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Setkání na místě falešné německé celnice na Jalovém Dvoře 25. 8. Foto: Petra Tomášková
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
je asi jen málo těch, kteří si nevšimli, že
na mnoha místech v Plané probíhají výkopové práce. O co se jedná? Tak jako byl v 19.
století vynalezen elektrický proud a na počátku 20. století bylo po našem městě rozmístěno
vzdušné vedení elektrického proudu na sloupy a domy, tak v 21. století dochází k jeho
přemísťování do země.
Na letošní rok měla společnost ČEZ v našem
městě naplánovanou realizaci první a druhé
etapy uložení vzdušného elektrického vedení nízkého napětí do země. Tyto práce právě v mnoha ulicích probíhají a na některých
místech je současně v součinnosti s prováděcí
firmou ČEZ ukládán i kabel elektrického vedení pro veřejné osvětlení, který je v majetku
města. V příštím roce by měla probíhat třetí etapa, týkající se rovněž ukládání vedení
nízkého napětí, a v dalším roce pak čtvrtá
etapa, při které by mělo být konečně uloženo

do země i vedení vysokého napětí. Na probíhající práce a jejich plánování nemá bohužel
město žádný vliv. Jedná se o druh sítí, na které se vztahuje věcné břemeno ze zákona, a je
pouze v kompetenci společnosti ČEZ, kdy se
rozhodne výměnu realizovat. Pro nás je pozitivní, že budeme mít v Plané nové vedení
a že zmizí mnoho neestetických sloupů, konzolí a drátů. Věřím, že se podaří zrealizovat
i čtvrtá etapa uložení vedení vysokého napětí.
Dočkáme se snad i doby, kdy například mladí
čápi nebudou zraňováni a usmrcováni právě
na linkách tohoto vedení.
Těžko si dokážeme v současné době představit život bez elektřiny. Nároky na její spotřebu se neustále zvyšují a položení nových
a lepších kabelů do země je tedy logické
a moderní řešení. A tak prosím buďme trpěliví, výkopy by z našeho města měly v rámci
druhé etapy zmizet na podzim t. r.
Martina Němečková
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Dočkáme se někdy kruhových objezdů?
Jistě většinu z vás již aspoň jednou při nekonečném čekání v kopci u Lidlu na možnost
výjezdu na hlavní silnici napadlo, kdy už s tím konečně bude někdo něco dělat. Pokusím
se vás zde seznámit s tím, jaká je v současné chvíli situace.
Při pohledu do platného územního plánu města Planá i zásad územního rozvoje Plzeňského kraje je patrné, že stávající průtah silnice
první třídy č. 21 územím našeho města by
měl doznat určitých změn. Na křížení této silnice s Nádražní a Tachovskou ulicí by měly
vzniknout okružní křižovatky. Dále, na konci průjezdu zámeckým parkem by mělo dojít k mírnému odklonu západně od stávající
trasy a k mimoúrovňovému křížení s Kyjovskou ulicí. Nová trasa I/21 pak pokračuje cca
60 m západně od stávající trasy až po hranici
s katastrálním územím Chodová Planá. Poté,
směrem k severu, podle zatím platných zásad územního rozvoje, by měla trasa pokračovat východním obchvatem Chodové Plané.
Na tuto výše popsanou přeložku silnice I/21
bylo již v roce 2011 vydáno územní rozhodnutí, které je podle našich informací stále
platné.
V současné chvíli v úseku mezi Novou Hospodou a Velkou Hleďsebí probíhají na silnici
I/21 dvě velké stavební akce: „Trstěnice–Drmoul“ a „Nová Hospoda – Kočov II“. Po dokončení těchto staveb zbude jediný nerekonstruovaný úsek silnice I/21 v Plzeňském kraji,
a to úsek mezi benzinovou pumpou v Plané
a již zmíněnou stavbou „Trstěnice–Drmoul“.

Proč se zde zatím se stavbou tak váhá? Součástí stavby, kterou její investor, Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD), nazývá „přeložka I/21
Planá – Trstěnice“ , je kromě našich kruhových objezdů i onen obchvat Chodové Plané.
V současné chvíli je ve hře změna z východního obchvatu Chodové Plané na obchvat
západní. Aby toho mohlo být dosaženo, bylo
by nutné změnit již zmíněné zásady územního rozvoje Plzeňského kraje a také územní
plány obou dotčených měst, tedy Plané i Chodové Plané. Již dávno vydané územní rozhodnutí by tedy pozbylo platnosti a začínalo by se
znovu od nuly. ŘSD na svých stránkách uvádí, že rekonstrukce zbývajícího úseku silnice
I/21 by mohla být dokončena v roce 2027.
Tak dlouho se nám nechce čekat, protože situace je opravdu kritická. Podali jsme proto
na ŘSD žádost, aby stavbu „přeložka I/21
Planá–Trstěnice“ rozdělili na dvě části. Ta
první část, zahrnující pouze úsek s okružními
křižovatkami Sadová–Nádražní a Tachovská,
by odpovídala platnému územnímu rozhodnutí, a její realizace by tedy mohla nastat podstatně dříve. Ať už by se později vyvinula
situace s obchvatem Chodové Plané jakkoliv,
na tuto první část to nebude mít žádný vliv.
Doufejme, že ŘSD naši žádost vyslyší a že

