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Jeden z vítězných snímků soutěže Příroda kolem nás. Autorkou je Anna Kabrhelová.

Slovo starostky
Vážení občané,
dubnový článek věnuji číslům, která ač mohou vypadat nezáživně, obsahují zajímavé informace a pro naše město dobré zprávy. Na webových stránkách www.informaceoobcich.cz je
umístěna Nástěnka ratingů obcí. Můžete si zde ověřit, že patříme mezi nejlépe hospodařící
obce v České republice a také vidět jak se vyvíjelo naše ratingové hodnocení od roku 2012
do roku 2016. Tento nástroj je účinným srovnáním s ostatními obcemi v okresu nebo kraji.
Zveřejnění hospodářských výsledků obcí za rok 2017 teprve očekáváme.
Co je rating? Je to objektivní hodnocení ekonomického zdraví nějakého subjektu. Rating
je i jednou z možností, jak hodnotit hospodaření obcí. V tomto hodnocení existuje 7
stupňů od nejlepšího A, přes B+, B, B-, C+, C
až k nejhoršímu C-. Přidělení jednoho z ratingových stupňů poukazuje na to, do jaké míry
využila obec své finance efektivně a jak je
na tom z hlediska stability svého fungování.
Raiting vychází z nejrůznějších statistických
a finančních údajů. Ty jsou k dispozici ve značném rozsahu a za všechny obce. Umožňují
hodnotit nejen jednu obec v čase, tedy zda se

její situace ve srovnání s minulostí zlepšuje
či naopak, ale i obce mezi sebou navzájem,
tedy jak na tom obec je ve srovnání s obdobně
velkými obcemi. Jde tak o objektivní nástroj,
jak hodnotit práci zastupitelů v oblasti hospodaření a rozvoje města.
Výhodou ratingu je skutečnost, že je souhrnným hodnocením. Jeho výsledkem je jeden
údaj. Rating našeho města od roku 2014 dosahuje pravidelně druhého nejvyššího stupně,
tedy B+, který je definován jako „obec převyšující rámec srovnatelných subjektů. Její
ekonomické ukazatele prokazují vynikající

finanční stabilitu, která není výrazně ovlivněna okolním prostředím a horšími ekonomickými podmínkami regionu”.
Pokud budeme porovnávat stejně velké obce
(5–10 tisíc obyvatel) s Planou, nenajdeme
v našem okrese jiné město s tímto stupněm
hodnocení. V kraji mají tento stupeň (tedy B+)
kromě Plané jen Dobřany a Přeštice.
V konkrétních číslech to například znamená,
že na konci roku 2010 mělo na účtech naše
město 36 milionů Kč a úvěr 11 milionů Kč.
Nyní, na počátku roku 2018, nemá žádný
úvěr a na účtech 90 milionů Kč, což představuje téměř celý roční rozpočet města. Je to
obdobné, jako kdyby rodina s měsíčními příjmy 50 tisíc Kč měla našetřeno půl milionu
korun.
Z toho, co jste si právě přečetli, jasně vyplývá,
že Planá má dost finančních prostředků
na další rozvoj jak města, tak i vašich občanských aktivit.
Martina Němečková
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I naše město má své hrdiny

Zážitek z nemocnice

Za několik týdnů si budeme opět připomínat výročí ukončení největšího válečného konfliktu
v dějinách, totiž druhé světové války. Rodáci z našeho města se v této válce logicky angažovali spíše na straně nacistického Německa. Potěšilo mě, když jsem se před pár dny dověděl
o jednom z našich rodáků, který se aktivně zapojil do bojů za osvobození Evropy od nacismu.
Tím mužem byl Erazim Veselý. Podle
záznamu z plánské matriky se narodil 15. 3.
1909 v domě s tehdejším čp. 35/III v oblasti
zámeckého předměstí (neboli Schlossvorstadt). To odpovídá dnešnímu čp. 249 v Tachovské ulici (první dům vlevo od areálu
zámku). Jeho otec byl, alespoň podle zápisu
v matrice, c. k. geometr.
Rodina potom bydlela několik let v Hořicích.
Erazim Veselý po vystudování reálného gymnázia v Náchodě vystudoval stavební inženýrství v Praze. Měsíc před začátkem druhé
světové války, 1. srpna 1939, překročil hranice
Polska a tam se přihlásil do československého
legionu. Po porážce Polska se poměrně složi-

tým způsobem (napřed do Rumunska, poté po
moři přes Libanon) dostal do Francie, kde byl
přidělen k letectvu. Po porážce Francie se přes
Gibraltar dostal do Anglie. Tam byl přijat do
RAF (Royal Air Force – Královské letectvo)
a zařazen do 311. bombardovací perutě jako
navigátor. Při operačním letu nad Brémami
byl 20. 10. 1941 jeho bombardér sestřelen.
Byl zajat a prošel poté několika zajateckými
tábory. Posledním z nich byl tábor Colditz,
kde se 16. 4. 1945 dočkal osvobození americkou armádou.
Po osvobození Československé republiky se
vrátil s 311. perutí do Prahy a sloužil u leteckého útvaru v Praze-Ruzyni v hodnosti kapitána.
Z armády byl propuštěn 28. 2. 1949 jako politicky nespolehlivý. Pracoval pak u stavebního
podniku Lana v Olomouci. Zemřel 8. 9. 1979
v Olomouci.
Byl nositelem několika československých (Čs.
válečný kříž 1939, Čs. medaile Za chrabrost,
Čs. medaile Za zásluhy 1. stupně) i britských
(The 1939-1945 Star, Air Crew Europe Star,
War Medal) vyznamenání.
V rámci uznání zásluh v boji proti nepříteli a v rámci rehabilitace vojáků západního
odboje byl rozkazem ministra obrany v roce
1991 jmenován do hodnosti podplukovníka in
memoriam.
Mimochodem jeho mladší bratr, Vlastimil
Veselý, působil rovněž během druhé světové
války u RAF, a to jako stíhací pilot.
Informace pro tento článek jsem čerpal z publikace „Letci Hořicka v zahraničním odboji“
(J. J. Šafařík) a z Knihy narození Planá, roč.
1909.
Pavel Nutil, místostarosta

Vývoj rezervního fondu
Vývoj rezervního fondu města v mil. Kč
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„Namísto ,Dobré ráno‘ mi řekli ,Sem nepatříte‘,“ popsala mi jedna z našich seniorek,
které jsem byla přát k devadesátinám. Řeč
byla o nemocnici. Jsem členkou Zdravotního a sociálního výboru Plzeňského kraje.
Obvykle nepoužívám silná slova. Tentokrát
jsem ale využila faktu, že na výboru bylo
přítomno několik nových ředitelů nemocnic.
Mají to stejně těžké jako my všichni, kdo
dáváme lidem hodně práce za málo peněz.
Chybí personál a ti, co zbyli, toho mají moc.
Řekla jsem jim, že devadesátiletý člověk prostě nemůže být rukojmí nefungujících poměrů.
Když jako první větu v nemocnici slyšíte „sem
nepatříte“, je to opravdu ten nejhorší možný
začátek léčby. Myslím, že to přítomní páni
ředitelé pochopili. Jestli se znovu stane něco
podobného, budu jim volat přímo.
Martina Němečková, starostka

