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Slovo starostky
Vážení čtenáři a spoluobčané,

jak jsem avizovala v minulém čísle, dnes vás
seznámím s historií a fakty týkajícími se plánské polikliniky. Poprvé jsme o ní mohli slyšet
v roce 1962, kdy vznikla nová organizační
jednotka nemocnice s poliklinikou. Poliklinika byla v budově tehdy č. p. 174 a potýkala
se s nedostatkem místa. V roce 1976 byla
zahájena její přestavba, nebo spíše přístavba.
Celá rekonstrukce byla dokončena v roce
1982 a poliklinika dostala i nové č. p. 293. Po
rozpadu OÚNZ v roce 1991 přešla poliklinika
na město. Vzhledem k tomu, že většina lékařů
privatizovala své ordinace (do roku 1995
všichni), byl zjednodušen ekonomický aparát
a zrušena funkce ředitele. V roce 2001 byla
nakonec zrušena poliklinika jako příspěvková
organizace a byla jako nájemní budova předána do správy Plánským službám.
Město postupně do budovy investovalo. Byl
vybudován nový výtah, za poliklinikou vystavěno parkoviště, byla rekonstruována sociální
zařízení.

V posledních deseti letech to ze začátku
byly spíše běžné opravy a údržba, ale v roce
2017 byla započata větší rekonstrukce, spočívající v nových elektroinstalacích, podhledech, výměně dveří, nové podlahové krytině
a výmalbě. Tyto práce by měly být dokončeny
v letošním roce. Dělaly se za plného provozu
polikliniky, což není ani pro uživatele, ani pro
prováděcí firmy jednoduché, a budou nakonec stát 3 mil. Kč. V rozpočtu na letošní rok
je také naplánovaná repase druhého výtahu,
čímž by se zpřístupnily nevyužívané prostory
v druhém patře, jež by byly upraveny na nové
ordinace zhruba za 2 mil. Kč. Je zapotřebí
také nová kotelna za 1,25 mil. Kč a drobné
vybavení, jako např. nové sedačky a stolky
na chodby, v ceně do 300 tisíc Kč.
Protože se velmi obáváme opětovného
uzavření soukromé nemocnice (popsáno
v minulém článku), rozhodla jsem se žádat
po zastupitelích na březnovém zastupitelstvu
ještě další finanční prostředky na rentgenové