Možná by Vás zajímalo, jak si na tom stojí Vaše jméno
Udělali jsme statistiku jmen v Plané a jeho částech (Křínov, Kříženec, Otín, Pavlovice,
Svahy, Týnec, Vížka, Vysoké Sedliště, Zliv) k 8. 8. a toto je výsledek:
Muži
Ženy
1. 164× Jan
1. 155× Jana
2. 160× Jiří
2. 127× Marie
3. 145× Petr
3. 87× Anna
4. 133× Josef
4. 78× Lenka
5. 113× Václav
5. 76× Hana
6. 104× Martin
6. 73× Lucie
7. 90× Pavel
7. 63× Eva
8. 85× Tomáš, Miroslav
8. 61× Kateřina
9. 82× Jaroslav
9. 52× Michaela
10. 80× Milan
10. 51× Alena, Jaroslava
11. 77× František
11. 50× Věra
12. 68× Jakub
12. 47× Petra
Správní odbor MěÚ Planá

Z plánské farnosti
Naše setkávání mimo pravidelný pořad.
Pátek 7. 9. – 16:30 – adorace, 17:00 – mše sv. a spolčo mládež-stářež na faře poté.
Sobota 14. 9. – diecézní pouť v Teplé (80 let biskupa Františka), celodenní program.
Tento den jsou v rámci Dnů evropského dědictví otevřeny kostely sv. Anny
a Nanebevzetí Panny Marie.
Neděle 15. 9.–11:00 – Chodský Újezd – česko-německá pouť Povýšení sv. Kříže se svozy
z Ch. Plané a Z. Chodova, kde není mše sv.
Sobota 21. 9. – 17:00 – Sv. Anna – česko-německá mše svatá.
Sobota 28. 9. – 11:00 – Michalovy Hory – poutní mše sv. se zpěvy a občerstvením
u Libora.
Jaroslav Šašek, plánský farář

na výstavbu potřebných okružních křižovatek nebudeme muset čekat ještě minimálně
dlouhých osm let.
Ing. Pavel Nutil, místostarosta

Moštování ovoce
Jako každoročně ZO ČZS Planá organizuje
moštování ovoce v místní moštárně, nacházející se v ul. Hvězdná čp. 965 (tj. vedle obchodního domu). Vzhledem k letošní slabé úrodě
jablek bude moštárna otevřena jen v kratší pracovní době i menším počtu sobot, než jste z minulých let zvyklí. Termíny moštování v roce
2019 jsou: 21. a 28. září, v říjnu o sobotách
dne 5., 12., 19. a 26, dále 2.listopad. Pracovní
doba od 8:00 do 12:00 hodin (v jinou dobu jen
po předchozí telefonické domluvě s příslušnou
obsluhou; kontakt: https://www.zahradkari.cz/
czs/index.php?str=59#3). Poslední zákazník:
nutný příjezd 1/2 hodiny před zavírací dobou.
Moštujeme jen jablka a hrušky. Ovoce musí
býti čisté, umyté, zbavené nečistot. Není nutná
předchozí objednávka, pořadí je dle příchodu
či příjezdu k moštárně. Zákazník dostane mošt
ze svého ovoce, zúčastní se průběhu moštování, pomáhá se zpracováním a stáčením moštu.
Odpad likviduje moštárna zdarma. Stáčení
do vlastních přinesených nádob (nejlépe barely, konvice, demižóny). Nedoporučujeme
stáčení do tzv. PET láhví nebo zavařovacích
sklenic z důvodu narušení chodu a provozu
moštárny. Přineste si přiměřený objem nádob
– cca na 10 kg ovoce = 6,5 l objemu nádoby.
Obsluha moštárny Vám poradí se zpracováním, konzervací a uchováním moštu. Další
podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách: www.zahradkari.cz/zo/plana.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jiří Smrčka, za výbor ZO ČZS Planá

Poplatky zahrádkářů
Výbor ZO ČZS Planá informuje zahrádkáře
v zahrádkářských osadách Plzeňská a Svornost na včasnost splatnosti stanovených poplatků. Poplatky za rok 2019 jsou splatné do
29. září. V níže uvedených zahrádkářských
osadách je možné uhradit poplatky:
a) zahrádkářská osada Plzeňská
u př. Ing. Němečka
b) zahrádkářská osada Svornost
u př. Boudové a př. Egera
Více informací Vám sdělí předsedové zahrádkářských osad nebo jakýkoliv člen výboru ZO
ČZS.
Jiří Smrčka, za výbor ZO ČZS Planá

