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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

pandemie koronaviru je doufám za námi
a myslím na všechny, kterým zasáhla do
života. Ovlivnila – a s určitostí můžeme říci,
že ovlivňovat i nadále bude – život nás všech.
To, co však nevíme, je, jak moc. Kromě nejrůznějších omezení měla a v budoucnu ještě
bude mít velký dopad na rozpočty všech:
rodin, firem, měst, krajů a státu.
Podle současných odhadů je již zřejmé, že
samotné důsledky krize a s tím spojená vládní
opatření budou například znamenat pokles příjmů obcí a měst ze sdílených daní o 15–20 %.
Tento fakt zásadně ovlivní rozpočet i našeho
města. Možná v dalších letech budeme nuceni
škrtat v připravených investicích. Pro letošní
rok zatím žádná taková omezení nezvažujeme,
protože naše město má vytvořené dostatečné
rezervy, aby pokles daní v krátkodobém horizontu překonalo. Má však také připravené anebo
rozpracované projekty, které budou v budoucnu
vyžadovat velké investice. Čas ukáže, kolik
z našetřených peněz spotřebujeme v důsledku
finančního propadu při pandemických opatřeních a kolik jich na tyto projekty zůstane.

V minulém měsíci byl médii prezentován
nesouhlas obcí s rozhodnutím vlády financovat kompenzační bonus pro OSVČ i z rozpočtu obcí s tím, že obcím peníze navrátí
v budoucnu prostřednictvím dotací. Nejsem
si jistá, zda bylo rozhodnutí vlády správně
a dostatečně vysvětleno. Každý, kdo se trochu
orientuje v daňových příjmech, ví, že právě
daně z podnikatelské činnosti tvoří největší
část daňových příjmů, a pokud se nebude
dařit podnikatelům, nebude se dařit ani nám
ostatním. Většina starostů se snažila pomoci
podnikatelům ještě před rozhodnutím vlády
nejrůznějšími opatřeními, jako např. odpuštěním nájmu apod. Starostové obcí pochopili
také, že v dané situaci to jinak nejde, ale nesouhlasili se způsobem, kterým vláda chtěla kompenzovat tyto finance obcím, tedy dotacemi,
a proto navrhli prostý přepočet na občana.
Důvod je jediný – o dotaci budou obce žádat,
nemusí ji ale dostat, rozhodování a administrace bude velmi zdlouhavá. A to nejdůležitější – obcí, které mají připravené projekty na
zrovna vypsané dotace, příliš nebude. Zato

však bude hodně těch, které přijdou o peníze
a nebudou moci realizovat projekty, na které
neexistuje dotační titul, ale přesto jsou pro
danou obec velmi důležité. Právě obce jsou
jedním z činitelů, který může také pomoci rozhýbat ekonomiku, protože v součtu vypisují
zakázky za mnoho miliard korun.
Také já jsem se zapojila do stávkové pohotovosti starostů. Byli jsme svědky zdlouhavého vysvětlování, vyjednávání, a nakonec
i rozhodnutí vlády z 8. června, že alespoň
část tohoto propadu příjmů bude navrácena
do rozpočtu obcí ve výši 1 200 korun na
občana. I přes toto rozhodnutí je však předpokládaný propad ve sdílených daních u obcí
cca 40 mld. Kč. U našeho města by to znamenalo okolo 20 mil. Kč. Vše však ukáže
až čas. Jsem optimistou a věřím, že letošní
naplánované investice zvládneme zrealizovat. To zásadní rozhodování nás bude čekat
na podzim, až budou známy přesnější čísla
a podle nich pak bude připravován rozpočet
města na rok 2021.
Martina Němečková
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Vyjádření k petici
Ti, co mě znají, vědí, že jsem zastánce racionálních argumentů. Manipulace s lidmi je
pro někoho skvělý způsob, jak získat to, co
chce, ale mně se tato metoda komunikace
příčí a jsem na ni velmi citlivá. Bohužel již
nějakou dobu odpovídám lidem na otázku,
proč chci v Plané „spalovnu“. Všem dávám
jednoduchou odpověď: „Nechci!“ Hned
následně zjišťuji, kdo jim takovou „věrohodnou“ informaci dal. Dostávám různé
odpovědi, ale nitky se sbíhají u konkrétního
člověka. Tento člověk je zároveň spoluorganizátorem petice, která je v současné době
nabízena k podpisu. Nemám ráda petice,
protože si myslím, že většinou k řešení
nepřispějí, a jsou dle mého často zneužívány
k manipulaci s lidmi, i přesto je považuji za
jeden z demokratických způsobů, jak vyjádřit svůj názor. Také já jsem se jednou rozhodla udělat výjimku a petici jsem sepsala
a zorganizovala podpisovou akci. Věděla
jsem, že tak přitáhnu pozornost k problému,
který mě velmi trápil. Byla to petice „Za
znovuotevření nemocnice základního typu
v Plané“. Nyní jsem udělala výjimku druhou a tuto petici podepsala především proto,
aby byl jasný můj postoj k danému problému
a nevznikaly další spekulace. Záleží mi na
tom, co se v Plané děje, a ani já tu nechci
podporovat projekty zatěžující životní prostředí. To, co však považuji za zásadní, je,
že petice by měla být adresována tomu, kdo
v dané záležitosti rozhoduje. Několikrát
jsem se snažila vysvětlit (i organizátorům
petice), že to není město Planá. Pokud bude
městu doručena, bude s ní naloženo dle
petičního zákona, tedy bude přeposlána příslušnému orgánu.

