ve skupinkách
po čtyřech a sehrají celkem šest her po deseti
minutách. Každá hra bude s jiným pexesem
a po skončení jednotlivých utkání se bude
sčítat počet získaných pexesových dvojic.
Z každé kategorie pak vyhlásíme vítěze a také
celkového mistra pexesa s největším počtem
odhalených dvojic. Přijďte si užít sobotní
odpoledne, začínáme v 15 hodin. Startovné
pro děti je 10 Kč a pro dospělé 20 Kč.

V době jarních prázdnin 5. – 9. února 2018
bude mít oddělení pro děti otevřeno v obvyklých hodinách tj. pondělí 13–17 hodin, úterý
13–16 hodin, středa 13–16 hodin a v pátek
13–15 hodin. Kromě nabídky knih a časopisů si zde můžou děti zahrát i stolní deskové
hry. V tyto dny mohou přijít i na kreativní
dílničku. Tentokrát budeme vyrábět masku
na obličej, kterou můžou děti později využít
na masopust nebo maškarní.

Pohádkové odpoledne

Pohádkové odpoledne s Mickey Mousem
a jeho přáteli. Pro malé i velké je na prázdninové odpoledne 6. února 2018 připraveno

Městská knihovna
– středisková knihovna

Veřejnost zná knihovnu jako místo, kde je
oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení pro
děti. Knihovna však kromě toho obsluhuje
dalších sedm knihoven. Neprovádí konkrétně
půjčování, ale pro tyto knihovny nakupuje,
zpracovává nové knihy a v prostorách plánské
knihovny buduje tzv. střediskový fond. Z tohoto
fondu dělá pro střediskové knihovny soubory
podle jejich požadavků a rozváží je na místo
určení. Tuto činnost financují přímo dané obce
a část je hrazena z dotace Krajského úřadu
v Plzni, o kterou Město Planá každoročně žádá.
V roce 2017 bylo „našim“ knihovnám nakoupeno 506 knih a v souborech dodáno téměř 1700
titulů. Díky tomuto systému si tak mohou čtenáři
v Broumově, Bezdružicích, Černošíně, Horních
Kozolupech, Kočově, Konstantinových Lázních
a Olbramově půjčit knihy přímo ve své obci
a nemusí dojíždět do větších měst.

Vědomá žena

Další přednáška z cyklu Vědomá žena se
uskuteční pod vedením lektorky Zdeny Šulcové v pátek 23. února 2018. Téma únorového setkání bude „Ženská sexualita“.

Masopust

Fotografická soutěž

Po celý měsíc únor se můžete přijít podívat
do vestibulu knihovny na snímky z podzimní
fotografické soutěže
„Příroda kolem nás“.
Vymaluj obrázek, přines ho na pohádku a dostaneš sladkou odměnu!
Zároveň má veřejnost možnost hlasovat o pořadí snímků.
Jména vítězů zveřejníme v dubnovém čísle
měsíčníku.

Již tradicí se staly oslavy masopustu v našem
městě. Loňský masopust se setkal se zájmem
veřejnosti i masek. V průvodu, který se vydal
od radnice, byl k vidění ženich a nevěsta,
selky, zdravotnice, trpaslík, slaměný muž,
kostlivci a mnoho dalších. Průvod došel
do kostela Petra a Pavla, kde byla zábava
ve znamení vybírání nejlepších masek, hudby,
veselí a hlavně dobrého občerstvení.

Služba
čtenářům

Oddělení pro dospělé
čtenáře nabízí svým
uživatelům donášku
knih domů. Pokud jste
nemocní nebo imobilní,
rádi vám knihy po telefonické domluvě doneseme. Volejte na:
374 792 721.