KINONEKINO
Nově zrekonstruovaný moderní prostor
v Plané se stává stále vyhledávanějším místem. V programové náplni se postupně daří
nacházet využití pro všechny divácké kategorie. Vedle zábavných talk show, koncertů nebo
divadelních představení to byla také swingová
tančírna a country bál. Velkému zájmu se těší
nejen „Odpolední čaje pro seniory“, ale také
právě probíhající „Taneční pro dospělé“, kterých se účastní 25 párů. Na akce, které se zde
pořádají, přicházejí nejen plánští, ale přijíždějí
i návštěvníci ze širokého okolí.
Dětský maškarní karneval zde uspořádal dům
dětí a mateřská škola. Premiéru měla v KINĚNEKINĚ oblastní přehlídka dětských divadel
„Plánský Tajtrlík“. Prostor také hojně navštěvuje základní škola, která organizuje žákům
divadelní představení, hudební a výukové
pořady. Prostor je dále s oblibou využíván pro
školení a přednášky, valné hromady a zasedání spolků aj. Ceník pronájmů kina je rozdělen na dvě cenové kategorie: A) pro neziskový
sektor – spolky, školu, školku atp. (ti mohou
zároveň zažádat radu města o zcela bezplatný
pronájem) a B) pro komerční využití – pro
soukromé subjekty a firmy. Ceník naleznete
na: www.plana.cz/mesto-plana/pravidla-zasady-rady-cenik-mesta-plana. V současné době
je celý prostor dovybavován potřebnou technikou a v návaznosti na to se již brzy začnou
na nové digitální technice promítat první
filmy.
V těchto dnech se architektonická přestavba
původního kina na nový víceúčelový prostor
uchází o ceny v soutěžích: Stavba roku Plzeňského kraje 2017 a Česká cena za architekturu
2017 vyhlášená Českou komorou architektů.
O projektu se píše v dubnovém čísle odborného architektonicko-stavebního časopisu
STAVBA.
Program naleznete na www.facebook.com –
Kinonekino, nebo v kalendáři akcí na zadní
straně každého čísla měsíčníku.
Eva Vanišová, odbor kultury
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Mobilní sběr komunálního odpadu

Zahrádkáři hodnotili

Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení
zpětného odběru

proběhne v pátek 13. 4. 2018

stanoviště				

doba přistavení mobilní sběrny

Svahy (náves)
Vížka
Zliv (u kapličky)
Boudy (u kapličky)
Řešanov
Týnec (náves)
Dolní Sedliště (náves)
Vysoké Sedliště (náves)
Otín (náves)
Křínov (náves)
Kříženec (u rybníčka)

15:00 – 15:10
15:15 – 15:25
15:30 – 15:40
15:45 – 15:55
16:00 – 16:10
16:15 – 16:25
16:30 – 16:40
16:45 – 16:55
17:15 – 17:25
17:30 – 17:40
17:55 – 18:10

v neděli 15. 4. 2018
Josefova Huť
Pavlovice (Ve vilkách)
Pavlovice (u prodejny)
Planá, Nádražní (u bytovek)
Planá, Karlín
Planá, Fučíkova (u kotelny)
Planá, Bohušova

08:00 – 08:15
08:20 – 08:35
08:40 – 08:55
09:20 – 09:35
09:40 – 10:10
10:20 – 11:00
10:20 – 11:00

Ve vymezených časech mohou občané, plátci poplatku za komunální odpad,
předat do mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky
ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné složky vyskytující se v komunálním
odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být ze zákona neprodyšně zabalen!
Max.množství odebíraného eternitu je 50 kg na nemovitost!
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče, přenosné baterie – monočlánky, olověné akumulátory.
Zařízení musí být kompletní!
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner na objemný komunální odpad (tj. například části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.). Odebírán
bude i železný šrot.
Prosíme občany, aby uvedené odpady a zařízení předávali do mobilní sběrny pouze v době
přistavení z důvodu ukládky odpadů přímo do odpovídajících prostředků.
Děkují Vám pracovníci firmy EKODEPON.

Za město Planá odbor správní MěÚ, úsek ŽP

Z plánské farnosti
Neděle
8. 4. – neděle Milosrdenství – výběr postních kasiček pro potřebné
Pátek
16. 4. – 18.00 – Mähring – Setkání Spolku pro Sv. Annu
Sobota 17. 4. – 17.00 – Sv. Anna – 1. českoněmecká mše sv. v roce
Pondělí 30. 4. – 9.00 – Planá – mše svatá s kněžími vikariátu + konference
Úterý
1. 5. – 16.30 – májová pobožnost a mše svatá
Neděle Květná		 – 8.30 – májová pobožnost a mše sv.
Jaroslav Šašek, plánský farář

