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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
ráda bych vám na začátku nového roku popřála hlavně pevné zdraví, životní optimismus
a hodně štěstí. Přeji vám také hodně úspěchů
jak v pracovním, tak v osobním životě. Našemu městu bych ráda popřála hodně spokojených občanů. Také mu přeji, aby se i nadále
rozvíjelo a bylo ještě komfortnějším místem
pro život. Nový rok s magickým číslem 2020
měli mnozí možnost společně přivítat 1. ledna
na náměstí. Ráda bych pozvala ty z vás, kteří
mají rádi společenské akce, na první novoroční
ples města, který jsme připravili jako symbolické zahájení kulturního roku 2020 v Plané.
Více o plese se dozvíte uvnitř čísla a já se

budu těšit, že se tam s některými z vás setkám.
Minulý měsíc zastupitelstvo města schválilo
rozpočet na rok 2020. I po velkých investicích
v minulých letech zůstává v rezervním fondu
města téměř 100 milionů korun, tedy dostatek
finančních prostředků do dalších let. Tomu
odpovídá i strategie našeho hospodaření. Jsou
připravovány poměrně rozsáhlé projekty – například rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů,
další parcelace s asi 70 pozemky, rekonstrukce
Tachovské ulice, nový kruhový objezd na výjezdu do Chodové Plané, prostor před vlakovým nádražím apod. Realizace zmiňovaných
investic by mohla začít v horizontu 2–3 let.
V příštím roce bude například rekonstruo-

vána ulice Na Valech, vznikne nová zahrada
v Mateřské škole Havlíčkova, hasičům bude
pořízeno nové hasičské auto a bude dokončena
rekonstrukce budovy polikliniky. Jsem ráda, že
většina zastupitelů podpořila rozpočet, jehož
jedna třetina je určena právě na investice.
Začátek roku nám dává možnost nejen zamyslet se nad rokem minulým, ale také vyslovit
přání pro rok příští. Přejme si společně, abychom žili v úctě, toleranci, nacházeli k sobě
cestu a porozumění pro druhého. Přejme si
dobré zdraví, štěstí a ať se nám společně
v roce 2020 daří dobře.
Vše nejlepší v roce 2020 přeji vám všem.
Martina Němečková
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Oslava 100 let narozenin paní Boženy Švejdové
Pár dnů před Štědrým dnem se konala na městském úřadě malá sláva velkého životního
jubilea. Paní Boženě Švejdové tu přála paní starostka Martina Němečková a pan místostarosta Pavel Nutil ke krásnému stému výročí narození.
Maminka pěti dětí se narodila 24. prosince
1919 v Životicích, obci spadající do okresu
Plzeň-jih, jako Božena Melicharová
Obecnou školu vychodila v obci Kotouně,

měšťanskou školu v Kasejovicích. Vzhledem k tomu, že měla mladšího sourozence,
nemohla jít studovat, a tak ve svých 14 letech
začala sloužit v lékárně v Kasejovicích.

8. listopadu 1947 se vdala za Jana Švejdu
a společně se přistěhovali do Chodové Plané.
O dva roky později, již se synem Janem, se
přestěhovali do Plané, kde se jim narodili další čtyři děti a odkud paní Švejdová nechtěla
nikdy odejít.
Ráda četla, pletla a vyšívala. S manželem často chodili do kina. S pokračujícím věkem už
se nemůže svým koníčkům věnovat. Ještěže
jí může dělat radost její velká rodina.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Foto: Petra Tomášková

Proměna Pečovatelské služby Planá
Vnímání pečovatelské služby je ze strany
laické veřejnosti mnohdy zkreslené. Lidé si ji
často vybaví jen jako službu rozvážející obědy. To je však mylný obraz. Spektrum činností, které je pečovatelská služba schopna svým
uživatelům poskytnout, je mnohem širší.
Zaměstnanci pečovatelské služby poskytují
pomoc v oblasti sebeobsluhy, hygieny, při
přípravě a konzumaci jídla nebo při úklidu
domácnosti. Pomoc může být poskytována na různé úrovni, od drobné výpomoci
až po pomoc s téměř každým úkonem, a to
i opakovaně během dne.
Pečovatelská služba je službou poskytující odbornou, specializovanou pomoc. Jde o doplněk přirozených zdrojů osoby, její rodiny a veřejně dostupných služeb. Z toho vyplývá, že
pečovatelská služba není poskytována všem,
kteří splní věk nebo místo bydliště. Je určena osobám, které nemohou svou nepříznivou
sociální situaci řešit pomocí výše zmíněných
zdrojů. Současně nesmí nahrazovat nabídku
běžně dostupných firem, jako je manikúra/pedikúra, kadeřnické nebo úklidové služby.
Od roku 2020 přichází Pečovatelská služba

Planá s novou vizí poskytování svých služeb. Tato vize vychází z předpokladu, že
úkolem kvalifikovaných zaměstnanců pečovatelské služby je skutečná péče o daného uživatele. Ten není pouze objektem péče,
ale i nadále se v rámci svých možností podílí
na svém životě. Tomu odpovídá i rozsah konkrétní pomoci. Je vždy individuální a pouze
v takovém rozsahu, který je nezbytný.
V průběhu několika let bude pečovatelská
služba v souladu s touto vizí realizovat takové kroky, aby efektivně podporovala možnost člověka žít ve svém domácím prostředí
namísto odchodu do pobytového zařízení.
Prvním z těchto kroků je zrušení komerčně
poskytované služby pedikúra. Tento úkon byl
dosud poskytován velkému množství osob,
což v důsledku znamenalo, že zaměstnanci
neměli dostatečný prostor na odborné pečovatelské úkony pro lidi s vyšší mírou závislosti na péči.
Informace o dalších krocích, stejně jako
o konkrétních formách pomoci, Vám postupně přineseme v následujících číslech měsíčníku.