pracoviště, které by mohlo vzniknout v suterénu polikliniky, a rentgenový přístroj. Mám
za sebou řadu jednání s Plzeňským krajem,
pojišťovnou, poliklinikou Tachov a nemocnicí Stod, na kterých jsme dojednali, že je
možné ve spolupráci právě s nemocnicí ve
Stodu takové pracoviště u nás na poliklinice
provozovat.
Jedna dobrá zpráva nakonec – pokud v březnu
schválí pojišťovna smlouvu na kardiologii
do Plané, bude u nás od dubna na poliklinice ordinovat nový pan doktor. Nejen jako
zástupce zdravotního výboru PK, jako starostka města, ale i jako občan Plané si uvědomuji, že situace v dostupnosti zdravotní péče
u nás je již mnoho let velmi kritická, a proto
vedení města vyvíjí maximální možné úsilí,
aby ji zlepšilo a zabránilo jejímu zhoršování.
I z tohoto důvodů jsou nezbytné investice do
polikliniky jako jediného zdravotního zařízení, které může město ovlivňovat.
Martina Němečková
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Ještě jednou odpady
Jestliže mělo letošní zvýšení poplatků za odpad
nějaké pozitivní důsledky, pak jedním z nich je
určitě i to, že vzbudilo zájem o problematiku
odpadového hospodářství a začalo se o tom
mezi našimi občany více diskutovat. To mě
přimělo k tomu, abych ke svému lednovému
článku o odpadech napsal toto pokračování.
V úvodu zákona o odpadech je zmíněna
tzv. hierarchie způsobů nakládání s odpady.
Můžeme si ji představit jako takovou pyramidu, skládající se z jednotlivých vrstev.
Úplně nejvýše stojí předcházení vzniku
odpadu. V další úrovni je příprava odpadu
k opětovnému použití. Ještě níže je recyklace odpadů. Následuje energetické využití
odpadů. Na nejnižší příčce stojí odstranění
odpadů – skládkování.
To, co my jako běžní občané můžeme z této
pyramidy svou činností nejvíce ovlivnit,
je samozřejmě hlavně předcházení vzniku
odpadu. Nejlepší odpad je takový, který vůbec
nevznikl. Může se zdát, že jako jednotlivci
máme málo možností, jak předcházet vzniku
odpadu, ale to je omyl. Můžeme se zamyslet nad tím, zda nevyhazujeme příliš mnoho
potravin, zda nepoužíváme příliš mnoho
obalů, zda se daná věc místo vyhození nedá
ještě opravit atd. V tom si musí každý udělat
svou vlastní inventuru.
Další oblastí, kterou můžeme hodně ovlivnit,
je separace odpadu, která je základem pro jeho
recyklaci. Chtěl bych se zde nyní trochu více
rozepsat o recyklaci odpadových plastů. Veškerý obsah žlutých separačních nádob z našeho
města putuje do Černošína na třídicí linku. Tuto
linku provozuje firma EKO - I recykling s.r.o.,
kterou společně založily firmy EKODEPON
s.r.o. a IGRO s.r.o. Zde se tento odpad třídí na
čiré a barevné PET lahve, tvrdý polyetylen,
měkčený PE, směsný PE atd. Ať se nám to líbí,
nebo ne, ne všechny plasty, které naházíme do
žlutého kontejneru, je možné zrecyklovat. Co
recyklovat nelze? Např. molitan, PVC, Novodur, lino, obaly znečištěné chemikáliemi. Tyto
materiály a také věci, které nemají s plastem
nic společného, se však ve žlutých kontejnerech nacházejí. Proto výmět z třídičky dosahuje
více než 50 %. Tento výmět skončí buď na
skládce, nebo ve spalovně. Do žlutých kontejnerů můžeme ale bez problémů házet obalové
kovy (např. plechovky od nápojů), ty se vytřídí
na lince a předají zpracovatelům.
Plastový odpad vhodný k dalšímu zpracování
poté putuje k různým odběratelům. Provoz třídicí linky je poměrně nákladná záležitost. Aby
linka neskončila ve ztrátě, je třeba vytříděné
použitelné plasty také dobře uplatnit na trhu.
A zde může nastat problém. Ceny recyklátu
z plastu jsou navázány na vývoj cen ropy.
Jsou‑li ceny ropy vysoko, výrobci mají větší
vůli recykláty využít. Jestli však ceny ropy
zamíří dolů, je pro výrobce efektivnější pracovat s panenským plastem, u něhož mají 100%
zaručené vlastnosti, které pro svou produkci
potřebují. Protože v Evropě není dostatek zpracovatelských kapacit, důležitým odbytištěm
odpadových plastů je Asie, zejména Čína. Čína
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Burza jaro–léto 2020
ovšem nyní už odmítá být smetištěm světa
a dovoz odpadu razantně omezuje. Jak se s tím
do budoucna vypořádáme, není zatím úplně
jasné. V novém zákoně o odpadech se počítá se
zákazem skládkování odpadů s větší výhřevností, což plasty jsou. Jestliže nebude možnost
tyto plasty dále zpracovat, zbývá potom pouze
jejich energetické využití. Příslušných zařízení
na energetické využití odpadu je ovšem u nás
také zoufalý nedostatek a není ani šance na
brzké rozšíření jejich kapacity.
V současné době se hodně mluví o zálohování
PET lahví. Tato myšlenka se na první pohled
jeví jako velice přínosná, ale při bližším zkoumání má několik vad na kráse. Nemám nic
proti zálohování obalů, které by byly opakovaně použity. Ale problém nastává při zavádění záloh na jednorázové nápojové obaly. Je
dobré vědět, že z celkového obsahu žlutých
kontejnerů tvoří PET lahve asi 20 %. Příjem
z jejich prodeje ale tvoří 70 % celkových tržeb
za odpadové plasty. Z toho vyplývá, že zavedení záloh na jednorázové nápojové obaly by
vedlo k ohrožení stávajícího systému recyklace plastových odpadů. Na základě zahraničních zkušeností nelze přitom očekávat, že
zavedení záloh výrazně zvýší míru recyklace.
Závěrem se tedy znovu vracím k té první
příčce již zmíněné hierarchie nakládání
s odpady. Nejdůležitější je snažit se o to, aby
žádný odpad nevznikal.
Pavel Nutil, místostarosta

Dvě kronikářky

Vážení občané,
jak víte, v minulosti jsem Vás oslovila s výzvou,
zda byste se nechtěli stát kronikářem či kronikářkou města nebo zda nevíte o někom, kdo by
se na tuto práci hodil. Výzva bohužel neměla
odezvu, ale naštěstí naše dosavadní kronikářka
paní Mertlová oslovila s touto nabídkou paní
JUDr. Vrzalovou, která k mé velké radosti práci
kronikářky města přijala. Aby paní Mertlová
mohla zúročit práci, kterou již odvedla pro zápis
do kroniky za poslední rok, a současně aby paní
Vrzalová mohla plynule navázat na práci kronikářky, rozhodly jsme se společně, že pro letošní
rok bude mít město Planá kronikářky dvě. Pevně
věřím, že toto uspořádání umožní paní Mertlové
uzavřít svoji dlouholetou kronikářskou činnost s pocitem dobře odvedené práce a hlavně
s pocitem, že své dílo předává do dobrých rukou,
včetně svých zkušeností, zákonných požadavků
a různých postřehů. Naproti tomu paní Vrzalová má tak jedinečnou příležitost nahlédnout
do „kuchyně“ zkušené kronikářky, a přitom si
hledat svůj vlastní styl, přístup a know‑how při
práci na kronice. Oběma pak musím poděkovat
za to, s jakou zodpovědností a dobrou vůlí k předání práce na kronice přistoupily, a přeju jim,
aby pro ně byl společný rok nad kronikou města
Planá rokem dobré spolupráce a vzájemného
obohacení se. To bude jistě prospěšné nejen pro
kroniku, ale hlavně pro generace, které přijdou
po nás a pro něž jsou zápisy v kronice určeny
především.
Tereza Coufalová, tajemnice MěÚ