A tohle nevadí?
Pro přehlednost předkládám rekapitulaci faktů:
V 12/1019 soukromý vlastník pozemku zveřejnil svůj záměr vybudovat na něm linku termální depolymerizace a začal komunikovat
s příslušnými státními orgány.
V 3/2020 obdrželo město oznámení o zahájení
zjišťovacího řízení v této záležitosti s výzvou,
zda se město domnívá, že je třeba posoudit
tento záměr dle zákona (vypracovat EIU).
23. 3. 2020 rada přijala usnesení U132/7, na
jehož základě odpověděla ministerstvu životního prostředí, že požaduje EIU – posouzení
vlivu na životní prostředí – i s doporučením,
na které oblasti se má zaměřit.
30. 4. 2020 obdrželo město závěr zjišťovacího řízení, ve kterém je rozhodnuto, že EIA
bude muset být vypracováno.
O všech výše uvedených informacích se
každý z vás může přesvědčit na příslušných úřadech a organizátoři petice tyto
dokumenty mají. Vědí tedy, že jsme za naše
město udělali maximum možného. Vědí
také, že o případné realizaci tohoto projektu
nebude město jako samospráva, a dokonce
ani orgány státní správy sídlící na našem
úřadě nikdy rozhodovat. Proto si stále
musím klást otázku, co je pravou motivací
šířit v našem městě prostřednictvím petice
nepravdivé informace. Věřím, že si každý
z vás dokáže informace ověřit a udělat si
vlastní názor. Já vás mohu ujistit, že všemi
dostupnými prostředky vedení města vždy
usilujeme o to, aby zůstaly podmínky pro
život v Plané kvalitní při jakékoliv jiném
přírodu zatěžujícím projektu.
Martina Němečková,
starostka

Tepelná depolymerizace plastů – v Plané o nás bez nás?
V březnu bylo na úřední desce téměř bez
povšimnutí zveřejněno oznámení záměru
„Termická depolymerizace plastů“ (TDP).
MŽP v něm k němu požádalo v rámci zjišťovacího řízení o vyjádření. Lhůta 30 dnů
vypršela dne 17. 4., pro město, ale i pro
veřejnost. Planá odeslala své stanovisko dne
25. 3. 2020. O projektu TDP (investor na něj
zároveň požádal o dotaci z fondů EU) se pak
hovořilo i na zastupitelstvu. Požadavek na
veřejné projednání byl smeten se stolu sice
hlasováním, ale způsobem nerespektujícím
principy demokracie. Veřejnost tím přišla
o možnost připravit se na EIA.
V 5. čísle PM bylo vysvětleno, co může obec
ve věci TDP konat v samostatné a v přenesené působnosti. Učinilo v tom ale město
v samostatné působnosti vše, aby splnilo
zákonnou povinnost chránit zdraví občanů?
Rada se o TDP dozvěděla v prosinci 2019
a dala k němu po 3 dnech od podání souhlas, i když pak revokovaný. Kdyby město
v samostatné působnosti konalo plně zodpovědně, mohlo si včas opatřit odborné podklady pro formulaci stanoviska pro MŽP,

které je nepropracované, nevypořádává se
s dokumentací a rada je odsouhlasila bez
písemného jednacího materiálu, mohlo využít celou lhůtu, upozornit občany na zásadní
věc na úřední desce, vyzvat odborné organizace a mohlo objasnit, jaké přínosy bude
mít z TDP Planá.
V Plané se ale asi samostatná působnost
obce chápe jinak než např. ve Šternberku,
kde v analogické záležitosti dalo město na
základě posudku ČVUT zamítavé stanovisko, oslovilo Arniku a Duhu a přizvalo
k diskusi občany.
V rámci EIA se bude město v samostatné
působnosti opět vyjadřovat. Jak se tentokráte zachová? Zvolí zodpovědnější a vstřícnější přístup? Doufejme, že se o stanovisku
k dokumentaci nebude rozhodovat neodborně, urychleně a od stolu a že bude všem
umožněno uplatnit připomínky v rámci veřejného projednání.
Veřejnost, které záleží na kvalitě prostředí, ve
kterém žije, nechce, aby se o ní rozhodovalo
stylem o nás bez nás.
Anna Matoušková

V poslední době Planou rezonuje téma termické depolymerizace plastů.
Chtěl bych jen připomenout, že za našimi
humny se poměrně v tichosti připravuje
ještě jiný záměr, který bude rovněž mít
velký vliv na životní prostředí, a to sice
západní obchvat Chodové Plané.
Jedná se o poslední část dálničního přivaděče Nová Hospoda – Velká Hleďsebe,
která ještě neprošla rekonstrukcí. O její
podobě, tedy o vedení obchvatu východně
od Chodové Plané, sice již bylo dávno rozhodnuto, v určitém okamžiku však nastal
obrat a začalo se uvažovat o změně na
obchvat západní.
Protože se jedná o významný zásah do
životního prostředí, musela být vypracována studie vyhodnocení vlivů na životní
prostředí (tzv. EIA – Environmental Impact
Assessment). Ta se věnovala porovnání
západní a východní varianty a v jejím
závěru se kromě jiného píše:
„Preferuje se východní varianta před
západní variantou s tím, že západní varianta je s ohledem na nepříznivé vlivy na
biologickou rozmanitost podmíněně přijatelná pouze v případě, že by z prokazatelných důvodů (mimo aspekt ochrany přírody)
nebylo možno východní variantu připravit
k realizaci.“
Nevím, jaké ty „prokazatelné důvody“ jsou,
nicméně jsou již činěny praktické kroky
k uskutečnění západní varianty.
Aby mohla být západní varianta realizována, bude třeba dosáhnout změny územních plánů Plané a Chodové Plané a také
změny Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.
Chodová Planá už v tomto smyslu rozjela
změnu č. 2 svého územního plánu. Ředitelství silnic a dálnic jako investor stavby
ve svém letáku z ledna 2020 oznamuje, že
stavba západního obchvatu bude zahájena
v roce 2027. Změny Zásad územního rozvoje PK a našeho územního plánu nás asi
teprve čekají, tak uvidíme, co se bude dít.
Za sebe ale už teď můžu říci, že mi západní
obchvat Chodové Plané vadí ještě více než
celá depolymerizace.
Proč? Na rozdíl od ní se jedná o nevratnou
změnu. Provozovny vznikají, zanikají, mění
majitele, mění výrobní program… ale dálniční přivaděč zůstává. Došlo by k trvalému
narušení bezprostředního okolí významné
lokality Svaté Anny. Západní obchvat by
vedl 200 m od zázračného pramene pod
Svatou Annou. Jednalo by se o zásadní
zásah do historicky záměrně komponované krajiny s množstvím starých mohutných stromů a došlo by k přetnutí přirozené
vycházkové trasy mezi lokalitou poutního
kostela svaté Anny a zámeckým parkem
v Chodové Plané.
Opravdu nám to nevadí?
Pavel Nutil,
místostarosta
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Z plánské farnosti
– co nám zůstalo (přibylo) po
nouzovém stavu.
Poutní a další setkávání:

Pá 24. 7. – Brod n. T. – 14:30 hod. –
poutní slavnost sv. Jakuba.
So 25. 7. – Svatá Anna – 10:00 hod.
– německo-česká poutní mše svatá.                                               
Domaslav – 13:00 hod. – poutní slavnost
sv. Jakuba a Treffen.
Ne 26. 7. – 10:00 hod. – Sv. Anna – Farní
den Plané a okolí + česká poutní mše sv.
s občerstvením poté. Svozy z obcí, kde
není mše sv.
Další společná setkání mimo pravidelný pořad.
Ne 16. 8. – Planá – 9:00 hod. – poutní
slavnost Nanebevzetí P. Marie.
Ne 23. 8. – Pístov – 15:00 hod. – poutní
slavnost sv. Bartoloměje. (není Z. Chodov a Ch. Újezd – odtud svozy).
So 12. 9. – Teplá – Diecézní pouť – celodenní program (od fary v 8:00 hod.) –
Nuncius arcibiskup Balvo.
Ne 13. 9. – Chodský Újezd – 11:00 hod.
– poutní slavnost Povýšení sv. Kříže
(svozy z Ch. Plané a Z. Chodova + předtím v 10:40 hod. hřbitov s rodáky).
Po 28. 9. – Michalovy Hory – 11:00 hod.
- poutní slavnost sv. Michaela Arch. a sv.
Václava s občerstvením u Libora poté
(úklid kostela so 26. 9. v 10 hod.).
Ne 8. 11. – Planá – 9:00 hod. – Svatohubertská mše sv.
Jaroslav Šašek,
plánský farář

V případě nutného osobního jednání:

9:00
11:00
14:00

P LA N Á
Chodský Újezd
Zadní Chodov
Chodová Planá – dle dohody 1. ne – 15:30 h.

Úterý

14:00
15:45
16:30

Čas pro vás vždy! – v jinou dobu domluvou.
Modlitby matek – fara
Mše sv. v kostele Planá

Čtvrtek
a pátek

7:00–17:00

Služba duchovního ve věznici Kynšperk n. O.
(tel. 352306207).
První pátek měsíce 16:30 – ADORACE, mše sv. + spolčo
mládež‑stářež na faře

Sobota

17:00

Sv. Anna – 3. sobota měsíce – duben až říjen.
poutní kostel – dle možností vám otevře správce pan
Jaroslav Machovec.

NEDĚLE
Mše svaté

K farnosti Planá patří též obce: Chodová Planá, Chodský Újezd, Zadní Chodov, Broumov, Brod
nad Tichou, Vysoké Sedliště, Otín, Lestkov, Domaslav, Michalovy Hory, Boněnov, Pístov, Kočov
s kostely v nich, kde se konají bohoslužby po předchozím ohlášení a o poutích. Klíče od kostelů
u nás nebo u správců v místě. Přípravy na sv. křtu a manželství po domluvě.
Proč máme v neděli mše svaté? Protože máme stále důvod slavit!!!
Nedělní EUCHARISTIE: Toto shromáždění konáme všichni společně v den Slunce předně
proto, že je to den, v němž Bůh změnil tmu a beztvarou hmotu a stvořil svět, a dále proto, že
v tento den vstal náš spasitel Ježíš Kristus z mrtvých. Neboť den před Saturnovým dnem (tj. před
sobotou) ho ukřižovali a den po Saturnově dni, tj. v den Slunce, se zjevil svým apoštolům a učedníkům a naučil je tomu, co jsme i vám předložili k úvaze. (z Apologie sv. Justina – 2. století)
Touhu po Bohu prožívá každý člověk.
„Stvořil jsi nás pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud v Tobě nespočine, Bože,“ říká
sv. Augustin.
„Nebojte se! Já jsem přemohl svět.“ Takové je motto naší diecéze v roce 2020.
Někteří biblisté tvrdí, že v Písmu se dají vyjádření „neboj se“, „nebojte se“ a jim podobná
najít přesně 365krát.
Jára Šašek, Planá 15. 6. 2020, tel.: 607202127

Pečovatelská služba a její péče II.
V dnešním čísle přiblížíme další z oblastí
péče, které pečovatelská služba poskytuje.
Jedná se o pomoc při úkonech osobní hygieny. V rámci tohoto úkonu Vám pomůžeme
s koupelí nebo sprchováním, umyjeme a učešeme vlasy, vyčistíme dutinu ústní, ostříháme
nehty nebo Vás podpoříme při použití WC.
Jedním z klíčových úkonů v této oblasti je
koupel nebo sprchování v domácnosti uživatele. Úkon je poskytován, pokud dispozice
koupelny umožňují jeho bezpečné provedení.
Pomoc při tomto úkonu může být od doprovodu do/z koupelny, pomoci se svlékáním/
oblékáním, napuštění vany, puštění vody, podpory při vstupu a výstupu do/z vany / sprchového koutu, umytí partií, které si nedokážete
sami umýt, podávání hygienických pomůcek,
osušení jednotlivých partií, namazání jednotlivých partií těla krémem / tělovým mlékem,
vypuštění vany až po úklid koupelny. Rozsah
poskytované péče je vždy individuální, a tak
Vám zaměstnanec může např. umýt a osušit
jen nohy nebo záda. Zaměstnanci při úkonu
používají Vaše vlastní hygienické prostředky
a pomůcky.
Pokud Vaše domácnost neumožňuje vykou-

