plánský měsíčník
Á

M

ĚS
TO P LAN

Zpravodaj vydávaný městem Planá
Ročník 30

• Číslo 02 •

Únor 2020

•

Cena 2 Kč

11. 1. Novoroční ples města Planá. Foto: Petr Janík

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

v tomto článku bych se ráda po nějaké době
vrátila k tématu zdravotní péče, jejíž dostupnost nás všechny dlouhodobě trápí, a zaměřím se především na nemocnici v Plané.
Historie nemocnice je stará více než 100 let.
První pacienti se v plánské nemocnici léčili
v roce 1909. Prošla mnoha rekonstrukcemi
a také několikrát změnila svého vlastníka.
Největší problémy, související s ekonomií
provozu, nastaly v roce 2002 a v této době
se začal bohužel utlumovat i její provoz, a to
i přesto, že dva roky předtím stát vynaložil
zhruba 320 mil. Kč na přistavění nového
pavilonu. Od 1. 1. 2003 ji převzal, jako ostatní
okresní nemocnice, od státu Plzeňský kraj
i se všemi dluhy (k tomuto datu totiž končily
okresní úřady). Dluh plánské nemocnice činil
tou dobou 120 mil. Kč. Okresní úřad v roce
2002 nevyvíjel žádné aktivity k záchraně
nemocnice a jen čekal, až ji převezme kraj.

Kraj převzal dluhy nemocnic, které sice
nezpůsobil, ale také neučinil žádné kroky,
které by vedly ke znovuobnovení provozu
nemocnice. Protože tehdy nemocnice několik měsíců nefungovala, neměla žádné příjmy
a nemohla tedy platit své dluhy, byla v roce
2004 nařízena exekuce a v roce 2005 byl
na nemocnici vyhlášen konkurz. Přes veškeré
kroky starostů všech obcí a měst, kterých se
uzavření nemocnice velmi dotklo a kteří usilovali o její znovuotevření, byla nemocnice
na konci roku 2007 prodána v rámci konkurzního řízení za 40 mil. Kč. Firma, která nemocnici získala, provedla rozsáhlou rekonstrukci
za zhruba 60 mil. Kč a v roce 2008 nemocnici
znovu otevřela.  
Je třeba vysvětlit, že v současné době je stále
vlastníkem nemocnice společnost FFUS spol.
s r.o. a jiná společnost, SWISS MED CLINIC
s.r.o., si pronajímá prostory, ve kterých pro-

vozuje pouze některé ambulance, plastickou
chirurgii a dlouhodobou intenzivní péči. Část
prostor má pronajatou také tachovská poliklinika, která zde rovněž provozuje některé
ambulance, laboratoř a RTG pracoviště.
Bohužel na jaře loňského roku byl ustanoven
insolvenční správce, který dohlíží na hospodaření vlastníka nemocnice, a naše město se
musí začít připravovat na to, že historie se
může opakovat. Již dva roky investujeme
nemalé prostředky do budovy polikliniky
a i v letošním roce jsou v rozpočtu zhruba 2
mil. Kč na repasi zadního výtahu a vytvoření
prostor pro nové ambulance.  Již nyní intenzivně připravujeme vše pro to, abychom měli
kam na poliklinice umístit RTG pracoviště,
odběrovou místnost a další ambulance, pokud
by byla nemocnice opět uzavřena. Podrobněji
o poliklinice se dozvíte v příštím čísle.
Martina Němečková
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Změny cen vodného a stočného od 1. 3. 2020
Dodávku pitné vody a odvádění odpadních
vod má v našem městě na starosti firma Vodoservis Planá, spol. s r.o.  Tuto činnost firma
provozuje na základě koncesní smlouvy, která
platí od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2027. Prvotní cena
vodného a stočného byla vysoutěžena v tzv.
koncesním řízení. Ke změně cen může dojít
pouze z důvodů vyjmenovaných v koncesní
smlouvě. O případnou změnu ceny musí firma
požádat vždy nejméně 2 měsíce předem.
Ke konci minulého roku Vodoservis Planá,
spol. s r.o., požádal o zvýšení ceny vodného
a stočného. Zvýšení ceny vodného je způsobeno zejména navýšením ceny za vodu pře-

danou od firmy Vodárny a kanalizace Karlovy
Vary (voda z úpravny vody Svobodka) a zvýšením podílu této vody na celkovém množství.  Dalším důvodem navýšení obou cen je
růst ceny elektrické energie a cen chemikálií
pro úpravu odpadních vod.
Současně ovšem od 1. 5. 2020 dojde ke snížení příslušné sazby DPH. Proto se poté ceny
vrátí v podstatě na současnou úroveň.
Od 1. 3. 2020 tak bude cena vodného
40,09 Kč a stočného 29,82 Kč. Od 1. 5. 2020
potom vodné 38,35 Kč a stočné 28,52 Kč, vše
za 1m3 včetně DPH.
Pavel Nutil, místostarosta

