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Zpravodaj vydávaný městem Planá
Ročník 28

•

Číslo 9

•

Září 2018

•

Cena 2 Kč

Ohlédnutí za Výletněním 2018. Foto: Jan Křístek

Slovo starostky
Vážení spoluobčané, za měsíc se konají komunální volby. Jistě nám všem záleží na tom,
jak se bude naše město dále rozvíjet. Jednou z možností, jak jeho další budoucnost ovlivnit, je jít k volbám. A já bych si přála, aby volební účast byla co nejvyšší. V Plané jsem se
narodila, žiji zde a Planá je v mém životě velmi důležitá. Funkce starostky mi umožnila
naplno se podílet na chodu města a životě v něm.
Budoucí zastupitele vybíráme pečlivě a zodpovědně. Svěřujeme jim majetek a veřejné
finanční prostředky našeho města. Hospodaření je náročné. Na jedné straně potřeby
a přání, na druhé straně možnosti. Potřeby
a přání jsou často větší než finanční možnosti, proto je třeba velmi odpovědně volit, jak
s penězi nakládat. Úvěr používat pouze tehdy,
když se dá rychle splatit a neohrožuje normální chod města. Také je třeba dávat pozor
na lákavé možnosti získat majetek, který
může v budoucnu přinést pravidelné výdaje
nutné na jeho údržbu a provoz. Pracuji jako
starostka již druhé volební období, tedy osm

let, a tak mi dovolte rekapitulovat hospodaření
našeho města právě za tuto dobu.
Po volbách v roce 2010 činily volné finanční
prostředky města 35 mil. Kč a město mělo
nesplacený úvěr ve výši 11,5 mil. Během
následujících osmi let město proinvestovalo
260 mil. Kč a zároveň navýšilo hotovost
na rezervním fondu na 90 mil. Kč. V současné
době nemá město žádný úvěr.
Naše město bylo v těchto dvou volebních
obdobích velmi aktivní. Opravili jsme
náměstí, přestavěli smuteční síň a plánské
kino. Revitalizovali jsme sídliště Fučíkova.
Opravili hlavní komunikace a lesní cesty.

Obnovili vycházkové cesty v okolí Plané
a opravili kapličky. Postavili jsme dětská hřiště a provedli obnovu městského parku. Opravili fasády na obou školkách i na základní
škole. Na základních školách jsme nově vybavili odborné učebny, zmodernizovali sociální
zařízení i obě tělocvičny. Vybudovali jsme
sběrný dvůr a modernizovali techniku Plánských služeb i hasičů. Podrobné informace
o jednotlivých investičních akcích (zhotovitel,
cena, termín apod.) naleznete na webu města.
Naše město se chová maximálně transparentně
a všechny informace jsou veřejně dostupné.
Myslím, že z výše uvedeného je zřejmé, že
naše město a jeho majetek byly v dobrých
rukách, za což patří celému zastupitelstvu
velké uznání a poděkování. A poděkování
patří i vám, občanům Plané, kteří se ochotně
podílíte na veřejném životě města.
Martina Němečková
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Jak získat zprávy z města pomocí telefonu
Říká se, že opakování je matka moudrosti. Proto bych rád, vám čtenářům PM, znovu
popsal dva způsoby, jejichž pomocí kterýkoliv zájemce může získávat do svého mobilního
telefonu zprávy o dění v našem městě.
Prvním (a starším) z nich je systém vyrozumívání pomocí SMS. V našem městě jsme ho
zavedli už v roce 2012. Tato služba primárně
funguje kvůli zasílání informací o vyhlášení
mimořádné či krizové situace na území Plzeňského kraje či okresu Tachov, vyhlášení nouzového stavu v dodávce energií apod.
Tím, že se naše město připojilo k tomuto
systému, máme možnost posílat přihlášeným
zájemcům jakékoliv další zprávy týkající se
života našeho města. Občan, který má zájem
výše popsané zprávy dostávat, se samozřejmě
musí přihlásit do systému. Přesný postup přihlášení je popsán na adrese:
http://sms.kr-plzensky.cz.
Přihlašovací SMS stojí 3 Kč, jinak je pro vás
jako uživatele vše bezplatné. Pro město je
odesílání SMS zpoplatněno, proto se nemusíte
obávat, že bychom vás zahlcovali neúměrným
množstvím zpráv.

Aby systém byl plně funkční a splňoval to,
co se od něj očekává, je třeba ho naplnit co
největším množstvím čísel. Každý se může
samozřejmě kdykoliv zase odhlásit, takže celá
akce je poměrně bez rizika.
Přesto od nastartování systému v dubnu
2012 se do něj přihlásilo velice málo občanů,
a není proto zatím možné ho účinně využívat.
Nikoho samozřejmě nemůžeme k přihlašování nutit, je to pouze na vás.
Druhým systémem mobilního informování
občanů je aplikace s názvem V obraze.
Na rozdíl od předchozího systému, k tomuhle
už potřebujete mít chytrý telefon s připojením
k internetu a volnou kapacitou min. 13 MB.
Jedná se o službu, která souvisí s provozem
webových stránek města. Aplikace je zdarma
ke stažení buď v App Store nebo Google
Play, to podle typu operačního systému telefonu. Po instalování aplikace má uživatel

Čekají nás dvě úpravy vycházkových lokalit
Během letních měsíců k nám dorazily dvě
pozitivní zprávy, obě se týkají kladně vyřízených žádostí o dotaci. Jedna z nich přišla
z ministerstva pro místní rozvoj, kde jsme
žádali o 50% podporu akce Zpřístupnění
lokality Bohušův vrch. Druhá dorazila ze
Státního zemědělského intervenčního fondu,
kde by z Programu rozvoje venkova ČR mělo
být financováno celých 100 % nákladů na krajinářské úpravy v lesíku U Madonky. Popíši
zde stručně oba záměry.
Na Bohušově vrchu budou v jižní části lokality zbudovány dvě mlatové pěšiny, turistická
odpočívadla, lavičky, směrové značení a informační tabule. Návštěvník se tak bude moci
seznámit s historií lokality, se starými odrůdami ovocných dřevin i se zajímavými zástupci
fauny, kteří se zde vyskytují. Záměr by měl být
dokončen do konce října tohoto roku.
V lesíku U Madonky (první les vpravo