pání ve sprše nebo vaně, můžete využít naší
koupelny na středisku osobní hygieny. Do
této koupelny Vás, pokud je potřeba, přivezeme a poté odvezeme zpět domů. Poskytovatel Vám zde také zapůjčí potřebné pomůcky
(židle do sprchy, sedátko do vany, protiskluzové podložky, zrcátko, fén apod.).
Součástí osobní hygieny je také péče o ústa,
která zahrnuje přípravu kartáčku a zubní
pasty, vložení kartáčku do úst, vyčištění zubů
/ zubních protéz, nasazení zubní náhrady
a rovněž oholení žiletkou nebo holicím strojkem. Neméně důležitou součástí je péče o uši.
Ta obnáší čištění uší, nasazení naslouchadla,
čištění naslouchadla či výměnu jeho baterie.
Péče o oči zahrnuje umytí očí, nasazení brýlí
a čištění brýlí.
Druhou oblastí je pomoc při základní péči
o vlasy a nehty. Tento úkon může být poskytován v domácnosti uživatele nebo ve středisku osobní hygieny pečovatelské služby.
I při provádění tohoto úkonu jsou používány vaše vlastní hygienické prostředky
a pomůcky. Péče o vlasy spočívá v umytí
vlasů, vysušení vlasů ručníkem/fénem, učesání vlasů za použití hřebenu. Péče o nehty

obnáší jejich namočení, ostříhání a zapilování, vyčištění.
Zaměstnanci pečovatelské služby nenahrazují
kadeřnické služby nebo odborné manikérské/
pedikérské ošetření a mají právo odmítnout
úkon, který vyžaduje odborný zásah (školené
pedikérky nebo lékařské ošetření).
Posledním z úkonů v této oblasti je pomoc
při použití WC. Tento úkon je prováděn převážně v domácnostech uživatelů a zahrnuje
doprovod na toaletu / přenosné WC křeslo,
pomoc při sundání kalhot a prádla, sejmutí
inkontinenční pomůcky a její uložení do
odpadu, přidržení uživatele při usedání na
mísu, otření po vykonané potřebě, pomoc při
vstávání, vložení inkontinenčních pomůcek,
oblečení prádla a kalhot. U použití hygienického křesla vynesení, umytí a dezinfekce
nádoby.
Oblastí, kterou blíže přiblížíme v následujícím čísle, je poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy. V případě dalších informací nebo dotazů se obraťte na zaměstnance
pečovatelské služby.
Simona Peteříková,
vedoucí pečovatelské služby

4 | ZPRÁVY Z MĚSTA
Tip na výlet s příběhem
Příroda je pro nás tak důležitá, a přesto si jí
stále dostatečně nepovažujeme, nehýčkáme si
ji. A také proto se spolek KOS rozhodl vyhlásit
v dubnu akci „Vezmi s sebou pytel na odpadky
na výlet“, která probíhala do konce května t. r.
Mnozí z nás vyrážejí na výlety do míst, kde
to mají rádi, a mnozí již zcela samozřejmě na
výletě sbírají odpadky po těch, kteří přírodu
jen konzumují a chovají se k ní arogantně.
K naší výzvě sbírat odpadky během nouzového stavu se přidali především děti a pedagogové z Dětského domova Čtyřlístek v Plané,
kteří společně s členy spolku KOS nasbírali 11
plných obrovských pytlů. Děti si za to vysloužily hromadu čokoládových kuliček od firmy
Salzburg Schokolade a my bychom jim tímto
za to ještě jednou chtěli moc a moc poděkovat – DĚKUJEME, JSTE SKVĚLÍ!
Právě a hlavně díky nim jsou zámecký park,
příkopy a volné plochy po Plané alespoň na
chvíli bez odpadků. Vysbírali jsme např. také
území bývalého muničního skladu a údolí
potoka Hadovka.
Je pro nás velmi příkladné a inspirující, jak
se děti z dětského domova v Plané zapojily. Potvrdilo se nám, že my dospělí máme
v občanských a fyzických aktivitách vůči
přírodě velký dluh a že nestačí čekat, že se
o vše postará obec nebo stát, že nestačí být
aktivní na sociálních sítích, v podepisování
petic a moudrých prohlášeních pro záchranu
dřevin, vod, luk a jiných.
Děkujeme všem těm, kteří konají nezištně a naší
přírodě pomáhají, aniž bychom o tom věděli.
Blanka Borůvková,
předsedkyně spolku KOS

Vzpomínka
Kolik dětí z Plané se učilo lyžovat, napřed
v lyžařské škole a později v oddílu lyžování
při TJ Sokol Planá, snad už ani nikdo nespočítá.
Takřka u všech těch prvních lyžařských krůčků
stál po dobu více než 40 let Karel Havel. Lyžování měl rád, a ještě větší potěšení měl z toho,
když svůj um a zkušenosti na dvou prkýnkách mohl předávat dál. Nechtěl vychovávat
závodníky, chtěl učit děti lyžovat. V lyžařské
chatce pod sjezdovkou na Přimdě byla vždy
připravena várnice čaje a na louce pod chatkou
se každou lyžařskou sobotu stavěl přenosný
lyžařský vlek. Někdy se jezdilo i na Boží Dar,
kde občas byly podmínky opravdu krušné. Po
celodenním lyžování ještě zbývalo dost sil na
zastávku v bazénu karlovarského Thermalu.
Později na sjezdovkách v krušnohorském Perninku sobotu co sobotu vyhlíželi Karla a „jeho“
autobus plný malých lyžařů z Plané. Jezdilo se
většinou do Krušných hor, ale Karlovo srdce
patřilo Šumavě, kde s lyžováním začínal. Tak
snad tam nahoře bude mít perfektně upravené
sjezdovky a dobře namazané lyže.
Vzpomínají lyžaři z Plané.
Miloslav Antropius