Z plánské farnosti
Setkávání u katolíků mimo pravidelný pořad:
Středa 1. 1. 2020 – 11:00 hod. – Planá; P. Marie, Matky – mše sv. začátku roku.    
Pátek 3. 1. – 16:30 hod. – adorace, mše sv. a spolčo mládež-stářež.                        
Sobota 4. 1. a ještě 11. 1. – 9:30 hod. – Tříkrálová koleda v Plané a okolí – koledníci,
hlaste se včas, a také dospělí průvodci sbírky pro Charitu.
Odměna bývá sladká!  Koledníci, potřebujeme vás. Oděvy králů máme.                                                                  
Neděle 5. 1. – mše sv. v nedělním pořádku s žehnáním darů vody, křídy, kadidla.
Jaroslav Šašek, plánský farář

Foto: Petra Tomášková

Adventní posezení
Dne 7. 12. se členové plánské organizace
Svaz tělesně postižených zúčastnili adventního posezení v objektu Stiftlandwerkstätten
St. Elizabeth. Posezení pořádala Selbsthilfegruppe Behinderte und Nichtbehinderte z Tirschenreuthu, která je partnerskou organizací
plánské organizace. Zúčastnilo se asi 200
osob – členové uvedené organizace a hosté.
Bylo připraveno bohaté občerstvení. O program se postarali tirschenreutští a přispěli
k němu i plánští. Objevil se také Mikuláš se
svým doprovodem. Rozdával dárky a nezapomněl ani na hosty z Plané. Rozdal jim deštníky s logem organizace. Plánští ovšem také
přivezli dárky pro své přátele.
A ještě něco o Stiftlandwerkstätten. Jde o zařízení, které zaměstnává postižené. Jsou zde
montážní dílny, kde se například montují lékárničky pro BMW, oddělení kovu s různými
recyklačními programy, prádelna, která vypere denně 1 000 kg prádla, například pro hotely
(Sibyllenbad). Kuchyň uvaří denně 1 200 až
1 400 jídel pro školy, mateřské školky a kantýny podniků. Zařízení zaměstnává 200 zdravotně postižených z celého okresu. Současně
zde má svůj program 30 těžce postižených
osob, které se nemohou účastnit pracovního
procesu. Ti vzdálení jsou sváženi mikrobusy
Řádu maltézských rytířů. Vedle postižených
zde pracuje 70 dalších pracovníků.
Plánská organizace chystá pro příští rok jistě
zajímavou exkurzi do uvedeného zařízení.
Michaela Vrzalová

ZPRÁVY Z MĚSTA | 3

Plánský měsíčník 1/2020

Rozhovor s Florianem Winklmüllerem
Za dobrým divadlem
není z Tirschenreuthu
nutné jezdit jinam
Co pro vás znamená kvalita? Když vás poslouchám, a vaše představení jsem žádné
neviděl, věnujete se tématům pro spíše intelektuální publikum. Kdo je tedy cílová
skupina a co pro vás jsou znaky kvality?
Chceme dělat náročné divadlo. To znamená, že lidé vyjdou ven a o hře si mají
potřebu povídat. Nechceme se věnovat
povrchní zábavě. Naším cílem je vzbudit
u lidí zvědavost, aby se těšili na divadlo
a zajímavé obsahy.

Ale to, co nabízíte, není moc pohodlné…
Co znamená pohodlné? Mě tato témata baví.
Člověk se sám hodně naučí, když se takovými tématy zabývá. Když hrajete divadlo,
pojednáváte určité téma z různých úhlů pohledu. Když hraji určitou roli, musím téma
nebo nějaký konflikt ukázat ne ze svého pohledu, ale z pohledu někoho, koho hraji. Musím to zahrát srozumitelně pro další postavu
a pro publikum. Totéž potřebujeme v realitě.
Nemít předem daný postoj ve stylu „tak to
bylo vždycky a navždy tak zůstane“, ale dát
si práci podívat se na téma, ať už jakékoli,
z různých úhlů pohledu. Zabýváte se pak
otázkou, proč někdo určité věci vidí jinak,
než je vidím já. Proto jsem přesvědčen, že

divadlo je hodně přínosné pro mladé lidi.
Myslím si, že by divadlo mělo být povinným předmětem ve školách. Mladí lidé
by měli nejdříve poznat sami sebe, získat
sebevědomí, získat schopnost postavit se
na pódium před jiné lidi, ať je jich deset,
padesát, nebo přes sto. Divadlo potřebuje
týmovou práci. V divadle si lidé pomáhají.
Není vám k ničemu, když máte jednoho
výtečného herce, hvězdu, když ostatní jsou
špatní.
Část rozhovoru z knihy Jan Šícha, Na pomezí: Rozhovory v Plané a Tirschenreuthu,
která je k dispozici v infocentru.
Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury

Odpady, odpady, odpady…
Zastupitelstvo na své prosincové schůzi rozhodlo o změně obecně závazné vyhlášky Ekodepon. Je to v podstatě naše vlastní firma
o poplatku za komunální odpad. Po několika letech tak dojde k citelnému nárůstu cen (jejím 100% vlastníkem je Sdružení obcí Čerznámek na popelnice.
nošín). Nedá se říci, že naše výdaje v této obPokusím se zde nastínit, jak a proč jsme k kového množství odpadu. Snahou vždy bylo, lasti jsou nadprůměrně vysoké. Provedl jsem
uvedenému zvýšení dospěli a jak celý systém aby celý systém odpadového hospodářství byl si srovnání, jaké jsou roční výdaje na hospolikvidace odpadů funguje.
finančně vyrovnaný, tj. aby se rozdíl mezi pří- daření s odpady přepočtené na jednoho obNa likvidaci komunálního odpadu, který je na jmy a výdaji rovnal nule. A na tomto principu čana u několika měst v našem regionu. Tyto
výdaje se většinou pohybují mezi 1 100 až
území našeho města vyprodukován, budeme je postavena i nově schválená vyhláška.
muset v letošním roce z rozpočtu města vydat Jak se vlastně dospěje k cenám jednotlivých 1 200 Kč za občana, my jsme někde uproodhadem asi 6,4 mil. Kč. Toto číslo se skládá známek na popelnice? Známe předpokláda- střed. Nabízejí se ale jiné zajímavé otázky:
zhruba z následujících položek: svoz popel- nou celkovou částku, ke které potřebujeme K čemu jsou nám vlastně kontejnery na
nic a většiny odpadkových košů 2,14 mil. dospět, aby bilance byla vyrovnaná. Tato bioodpad (když vlastně nijak nepřispívají ke
Kč, nakládání se separovaným odpadem 2,54 částka se vydělí předpokládaným celkovým snížení množství směsného odpadu, jak zněl
mil. Kč, provoz sběrného dvora 1,0 mil. Kč, objemem vyvezeného dopadu. Výslednou ce- původní úmysl)? Jaký ekonomický smysl má
bioodpad 0,24 mil. Kč, mobilní svoz odpadu nou v Kč/litr se vynásobí příslušné velikosti v současné chvíli rozšiřování třídění odpadu?
0,12 mil. Kč, vývoz ostatních odpadkových nádob. Aby to nebylo tak jednoduché a aby Musíme mít i v místních částech kontejnery
košů (parky, hřiště, rozhledna, Homole, Sv. to bylo spravedlivěji rozděleno, jsou urči- na papír? Atd., atd.
Anna atd.) 0,34 mil. Kč.
tými koeficienty ještě dále navýšeny ceny u Předpovídat v odpadovém hospodářství ČR
Proti tomu jsou příjmy za separaci – 0,9 mil. nižší frekvence vývozů a u menších nádob. další vývoj je silně ošidné, neboť zatím stále
Kč. Rozdíl mezi výdaji a příjmy potom činí Byly ještě používány koeficienty, které zvý- nebyla schválena velká novela zákona o odcca 5,5 mil. Kč.
hodňovaly velké nádoby, ale od těch jsme se padech (byť se připravuje už 11 let).
A jsme u zásadní otázky: Z čeho má být tento rozhodli pro letošní rok upustit. Navýšení po- Ovšem určitě stále platí otřepané konstatovározdíl uhrazen? K dispozici jsou dva zdroje platku u velkých nádob je tak procentuálně ní, že nejlepší odpad je takový, který vůbec
nebyl vyprodukován.
– městský rozpočet a poplatky od občanů. A vyšší než u nádob menších.
Pavel Nutil,
poměr zapojení obou těchto zdrojů je to, oč Většinu operací spojených s likvidací komístostarosta
tu běží.
munálního odpadu pro nás vykonává firma
V České republice existují zatím paralelně
dva způsoby, jak stanovit poplatek za komu- Výsledné ceny se zaokrouhlí na padesátikoruny a vyjde z toho tato tabulka:
nální odpad. První z nich je podle zákona o
místních poplatcích. Zde je stanoven poplatek
Velikost nádoby
1×7
1 × 14
1× měsíc
Kombin. vývoz
na každého trvale žijícího občana. Do tohoto poplatku se mohou skutečné výdaje obce
60
1 550
1 100
promítnout pouze částečně. Jeho maximální
zákonná výše je v současné chvíli 1 000 Kč
ročně.
110
4 750
2 750
3 750
Druhý způsob je poplatek podle zákona o
odpadech. Zde se platí ne za občana, ale za
nemovitost, výše poplatku nemá žádný strop
120
4 400
2 500
3 400
a výdaje obce do něj mohou být promítnuty
celé. Každý z obou způsobů má své výhody
i svá slabá místa. Naši zastupitelé se již před
240
8 650
4 950
lety rozhodli postupovat podle zákona o odpadech, tedy tím druhým způsobem. Domní1 100
39 750
22 650
váme se, že toto rozhodnutí bylo správné a že
tento způsob více přispívá ke snižování cel-
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Děkujeme...
Letošní výročí – 30 let od sametové revoluce
– jsme si připomněli a oslavili nejen v naší republice. Slavilo se i jinde po světě. O jedné takové akci, která určitým způsobem má vazbu
na Planou, by chtěl informovat tento článek.
Několikadenní oslava se konala ve významném německém městě Frankfurt nad Mohanem. Uspořádali ji místní čeští krajané spolu
s Českou školou bez hranic Rhein-Main.
V neděli 17. listopadu 2019 dopoledne byla
sloužena v císařském chrámu (Kaiserdom)
slavnostní česko-německá bohoslužba. Mši
sloužil děkan města s plánským farářem
Jaroslavem Šaškem. Mše v českém jazyce
byla v tomto kostele sloužena vůbec poprvé
(po 663 letech), přestože se do jeho historie
velmi významně zapsal český král a římský
císař Karel IV. Ten ve Zlaté bule v roce 1356
uzákonil, že Frankfurt bude korunovačním
místem římských císařů a králů.
Další českou stopou je to, že kostel vystavěl architekt Madern Gerthener, který se
jako učeň pod vedením Petra Parléře podílel
na výstavbě katedrály sv. Víta v Praze.
Mše připomněla klíčové okamžiky česko-německých dějin, zazněly zde vzpomínky
na 17. listopad 1939 a 1989 nejen z pohle-