od cyklostezky směrem na Chodovou Planou)
je naplánována rovněž úprava stávající sítě
pěšin, dále úpravy terénu v okolí prameniště,
významných stromů a samotné madony. Také
přibude několik laviček, altánek a dřevěné
landartové artefakty. Tato akce je o něco složitější než předchozí a bude proto rozdělena
do dvou let, takže hotovo by mělo být v roce
2019. Při pohledu na mapu je zřejmé, že pro
příští zastupitele je zde úkol pokusit se propojit lesík U Madonky pěšinou přímo s novou
zástavbou Planá – sever. Zatím se nám nepodařilo dohodnout se s vlastníky pozemků, přes
které by tato stezka vedla. Obě zmíněné lokality leží v těsné blízkosti zastavěného území
a bývaly v minulosti častým cílem výletů.
Doufám, že připravované úpravy zvýší jejich
atraktivitu, a že tak dojde k jejich „znovuobjevení“ našimi občany i návštěvníky Plané.
Pavel Nutil, místostarosta

Září 2018 s plánskou farností
Pátek 7. 9. – 16.30 – Adorace, mše sv. a spolčo mládež-stářež na faře
Sobota 15. 9.:
8.00 – Diecézní pouť v Teplé – odjezd od fary (zpět cca 16.00), mj. prezentace farnosti
a vyznamenání Spolku pro Sv. Annu – p. Konrad
17.00 – Svatá Anna – česko-německá mše svatá
Neděle 16. 9. – 10.35 – Chodský Újezd – hřbitov a poté česko-německá mše sv. poutní.
Povýšení sv. Kříže s rodáky. Svozy ze Z. Chodova a Ch. Plané, kde nejsou mše sv. tento
den
Sobota 22. 9. – 14.00 – Sv. Anna – svatba Ben a Petra
Pátek 28. 9. – 11.00 – Michalovy Hory poutní mše sv. (občerstvení u Libora)
Pátek 5.10. – 16.30 – Adorace, mše sv. a spolčo mládež-stářež na faře
Sobota 6. 10. – 17.00 – fara Planá sál - přednáška Mons.
Františka Radkovského (mj. absolventa vědeckých oborů UK – matematicko-fyzikální
fakulta) o Turínském plátně s promítáním pro veřejnost
Jaroslav Šašek, plánský farář

možnost si zvolit, jaký typ zpráv bude dostávat. Možnosti jsou čtyři – zprávy (v podstatě
novinky na úvodní straně městského webu),
akce (kalendář kulturních a sportovních akcí),
úřední deska a fotogalerie. Informace jsou
automaticky aktualizovány tak, jak se průběžně mění obsah webových stránek města.
Na přidání nové informace jste upozorněni
tónem telefonu.
Dnes je mobilním telefonem vybaven skoro
každý a chytrým telefonem velká část obyvatelstva. Proto mohu všem, kdo si přejí být
o dění v našem městě informováni, výše
popsaná rychlá a elegantní řešení jen doporučit.
Pavel Nutil, místostarosta

Kulturavplane.cz
Také Planá má již svůj kulturní web spojený
s on-line prodejem vstupenek. Pro přehlednější a dostupnější informace o kulturním
a společenském dění ve městě byl během
srpna spuštěn web kulturavplane.cz. Ten
slouží jako informační portál o všech akcích
pořádaných městem. Dostupný je ale také pro
ostatní pořadatele kulturních akcí ve městě,
kteří mohou posílat své požadavky a dotazy
na zveřejnění akcí na e-mail: kultura@
muplana.cz a zároveň prostřednictvím tohoto
webu mohou na ně prodávat vstupenky (dle
platného ceníku odboru kultury města Planá).
Vstupenky na vybrané akce si můžete zakoupit za hotovost v infocentru města (městská
knihovna), můžete si je také rezervovat (a pak
zakoupit) anebo si je můžete koupit on-line
na základě úhrady platební kartou nebo
bankovním převodem. Pevně věřím, že tato
novinka přispěje ke zlepšení propagace všech
kulturních a společenských akcí v našem
městě a ušetří zájemcům o vstupenky čas.
Martina Němečková, starostka

WWW.KULTURAVPLANE.CZ

Vzpomínka
Dne 20. září 2018 uplyne rok, co nás
opustil vzácný člověk, paní Bohumila
Švarcbeková.
Byla pracovitá a pomáhala všem, kteří
to potřebovali. Lidé ji měli rádi. Při
práci si zpívala, zpěv jí byl lékem. Měla
slunce v srdci. Kdo jste ji znali, věnujte
ji prosím vzpomínku.
Přátelé ze zahrádky
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Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Jedna rodina z Plané a dalších 26 rodin z Tachovska již dostalo finanční podporu nadace
Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním.
Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti
zvládat lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu
potřebují.
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny
by potřebovaly finanční podporu, je mnohem
více. Rodiče často neví, že u nás mohou
o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se
tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr
Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
„Některým rodinám poradí lékaři či sociální
pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc
doporučí pacientské organizace. K mnohým
z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc pod-

porují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které
zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná
o onkologické onemocnění, selhání orgánů,
vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne,
cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel.
Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné
také pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchami (mentálními, smyslovými,
tělesnými).
Kromě dětských pacientů nadace podporuje
také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rako-

vinou jeden z rodičů. Za šest let fungování
podpořili dárci více než 5 548 rodin z celé
České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto
vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc
nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je
nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi
pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz
a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc
bude rodinám odeslána do posledního haléře.
Díky svému „Andělskému účtu“ si navíc
můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte. za nadaci Markéta Křížová

