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Snímek z květnového odhalení nového památníku na náměstí Svobody. Foto: Petr Janík

Slovo starostky
Vážení občané,
znovu se zamýšlím nad tím, proč se po městě šíří nepodložené a nepravdivé informace,
nad jejichž obsahem zůstává rozum často stát. Vždy byli a budou lidé, kteří vymýšlejí
a šíří naprosté hlouposti. O jejich motivaci můžeme jen spekulovat. Budu proto zase po
nějaké době reagovat na podněty, které se ke mně dostávají. Někdy se mi dostanou přímo,
někdy nepřímo. Ve volebním roce jsou vždy intenzivnější.
Pokud jste někde četli, že naše město nevyužívá dotací, není to pravda. Od roku 2011
do loňského roku město přijalo téměř 70 milionů korun z dotačních titulů. Jejich výčet by
byl příliš dlouhý, a proto uvedu jen ty největší
– sběrný dvůr, odborné učebny na ZŠ, kamerový systém města, oprava kostela ve Vysokém Sedlišti, repase hasičského auta, oprava
stavby pramene na Svaté Anně, revitalizace
sídliště Fučíkova, směrové a informační značení ve městě, oprava rozhledny, revitalizace
Zámeckého parku, hlavní komunikace s přilehlým chodníkem na náměstí, vyhlídkové
místo na Homoli, park pod školou Na Valech
nebo zateplovací fasáda a okna MŠ Smetanova.

Pokud vám někdo bude tvrdit, že město neinvestuje do infrastruktury, není to pravda.
Každý rok je v rozpočtu několik milionů
korun na opravy komunikací. Toto jsou ulice,
které byly v posledních letech opraveny přímo
v Plané – Sadová, Slepá, Zahradní, Wolkerova, Fučíkova, Železničářská, Zámecká,
Luční. V místních částech to byly například
cesta do Řešanova, Křínov, Vížka, Svahy,
Kříženec, Pavlovice nebo cesta do Ovčínů.
Opraveno bylo i mnoho chodníků, například
ve Fučíkově, Slovanské, Smetanově, Bezdružické, v Severní ulici a přeložena byla i pěší
zóna. Bylo také vybudováno mnoho nových
mlatových cest v parcích. Do infrastruktury

patří i vodovod a kanalizace. Již dva roky
máme úplně nový přivaděč vody z Broumova.
Uvědomujeme si rovněž, že kvalitně strávený
volný čas je důležitý pro každého, a tak město
investovalo nemalé prostředky do podpory
sportu a kultury. Městský park s in-line dráhou, skateparkem, hřištěm pro street workout,
posilovacími stroji a dětským hřištěm se stal
velmi oblíbeným místem téměř pro všechny.
Nově přestavěné kino si již také našlo své
pravidelné návštěvníky. Za posledních šest
měsíců jej navštívilo více než tisíc lidí. Kdybyste si snad někde přečetli, že si jej nemůžete pronajmout, také to není pravda. Pravidla
a ceny pronájmu najdete na webových stránkách města.
Jedna z posledních publikovaných a spíše
úsměvných nepravd je, že na náměstí nejsou
žádné stojany na kola. Jsou tam již několik
měsíců (viz foto na str. 2).
Martina Němečková
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Architektonická soutěž na urbanisticko-krajinářské řešení ulice Dukelských hrdinů
Jak mají všichni občané a návštěvníci Plané možnost vidět, v současné době vrcholí rekonstrukce ústředního veřejného prostranství města, tedy náměstí Svobody. Základem jeho
rodící se podoby byla architektonická studie z 90. let minulého století. Ta dlouho ležela pouze
„v šuplíku“, až v minulém volebním období jsme se rozhodli ji vzkřísit, aktualizovat, a na
jejím základě nechat vypracovat projektovou dokumentaci, podle níž se nyní rekonstrukce
provádí.
Centrum města pokračuje k východu takzva- riálové řešení dlažby, na redukci travnatých
ným Petrským předměstím, jehož hlavní osou ploch, obnovu původního stromořadí listje dnešní ulice Dukelských hrdinů. Byli jsme natých stromů. Byly vypracovány soutěžní
si vědomi toho, že tato část centra města má podmínky, které schválila rada města a česká
také své urbanistické problémy, které by bylo komora architektů.
vhodné řešit: například špatně uspořádaná Počátkem února 2018 byla vyhlášena oteparkovací místa, nepřehledná křižovatka vřená dvoukolová soutěž na urbanistickou polikliniky, nevhodně koncipovaná zeleň, krajinářské řešení ulice Dukelských hrdinů
ne moc šťastné vyústění pěší zóny. Proto v Plané. Byla jmenována pětičlenná porota,
v minulém roce padlo rozhodnutí připravit v níž nadpoloviční většinu tvořili architekti
pro budoucí vedení města územní studii řešení nezávislí na zadavateli (tedy na městě Planá).
ulice Dukelských hrdinů, tak jako ji naši před- Původním úmyslem bylo po prvním kole souchůdci v případě náměstí Svobody připravili těže vybrat pět nejlepších návrhů, ty formou
workshopu za účasti autorů představit veřejpro nás.
Po dobrých zkušenostech z minula jsme se nosti, pak pokračovat druhým kolem a první
rozhodli jít cestou architektonické soutěže. tři návrhy odměnit cenou.
Zastupitelstvo rozhodlo o rozsahu řešeného K našemu zklamání se ovšem realita vyvinula
území a o základních podmínkách zadání. poněkud jinak. Do prvního kola byl zaslán
Podmínkou bylo například nesnižovat počet pouze jeden návrh a my jsme stáli před rozparkovacích míst, nebo bezpečné vyústění hodnutím, zda soutěž nezrušit. Nakonec se
pěší zóny. Byly připraveny technické pod- porota sešla, návrh byl posouzen jako kvalitní,
klady pro soutěž, včetně historických foto- bylo ale logicky upuštěno od druhého kola
grafií a map.
a soutěž tak byla ukončena už po prvním kole.
Protože území je součástí městské památkové Zastupitelstvo by nyní mělo rozhodnout o dalzóny, dostali se ke slovu i zástupci památkové ším postupu, a sice, zda s autory návrhu bude
péče. Ti vznesli například požadavky na mate- jednáno o vypracování další projektové fáze,

a to již územní studie veřejného prostranství,
která by měla v budoucnu být předstupněm
k prováděcí projektové dokumentaci. Napřed
chceme ale návrh za účasti autorů představit
veřejnosti, a to 21. 6. 2018 v 18.00 v plánském
KINĚNEKINĚ.
S návrhem se můžete seznámit i na webových
stránkách města Planá.
Pavel Nutil, místostarosta