Masopust je období, které začíná svátkem
Tří králů a vrcholí masopustním pondělím
a úterým, čtyřicet dní před velikonočními
svátky. Je to doba, ve které se naši předkové
veselili a hodovali. Pojďme si všichni společně tuto část roku u nás v Plané připomenout. Masopust se bude konat v sobotu 10.
února 2018 od 14 hodin. Sraz účastníků je
u budovy městské knihovny a průvod zakončí
masopustní veselice v kostele svatého Petra
a Pavla. Zde bude pro všechny připraven
hudební program, vyhodnocení nejlepších
masek a nebude chybět lákavé občerstvení.
Přijďte se připojit do průvodu, masky jsou
obzvlášť vítány! Městská knihovna má k dispozici své kostýmy, můžete využít i naší
nabídku…
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Knižní okénko
Torey L. Hayden

KINONEKINO
8. 2. v 18.00

SPRATEK

Emoční inteligence

Kniha představuje skutečný příběh šestileté
Sheily, která se dostane
do speciální třídy pro děti
s poruchami chování.
Její učitelkou a zároveň
prvním člověkem, který
jí projeví lásku, je Torey
Hayden. Ta po čase zjistí,
že dívka má nadprůměrnou inteligenci, je učenlivá a dřímá v ní skrytý
génius. Kniha je pozitivním svědectvím o síle
pedagogických a terapeutických prostředků,
a pedagoga představuje jako přítele, který
neváhá pro dítě překonávat různé těžkosti.

„Emoční inteligence, aneb inteligence, bez
které se v současné době neobejdete.“ Seminář je určen pro každého, kdo má odvahu
vstoupit do sebe, rozhlídnout se a třeba i něco
objevit. Věk a vzdělání nehrají roli. Účastník
si odnese teoretické znalosti a praktické zkušenosti, jak pracovat se svými emocemi, i jak
být inteligentní v otázkách emocí druhých.
Honza Vojtko je vyhledávaný lektor a kouč,
který vyučuje po celé republice. Věnuje se
vzdělávání dospělých. Pro nás si naplánoval
čtyři termíny vždy jednou za měsíc ve čtvrtek
od února do dubna. Lektoruje především tzv.
„měkké a profesní dovednosti“, od emoční
inteligence po obchodní dovednosti. Zároveň

Příběh dítěte, které nikdo nemiloval

Tento příběh vypráví o síle lidské trpělivosti,
empatii a lásce. O tom, že nikdo není v jádru
zkažený a špatný, a že každý z nás „jen“ potřebuje lásku. Když lásku dostane, může rozkvést
a ukázat, co v něm skutečně dřímá. Nechybí
zde opravdovost a přesvědčivost, která čtenáře
přiměje přemýšlet o příběhu Sheily a pohnutých osudech podobných dětí dlouho poté, co
knihu dočte. Ačkoli je kniha napsána trochu
kostrbatým stylem, rozhodně ji doporučuji
k přečtení – pro zamyšlení a inspiraci.
Radostné čtení!
Kateřina Binková, knihovnice

Drátenická výstava
Cukrárna U Kostela zve na výstavu věhlasného dráteníka pana Lokajíčka, která bude
zahájena dne 16. února 2018 a bude trvat
do 17. března 2018. Vernisáž se koná dne
16. února 2018 od 17.00 hodin. Všichni jsou
srdečně zváni.
Jan Brabec
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seminář s Honzou Vojtkem
poskytuje poradenství a konzultace na poli
vzdělávání a rozvoji zaměstnanců ve firmách. Díky bohatým zkušenostem a několika výcvikům v koučování poskytuje Honza
Vojtko individuální i skupinový koučink, ale
jeho hlavní specializací je terapie pro páry.
Pro práci využívá principů kognitivně behaviorální terapie, ve spojení s bodyterapií. Je
také autorem několika knih, ta zatím poslední
„Morana Mařena“ je věnována především
„náctiletým“ a její děj se odehrává v Plané
a jejím okolí.
Vstupné 140 Kč, délka semináře cca 2 hodiny.
Pro další informace volejte na tel.: 602414420.
Blanka Borůvková
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Nová výrobna pro cukráře
Nákladem několika milionů korun nechala
přestavět SŠŽ v Plané kapacity objektu
školní kuchyně a odborné kuchyně, a zřídila
tak zcela novou cukrářskou výrobnu pro své
stávající a budoucí učně v oboru Cukrář.
„Vycházíme tímto vstříc požadavkům praxe
budoucích cukrářů, tedy oboru, o který je
rostoucí zájem. Jsme si jisti, že pod profesionálním vedením našich mistrů cukrářů tak
žáci získají to nejlepší praktické vzdělání,
aby mohli nastartovat svoji řemeslnou kariéru, ať již doma, nebo v zahraničí, neboť
o cukráře je stále zájem. Jsme jedna z mála
škol, která věnuje takovou pozornost praxi
žáků, a to přináší nadprůměrné výsledky
v jejich denní práci a na odborných soutěžích. Rozhodně chceme v tomto trendu
pokračovat. Určitě si přijďte prohlédnout
spolu se svými dětmi, které se o povolání
teprve rozhodují, naši kuchyni, výrobny
a pracoviště odborného výcviku,“ uzavírá a zve na návštěvu Ing. Petra Pechová,
zástupkyně ředitele školy pro odborný
výcvik.
Nová cukrářská výrobna je místem praxe pro
30 cukrářů a je kompletně vybavena potřebným zázemím výrobny, přípravny, skladu,
šaten a sociálním zařízením. Odborné stavební provedení tak odpovídá nejmodernějším požadavkům hygieny práce jako
očekáváním mladých žáků na moderní prostředí.
Ing. Vladimír Kasík