Připomenutí bývalého zajateckého tábora
V lednu tohoto roku jsme na začátku cesty
odbočující z Karlína na Nahý Újezdec
umístili informační tabuli popisující bývalý
zajatecký tábor z I. světové války, který se
v těchto místech rozkládal. Domníváme se,
že je třeba připomenout návštěvníkům této
lokality jednu z největších historických zajímavostí, které tu v Plané máme.
Tábor byl vybudován v roce 1915 na poli
mezi dvorem Karolinenhof a Slatinným
potokem. Rozkládal se od tachovské silnice
až po železniční trať Planá–Tachov.
Byl to rozsáhlý komplex – město se vším
všudy. Kromě baráků mělo i vlastní kostel,
nemocnici, pekárnu, prádelnu, vodárnu. Plánovaná kapacita byla až 16 000 zajatců, nikdy
však nebyla zcela naplněna. Pro srovnání –
tehdejší Planá měla necelé 4 000 obyvatel.
Národnostní složení zajatců bylo pestré –
Rusové, Poláci, Rumuni, Italové, Srbové.
Podle toho, jak se válka vyvíjela, měnilo
se i složení zajatců. Např. po vítězství bolševiků v Rusku byl na ruské frontě uzavřen
mír a ruští zajatci byli z tábora propuštěni.
Naopak ke konci války začali do tábora přicházet zajatci italští. Zajatí vojáci chodili
na práci k sedlákům jako pacholci, také plánští měšťané využívali zajatce jako pomocné
dělníky.
Ke konci války byl v táboře ještě zřízen
vojenský lazaret pro rakouské vojsko.
Po válce bylo zařízení tábora rychle rozpro-

dáno nebo rozkradeno, takže za pár let už
po něm nebylo ani památky.
Do dnešních dnů zůstal zachován pouze
bývalý zajatecký hřbitov. Na hřbitově leží
287 zajatců zde zemřelých a jeden rakouský
strážní voják. Na hřbitově byly nalezeny
rezavé plechové hvězdicové náhrobní tabulky
s osmi hranami, které se v první válce dávaly
na místa vojenských hrobů. Rovněž byl nalezen a znovu postaven jeden náhrobní kámen
vojáka rumunské pěchoty.
Ke hřbitovu existuje původní plánek s číselným označením hrobů a seznam pochovaných.
Na Hamerském potoce severně od silnice
Planá–Tachov můžeme ještě najít pozůstatky
vodárny, která sloužila k zásobování tábora.
Hřbitov leží už na katastru Chodského
Újezdu, pozemek je ve vlastnictví Ministerstva obrany ČR. Dostanete se k němu
z Karlína po modré turistické značce. Je také
možné se k němu dostat poměrně pohodlně
z druhé strany přes pole od tachovské silnice
(přímo naproti odbočce na Dolní Jadruž).
Informace pro informační tabuli jsme čerpali
od Ing. Švandrlíka (Hamelika) a z materiálů
poskytnutých námi, Hornicko-historickým
spolkem Planá.
Byli bychom rádi, kdyby se mezi obyvateli
a návštěvníky Plané o tomto bývalém lágru
více vědělo. Je to velmi zajímavé místo, které
určitě stojí za návštěvu.
Pavel Nutil, místostarosta
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Rozhovor s Jiřím Ottou
Zvěř vyhrává

Planá vás zpátky přitáhla svými lesy?
To ani ne, spíše prostředím plánských
lesů. Je tu dobrá rodinná atmosféra. To
mě přitáhlo nejvíc.
Kolik má Planá lesů, jak s nimi hospodaříte?
Máme zhruba tisíc sto hektarů. Jsou rozdělené na dva úseky. Jeden je ucelený,
přímo v pohraniční oblasti u Bromova.
Výměra kolem pěti set hektarů. O tento
úsek se stará pan ředitel. Já mám na starosti lesní úsek Planá, který má také něco
přes pět set hektarů. Je rozdělen na plochy
od několika hektarů až po větší komplexy.
Na státní Lesy ČR se dost nadává, že
najímají levné agenturní zaměstnance,
kteří práci nerozumějí, často co zasadí,
to uhyne. Chováte se jako městská
firma jinak?
Lišíme se určitě v tom, že máme vlastní
zaměstnance, kteří mají k lesu vytvořený
vztah. Máme pěstební dělnice, které
stromky sází, pak je ožínají, starají se
o ně. Našim lidem na lese záleží.
Máte harvestor, tu hodně pomlouvanou lesní obludu, která všechno převálcuje, bleskově, automaticky pokácí
a zmizí?
Harvestory si najímáme, když jsou
potřeba. U harvestoru záleží na tom,
na jakém pracuje stanovišti, jak je těžký,
kolik má kol, jaké má pneumatiky, jestli
má pásovou nástavbu. Kolikrát je lepší
harvestor než kůň, který má větší měrný
tlak na jednotku plochy.
Takže si harvestory najímáte i podle
ekologických kritérií?
Také. Ale hlavně si je najímáme, když je
např. někde kůrovcové kolo, které je třeba
rychle zpracovat. Myslím si, že když se
technika používá zodpovědně, není problém s tím, že by to byl plundrující stroj.
Takže máte pocit, že parta, o které jste
mluvil, lesy obhospodařuje lidským
způsobem?
Myslím, že se o to minimálně snažíme.
Část rozhovoru z knihy Jan Šícha,
Na pomezí: Rozhovory v Plané a Tirschenreuthu, která je k dispozici v infocentru.
Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury

Z plánské farnosti
Setkávání katolíků v Plané
mimo pravidelný pořad:

Mapa z roku 1918 s vyznačením tábora

Neděle 2. 2. – nedělní pořad bohoslužeb,
Hromnice, žehnání svící, slavnost světla.
Pátek 7. 2. – 16:30 hod. – adorace, mše
sv. a spolčo mládež-stářež.
Neděle 1. 3. – postní neděle s udílením
svátostiny Popelce.
Jaroslav Šašek, plánský farář
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Ještě jednou vzpomínka na plánského rodáka
Před rokem jsme odhalovali
na domě čp. 249 v Tachovské ulici pamětní desku plánskému rodákovi Erazimu
Veselému, který za II. světové
války bojoval v řadách britské
RAF. Koncem minulého roku
nás potěšil e-mail, který jsme
obdrželi od jeho synovce,
JUDr. Jaroslava Veselého
z Jičína. Děkoval nám za připomenutí památky svého
strýce. Poslal nám i několik
zajímavých fotografií, o jednu z nich se s vámi
touto cestou dělím.   E. Veselý působil jako
navigátor u 311. bombardovací perutě. Při operačním letu nad Brémy byl jejich bombardér

20. 10. 1941 sestřelen a celá posádka se dostala
do německého zajetí. Zřejmě ze zajateckého
tábora Colditz pochází tento dokument.
Pavel Nutil, místostarosta

Pro příznivce regionální
historie
Publikace s názvem Zdravotnictví okresu
Tachov 1945–2016 mapuje vývoj zdravotnictví
našeho okresu nejen v obecné rovině (systém
a řízení zdravotnictví, významné zdravotnické
zákony…), ale zmiňuje i mnoho konkrétních
jmen zaměstnanců zařízení, jejichž působení
bylo s tímto okresem spjato. Sleduje také historii významných budov, které sloužily zdravotnickému provozu (nemocnice v Tachově,
nemocnice v Plané, budovy poliklinik), a přehledně soustřeďuje významné technické a statistické údaje jednotlivých období. Kniha je
bohatě ilustrována řadou dobových fotografií.
Kniha je k dispozici v infocentru/knihovně, čp.
56. Příjemné počtení přeje autorka práce.
Mgr. Miloslava Velíková

Hranice dříve a dnes očima žáků
Město Planá navázalo úzkou spolupráci
s přeshraničním kulturním střediskem Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee. V rámci
projektu Kultura bez hranic se v letošním roce uskuteční česko-německá školní
setkání. Žáci se budou během čtyř dvoudenních setkání v Plané a Schönsee intenzivně
zabývat tématem „Hranice dříve a dnes“,
a to z perspektivy dějin a z perspektivy
umění. Schönsee se nabízí jako ideální místo
vzdělávání a setkávání vztahující se k tématu
„hranice“.
Žákyně a žáci z českých a německých škol se
setkají střídavě v Schönsee a Plané. První den
bude věnován vzájemnému poznávání, seznamování se s druhým jazykem, prostředím,
pamětníky a historickým materiálem. Během
setkání věnujících se dějinám se žáci budou
pod vedením historika Jana Šíchy společně

s pamětníky zabývat jak železnou oponou,
tak i fyzickými, sociálními, hospodářskými
a etickými změnami, které nastaly po roce
1990. Zásadní bude také otázka, co v reálném životě žákyň a žáků představují hranice.
Na základě svých prožitků budou vytvářet
noviny či letáky. Součástí setkání věnujících
se umění bude především umělecké zpracovávání nabytých dojmů po návštěvě česko-bavorské hranice. Své prožitky budou žáci
následně zpracovávat do podoby krátkých
komiksů pod vedením umělkyně Barbary
Šalamounové. Vybrané komiksy budou poté
zveřejněny a vytištěny na pohlednicích.
Projekt Centra Bavaria Bohemia s názvem
Kultura bez hranic má za cíl navázat kontakt
mezi Čechy a Němci prostřednictvím kultury,
pečovat o stávající kontaktní sítě a budovat
nové. Jádrem projektu jsou kulturní akce