Stojany na kola

Hospic sv. Jiří
Podpořte nás v programu ČSOB pomáhá regionům.
Najděte si náš projekt a medailonek na www.csobpomaharegionum.cz v Plzeňském kraji
a můžete nám poslat dar na účet 101 7777 101/0300 do řádně registrované veřejné sbírky
Fóra dárců. Je nutné uvést náš variabilní symbol 20180501.
Sbírka probíhá od 11. 5. 2018 do půlnoci 26. 6. 2018. Čím více vybereme, tím vyšší
částku od ČSOB získáme – soutěžíme o grant ve výši až 50 000 Kč, který navýší vybranou
částku ve sbírce. Tyto finance nám pomohou fungovat dál, aby rodiny mohly pečovat o své
nejbližší doma. Vaší podpory si velice vážíme.
Kontaktní informace:
Hospic Sv. Jiří, o. p. s. Tachov, provozovna – nám. Republiky 70, 347 01 Tachov
Iva Csanálosi – vedoucí provozovny, tel. 605 226 298
Lucie Davidová – koordinátorka péče, tel. 774 413 374
poradna: soc. prac. Bc. Lenka Lašková, středa od 15–18 h. (nebo po domluvě) pro nemocné
a jejich rodiny, kteří potřebují poradit.
email: hospic@hospictachov.cz, web: www.hospictachov.cz
facebook: Hospic Sv. Jiří Tachov

Červen 2018 s plánskou farností
Pátek
1. 6. – 16.30 –
Sobota 2. 6. – 13.00		–
					
			 14.30 –
Sobota 16. 6. – 17.00 –
Neděle 24. 6. – 11.00 –

adorace, mše sv. a spolčo mládež-stářež na faře
pomník nad Černošínem – modlitba za padlé válek a za mír
s klubem vojenské historie – Pětatřicátníky
Záhoří – Chlebomáslové slavnosti a česko-německá mše svatá
Svatá Anna – česko-německá mše sv.
Chodová Planá – poutní slavnost sv. Jana Křtitele se křtinami
a svozy z Ch. Újezda a Z. Chodova + občerstvení
Sobota 30. 6. – 13.00 – poutní mše sv. v Lomu u Stříbra
Jaroslav Šašek, plánský farář

Foto: Martina Němečková

Koupací sezona 2018
začne v polovině června
Nepříznivé klimatické podmínky ovlivňují
v letošním roce i množství vody v koupališti,
které je napouštěno ze soustavy jímek umístěných nad ním. Toto množství je v letošním
roce natolik nedostatečné, že nebude možné
s největší pravděpodobností provozovat
tobogán. Z tohoto pohledu je zřejmé, že rozhodnutí přestavět brouzdaliště pro naše nejmenší a napojit jej na řad s pitnou vodou bylo
správné.
Do budoucna se bude muset město zabývat
i úpravou velké nádrže, a to jejím zmenšením.
Dá se předpokládat, že dostatečné množství
srážek jak v zimních i jarních měsících nebude
ani v dalších letech jistotou.
Dobrou zprávou je, že v provozu bude
od poloviny června restaurace, brouzdaliště
a ostatní zázemí.
Martina Němečková
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Proměny náměstí
V Plané bydlím již od útlého věku. Náměstí si pamatuji v jeho různých podobách. Byla zde
dlážděná silnice, úzké chodníky ze žulových kvádrů a mezi tím sem tam „kočičí hlavy“.
V centru náměstí poblíž morového sloupu byly dokonce určitou dobu autobusové zastávky.
V 70. letech bylo náměstí „vylepšeno“ asfaltem – byly jím překryty i žulové kostky na silnici.
Byly také vytvořeny travnaté plochy.
Po těchto úpravách vypadalo náměstí jistě
lépe než předtím, asfalt má ale svou „trvanlivost“ a jak vypadaly povrchy po letech,
všichni víme. Zásadní je ovšem to, že asfalt
nepatří na historická náměstí a nepatří tam ani
trávníky. Přitom naše náměstí, jak s ohledem
na svůj vzhled, tak s ohledem na svou starobylost je historickým místem. Z těchto důvodů se
mi jeho nynější rekonstrukce líbí. Mohu říci,
že se nelíbí jen mně, ale i řadě mých známých.
Vydlážděním a zrušením zelených ploch se
přiblíží vzhledu, jaký mělo v historických
dobách. Také vykácení vzrostlých stromů má

svůj význam, i když se někomu po nich může
stýskat. Je jasné, že stromy bránily výstavbě
nových komunikací, stály v cestě rekonstrukci inženýrských sítí (nelze je obejít ani
podkopat) a dříve nebo později by řada z nich
ohrožovala okolí. Přitom byly staré stromy
nahrazeny novými, a to dokonce ve větším
počtu. Náměstí se také díky odstranění starých stromů prosvětlilo, a tak lépe vyniknou
všechny jeho zajímavé historické domy.
Samozřejmě že rekonstrukce ztěžuje pohyb
po prostoru, a to jak automobilům, tak pěším.
Určité nesnáze je ovšem nutno vydržet. Dobře

byl zvládnut úsek okolo kina, stejně jako část
před radnicí. Nyní probíhá podle mého názoru
nejnáročnější etapa, a to rekonstrukce středu
náměstí.
Až bude celá akce dokončena, budeme se
pyšnit náměstím, jaké jen tak někde nemají.
Vynikne jeho historický charakter, bude
možno dobře přehlédnout celý komplex zajímavých domů. Jistě i turisté je budou obdivovat. Za to vše je třeba poděkovat vedení
našeho města. Nejde jen o dobrou myšlenku,
ale také o velkou práci a řadu starostí spojených s realizací akce.
Dr. M. Průchová