První březnovou sobotu v tomto roce se sešli
členové Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Planá (dále jen ZO ČZS)
na shromáždění. V úvodu předseda organizace
Ing. Jiří Ťupa vzpomněl ty členy ZO ČZS,
jež navždy opustili naše řady. Také nebylo
zapomenuto na dlouholeté členy ZO ČZS, jež
v tomto roce oslaví významná životní jubilea.
Těm předal pamětní listy a věcné odměny.
Na výše uvedeném shromáždění byla přivítána místopředsedkyně Územního sdružení
Českého zahrádkářského svazu v Tachově
(dále jen ÚS ČZS) Marie Multušová. Ta mimo
jiné seznámila přítomné se stavem a činností
ČZS, ale i ÚS ČZS v Tachově. Poděkovala
členům plánské organizace za aktivní účast
na Okresní výstavě ovoce, zeleniny a květin
v roce 2017. Která se konala u příležitosti
60. výročí ČZS v historicky významné památce
– v jízdárně ve Světcích. Závěrem předsedkyně
Multušová předala pamětní listy vybraným členům ZO ČZS Planá. Předseda Ťupa ve zprávě
zhodnotil činnost za rok 2017, kde jsme s více
jak devadesátičlennou základnou plnili nelehké
úkoly a činnosti. Naši členskou základnu tvoří
z větší části zahrádkáři z dvou zahrádkářských
osad, a to ze zahrádkářské osady Plzeňská,
kde jsou zahrádky ve vlastnictví jednotlivých
členů. V druhé zahrádkářské osadě Svornost
jsou zahrádky v nájmu. Zde se nám po dlouhé
době v loňském roce uskutečnila rekonstrukce
přívodu užitkové vody k zalévání z čerpací stanice. Dále členové ZO ČZS schválili
i na letošní rok investici k modernizaci čerpací stanice o tzv. tlakovou nádrž. Předseda
organizace připomněl i loňskou účast našich
zahrádkářů na okresní výstavě ve Světcích.
Té se účastnilo více jak 17 členů s více než
85 exponáty. Ti nejlepší vystavovatelé pak
obdrželi z rukou předsedy knižní publikaci se
zahrádkářskou tematikou. Ve zprávě bylo konstatováno, že v roce 2017 se nám pro malou
úrodu ovoce a malý zájem klientů nepodařilo
otevřít místní moštárnu v Plané. ZO ČZS organizovala a pokračovala v údržbě svých zařízení
a majetku. Dále bylo zdůrazněno, že se nám
nedaří rozšiřovat členskou základnu, zejména
o mládež a děti. I když se v době konaní
zahrádkářských výstav o to snažíme. Proto
v této oblasti bude v dalším období směřována
činnost naší ZO ČZS Planá. Slovo dostali
i zástupci jednotlivých zahrádkářských osad,
kteří zhodnotili činnost v roce 2017 a vznesli
požadavky pro nový rok. V tomto roce čekají
zahrádkáře další úkoly a činnosti. Zde lze připomenout účast na Okresní výstavě v Tachově
v měsíci září, moštování ovoce v místní moštárně v období od konce září až do poloviny
listopadu, zajištění činnosti a provozu dvou
zahrádkářských osad, dále účast na celostátním školení moštáren pořádané ČZS Praha.
Než zahrádkáři usedli k chutnému občerstvení
(děkujeme kuchařkám jídelny při ZŠ Planá
za přípravu), popřál předseda Ťupa všem pevné
zdraví, pěstitelské úspěchy a radost z vlastní
práce.
Za výbor ZO ČZS Planá předseda Jiří Smrčka

4 | ZPRÁVY Z MĚSTA & DALŠÍ

Plánský měsíčník 4/2018

Výroční členská schůze Svazu tělesně postižených
Dne 9. 3. 2018 se opět po roce sešli na společné schůzi členové Svazu tělesně postižených v ČR z.s., MO Planá. Letos se jednalo
o výroční schůzi, která se koná vždy jednou
za 5 let (jindy jde o bilanční schůzi). Hlavním
úkolem výroční schůze je volba členů výboru
a revizní komise. Schůze se konala opět
ve školní jídelně a zúčastnilo se jí 131 členů.
Dostavili se též hosté, a to paní starostka Mgr.
Martina Němečková, ředitel plánské základní
školy pan Mgr. Luboš Beran, předsedkyně
okresního výboru STP paní Milena Volejníková, předsedkyně tachovské organizace paní
Růžena Typovská, předsedkyně borské organizace paní Jiřina Lukáčová a předsedkyně
černošínské organizace paní Eva Viačková.
Na schůzi byla shrnuta činnost plánské organizace včetně zprávy o hospodaření v roce
2017 a přednesen plán akcí na rok 2018. Při
příchodu platili členové kromě ročního členského příspěvku ještě dobrovolný příspěvek
na činnost organizace 50 Kč. Přispěvatelé pak
mohli získat v rámci losování jednu z 20 cen.
Členy výboru byli znovu zvoleni: pánové
Ansl (předseda), Vrzala (místopředseda),
Mikulenka (kulturní referent), paní Mikulenková (pokladní), Šilhavá, Vršková a Žižková.
Revizní komisi tvoří paní Balá, Martinková
a Vrzalová. Byli také přijati čestní členové
STP, a to paní Marie Rigová, paní Věra Kašparová a pan prof. MUDr. Miroslav Průcha.
Jako v dřívějších letech byla činnost plánské
organizace i v loňském roce velmi obsáhlá.
Členové organizace viděli 5 divadelních představení v Plzni a v Chebu. Uspořádána byla
řada výletů, například na jarní hrnčířské trhy
v Berouně, do průhonického parku a zámku,
na zahradnickou výstavu v Čimelicích,

do předvánoční Prahy, do německých lázní
Sibilenbad. Významné pro zdraví členů jsou
ozdravné pobyty – například v Piešťanech
nebo v hotelu Medlov na Vysočině. V rámci
těchto pobytů vedle léčebných procedur účastníci zhlédli řadu zajímavých míst v okolí.
Členové organizace si také zatančili v kulturním domě v Černošíně, v Chodové Plané
a u nás v KINĚNEKINĚ. Pravidelně také hráli
bowling. Nadále byla rozvíjena spolupráce
s partnerskou organizací z Tirschenreuthu
– Selbsthilfegruppe Behinderte und Nichtbehinderte (Masopust, turnaj v bowlingu,
taneční odpoledne v KINĚNEKINĚ a především společná kuchařka). Kromě akcí pořádaných plánskou organizací (bylo jich 33!)

se členové plánské organizace účastnili akcí
pořádaných okresní organizací nebo jinými
místními organizacemi. Plánská organizace
samozřejmě nadále udržovala kontakty s těmi
členy, kteří se nemohou z důvodu svého zdravotního stavu účastnit pořádaných akcí, dále
gratulovala svým členům ke kulatým výročím
a poskytovala jim drobné dárky.
Také v letošním roce je počítáno s návštěvami
divadelních představení, plánují se výlety
a ozdravné pobyty, společné akce s partnerskou organizací z Tirschenreuthu. Konkrétní
plánované akce lze zjistit z vývěsky městského úřadu, v klubu důchodců nebo u předsedy pana Ansla. Nejčerstvější informace
mají ti členové, kteří nahlásili své emailové
adresy.
A nyní několik čísel: Svaz tělesně postižených
v ČR má 35 000 členů, z toho v tachovském
okrese je více než 900 členů (je nejsilnější
okresní organizací Plzeňského kraje). Plánská organizace má 239 členů, z toho 182
žen a 57 mužů. Přímo z Plané je 212 členů,
27 je z okolních obcí. Zájem o členství stále
existuje. V roce 2017 bylo přijato 30 nových
členů.
Cílem činnosti – všech pořádaných akcí je
zapojení zdravotně postižených do společenského života, zlepšení jejich tělesného
a duševního zdraví, životní aktivity.
Pořádané akce by ovšem byly špatně proveditelné bez finančních dotací, které plánská
organizace dostává. Částky, které členové
musí zaplatit, pokud se akcí chtějí zúčastnit,
jsou díky dotacím příznivější.
Je tedy třeba velmi poděkovat za finanční příspěvky firmám Stora Enso, Salzburg Schokolade, Dr. Popov a především vedení našeho
města, které vloni poskytlo částku 50 000 Kč
a pro letošní rok přislíbilo rovněž významný
příspěvek. Jak víme odjinud – dotace ze strany
obcí rozhodně nejsou samozřejmostí.