Poděkování ze ZŠ Planá
Ve středu 20. 12. 2017 jsme se tradičně sešli
při Zpívání u vánočního stromu. Žáci 1. stupně
zpívali krásné české koledy pod vedením
p. uč. Vršky.
Návštěvníci zpívání si mohli zakoupit drobné
dárky vyrobené žáky 1. i 2. stupně školy. Jako
v minulých letech jsme i letos část výtěžku
z prodeje dárků věnovali našim indickým
kamarádům Sunilovi a Sousiyaně, kteří je
použijí na studia.
Všem účinkujícím i hostům děkujeme za podporu této akce.
Přejeme úspěšný nový rok 2018.
Učitelé a žáci ZŠ Planá

Městská knihovna – oddělení pro děti a mládež
Jarní prázdniny
5. – 9. února 2018

Středa

otevřeno 13–17 hodin
Půjčování knih – možnost hraní
deskových her
Kreativní dílnička – vyrábění škrabošky
na karneval a zvířátek z ruliček

otevřeno 13–16 hodin
Půjčování knih – možnost hraní
deskových her
Miniturnaj v pexesu – začínáme ve 14 hodin!
Přijďte si zahrát – kamarádi, spolužáci
– vítěz dostane rychlé špunty!!
Kreativní dílnička – vyrábění škrabošky
na karneval a zvířátek z ruliček

Úterý

Pátek

Pondělí

otevřeno 13-16 hodin
Půjčování knih – možnost hraní
deskových her
Kreativní dílnička – vyrábění škrabošky
na karneval a zvířátek z ruliček
Pohádkové odpoledne – od 16.30 hodin se
v sále knihovny budou promítat pohádky
Walta Disneye

otevřeno 13-15 hodin
Půjčování knih – možnost hraní
deskových her
Kreativní dílnička – vyrábění škrabošky
na karneval a zvířátek z ruliček
Ivana Vasuková, knihovnice
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Památník v Plané
Na prosincovém jednání zastupitelstva byla
kromě jiného také schválena nová podoba
památníku osvobození města Plané 5. května
1945. Stavba památníku bude umístěna v prostoru náměstí, které v současné době prodělává II. etapu rekonstrukce. Navržený nový
památník nahrazuje pamětní desku, která byla
umístěna v ploše náměstí od roku 1990.
Památník bude umístěn ve východní části
náměstí v prostoru před obchodním domem.
Jeho střed spočívá na hlavní urbanistické ose
náměstí, na kterou je komponován svatojánský sloup a dvojice kašen. Čelní strana památníku bude orientovaná k východu ve směru
hlavního přístupu do města. Jeho architekturu
tvoří archetypální tvar komolé stely s nízkou
špicí, která spočívá na okoseném kamenném
stupni. Střízlivý architektonický výraz hovoří
strohým vojenským jazykem bez příkras. Při
vrcholu stely probíhá po obvodu pět zlatých
pruhů, mezi něž jsou vepsána zlatým písmem
důležitá místa spojená s boji a pohyby amerických jednotek 16. obrněné a 97. pěší divize.
Na čelní straně pomníku je dvojjazyčný nápis

upomínající na osvobození města, přísně
komponovány do dvojice bloků. Masivní jemnozrnná světle šedá žula s jemně opískovaným
povrchem je základním materiálem, který
doplňují vysekané litery zlacených nápisů
a hladké linie pětice pozlacených pruhů.
Památník má upomínat nejen na samotnou
událost osvobození 5. května 1945, ale také
na válečný příběh anabáze amerických mužů,
pro které válka v Plané nekončila.