KINONEKINO 2020
du české a slovenské komunity, ale také se
zasazením událostí do evropského kontextu.
Na průběhu mše se aktivně podílely také děti
českých krajanů. Po jejím ukončení proběhla v češtině komentovaná prohlídka kostela
včetně výstupu na věž a zpřístupnění prostor,
které jsou jinak veřejnosti uzavřené.
Bohatý program pana Šaška ale začal už v sobotu 16. listopadu. Nejdříve se zúčastnil akce
zasazení Lípy Václava Havla v místním parku, poté setkání v evangelickém sboru, kde
místní děti bořily „Berlínskou zeď“, vystavěnou z krabic, dospělí diskutovali na téma
disent, což je velmi zajímalo, a nakonec si
všichni společně pochutnali na párcích v rohlíku – těch pan Šašek přivezl z Plané 150.
Další akce a jeho setkání s krajany pokračovaly celou sobotu i neděli, a jak pan Šašek řekl,
byl z toho všeho nadšený a zároveň smutný
z poznání, že Čechům v Německu jde o naši
zemi a svobodu mnohem víc než nám zde.
Jistě hovořím za řadu plánských občanů, že
můžeme být hrdí na to, že plánskému panu
faráři se dostalo takové pocty uctít tak významný svátek a na tak významném místě.
Děkujeme mu za jeho lidství a skromnost.
Michaela Mertlová

Prostředky získané z dotačních titulů v roce 2019
Město Planá v letošním roce podávalo přes
dvacet žádostí o dotace, kdy získané zdroje
pomáhají hradit investiční i neinvestiční výdaje rozpočtu. U některých žádostí jsme nebyli úspěšní. V následujícím textu vás chci
seznámit s dotacemi, které se podařilo v letošním roce obdržet.
Z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu nám bylo zasláno 4,828 mil. Kč
na výkon státní správy, 160 tis. Kč na volby do Evropského parlamentu a 12,25 tis.
Kč na první práce spojené se sčítáním domů
a bytů.
Z ministerstva vnitra jsme obdrželi pro hasiče
za zásahy mimo územní obvod částku 46 tis.
Kč na krytí pohonných hmot, na zajištění akceschopnosti částku 210 tis. Kč, dále zdroje
z GŘ HZS na rekonstrukci požární zbrojnice
ve výši 2,025 mil. Kč. Z ministerstva kultury
částku 595 tis. Kč na udržovací práce bývalého hotelu Černý medvěd a dokončení fasády
fary v Plané. Z ministerstva práce a sociálních
věcí podporu v oblasti sociální práce ve výši
necelých 150 tis. Kč. Přes rozpočet města prochází i dotace z ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, kdy základní škole
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z operačního programu Výzkum, výchova
a vzdělávání byla poskytnuta částka 2,316
mil. Kč a mateřské škole ze stejného programu částka 670 tis. Kč.
Plzeňský kraj naši činnost též podporuje, a to
formou dotací z různých programů. Nejvýznamnější je částka 1,1 mil. Kč na platy pracovnic pečovatelské služby, dále 20 tis. Kč
na vybavení, což bylo použito na nákup termoportů a zařízení na žehlení prádla. Na regionální funkci knihovny bylo použito 110,53
tis. Kč, především na nákup knihovního fondu
a náklady s tím spojené. Dům dětí a mládeže
obdržel částku ve výši 50 tis. Kč na jejich aktivity a za výsadbu stromů na Bohušově vrchu
je nám přislíbena částka 28 tis. Kč, ale dosud
nám nebyla přeposlána. Plzeňský kraj podpořil investiční dotací i rekonstrukci požární
zbrojnice ve výši 1,35 mil. Kč a částkou 325
tis. Kč rozšíření kamerového systému města
Planá.
V roce 2019 město Planá získalo na dotacích
částku skoro 14 mil. Kč, což představuje asi
10 % příjmů rozpočtu a přispěje k podpoře
činnosti města a jeho rozvoji.
Ing. Ťupová, vedoucí finančního odboru

V Plané poprvé proběhla sbírka ke Dni válečných veteránů
V listopadu 2019 se Planá poprvé zapojila do veřejné sbírky Paměti národa ke Dni válečných
veteránů. Celkově byla vybrána částka 1 732 638 Kč. Koupí vlčího máku budově infocentra/
knihovny, čp. 56, v době v době od 1. do 11. listopadu občané Plané přispěli částkou 1 378 Kč.
Vybrané peníze budou využity na další natáčení životních osudů válečných veteránů, účastníků
protikomunistického odboje, ale také příslušníků novodobých vojenských misí.
Paměť národa má zdokumentováno tisíce lidských příběhů. Díky všem přispívajícím přibydou
další příběhy. 				
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Dovolujeme si vám ve stručnosti představit
některé z akcí, které připravujeme v roce
2020 v KINĚNEKINĚ. O filmových projekcích jsme vás informovali ve článku KINOKAVÁRNA.
Program je ale mnohem rozmanitější, a tak se
můžete těšit například na: koncert vokálního
uskupení Hlasoplet (5. 1.), novoroční ples
města Planá (11. 1.), pokračování velmi oblíbených Nedělních čajů (19. 1., 23. 2., 23. 3.,
19. 4. a 17. 5.), oblíbený pořad divadla Semafor „Jonáš a tingl-tangl“ v podání divadelního
spolku Kašpar (1. 2.), nedělní představení pro
děti (9. 2., 1. 3.), Vrcholy a hlubiny – unikátní
3D promítání speleologa Marka Audy a lezce
Honzy „Trávy“ Trávníčka (5. 3.), postupové
přehlídky dětských divadel a tanečních souborů (10. 3. + 2. 4.), představení Kytice v
podání Jakuba Špalka a Jana Potměšila (13.
3.), představení Iluze divadla Kašpar Praha
(21. 5.), od září do prosince budou opět probíhat kurzy tance a společenské výchovy pro
mládež, vystoupení Zdeňka Izera (12. 10.),
představení pro školky, školy, vystoupení ZŠ
a další program. Věříme, že si z naší nabídky
vyberete. Aktuální program sledujte na www.
kulturavplane.cz, kde je možné také zakoupit
vstupenky online.
Srdečně zve odbor kultury města Planá