Foto: Petra Tomášková
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Žijeme pospolu, nosíme kroj, mluvíme nářečím, a myslím si, že je to moderní
Rozhovor s Ludwigem
Bundschererem
Můžete ještě, hlavně pro lidi za hranicí,
popsat zdejší spolkový život, zvláště ten
kolem muzea?
Spolky kolem muzea nejsou úplně charakteristické pro zdejší spolkový život. V Tirschenreuthu působí více než sto spolků.
Ve většině z nich pracují mladí lidé. Věnují se hodně sportu, od jezdectví po fotbal.
Ve spolcích, které se věnují práci kolem
muzea, jsou lidé, kteří se věnují jednomu
tématu. Třeba porcelánu, kde v příslušném
spolku najdete také lidi, kteří dlouho ve výrobě porcelánu pracovali. Muzejní spolky
jsou zvláštní tím, že se zde angažují především starší lidé, kteří chtějí po sobě něco
zanechat, chtějí, aby to nebylo zapomenuto.
Můžeme, prosím, projít tematické celky
ve vašem muzeu?
Rád. Máme tisíc pět set čtverečních metrů muzejní plochy ve třech domech. To je
opravdu hodně. Největší část tvoří původní
Hornofalcké muzeum rybářství. V této části
muzea jde o to, co už tisíc let žije v našich
rybnících. Lidé zjistili, že u nás déšť neodtéká. Zůstane louže, a z ní vyrostlo rybí
hospodářství. Klášter ve Waldsassenu takové aktivity hodně podporoval, protože ryba
byla zdrojem obživy. V muzeu máme velká akvária, až do 30 000 litrů, v nich třicet
druhů ryb, které jsou tu všechny doma. Sám
rybařím, co si pamatuji, legálně od čtrnácti
let a musím říct, že ze třiceti druhů jsem se
s pětadvaceti nikdy nesetkal. Protože jsou
plaché, aktivní jen v noci nebo jich je málo.
Naše akvária nabízejí dětem i dospělým jedinečnou podívanou.
Dále tu ukazujeme historii města. Tirschenreuth byl šest století ostrov. Se zámkem,
hrázděnými budovami a vším, co si dokážete představit. Kdyby se to zachovalo dodnes,
seděl by na mém místě studovaný odborník
na turismus s třiceti zaměstnanci. Tirschenreuth ale komplet vyhořel. Dvě století už
neexistuje rybník o rozloze sto devadesát

hektarů kolem města. To je zajímavé, stejně
jako dějiny průmyslu, hlavně výroby porcelánu, který byl sto padesát let hospodářským motorem zdejšího regionu. I já jsem pamětníkem
doby, kdy výroba porcelánu najednou zmizela
a mé tety byly bez práce.
Část našeho muzea je věnována betlémům.
Na počátku byli dva starší muži, z nichž bohužel žije už jen jeden. Chtěli se dozvědět, jak
vypadaly zdejší kroje. Napadlo je podívat se
na figurky za starých betlémů. Našli neuvěřitelný poklad. Po sekularizaci, vyvlastnění
církve, se sochaři, kteří působili ve zdejším
regionu, dominovaném kláštery, přeorientovali
na řezbu betlémů. Kláštery už jim práci dát
nemohly, Napoleon je zrušil. Ve starých betlémech najdeme celé scény ze života běžných
lidí, samozřejmě v dobovém oblečení. Tyto
scény vypovídají mnohé o našem regionu.
V našem muzeu najdete také sbírku ikon, kterou pořídil pan Erich Werner. Sám ikony maloval a taky je sbíral. Krátce před smrtí odkázal
svou sbírku našemu muzeu. Tento prostor vyzařuje velmi zvláštní atmosféru.
Ve stejném patře najdete výstavu věnovanou
někdejšímu soudnímu okresu Plan-Weseritz,
Planá-Bezdružice. Tato část muzea vznikla
z aktivity těch, kdo byli z této oblasti vyhnáni, a ukazuje předměty, které si vzali s sebou.
Je to výstava o domovu za hranicí, kam bylo
možné se z Mähringu dívat. Není to výstava,
která by říkala: „Zlí Češi nás vyhnali.“ Poselství zní – tak to u nás vypadalo, bylo to úžasné a dnes jsme přátelé. Alespoň tak já výstavě rozumím. Smíření je základní předpoklad
dobrého sousedského života. Samozřejmě jsou
v této výstavě emocionálně nabité prvky, když
třeba vidíte ručně šitého medvídka a fotografii
holčičky, která si ho mohla vzít jako jedinou
věc s sebou. Pak se můžete zeptat dětí, které
vejdou do muzea, co by si vzaly, kdyby měly
hodinu na zabalení svých věcí a věděly, že se
už nikdy nevrátí.
V Tirschenreuthu se v roce 1785 narodil Johann Andrea Schmeller, který napsal jako
první slovník bavorských nářečí. Této osobnosti a práci je v našem muzeu také věnován
zvláštní prostor.