s cílem setkávání a nabídky k přeshraničnímu
dialogu pro dospělé a mládež, dvojjazyčnost,
přeshraniční informace, vytváření sítě
kontaktů a kooperace. Projekt se přitom obrací
na dvě cílové skupiny. První skupinu tvoří
kulturní tvůrci a zájemci o kulturu (zpravidla
dospělí), kteří se zajímají o sousední zemi.
Součástí druhé cílové skupiny jsou děti,
mládež a žáci, jejichž zájem o sousední zemi,
její kulturu a jazyk je probouzen prostřednictvím akcí s cílem setkávání.
Projekt Kultura bez hranic – Setkávání
Čechy–Bavorsko, podporovaný Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB), byl
zahájen v roce 2011 a od té doby byl realizován v ročních intervalech. Od roku 2020
je projektovým partnerem Centra Bavaria
Bohemia město Planá u Mariánských Lázní.
Ivana Danisch

Plánská Juniorka je důkazem, že tenis je sportem každého věku
Už je to pěkná řádka let, co se scházejí plánští
tenisté na kurtech, aby spolu sváděli líté boje,
ale zároveň se dobře bavili. Začátek sahá
až k roku 2010, kdy se začali scházet Petr
Brzický a Josef Mudra, o čtyři roky později se
k nim přidali František Šilhavý a Milan Velík,
aby založili tradici tenisové juniorky.
V roce 2015 odešel do „tenisového důchodu“
František Šilhavý a místo něho naskočil Pavel
Moulis, který se s pomocí Petra Brzického
o Juniorku stará.
„Podotýkám, že průměrný věk je necelých
šedesát let. Za posměchu mladších ročníků
s jejich průpovídkami ‚junioři si jdou pinknout‘
jsme nastupovali na tenisový kurt s radostí, že
si můžeme zahrát. A tak jsme nazvali naše
počínání Juniorka,“ vysvětluje Pavel Moulis
původ vzniku neobvyklého názvu.
Dnes se scházejí dvakrát týdně a z původních čtyř hráčů se Juniorka na návrh Jindřicha Kolesy rozrostla na osm hráčů a devět
náhradníků, kteří rádi zaskočí při dovolených
a zdravotních potížích.

„Vzhledem k věku
a aktuálnímu osazenstvu je opravdu
potřeba tolik náhradníků,“ vysvětluje
Pavel Moulis, jeden
z nejmladších, který
se snaží i o medializaci tohoto počínání.
„Bereme to i jako
možný návod pro
mladší generace,
že trávit čas spolu,
na kurtu i mimo něj
může být docela
zábavné. I v pokročilém věku, když
děláme práci s láskou a nadšením, tak dokážeme uspořádat
cokoliv,“ popisuje Pavel Moulis.
A odměna?
Spokojený úsměv a rozzářené oči „starých
pánů“, a to není málo!
Zdeněk Soukup

Zleva: Josef Mudra, Petr Brzický, Milan Velík,
Václav Sládek, Jaromil Mareš, Pavel Miklas,
Karel Basák, Miroslav Svoboda, Jindřich Kolesa,
Vladislav Kadlec, Pavel Moulis, Petr Moulis
a letošní vítěz Jan Krynický
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Kulturní rok v Plané byl zahájen plesem
V sobotu 11. ledna proběhl v plánském KINĚNEKINĚ první novoroční ples města Planá
v jeho novodobé historii. Celý večer byl nabitý
programem, který se nesl v přátelské atmosféře a který proběhl na výbornou. Návštěvníci si ples velmi užili a odcházeli spokojeni.
Velké poděkování patří nejen organizátorům a
kapelám Pilsner Jazz Band a Mediterian, které
udržovaly po celou dobu tanečníky na parketu. Poděkovat chci také účinkujícím. A že
jich bylo! Předtančení bylo v režii absolventů
prvních kurzů Tance a společenské výchovy
pro mládež, zastoupených dětmi ze ZŠ Planá,
pod vedením paní Bedřišky Zíkové. O další
vstup se postaral kroužek capoeiry Libre capoeira team s lektory Pavlem Jaruškem a Radkem Kalinou. Poslední vstup zajistila slečna
Kateřina Masnerová a kroužek aerobiku, který
vede. Obě skupiny kroužků fungují v Domě
dětí a mládeže v Plané. Jako na každém správném plese byla před půlnocí vyhlašována
tombola, na kterou přispěli místní živnostníci
a drobní podnikatelé, ale také firmy z Plané
a blízkého okolí. Věcí v tombole bylo hodně,
a tak si někteří domů z plesu odnášeli i více
výher. Všem sponzorům touto cestou děkuji.  
Děkuji také všem návštěvníkům akce, kteří se