Kultura v domech
s pečovatelskou službou

Kultura s donáškou zahájí rok 2020 v doprovodu hudební skupiny NÁHODA. Folkové
uskupení manželů Stehlíkových a jejich přátel potěší příjemným výběrem folkových, lidových a populárních písní. Nebudou hrát pro
místní seniory poprvé a minule si jejich duo
získalo posluchače milým přístupem a všichni si jejich vystoupení moc užili. Střední škola živnostenská pro návštěvníky akce napeče
výborné koláče a probrat novinky i potíže
s obyvateli obou DPS tentokrát přijde místostarosta Pavel Nutil.
Eva Vanišová, odbor kultury
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Knihovna

Ivana Vasuková, knihovnice

Kouzelný svět Jiřího Trnky

Od prosince je v budově knihovny k vidění
výstava z děl, které přišly do soutěže Trnkování. Některá k nám dokonce putovala přes
celou republiku! Do soutěže se totiž zapojila
mateřská škola v Mikulově. Jejich Zahrada
z kamenů získala ve své kategorii druhé místo. První si právem zasloužila MŠ ze Smetanovy ulice v Plané a třetí místo vyhrála
Eliška Šafaříková. První místo v kategorii
žáci prvního stupně získal svým originálním
nápadem „Robůtková zahrada“ Štěpán Šafařík. Do kategorie starších žáků přispěla ZŠ
Bor. I tam jsme poslali výhry pro nejlepší
kouzelné zahrady. Ke ztvárnění svých představ se odhodlalo i šest dospělých. Jejich díla
byla všechna tak osobitá a rozdílná, že jsme
nakonec dali odměnu všem. Do konce ledna
máte možnost si vystavená díla prohlédnout
v provozních hodinách knihovny.

Knižní výzva

Podmínky knižní výzvy, kterou jsme vyhlásili v březnu 2019, splnilo více než padesát
našich čtenářů. Tři vylosovaní výherci získali
dárkové poukazy. Jak už jsme psali v minulém čísle měsíčníku, plánská knižní výzva je
místní odnoží výzvy, která je vytvořena pro
čtenářskou veřejnost na www.databazeknih.
cz. Tam výzvu přijalo 11 252 čtenářů a v rámci celého roku bylo přečteno 104 809 titulů.
Přijmete i vy VÝZVU v roce 2020? Jak na
to, vám rádi poradíme v oddělení pro dospělé
naší knihovny.

Cestami krajánků

Spisovatel a nakladatel Zdeněk Procházka
nás ve středu 29. ledna provede nejen cestami krajánků. Nakladatelství Českého lesa
bylo založeno již v roce 1991. Je to malé
rodinné nakladatelství, které se zabývá vydáváním knih s tematikou historie a památek
západních Čech. Jak vznikají knihy Zdeňka
Procházky, kde sbírá podklady pro svá bádání
a co vše na svých cestách do historie našeho
kraje zažil, nám slovem i obrazem přiblíží od
17:00 hodin v sále knihovny.

Pohádkové odpoledne

Lednové pohádkové odpoledne se ponese
v duchu zimních pohádek, říkanek a hádanek.
Přijít poslechnout si je můžete do dětského
oddělení knihovny v úterý 14. ledna 2020
od 16:00 hodin.
Vymaluj sněhuláka – dostaneš sladkou odměnu.

Hrají /
Divadlo Semafor
Jonáš — Petr Lněnička
Jonáš a tingl-tangl
Piano — Zdeněk Dočekal
Premiéra
18. července 1962
Dívka vlevo — Adéla
Petřeková
Dívka vpravo — Veronika Němcová
Basa — Pavel Husa
Napsal — Jiří Suchý / Hudba — Jiří Šlitr
Režie — Jakub Špalek / Výprava — Radka Bicí
Josková
— Klára Böhmová
Texty písní — Jiří Suchý / Režie — Karel Mareš
Hrají /
Jonáš — Petr Lněnička
Piano — Zdeněk Dočekal
Dívka vlevo — Adéla Petřeková
Dívka vpravo — Veronika Němcová
Basa — Pavel Husa
Bicí — Klára Böhmová

Choreografie — Michaela Váňová / Dramaturgie — Lenka Bočková

Kostýmy — Běla Suchá / Premiéra — 18. července 1962
Derniéra
— 16. dubna—
1967
/ Repríz
— 242
Inspice a světla — Kryštof Pokorný / ZvukRežie
— Zdeněk
— Charvát
Jakub Špalek
/ Výprava
Radka
Josková
Garderoba — Radka Josková / Fotografie — Michal Hladík
Choreografie — Michaela
Váňová
Dramaturgie
— Lenka
Bočková
Hráli — Jiří
Suchý a /
Jiří
Šlitr, Eva Pospíšilová
nebo Zuzana
Kresba na programu a plakátu — Jiří Suchý / Design programu
Burianová nebo Milena Zahrynowská, Vladimír Hrabánek
a plakátu — Lucie Valerová
(řekne jedinou větu „Jonáš, jeho život a dílo“) a rytmická
Inspice a světla — skupina
Kryštof
Pokorný / Zvuk — Zdeněk Charvát
divadla Semafor.