V Tirschenreuthu se narodil a tvořil
Maurus Fuchs, malíř, který hodně zakázek vytvořil v klášteře Teplá, a vůbec
na české straně. Vnímáte ho tady jako
osobnost, kterou stojí za to společně připomínat?
Maurus Fuchs byl umělcem mnoha talentů.
Máme tu od něj nádherný papírový betlém.
Proč šel takový umělec do Čech, do kláštera
Teplá? Protože tady po sekularizaci nedostal práci. Byl to vlastně pracovní emigrant.
Fuchs je tedy zajímavý z kunsthistorického
hlediska i z hlediska hledání práce za hranicí. Chystáme právě výstavu, která se nabízí
ke společně reflexi, zvláště poté, co byly
restaurovány jeho fresky v Teplé.
Nejsem kunsthistorik, ale Fuchsovy práce
se mi moc líbí a baví mě i jejich příběh. Byl
to člověk, který si ne zrovna jednoduše musel vydělat na živobytí. Pořídil si album mědirytů, aby viděl, jak se zobrazují postavy,
a tvořil podle něj. Autorská práva se tenkrát
neuznávala, a stejně mu byla jedno, chtěl se
uživit. Jako řemeslník, jehož talent byl včas
rozpoznán a podpořen.
Není tato snaha „nějak se uživit“ vůbec
charakteristická pro náš společný region? Karges Land (neúrodná země) je jeden z prvních popisků ve vašem muzeu.
Vybízí zdejší kraj k tomu, aby člověk byl
skromný a praktický?
Když jsem začal studovat germanistiku
a později novinářství, musel jsem nejdřív
vysvětlovat, co to je, a pak jsem často dostal
otázku, co s tím chci dělat. Znám lidi, kteří
říkají, že pořádný truhlář je jim milejší než
někdo s vysokoškolským titulem. Umím to
pochopit. Řemeslo, které stojí oběma nohama na zemi, je tady v regionu doma, dává
mu profil. Jsem rád, že řemeslo už je také
čím dál lépe zaplaceno.
Část rozhovoru z knihy Jan Šícha, Na pomezí: Rozhovory v Plané a Tirschenreuthu,
která je k dispozici v infocentru.
Petra Tomášková, odbor kultury

Okresní výstava zeleniny, ovoce a květin
Vážení občané města Planá, příznivci zahrádkaření. Rok s rokem se sešel a opět v tomto
období vrcholí úsilí nás všech, jimž se práce
na zahrádce stala koníčkem. Nyní v tomto období sklízíme plody našeho celoročního úsilí.
Po loňské abnormální úrodě i letos vypadá
úroda vcelku slibně, především pak zeleniny
a kytek. V měsíci září, konkrétně ve dnech
20. a 21., tj. pátek a sobota, proběhne další
ročník Okresní zahrádkářské výstavy ovoce,
zeleniny a květin. Bude se konat v prostorách
společenského areálu Mže v Tachově. Zde
zájemci (vystavovatelé) z Plané i okolí mohou vystavovat jakékoliv množství exponátů.

Zde se prezentují především naši zahrádkáři z
obou zahrádkářských osad (Plzeňská a Svornost), dále tzv. přídomní zahrádkáři (tj. vlastníci zahrádek u rodinných domů). U všech
exponátů je nutné označit: jméno a příjmení
vystavovatele, odrůda – název, místo sběru.
Pro zájemce o aktivní účast na této okresní
výstavě výbor ZO ČZS Planá organizuje
tzv. centrální sběr exponátů, jejich odvoz do
Tachova, označení a instalaci ve výstavních
prostorách. Odevzdat své výpěstky můžete do
středy 18. září na těchto místech: a) zahrádkářská osada Plzeňská – u př. Ing. Němečka
a př. Boudové

b) zahrádkářská osada Svornost –
u př. Boudové a Egera
c) přídomní zahrádkáři pak
u př. Ing. Ťupy - MěÚ Planá.
V rámci průběhu okresní výstavy proběhne
řada doprovodných akcí, soutěží, např. o nejhezčí jablko a hrušku. Věříme, že zahrádkáři
a občané z Plané se nedají zahanbit a ukáží
své jedinečné výpěstky. Vyhlášení výsledků
soutěží, zhodnocení okresní výstavy, stejně
jako ocenění vystavovatelů proběhnou v odpoledních hodinách v sobotu 21. září.
Jiří Smrčka,
za výbor ZO ČZS Planá

4 | KULTURA

Plánský měsíčník 9/2019

První školní den v parku
V pondělí 2. září přivítáme nový školní rok v městském

parku. Hlavní téma dne bude příroda a ochrana životního
prostředí. Hry, které pro děti připravujeme, rozvíjí znalost

rostlin, živočichů a zákonitostí přírodního prostředí. Odpoledne si můžete v naší dílně vyzkoušet stavbu vlastního

hmyzího domečku. Sportovní část dne zajistí 15. přední

hlídka Royal Rangers, která postaví lanové centrum a nabídne nácvik první pomoci. Děti si vyzkouší lezecké tech-

niky a také oživování na plyšovém medvědovi. Rodiče si
mohou zkrátit čekání u stánku s občerstvením.

Eva Vanišová, odbor kultury

Foto: Petr Janík

Kurzy tance a společenské výchovy pro mládež
Kurzy tance pro mládež jsou v Plané pro nás
všechny novinkou. Naším přáním je, aby se
taneční v Plané staly tradiční akcí, aby děti
a jejich blízcí za nimi již nemuseli komplikovaně dojíždět a mohli si je společně užít.
Kurzy jsou určeny pro žáky od 14 let, žáky
8. a 9. tříd ZŠ a čerstvé absolventy ZŠ. Pořadatelem kurzu je odbor kultury města Planá.
Výuka bude probíhat v prostoru KINANEKINA v Plané od října do prosince. První, úvodní
hodina proběhne v sobotu 5. 10. a pak již vždy
v pátek: 6× dvouhodinová lekce (s přestávkou), 1× prodloužená (tříhodinová) lekce, 1×
závěrečná – „věneček“ 13. 12. (čtyřhodinová
lekce), a to vždy od 19:00 hod.