Milé maminky,
až budete chystat oblečení pro svá dítka na
jaro a léto a zjistíte, že Vaše ratolesti vyrostly
téměř ze všeho, nevěste hlavu a přijďte nakoupit oblečení, botky, hračky i sportovní potřeby
pro letní sezónu na naši dětskou burzu jaro–
léto, která se již tradičně koná v kulturním
domě v Chodové Plané, a to dne 18. dubna od
9:00 hodin.
Na naší burze můžete také všechny nepotřebné a malé věci prodat. Pokud budete mít
zájem o prodej věcí, nezapomeňte si vyzvednout pořadové číslo, bez kterého nemůžete na
burze věci prodat. Číslo můžete získat nejlépe
na e‑mailu burzaplana@seznam.cz nebo také
v kadeřnictví Jany Svěchotové, Marcely Šroubové a v městské knihovně.
Budeme se na Vás těšit.
Váš burzatým Planá

Kytice K. J. Erbena
Herci Jan Potměšil a Jakub Špalek uvedou
KYTICI K. J. Erbena
V pátek 13. března se v KINĚNEKINĚ
představí divákům dva členové divadelního
spolku Kašpar: herec Jan Potměšil a režisér,
principál a herec Jakub Špalek. Jak sami uvádějí, „s láskou, nadšením a pokorou se chopili díla K. J. Erbena“. Balady skvostného
českého klasika zpracovali s originálními
prvky loutkového bytového divadla aneb dva
herci a „home made puppets“. Balady jsou to
tyto – Kytice, Svatební košile, Dceřina kletba,
Zlatý kolovrat a Poklad.
KYTICE – úryvky z recenzí:
„Pouhá poctivá recitace dvou protřelých herců
totiž může být dostatečným zážitkem. Spolku
Kašpar to naštěstí nestačí. Každou z balad
pojímá trochu jiným způsobem a divákům
tak chystá rozmanitý a neotřelý večer. Své
pak dělá i stísněný prostor vytvořený v Kiněnekině, který baladám dodává potřebnou intimitu – jako by vám je někdo četl doma před
spaním či za černé hodinky.” (Šťáska, Tomáš;
Mf Dnes)
„Špalek a Potměšil oživují stínové divadlo
a soustředí se na detail. Výrazu a jeho scénickému zpracování slouží civilní kostým, tmavé
kostkované košile občas nahradí košile bílé.
Ramínko se sakem snadno zpodobní umrlce
a diváci na vlastní oči zažívají, jak mohou být
bodová světla stolních lamp působivá. Leitmotivem režijní spolupráce Jakuba Špalka je
v případě Kytice respekt k erbenovské atmosféře a magičnosti jeho slova.”
(Dana Benešová‑Trčková; web ČT 24)
Kapacita speciálně upraveného sálu je omezená, a tak se představení odehraje v 18:00
a ve 20:00 hod. Představení je pro diváky od
14 let. Vstupenky v ceně 240 Kč / 120 Kč
zakoupíte v infocentru nebo online na
www.kulturavplane.cz.
Blanka Borůvková
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Rozhovor s Petrem
Brücknerem
Architektura s kořeny a křídly