Pozvání na výstavu obrazů
Dovolte, abych vás pozvala na výstavu
obrazů nazvanou KRAJINA PASTELEM,
která se koná od 17. 1. do 17. 2. v Cukrárně
U Kostela.
Jsem malíř amatér a pastel jsem poprvé vzala
do ruky na podzim r. 2018, kdy jsem absolvovala kurz organizovaný městskou knihovnou
v Plané. Této technice jsem nadobro propadla, do pastelu jsem se zamilovala a nyní
už si neumím představit život bez „prašného“
malování. :-) Věnuji se převážně krajině, protože mám velmi ráda přírodu a cítím se v ní
jako ryba ve vodě. Ráda bych se s Vámi touto
cestou podělila o svou velkou radost z tvoření. Doufám, že Vás moje obrazy potěší
a pohladí na duši. 	
Margareta Novotná

Kaffeeklatsch
Nenechte si ujít vystoupení spojené s akrobacií a tancem dívčího tria Holektiv.
Ve čtvrtek 13. 2. v 19:00, KINONEKINO
– Kaffeeklatsch: „Kávovar svítí. Káva teče.
Kaffee! Ženy sedí. Klevetí. Klatsch!“
Kaffeeklatsch. Divadelní představení s tancem, akrobacií a kávou.* Pojem Kaffeeklatsch, neboli klevetění u kávy, pochází z období
1. pol. 19. stol. V této době nemohly ženy
navštěvovat veřejné kavárny, a tak se začaly
střídavě scházet ve svých domácnostech, kde
popíjely kávu a povídaly si. Muži poté tomuto
zvyku začali říkat Kaffeeklatsch. Účinkují:
Eva Stará, Karolína Křížková a Andrea Vykysalá. Vstupné 120 Kč (děti a senioři 60 Kč).
Blanka Borůvková

Nedělní pohádka

přišli 11. 1. do KINANEKINA bavit a kteří se
nechali kulturně naladit na další akce v Plané
v tomto roce.
Fotografie z plesu si můžete prohlédnout
na facebookových stránkách Kultura v Plané
a na www.plana.cz ve fotogalerii.
Na viděnou na nějaké další akci.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Zveme všechny malé a velké na nedělní
pohádku 9. 2. od 15:00 hod. v KINĚNEKINĚ. Představení Choboťáci, velryba
a darebáci bylo inspirováno knihou Zahrada
od Jiřího Trnky.
Vedle herců v něm účinkují loutky – kocour,
trpaslík a další. Jednotné vstupné 50 Kč.
Blanka Borůvková

2015

Foto: Petr Janík

TEPUI 2015

Vrcholy hlubiny
TEPUI 2015

&

Unikátní stereografická projekce
Nepál, Tibet a vrcholy osmitisícovek Manáslu a Cho Oyu

Úžasný
trojrozměrný
zážitek
Nejen svými osmitisícovými expedicemi
vás provede zkušený himálajský lezec

Honza „Tráva“ Trávníček
5 výstupů nad vrcholy „osem“ včetně Annapurny a K2

ČESKÉ
OBJEVY
UNIKÁTNÍCH
JESKYNÍ SVĚTA
Island • Írán • Venezuela
Tajemné hlubiny
vám rozsvítí

Marek Audy

Čtvrtek 5. 3. od 19:00 hod.
Vstupné: 180 Kč (děti a senioři 90 Kč)

www.audy.speleo.cz ✦ www.honzatravnicek.cz
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Žít v Číně jako Čech...

Ivana Vasuková, knihovnice
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Úniková hra v knihovně

Den darování knihy 2020

Pokud se chcete z reality všedního dne přenést
do světa fantazie, máte rádi hádanky a rébusy,
je úniková hra určena přímo pro vás.  A co
pro to musíte udělat? Stačí zavolat na číslo
374 792 721, domluvit si termín a čas. Hra je
určena pro skupiny do pěti účastníků od 13
let. Cena za celou skupinu činí 100 korun.

Mezinárodní den
darování knihy se
již několik let slaví
14. února. Darovat
knihu můžete dospělým nebo dětem, není
žádné pravidlo, kam
knihu darovat nebo
jaká ta kniha má být.
Mezinárodní
den
darování knih však
myslí především na děti, na budování jejich
vztahu ke čtení. Dejte knížku dítěti ve svém
okolí, darujte do knihovny nebo knihobudky
(v současné době funguje knihobudka na poliklinice). Nezáleží, zda bude kniha nová, nebo
použitá. Oslavte svátek darování knih, darujte
knihu!

...nebo jako Číňan?

Na tuto otázku vám odpoví rodačka z Tachova
Lucie Bělíková. Před několika lety se do Číny
vydala jako turistka a nakonec jí natolik propadla, že tam nějaký čas žila. Její autentické
zážitky, vzpomínky, a hlavně pohled na „skutečný“ život obyvatel Číny se dozvíte ve středu
19. února v 18:00 hodin v KINĚNEKINĚ.