Tímto žádáme veřejnost, aby opuštěná zvířata sama neodchytávala, ale neprodleně vše
ohlásila MP Planá. Pokud se nenajde majitel
zvířete, je toto zvíře dále umístěno do odchytového zařízení pro opuštěná zvířata, které
se nachází v areálu čistírny odpadních vod.
Pokud je zjištěn majitel, jsou po něm vymáhány náklady spojené s odchytem ve výši
500 Kč a další dle délky pobytu zvířete
v odchytovém zařízení. Nepřihlásí-li se o zvíře
nikdo do dvou měsíců od nálezu či odchytu,
nabude k němu nálezce vlastnické právo. Je-li
zvíře předáno neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může se zvířetem
volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře
svěřeno. V případě, že váš pes bude umístěn
na náklady města do útulku a následně si psa
z útulku vyzvednete, město vám náklady spo-

jené s touto činností vyúčtuje. Odchyt ostatních zvířat (hadi, ptáci, kožešinová zvířata
apod.) zajišťuje Záchranná stanice pro zvířata
v obci Studánka, a to po telefonické domluvě
s panem Bobálem. Vždy se snažíme v co nejkratší době prostřednictvím webových stránek
MP Planá a města oznámit, že byl nalezen pes.
Informace se týká popisu psa, lokality nálezu
a fotografie.
Žádáme vlastníky psů, kterým se pejsek
zaběhne, aby byli sami aktivní a neprodleně
na toto upozornili MP. Zjednoduší a urychlí
tak návrat psa domů.
• MP Planá mob: 603 334 725 /v sobotu
a neděli určený strážník pohotovost/
• Záchranná stanice živočichů Studánka:
p. Karel Bobál, tel. č.: 608 154 180, web:
zachrannastanicezivocichutachov.estranky.
cz
městská policie Planá

Městská policie informuje
Městská policie Planá na katastrálním území
své působnosti zajišťuje a provádí odchyt
volně pobíhajících a toulavých zvířat (psi).
Předmětem odchytu musí být zvíře, které
bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek osob či ohrožuje bezpečnost a plynulost
silničního provozu. Odchyt provádí pomocí
pomůcek (odchytová tyč, odchytové rukavice
apod.) speciálně vyškolený strážník MP Planá.
Dle zákona o veterinární péči odchyt toulavých a opuštěných psů, popřípadě i jiných
zvířat v zájmovém chovu, může provádět
tuto činnost pouze fyzická osoba, která absolvovala specializovanou odbornou průpravu
se zaměřením na tuto činnost organizovanou
vysokou školou s veterinárním studijním
programem, složila závěrečnou zkoušku,
a získala tak osvědčení o způsobilosti k této
činnosti.

Křest kalendáře
Srdečně zveme všechny občany 20. 9. 2018
od 17.00 do KINANEKINA v Plané na křest
kalendáře 2019 Nemocnice následné péče
Svatá Anna, s.r.o. Autorkou fotografií našich
pacientů byla mladá fotografka Dada Smith.
Akce je charitativní a koupí kalendáře můžete
přispět i vy. Výtěžek z prodeje kalendáře bude
použit na vybavení rehabilitace.
Miroslava Kordíková

Pozvání na putovní výstavu
Planá letos získala titul Stavba roku Plzeňského kraje 2017 za přestavbu kina na vícefunkční kulturní zařízení KINONEKINO
a Cenu odborné poroty za vytvoření důstojného, citlivě, a přitom jednoduše řešeného
objektu smuteční síně. Všech 28 soutěžních
děl i hodnocení poroty bude k vidění ve vestibulu radnice od 3. do 30. září 2018.
Martina Němečková, starostka

Posvícení na Václava
Sváteční den společně oslavíme koncertem
kapely MICHAL TUČNÝ revival. Ta druhá
bude překvapením. Nově opravené náměstí
ozdobí přehlídka automobilových veteránů
a možná se v některém z těch nablýskaných
krasavců i svezete. Také vás čekají dobroty
od farmářů, guláš, pivo s klobásou a posvícenské koláče. Pro děti připravíme na náměstí
různé atrakce a přijede také kolotoč.
Eva Vanišová, Odbor kultury města Planá
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Literární stopy stoleté dámy - II. díl
Už za pár měsíců si připomeneme sté výročí
vzniku Československa. Rádi bychom pro vás
„vystopovali“ některé události, které se za sto
let trvání republiky odehrály v české literatuře
a knihovnictví. Přinášíme vám druhý díl literární stopy z let 1950 až 1990.
1956
V tomto roce se narodil Krteček, tedy narodil
se v hlavě Zdeňka Milera, který dostal za úkol
vymyslet pohádku o tom, jak vzniká plátno.
Pak už jen stačilo zakopnout na zahradě o krtinec a nápad byl na světě. Musíme dodat, že
i v naší knihovně jsou knihy o Krtečkovi těmi
nejžádanějšími.
1959
14. července tohoto roku se na scéně české
literatury objevuje jméno Václav Čtvrtek,
do té doby známý občanským jménem Václav
Cafourek. Spisovatel pro děti a mládež, autor
povídek, románů a her o dětech a populárních
pohádkových příběhů. Některá svá díla napsal
pod pseudonymy, například Huge Prattler,
Poledne, Neděle nebo Málek. Až právě v červenci roku 1959 mu bylo povoleno užívat
jména Čtvrtek.
1962
V tomto roce se otevřela stará rozvrzaná
branka do tajemné zahrady, kde můžete potkat
kamenného trpaslíka a zlomyslného kocoura.
Jiří Trnka svou knihou Zahrada zve do světa
kouzel, humoru a překvapení malé i velké čtenáře dodnes.
1965
Tento rok se zrodila zábava, která se již několik let stala nedílnou součástí naší knihovny,
neboť pořádáme turnaj v pexesu. PEXESO
/PEKelně SE SOustřeď – pořad vysílaný
v TV/ v tomto roce vyšlo na 32 kartičkách
s obrázky hrdinů Karla Maye.
2. ledna tohoto roku poprvé zamával na děti
z televizních obrazovek poprvé kluk Večerníček, jehož pohádky většinou mívají knižní
předlohu a v dětském oddělení knihovny je
najdete pod edicí Večerníček.
1966
Tento rok vyhlásil stát STOP „máničkám.“
Nejednalo se o kamarádku Hurvínka, ale
o vlasaté mladíky, kteří se chtěli odlišovat
od ostatních. „Máš-li dlouhý vlas, nechoď
mezi nás,“ znělo oficiální heslo kampaně.
O máničkách vypráví spisovatel Petr Šabach
ve své knížce Občanský průkaz.
1969
15. května vyšel první příběh o čtyřlístku
přátel, který jeho autor nazval Vynález profesora Myšpulína. Název Čtyřlístek přinesl
Jaroslavu Němečkovi opravdu štěstí v podobě
obrovského zájmu čtenářů. Čtyřlístek vychází
dodnes a Fifinka, Myšpulín, Bobík a Pinďa
mají dokonce v Doksech své muzeum a okolo
Máchova jezera se můžete vydat na jejich
naučnou stezku.
1971
V tomto roce bylo v Torontu založeno Josefem Škvoreckým nakladatelství ´68 Publishers,