Za to, že plánská organizace je tak činorodá
je třeba poděkovat členům výboru a dalším
ochotným členům a především pilnému a obětavému předsedovi panu Anslovi.
Michaela Vrzalová

Přání k Velikonocům
Přeji vám krásné Velikonoce. Dcery mám
velké, koledníci už k nám nechodí. Obvykle
využijeme volna, na chvilku s manželem odjíždíme. Pro křesťany jsou Velikonoce hlavní
svátky roku. Svátky Vzkříšení. My, kdo jsme
měli ještě ve škole ruštinu, si pamatujeme, že
neděle je rusky voskresenie. Vzkříšení, tedy
ne neděle od slova nedělat, jako u nás. Na
Velikonoce peču perníková vajíčka. Posílám
vám je na povzbuzení sváteční nálady.
Martina Němečková, starostka
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Duben v knihovně
Od hradu Gutštejn ke hradu
Švamberk

Městská knihovna Planá zve na netradiční
přednášku, kterou bude uvádět Libor Marek –
moderátor televizního seriálu Pověsti a záhady
českých hradů. Pro návštěvníky je připravena
projekce o dvou nedalekých hradních zříceninách, Gutštejnu a Švamberku. V hlavních
rolích se tentokrát představí zajímavosti,
pověsti a především záhady. K vidění bude
bílá paní Švamberská, záhadný mnich z Gutštejna, ale také obávaný lapka Hans Toman von
Absberk, který byl zavražděn ve Starém Sedlišti u Tachova. Příběhy jsou vhodné i pro školáky, proto zveme všechny napříč generacemi.
Součástí přednášky budou i zajímavé ukázky
středověkých artefaktů. Libor Marek s sebou
přiveze přilby svatého Václava, Přemysla
Otakara II. či husitských bojovníků. Dále se
budete moci podívat na repliky přemyslovských a lucemburských pečetí. V samotném
závěru autor představí zajímavé středověké
listiny, Bibli Václava IV. a Bellifortis Konráda
Keysera, které ukrývají záhadné kresby
a vyobrazení. Přednášku Libora Marka s nádechem tajemna můžete navštívit ve středu
18. dubna od 17 hodin v sále městské
knihovny.

Odpoledne s knihovnou –
odpoledne pro celou rodinu

Městská knihovna zve plánskou veřejnost
na den otevřených dveří, který se bude konat
v sobotu 14. dubna od 14 do 17 hodin. Pracovnice knihovny připravily program, který je
určen všem napříč generacemi. Věříme, že si
každý v naší nabídce najde to „své“ a těšíme
se na setkání.

Sál

14–15 hodin
Hraní pro nejmenší – pexeso, chytání rybiček, házení kroužků
Soutěž pro nejmenší – pejskové a kočičky
v pohádce
15–16 hodin
Pohádkové odpoledne – pohádky pro pejsky a kočičky – čtení z knížky Josefa Čapka
– Pejsek a kočička, promítání psích a kočičích
pohádek
16–17 hodin
Mexiko – autorské čtení a projekce z cest
Míly Antropiuse
Po celé odpoledne bude pochopitelně možnost půjčování a vracení knih. Pro „hříšníky“,
kteří mají knihy doma dlouho a nereagují
na písemné upomínky, připravujeme čtenářskou amnestii – tj. vrácení knih a prominutí
sankčních poplatků. Žádáme všechny, kteří
mají zapomenuté knihy z knihovny doma,
aby přišli, budou mít možnost anonymního
vrácení ve vestibulu.

Příroda kolem nás

Příroda kolem nás byl název fotografické soutěže vyhlášené knihovnou na konci roku 2017.
Vybrané snímky byly vystaveny v prostorách
knihovny a veřejnost hlasovala o jejich pořadí.
První místo získala fotografie R. Frouze
(k vidění níže), druhé místo patří nejmladší
účastnici pětileté Anně Kabrhelové a na třetím místě je snímek Kristiny Pražákové. Všem
nadšeným fotografům děkujeme, gratulujeme
a od 1. dubna si mohou v knihovně vyzvednout své ceny.

Oddělení pro dospělé čtenáře

14–17 hodin
Bazar vyřazených knih – vestibul knihovny
(výtěžek z prodeje bude určen pro hospic sv.
Jiří v Tachově)
Balírna – zabal si svou knihu – návštěvníci si
budou moci vyzkoušet obalování knihy (např.
i své – přinesené z domova)
Tipovník – tipy od návštěvníků na zakoupení
knih do fondu knihovny (tipovník bude k dispozici trvale v oddělení pro dospělé)
14–15 hodin
Posluchárna – čteme ušima – možnost poslechu audioknih z fondu knihovny
15–16 hodin
Čítárna – minutové hry v podání členů dramatického kroužku z Plané

Foto: Ivana Vasuková

Malujeme podle poezie

Městská knihovna vyhlásila v březnu výtvarnou soutěž pro děti a mládež „Malujeme
podle poezie“. Podmínky soutěže: I. kategorie – děti MŠ, II. kategorie – žáci 1. st. ZŠ, III.
kategorie – žáci 2. st. ZŠ. Soutěžící mohou
použít jakoukoliv výtvarnou techniku, rozměr
příspěvku není omezen. Termín odevzdání je
do 25. dubna 2018. Výstava výtvarných prací
bude k vidění v prostorách budovy knihovny
od 2. května 2018. V tento den proběhne
i vyhlášení a ocenění nejlepších malířů.
Nechte se inspirovat básničkami Jiřího Žáčka:
I. a II. kategorie: Blešky
Rozhodly se blešky:
„Kdo by chodil pěšky?
My si radši osedláme
kočky, psy a ježky!“
III. kategorie: Robinsoni
Sesedli se Robinsoni
v rodné krčmě v přístavu.
Stejně letos jako loni
měli velkou oslavu.
Hodovali spolu s Pátky,
zpívali si jako vy –
a pak jeli zase zpátky
na své pusté ostrovy.

Družina

Oddělení pro děti a mládež

14 –17 hodin
Kreativní dílny – zajímavé tvoření pro malé
i velké
Soutěže a kvízy pro zvídavé děti
Stolohraní – Lichožrouti, Krysáci, Ubongo,
Tripolo a spousta dalších stolních her
14–16 hodin
Malování na obličej

z roku 1896 po ty nejnovější. A že bylo na co se
dívat, dokazuje i návštěvnost výstavy. V celkovém počtu 130 byli dospělí i děti a každý si
tu našel ten svůj oblíbený výtisk. Mnozí hledali ve sbírce tu, kterou vlastní osobně a stalo
se, že měli vydání, které ve své sbírce majitelka nemá. Mladším návštěvníkům se líbilo
např. vydání ilustrované Zdeňkem Burianem
a také moderní zpracování s audioknihou.