Ceny srdce
V dubnu letošního roku byly při slavnostním
večeru na Nové scéně Divadla J. K. Tyla v
Plzni uděleny Ceny srdce zaměstnancům
nemocnic Plzeňského kraje. Práci zdravotníků náleží velký respekt. Většinou ho vyjádří
spokojený pacient a nejbližší kolegové. Jedním ze šesti krajem vlastněných zdravotnických zařízení je i Nemocnice následné péče
Svatá Anna. „Vybírali se nejlepší pracovníci
ve čtyřech kategoriích a navrhovali je přímo
zaměstnanci jednotlivých nemocnic,“ uvedla
Dagmar Špédlová, předsedkyně rady jednatelů
Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.
Cena má tvar skleněné sošky se symbolem
srdce a byla udělena za obětavou, odbornou a
zodpovědnou práci v nemocnici. Oceněnými
zaměstnanci z Plané byly čtyři dámy – Eva
Žantovská (administrativní pracovnice), Věra
Pohlová (všeobecná zdravotní sestra), Barbora Svobodová (ošetřovatelka) a MUDr.
Zlata Šlehoferová (lékařka).

Toto o nich zaznělo při předávání ceny:
Barbora Svobodová – ošetřovatelka
Od studentské praxe ji provází mimořádně lidský přístup k pacientům. Nadto je pracovitá,
spolehlivá a kolegiální.
Věra Pohlová – všeobecná sestra
Pacientům ve volných chvílích pomáhá i nad
rámec pracovních povinností třeba řešením
osobních problémů. Často je nazývána Matkou Terezou.
Zlata Šlehoferová – lékařka
I přes mladý věk je svým přístupem a poctivou
dennodenní prací vzorem a motivací všem
zaměstnancům nemocnice.
Eva Žantovská – administrativní pracovnice
Je jednou z prvních zaměstnanců nemocnice
vůbec. Práci ve zdravotnictví zasvětila celý
svůj profesní život, v němž ji provází spolehlivost, pečlivost a pracovitost.
Martina Němečková

14. května oceněné přijala ve své pracovně starostka města Martina Němečková, aby jim také
poděkovala za jejich obětavou práci.
Foto: město Planá

Foto: Martina Němečková

Odpadkové koše na náměstí
Určitě si většina z vás všimla, že odpadkové
koše na náměstí jsou v poslední době s přicházejícím teplým počasím přeplněné a odpad
se často, hlavně po víkendu, povaluje v jejich
okolí.
Výsypy nádob a odvoz odpadu zajišťuje na
základě uzavřené smlouvy pro město Planá
společnost Ekodepon s.r.o., a to každý týden
vždy v úterý a ve čtvrtek. Zvýšit četnost nebo
doplnit termíny vývozů není z hlediska kapacity svozové společnosti možný.
S udržováním pořádku na náměstí, a ne jenom
zde, tedy vypomáhají i Plánské služby s.r.o.
Provádí každodenní úklid v okolí košů a v případě jejich přeplnění i koše vysypávají.
Abychom měli náměstí hezké, bez povalujícího se odpadu, rozhodlo se vedení města
Planá navýšit počet odpadkových košů.
Než budou nové koše nainstalovány, zajistí
udržení čistoty Plánské služby s.r.o. tím, že
budou koše vysypávat i o víkendu, a to každou
sobotu.
Městský úřad Planá, odbor správní –
úsek životního prostředí

4 | KULTURA & KNIHOVNA
Červen v knihovně
Izrael – vernisáž fotografií
Miroslava Ludvíka

Na začátku března se vydala skupinka plánských občanů na dovolenou do Izraele. O svých
sportovních aktivitách (účast na Jeruzalémském
maratonu) nás již v Plánském měsíčníku infor-

Čítání lidu v KINĚNEKINĚ
Pasování čtenářů

Konec školního roku si již nedovedeme
v naší knihovně představit bez akce „Pasování prvňáčků na rytíře čtenářského řádu“.
Pro všechny žáčky prvních tříd je připravena
malá slavnost, která je odměnou za jejich
celoroční snahu naučit se číst. Knihovna se
proto již několik let zapojuje do celostátního
projektu Knížka pro prvňáčka, aby tak získala
pro všechny plánské prvňáčky knížku jako
dárek za jejich čtenářskou dovednost.

Galerie ve věži

Autor: Miroslav Ludvík
movali. Tentokrát Vás chceme pozvat na putování touto zemí. V pátek 8. června od 17 hodin
se v sále městské knihovny uskuteční vernisáž
fotografií Miroslava Ludvíka, kterou doprovodí promítání dalších zajímavých snímků
z této výpravy. Výstavu si můžete v prostorách
budovy prohlédnout až do konce srpna.

Měsíc s kouzelným sluchátkem

Dětské oddělení knihovny bude v červnu
ve znamení kouzelného sluchátka Macha
a Šebestové ale hlavně jejich autora Miloše
Macourka. V průběhu měsíce se budou moci
děti seznámit s díly tohoto spisovatele, básníka, dramatika a scénáristy, který část své
tvorby věnoval právě jim. Mach a Šebestová,
království pohádek s princeznou Arabelou
a čarodějem Rumburakem nebo opička Žofka
se na vás budou těšit vždy v otvírací době dětského oddělení knihovny. A pokud nám nakreslíte obrázek utrženého kouzelného sluchátka
a odpovíte na dvě soutěžní otázky, sladká
odměna vás nemine! Své obrázky a odpovědi
na otázky přineste do knihovny nebo můžete
minikvíz vyplnit přímo v půjčovně.
Minikvíz:
Jak se jmenoval pes paní Kadrnožkové?
a) Alík
b) Roky c) Jonatán
Jak se jmenovala sestra princezny Arabely?
a) Amélie b) Xenie c) Maruška