které se zařadilo mezi přední československá
exilová nakladatelství. Zde také vyšla poprvé
i jeho kniha Tankový prapor a do počátku 90.
let se zde vydávala díla českých exilových
a zakázaných autorů (do roku 1993 vyšlo celkem 227 titulů).
1978
„Navštívíme dneska spolu
aprílovou školu,
kde žáci – s poškoláky v čele zkoušejí pana učitele.“
Poznali jste úvodní sloku básničky pro děti,
která poprvé vyšla v tomto roce? A víte, kdo
ji napsal? Dáme vám malou nápovědu: autor
se narodil v Chomutově, vystudoval obor, kterému se však věnoval pouze tři roky. Celý jeho
další život je spjatý s literaturou, hlavně poezií
pro děti i dospělé. Kvůli těžké nemoci přišel
o hlasivky. Aby mohl komunikovat se svými
čtenáři, naučil se břichomluvě! Pokud znáte
jeho jméno a název knihy, která vyšla v tomto
roce, napište nám na: knihovna@muplana.cz,
nebo na facebook knihovny. Pro tři správné
odpovědi máme přichystanou malou odměnu.
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Výstava kapesních kalendářů
V prostorách vestibulu městské knihovny
bude vystavovat svou sbírku kalendářů pan
Ivan Tomášek. Výstava bude k vidění od
12. září 2018 do poloviny října 2018.
Ivan Tomášek začal se sbíráním kalendářů
na střední škole a nejstarší exemplář je z roku
1970. Část jich obdržel od svého kolegy
z práce. Sbírka obsahuje kapesní kalendáře
z různých oblastí, ať už finanční, automobilové, letecké, zdravotní a další. Součástí
výstavy bude i ukázka netradičních velikostí
a také „3D“ kalendáře.
Ivana Vasuková, knihovnice

1982
Od tohoto roku existuje literární Cena
Karla Čapka, která se uděluje spisovatelům vědecko-fantastické a fantasy literatury.
1984
10. prosince tohoto roku se stal jediným českým nositelem Nobelovy ceny za literaturu
básník, spisovatel, novinář a překladatel Jaroslav Seifert. Patřil mezi členy hnutí Děvětsil
a k prvním signatářům Charty 77.
1989
V prosinci tohoto roku vzniká Obec spisovatelů, která sdružovala české a moravské spisovatele, literární vědce a kritiky. V jejím čele
stál např. Ivan Wernisch, Milan Jungmann
nebo Eva Kantůrková.
V červnu roku 1989 sepsal Václav Havel se
svými přáteli z okruhu Charty 77 petici Několik vět.
1990
Sametová revoluce přinesla mnoho změn
i v literatuře. Co nového se mohlo číst a beztrestně vydávat se dozvíte z příštího dílu
našich Literárních stop.
V tak hektických dobách, které nastaly
po sametové revoluci neztratil český a slovenský národ svůj pověstný humor:
Co se změnilo po listopadu 1989? Například
pozdravy. Namísto „Čest práci!“ se říká
„Máš práci?“
Ivana Vasuková, knihovnice

Autor: IvanTomášek

Výzva
Městská knihovna Planá se nechala inspirovat výstavou hlavolamů, která nyní probíhá
v Tachově. Rádi bychom podobnou výstavu
na podzim /září–říjen/ uskutečnili i u nás,
v sále knihovny. Pokud máte doma hlavolam, kterým byste se chtěli pochlubit a jste
ochotni nám ho zapůjčit, budeme moc rádi.
Celá výstava by byla koncipována do dvou
částí – exponáty pouze k prohlédnutí a exponáty interaktivní, které by si návštěvníci
mohli vyzkoušet. Pochopitelně bychom plně
respektovali přání majitelů, do které kategorie by zapůjčený hlavolam patřil. Jestli jste
ochotni nám některý ze svých hlavolamů půjčit, doneste je do kanceláře knihovny. Předem
děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Ivana Vasuková, knihovnice

Knihovna - oddělení pro děti a mládež
Dětské oddělení naší knihovny můžete navštívit v těchto provozních hodinách: pondělí
13–17, úterý 13–16, středa 13–17, pátek 13–15
hodin. V letošním školním roce se mohou děti
těšit na oblíbené kreativní středy, úterní pohádkové odpoledne, výtvarné soutěže, literární

hádanky a kvízy a v neposlední řadě i nový
projekt s čarodějnickým učněm Harry Potterem. O všech akcích se můžete dočíst v aktuálních číslech PM, na facebooku knihovny nebo
na www.knihovnaplana.webk.cz.
Karla Kratochvílová, knihovnice
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Rok 1968 v Plané
Při návštěvě programu KINANEKINA jsou v předsálí k vidění fotografie z příchodu okupačních vojsk v srpnu 1968 do Plané. Pokud máte i vy nějakou dokumentaci a fotografie z těchto
dní, budeme velmi rádi, když nám je na výstavu poskytnete.
Eva Vanišová, odbor kultury

Prodaná nevěsta
pod širým nebem
Nejznámější česká opera, otevřená scéna pod
širým nebem, panoramatické jeviště, slavní
operní pěvci, stovky účinkujících, plzeňský
folklór, živý orchestr, komedianti, vesnická
hospoda a Jeník s Mařenkou. Tak by se dala
několika slovy shrnout největší akce letošního
roku, kterou připravuje Plzeňský kraj při příležitosti oslav 100 let výročí založení republiky. Prodaná nevěsta open air se odehraje jen
jednou, a to v pátek 7. září 2018 na náměstí
Republiky v Plzni. Vstup je pro všechny
zdarma. /zdroj www.plzensky-kraj.cz/
Pokud se chystáte na tuto ojedinělou akci
i vy, máme pro vás od pořadatelů volný lístek do všech vozů MHD. Jízdenka platí 7. 9.
2018 od 18.00 do 24.00 hodin. Vyzvednout si
ji můžete v infocentru Planá /budova městské
knihovny/ v jeho provozních hodinách.
Ivana Vasuková, knihovnice