Plánská čtenářská výzva

STATISTIKA 2019
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Počet registrovaných čtenářů
Počet návštěvníků
Počet výpůjček
Vyřízené rezervace

celkem
523
5 971
16 561
702

Čtenáři:
Z celkového počtu registrovaných čtenářů
v obou odděleních je 142 mužů a 381 žen,
věkovým rozložením je nejsilnější skupina
děti do 15 let (168 čtenářů) a skupina 60–80
let (126 čtenářů).
Výpůjčky:
Počet výpůjček na 1 návštěvníka: 2,77
Počet výpůjček na 1 registrovaného
čtenáře: 31,66
Čtenář s největším počtem výpůjček za rok
přečetl 193 knih.
Akce pro školy a veřejnost:
Celkem akcí – 90
Počet účastníků – 2 086
Knihovní fond a služby knihovny:
V roce 2019 bylo zakoupeno celkem 1 377
knih. Oddělení pro dospělé se rozrostlo
o 820 titulů, dětští čtenáři si mohli vybírat ze 169 novinek, na středisku Planá bylo
zakoupeno a zpracováno 388 nových knih.
Středisková funkce městské knihovny spočívá v nákupu, zpracování a tvorbě souborů
pro menší knihovny v našem regionu, které
na tuto službu přispívají z rozpočtů svých
zřizovatelů a dotace Plzeňského kraje. Jedná
se o knihovny v Broumově, Bezdružicích,
Černošíně, Horních Kozolupech, Kočově,
Konstantinových Lázních a Olbramově.
Zajímavosti:
Nejčastěji půjčované knihy
v oddělení pro dospělé:
Hartl, Patrik – Nejlepší víkend............ 31×

z toho oddělení pro děti
168
1 338
2 121
15

+/- 2018
121
2 066
3 559
437

Hartl, Patrik – Okamžiky štěstí . ........ 21×
Hartl, Patrik –  Prvok, Šampón,
Tečka a Karel...................................... 20×
Mornštajnová, Alena – Slepá mapa.... 20×
Lark, Sarah – Ostrov tisíce pramenů... 19×
Nejžádanější časopisy v oddělení pro dospělé:
Svět motorů......................................... 81×
Burda................................................... 75×
Květy................................................... 59×
Reflex.................................................. 50×
Nejčastěji půjčované knihy v oddělení pro děti:
Rowling, Joanne K.
– Harry Potter (1. díl)............................ 9×
Butler, Dori – Staršidelná knihovna...... 8×
Kinney, Jeff
– Deník malého poseroutky (6. díl)...... 8×
Nejžádanější časopisy v oddělení pro děti:
Časostroj............................................. 39×
Čtyřlístek............................................. 30×
ABC.................................................... 18×
Mateřídouška....................................... 13×

Jarní prázdniny
Jarní prázdniny si letos mohou děti užít
i v dětském oddělení naší knihovny. V týdnu
od 17. do 22. února jsme pro naše návštěvníky
připravili hry, soutěže, pohádkové odpoledne,
kreativní dílnu nebo třeba turnaj v pexesu.
Také jsme rozšířili provozní dobu dětského
oddělení: pondělí 9:00–12:00 / 13:00–17:00
hodin, úterý 9:00–12:00 / 13:00–16:00 hodin,
středa 9:00–12:00 / 13:00–16:00 hodin, čtvrtek 9:00–12:00 / 13:00–16:00 hodin, pátek
9:00–12:00 / 13:00–15:00 hodin.

Chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy? Chcete čelit výzvě? Přečtěte
v průběhu celého roku alespoň deset knih
podle předem daných témat (jednu knihu
lze vždy použít pouze pro splnění jednoho
tématu).  Jak se do výzvy zapojit, vám rádi
řekneme v oddělení pro dospělé.

Témata 2020

1. Kniha, jejíž autor letos oslaví (oslavil)
kulatiny
2. Kniha, která má v názvu den v týdnu
3. Kniha, jejíž hlavní postava má vaše vysněné povolání
4. Kniha, která má na obálce květinu
5. Kniha, jejíž hlavní hrdina trpí psychickou poruchou
6. Kniha, která vás zaujala svým názvem
7. Kniha o holokaustu
8. Kniha s názvem vystihujícím vaši osobnost nebo náladu
9. Kniha, jejíž první věta začíná zájmenem
10. Kniha autora, od kterého jste ještě nic
nečetli
11. Kniha autora, který získal cenu E. A.
Poea
12. Kniha, která je na Databázi knih v době
čtení méně než 20× v Přečtených
13. Kniha od dánského autora
14. Kniha básní
15. Kniha, jejíž obálka se vám nelíbí
16. Kniha, která má v názvu slovo „aneb“
17. Kniha, ve které se odehrává svatba nebo
pohřeb
18. Kniha, jejíž název je na obálce červenou
barvou
19. Kniha poprvé vydaná v roce 2020 (nová
kniha)
20. Kniha, která nesplňuje ani jedno z předešlých témat letošní výzvy
Andrea Kotschy
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SŠŽ v předvánočním čase a závěru roku 2019
Vždy kolem Vánoc a v závěru roku probíhá
již tradiční Vánoční prodejní výstava prací
žáků SŠŽ v Plané. Prodejní sortiment připravili žáci gastronomických oborů a pečovatelských služeb. Krásné ozdoby z perníku
a polévkové nudle připravili žáci prvního ročníku kuchařských prací pod vedením paní učitelky Ladislavy Petříkové, vánočky, jablečné
záviny, vánoční štoly a drobné vánoční cukroví připravili žáci prvního a druhého ročníku
oboru cukrář pod vedením paní učitelky Jany
Chválové a paní učitelky Moniky Němcové.
Vánoční prostírání a dečky a i zástěrky pro
hospodyňky ušila paní učitelka Hana Doležalová společně se žákyněmi druhého ročníku pečovatelských služeb. Prodeje těchto
výrobků se ochotně a odborně ujaly žákyně
druhého ročníku oboru cukrář a ošetřovatel
pod pedagogickým dozorem paní Věry Vobo-