Výuku zajistí paní Zíková, tanečnice a velmi
zkušená, dlouholetá lektorka tanečních kurzů,
s tanečním partnerem. Při výuce bude používána reprodukovaná hudba. Cena za 1 osobu
(dívka nebo chlapec) za celý kurz je 1 000 Kč.
SLEVA v případě, že se přihlásí zájemci jako
pár (dívka a chlapec) – cena za oba 1 600 Kč
(1 osoba 800 Kč). Prodloužená a závěrečný
„věneček“ budou pro širší veřejnost za vstupné 50 Kč. Vstupné pro rodinné příslušníky
na výukové lekce bude za 20 Kč. Předprodej
na: www.kulturavplane.cz nebo v infocentru,
v městské knihovně, nám. Svobody 56, Planá,
tel.: 374 792 721. Upozorňujeme, že kapacita
kurzu je omezena!
Blanka Borůvková

Posvícení na Václava
Svátek 28. září můžeme společně užít na posvícenské slavnosti. Na náměstí budou vystavena krásná stará auta, pro děti připravujeme
zábavné atrakce a přijede historický kolotoč
na ruční pohon. Také chystáme stánky s řemeslnými výrobky a občerstvením. Těšíme se na
palačinky od Baghíry, dobrou kávu, sladkosti
a koláče.
Koncert zahájí brněnská kapela URBAND.
Předvedou svůj neodolatelný šraml ruských
mafiánských písní, dekadentních valčíků, patetického blues a skřípajícího jazzu a určitě

vás nadchnou. Pouliční drzost i kavárenský
sentiment v jednom! Vtípil, Všianský a Červenka. Lepší hospodsko-kavárensko-pouliční trojku u nás prostě nenajdete. Legendární
ZNOUZECTNOST možná ani není třeba
představovat. Plzeňská kapela hraje už od
osmdesátých let a na jejich neoficiální koncerty se kdysi jezdilo do zapadlých venkovských
hospod. ZNC také mísí styly a dá se říct, že
někde v základech mají punk a folk. Caine,
Déma a Golda dodají večeru spoustu energie.
Eva Vanišová, odbor kultury

Foto: Petr Janík

Foto: Petra Tomášková

Dny evropského dědictví
Letos se EHD (European Heritage Days) konají ve dnech 7.–15. září. My jsme se rozhodli otevřít dveře památek dokořán v sobotu 14. září. Asi největším lákadlem by mohla
být budova Mincovny, která bude otevřena
stejně jako stodola v městském parku, kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel sv.
Anny od 13:00 do 15:00 hodin. Téměř celý
den bude otevřena Galerie ve věži s vyhlídkovým ochozem, ze kterého je vidět na celé
město a jeho blízké i vzdálenější okolí. Cestou na věž si budete navíc moct prohlédnout
obrazy Aleny Anderlové. Kdo se bude chtít
podívat do Hornického muzea, zaplatí pouze poloviční vstupné. Hlavní program bude
v budově čp. 56, ve které sídlí infocentrum
a knihovna. Celá budova bude pro návštěvníky otevřena od 13:00 hodin. Ve 14:00 hodin
bude pro návštěvníky připravena kreativní
dílna, v 16:00 hodin proběhne v sále přednáška PhDr. Markéty Novotné právě o budově čp. 56 a v 18:00 ve sklepních prostorách
vystoupí s Historkami ze záhrobí Josef Šorfa.
Petra Tomášková, odbor kultury
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Nástup nového školního roku
Opět je tu začátek školního roku a škola
o prázdninách nezahálela. Po již nabytých
zkušenostech s elektronickou třídní knihou
a elektronickou podobou žákovských knížek finišují s počátkem školního roku přípravy na zlepšení zabezpečení školy. Škola
připravuje pro naše žáky, jejich rodiče a své
zaměstnance elektronický docházkový systém, kde by mělo dojít k vylepšení kontroly
přístupu žáků k plnění povinné školní docházky. Rodiče určitě uvítají možnost mít přehled
o docházce prostřednictvím webové aplikace
Bakaláři. Každý žák školy obdrží na začátku

školního roku mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je především
identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost k naší škole.
Funguje jako čipová karta na vstup do školy
i do školní jídelny, příp. do DDM. Někteří žáci
již mají zkušenost s dětským občanským průkazem, pro jiné to bude první důležitý průkaz
připravující je do světa dospělých. Tento průkaz funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130
zemích světa (včetně všech členských zemí
EU), a také jako karta využitelná pro zhruba

2 000 různých slev a výhod v ČR (viz www.
isic.cz/slevy). Pro mnohé instituce a veřejné
dopravce slouží jako ideální doklad o věku držitele. ISIC Školák je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí je uznáván
na více než 125 tisících místech, možná jej
tedy někteří využijí následující prázdniny při
cestách s rodiči.
Školní průkaz ISIC není potřeba si pořizovat
každý rok znovu. Jeho platnost je až pět let
od vydání. Platnost je ale omezena dobou docházky na základní školu.
Luboš Beran, ředitel ZŠ