Památník bude umístěn v ploše náměstí
s volným přístupem ke všem jeho stranám.
Vzhledem k jeho exponované pozici, nebyly
navrženy stálé stožáry pro vyvěšení vlajek,
které by v prostoru náměstí působily rušivě.
Při vzpomínkovém aktu, kdy by měly být
zastoupeny státní vlajky České republiky
a Spojených států amerických, bude toto
řešeno formou vlajkonošů.
Ateliér Soukup a Martina Němečková, starostka

A
Projektová dokumentace Ateliéru Soukup
| POHLED NA POMNÍK Z VÝCHODNÍ STRANY NÁMĚSTÍ.

NÁMĚSTÍ.

Diabetologická ambulance

B

Během posledních týdnů se na mě obracejí
diabetologičtí pacienti s otázkou, kdo jim
bude poskytovat potřebnou péči po uzavření
diabetologické ambulance v Tachově.
V současné době probíhají jednání o znovu otevření diabetologické ambulance od 1. dubna.
Na polikliniku by měla nastoupit lékařka Jitka
Tomešová, která by měla poskytovat tuto
péči zatím jeden den v týdnu (pravděpodobně
v pondělí).
•

•

•

plnohodnotnou
diabetologickou
poradnu v tuto chvíli pro spádový
region poskytují opravdu jenom poskytovatelé dle seznamu VZP (viz tabulka)
inzulín a zdravotnické pomůcky
Vám v tuto chvíli můžou předepsat
i internisté (např. internisté v Plané
- MUDr. Pavec tel.: 374/718 145,
MUDr. Šmoldas tel.: 374/718 137)
po-čt 10.00 – 15.00 hod.
obvodní = praktický lékař Vám může
předepsat jenom omezený sortiment
diabetických léků, je třeba se domluvit
přímo s konkrétním praktickým lékařem nebo navštívit některého z interních lékařů
Martina Němečková

| HLAVNÍ POHLED NA ČELNÍ STRANU POMNÍKU.
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Přehled poskytovatelů zdravotních služeb odbornosti diabetologie:
Seznam diabetologických ambulancí poskytla VZP v měsíci 11/2017
Název poskytovatele
Telefon
Adresa místa poskytování zdravotních služeb
MediDia s.r.o.
379722915 Dukelská 39, 344 01 Domažlice
MUDr. Ivana Preslová
379422386 Dobrovského 248, 346 01 Horšovský Týn
TRAXMED s.r.o.
377931155
Masarykovo náměstí 351, 330 23 Nýřany
MUDr. Jana Prošková
377983171 Tř. 1. máje 1300, 334 41 Dobřany
MUDr. Tomáš Krystl s.r.o.
377259043, Masarykova 62, 312 00 Plzeň
373724284
Diazint s.r.o.
377423630 Čechova 44, 301 00 Plzeň
DIALINE s.r.o.
377320052 Resslova 5, 301 00 Plzeň
EUC Klinika Plzeň s.r.o.
378218111
Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň
MUDR Vladařová s.r.o.
377226258 Skrétova 47, 301 22 Plzeň
MUDr. Jitka Zemanová-diab. 378014224 Francouzská třída 2080, 326 00 Plzeň
a int. s.r.o
DIEKO, s. r. o.
377531655, Karlovarská 1632, 323 00 Plzeň
377535909
Dia a interní ambulance s.r.o 354 626 389, Tyršova 243, 353 01 Mariánské Lázně
354 434 233
Fakultní nemocnice Plzeň
377401111
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
Mulačova nemocnice s. r. o. 377677111, Dvořákova 1206, 301 00 Plzeň
377677200
Stodská nemocnice, a.s.
377193608 Hradecká 600, 333 01 Stod
PRIVAMED a.s.
377520775, Kotíkovská 17, 19, 323 00 Plzeň
377182381
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Broušení
pilových kotoučů
Karlín 600 Planá
Kotschy Roman
tel.: 720 966 099
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Křížovky na dlouhé
zimní večery
K zakoupení v knihovně za 10 korun.