Šachový turnaj

řilové a Andrey Huškové. Výstavka se, také
již tradičně, konala ve vestibulu plánského
městského úřadu. Prodejní výstava prací
žáků se vydařila, většina prodejního sortimentu byla velmi záhy prodána a zákazníci
si výrobky velmi chválili.
V čase bezprostředně předvánočním, tedy 20.
12. 2019, se žáci SŠŽ zúčastnili filmového
představení nového českého filmu ABSTINENT režiséra Davida Vignera. Filmové
představení v místním KINĚNEKINĚ pro
školu zajistila paní Blanka Borůvková. Cílem
tohoto díla je poukázat na problematiku zneužívání alkoholu dětmi a mladistvými. Alkoholově závislými se stávají čím dál častěji velmi
mladí lidé. Příběh filmu ukazuje, jak snadno
se lze dostat na dno lahve i života a jak těžké
je se od něj odrazit. Celý film oslovil žáky
i pedagogický sbor.
Andrea Hušková

SŠŽ Planá pro velký úspěch opakuje sérii workshopů
O tom, jak bude vypadat studium na střední
škole, si často žáci základních škol nedovedou
udělat svoji představu. Bude moje střední tou
správnou volbou? Co když se mi tam nebude
líbit a studium mi nepůjde? Takové otázky
si klade čím dál tím více žáků základních
škol spolu se svými rodiči. Stejné otázky si
položilo vedení Střední školy živnostenské
v Plané a rozhodlo se představit svým budoucím žákům jejich nový život ve své škole
formou workshopů, které uvádějí budoucí
studenty přímo do výuky a praxe. Další kolo
workshopů, pod vedením odborných učitelů,
proběhlo na SŠŽ ve dnech 21.–24. ledna
od 9:00 do 12:00 hodin, tentokrát pro základní
školy ze sousedního Karlovarského kraje. SŠŽ
Planá opět zajistila dopravu a program dne:

provedla žáky moderními výukovými prostory, domovem mládeže a zapojila je do činnosti, která bude v budoucnu naplňovat jejich
výuku, v závislosti na oboru, který si vyberou:
výroba cukrovinek, příprava pokrmů, ošetřovatelství, IT tvorba, práce s 3D tiskárnou.
Všech zajímavých projektů se zúčastnily skupiny se svými učiteli. „Na nové žáky se již
dnes těšíme, poradíme jim a dodáme jim inspiraci při volbě povolání, protože je to jeden ze
zásadních životních kroků a jeho omyl se jen
těžko později napravuje,“ dodává na vysvětlenou Mgr. Dana Buchartová, zástupkyně ředitele školy, která celý koncept zpracovala. Je
to jistě vstřícný krok, který pomůže mladým
lidem a jejich rodičům správně zvolit školu
a následné povolání.
Andrea Hušková

Kontrolní šachový turnaj se uskutečnil
v neděli 12. 1. 2020 v DDM Planá od 14:00
do 17:00 hodin. Každý účastník odehrál pět
utkání. Hrálo se s použitím šachových hodin
a tempo hry bylo 10 minut.
Děti si osvojily šachové dovednosti a dovedou si vytvořit ucelený plán hry.
Děkujeme všem zúčastněným.
Štefan Kapolka, vedoucí kroužku DDM,
a Daniela Líbalová, vedoucí DDM

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách, slepičky Green
Shell typu Araukana a Dark Shell
typu Maranska. Stáří 15–19 týdnů,
cena 169–219 Kč za kus.
Prodej: 2. 3. a 4. 4. 2020
Planá – u autobusového 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

Ateliér Pavlovice
Kurzy malování pro seniory

Otevřené kurzy malby jsou určeny všem,
kteří chtějí proniknout do tajů olejomalby.
Nemusíte mít žádné předchozí zkušenosti, přesto budete
po krátké době překvapeni svojí zručností.
Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma.
Informace telefonicky na 605 501 008
E-mail: napisjarmile@gmail.com
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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

Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

přijme odborně kvalifikovaného
učitele či učitelku.