Garderoba — Radka Josková / Fotografie — Michal Hladík

KresbaZažít!
na programu a plakátu — Jiří Suchý / Design programu
Přál bych si to poznat, vidět zblízka.
a plakátu — Lucie Valerová
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Na počátku rozhodnutí zkoušet hru Jonáš a tingl-tangl
byly (v mém případě) zcela sobecké důvody. Elpíčka divadla
Semafor z konce šedesátých let byly u nás doma značně
odřené, hláška „já jsem Zabiják, já jsem tady za divadlo“
byla velmi oblíbená a s jejich písničkami jsem se probroukal
raným mládím. A nyní jsem si stále častěji uvědomoval, že
o tom vlastně moc nevím. — Ano, známe zvukové záznamy,
známe slavné klipy, filmy, ale to z čeho to vzniklo, jak to
Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA,
začalo, to vlastně neznáme! Původní podobu
divadelní,
literární, audiovizuální
Na představení
počátku rozhodnutí
zkoušet
hru Jonášagentura,
a tingl-tangl
jsme (přirozeně) nezažili. Zároveň jsem myslel na to, že
občanské sdružení, Krátkého 1, Praha 9.
byly
mém
případě) zcela sobecké důvody. Elpíčka divadla
aktivní pamětníci — protagonisté jsou stále
tady(v
a je
možné
se s nimi sejít na „výzvědy“. A smělá myšlenka
byla skoro
na
Semafor
z konce
šedesátých let byly u nás doma značně
světě. Mělo to háček — kde najít ty dva „svébytné pány“?
odřené, hláška „jáKašpar
jsem
Zabiják,
já jsem
podporují:
Hlavní město
Praha tady za divadlo“
Ale i to mělo nakonec překvapivě snadné řešení.

Kromě výstavy obrázků, o které jsme inforv jiném vidět
článku,zblízka.
jsme pro Zažít!
malé i velPřál bych movali
si to poznat,
ké návštěvníky přichystali na leden sobotní
odpoledne v kouzelném světě Jiřího Trnky. Soutěže, kreativní dílna, ukázky z díla
Jiřího Trnky – to vše si můžete přijít zažít
byla velmi oblíbená
a s jejich
písničkami
jsem
se probroukal
25. ledna
od 15:00
do 17:00
hodin
do budovy
Tedy vyvěste fangle! V úctě a s radostí Jakub
Špalek.
raným
mládím.
A nyní jsem
si stále častěji
uvědomoval, že
infocentra/
knihovny,
čp. 56.

Divadlo Semafor
Jonáš a tingl-tangl

Kašpar
Divadlo v Celetné

Jiří Suchý
Jiří Šlitr

Jonáš
a tingltangl
Premiéra 18. července 1962

NO
NEKI
KINO 0 19:00
2
1. 2. 20

(částkou 5.000.000 Kč ročně) a Ministerstvo kultury ČR.

o tom vlastně moc nevím. — Ano, známe zvukové záznamy,
známe slavné klipy, filmy, ale to z čeho to vzniklo, jak to
začalo, to vlastně neznáme! Původní podobu představení
jsme (přirozeně) nezažili. Zároveň jsem myslel na to, že
aktivní pamětníci — protagonisté jsou stále tady a je možné
se s nimi sejít na „výzvědy“. A smělá myšlenka byla skoro na
slouží svým návštěvníkům
více než
dva
roky.
Vedle
běžného
programu se zde od samého začátku promítá na novém
světě. Mělojiž
to háček
— kde
najít
ty dva
„svébytné
pány“?
podporují: Hlavní město Praha
Aletechnikou
i to mělo nakonec
překvapivě
snadnéNově
řešení.zrekonstruovaný Kašpar
kvalitní zvukovou
ve formátu
„e-cinema“.
prostor
se využívá v celém jeho rozsahu.

KINOKAVÁRNA – program na leden a únor

KINONEKINO
zařízení spolu s
(částkou 5.000.000 Kč ročně) a Ministerstvo kultury ČR.
Aby si návštěvníci mohli vychutnat příjemné prostředí se vším, co nabízí, nezůstalo jen u sledování filmů. Na velkém plátně mohou sleTedy vyvěste fangle! V úctě a s radostí Jakub Špalek.
dovat promítaný snímek a k tomu si vychutnávat dobrou kávu, limonádu nebo víno, které jim nabídnou v baru ve foyer KINANEKINA.
Filmové projekce si již vytvořily svůj okruh příznivců, kteří si oblíbili formu sezení v kavárenském uspořádání, tj. stupňovité hlediště se
sezením okolo stolů.
Rádi bychom vás tímto pozvali do KINOKAVÁRNY v lednu a únoru 2020.
A co pro vás chystáme? Vždy se snažíme získat nejen aktuální divácky atraktivní filmy, ale i ty, které jsou kladně hodnoceny odbornou
veřejností. V lednu budeme promítat: STAŘÍCI (14. 1.), NABARVENÉ PTÁČE (15. 1.), AMNESTIE (4. 2.), ROMÁN PRO POKROČILÉ
(5. 2.) a TENKRÁT V HOLYWOODU (26. 2.).