Střední škola živnostenská v Plané vstupuje do školního roku 2019/2020
Odborné školství v Plané má více než 120letou tradici, kterou představuje nositelka středoškolského vzdělání, Střední škola živnostenská.
„Je to jednoznačný závazek, kterému musíme
dostát v budoucnosti. Proto jsme v minulých
letech zmodernizovali školní učebny, které
jsou vybavené současnou technikou a v moderním interiérovém designu. Spolu s novými
třídami jsme ale také vybudovali nové prostory pro praktickou výuku a otevřeli učňovskou
cukrárnu pro veřejnost, kde nabízíme cukrovinky vysoké úrovně za minimální ceny,
od našich mladých budoucích profesionálů,“
uvádí s úsměvem současnou situaci školy
zástupkyně ředitele Mgr. Dana Buchartová.

Vedení školy se ale také s chutí vrhlo na rekonstrukci domova mládeže v areálu Bezdružická, kde již existují hostitelské pokoje
pro veřejné ubytovací služby. Je to tak jedna
z mála možností ubytování návštěvníků města v prostorách hotelového typu.
„Tím ale naše aktivita nekončí. V prostoru
areálu Bezdružická začala výstavba konferenčního centra, které bude sloužit jak odborným akcím, seminářům a setkáním, tak i výuce
studentů nástavbových studií různých směrů
a potřebám rekvalifikace. V nových prostorách
vzniknou také praktická pracoviště pro obory
ošetřovatel, pečovatel a pokojská, a to ve spojení se sociálními službami pro veřejnost. To
spatřujeme jako důležité pro budoucnost – spo-

jení teorie, praxe a služeb městu a občanům,“
končí naše setkání nad aktuálními aktivitami
školy Mgr. Buchartová. Zájemcům o studium
na SŠŽ Planá doporučujeme se urychleně obrátit na sekretariát školy a přijmout jedno z posledních výučních míst pro nový školní rok.
Vladimír Kasík, učitel

U nás ve školce
Letos o prázdninách se děti scházely v MŠ
Havlíčkova. Ve druhé školce probíhala rekonstrukce dvou umýváren a všech výdejových
kuchyněk.
V září začínáme každý ve své školce, kde se
společně těšíme na nové kamarády.
Na září pro předškoláky připravujeme plavecký kurz. Opět nás čeká 10 lekcí v tachovském
plaveckém bazénu. Děti se seznámí s vodou,
kde si vyzkouší různé hry a naučí se plavat.
Na konci měsíce se budeme fotit. Na rodiče
se pak budeme těšit na schůzkách ve třídách.
Termíny a podrobné informace o dalších
akcích a novinkách získáte na nástěnkách
a webových stránkách školky.
Lenka Vivodíková, ředitelka MŠ

Velký úspěch v halové
cyklistice
Vít Kotschy se umístil v MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY MLÁDEŽE V HALOVÉ CYKLISTICE V PROSTĚJOVĚ ve
dnech 26.–28. 7. ve stíhacím závodě družstev
starších žáků na třetím místě za Petřín Plzeň
a v jednotlivcích na 11. místě.
Dalibor Bartoš
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Knihovna

Ivana Vasuková, knihovnice

Novinky v knihovně – podzim 2019

Na začátek školního roku 2019/2020 jsme
připravili pro návštěvníky dětského oddělení několik novinek. Od října se budou moci
čtenáři zapojit do projektu Čtenářská liga –
„Čteme o přírodě, pomáháme přírodě“. Oddělení doznalo také jedné podstatné změny.
Začali jsme vytvářet samostatný prostor pro
dospívající mládež. Prostor, kde se budou

moci scházet, povídat si, tvořit, relaxovat,
číst, a to vše v „Území TEENager“. První
říjnový týden se ponese v duchu celostátní
akce Týden knihoven. Konkrétní program
teprve plánujeme, ale již nyní můžeme slíbit vědomostní a výtvarné soutěže, kreativní
dílny, pohádkové odpoledne pro nejmenší
návštěvníky nebo únikovou cestu pro starší
děti a dospělé.

Vážení návštěvníci, v prostorách polikliniky je zřízena veřejná

KNIHOBUDKA

knihy pro dospělé čtenáře najdete
v 1. poschodí
knihy pro děti a mládež v 2. poschodí
Pravidla půjčování
1. Půjčte si knihu, po přečtení vraťte zpět.
2. Pokud si ji chcete nechat, přineste
za ni jinou.
3. Můžete věnovat i svou knihu, kterou
již nepotřebujete, třeba uděláte radost
někomu jinému. :o)
4. Prosíme, neničte knihy ani knihobudku.
Město Planá, odbor kultury, městská
knihovna,
tel.: 374 792 721, knihovna@muplana.cz

Provozní doba knihovny
Oddělení pro děti a mládež naší knihovny se vrací po prázdninovém omezení k této provozní
době:
PONDĚLÍ