Návrat na kurty
I přesto, že většina z nich patří do rizikové
skupiny, protože věkový průměr je téměř
60 let, dál holdují sportu i v této těžké době.
Plánská Juniorka, partička tenistů, na svůj
milovaný sport nezanevřela ani v náročném
období pandemie koronaviru. „I přes současnou situaci se věnujeme sportu, který
máme rádi, a aspoň na chvilku přijdeme
na jiné a lepší myšlenky. Můžeme to brát
i jako návod, jak si zpříjemnit ne úplně jednoduchou dobu. Jak se říká: Ve zdravém
těle zdravý duch,“ prohlásil i za kamarády
Pavel Moulis. V zimních měsících využíval
s kamarády halu u plánské školy Na Valech.
Poslední návštěva ale byla 11. března, pak
museli svoje aktivity přerušit. Ale jakmile
to situace dovolila, začali se při dodržení
vládních nařízení připravovat na antuko-
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vou sezonu. Účastnili se brigád na tenisových kurtech v Plané. A teď už se i Juniorka
dočkala a je zpátky na dvorcích, i když zatím
s určitými omezeními.
Zdeněk Soukup

Ještě k rouškám
Že se šité roušky staly symbolem solidarity
během letošní české fáze pandemie koronaviru, všichni víme.
Po první vlně, kdy měl každý k dispozici
alespoň 1 roušku, solidarita postoupila výše.
V lékárně Pod věží byly a jsou k dispozici šité
roušky zdarma nebo za drobný příspěvek na
Hospic Sv. Jiří. A považte. Tento měsíc jsem
na účet Hospice odesílala 10 000 Kč.
Děkuji všem, kteří roušky našili, a děkuji
všem, kteří přispěli finančně.
Ivana Tomášková

Z plánských kronik
Svatoanenská pouť byla po desetiletí, ne‑li
staletí, v červenci vrcholnou slavností pro Planou a okolí. Jednalo se především o slavnost
církevní – procesí a mši v poutním kostele
svaté Anny. Na to pak navazovalo pouťové
veselí. Tradice byla přerušena druhou světovou válkou. Obnovena byla až po roce 1989.
První pouť – tehdy jen jako církevní záležitost – se konala 26. 7. 1990, a to hlavně za
účasti německých rodáků. Následující roky se
pak již vedle procesí a mše konaly i světské
radovánky – stánky, kolotoče, výstavy, hudba
a další kulturní program.
Vybrala jsem z kroniky několik zápisů.
Dr. Vališ v roce 1991 píše:
„27. a 28. srpna se konala po letech obnovená pouť ke Svaté Anně. Hojně zastoupení
návštěvníci ze Spolkové republiky Německo,
většinou bývalí obyvatelé Plané a okolí, uspořádali průvod z města ke kostelu, tedy ‚skutečnou pouť‘ k účasti na mši. Chrám sv. Anny
se za pomoci bavorského města Tirschenreuth
rekonstruuje. K tomu účelu byla během pouti
uspořádána i sbírka finančních prostředků.“
Mg. Hůla v roce 1999 píše:

„V pátek 30. července byla v poutním kostele
sv. Anny sloužena jubilejní 10. mše svatá ke
Sv. Anně. Mši sloužil J.E.Mons. Giovanni
Coppa v českém i německém jazyce. Druhý
den následovaly vyloženě světské radovánky. Pouť zahájili trubači z ochozu věže.
Na náměstí, kde se konal tradiční pouťový
trh, hrála Chodovarka, vystupovala šermířská
skupina ‚Tachovští rytíři‘. Na prostranství za
školou hostovaly lunaparky z Karlových Varů.
Ve večerních hodinách se zábava přesunula na
koupaliště…“
V roce 2011 Mg. Hůla píše:
„Tradiční Anenská pouť začala v pátek 29. července. Z náměstí vyšla pěší pouť po staré
poutní cestě na Svatou Annu, kde se konala
česko‑německá mše svatá. V týž den v podvečer v kostele sv. Petra a Pavla PhDr. M.
Novotná provedla posluchače historií města
a večer pak ku příležitosti 760. výročí první
písemné zmínky o Plané vystoupil mužský
vokální kvintet Hlasoplet. Druhý den v sobotu
se na náměstí konaly trhy a začal vlastní
zábavní program…“.
Michaela Vrzalová,
kronikářka
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Rozhovor s Margret Schelsovou
Kdybych odjela na dovolenou, moji
zákazníci by dostali infarkt
Paní Schelsová, prý jste nikdy neměla
dovolenou…
Správně. Dovolenou jsem naposledy měla
před jedenadvaceti lety.
Jak to vydržíte?
Radost z práce. Milí zákazníci. Prostě na
dovolenou nemám čas.
Teď jsme v kuchyni za obchodem, řeznictvím na náměstí v Tirschenreuthu.
Tady vaříte ty výborné věci, které se
prodávají vpředu?
Vařím a peču v obchodě. Minulý rok jsem
čtvrt roku neměla tuto kuchyni. Naučila
jsem se všechno připravovat v obchodě
a už u toho zůstalo.
Znalec místních poměrů mi řekl, že jste
originál a že vás musím navštívit, protože jinak nepoznám Tirschenreuth. Co
tady vaříte, že o vás lidé tak mluví?
Vařím úplně normální kuchyni. Dělám řízky,
obložené housky, zapečené maso. Každý
den nabízím teplé jídlo, třeba guláš. Pořádné
jídlo. Přicházejí zedníci ze staveb, starší
lidé, kteří by si něco dali, mladí lidí, kterým zachutnalo. Jídlo si i odnášejí s sebou.
Každý den jim připravím něco jiného.
Tak proto nemůžete odjet na dovolenou.
Co by si ti vaši lidé počali…
Samozřejmě. Moji zákazníci by dostali infarkt.
Máte stálé zákazníky?
Mám, hodně. Tak šedesát, sedmdesát procent. Nově se mými stálými zákazníky stávají lidé, kteří jsou tu na dovolené. Zdraví
větou: „To je hezké, že tu pořád jste.“
Máte sourozence?
Byli jsme dva. Mám bratra, je sice vyučený
řeznický mistr, ale řeznictví nechtěl.
Takže jste byla na řadě a neprotestovala jste?