Předplatné do divadla v Chebu

Středisko Víteček
Šperkovnice pro Středisko Víteček již měsíc
zdárně funguje v městské knihovně. Jak
jsme již informovali v minulém čísle PM,
může každý přispět darováním své „okoukané“ bižuterie nebo nákupem z již vybrané.
Peníze z prodeje poputují na projekty
ve středisku Víteček, které se stará o zdra-

Pozvání do KINENEKINA

votně postižené děti i dospělé. Chceme touto
cestou poděkovat všem, kteří se do akce
zapojili. Dámám, které přinesly své šperky,
i těm, které si zase něco pěkného koupily.
Průběžně kousky doplňujeme, tak se přijďte
podívat.
Ivana Vasuková, knihovnice

Vážení přátelé, nabízíme předplatné do Západočeského divadla v Chebu. Den pravidelného
kulturního výletu je sobota, představení začíná
v 19.00 a z Plané budeme odjíždět v 17.40.
Postupně nás čekají představení Všechny
báječný věci, Bory šumí po skalinách, Nebezpečné vztahy, Škola základ života, Přátelé ze
skříně, Je úchvatná a jedno představení hostujícího divadla. Hru Vernisáž si užijeme ve studiu D. Dohromady nás čeká sedm báječných
představení. Předplatné si můžete rezervovat
v infocentru na náměstí Svobody 1, nejpozději
do 18. září.
Eva Vanišová, odbor kultury

První školní den v parku
V pondělí 3. září přivítáme nový školní rok
sportovní akcí. V městském parku čekají
na děti nejrůznější hry a soutěže. Přijedou
žongléři a podělí se o své umění. 15. přední
hlídka Royal Rangers postaví velké lanové
centrum a nabídne nácvik první pomoci. Děti
si vyzkouší lezecké techniky a také oživování
na plyšovém medvědovi. Rodiče si zkrátí
čekání u stánku s občerstvením.
Eva Vanišová, Odbor kultury města Planá
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Dvacet let hornického muzea v Plané
14. července jsme společně s českými
a německými hornickými spolky a s občany
Plánska oslavili 20. výročí otevření Hornického muzea. Připomněli jsme si též, že

až 2005, kdy jsme přistavěli výstavní sál. Při
bilancování uplynulých 20 let se musím zmínit také o hornických slavnostech, které každoročně organizujeme v den výročí otevření

Sraz historických vozidel
8. 9. 2018 v sobotu od 09.30 se v našem městě
uskuteční v prostoru zámeckého nádvoří
tradiční sraz majitelů historických vozidel,
a to konkrétně vozidel Veřejné bezpečnosti,
Československé lidové armády a Pohraniční
stráže. V 10.30 vozidla vyrazí ke své spanilé jízdě, po ose Planá-Mariánské Lázně-Chodová Planá. Zde se koná pravidelné
setkání veteránů Pohraniční stráže a SNB.
Na akci v Chodové Plané budou mít možnost
návštěvníci vidět nejenom vystavená vozidla,
ale i množství dobových artefaktů jako uniformy, zbraně, odznaky, vyznamenání a historické fotografie. Setkání se stalo vzhledem
ke svému charakteru setkáním celostátním
a dokonce mezinárodním. Očekáváni jsou
hosté ze Slovenska, Ruské federace a sousedního Německa.
Stanislav Kvasnička nejml.

Výletnění
již uplynulo 25 let od ukončení těžby uranu
v našem kraji. Dvacet let. To je dosti dlouhá
doba, abychom se mohli ohlédnout zpět, abychom mohli bilancovat. Tenkrát v roce 1998
jsme si všichni mysleli, že vybudováním
muzea máme to nejnáročnější už za sebou,
ale čas ukázal, že tomu tak není. Zákonitě
přišla doba, kdy bylo nutné personálně zajistit průvodcovské služby. V praxi to znamenalo obětovat provozu muzea spoustu času,
a to na úkor vlastní rodiny a v tom nejlepším období roku. S personálním problémem
se vypořádáváme čím dál tím hůř, protože
za těch 20 let odešlo na věčnost několik členů,
kteří se zajištěním provozu muzea vypomáhali. Museli jsme také postupně zajišťovat
suvenýry, které ke každému turistickému cíli
patří – pohlednice, turistické známky, vizitky,
štítky na hole, a také ražbu replik slavného šlikovského Anenského tolaru a groše. Nepočítaně hodin jsme věnovali nejen běžné údržbě
muzea, ale hlavně jeho rozšíření v letech 2004

Svatojakubská cesta
V červnu letošního roku odešel můj syn Ondra
se svojí fenkou Siou na pouť do Santiaga de
Compostella. Plní si tak svůj životní sen. Tato
Svatojakubská cesta je dlouhá téměř 3000 km,
oba uvedení poutníci ji šlapou pěšky, Ondra
navíc s 30 kily na zádech. Celé putování
Ondra obden přibližuje v blogu, ke kterému
přidává spoustu fotodokumentace. Pakliže
mají čtenáři Plánského měsíčníku zájem,
můžou celou jeho dosavadní cestu sledovat
na: cernapsaablondatejondrej.blog. Věřím, že
ti z vás, kteří si výše uvedený odkaz rozkliknou, budou vtaženi do jeho příběhů jako já
a nebudou litovat. Přeji všem hezké počtení
a případně i komentáře, které Ondru vždy
potěší.
máma Marcela Hnízdilová

muzea. Další slavnostní akce jsme pořádali
při příležitostech dalších významných výročí.
Náš spolek za dobu své činnosti navázal řadu
kontaktů s německými hornickými spolky.
Společně jsme v Plané třikrát zorganizovali
Česko-německé setkání horníků v Plané.
Když popisuji slavnosti, nesmím zapomenout na každoroční reprezentaci města Planá
na setkání hornických měst a obcí České
republiky. Pravidelně se účastníme podobných akcí na Slovensku, v Německu, Holandsku a Maďarsku.
Co ještě dodat k tomuto bilancování – celá
ta léta to jsou desetitisíce hodin bezplatné
práce ve prospěch spolku a muzea. A nesmím
zapomenout na stálou podporu naší činnosti
poskytovanou nám vedením města Planá, bez
které bychom muzeum nevybudovali a které
si velice vážíme.
Jan Teplík, předseda
Hornicko-historického spolku Planá