Autor: Ivana Vasuková
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Až do poloviny června je prodloužena výstava
obrazů malíře Viléma Baleje. Nenechte si
ve věži ujít jeho originální malby, stejně jako
kresby, které vystavuje Cukrárna U Kostela.
V pátek 15. června v 18 hodin zahájí galerie
další výstavu obrazů.
Malíř Jakub Tytykalo (1984) patří
k nejmladší generaci
umělců – Akademii
výtvarných umění
v Praze ukončil v roce
2014 a od té doby
zájem o jeho práci
roste nejen u nás, ale
i v zahraničí.
V díle Jakuba Tytykala se rozehrává
surrealistická groteska charakterů a gest současných i mytologických postav. Pro své originální tvarosloví
zručně využívá různých výtvarných médií
a postupů – kresbu, sprej nebo akryl na plátně
a vždy dokáže výslednému dílu vtisknout
svou osobitost. Přičemž barevnost obrazů,
spíše tlumená až monochromní, dává divákovi více prostoru pro jeho fantazii – vlastní
dotvoření napovězeného.
Výstava potrvá až do 31. července 2018. Galerie je otevřena každý den (kromě pondělí)
od 14 do 17 hodin.
Dušan Kokaisl

Neděle 10. 6. od 18.00 hod., KinonekinO
– dvorek (zahrádka), vstup od Cukrárny
U Kostela.
Tradiční Čítání lidu plzeňského Divadla MY
se tentokrát představí v Plané a přivezou
s sebou knižní inspiraci na léto. Nechte se
inspirovat co číst na letošní dovolené.
Číst vám budou Renata Vordová (režisérka
divadelního souboru Třetí věk Louny, samostatně působící lektorka seminářů se zaměřením na komunikaci, divadlo, osobnostní
a sociální výchovu pro studenty od deseti
do sta let), Jana Kosová (redaktorka Českého rozhlasu Plzeň, zpracovává reportáže
o aktuálním dění v regionu), Jan Anderle
(externí spolupracovník Českého rozhlasu
Plzeň, moderátor, podílí se na pořadu Vizitka
na Vltavě, pedagog na VOŠ a SPŠE Plzeň).
Čtení doprovodí zhudebněnými básnickými
texty muzikantské duo VY.
Vstupné 80 Kč.
Blanka Borůvková

Informace o akcích v Plané najdete
také na Facebooku. Svou stránku
tam má Město Planá, KINONEKINO,
Kultura v Plané nebo třeba
Římskokatolická farnost Planá.
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Knižní okénko
Monika Stehlíková

ŽIVOT S VYSOKOU INTELIGENCÍ
Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti

V poslední době je čím dál více otevíráno
téma dětí se specifickými poruchami – mezi
ty nejskloňovanější patří bezpochyby ADHD
a poruchy autistického spektra. Také na toto
téma vzniká řada odborných publikací, které
ocení nejen rodiče dětí, ale také pedagogové,
asistenti a další, kteří s dětmi intenzivněji pracují. Co už ale tolik diskutováno není, jsou
děti nadané. Jednak je to proto, že dosud
nebylo nadání vlastně nijak více formulováno
(přežívá představa, že nadaní lidé přece naši

Kosáci Planá
když jsem četla úryvky z vaší knihy, jako bych
četla o svém synovi. Bude mu 19 let. Velmi
si uvědomuje svou izolovanost ve škole. Cítí
se osaměle a prožívá úzkosti až deprese,
neví, kam patří. Jeho kamarád – jediný –
mu nedávno řekl, že ho vlastně nikdo nemá
moc rád. Je mi ho moc líto, ale nevím, jak
mu pomoci. Je moc smutné, že nadané děti
musí prožívat takové věci, jejich dar se pak dá
nazvat danajským.“ (Hana Hoberlová, Brno)
Od Moniky Stehlíkové také vyšla kniha
Nadané dítě – Jak mu pomoci ke štěstí
a úspěchu. Pro zájemce o problematiku více
na www.monikastehlikova.cz. Přednáška
(i s autogramiádou) na téma Nadaní dospělí,
nadané děti proběhne 21. 6. 2018 v Divadle
Kampa v Praze.
Příjemné čtení!
Kateřina Binková, knihovnice

Ve dnech 20.–22. 4. 2018 se divadelní soubor
Kosáci pod vedením Gabriely Berkové zúčastnil regionální přehlídky dětských divadel,
tzv. Tartasu, který se konal opět v Dobřanech
v místním kině „Káčko“. Na této akci vystoupilo a sehrálo svá představení 13 divadelních
souborů z celého Plzeňského kraje. Vystoupil zde např. divadelní soubor Ježkovi voči
z plánské ZUŠ, divadelní soubor Strašidýlko
z Plzně, Ťik-ťak ze Sušic, Křiklouni z Klatov, Jufafak z Horažďovic, Pecky z Domažlic
a další. Většina souborů patřila pod ZUŠ.

Představení Západočeského
divadla v Chebu, Jméno

pomoc nepotřebují), jednak proto, že k problematice nadaných dětí (i dospělých) jsme
zatím nenašli žádnou komplexněji zpracovanou publikaci.
Nyní se nám taková kniha dostává do rukou
a neměla by zůstat bez povšimnutí. Napsala ji
zkušená lektorka a terapeutka Monika Stehlíková, která se tématem nadaných jedinců,
osobnostním rozvojem a meditací zabývá již
dvacet let.
Vysoká inteligence je v povědomí lidí automaticky spojovaná s úspěchem a skvělým životem.
Málokoho napadne, že to ale může být přesně
naopak, že spousta nadaných lidí, pokud
správně neporozumí své odlišnosti, může
prožít nenaplněný život plný utrpení, problémů, nepochopení, odmítání a předstírání.
Velmi chytří lidé se často cítí osaměle, trpí
nedostatkem sebedůvěry a až přílišnou citlivostí a zranitelností. Mívají pocit, jako by
byli z jiné planety. Tím, že mají odlišný způsob
myšlení a prožívání, bývají mnohdy nepochopeni, což vede k ještě většímu uzavírání se
do sebe.
Pro ilustraci uvádím citaci z ohlasů na knihu:
„Mám syna, který patří k nadaným, neboť