Protestovala bych, ale nepomohlo by to.
Opravdu? Chtěla jste jít jinam?
Nechtěla jsem do řeznictví. Chtěla jsem
být zahradnicí, policistkou nebo něčím
podobným. Ale pak se řeklo: „Vyučíš se
a začneš.“ Když jsem se vyučila, řeklo se:
„Jdeš domů.“
Jak se v době vašeho života změnil Tirschenreuth?
Hodně se toho v posledních letech stalo. Dřív
bylo sice všechno klidnější a hodně lidí si
myslelo, že všechno má zůstat takové, jaké
to bylo vždycky. Ale mnoho pracovních míst
se v průmyslu porcelánu zrušilo, mnoho mladých to táhlo do velkých měst. Nynější starosta přišel s dobrou koncepcí, skutečně toho
hodně udělal, to je třeba s velkým uznáním
říct. Celé město se pozitivně změnilo a v tom
se pokračuje. Předtím to bylo malé, útulné
město s porcelánkou, strojírnami a textilkami.
Teď je město moderní, otevřené budoucnosti,
podařilo se sem například dostat úřad pro rozvoj venkova. Máme tu také imigranty, což je
dobře, město je pestřejší.
Přicházejí ti, kdo se přistěhovali k vám
do obchodu?
Ale ano. I lidé z Iráku nebo Íránu. Dokonce
občas přijdou i lidé, kteří se kvůli úřadu
přistěhovali z Řezna.
Takže podobný obchod, jako máte vy, už
by si tady nikdo neotevřel?
V žádném případě. Definitivně ne! Jenom
kvůli času, který to stojí, by to už nikdo
nedělal.
Pro vás je tento obchod životní úkol?
Něco podobného, ještě pár let vydržím.
Dokud mě to bude bavit.
Úryvek z knihy autora Jana Šíchy, Na
pomezí: Rozhovory v Plané a Tirschenreuthu, která je k dispozici v infocentru.

Provoz přírodního koupaliště
Letošní koupací sezona v nádherném přírodním
koupališti v Plané začala v půlce června. Počasí
bylo v červnu zatím nevyrovnané s velkým množstvím srážek oproti minulému roku. Doufejme, že
nám bude nakloněno, abychom si dostatečně užili
areál koupaliště, který nabízí spoustu atrakcí, přívětivé sociální vybavení a občerstvení, o celkové
rozloze 3,5 ha a s vodní plochou 1,1 ha.
Hlavní nádrž s tobogánem, dlouhým 88 m, byla
letos plně napuštěna z podzemních sběrných
studní, situovaných nad areálem. Hloubka této
nádrže je od 0 m po 4,5 m. Voda je čištěna pomocí
dvou vysokovrstvých pískových filtrů a celkový
objem vody v koupališti je cca 15 tisíc m³. Další
vodní nádrží je brouzdaliště pro nejmenší s pitnou
vodou s hloubkou od 0,2 m do 0,5 m a dětskými
atrakcemi. Pro udržení kvality vody je zde instalován pískový filtr s ionizací a UV lampami. Při větším znečištění se voda vyměňuje. Kvalitu vody
kontroluje Krajská hygienická stanice Plzeňského
kraje, vzorky vody jsou odebírány každých 14 dní
v obou nádržích a jejich výsledky jsou zveřejňo-

vány na webových stránkách KHS. V areálu se
nachází sociální zařízení, zahrnující oddělené
toalety, umývárny, sprchy, toalety pro invalidy,
převlékárnu pro maminky s batolaty a oddělené
převlékací kabinky. Dětské hřiště a dva beachvolejbalové kurty jsou již mnoho let samozřejmostí.
I v tomto roce čeká návštěvníky altán s malým
bufetem, tanečním parketem a malým pódiem,
kde probíhají večerní koncerty a letní kina.
Restaurace s terasou má nového nájemce, který
chce kromě občerstvení pro návštěvníky koupaliště provozovat restauraci i na nejrůznější akce.
Z tohoto důvodu byl upraven provozní řád tak,
aby byla část areálu otevřena i v době, kdy jsou
nepříznivé podmínky ke koupání.
I přes všechny předchozí investice je vstupné
stále stejné, a to 30 Kč pro dospělého a 20 Kč
pro dítě do 150 cm. Otevírací doba je denně
od 10:00 do 19:00 hodin.
Přeji vám hezké léto a těším se na setkání na
plánském koupališti.
Martina Němečková, starostka

Prohlášení mincovny
za kulturní památku
Dne 8. 6. 2020 byly z rozhodnutí Ministerstva kultury stavba bývalého pivovaru
a mincovny v Plané a pozemek, na kterém
stojí, prohlášeny za kulturní památku.
Celý proces trval téměř tři roky. V srpnu
roku 2017 obdrželo Ministerstvo kultury
na základě dohody s městem Planá podnět
ze strany Územního odborného pracoviště
v Plzni Národního památkového ústavu.
V září roku 2019 se k tomuto tématu vyjádřil Městský úřad Tachov, odbor školství
a památkové péče, úsek památkové péče,
a v říjnu toho samého roku Krajský úřad
Plzeňského kraje, odbor kultury a památkové péče.
Po vyhodnocení všech podkladů dospělo
Ministerstvo kultury k tomu, že se jedná
o velice cenný historický objekt, a rozhodlo o jeho prohlášení za kulturní
památku.
Pro zdůvodnění památkové ochrany bylo
několik důvodů. Historicky se jedná
o původní budovu bývalé mincovny, přestavěnou v několika etapách. Budova je
hodnotná jak po památkové stránce, kdy
ji lze definovat z rozsahu dochovaných
hmot, které odrážejí postupný stavební
vývoj a jednotící architektonické záměry,
tak po stránce kulturně-historické. Ta je
daná jejím původním účelem – mincovnictvím.
Zdroj: Rozhodnutí Ministerstva kultury ze
dne 8. 6. 2020.
Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury

Anenská pouť se letos
uskuteční
Tradiční Anenská pouť letos připadá na
sobotu 25. července. Letos se uskuteční
v omezeném rozsahu, ale i tak je na co
se těšit.
Přes den budete moci navštívit náměstí
Svobody, kde bude trh a reprodukovaná hudba. Na prostranství za školou
bude umístěn lunapark. Zdarma bude
přístupná Galerie ve věži s vyhlídkovým ochozem a probíhající výstavou
obrazů uměleckého sdružení Natvrdlí.
V budově radnice si budete moci prohlédnout výstavu Planá pod povrchem, která
byla vytvořena v Muzeu Českého lesa
v Tachově, a v budově č. p. 56 (infocentrum/knihovna) budou vystaveny dobové
fotografie Plané.
V 18:30 na náměstí zahraje reggae kapela
Švihadlo a ve 20:30 Lucie revival.
Po skončení programu na náměstí se
můžete ještě přesunout na koupaliště,
kde v letním kině poběží film Chlap na
střídačku.
Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury
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KINONEKINO, divadelní spolek Kašpar 9. + 10. 8. ROZMARNÉ LÉTO, 11. 8. ROZMARNÉ
LÉTO – BONUS / 19:30 / vstupné 250,- / 150,- (děti do 15 let a senioři)
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SŠŽ v Plané zaplní v září lavice novými žáky
Kvůli pandemii koronaviru zely sice školní
třídy v celé republice prázdnotou, ale žádná
ze škol, ani SŠŽ Planá, nezahálela. Pracovaly
totiž nejenom na průběžné distanční výuce,
ale také připravovaly závěrečnou klasifikaci
a chystaly se na nový školní rok a příjem
nových žáků.
„Časově se sice nacházíme na počátku
prázdnin, ale je jisté, že naše škola přijme do
nových ročníků ve školním roce 2020/2021
na 80 nových žáků. Tento počet zcela splňuje naše představy o naplnění učeben, je
ideální kvůli optimálnímu vytížení pedagogů
a v takto velkých skupinách se bude velmi
dobře vyučovat. Jsme si jisti, že tak dobré
obsazení nových ročníků je výsledkem naší
minulé a současné snahy otevřít školu veřejnosti a seznámit žáky závěrečných ročníků
základních škol s nabízenými obory prostřednictvím workshopů, které jsme ve dvou
kolech uspořádali ve vlastní režii minulý
školní rok. Největší zájem mezi dětmi je
o obory cukrář, kuchařské práce a operátor
skladování, výborného naplnění došel také
nový obor spojový mechanik pro IT, který
nabízíme třetím rokem. Velmi dobře obsazen je také obor ošetřovatel, jehož výstupem

Lázně za císaře pána
V úterý 30. června 2020 v 18:00 hodin byla
v Galerii Goethe zahájena výstava historických fotografií ze sbírky pana Pavla Scheuflera s názvem „Lázně za císaře pána“. Skrze
objektiv fotografů přelomu 19. a 20. století
pohlédneme na lázně v českých zemích.
Vrátíme se do doby, kdy elegantní dámy
a galantní pánové korzovali po kolonádách,
kde nehledali jen zdraví, ale také zábavu, klid,
navazovali přátelství i romantické známosti.
Na fotografiích jsou zachyceny jak světově
známé lázně – Karlovy Vary, Mariánské
Lázně –, tak místa menší, jako např. lázně
Chuchle, Dubí nebo Houštka. Výstavu bude
možné navštívit do neděle 2. srpna 2020.
Městské muzeum Mariánské Lázně a galerie mají aktuálně otevřeno ve dnech pátek až
neděle od 9:30 do 17:30 hodin.
Marie Plešáková

Společnost na promenádě u Hlavní kolonády v Mariánských Lázních, kolem roku
1907, fotograf František Fridrich.

jsou odborné síly k péči ve zdravotnických
zařízeních a pečovatelských domech,“ sdělil
našemu listu ředitel školy Mgr. Josef Mára.
„Stálý zájem je ale také o vyučení v oborech
zednické práce a malířské a natěračské práce,
jsou to klasické obory, které najdou uplatnění
vždy a všude, a jsme hrdi na to, že zásluhou
výborného personálního obsazení k výuce
v těchto oborech sklízejí naši učni pochvalu
za svou práci pro veřejnost, například při
renovaci bytových domů v regionu. Dostali
jsme již mnoho děkovných dopisů od spokojených zákazníků a to nás opravdu těší. Také

v novém školním roce otevřeme dvouletou
maturitní nástavbu podnikání, zájemci o toto
studium se mohou stále ke studiu hlásit,“ uzavírá náš rozhovor ředitel Mára.
Pozitivní skutečností je, že Střední škola
živnostenská v Plané pečlivě sleduje vývoj
pracovního trhu v regionu a v rámci této
skutečnosti nabízí a aktualizuje také nabídku
svých učebních oborů. I ve složitějších časech
chápe jako svoji povinnost zajistit mladým
lidem takové vzdělání, aby jejich vstup do
života byl co možná nejlepší.
Vladimír Kasík, učitel

Právě zakončený školní rok na ZŠ
Již nám skončil netradiční školní rok
2019/2020.
První pololetí tohoto školního roku proběhlo
stejně jako předchozí léta. Ve druhém pololetí
jsme se již nestačili všichni divit, jaký vývoj
nás nejen ve školství čeká. Po měsíci únoru
včetně jarních prázdnin bylo vše stejné jako
v minulosti. V březnu již tomu bylo jinak.
11. března byly uzavřeny školy v celé České
republice. A všichni jsme se začali učit, co je
home office a výuka žáků na dálku. Byla to
novinka pro školy, pedagogy, rodiče, a především žáky. Někteří vstoupili do tohoto období
s vervou a brali toto jako novou výzvu, jiní
nepochopili správně a mysleli si, že byli
vyhlášeny prázdniny v předstihu. Někteří se
těšili co nejdříve zpět do školy za svými učiteli a svými kamarády a spolužáky z různých
tříd. Byli tací, kteří začali vnímat později, že
doma je to již dlouhé, pokud vám okolnosti
brání pohybovat se ve venkovním prostředí
a pokud jste v uzavřeném prostoru pouze
s několika nejbližšími. Čím více se prodlužovalo toto stereotypní období, tím se stávalo „školní odloučení“ méně atraktivní pro
všechny z uvedených stran.
Postupně rozvolňovat se začalo 11. května,
kdy se do školních lavic vrátili vybraní žáci
9. ročníku, kteří se připravovali na přijímací
zkoušky na střední školy.