Jaké nové životní prostory, myslím teď
spíše jako myslitelé, nabízíte? Co může
architekt udělat, aby se například lidem
lépe vracelo do regionu?
Můžu dát konkrétní příklad, protože se
už patnáct let věnujeme městskému rozvoji Tirschenreuthu. Hodně lidí, kteří tu
vyrostli, včetně mých spolužáků, studovalo jinde a působí teď po celém světě.
Když chceme, aby se vrátili, musíme
zdůraznit kvality, které zdejší region má.
Příroda tu je, ale kultura na vyšší úrovni
už musí být výsledkem politické vůle.
Daří se to, nabídka je velká, jak můžeme
zjistit v Schönsee, kde nalezneme mnoho
příkladů kultury podél hranic. Naši spolupracovníci jezdí za kulturou společně
nebo se rozdělí do skupin a navzájem se
o svých zážitcích informují. Snažíme se už
i na školách nabízet informace o přednostech našeho regionu. Chceme, aby tu děti
zakořenily. Důležité je, aby tu lidé nacházeli obživu, takže je třeba podporovat nové
technologie a práci na dálku. Jsou firmy,
které na dálku zaměstnávají lidi z našeho
regionu, a přibývá jich. Dá se tady bydlet
s vysokou kvalitou života. Stále častěji tu
lze nalézt nová, velmi moderní pracovní
místa. Lidé se do regionu vracejí i po dvaceti letech aktivní práce ve velkém městě.
Architektura souvisí s identitou, pro lidi,
kteří se vracejí, je to důležité. Stačí pak
trocha odvahy tu znovu žít.
Kvalita života, o které jste mluvil, to
přece není jen byt. Je to i veřejný prostor
a samozřejmě místní dominanta, v naší
kultuře kostel. A souhra celku. V této
oblasti, zdá se mi, toho Tirschenreuth
v posledních letech hodně udělal.
Město je potřeba pochopit jako byt. Když
jsme se začali zabývat městem Tirschenreuth, řekli jsme si, že musíme uklidit
„obývací pokoj“ a prosvětlit „chodby“. Šlo
nám o náměstí, prostor, kde se lidé setkávají. Aby okamžitě pochopili – tady jsem
v obývacím pokoji města Tirschenreuthu,
tady v kuchyni, tady můžu žít a pracovat.
Kostel byl vždy centrem obce. Zdejší
region formovaly kláštery. Není myslitelný bez Waldsassenu nebo Teplé. V naší
práci nám jde o to, aby kostel byl vnímán
jako krystalizační bod veřejného života.
Dnes se musí otevřít, kostely i církev. Bez
ohledu na vyznání, otevřené dveře kostela
jsou pro nás úplně základním obrazem.
Touha lidí po duchovním rozměru je vždy
nezdolná. To je vidět v mnoha oborech,
otázkou je, jak tyto věci nejen v architektuře prosadit. Téma pouti má v našem regionu hluboké kořeny, máme zde dokonce
příhraniční pouť. Církev se ale musí otevírat i úplně novým tématům.
V Tirschenreuthu občané hlasovali,
jestli přestavbu náměstí vůbec chtějí.
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Pro město pracujete už velmi dlouho.
Můžete prosím popsat, jak taková dlouhodobá spolupráce architektonické kanceláře a města vypadá? Přece jen to pro
vás muselo být riziko, pracovat doma.
Už z Bible víme, že doma nikdo není prorokem…
Díky dlouhé a důkladné přípravě vznikl
spolehlivý, silný a nosný koncept rozvoje
města. Paralelně k němu jsme vypracovali
projekty, které měly být jakýmsi impulzem. Práce měly začít náměstím. Dostavil
se odpor od „reakčních sil“. Byli to zdánliví ochránci stavu věcí, který nikdy nebyl
takový, jaký tvrdili. U referend je ale vždy
problém, že odpůrci změny se mobilizují
a všichni přijdou hlasovat, kdežto ti, kdo se
změnou souhlasí, si myslí, že už to nějak
dopadne. Natočili jsme film s profesionálními filmaři, kde jsme představili vizi, jak
se má náměstí a město měnit. Postavili jsme
na náměstí stan, kde jsme představili naše
plány a promítali film. Oslovovali jsme
kolemjdoucí a prosili je, aby se podívali na
film. Vedlo to k tomu, že jsme referendum
vyhráli s téměř šedesátiprocentní většinou.

Úspěch v referendu vedl k jasné podpoře
lidí. Lidé byli najednou hrdí na to, co se tu
stalo a má se dál dít. Vzniklo sebevědomí,
které říká: „Máme odvahu a budeme pokračovat.“
Část rozhovoru z knihy Jan Šícha,
Na pomezí: Rozhovory v Plané a Tirschenreuthu, která je k dispozici v infocentru.
Eva Vanišová
odbor kultury

Z plánské farnosti
Plán společných setkávání katolíků mimo pravidelný pořad:

Pátek 6. 3. – adorace, mše sv. a spolčo
mládež‑stářež, možnost přespat na faře.
Sobota 7. 3. – 9:00 hod. – Postní
duchovní obnova + společný oběd + křížová cesta poutní cestou na Sv. Annu se
zastávkou na pivo v Ch. Plané + promítání o Michalkách na faře, grog.
Jaroslav Šašek, plánský farář
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Dej jim možnost znovu
vykvést
Toho dubnového dne roku 1945 žila v naději,
že se již brzy dočká svobody. Slunce konečně
zahřeje její promrzlé a bolavé tělo a radost
z prvních jarních květů dovolí zapomenout
na léta bolesti. Výstřel… přerušil ticho nad
Michalovými Horami a stal se koncem její
naděje v brzkou svobodu. Slunce, připomínající žluté květy narcisů, se již nedočká.
Každým rokem byl květ narcisů rozkvétajících na tom tichém místě s malým pomníčkem
nad Michalovými Horami vzpomínkou na ni
a její krátký, tak nešťastně ukončený život
v posledních dnech války.
A dnes na místě květu kámen. Věčný, ale
chladný. Proč? Zeptal se ten někdo, kdo ho
u pomníčku položil, jestli o něj stála? Milovala slunce a teplo, vždyť se narodila ve
sluncem zalitém Slovinsku. A její srdce jistě
nebylo z kamene.
Bylo by hezké, že se někdo neznámý stará, ale
taková starost nebyla na místě. Není nic horšího než dělat věci zbytečné. Přitom se stačilo
jen rozhlédnout. Třeba kde je to slunce, které
by narcisům dalo lépe rozkvést.
Pavel Belda
P. S. Kontakt na autora v redakci.
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Tenisové kurty v Plané
uvítají mladé zájemce
Tenisový areál v Plané se začal budovat
12. 10. 1983 a za přítomnosti Československé televize byl slavnostně otevřen 3. 8. 1985.
V novinách vyšel roku 1986 článek s titulem
„Jak Planá dýchá tenisem“, který popisoval mimo jiné i postup budování tenisových
dvorců.
Mládežnický tenis má u nás velikou prioritu
a rádi mezi sebou uvítáme každého mladého
zájemce o tento krásný sport.
V rámci tenisového oddílu je provozována
tenisová škola se zaměřením na výuku dětí.
Není však určena pouze pro nejmenší tenisty,
a tak se na hodinách výuky může domluvit
kdokoli bez ohledu na věk a úroveň tenisových dovedností.
Tréninkové hodiny pod vedením profesionálních trenérů:
květen–září, rozvrh tréninků dle zájmu.
Hraní mimo tréninkové hodiny
Ve všední dny mohou děti (členové TO se
zaplaceným příspěvkem) využívat ZDARMA
kurty za následujících podmínek: vždy za
účasti dospělého člena rodiny (ten odpovídá
za dodržování provozních pravidel), zapsat
obsazení kurtu do rezervačního systému.
Licencovaní trenéři:
Jan Danko, tel.: 728 500 812
Pavlína Mertlová, tel.: 728 962 269
Vojtěch Mareš, tel.: 720 941 441
Vyplétání raket:
Jiří Fleisig, tel.: 602 496 520
Individuální licencovaní trenéři:
Jiří Fleisig, tel.: 602 496 520 – Planá
František Polánka, tel.: 606 546 182 – Mariánské Lázně
Info: https://tenisplana.webnode.cz
Jan Danko