Vítězná fotografie R. Frouze

Ohlédnutí za výstavou Babička

V sále knihovny mohli návštěvníci obdivovat
sbírku Zdeny Tomsové – 140 vydání knihy
Babička. Od nejstaršího exponátu sbírky

O spolupráci mezi družinami a dětským oddělením knihovny jsme v PM již psali. Každý
měsíc je pro ně připraven program, většinou
se jedná o čtení pohádek a příběhů, různé soutěže nebo vyrábění.
V měsíci březnu se družina zapojila do dalšího kreativního projektu a spolu s knihovnicí
Karlou Kratochvílovou vítali jaro vyráběním
barevných ptáčků. Náš veselý, barevný, jarní
strom je k vidění v prostorách prvního patra
knihovny.
Za odbor kultury Ivana Vasuková
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GALERIE VE VĚŽI
Letošní výstavní sezónu v městské Galerii
ve věži zahájíme v pátek 27. dubna výstavou
malíře Viléma Baleje.
Vilém Balej (* 1976) pochází, a kromě studia
na AVU v Praze, stále žije stranou uměleckých
center v jižních Čechách.
Vilému Balejovi jsou blízká tradiční malířská
témata, technika i kompozice. Přestože vizuálně vychází z realistické skutečnosti, celek
se v jeho obrazech vědomě skládá z drobných
abstraktních prvků, na něž je možné obraz
rozložit a sledovat ho tak jako kompozici
barevných ploch a tvarů.
Svá témata hledá kdekoli kolem sebe. Zajímavé motivy potají „krade“ malým fotoaparátem, který má stále při sobě. Snímek

Knižní okénko
pro něj představuje především základní
záznam o situaci a barvě, pak jej přepracovává svou představivostí do nové obrazové
podoby.
O Vilému Balejovi se říká, že jeho umění
a život mají společné kořeny. A proto kdo
poznal jeho energicky malované, zářivě
barevné obrazy, bude chtít poznat i samotného malíře. A tuto příležitost budeme mít při
vernisáži výstavy v pátek 27. dubna 2018 od
18 hodin. Malíř přislíbil při zahájení přednést
několik svých textů.
Výstava potrvá až do 6.června 2018.
Galerie je otevřena každý den kromě pondělí
od 14 do 17 hodin.
Dušan Kokaisl, kurátor výstavy

Na duben tu máme dvě knižní „ochutnávky“
pro menší čtenáře a jejich rodiče. První je
doporučena od 5 let a druhá od osmi. Obě
knihy sklidily u nás doma velký úspěch.
Rudolf Král

EMA A PUSINKOVÝ LUPIČ

Osmiletá Ema má pocit, že se k sobě její
rodiče nechovají tak hezky jako dřív. Rozhodne se tomu přijít na kloub. Na pomoc si
vezme sousedku, o které si myslí, že je čarodějnice, a svoji prima babičku.
Společně odhalí pusinkového lupiče.
Jmenuje se Vincent a je strašně nesmělý.
A Ema mu stůj co stůj musí najít nějakou přítelkyni, aby už nemusel krást pusinky cizím
lidem. Bude to ale pěkná fuška...
Nápaditý příběh, čtivě zpracovaný, krátké
kapitolky, které mohou číst i sami začínající
čtenáři. Doprovázeno velmi osobitými ilustracemi Lukáše Urbánka, které spoluvytváří
příběh a jsou jeho nedílnou součástí. Obrázky
připomínající dětskou kresbu přiblíží příběh
nejmenším, ale pobaví i dospělé čtenáře.
Daniela Fischerová

POHORŠOVNA

V jedné třídě se sejde bludička Ťápota, dvojčata Vraždožrava a Mstižer Krutohlavovi,
Ježibejby, Sudíček, který patří do čeledi Zlých
sudiček, a několik hyperaktivních trpajzlíků.
A Zloberta Škudibertová se ze všech sil snaží
je pohoršit. Jenomže jí to moc nejde. Pak přibude nový spolužák Zloprcek a všem nastane
hotové peklo. A když říkáme peklo, myslíme
tím peklo! Ještě že na světě existují hrdinové,
kteří v pravou chvíli zasáhnou. Do poslední
vteřiny přesto není jasné, jak to vlastně
všechno dopadne...

Plánský Tajtrlík

Krásné ilustrace Jitky Petrové, které příběh
oživují, zapeklitá jména hlavních postav,
ze kterých se zamotá jazyk nejednomu rodiči,
ale i příběh, který nese poselství a ponaučení
a je napínavý do poslední stránky – to vše
můžete čekat od knihy Pohoršovna, kterou
máme také k zapůjčení v plánské knihovně.
Příjemné rodinné čtení!

Oblastní přehlídka dětských divadel „Plánský
Tajtrlík“ měla premiéru 6. března v KINĚNEKINĚ. Zúčastnily se jí divadelní soubory
z Plané, Stříbra a Aše. Do krajské přehlídky
Tartas, která se uskuteční 20.–22. 4. v Dobřanech, úspěšně postoupily dva soubory z Plané
– dětský divadelní soubor Kosáci a soubor
ZUŠ Prasátko v županu.
Eva Vanišová, odbor kultury

Květinový záhon na sv. Anně
V létě 2016 založil spolek KOS záhon na Svaté
Anně. Místo bývalé stavby mezi nemocnicí
a kostelem bylo zavezeno zeminou a osázeno
květinami. Některé dodali členové spolku, jiné
byly zasázeny neznámými občany. Některé rostliny byly bohužel i zcizeny. Začalo jaro a my
doufáme, že květinový záhon bude i nadále dělat
radost. Zároveň chceme pobídnout všechny, pro
které je výlet na Svatou Annu cílovým místem,
nebo jen zastávkou při krásné cestě do Chodové
Plané, aby neváhali na záhon přidat další květiny, či je jen v horkých dnech svlažit vodou.
Petra Tomášková, KOS Planá

Kateřina Binková, knihovnice

Simona Babčáková a její improvizační skupina NO A!
KINONEKINO, čtvrtek 24. 4. od 19.00
Improvizační skupina NO A! vznikla jako
výsledek experimentů v Laboratoři Simony
Babčákové. Inscenace jsou volnou improvizací a vznikají až přímo před diváky. Kombinace herecké a hudební improvizace vytváří
spolu s kostýmy a světly dojem klasického
činoherního představení, ale bez cenzury
a s nekorektním humorem. Divadelní improvizace je umělecký tvar natolik citlivý, že do hry
vstupují i nálady a pocity diváků, a výsledná
inscenace se tak stává opravdu společným
dílem. Dětem a mládeži do 15 let nepřístupno.