13.00–17.00

ÚTERÝ

13.00–16.00

STŘEDA

13.00–16.00

ČTVRTEK

zavřeno

PÁTEK

13.00–15.00

Oddělení pro dospělé / infocentrum můžete navštívit:
PONDĚLÍ

9.00–12.00

13.00–17.00

ÚTERÝ

9.00–12.00

13.00–16.00

STŘEDA

9.00–12.00

13.00–17.00

ČTVRTEK

9.00–12.00 pouze infocentrum

13.00–16.00 pouze infocentrum

PÁTEK

9.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Příběh domu čp. 56
Budova čp. 56 je v jádru gotický dům, který
byl upravován renesančně, barokně a klasicistně. V přízemí se nacházela černá kuchyně. V prvním patře jsou dochovány nástěnné
malby. Do 2. sv. války byl dům v soukromém
vlastnictví. Jedním z majitelů byl i autor „Dějin
města a panství Planá“, MUDr. Michael Urban.
Od konce 2. světové války sídlilo v budově
několik institucí: městské muzeum, městská
knihovna, osvětová beseda, později přejmenovaná na městské kulturní středisko, nebo prodejna Jednoty – elektro. Také tu byl nájemní
byt. Poslední nájemníci se odstěhovali v roce
1979, kdy se budova nacházela v naprosto nevyhovujícím stavu. V roce 1987 byla i knihovna přestěhována do jiné budovy a zde zůstalo
zázemí pro pionýry a městské kulturní středisko. Po sametové revoluci byla budova dlouho opuštěná a přemýšlelo se, co s ní. V lednu

roku 2011 bylo do nově opravené budovy opět
přestěhováno městské kulturní středisko, infocentrum a knihovna. V současné době se zde
nachází infocentrum, odbor kultury a městská
knihovna, která plní funkci regionální knihovny a má ve svém fondu přes 34 000 knih. Přijďte nás navštívit, přijďte si prohlédnout prostory
jedné z nejstarších budov v Plané v rámci EHD
– Dnů evropského dědictví kultury, které se budou konat v sobotu 14. září.
Zdroje:
www.portafontium.cz
Kronika města 1945–1966
Kronika města 1967–1990
Příloha ke kronice města – fotoalbum
1977–1978
Planá, Průvodce po městských památkách
Petra Tomášková, Ivana Vasuková,
odbor kultury

Prodám

palivové štípané dřevo
/ smrk
1prms 800 Kč, 33 cm
Do 20 km mohu zajistit dopravu zdarma.
Tel.: 734 722 996 | Tachov

Foto: Petra Tomášková

Pomáháme a podporujeme
Bazar knih a Šperkovnice pro Víteček – to
jsou dlouhodobé charitativní projekty knihovny. Výtěžek z bazaru knih, který najdete ve
vestibulu budovy naší knihovny, je předáván
Hospici sv. Jiří v Tachově. Koupí knihy za
5 Kč můžete hospic podpořit i vy. V bazaru
máme průběžně nové přírůstky, takže je pořád
z čeho vybírat!
Ve šperkovnici pro Víteček najdete bižuterii,
kterou nám darovaly místní ženy a dívky.
Koupí šperku podpoříte středisko Víteček,
jehož posláním je pomoc dětem i dospělým
se zdravotním postižením. Děkujeme všem,
kteří přispívají.

Hledám

šičku-švadlenu
Hledám velmi zručnou a zodpovědnou paní, pro domácí šití.
Možnost přivýdělku, popřípadě práce na celý den.
Šicí stroj lze zapůjčit.
Ideální pro paní na MD nebo invalidní důchodkyně.
Není ovšem podmínkou. Tel.: 722 967 965.
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CYKLOSERVIS
VAŠE KOLO:

VÁM NABÍZÍ:

LESNÍ SPOLEÈNOSTI PØIMDA, s.r.o. V

PLANÉ, NÁDRAŽNÍ 545

POSEZONNÍ OŠETØENÍ JÍZNÍCH KOL

OÈISTÍME A UMYJEME
PROVEDEME CELKOVOU KONTROLU

(brzd, pøehazovaèek, øetìzových pøevodù, øetìzových kol, ložisek a kol vèetnì plášù)

SEØÍZENÍ A PROMAZÁNÍ

VŠE ZA VÝHODNOU CENU - á 800,- Kè vè. DPH
!!!

NUTNOST PØÍPADNÉ OPRAVY S VÁMI BUDEME PØEDEM KONZULTOVAT

MNOHO UJETÝCH KILOMETRÙ NA VAŠEM BEZPEÈNÉM A SPOLEHLIVÉM
JÍZDNÍM KOLE VÁM PØEJÍ PRACOVNÍCI CYKLOSERVISU

KONTAKTNÍ TELEFON: 374 792 374
PRACOVNÍ DOBA: PO - PÁ 7.00 - 15.30 HOD

Soukromá psychologická praxe
Mgr. Michaela Parma
Nemocnice Mariánské Lázně

Tel.: +420 606 488 626 | E-mail: parma.m@email.cz

Přijmeme

brigádníka / brigádnici
k lince a ke mlýnu na výrobu jednorázových
rašelinových obkladů.
BOHEMIA – SPA MOOR s.r.o. | Sídlo Chodová Planá.
Kontakt: 721 009 771

Konzultaci je nutné objednat předem telefonicky nebo e-mailem.
Více informací: www.psychologie-parma.eu
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Název akce

Místo konání

10:00–14:00

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V PARKU – Rok pro planetu Zemi – zábavné úkoly

městský park

vstup volný

2. 9. po

10:00–16:00

LANOVÉ CENTRUM 15. přední hlídka Royal Rangers.

městský park

vstup volný

2. 9. po

14:00–16:00

Workshop pro děti i dospělé – Rok pro planetu Zemi – HMYZÍ DOMEČKY.

městský park u stodoly

vstup volný

7. 9. so

11:00–22:00

Sraz absolventů Gymnázia Planá.