Z plánských kronik
V letošním roce jsem se stala plánskou
kronikářkou. Tuto funkci přebírám po paní
Michaele Mertlové, někdejší tajemnici
našeho města.
To byla kronikářka výborná, tak si budu muset
dát hodně záležet. Trochu jsem se tedy začetla
do starších plánských kronik. Existují samozřejmě v knižní formě, ale mnohé byly zdigitalizovány. Na internetových stránkách města
si lze přečíst zápisy v městské kronice z let
2003–2018. Na stránkách Okresního státního
archivu Tachov lze dohledat staré německé
kroniky města již od roku 1655 do roku 1929,
dále zápisy v kronice z let 1946 až 1990. Lze
tu také najít kroniky plánského děkanství od
roku 1723 do roku 1969, poválečné kroniky
plánských škol a kroniku plánské spořitelny
mapující léta 1862–1912.
Prvním poválečným kronikářem města byl
Alois Lokajíček, plánský učitel a předseda
MěNV, dále Milan Veselý, rovněž učitel, pak
Alena Prachová, profesorka plánského gymnázia, následoval Vladimír Jirka, vedoucí
plánské radioopravny a televizní služby, Stanislav Šolc, důstojník PS, PhDr. Bohuš Vališ,
profesor plánského gymnázia, Mgr. Ladislav
Hůla, plánský učitel, a po něm Michaela
Mertlová.
Kroniky jsou zajímavé čtení, a tak bych z těch
poválečných chtěla pravidelně pro měsíčník
vybírat úryvky.
JUDr. Michaela Vrzalová

Finanční úřad

JDU DO KNIHOVNY
Oddělení pro dospělé

registrace na rok: dospělí 100 Kč, důchodci 50 Kč,
studenti 30 Kč

Pondělí

9.00–12.00

13.00–17.00

Úterý

9.00–12.00

13.00–16.00

Středa

9.00–12.00

13.00–17.00

Čtvrtek

9.00–12.00

Pátek

9.00–12.00

pouze infocentrum

13.00–16.00
13.00–16.00

Oddělení pro děti a mládež registrace na rok: 20 Kč
Pondělí

13.00–17.00

Úterý

13.00–16.00

Středa

13.00–16.00

Čtvrtek

zavřeno

Pátek

13.00–15.00

Městská knihovna – Ivana Vasuková
Módní poradna Dany Beranové
Na první jarní den, 20. 3., od 16 hodin
jsme pro dámy připravili seminář o módě
s praktickými ukázkami. V sále knihovny
vám stylistka Dana Beranová poradí, jak
pracovat s vaší postavou, jak zvýraznit vaše
přednosti, jak si sestavit šatník a vybrat
doplňky. Ukázky její práce najdete na
stránkách stylistkaberanova.cz. Seminář
má omezenou kapacitu míst a je nutné si
účast zarezervovat.

Pohádkové odpoledne
Pro nejmeší posluchače je na středu 18. 3.
připraveno odpoledne s jarní pohádkou, říkadly a písničkami. Začínáme v 16:30 hodin
v sále knihovny.

Městská knihovna
/ INFOCENTRUM Planá
nám. Svobody 56
knihovna@muplana.cz
tel.: 374 792 721
www. knihovnaplana.webk.cz.
Facebook: Městská Knihovna Planá

Nedělní diskohrátky
KINONEKINO funguje již třetím rokem
a v jeho programové náplni se objevuje stále
pestřejší nabídka. V letošním roce máme
novinku pro dětské návštěvníky. Jsou jí
nedělní diskohrátky, prozatím ve dvouměsíčním intervalu. Dvouhodinový program s diskotékou pro děti, soutěžemi, pohybovými
dovednostmi, hrami, modelováním balónků
a s možností nechat si udělat dočasné tetování. To, a ještě spoustu jiných zážitků slibují
diskohrátky. V první polovině roku se na ně
můžete těšit v neděli 29. 3. a 24. 5. Vstupné je
jednotné, 50 Kč pro děti i dospělé. Vstupenky
jsou v předprodeji v infocentru nebo online na
www.kulturavplane.cz

Kreativní dílnička
Ve středu 11. 3. si mohou návštěvníci dětského
oddělení v době od 13:00 do 16:00 hodin
vyrobit jarní dekoraci. Dílna je zdarma a jsou
na ni zváni všichni, kteří rádi tvoří.