Tel.: 374 622 984, e-mail: reditel@zsrevolucnistribro.cz

…Váš rodinný bankéř

Petr Nečada

Pomohu Vám získat „klíče“
od vlastního bydlení.

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

Hlavní 279, 353 01 Mariánské Lázně

+420 724 904 640

petr.necada@mpss.cz

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

Přejete si dostávat pozvánky na kulturní akce do vaší e-mailové schránky?
Napište nám na adresu kultura@muplana.cz a do předmětu zprávy napište POZVÁNKY.

Rodinný bankéř Petr Nečada
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Název akce

Místo konání

Vstupné

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

280 Kč /
140 Kč

So 1. 2.

19:00

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

Ne 2. 2.

15:00

DĚTSKÝ KARNEVAL – účinkují Hnedle Vedle, pořádá DDM Planá
ve spolupráci s odborem kultury.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

děti 10 Kč
dospělí 30 Kč

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 – představení pro malé i velké inspirované
knihou Zahrada od Jiřího Trnky.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

50 Kč

16:00

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

Městská knihovna
čítárna

vstup volný

18:00

ŽÁKOVSKÝ KONCERT ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ Planá

vstup volný

19:00

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

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

16:00

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE – za zvířátky do pohádky,
čtení, hraní a zpívání pro nejmenší.

Městská knihovna
dětské oddělení

vstup volný

15:00/17:00

KULTURA S DONÁŠKOU
– cestopisná přednáška Ondřeje Hnízdila Prales dětem.

Dům s pečovatelskou službou
Bohušova ul. / Smetanova ul.

vstup volný

Út 11. 2.

Čt 13. 2.

Út 18. 2.

120 Kč /
60 Kč

St 19. 2.

18:00

ŽÍT V ČÍNĚ JAKO ČECH, NEBO JAKO ČÍŇAN?
Přednáška tachovské rodačky Lucie Bělíkové.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

Čt 20. 2.

14:00

TURNAJ V PEXESU PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Městská knihovna
dětské oddělení

vstup volný

So 22. 2.

14:00

PROCHÁZKA NA BÝVALÝ ZAJATECKÝ HŘBITOV – provází místostarosta
Ing. Pavel Nutil. Sraz u vlakového nádraží.

Vlakové nádraží
Karlín

vstup volný

Ne 23. 2.

14:30

NEDĚLNÍ ČAJE – hraje JH Band z Plané. Oblíbené taneční odpoledne.
Vstupné zahrnuje drobné občerstvení.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

50 Kč

St 26. 2.

19:30

TENKRÁT V HOLLYWOODU – komedie, drama / USA, Velká Británie, Čína /
2019 / 161 min.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

90 Kč

Čt 27. 2.

19:30

AMUNDSEN – drama, dobrodružný, životopisný / Norsko, Švédsko, Česko /
2019 / 125 min.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

90 Kč

50 Kč

Průběžné akce
do 29. 2.

v otevírací
hodiny
knihovny

KOUZELNÝ SVĚT JIŘÍHO TRNKY 1 – výstava výtvarných prací.

Městská knihovna

vstup volný

do 29. 2.

v úřední
hodiny

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

Městský úřad

vstup volný

Připravujeme
Ne 1. 3.

15:00

PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ – Divadlo Krapet.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

Čt 5. 3.

19:00

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

KINONEKINO
předprodej od 3. února

180 Kč /
90 Kč

Pá 13. 3.

20:00

KYTICE – balady českého klasika K. J. Erbena s originálními prvky loutkového
bytového divadla. Hrají: Jan Potměšil a Jakub Špalek. Kapacita omezená.

KINONEKINO
předprodej od 3. února

240 Kč /
120 Kč

50 Kč

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

Kulturní adresy v Plané:
Městská knihovna a infocentrum, předprodej vstupenek: nám. Svobody 56, tel.: 374 792 721 • KINONEKINO, nám. Svobody 34, tel.: 371 439 910
(informace podáváme hodinu před začátkem programu) • Městský úřad – odbor kultury, nám. Svobody 56, tel.: 728 488 038, 374 794 223 • Hornické muzeum,
Sadová 816, tel.: 737 658 320 • Předprodej a rezervace: infocentrum – městská knihovna nebo on-line na www.kulturavplane.cz.
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PRODEJNÍ  MÍSTA: Česká pošta, trafika (nám. Svobody), drogerie Fialka, Papírnictví Planfilm, obchodní dům, pokladna MěÚ
Planá, infocentrum, Galerie Hafan Studio, Autodíly Vilímová (ul. Na Sádkách 834), samoobsluha na sídlišti (ul. Fučíkova), Cukrárna
U Kostela, Bufet u Jakuba, hračky Klimentová, Roxy na nádraží, Bylinky Bonka, Lékárna Chodová Planá (Chodská 4, Chodová Planá)
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