Simona Babčáková vystudovala Zlínskou
školu umění, prošla scénami Městského
divadla Zlín a pražského Divadla v Dlouhé,
působila též v Klicperově divadle v Hradci
Králové. Začala improvizovat pod vedením
Jaroslava Duška v projektu Dejvického divadla Sekec Mazec. Na tento projekt navázala
vlastními večery v Dejvickém divadle Second
Sekec, kam si zvala různé hosty. Souběžně
hrála improvizace i v intimním prostoru klubu
Rybanaruby. Vstupné 220 Kč v předprodeji
v Městské knihovně Planá, tel.: 374 792 721.
Eva Vanišová

DĚTI A DALŠÍ | 7

Plánský měsíčník 4/2018

DDM Planá
Dne 16. 2. 2018 se uskutečnil již tradiční maškarní bál pro děti. Letos se poprvé konal v nově
zrekonstruovaném kině. Účast dětí i rodičů
byla značně vyšší než v předešlých letech.
Všechny děti přišly v krásných maskách. Letos
se děti mohly opět těšit na vystoupení hudebního divadla Hnedle vedle vedeného Tomášem
Bartákem. Zapojeni byli i rodiče a příbuzní.
Účastnili se tanečních soutěží za odměny
i dalších kreativních aktivit. Vystoupení divadla sklidilo velký úspěch, a proto bude možné
skupinku vidět i na den dětí, který se bude
konat 27. 5. 2018. Podrobnější informace
budou zveřejněny s předstihem.
Dne 28. 2. 2018 se děti ze šachového kroužku,
který funguje pod vedením Václava Hrbáčka,
dočkaly krajského kola přeboru v šachu. Pře-

bor se konal v Plzni v Aktivity centru v Krašovské ul. Za ZŠ Planá soutěžili Nejedlý

Jakub, Bui Lukáš, Marešová Denisa, Doan
Lukáš a Nádaský Vojtěch. Získali krásné
8. místo a obdrželi drobné ceny. Tímto bych
chtěla poděkovat účastníkům soutěže i panu
vedoucímu, díky kterým jsme měli možnost
reprezentovat na kraji. Společně se těšíme
na další ročníky přeboru v šachu.
Letní příměstský tábor se bude konat
9. 7. 2018–13. 7. 2018. Těšit se můžete
na výlety do Prahy, Liberce, Protivína a Soběhrd. Vedoucími tábora bude Marie Braucci
a Daniela Líbalová. Podrobné informace
budou zveřejněny včas na webových stránkách a nástěnkách.
Za DDM Líbalová Daniela, Vedoucí

Čarodějnice: pozvánka na tvůrčí dílny Tabula Fabula
28. dubna se v rámci akce Čarodějnice uskuteční v městském parku Planá dětská tvůrčí
dílna Tabula Fabula. Dílna zaměřená především na rozvoj kreativity a fantazie se bude
tematicky vázat na předvečer prvního máje.
Svátek jara slavený na oslavu ohně a léčivých vod se tak stane hlavní inspirací pro
tvůrčí práci. V rámci dílen budou děti praco-

vat s nalezenými přírodninami v kombinaci
s neobvyklými výtvarnými materiály. Dílna
je určena pro dvacet dětí, které mohou, ale
nemusí, doprovázet jejich rodinní příslušníci
nebo přátelé. Rezervujte si včas místo v městské knihovně – infocentru, nebo na tel.: 728
488 038.
Eva Vanišová, Odbor kultury města Planá

Účast žáků
v předmětových soutěžích
Se začátkem druhého pololetí se uskutečnilo
několik okresních kol předmětových soutěží,
kterých se zúčastnili také žáci naší školy.
Mezi zástupci ostatních základních škol
a odpovídajících ročníků gymnázií se neztratili. V soutěži Hledáme nejlepšího mladého
chemika ČR se okresního kola zúčastnili
Sebastian Grentzer, Lukáš Smrček a Richard
Hayer, který postoupil i do krajského kola.
V tomto kole získal velmi pěkné druhé místo.
Okresního kola Dějepisné olympiády se
zúčastnil Ondřej Moravcsík (14. místo),
Olympiády v českém jazyce Richard Hayer
(12. místo), Tereza Češková (17. místo), Konverzace v anglickém jazyce Viktorie Vašíčková (6. místo), Zeměpisné olympiády kategorie C – Marek Jirušek 8. místo, Daniela
Jeřábková 9. místo, kategorie B – Vojtěch
Hlačík 8. místo, kategorie A – Jana Hynková
1. místo, kterým si zajistila postup do krajského kola.
Všem žákům děkujeme za velmi pěknou
reprezentaci školy a vyučujícím za jejich
přípravu. Do dalších soutěží přejeme hodně
štěstí a samozřejmě také elánu a uplatnění
znalostí.
Luboš Beran, ředitel školy

Hudební pozvánka
28. 4. 2018 od 17 hodin hudební večer s Danem Šatrou. Srdečně zveme na příjemný
podvečer s dobrou kávou a kouzelným
hudebním doprovodem saxofonu. Rezervace nutná na čísle 739 941 018. Od 20. 3.
2018 si můžete v Cukrárně U Kostela prohlédnout výtvarné práce našich nejmenších.
Na výstavu srdečně zvou děti a personál
Mateřské školy v Plané.
J. Brabec, Cukrárna U Kostela

Ohlédnutí za Hraničářským plesem
Dne 17. února se konal v kulturním domě
v Chodové Plané už 3. Hraničářský ples.
Na pořádání plesu se podílely 3 subjekty –
z.s. Ve stopách plánských Chodů, KČP Cheb
a KČP Dolní Žandov.
K tanci a poslechu hrála Amátovka ze Stříbra. Zpestřením plesu bylo vystoupení dvou
malých tanečnic z taneční školy Jana Ondera
ze Sokolova a vystoupení skupiny dospělých
z Tachova s country tanci.
Díky sponzorům byla i bohatá tombola, vřelé
díky. Při dámské volence pánové kupovali
svým tanečnicím karafiáty, pro velký zájem
ani nestačily.
Na tomto plesu byla i vysoká účast, prodávaly
se lístky i do přísálí a i tam bylo plno.
Poděkování patří i KČP Cheb za zajištění
obsluhy a kuchyně. Jsme rádi, že návštěvníci
odcházeli spokojení a těší se na ples v příštím
roce.
Za z.s. Ve stopách plánských Chodů
Marie Čechová
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Zápis do 1. ročníku
Zápis pro školní rok 2018/2019
se koná