Zavázáni k dobré spolupráci

Vážení občané,
každý rok nám finanční úřad v Tachově
zabezpečoval poradenství spojené s podáním
daňového přiznání. Bohužel vám musím touto
cestou sdělit, že v důsledku složité personální
situace nemůže finanční úřad v letošním roce
tuto službu poskytnout tak, jako v tomu bylo
v minulých letech.
Tereza Coufalová, tajemnice

Nahlédnutí do aktivit členů svazu tělesně postižených
Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR z. s. uskutečnila 8. 2. výlet
pro delegaci 17 svých členů do SRN na
Masopust (Fasching), na který nás pozvala
naše partnerská organizace Selbsthilfegruppe Behinderte und Nichtbehinderte e. v.
z Tirschenreuthu.
Už jsme ve Wiesau, v kulturním zařízení
ve Pfarrzentrumu, kde se to uskutečnilo,
několikrát byli. Vždy je to v nějakém stylu
– byli to piráti, bylo to ve stylu kouzelného
lesa (víly, vodníci apod.), byli jsme i hippies
neboli „děti květinového hnutí“, další rok
jsme si užili léta, protože to bylo ve stylu
„Hurá na jih“, vloni jsme zase tančili rokenrol.
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Letos bylo téma „Weltraum“ (vesmír). Byli
jsme při tom a bylo to super! Udělali jsme
si i čas na nákupy v SRN a vraceli se spokojeně domů.
Ve středu další týden jsme byli v Tirschenreuthu a Sibyllenbadu na nákupech a koupání v lázních s minerální teplou vodou.
Hned potom v pátek jsme měli již po několikáté bowling, což byla také příprava na již
deváté mezinárodní klání s našimi partnery
z Německa.
A koncem února jsme na bilanční schůzi
zhodnotili své akce a naplánovali si zase
zajímavou činnost na letošní rok.
Josef Ansl

Střední škola živnostenská v Plané a domov
Dr. Loew ve Vohenstraussu
Malé jubileum spolupráce oslavila minulý
rok SŠŽ Planá spolu s domovem pro mentálně postižené Dr. Loew ve Vohenstraussu.
Jde zejména o pravidelné provádění souvislé
praxe ošetřovatelů všech ročníků v tomto
hornofalckém zařízení. K jejímu zhodnocení
a plánování se sešli na konci ledna kompetentní zástupci obou organizací. Součástí
setkání byla i projekce pro žáky a předání
zkušeností těch, kteří v domově Dr. Loew
již pracují.
„Naše spolupráce po pěti letech dostává
nový rozměr,“ uvádí náš rozhovor Ing. Petra
Pechová, zástupkyně ředitele pro praktickou
výuku. „Spolu s téměř padesátkou českých
firem, hotelů a zařízení jsou němečtí sousedé z Vohenstraussu vedle naší partnerské
školy druhou německou institucí, se kterou
tak intenzivně spolupracujeme. Je to o to
více potěšující, že jsme se s našimi partnery po pěti letech sešli, spolupráci vyhodnotili jako velmi přínosnou pro obě strany
a budeme v ní pravidelně a řízeně v budoucnosti pokračovat. Naši partneři zajišťují
dopravu, ubytování a program našich ošetřovatelů všech ročníků a také těm nejlepším
zaručují převzetí do pracovního poměru po
úspěšném složení učňovských zkoušek. To
je zcela ojedinělá šance, ihned po ukončení

vyučení získat ohromné zkušenosti a velmi
dobře placené místo ve skvělém kolektivu.
Navíc praxe nejsou primárně směřovány
na obsluhu fyzických potřeb klientů, ale
na jejich aktivizaci v době volna, tedy hrou
a tvůrčími činnostmi, důležitým předpokladem je samozřejmě výrazná snaha zvládat němčinu,“ uzavírá naši návštěvu školy
Ing. Pechová.
Plánská škola tak se svými partnery plánuje
nejen spolupráci upevnit a dle možností

rozšířit, ale také v ní oboustranně vytrvat,
a založit tak stálý základ výuky ošetřovatelství a přijmout do oboru další nové žáky.
Škola také disponuje výborným personálním zajištěním k výuce a také skvělým
know‑how, a to i v německém jazyce. Noví
zájemci o ošetřovatelství, a to i z řad těch
starších, kteří si rádi obor i v individuálním
studijním programu doplní, jsou tedy vítáni!
Vladimír Kasík
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Žáci ZUŠ poměřili síly v hudebních soutěžích
Únor bývá každým rokem ve znamení soutěží základních uměleckých škol. V letošním roce se naši žáci zapojili do soutěže ve
zpěvu – Karlovarský skřivánek –, ve hře na
kytaru a ve hře na klavír. Soutěžní měsíc
zahájili zpěváci. Krajské kolo Karlovarského
skřivánka se konalo 6. února v Plzni. A hned
v první soutěži obrovský úspěch. Andrea
Gašparovičová vyhrála svoji kategorii a prozpívala se do celostátního kola soutěže. Gratulujeme a nepřestáváme držet palce. Ve středu
12. 2. 2020 se v ZUŠ Planá konalo okresní
kolo ve hře na kytaru. Do naší hudebky se sjeli
mladí kytaristé ze Stříbra a Tachova, aby mezi
sebou poměřili
své dovednosti.
Oproti
předešlým letům, kdy
do soutěže bylo
přihlášeno více
než dvacet kytaristů, byla letošní
účast o poznání
slabší. Sólových
hráčů bylo pouze
osm a jedno (!)
kytarové
duo.
Porota pak ocenila výkony našich
žáků Dominiky
Marouškové,
Nelly Kuchařové