KINONEKINO

14. 9. so

10:00–17:00

EHD (Dny evropského dědictví), vstup do věže kostela Nanebevzetí Panny Marie

14. 9. so

10:00–12:00
13:00–16:00

EHD (Dny evropského dědictví) – vstup do Hornického muzea

Galerie ve věži
s vyhlídkovým ochozem

14. 9. so

13:00–19:00

14. 9. so

Datum

Čas

2. 9. po

pro děti a jejich dospěláky. Pro děti je připravena sladká odměna.

Vstupné

zadáno
vstup volný

Hornické muzeum

40 Kč / 20 Kč

EHD (Dny evropského dědictví) – prohlídka prostor knihovny.

městská knihovna

vstup volný

13:00–15:00

EHD (Dny evropského dědictví) – prohlídka interiérů kostelů.

kostel Nanebevzetí Panny Marie,
poutní kostel sv. Anny u Plané

vstup volný

14. 9. so

13:00–15:00

EHD (Dny evropského dědictví) – prohlídka historicky cenných objektů.

vstup volný

14. 9. so

14:00–16:00

EHD (Dny evropského dědictví) – kreativní odpoledne – recyknihy, vyrábíme

Mincovna, stodola v městském
parku

vstup volný

14. 9. so

16:00

EHD (Dny evropského dědictví) – přednáška PhDr. Markéty Novotné

městská knihovna – oddělení
pro děti
městská knihovna – sál

vstup volný

14. 9. so

18:00

EHD (Dny evropského dědictví) – Josef Šorfa – Historky ze záhrobí.

městská knihovna – sklep

vstup volný

19. 9. čt

15:00–18:00

110 let rozhledny – hravá stezka na rozhlednu, land art, opékání buřtů.

rozhledna na Bohušově vrchu

vstup volný

28. 9. so

13:00–18.00

POSVÍCENÍ NA VÁCLAVA – výstava historických automobilů
a technických vozidel, řemeslný trh a občerstvení.

náměstí Svobody

vstup volný

28. 9. so

15:00

POSVÍCENÍ NA VÁCLAVA – koncert kapely URBAND,
soutěž o nejlepší koláč, moderuje Vít Maštalíř.

náměstí Svobody

vstup volný

28. 9. so

17:00

POSVÍCENÍ NA VÁCLAVA – koncert kapely ZNOUZECTNOST.

náměstí Svobody

vstup volný

Galerie ve věži

15 Kč/ 5 Kč

městská knihovna

vstup volný

vestibul plánské radnice

vstup volný

Cukrárna U Kostela

vstup volný

Týden knihoven – akce na podporu čtenářství, ÚNIKOVÁ HRA, výtvarné sou-

městská knihovna

vstup volný

ENIGMATICKÉ VARIACE – detektivní komedie.

KINONEKINO

290 Kč

za poloviční vstupné.

záložky ze starých knih.

na téma Historie budovy knihovny, náměstí Svobody 56.
Koncert ve sklepních prostorách knihovny.

Průběžné akce
1. 9.–29. 9.
14:00–17:00 ALENA ANDERLOVÁ – výstava obrazů
út-ne
v otevírací TŘI GENERACE – výstava fotografií. Tři generace rodiny Tomáškových
1. 9.–30. 9.
hodiny
představují veřejnosti své postřehy, zážitky a dojmy.
v úřední
1. 9.–31. 9.
MŠ SMETANOVA – výstava kreseb dětí z 3. a 4. třídy
hodiny
1. 9.–15. 9.
8:00–17:00 TEREZA MAŘÍKOVÁ – PROVANCE – výstava obrazů
út-ne

Připravujeme
30. 9.–6. 10.

v otevírací
hodiny

4. 10. pá

19:00

5. 10. so

9:00

Festival ptactva – procházka s Mgr. Tomášem Minaříkem od budovy
infocentra k Anenskému rybníku.

Infocentrum

vstup volný

5. 10. so

19:00

KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ – zahájení.

KINONEKINO

1 600 Kč /
1 000 Kč

8. 10. út

15:00
17:00

kultura s donáškou – harmonikář p. Šujan.

Dům s pečovatelskou službou
Bohušova ul. / Smetanova ul.

9. 11. so

19:30

těže, kreativní dílny, pohádkové odpoledne.

Hrají Martin Stránský a Jan Maléř.

TANČÍRNA po třetí – SAMETOVÁ.

Taneční vystoupení a výuka tance v podání Marie Doležalové a Marka Zelinky.

KINONEKINO

vstup volný
350 Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Sledujte aktuální program na www.kulturavplane.cz.				
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