Další podrobnosti ke kompletnímu programu KINANEKINA naleznete na www.kulturavplane.cz (včetně on-line předprodeje), v kalendáři akcí, na webu města a na facebooku Kinonekino a Kultura v Plané.					
Blanka Borůvková
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Střední škola živnostenská děkuje svým partnerům a příznivcům
Nacházíme se na přelomu let a to je často příležitost k bilancování roku loňského
a vyslovení přání a plánů pro rok nový.
Střední škola živnostenská v Plané také bilancuje svoje úspěchy v roce 2019: z velké části
byla dokončena přestavba školy ve formě
úpravy a modernizace učeben, zejména jejich
vybavení interaktivní výukovou technikou,
novým mobiliářem a ergonomickou úpravou
učeben tak, aby byly světlé a současné svým
designem a příznivě tak podporovaly učební
proces.
V roce 2019 pokračovala rekonstrukce domova mládeže školy a byl zadán architektonický
projekt studie školicího Centra celoživotního
vzdělávání, které vznikne za několik let v
prostorech v Bezdružické ulici.
SSŽ Planá ve školním roce 2019/2020 otevře-

la nový běh dálkového maturitního vzdělávání dospělých a přijala tak 22 nových studentů
v oboru podnikání a management. Tito studenti složí svoji maturitu za necelé tři roky
a stanou se posilou středních ekonomických
kádrů v regionu.
Doménou SŠŽ Planá bylo v roce 2019 také
pokračování procesu duálního vzdělávání.
Tento typ současného vzdělávání mladých
lidí je možný jen díky masivní podpoře partnerských firem v regionech Tachovsko, Stříbrský, Borsko a Mariánskolázeňský a vedení
školy chce touto formou vyjádřit svým partnerům upřímný dík za výtečnou spolupráci s
nadějí, že tato spolupráce bude v budoucnu

Střední škola živnostenská v Plané úspěšně ukončila projekt
V době od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 proběhl na SŠŽ a ZŠ Planá projekt Spolupráce
SŠŽ a ZŠ Planá s firmami v regionu. Tento
projekt byl financován z dotace OPV VVV,
kterou získala naše škola v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Finanční prostředky byly použity na následující
šablony: Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele (personální podpora), vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ v oblasti
inkluze, stáže pedagogů u zaměstnavatelů a
zapojení ICT technika ve výuce. „Spolupráce
naší školy s firmami v regionu je stěžejním
tématem, kterým se zabýváme stále. Navíc
finanční pomoc a asistence na základě tohoto programu nám velmi pomohla spolupráci
s firmami prohloubit a také věnovat více pozornosti inkluzi a využití IT ve výuce,“ sdělila
našemu listu Mgr. Dana Buchartová, zástupkyně ředitele školy, která jako jedna z mála
v Plzeňském kraji podporuje duální vzdělávání – to zahrnuje týden praktické a týden
teoretické výuky. „Je to efektivní způsob, jak

učně co nejlépe připravit na výkon jejich zvoleného povolání,“ dodává Mgr. Buchartová.
Dotace, kterou jsme z operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání získali, dosáhla
celkové částky 638 688 Kč, z toho ESF 542
884 Kč a stát přispěl ze svého rozpočtu částkou 95 803 Kč.
Vladimír Kasík, učitel

130. výročí narození Karla Čapka
Ve čtvrtek 9. ledna uplyne 130 let od narození
geniálního českého spisovatele, novináře, dramatika, překladatele a amatérského fotografa
Karla Čapka. Literárně-dramatický kroužek
si pro tuto příležitost připravil několik textů
z pera člověka, který byl sedmkrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu. Přijďte si
ve čtvrtek 9. ledna v 18:00 hodin poslechnout
do pizzerie La Frasca texty z knih Listy Olze,
O věcech, Jak se co dělá či Zahradníkův rok.
Místa je málo, proto si ho přijďte rezervovat
do budovy infocentra, čp. 56.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

pokračovat a nadále přinášet oboustranné
výhody.
SŠŽ Planá také děkuje svým žákům, jejích
rodičům, spolupracovníkům a přátelům školy, kteří umožňují svojí účasti její spolehlivý
provoz, a do nového roku přeje všem pevné
zdraví, radost a úspěchy v jejich činnosti.
Zůstáváme ve snaze být pevným garantem
kvalitního vzdělávání i nadále.
Vedení SŠŽ Planá

Čertí stezka ve škole
Ve škole se v pátek 6. 12. otevřelo peklo. Žáci
prvních až třetích tříd se po skupinkách vydávali plnit úkoly po čertí stezce do sklepení
„valské“ školy. Tam je provázeli andělé, ale
hlavně strach nahánějící čerti. Ty velmi realisticky zahráli naši žáci devátých tříd. Myslím,
že je to velmi bavilo. Někteří z nich velmi
rádi vystrašili své mladší sourozence nebo
spolužáky. Nutno říci, že prvňáčci překvapivě
ukázali větší dávku odvahy než někteří třeťáci. Pár z nich se raději ani neukázalo.
Na konci stezky čekal na děti dobrotivý Mikuláš, který je za odvahu a splněné úkoly
odměnil nějakou tou sladkostí. Celá akce se
velmi vydařila a všichni upřímně slíbili, že
budou následující rok hodní.
Chválím všechny, co se na akci podíleli.
Pavla Nečasová, učitelka
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KAMERY PRO VAŠE BEZPEČÍ
Kamerové systémy se záznamem jsou nejlepším řešením
pro bezpečí v rodinných i bytových domech, školách a
firmách. Mimo toho, že máte dokonalý přehled o pohybu
lidí ve vašem objektu prostřednictvím telefonu nebo
počítače, získáváte také kvalitní záznam. Obraz kamer je
díky přísvitu prvotřídní také v noci.
Instalaci kamer vám kompletně zařídíme včetně potřebného označení a splnění požadavků GDPR.
Pokud dojde ke krádeži nebo vandalismu, předáme na vaše
vyžádání kamerový záznam Policii ČR.