a Lukáše Starého shodně druhým místem.
Ve čtvrtek 13. 2. 2020 pak přišli na řadu klavíristé. Okresní kolo ve hře na klavír se konalo
v Tachově a za naši školu se soutěže zúčastnily Andrea Gašparovičová, která si odnesla
první místo, a Amálie Davidová, kterou
porota ohodnotila druhým místem. Soutěže
výtvarného oboru a literárně‑dramatického
oboru nás teprve čekají v příštích dnech. Na
závěr poděkování, které patří všem soutěžícím za reprezentaci plánské ZUŠky, a zároveň všem vyučujícím, kteří se na přípravě dětí
podíleli.
Miroslav Koranda

telů, spojových mechaniků, pečovatelek,
operátorů skladování, kuchařů i cukrářů
a sami si dokonce mohli vyzkoušet přípravu
pokrmů ve školní kuchyni nebo výrobu
zákusků v naší cukrárně. Na nové žáky se
těšíme a jsme si vědomi odpovědnosti, kterou neseme za jejich vzdělávání. Jsme rádi,
že toto pedagogický sbor škol v obou krajích
také správně chápe a myšlenku workshopů
široce podporuje,“ uzavírá naši návštěvu ve
škole Mgr. Buchartová.
Vladimír Kasík

VNITROPODNIKOVÁ
PRODEJNA

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021
se bude konat ve čtvrtek 2. dubna od 14:30 do
18:30 hodin v budově ZŠ Na Valech.
K zápisu se dostaví děti narozené v období od
1. září 2013 do 31. srpna 2014 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského
roku.
Rodiče k zápisu vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Zápisní list do 1. třídy a žádost o přijetí
k povinné školní docházce vyplní rodiče
na místě zápisu.
Pokud rodiče budou žádat o odklad školní
docházky, musí doložit: zprávu z pedagogicko
‑psychologické poradny nebo ze speciálního
pedagogického centra a zprávu odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
Mgr. Blanka Iccacová

Kontrolní šachový turnaj se uskutečnil
v neděli 12. 1. 2020 od 14 do 17 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.

SŠŽ Planá zopakovala v lednu sérii workshopů
pro základní školy
Jednoznačný úspěch přinesla letošní lednová
série workshopů, která právě proběhla na
Střední škole živnostenské v Plané a byla
zaměřena na spolupráci se základními školami v Plzeňském a Karlovarském kraji tak,
aby jejich vycházející žáci 8. a 9. tříd poznali,
které školy jsou jim pro další vzdělávání
v regionu k dispozici.
Celotýdenní účast na této akci potvrdily
a také se jí zúčastnily základní školy z Chebu,
M. Lázní ZŠ Vítězná a Jih, Černošína, Toužimi a Plané.
„Velmi rádi jsme žákům a jejich třídním učitelům otevřeli prostory naší školy,“ zahajuje náš
rozhovor Mgr. Dana Buchartová, zástupkyně
ředitele školy. „Žáci často o své nové škole
málo vědí a získání konkrétní představy jim
a jejich rodičům rozhodování ulehčí. Důležité
je také seznámit se s učebním plánem studia
a poznat budoucího třídního učitele. Včas tak
se svými budoucími žáky navážeme vztah,
získáme důvěru a podpoříme vzájemné sympatie,“ dodává Mgr. Buchartová.
SŠŽ Planá týdenní sérii workshopů provedla
zcela ve své režii. Žáci se seznámili s učebními obory, které mohou ve škole studovat,
a také si praktické činnosti ve výuce mohli
sami vyzkoušet.
„Představili jsme žákům činnost ošetřova-

Zápis do prvních tříd ZŠ

Z DDM Planá
– maškarní a starověký
Egypt

31. 1. se uskutečnil pololetní výlet na výstavu
Tutanchamona v Praze. Před výstavou jsme
měli možnost navštívit divadelní výstavu
a poznat zákulisní prostředí. Výstava jednoho
z egyptských faraonů byla velmi zajímavá
pro dospělé i pro děti. Na konci výstavy jsme
potkali známého českého režiséra Zdeňka
Trošku, se kterým jsme se samozřejmě ihned
vyfotili.
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Plzeňská 808, Planá
vstup přes vrátnici

Nabízíme čokoládové polevy, pralinky,
marcipán, Mozartovy koule, sušenky a
jiné čokoládové dobroty za skvělé ceny.

Soukromá psychologická praxe
Mgr. Michaela Parma

Po 11:00 – 15:00 hodin
Út 11:00 – 15:00 hodin

Nemocnice Mariánské Lázně
Tel.: +420 606 488 626
E‑mail: parma.m@email.cz

Čt 11:00 – 15:00 hodin

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

Pá 11:00 – 14:00 hodin

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

St 11:00 – 15:00 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu - www.schoko.cz

Firma Vodoservis Planá,
spol. s r.o.
Železničářská 805, 348 15 Planá

Hledá:

Zaměstnance na pozici řidiče tlakového
a fekálního vozu.
Řidičský průkaz skupiny C podmínkou.