ve čtvrtek 5.dubna 2018
od 14.30 do 18.30 hodin
v budově školy Na Valech.
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Úspěch žákyň SŠŽ
v čepování piva
Poslední únorový den se sjela soutěžní družstva z gastronomických škol Plzeňského
a Karlovarského kraje do restaurace Stará
Sladovna při rodinném pivovaru v Chodové
Plané, aby zde poměřila své síly v teoretických znalostech z historie a výroby piva
a v ukázce precizního čepování a kvalitního
servisu. Soutěž organizovala Hotelová škola
Mariánské Lázně pod vedením pana Miloše
Fajkuse.
V nelehké konkurenci ostatních odborných
škol se družstvu z plánské Střední školy
živnostenské ve složení Andrea Baranová
a Nikola Dršková podařilo získat krásné
3. místo. Kuriózní je, že dívky jsou žákyněmi
prvního ročníku oboru cukrář a na soutěž se
se mnou musely připravovat velmi intenzivně
pouhých 14 dní před datem konání, neboť
s čepováním piva ani s teorií výroby neměly
dosud žádné zkušenosti.
Děkujeme personálu restaurace Stará Sladovna za umožnění praktického nácviku
a oběma dívkám za kvalitní reprezentaci
školy.
Za SŠŽ a ZŠ Planá Ing. Iva Holá

K zápisu se dostaví děti narozené v období
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti s odkladem
povinné školní docházky z loňského roku.
Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné
školní docházky, se dostaví
s dítětem k zápisu v řádném termínu.

Těšíme se na vás!
Novinky ze ZUŠ
Základní umělecká škola v Plané byla nedávno pořadatelem
Okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje.
Do hudebky se sjelo 27 soutěžících z Tachova, Stříbra a z Plané.
Soutěžilo se ve hře na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet a saxofon.
Porota ze všech soutěžících vybrala 9 žáků, kteří posupují do dalšího,
krajského kola v Plzni.
Ze ZUŠ Planá postoupily: Barbora Novotná, Veronika Šteflová, Natálie Krištofová
a Magdaléna Vršková ve hře na zobcovou flétnu a Barbora Vršková
ve hře na příčnou flétnu.
Všem postupujícím gratulujeme a držíme palce v krajském kole soutěže.
Koncert žáků Základní umělecké školy se bude konat v pátek 27. 4. 2018
od 18.00 hodin v Koncertním sále školy.
Srdečně zveme všechny hudbymilovné posluchače.
Miroslav Koranda, ředitel ZUŠ Planá

Foto: Iva Holá
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SŠŽ Planá rozšířila kapacity pracoviště
odborného výcviku cukrářů
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
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.
Slavnostně bylo pracoviště otevřeno dne 20. 3. 2018 ve 13.00
hodin za účasti zástupců regionálního tisku, televize ZAK, družebních partnerů a spolupracujících firem. Prvním počinem,
kterým byla nová dílna cukrářů uvedena do provozu, byla mezinárodní soutěž ve zdobení velikonočních perníčků „Perníčky
2018“.
Vladimír Kasík, učitel

Plánští běžci v Izraeli
V době od 2. 3. do 11. 3. 2018 se skupina plánských občanů vydala na dovolenou do Izraele.
Navštívili spoustu zajímavých míst a památek. Mimo jiné se zastavili také v Jeruzalémě,
kde se dne 9. března 2018 konal závod ze
série městských maratonů „Jerusalem winner
marathon“. Na startovní čáru se tak vedle dalších 23 000 závodníků, mezi nimiž byli i běžci
zvučných jmen jako Haile Gebrselassie, posta-

Běžecký závod pro hospic
vili v národních barvách i tři místní občané.
Martina Hrůzová, Marika Kučerová a Marek
Rožnaj se zúčastnili závodu na 10 kilometrů. V horku a náročném terénu starobylého
města podali slušný výkon. Marek a Martina
se umístili v první pětině výsledkové listiny
a Marika v první třetině. Za jejich odvahu si
zaslouží náš obdiv.
Text: Jiří Kučera ml. | Foto: Miroslav Ludvík

Dne 29. 4. 2018 se uskuteční 5. ročník Tc
Krosu s podtitulem TC KROS pro HOSPIC.
START: „RYCHTA“ Tachov, Pobřežní ul.
1547 od 11:15. Běžecký závod pro všechny
kategorie běžců bude zahrnovat i vycházku
v místě konání od 11:15. Jsou připraveny trasy
pro všechny kategorie běžců:
• nejmladší a mladší žactvo poběží 600 m
(start v 12:15),
• starší žactvo a dorost budou zdolávat trať
1,6 km (start v 13:00),
• vycházka v délce 3,6 km (start v 13:30),
• vložený závod předškoláků na 160 m startuje v 13:45,
• hlavní závod je v délce 3,6 km a odstartuje
v 14:00.
(UPOZORNĚNÍ – na trase vycházky a hlavního závodu je převýšení 70 m – tj. zdolání
sjezdovky). Doporučený dar na zápisné
50 Kč/osoba). Registrace na místě nebo
on-line, více informací na:
www.tckros.cz a www.behyprohospice.cz
Vytvořte si vlastní běžeckou výzvu a podpořte tak hospicové služby, více informací
www.behyprohospice.cz, kde si můžete
vlastní výzvu sami založit.
Za Hospic Sv. Jiří v Tachově
Lucie Davidová
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Výběrové řízení – úředník/úřednice na úseku investic
Tajemnice Městského úřadu města Planá
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení dvou pracovních míst

úředník/úřednice úseku investic

v Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Planá
platová třída 9 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
Rámcová pracovní náplň:
• správa budov – zajišťování revizí, kontrol a oprav budov
• zadávání zpracování projektové dokumentace všech stupňů,
• spolupráce s projektanty při projednání dokumentace
v rozpracovanosti,
• zajištění podání návrhů na vydání územních rozhodnutí, stavebních
povolení a ohlášení staveb města,
• realizace zadávacích řízení na dodavatele staveb podle zákona
o veřejných zakázkách,
• výkon technického dozoru investora staveb města,
• kontrola fakturace staveb města,
• příprava žádostí o dotace, kontrola podmínek dotace, vyúčtování
dotací
Kvalifikační a odborné požadavky:
• středoškolské vzdělání s maturitou v technickém oboru
• praxe se zadáváním veřejných zakázek výhodou
• zkušenosti s přípravou a realizací staveb výhodou

První lekce tanečních

Foto: Martina Němečková

•
•
•
•
•

dobré komunikační schopnosti
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: 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 – Městský úřad – Volná pracovní místa
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 30. 4. 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, 374 752 923

Plánský měsíčník 4/2018
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Nabízíme:
 Motivující práci ve stabilní prosperující společnosti se
zahraniční účastí
 Práci s moderními technologiemi
 Příjemné pracovní prostředí, práce v sedě
 Velmi dobré mzdové ohodnocení + roční bonus
na dovolenou a Vánoce
 Pravidelné roční zhodnocení mzdy
 Nadstandardní přesčasové příplatky