Výletnění 2018 je za námi. Jako na většině
letošních letních akcích, tak i na Výletnění
se museli návštěvníci ale i účinkující vypořádat s velkým vedrem. Všem za to patří
velké uznání a poděkování. To patří také

dobrovolníkům a příznivcům, kteří se nedali
odradit nejen velkým horkem. Velmi si jejich
přízně vážíme a je pro nás velkou motivací!
Děkujeme Kosákům, jejichž premiéra představení Morana byla úžasná a všem ukázali,
že již patří mezi ostřílené divadelníky. Děkujeme za představení pro děti divadlu Krtek
z Liberce, za úžasnou muziku písničkářce
J. Šteflíčkové a kapele Trombenik, za skvělou
divadelní satiru Júútůůgábaberce, akrobatce
Jíře a hlavně Bratrům v tricku za jedinečnou
Běžkařskou odyseu, při které si diváci s chutí
vyzkoušeli běžkovat na trávě. Poděkování
patří paní Mileně Steinmasslové a městu
Planá, kteří se zasloužili o vznik audioverze
knížky Honzy Vojtka „Morana“ a společně
ji na letošním festivalu pokřtili. Akce, jako
je Výletnění, osloví spíš menšinové diváky
a nedá se srovnávat s velkými komerčními
akcemi. O to víc jsou chvíle s divadlem, tancem, akrobacií, výtvarnem a hudbou po všech
stránkách neopakovatelné a obohacující.
Těšíme se na další společné kulturní zážitky.
Blanka Borůvková a Gábina Berková
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Okresní výstava zeleniny, ovoce a květin
Vážení občané města Plané, příznivci zahrádkaření. Rok s rokem se sešel a opět v tomto
období vrcholí úsilí všech nás, jímž se práce
na zahrádce stala koníčkem. Nyní sklízíme
plody našeho celoročního úsilí. Po neúrodě
v loňském roce to v letošním roce vypadá
slibně. I přes abnormální výkyvy počasí
(veliké teplo, malý úhrn srážek atd.) letošní
úroda ovoce, zeleniny a květin vypadá dobře.
V tomto období pro vás všechny připravila Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Plané (dále jen ZO ČZS
Planá) ve spolupráci s Územním sdružením
ČZS v Tachově, ale i s dalšími ZO ČZS
v okolí Okresní výstavu zeleniny, ovoce
a květin ve dnech 21.–22. září 2018 v prostorách zámku města Bor. Na této výstavě
mohou vystavovat exponáty nejen organizovaní zahrádkáři v ZO ČZS, ale i ostatní zahrádkáři z Plané. ZO ČZS Planá se každoročně
aktivně zúčastňuje výše uvedené výstavy, kde
své výpěstky prezentují především zahrádkáři
z našich dvou zahrádkářských osad Plzeňská a Svornost. Zapojují se též i tzv. přídomní zahrádkáři. Vystavit můžete jakékoliv
množství exponátů ovoce, zeleniny a květin.
U všech vystavených exponátů je nutné označit
jménem a příjmením vystavovatele, názvem
odrůdy a místem sběru (město). V rámci této
výstavy proběhne řada soutěží, např. soutěž
o nejkrásnější jablko a hrušku. ZO ČZS Planá
bude organizovat samotný sběr od zájemců –

Poplatky pro zahrádkáře
Splatnost poplatků za rok 2018:
Výbor ZO ČZS Planá informuje zahrádkáře v plánských zahrádkářských osadách
(Plzeňská a Svornost) na včasnost splatnosti
poplatků za rok 2018 souvisejících s užíváním jednotlivých zahrádek. Termín splatnosti je do 29. září 2018. V zahrádkářské
osadě Plzeňská je možné poplatky zaplatit př.
Ing. Němečkovi, dále v zahrádkářské osadě
Svornost potom př. Egerovi a př. Boudové. Při
nedodržení termínu splatnosti bude dle usnesení VČS účtován úrok a poplatek z prodlení,
dále je možné ukončení členství a ukončení
smluvního vztahu (nájmu). Výše plateb bude
vyvěšena od začátku září 2018 na obvyklých
místech jednotlivých zahrádkářských osad.
Zahrádkáři připravuji:
– výroční shromáždění ZO ČZS Planá (březen 2019) – zde proběhnou volby nového
výboru. Výbor ZO ČZS zve do svých řad
nové zájemce o práci v naší organizaci.
Kontakty př. Ing. Ťupa Jiří – MěÚ Pl. nebo
př. Smrčka Jiří
– odbornou přednášku (březen 2019)
– zahrádkářský ples v Tachově – pořádající
ÚS ČZS Tachov (únor 2019)
– zajištění chodu místní moštárny, obou
zahrádkářských osad
– propagace zahradničení u mládeže, odběru
odborného časopisu Zahrádkář vydávaný
ČZS
Jiří Smrčka

vystavovatelů, zajistí jejich odvoz na místo
výstavy, jejich instalaci a propagaci. Sběr
výpěstků bude organizován do středy
19. září 2019 na těchto místech: Zahrádkářská Osada Plzeňská u př. Ing. Němečka
a př. Boudové, Zahrádkářská Osada Svornost (vedle Penny) u př. Egera Karla a př.
Boudové. Přídomní zahrádkáři mohou odevzdat své exponáty př. Ing. Ťupovi (MěÚ
Planá). Věříme, že jako každý rok se pěstitelé z Plané ukáží v té nejlepší formě. Na této

výstavě budou probíhat i další doprovodné
akce. Vyhlášení výsledků soutěží a hodnocení
výstavy proběhne v odpoledních hodinách
22. září 2018.
Další výstavy se zahrádkářskou tematikou: 12.–13. 10. 2018 výstava Plzeňských
a Bavorských zahrádkářů v kulturním domě Šeříkovka – Plzeň (Slovany) 30. 10. 2018
– Jablkový festival – Waldssasen (Německo).