2. 2. 2020 se v KINĚNEKINĚ konal maškarní karneval, kde vystupovalo již tradičně
hudební divadlo Hnedle Vedle. Všechny děti
měly moc krásné masky a s hudebním divadlem si užily taneční a pěvecké odpoledne.

Zaměstnance na pozici
montér vodovodní sítě.

Podmínkou výuční list v oboru instalatér.

Daniela Líbalová, vedoucí DDM

BOHEMIA-SPA MOOR s.r.o.
Sídlo Chodová Planá
Přijmeme brigádníka/brigádnici k lince
a ke mlýnu na výrobu jednorázových
rašelinových obkladů.

Kontakt: 721 009 771

Informace o pracovních podmínkách
na tel. 721 437 521, pan D. Holý.

PRONÁJEM

komerčních prostor se zázemím.
Velikost dle dohody od 200 m² do 1 000 m².

Cena dle dohody. Chodová Planá – atraktivní poloha.

Kontakt: 602 143 327

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.
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Čas
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www.kulturavplane.cz

Název akce

Místo konání

Vstupné
50 Kč

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 probíhá v infocentru

180 Kč /
90 Kč

Út 10. 3.

9:00–16.00

PLÁNSKÝ TAJTRLÍK – oblastní festival dětských divadelních, recitačních a loutkář‑
ských kolektivů z Tachovska a okolí s výběrem na postupovou přehlídku Tartas.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

50 Kč

St 11. 3.

13:00–16:00 KREATIVNÍ DÍLNIČKA pro tvořivé děti. Přijďte přivítat jaro výrobou jarní dekorace.

Budova čp. 56 – sál v podkroví
(infocentrum / knihovna)

vstup volný

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Planá

Koncertní sál ZUŠ Planá

vstup volný

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

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

240 Kč /
120 Kč

19:30

NÁRODNÍ TŘÍDA – film podle knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli s H. Čermákem
kombinuje dramatický příběh s černým humorem. / ČR 2019

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

90 Kč

16:30

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE – jarní pohádky, říkadla, hra a písničky.
Čtení, hraní, zpívání a tancování pro nejmenší děti.

Budova čp. 56 – sál v podkroví
(infocentrum / knihovna)

19:30

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA – filmová komedie v hlavní roli s Eliškou Balzerovou.
Dále hrají H. Čermák, T. Dyková aj. / režie: J. Vejdělek / ČR 2019

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

90 Kč

Pá 20. 3.

16:00

MÓDNÍ PORADNA DANY BERANOVÉ, aneb Když víte – jak pracovat se svou
postavou, jak zvýraznit své přednosti, jak si sestavit šatník a vybrat doplňky.

Budova čp. 56 – sál v podkroví
(infocentrum / knihovna)

150 Kč

Ne 22. 3.

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

Út 24. 3.

16:00

SETKÁNÍ RODÁKŮ A PAMĚTNÍKŮ – třetí setkání plánských občanů se zájmem
o společné mapování plánské novodobé historie.

Budova čp. 56 – sál v podkroví
(infocentrum / knihovna)

Ne 29. 3.

15:00–17:00

NEDĚLNÍ DISKOHRÁTKY – pro děti od 4 let.
Dětská diskotéka: DJ, modelování balónků, soutěže a hry, dočasné tetování.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

Po 30. 3.

18:00

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Planá

Koncertní sál ZUŠ Planá

vstup volný

Út 31. 3.

15:00/17:00

KULTURA S DONÁŠKOU – povídání s plánským farářem Jaroslavem Šaškem
o jeho službě ve věznici.

Dům s pečovatelskou službou
Bohušova ul. / Smetanova ul.

vstup volný

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

Městský úřad – vestibul,
schodiště

vstup volný

18:00
Pá 13. 3.
18:00/20:00
Út 17. 3.

St 18. 3.

vstup volný

vstup volný
50 Kč

Průběžné akce
1. 3.–31. 3.

v úřední
hodiny

Připravujeme
Pá 3. 4.

18:00

EXPEDIČNÍ KAMERA – filmový festival nejlepších cestovatelských a dobrodruž‑
ných filmů z celého světa. www.expedicnikamera.cz

Planá, Fučíkova 940,
v prostorách lezecké stěny

vstup volný

So 4. 4.

14:00

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ MARGARETY NOVOTNÉ.

Budova čp. 56 – vestibul
(infocentrum / knihovna)

vstup volný

Pá 24. 4.

18:00

KAROL DOBIÁŠ – beseda s československým fotbalovým hráčem,
mistrem Evropy 1976.

Budova čp. 56 – vestibul
(infocentrum / knihovna)

160 Kč

Čt 21. 5.

19:00

ILUZE – hořká divadelní komedie o čtyřech lidech a jejich životním příběhu.
Hrají: Eva Elsnerová, Jitka Nerudová, Jan Potměšil a Jan Zadražil.

KINONEKINO kapacita sálu je
omezená / předprodej probíhá
v infocentru

300 Kč /
150 Kč

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