ACCESS BARS®

je léčivá technika na bázi kvantové terapie.
Access Bars je jemná, příjemná a velmi účinná terapie, která přináší do života radost
a pomáhá při změně mnoha aspektů života včetně zdraví, váhy, peněz, sexu, vztahů,
úzkostí, stresu a mnohem víc.
Na hlavě je je 32 bodů, jejichž energetickou stimulací dochází k uvolnění různých emocí,
oblastí života, bloků, schopností, možností. Tyto cílené dotyky na specifické body aktivizují
elektromagnetickou složku myšlenek, pocitů a emocí. Jednotlivé body souvisí s oblastmi
života jako jsou vztahy, peníze, práce, zdraví, stres, kreativita apod.
Body v oblasti hlavy jsou něco jako počítačová banka všech myšlenek, pocitů, emocí, postojů
i přesvědčení, které si během života vytváříme, a které v nás zůstávají uloženy.
Při terapii se jemným dotykem správné kombinace bodů rozproudí jejich energie. Následně
na to informace s negativním nábojem mizí, jako když zmáčknete “delete” na počítači.
To nepotřebné se vymaže a uvolní se prostor. Změní se váš dosavadní způsob nahlížení na
život.
Často máme podivná přesvědčení, že věci a situace se nám nějak dějí, že pro nás byly
zvoleny, že je to osud apod.
Skutečností je, že každá volba, kterou jsme kdy udělali, vytvořila to, co žijeme
dnes.
Po terapii v krátké době vnímáte, že dochází ke změnám, a i vy se stáváme jinými. Celý
váš život se může změnit.

Kontakt: Ing. Dagmar Mixanová, tel. 778 132 920,
e-mail: dmixanova@gmail.com | www.synergyeffect.cz

Broušení pilových kotoučů
Karlín 600 Planá
Kotschy Roman
Tel. 720 966 099

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky z našeho
chovu, typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 15–20 týdnů, cena 159–195 Kč/ ks.
Prodej: 18. dubna a 30. května 2018
Planá – u autobus. nádraží – 15.30 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace: Po–Pá 9.00 – 16.00 hod.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840
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DUBEN 2018
Místo

Datum

Den

Čas

Název

KINONEKINO

5. 4.

čt

18:00

Městská knihovna

14. 4.

so

14:00–17:00

Odpoledne s knihovnou – odpoledne pro celou
rodinu, pohádky, čtení, soutěže, malování na
obličej, kreativní dílny

vstup volný

KINONEKINO

15. 4.

ne

14:30

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

50 Kč

Infocentrum, tel.: 374 792 721
KINONEKINO, tel.: 371 439 910

Městská knihovna – sál

18. 4.

st

14:00

Od hradu Gutštejn ke hradu Švamberk –
přednáška Libora Marka o historii, pověstech
a záhadách

60 Kč

Městská knihovna,
tel.: 374 792 721

Start u ZŠ Na Valech

21. 4.

so

7:00–10:00

Plánská 50 – dálkový pochod, cyklotrasa, minitrasa toulavý kočárek

30 Kč

Karel Kašpar, tel.:739 578 351

KINONEKINO

21. 4.

so

19:00

Taneční pro dospělé – závěrečný večer pro účastníky kurzu i jejich přátele

100 Kč

Infocentrum, tel.: 374 792 721
KINONEKINO, tel.: 371 439 910

Západočeské divadlo
v Chebu

24. 4.

út

17:45/17:50

Zájezd na divadelní představení – OTHELLO,
Západočeské divadlo v Chebu

290 Kč*

Infocentrum, tel.: 374 792 721
Odbor kultury, tel.: 728 488 038

KINONEKINO

24. 4.

út

19:00

Simona Babčáková a improvizační skupina NO A!

220 Kč*

Infocentrum, tel.: 374 792 721
KINONEKINO, tel.: 371 439 910

Galerie ve věži

27. 4.

pá

18:00

Vilém Balej – vernisáž výstavy s koncertem

vstup volný

Infocentrum, tel.: 374 792 721
Odbor kultury, tel.: 728 488 038

ZUŠ Planá,
koncertní sál

27. 4.

pá

18:00

Koncert žáků ZUŠ

vstup volný

ZUŠ Planá, tel.: 374 798 478

Městský park

28. 4.

so

11:30–13:00

Čarodějnice – Tabula Fabula – tvůrčí dílny
pro děti, spolek Artodo (rezervujte si místa
v infocentru)

vstup volný*

Infocentrum, tel.: 374 792 721
Odbor kultury, tel.: 728 488 038

Městský park

28. 4.

so

13:00

Čarodějnice - strašidelné malování na obličej,
věštění z ruky, čarovné nápoje

vstup volný

Infocentrum, tel.: 374 792 721
Odbor kultury, tel.: 728 488 038

Městský park

28. 4.

so

14:00

Čarodějnice – Divadlo Kvelb, zábavné odpoledne

vstup volný

Infocentrum, tel.: 374 792 721
Odbor kultury, tel.: 728 488 038

Cukrárna U Kostela

28. 4.

so

17:00

Hudební večer s Danem Šatrou (rezervace nutná)

50 Kč

Městský park

28. 4.

so

17:30

Čarodějnice – posezení u ohně

vstup volný

Infocentrum, tel.: 374 792 721
Odbor kultury, tel.: 728 488 038

Malujeme podle poezie – výtvarná soutěž na
básničky J. Žáčka

vstup volný

Městská knihovna, tel.: 374
792 721

Inteligence těla, další z řady přednášek Honzy
Vojtka

Vstupné
140 Kč

Pořadatel
Infocentrum, tel.: 374 792 721
KINONEKINO, tel.: 371 439 910
Městská knihovna,
tel.: 374 792 721

Cukrárna U Kostela,
tel.: 739 941 018

Průběžné akce
Městská knihovna –
dětské oddělení

3. 4. – 25. 4.

Připravujeme na KVĚTEN
náměstí Svobody

5. 5.

so

10:00

Oslavy 73. výročí osvobození města

Městská knihovna – sál

16. 5.

st

17:00

Jan Bauer – setkání se spisovatelem historických
detektivních románů

Měšťanská Beseda,
Plzeň

29. 5.

út

17:45/17:50

Zájezd na divadelní představení – HVĚZDA,
one woman show v podání Evy Holubové

70 Kč
560 Kč*

Městská knihovna,
tel.: 374 792 721
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.
* Předprodej vstupenek probíhá v infocentru (budova městské knihovny – oddělení pro dospělé).
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UZÁVĚRKA ČÍSLA 05/2018: 15. DUBEN 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.