Ve středu 20. června se uskuteční zájezd
do divadla v Chebu na představení JMÉNO,
duchaplnou francouzskou konverzační veselohru.
Čtveřice příbuzných a přátel je postavena před
zdánlivě banální úkol: vysvětlit pátému členu
společnosti a nastávajícímu otci Vincentovi,
že pojmenovat synka Adolf není dobrý nápad.
Jak to v tomto žánru bývá, všichni se příšerně
pohádají, vytáhnou na sebe veškeré bolístky
a traumata z minulosti, aby vše nakonec
dospělo ke zdárnému konci.
Autor: Matthieu Delaporte, Alexandre de La
Patellière, překlad: Petr Christov, režie: Petr
Mikeska, výprava: Agnieszka Pátá-Oldak.
Vypravte se s námi do Chebu užít si výlet
autobusem a zábavný večer!
Eva Vanišová, odbor kultury

Vybrat nejlepší soubor nebylo pro porotu
vůbec jednoduché. Nakonec ale první místo
obsadil divadelní soubor ze soukromé ZUŠ
s představením „ Králíci“. Naši Kosáci sehráli
představení „Kde domov tvůj“ a umístili se
hned za nimi. Obdrželi doporučení k postupu
na celostátní přehlídku dětských divadel
do Svitav. Z tohoto umístění máme všichni
velkou radost a touto cestou bychom chtěli
všem pogratulovat a poděkovat jak našim
dětem, tak jejich skvělé učitelce – Gabče
Berkové, která se jim ve svém volném čase
věnuje.
Za rodiče Kosáků Katka Masnerová
„V Dobřanech se mi líbilo a užila jsem si to.
Odnesla jsem si odtamtud pěkné vzpomínky.
Přehlídka divadel byla velmi pěkná a všechny
divadelní spolky hrály velmi dobře a snažily
se. Chtěla bych také pogratulovat vítěznému
divadelnímu spolku, jejich vystoupení se mi
líbilo asi nejvíce. Bylo to originálně a vtipně
zpracované. Měla jsem kolem sebe super lidi,
a to bylo na tom to nejlepší.“
Petra Masnerová ze souboru Kosáci

Foto: Západočeské divadlo v Chebu

Foto: Gabriela Berková
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Ohlédnutí za odhalováním nového památníku v Plané

Festival Holostok slaví 18 let. Přidejte se!
Hudebně-divadelní festival Holostok se stal stálicí západočeské festivalové scény. Letos
navíc během víkendu od 22. do 24. června oslaví svou pomyslnou plnoletost. A oslava to
bude velkolepá: deset hudebních vystoupení, tři divadelní soubory a bohatý doprovodný
program – nově doplněný třeba o projekci českého dokumentu a diskuzi s jeho režisérkou.
První festivalový den začne už tradičně
v areálu barokní fary v půl osmé večer originálním zahájením organizátorů, na které
plynule naváže vystoupení plzeňské kapely
Zoidberg Quintet pohybující se na pomezí
jazzu, latiny a funky. Těšit se můžete také
na zadumanou šestici stojící na soutoku několika hudebních stylů s názvem Na Rozcestí.
Pátek pak završí se svými česko-slovenskými
texty „sourozenecké duo a zpěvačka k tomu“
tvořící kapelu Neřvi mi do ucha.
Sobota nabídne dalších sedm kapel, které
návštěvníky provedou nejrůznějšími hudebními styly i kraji. Den začne s divadelním
uskupením TEArTR RAJDO. To s sebou
do Holostřev veze koncert rytmů, hlasů a čtyř
balad z Kytice Karla Jaromíra Erbena. Během
soboty vystoupí také kapela Foggy Dude s
nádechem irské hudby, písničkáři Cermaque
a Hynek Kočí, okouzlující a odzbrojující

Foto: Michael Kohút

Avokaduo, divocí a energičtí Tygroo, rocková
sestava Lomikar nebo temní Pris.
To všechno protká ještě dvojitá dávka divadelních zážitků v podání souborů Dobrej Matroš z Plané, který přiveze představení Svět
v mojí hlavě, a Tyan s inscenací O Dolfíčkovi
a Vlastě. Druhý festivalový den se můžete
těšit také na promítání dokumentu Hranice
práce a následnou debatu s režisérkou Apolenou Rychlíkovou.
Nebude chybět ani tradiční táborákový oheň,
který se rozhoří, jakmile dozní poslední
kapela. Hudební nástroje proto berte s sebou!
V neděli pak festival završí pro všechny otevřená bohoslužba „plus“ v místním kostele
svatého Mikuláše.
Více informací o festivalu najdete na
www.holostok.cz nebo na Facebooku.
Dominika Píhová, organizátorka festivalu

Foto: Petr Janík
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U nás ve školce
V dubnu proběhla ve školkách pěvecká soutěž NOTIČKA. Děti zpívaly ve třídách a velké
finálové kolo se pak konalo v kině, kam
pozvání přijali rodiče, prarodiče a přátelé.
Úžasné pěvecké výkony hodnotila porota,
a vůbec nikdo jí to nezáviděl. Na závěr porota
vybrala v 1. kategorii tyto zpěváčky: Elišku
Melicharovou, Elišku Roučkovou a Matěje
Sádlíka. Ve 2. kategorii byla úspěšná Barbora
Brabcová, Sofie Černá a Samantha Slovenkai.
Děkujeme a obdivujeme všechny děti, které
vystoupily před tolika diváky a které poprvé
zazpívaly do mikrofonu.