Jiří Smrčka

Moštování 2018
Jako každoročně ZO ČZS Planá organizuje moštování ovoce v místní moštárně
vedle obchodního domu (ul. Hvězdná 965
v Plané). Příjezd ulicí Na Valech od fary
směrem k obchodnímu domu, zde odbočit
ke dvoru domu dětí a mládeže do prostor před moštárnu. Před vjezdem nutno
se přesvědčit, zdali jsou v prostoru volná
místa pro osobní vozidla – počet míst pro
stání je omezen velikostí. Pracovní doba:
moštujeme jen o sobotách, 8–12 a 13–17
(v případě zvýšeného zájmu i delší pracovní
doba – nutný příjezd nejméně 1/2 hodiny
před zavírací dobou). Moštujeme jen jablka
a hrušky. Ostatní ovoce jako např. peckoviny, hroznové víno a jiné pouze po dohodě
s obsluhou moštárny. Moštujeme ovoce jen
čisté, umyté, zbavené nečistot jako větví,
listí, trávy a taktéž bez hnilob. Není nutná
předchozí objednávka, pořadí dle příjezdu

k moštárně. Zákazník dostane mošt ze
svého ovoce, zúčastní se průběhu moštování a pomáhá se zpracováním, stáčením
moštu. Odpad po lisování likviduje moštárna
zdarma. Stáčení do vlastních přinesených
nádob – nejlépe barely, konvice a demižóny.
Nedoporučujeme stáčení do PET lahví nebo
zavařovacích sklenic – zdržuje to plynulý
provoz chodu moštárny. Přineste si přiměřený objem nádob – cca 10 kg jablek je cca
6,5 litru moštu, záleží na odrůdě. Obsluha
vám poradí se zpracováním a konzervací
moštu. Další informace najdete na webových stránkách ČZS – www.zahradkari.cz/
zo/plana. Těšíme se na vaši návštěvu.
Termíny moštování:
září 2018: 22. a 29.
říjen 2018: 5. a 13. a 20. a 27.
listopad 2018: 3. a 11.
Jiří Smrčka

SŠŽ Planá zahajuje nový školní rok 2018/2019
Milí žáci, rodiče a přátelé naší školy, věříme,
že jste strávili krásné prázdniny a báječné
léto, které se opravdu vydařilo a na nedostatek slunce a tepla si opravdu nemůžeme stěžovat. Prostě léto, jak má být! O to raději jsme
my, učitelé SŠŽ v Plané, že se nám vracíte,
nebo nastupujete do školy čerství a plní sil,
jistě s podporou vašich rodičů, přátel a kamarádů, kteří vám stejně jako my přejí do nového
školního roku plno sil, radosti a motivace,
aby, jak už naši prarodiče říkali, „z vás něco

pořádného bylo“. Pro úspěch školy a vaše
znalosti a dovednosti budeme spolupracovat
a spolehněte se, že škola, učení, teorie a praxe
mohou být zábavné a přínosné, vždyť stojíte
na začátku svého úspěšného života!
A ten musí být radostný, dlouhý a uspokojivý
v tom, co užitečného s jistotou umíte a ovládáte.
Vítejte tedy v naší škole!

Pozvánka

Putovní výstava – Stavba roku Plzeňského kraje 2017
– prezentace všech 28 soutěžních stavebních děl
– hodnocení poroty nominovaných a vítězných staveb

3.–30. 9. 2018
Více informací na:
www.stavbarokupk.cz

Vladimír Kasík, učitel

Město Planá získalo
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2017
za přestavbu objektu kina na vícefunkční
kulturní zařízení KINONEKINO
a Cenu odborné poroty
za vytvoření důstojného,
citlivě a přitom jednoduše
řešeného objektu smuteční síně;
za ukázkovou spolupráci osvíceného
investora a architekta.

vestibul historické radnice města Planá,
nám. Svobody 1, Planá

Partner
výstavy:
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Slovo bývalého starosty
V měsíci říjnu končí volební období současného městského zastupitelstva. Při této
příležitosti bych chtěl poděkovat starostce
Mgr. Martině Němečkové, místostarostovi
Ing. Pavlu Nutilovi, městské radě a samozřejmě všem dalším členům městského
zastupitelstva za jejich práci pro naše
město. Já jsem již 28. rokem členem městského zastupitelstva – z toho 16 let jsem
byl starostou. Z těchto důvodů mohu jejich
činnost objektivně posoudit. Mohu říci, že
za současným vedením města je vidět řada
dobrých výsledků. Zdůrazňuji jen některé
z investičních akcí:
Plánské náměstí. Jde vlastně o pokračování
akce, kdy v předchozím volebním období
byla realizována severní méně náročná část.
Nyní byla celá rekonstrukce dokončena a já
jsem přesvědčen, že velmi zdařile. Díky
nové úpravě byl podtržen historický charakter náměstí, ze všech stran jsou vidět
jeho historické domy, kašny, morový sloup
(téměř všechny domy jsou opravené, takže
je na co se dívat). Není to jen můj názor,
stejný zaznívá od dalších spoluobčanů
a dokonce od návštěvníků z Tirschenreuthu.
KINONEKINO. Jde o z estetického i účelového pohledu velmi zdařilé moderní
řešení prostoru. Výsuvné panely ve větším sále jsou prvkem, který jen tak někde
nemají. KINONEKINO také již poskytlo
svůj prostor řadě akcí, a to nejen filmových.
Obřadní síň. Ta dosavadní měla řadu nedostatků, dosluhovala. Ta nová je důstojným
místem pro rozloučení se zesnulými.
Elektronický odlučovač popílku z kouřových plynů městské výtopny. Ten
samozřejmě přispívá k dalšímu zlepšení
životního prostředí našeho města.
Rekonstrukce budov základní školy
a mateřských škol. Jde o fasády, výměny
oken, rekonstrukce topení a hygienických
zařízení. Cena jen těchto jmenovaných akcí
činila cca 110 mil. Kč. Kromě nich byla
v tomto volebním období realizována ještě
řada dalších investičních akcí.
Přes své velké výdaje si ale město stále
udržuje finanční rezervu – v současné
době téměř 100 mil. Kč. Jeho hospodaření
je na dobré úrovni. V rámci ratingového
hodnocení hospodaření obcí nezávislými
odborníky naše město dosahuje pravidelně