DOMÁCÍ PRÁCE!
Jednoduché lepení a skládání z papíru.
Vhodné jako přivýdělek.
Odběr v Plané.
tel.: 604 806 191
e–mail: info@bohemiacraft.eu

Vážené zákaznice,

Půjčuji dětské karnevalové masky,
do konce března 2018.
Doporučuji zamluvit si kostýmy včas.
Novinka! Dívčí sukýnky, šatičky
pro sváteční událost, besídky, svatby,
oslavy, vítání občánků...
Dále dětské oblečení v. 50–128 + veškeré dětské vybavení a potřeby poptávejte
na prodejně L. Černá náměstí Svobody 11.

Pro Vás i děti jen to nejlepší!!!

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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únor 2018
MÍSTO KONÁNÍ

DATUM

NÁZEV

POŘADATEL

5.–9. 2.

po–pá

13.00–15.00

Jarní prázdniny v knihovně
– kreativní dílna, výroba škrabošek na dětský karneval

Město Planá–odbor kultury,
knihovna@muplana.cz

Městská knihovna – sál

6. 2.

út

16.30

Pohádkové odpoledne nejen
pro nejmenší – pásmo pohádek W. Disneye

Město Planá–odbor kultury,
knihovna@muplana.cz

KINONEKINO

8. 2.

čt

18.00

Emoční inteligence – seminář
s Honzou Vojtkem

Městská knihovna
– kostel Petra a Pavla

10. 2.

so

14.00–16.00

KINONEKINO

16. 2.

pá

16.00

Dětský karneval s hudebním
divadlem Hnedle Vedle

Cukrárna U Kostela

16. 2.

pá

17.00

Vernisáž výstavy dráteníka
L. Lokajíčka

Městská knihovna – sál

17. 2.

so

15.00

Turnaj v pexesu pro děti
i dospělé

10 Kč
/20 Kč

Město Planá–odbor kultury,
knihovna@muplana.cz

Kulturní dům Chodová
Planá

17. 2.

so

20.00

Hraničářský ples
– Amatovka,
předtančení Jan Onder

120/
150 Kč

Předprodej vstupenek
na tel.: 737703579

Městská knihovna
– oddělení pro děti

140 Kč

Město Planá–odbor kultury,
knihovna@muplana.cz

Masopust 2018

KINONEKINO

18. 2.

ne

14.30

Odpolední čaje pro seniory
– hraje Lázeňské duo
z Mariánských Lázní (v ceně
vstupného malé občerstvení)

sál ZUŠ Planá

20. 2.

út

18.00

Koncert žáků ZUŠ

Městská knihovna – sál

23. 2.

pá

18.00

Vědomá žena
„Ženská sexualita“,
přednáška Zdenky Šulcové

Město Planá–odbor kultury,
kino@muplana.cz

5 Kč
/30 Kč

DDM, ddm@zs–plana.cz
Cukrárna U Kostela,
tel. 739941018

50 Kč

Město Planá–odbor kultury,
kino@muplana.cz
ZUŠ Planá
zusplana@quick.cz

100 Kč

Město Planá–odbor kultury,
knihovna@muplana.cz

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.

KINONEKINO PŘIPRAVUJE
TANEČNÍ KURZY
Od 13. 3. do 17. 4. každé úterý od 19 hodin taneční kurzy pro dospělé pod vedením taneční školy DANCE manželů Cíchových. Kurzy budou
probíhat v celkem 6 dvouhodinových lekcích. Celý kurz zakončí v sobotu 21. 4. závěrečný taneční večer pro účastníky kurzu a jejich přátele.
Kurzovné pro pár bude činit 1 300 Kč, zájemci se budou moci hlásit v Městské knihovně Planá.
COUNTRY BÁL
V sobotu 24. 3. od 20 hod s pražskou country kapelou Rekonvalescence. Vstupné 190 Kč bude v předprodeji od 19. února 2018 v Městské
knihovně. Kapacita sálu je omezena.
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