Poděkování patří samozřejmě porotě: Martinu Vrškovi, Petře Vašíčkové, Andree Davidové a Natalii Havlíčkové. Také bych ráda
poděkovala zvukařům Romanu Havlíčkovi
a Martinu Mahdalovi. Velký dík patří také
firmě LUKO servis za odměny pro všechny
naše zpěváčky.
Připravujeme: výlety, vyhodnocení výtvarné
soutěže, olympiádu a na závěr nás čeká
ZAHRADNÍ SLAVNOST, kde oslavíme
DEN DĚTÍ a rozloučíme se s předškoláky.
Lenka Vivodíková, MŠ Planá

SŠŽ Planá se prezentuje v gastronomických soutěžích
V Plzni 11. dubna 2018 se konala pod záštitou Odborné školy výroby a služeb „JARNÍ
KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ“ na téma „POCTA
ZAHRADNICKÉMU ŘEMESLU“. V kategorii kuchař reprezentovala naši školu děvčata
1. ročníku oboru kuchařské práce Anna Buriánová a Sára Rajtmajerová pod odborným
vedením učitelky odborného výcviku a odborných předmětů Bc. Ladislavy Petříkové.
Úkolem soutěžících bylo zhotovit dva různé
druhy studených předkrmů, kdy jeden z nich
musel obsahovat rybu a ve druhém nesměla
být opomenuta zelenina. Druhý soutěžní úkol
spočíval v přípravě složitého salátu, při kterém je nutno použít zahraniční potravinu. Příprava slavnostního stolu na téma „zahradní
slavnost“ byl třetí soutěžní úkol. Soutěžící
museli vše připravit ve stanoveném čase, do
tří hodin. Porota hodnotila techniku zpracování, kreativitu, vzhled a chuť, dodržení
témat i originalitu pokrmů. Soutěžící dostávali
body i za čistotu svého pracoviště, hygienu
a bezpečnost práce. Body naopak mohli ztratit například za nedodržení časového limitu.
Soutěžící žákyně připravily:
– marinovaného lososa plněného pošírova-

ným křepelčím vejcem a avokádem, limetkový dip, jedlé květy;
– cuketový tartar s bazalkovým pestem, tvarohový nok, rakytníkový med;
– rýžový salát s kurkumou a mangem, doplněný rozinkami, podávaný s kokosovým
čatní.
V konkurenci ostatních žáků z dalších devíti
škol dokázaly, že jsou schopny zvládnout
nelehké menu ve stanoveném čase, zvládnout
zásady hygieny a bezpečnosti práce a dokážou
si organizovat práci i bez přímého vedení učitele. Žákyně dosáhly na stupně vítězů a získaly
1. místo. Za skvělou reprezentaci školy jim
patří veliké poděkování a velká gratulace.
Za SŠŽ Planá Bc. Ladislava Petříková

26 let společného
partnerství škol
Tento týden opět stvrdily tři školy své dlouholeté partnerství – Střední škola živnostenská
v Plané, Střední hotelová škola v Mariánských
Lázních a Staatliche Fachberufschule Wiesau
společným setkáním v Mariánských Lázních. Školy opět dokázaly, že je spojuje nejen
dlouholetá minulost, ale především plány
do budoucna – a sice plány opravdu profesionální. Po letech sbližování, sportovní a kulturní výměny dochází k výměně žáků přímo
do studijních oborů v druhé zemi.
Program, který každým rokem pro další dvě
školy připraví vždy jedna partnerská škola,
letos zahrnoval návštěvu Goethova Musea,
velmi zajímavou procházku společným koridorem lázeňských domů, turnaj v bowlingu
a byl zakončen slavnostní tabulí v restauraci
SHŠ, kde se obsluhy ujali žáci a pedagogové.
Ředitelé všech tří škol poděkovali za dlouhodobou spolupráci a načrtli plány do budoucna.
Uvedli, že naše regiony se velmi profesně
a infrastrukturou sblížili, a to dává nové šance
výměně žáků a stážím pedagogů. „V této převratné době je nutné využít všechny šance
k získání konkurenční výhody regionu, který
byl dlouhá léta na okraji zájmu a uděláme vše
pro to, aby se to podařilo,“ uzavřel setkání
Dr. Wolfgang Eckstein, ředitel Fachberufschule Wiesau. Příští setkání v roce 2019
připraví SŠŽ v Plané a jeho tématem bude
jazykové sbližování.
Ing. Vladimír Kasík

SŠŽ vyšle absolventy na pokračující studium
V příštím školním roce vyšle Střední živnostenská škola v Plané své dva absolventy oboru
Cukrář C3 na pokračující studium Hotela Tourismusmanagement do BS Wiesau. Oba
žáci byli na SŠŽ výbornými studenty a jejich
studium lze jen doporučit.
„Je to skutečnost, kterou jsme si dlouho přáli
a pracovali na ní,“ sdělila Ing. Petra Pechová,
zástupce ředitele pro praktickou výuku.
„V novém školním roce 2018/2019 nastupují
naši žáci ke studiu maturitního oboru v Horní
Falci v sousedním Bavorsku, jen necelých 40 km
od Plané. Nová doba skýtá nové možnosti a přeshraniční spolupráce tak výborně funguje. Znalost němčiny je samozřejmým předpokladem,
a pokud oba žáci studium dokončí, budou mít
maturitu v oboru Cestovní ruch a zároveň kredity
pro návazné bakalářské studium v Německu.
Školné platí stát a lze žádat i finanční podporu na

ubytování,“ uzavřela Pechová. Tento případ je
jednou z prvních vlaštovek fakticky fungující
spolupráce škol v oblasti nástavbového přeshraničního vzdělávání a lze si jen přát, aby jej
ostatní školy a instituce následovaly.
Ing. Vladimír Kasík

Foto: Vladimír Kasík

SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
se koná

ve čtvrtek dne 7. června. 2018 od 17.00 hodin
v budově ZŠ Na Valech
Foto: Ladislava Petříková