druhého nejvyššího stupně. Mezi obcemi
našeho kraje velikostně srovnatelnými
s Planou dosahují stejného hodnocení jen
dvě další.
Jako bývalý starosta vím, jak složitá je příprava a realizace investičních akcí, resp.
vím, jak složité to bylo v době mého starostování, přičemž dnes bohužel je vše
ještě náročnější. Je nutno dodržet všechny
zákonné postupy, mimo jiné získat souhlas
zúčastněných institucí, vyhovět jejich požadavkům, vyhovět finančním předpisům,
složitá jsou výběrová řízení na dodavatele
atd. I realizaci akcí je třeba dobře sledovat,
stále komunikovat s dodavateli a mít při
tom o všem dobrý přehled.
Samozřejmě, že na každou z akcí musí
být použity finanční prostředky z rozpočtu
města. V některých případech ovšem byly
použity dotace z evropských, státních či
jiných fondů, které pokryly část nákladů.
Získat dotaci z některého z dotačních titulů
ale není jednoduché. Musí být splněna řada
podmínek, o „ papírování“ ani nemluvě.
Ani při splnění podmínek dotačního titulu
samozřejmě nevzniká na dotaci nárok, ale
projekty jsou vybírány.
Vedení města také přišlo s novinkou
významnou pro město, totiž s architektonickou soutěží. V rámci takových soutěží
se většinou přihlásilo se svými návrhy více
architektonických kanceláří. Vybírán byl
vždy ten nejlepší návrh. Že byly vybrány
návrhy kvalitní, o tom svědčí jejich vyhodnocení v rámci staveb našeho kraje, kdy
KINONEKINO získalo titul Stavba roku
Plzeňského kraje 2017 a smuteční síň
získala cenu poroty. KINONEKINO je
dokonce přihlášeno do celostátní soutěže.
Chtěl bych pochválit starostku Mgr. Němečkovou a místostarostu Ing. Nutila za to, jak
pronikli do složitého chodu města (a to
už v minulém volebním období) a jak se
vždy vypořádají s náročnostmi jeho provozu. Není jednoduché dodržovat všechny
zákonné předpisy, když v jejich změti se
dnes těžko vyznají i právníci. Jedním z příkladů je nový systém ochrany osobních
údajů (pro mne až přílišné). Chválím je
za určitou odvahu, když iniciovali koupi
budovy někdejší mincovny (pivovaru)
a bývalého hotelu Černý medvěd (Rudá

hvězda), které budou představovat pro
město značnou finanční zátěž a další řadu
problémů, ale jejichž koupě byla důležitá,
protože hrozilo, že se z obou těchto staveb
stanou zakrátko zříceniny, které budou hyzdit centrum města. Navíc se jedná o objekty
spojené s historií Plané.
Chválím paní starostku a pana místostarostu též za to, s jakým nasazením ve prospěch města pracují, a to i mimo pracovní
dobu (málokdo si představí, kolik práce je
s jejich funkcemi spojeno), jak dobře připraveni přicházejí na zasedání městského
zastupitelstva a seznamují nás zastupitele
s předstihem s problematikou, o které pak
rozhodujeme.
Nesmím samozřejmě na konci volebního
období zapomenout na úředníky plánského
městského úřadu, bez jejichž práce by realizace všech akcí byla velmi těžká. I jim patří
dík.
Ing. Karel Vrzala

Pozvánka
Občanský spolek pro obnovu
tepelského regionu

vás srdečně zve na

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
V KOSTELE VŠECH SVATÝCH
V BONĚNOVĚ

15. 9. 2018
Od 14.00 – 16.00

HLEDÁME KOLEGY

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










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

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

www.schoko.cz

Inzerce
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu,
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.
Prodej: 19. září a 2. listopadu 2018
Planá – u autobus. nádraží – 15.30 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod, tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

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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září 2018
Místo konání

www.kulturavplane.cz
Datum

Den

Čas

městský park

3. 9.

po

11.00–15.00

radnice – vestibul

3. 9.

po

KINONEKINO

7. 9.

zámecké nádvoří

Název akce

Vstupné

Kontakt

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V PARKU – sportovní soutěžě,
společné žonglování, lanové centrum, občerstvení

vstup volný

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

17.00

Putovní výstava – Stavba roku Plzeňského kraje 2017
VERNISÁŽ

vstup volný

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

pá

19.00

DŮM U DVOU VRAŽD – Komedyjanti Tachov

80,- / 40,-

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

8. 9.

so

9.30

Sraz majitelů historických vozidel Veřejné
bezpečnosti, Československé lidové armády
a Pohraniční stráže

vstup volný

KINONEKINO

14. 9.

pá

20.20

PECHA KUCHA NIGHT Mar. Lázně vol. 18, Švihák z.s.

kostel Nanebevzetí Panny
Marie

23. 9.

ne

10.00–13.00

Galerie ve věži

23. 9.

ne

kostel sv. Petra a Pavla

23. 9.

hotel U Medvěda

150,-

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

EHD (Dny evropského dědictví) – volně přístupný
prostor kostela Nanebevzetí Panny Marie

vstup volný

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

10.00–17.00

EHD – volně přístupný prostor věže u kostela
Nanebevzetí Panny Marie – výstava obrazů
PAVLA ŠMÍDA

vstup volný

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

ne

10.00–17.00

EHD – volně přístupný prostor kostela sv. Petra
a Pavla – výstava obrazů žáků ZŠ

vstup volný

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

23. 9.

ne

13.00–15.00

EHD – Meďár k nahlédnutí

vstup volný

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

kostel sv. Petra a Pavla

23. 9.

ne

14.00

EHD – Historie kostela sv. Petra a Pavla
– přednáška PhDr. Markéty Novotné

vstup volný

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

Galerie ve věži

23. 9.

ne

20.00–22.00

EHD – Noční prohlídka ve věži (přineste si prosím
baterku)

vstup volný

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

náměstí Svobody

28. 9.

pá

13.00–19.00

FARMÁŘSKÉ TRHY

vstup volný

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

náměstí Svobody

28. 9.

pá

14.00–19.00

POSVÍCENÍ NA VÁCLAVA – M. TUČNÝ revival,
přehlídka veteránů, program pro děti, pestré
občerstvení

vstup volný

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

ROK 1968 V PLANÉ – výstava dobových fotografií
ze srpna ´68

vstup volný

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

Průběžné akce
při programu
v KINĚNEKINĚ

KINONEKINO

21. 8.–
31. 10.

Galerie ve věži

3. 9.– 30.
9.

út–ne

13.00–17.00

PAVEL ŠMÍD, VPŘED – výstava obrazů ve věži
u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plané

10,-/15,-

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

vestibul knihovny

12. 9.
–15. 10.

út–ne

13.00–17.00

Výstava kapesních kalendářů Ivana Tomáška

vstup volný

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

Kulturní adresy v Plané:

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