Volejte na 725 714 725 nebo pište
na marie.sadkova@ketnet.cz.
Marie Šádková, obchodní zástupkyně

Soukromá psychologická praxe
Mgr. Michaela Parma
Nemocnice Mariánské Lázně

Tel.: +420 606 488 626 | E-mail: parma.m@email.cz
Konzultaci je nutné objednat předem telefonicky nebo e-mailem.
Více informací: www.psychologie-parma.eu

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

8 | KALENDÁŘ AKCÍ
leden 2020

Plánský měsíčník 1/2020
www.kulturavplane.cz

Název akce

Místo konání

14:00

NOVOROČNÍ VYCHÁZKA s PhDr. Markétou Novotnou do části Plané dříve nazývané Peint. Sraz u sokolovny.

Městský park
sokolovna u tenisových kurtů

vstup volný

17:00

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ za zvuku reprodukované hudby.
Setkání se sousedy a přáteli, přípitek, horké nápoje a občerstvení.

nám. Svobody

vstup volný

Ne 5. 1.

16:00

HLASOPLET – tříkrálový koncert mužského vokálního uskupení.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

Čt 9. 1.

18:00

ČTENÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO KROUŽKU ke 130. výročí narození Karla
Čapka.

Pizzerie La Frasca
náměstí Svobody 19

So 11. 1.

19:00–24:00

NOVOROČNÍ PLES MĚSTA PLANÁ. Hraje Pilsner Jazz band a kapela Mediterian
z Plzně. Vystoupení – účastníci kurzů tance a další.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

Po 13. 1.

17:00

SETKÁNÍ RODÁKŮ A PAMĚTNÍKŮ – první setkání plánských občanů se zájmem
o plánskou novodobou historii.

infocentrum

vstup volný

Út 14. 1.

16:00

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE – zimní pohádky.

Městská knihovna
dětské oddělení

vstup volný

Út 14. 1.

19:30

STAŘÍCI – drama, road movie / Česko, Slovensko, 2019 / 85 min.
Hrají: Jiří Schmitzer, Ladislav Mrkvička, Milena Steinmasslová a další.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

90 Kč

St 15. 1.

19:30

NABARVENÉ PTÁČE – drama / Česko, Slovensko, Ukrajina, 2019 / 169 min. /
Scénář a režie: Václav Marhoul, kamera: Vladimír Smutný.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

90 Kč

Ne 19. 1.

14:30

NEDĚLNÍ ČAJE – oblíbené taneční odpoledne s tancem a hudbou Lázeňského tria.
Vstupné 50 Kč zahrnuje horký nápoj a dezert.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

50 Kč

So 25. 1.

15:00

KOUZELNÝ SVĚT JIŘÍHO TRNKY 2 – zábavné odpoledne pro celou rodinu.

Městská knihovna
dětské oddělení

vstup volný

Po 27. 1.

18:00

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ Planá

vstup volný

Út 28. 1.

15:00/ 17:00

KULTURA S DONÁŠKOU – vystoupení hudební skupiny POHODA, manželé Stehlíkovi s přáteli hrají folkové, lidové a populární písničky.

Dům s pečovatelskou službou
Bohušova ul. / Smetanova ul.

vstup volný

St 29. 1.

17:00

CESTAMI KRAJÁNKŮ – přednáška Zdeňka Procházky o regionální historii.

Městská knihovna
sál v podkroví

Datum
STŘEDA
1. 1. 2020

Čas

Vstupné

140 Kč /
70 Kč
vstup volný
250 Kč

50 Kč

Průběžné akce
do 6. 1.
do 31. 1.
od 7. 1.
do 31. 1

bez omezení
v otevírací
hodiny
knihovny
v úřední
hodiny

VÝSTAVA BETLÉMŮ ve výlohách a oknech v Plané a nově také v Chodové Plané.
Cesta s hrou na celé trase, přes Lesík u madonky.

plán trasy na www.plana.cz

vstup volný

KOUZELNÝ SVĚT JIŘÍHO TRNKY 1 – výstava výtvarných prací.

Městská knihovna

vstup volný

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Martina Tomáška a Adély Dvořákové z cest po Kanadě a
Aljašce.

Městský úřad

vstup volný

Připravujeme
280 Kč /
140 Kč

So 1. 2.

19:00

JONÁŠ A TINGL-TANGL – divadelní revue legendárného divadla Semafor
v podání divadelního spolku Kašpar (www.divadlovceletne.cz).

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

Út 4. 2.

19:30

AMNESTIE – drama, thriller / Slovensko, Česko, 2019 / 130 min. /
Režie: Jonáš Karásek. Hrají: Aňa Geislerová, Marek Vašut a další.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

90 Kč

St 5. 2.

19:30

ROMÁN PRO POKROČILÉ – Komedie / Česko 2019 / 95 min. / Hrají: Marek Vašut,
Jitka Čvančarová, Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová a další.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

90 Kč

Ne 9. 2.

15:00

CHOBOŤÁCI, VELRYBA A DAREBÁCI – obnovená premiéra představení na motivy
knížky J. Trnky Zahrada. Pro děti od 4 let.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

30 Kč

Čt 13. 2.

19:00

KAFFEKLATSCH – Holektiv Praha – dívčí divadelně-akrobatická skupina.
Divadelní představení s tancem, akrobacií a kávou.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

150 Kč

Čt 5. 3.

19:00

VRCHOLY A HLUBINY – unikátní 3D dvojpromítání speleologa Marka Audyho
a horolezce Honzy – Trávy – Trávníčka.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

160 Kč

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