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách školy www.zs-plana.cz
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Slovo občana
Reaguji na článek Slovo starostky v Plánském
měsíčníku č. 4 z dubna letošního roku, kde
starostka města nám občanům sděluje, že
patříme k nejlépe hospodařícím obcím v ČR.
Rating je tak podle ní objektivní nástroj, jak
hodnotit práci zastupitelů v oblasti hospodaření a rozvoje města.
Rating je pouze jednou z mnoha možností jak
posuzovat hospodaření obce. Ale pouze jednou.
To, že mám chvalitebný rating, neznamená, že
nemohu mít rozbité chodníky a špatnou infrastrukturu. Rating hlavně vyjadřuje schopnost
dostát svým finančním závazkům.
K čemu nám je však tento rating, který by měl
být využíván k čerpání dotací a úvěrů, když
naše obec tyto nástroje vůbec k dalšímu rozvoji

obce neuplatňuje. Obec naše finance nešetří. Je
to stejné, jako když si koupím luxusní plesové
šaty a na žádný ples nikdy nejdu.
Ke zveřejněnému grafu Vývoje rezervního
fondu města naprosto postrádám údaj o výši
příjmů obce ze státního rozpočtu. Oproti roku
2010 má naše město příjem od státu, díky
dobré ekonomické situaci, takřka dvojnásobný. Je to mimo jiné vlivem dobrého výběru
daní, vyšší zaměstnanosti a zvýšení minimální
mzdy. V letošním roce tak obce v ČR dostanou o dalších 8,5 miliardy navíc. Předchozí
starosta a starostové museli hospodařit s příjmem polovičním, někdy i třetinovým. Není
to tedy díky jenom „dobrému“ hospodaření
města.

Závěrečné přirovnání hospodaření k rodině
s měsíčním příjmem 50 tisíc a má našetřeno
půl milionu, mi přijde takřka scestné. Paní
starostko, ta rodina (a kolik jich s příjmem 50
tisíc měsíčně v Plané je) musí platit daně ze
svých příjmů, platit veškeré náklady na živobytí, ošacení pro sebe a své děti a nemá ani
korunu daňových příjmů jako obec. Jestliže
tedy, nemá podle Vás půl milionu našetřeno,
neumí tedy jako naše obec dobře hospodařit.
Takové přirovnání není určitě na místě. Celkem mne to rozladilo.
Eva Kadlecová

jsou sdílené daně. Zvýšily se o 25 %. Hlavním příjmem rodiny je mzda například dvou
lidí. Průměrná mzda se rovněž zvýšila o 25 %
a činí v letošním roce 31,6 tisíc Kč. Rodina má
své výdaje, město rovněž. Nenapsala jsem, že
ta rodina, která nemá našetřeno půl milionu
korun, hospodaří špatně, protože bych si nikdy
nedovolila hodnotit finanční situaci našich
občanů, ale hodnotila jsem pouze naše město.

Nevím, co myslí paní Kadlecová luxusními plesovými šaty. Pokud je tím myšleno
například náměstí, kino, městský park nebo
jiná větší investiční akce, tak z jejího hodnocení mám radost. Na pětitisícové město je to
opravdu luxus. Nesouhlasím však, že si tyto
šaty nikdo neobléká. Tyto prostory využívají
snad všichni občané Plané.
Martina Němečková

Text nebyl redakční radou ani korektorem
upravován a je otištěn beze změn.

Reakce starostky
Již několik měsíců se šíří městem „Slovo
občana“, které pravidelně obsahuje nepravdy.
Podepsán je pan Kadlec, který byl několikrát
opakovaně upozorňován, že uvádí nepravdy.
Tentokrát je pisatelem paní Kadlecová, ale
forma se nemění. Jsou uváděny nepravdy
a mně jsou vkládána do úst slova, která jsem
nikdy neřekla. Někteří občané zřejmě nejsou
rádi a nechtějí vidět, že se našemu městu daří.
Možná to souvisí s tím, že je před volbami a já
bych znovu ráda kandidovala.
To, že rating měst, jehož výsledky můžete
najít na www.informaceoobcich.cz, je objektivní nástroj, jak hodnotit hospodaření měst
a tedy i práci jeho zastupitelů, uvádí ekonomové, kteří se touto problematikou zabývají.
Nejedná se tedy o subjektivní posouzení starostkou, ale o objektivní ekonomická data.
K infrastruktuře musím uvést, že v posledních
sedmi letech (období, kdy jsem měla možnost
ovlivňovat hospodaření města) jde pravidelně
mnohem více finančních prostředků například
na rekonstrukce komunikací nebo obměnu
vodovodní sítě než v minulosti. Žádné město
nemá v daný okamžik všechny silnice v perfektním stavu, ale každý rok se v Plané připraví a realizuje několik větších rekonstrukcí
a mnoho drobných oprav. Celkový přehled
naleznete v úvodním článku.
Paní Kadlecová uvádí, že naše město nevyužívá dotace. Toto tvrzení rovněž není pravda.
Výčet těch největších projektů realizovaných
a spolufinancovaných z dotací naleznete
v úvodním článku.
Jediné s čím mohu v článku paní Kadlecové
souhlasit je, že se zvýšily tzv. sdílené daně,
které tvoří asi 60 % příjmů měst. Ne však
dvojnásobně či trojnásobně, jak je v jejím
článku uvedeno, ale zhruba o 25 % a všem
městům stejně. Pokud je tedy ve statistikách
uvedeno, že naše město je jediné ze tří měst
v Plzeňském kraji, která dosahují druhého
nejvyššího stupně ze sedmi možných stupňů,
hospodaří ve srovnání s ostatními městy (5–10
tisíc obyv.), která mají stejný příjem od státu,
skutečně velmi dobře.
Závěrečné srovnání hospodaření města
a rodiny je možné. Hlavním příjmem měst

Město Planá v křížovkách
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Zdarma vám předem spočítáme, kolik přesně

Zdarma vám předem spočítáme, kolik přesně
ušetříte.
ušetříte.

Budete mít stejné výhody jako naši ostatní zákazníci.

Budete
mítnimi
stejné
výhody
jako
naši ostatní
Jsou mezi
Město
Planá,
Chodová
Planá,zákazníci.
BezdruJsou
Město
Planá, Chodová Planá, Bezdružice,mezi
Bor animi
stovky
dalších.
žice, Bor a stovky dalších.
Pište marie.sadkova@ﬂea.cz, volejte 725 714 725.

Pište
marie.sadkova@ﬂea.cz,
Určitě
budete mile překvapeni. volejte 725 714 725.
Určitě budete mile překvapeni.
Nebo snad máte nějaký důvod proč zbytečně

platitsnad
víc? máte nějaký důvod proč zbytečně
Nebo
platit víc?

www.ﬂea.cz

www.ﬂea.cz

Koupím

zahrádku v Plané
Telefonní kontakt: 607 549 189

Dětské zboží, bytový textil, záclony
program pro alergiky, punčochové zboží
spodní prádlo
Matrace, chemická čistírna oděvů,
čištění peří, šití dek a polštářů
MARTA DOUBKOVÁ
Nám. Svobody 15, 348 15 Planá
Mobil: 731 577 767

Chcete inzerovat
v Plánském měsíčníku?
Napište nám na
e-mail planskymesicnik@muplana.cz.
Nabízíme inzerce v rozmezí
od 176 do 870 korun.
V případě, že máte speciální požadavky
na formát vaší reklamy, napište nám radši
s předstihem. Uzávěrka na další měsíc je vždy
15. den toho předchozího.
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ČERVEN 2018
Místo konání

Datum

Den

Čas

Název akce

okolí rybníku Regent

3. 6.

ne

11.00

Výlet na kosatcovou louku – na kolech přes Drmoul
a Broumov s M. Antropiusem, sraz před knihovnou
v Plané

vstup volný

KINONEKINO – dětské
kino

3. 6.

ne

16.00

Auta 3 – promítání pro děti / animovaný,
dobrodružný, rodinný film / USA 2017 / 100 min. /

50 Kč

kostel sv. Petra a Pavla

5. 6.

út

18.00

Absolventský koncert – ZUŠ Planá

KINONEKINO

7. 6.

čt

18.00

Spirituální inteligence – čtvrtá z řady přednášek
oblíbeného terapeuta a kouče Honzy Vojtka

městská knihovna

8. 6.

pá

17.00

Izrael – vernisáž fotografií Miroslava Ludvíka

KINONEKINO

8. 6.

pá

19.00

Není Filip jako Filip – představení divadelního spolku
Komedyjanti z Tachova

80 Kč

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

Kinonekino – zahrádka
(vchod od cukrárny)

10. 6.

ne

18.00

Čítání lidu – letní knižní inspirace. Číst bude skupina
MY a zhudebněné básně zahraje kapela VY z Plzně

80 Kč

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

KINONEKINO –
KINOKAVÁRNA

12. 6.

út

20.00

Nejtemnější hodina – drama / film historický, životopisný, válečný / USA, Velká Británie 2017 / 125 min.

90 Kč

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

KINONEKINO –
KINOKAVÁRNA

13. 6.

st

20.00

Hastrman – romantický thriller / hrají: Karel Dobrý,
Simona Zmrzlá, Jiří Lábus a další / Česko 2018 /
100 min.

90 Kč

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

KINONEKINO –
KINOKAVÁRNA

14. 6.

čt

20.00

Sedm životů – Sci-Fi, thriller, akční / USA, Velká
Británie, Francie, Belgie / 2017 / 123 min.

90 Kč

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

Galerie ve věži

15. 6.

pá

18.00

Vernisáž výstavy – Jakub Tytykalo, kresba, sprej
a akryl. Doprovodný program:
KINONEKINO – koncert

vstup volný

Infocentrum, tel.: 374 792 721
Odbor kultury, tel.: 728 488 039

kostel sv. Petra a Pavla

19. 6.

út

18.00

Závěrečný koncert – ZUŠ Planá

vstup volný

ZUŠ Planá, tel.: 603 523 442

Západočeské divadlo
v Chebu

20. 6.

st

17.40/17.50

KINONEKINO

21. 6.

čt

18.00

městský park v Plané

23. 6.

so

Zájezd na divadelní představení JMÉNO
– konverzační veselohra, studio d

Vstupné

vstup volný
140 Kč
vstup volný

Kontakt
Infocentrum, tel.: 374 792 721
Odbor kultury, tel.: 728 488 038
Infocentrum, tel.: 374 792 721
Kinonekino, tel.: 371 439 910
ZUŠ Planá, tel.: 603 523 442
Infocentrum, tel.: 374 792 721
Kinonekino, tel.: 371 439 910
Infocentrum, tel.: 374 792 721
Městská knihovna, tel.: 374 792 721

250 Kč *

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

Veřejná prezentace autorů – oceněného architektonického návrhu v soutěži na řešení ulice Dukelských
hrdinů v Plané

vstup volný

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

11.00–21.00

SETKÁNÍ PLANÝCH – sportovní utkání, kulturní
program, vystoupí kapela KATAPULT revival a další

vstup volný

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

vstup
volný

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

Průběžné akce
Galerie ve věži

27. 4.–
6. 6.

út–ne

14.00–17.00

Vilém Balej – výstava OSOBNÍ RIZIKO ve věži
u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plané

Galerie ve věži

15. 6.–
17. 7.

út–ne

14.00–17.00

Jakub Tytykalo – výstava. Kresba, sprej a akryl na
plátně

10/15 Kč

Infocentrum, tel.: 374 792 721
Odbor kultury, tel.: 728 488 039

koncert
350 Kč

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

vstup volný

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

120 Kč

Infocentrum, tel.: 374 792 721
Odbor kultury, tel.: 728 488 039

Připravujeme na ČERVENEC
Svatá Anna u Plané

27. 7.

pá

12.00–19.00

12.00–18.00 Barokní pouť – hudba, divadlo, posezení / 18.30 setkání s M. Nostitz / 19.00 In Concerto

náměstí Svobody

28. 7.

so

10.00–17.00

POUŤ SV. ANNY – vystoupí CHODOVARKA, další
kulturní program, divadla a tvůrčí dílny pro děti

koupaliště Planá

28. 7.

so

18.00–22.00

Koncert skupiny Vintage Wine a Ozzy revival

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 a rezervace na * označené akce najdete v infocentru v budově městské knihovny				
KINONEKINO, tel.: 371 439 910 (informace z kina podáváme hodinu před začátkem programu)				
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