V pondělí 25. května se přidali žáci I. stupně
s každodenní výukou, kterou absolvovali do
30. června, kdy obdrželi vysvědčení a po jeho
převzetí nastoupili na očekávané prázdniny.
Stejně tak žáci II. stupně, kteří se k vyučování
ve škole mohli vrátit v souladu s nařízením
vlády až od 8. června 2020.
Za období nouzového stavu i mimořádných opatření patří velký dík všem učitelům
a ostatním zaměstnancům školy, rodičům
i všem žákům, kteří vydrželi pracovat ve
výuce na dálku. Ne každému se dařilo stejně,
ale všichni, kteří projevili snahu a zájem,
zjistili, že přizpůsobit se lze i v tomto netradičním období a za pomoci moderních technologií je možné učit se i jinak.
Na závěr všem:
„Přejeme krásné prázdniny,
věřte, že jste nebyli jediní.
Některým prázdniny zasloužené,
jiným ze slušnosti prodloužené.
Po prázdninách vrať se do školy,
raději plň všechny zadané úkoly.
Na koronavirus již nemysli,
v našem prostředí měj na mysli,
že stejný cíl tu všichni máme
a v kolektivu se vzděláváme!“
Přeji krásné a zasloužené období měsíců července a srpna a v září zase ahoj!!!
Mgr. Luboš Beran, ředitel ZŠ
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Konec školního roku v mateřské škole
Je tady konec školního roku a my si červnové
dny každý rok užíváme plnými doušky –
výlety, zahradní slavnost… V letošním školním roce jsme však tuto možnost neměli.

Co se děje v trávě

a na všechny se budeme těšit v září 2020.
Další informace čtěte na www.skolkaplana.cz.
Lenka Vivodíková,
ředitelka MŠ

Hru pro děti a jejich rodiče, která hráče povede
po pěti nesekaných plochách v Plané, pro vás
připravil odbor kultury. Nepolemizujeme
o tom, zda sekat, či nesekat, využíváme toho,
co nám naše město nabízí. Oblast, která je pro
hru určena, se nachází na sídlišti situovaném
okolo Fučíkovy ulice. V polovině července
bude na webových stránkách města a v infocentru k dispozici hra určená pro děti, které
nebaví sedět na místě a chtějí si hrát. Na cestu,
která má pět zastavení, budou hráči potřebovat
něco na psaní a pastelky. Pro všechny hráče
bude v infocentru připravena odměna ve formě
omalovánek nebo pexesa. Stačí si s sebou vzít
vyplněný herní list. Přejeme vám hodně zdaru.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Příměstské tábory pro děti

Předškoláci v MŠ v Havlíčkově ulici

V termínu od 13. 7. do 17. 7. pro děti od 4 do 7 let
a od 10. 8. do 14. 8. pro děti od 8 do 10 let denně
vždy od 8:30 do 16:30 (včetně oběda) připravuje
odbor kultury příměstské tábory. Určené jsou
dětem, které baví hrát divadlo, chtějí se naučit něco
nového, baví je hrát si a jsou rády v kolektivu.
Lektorkou je vedoucí divadelního kroužku
Kosáci Gábina Berková (absolventka DAMU,
působila ve Studiu Ypsilon, Naivním divadle
Liberec, Minor a dalších, aktuálně v Divadle
Spejbla a Hurvínka). Tábor bude probíhat
v budově č. p. 56 (infocentrum/knihovna),
kde je dostatečné zázemí, odpovídající všem
platným nařízením.
Cena pro jedno dítě je 600 Kč + 200 Kč za 5
obědů. Pitný režim zajištěn. Hygienická opatření Vlády ČR dodržena. Pro více informací
mě kontaktujte na tel. 728 488 038, e‑mailu
kultura@muplana.cz nebo osobně po předchozí domluvě.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

I přestože školka
byla otevřena po
celou dobu nouzového stavu pro
děti pracujících
rodičů, s některými dětmi jsme
se už neviděli.
V září se samozřejmě budeme
na všechny těšit.
Dovolte mi popřát
těm, kteří odchází
do školy, hodně
úspěchů a spoustu
nových kamaProvoz knihovny – odděPředškoláci v MŠ ve Smetanově ulici
Foto: Petra Tomášková
rádů. Rodičům
lení pro děti a mládež
hodně trpělivosti a radosti.
Ráda bych poděkovala všem paním učiOddělení pro děti a mládež bude od 1. 7.
Naučná stezka Voda pro
telkám, kuchařkám a uklízečkám za práci
do 10. 7. uzavřeno
v tomto školním roce i v době pro nás neobživot v Plané
vyklé, kdy jsme se museli podřídit situaci
Od 13. 7. bude půjčovna otevřena v ome(málo dětí, úklid, šití roušek…).
zených provozních hodinách:
Již několik let je v Plané naučná stezka Voda pro
Ve čtvrtek 18. 6. se nám podařilo uspořádat život v Plané, která vás seznámí s historií vody
Úterý
13.00–16.00
malé rozloučení s předškoláky ve školkách za v Plané od 19. století až do současnosti.
přítomnosti paní starostky Martiny Němeč- Voda a její nedostatek se stává rok od roku stále
Pátek
13.00–15.00
kové, které touto cestou děkujeme. Děti si citlivějším tématem, a proto vám i letos tuto
společně zazpívaly, paní učitelky jim zahrály krásnou stezku připomínám.
Ivana Vasuková, knihovnice
oblíbené písničky a nechyběly milé dárky. Herní listy jsou volně
Akce se konala bez přítomnosti rodičů, pro ke stažení na weboty jsme připravili alespoň fotografie.
vých stránkách města
Připomínáme všem rodičům: o prázdninách nebo vytištěné v infobudou obě mateřské školy uzavřeny pouze 2. centru (čp. 56).
a 3. 7. Od 7. 7. bude v provozu část Mateř- Doufám, že si i vy,
ské školy Smetanova. Tentokrát pouze pro děti stejně jako my, uděpracujících rodičů. Důvodem je rekonstrukce láte perfektní výlet po
Poskytujeme pronájem pojízdného pódia 6x6m, ozvučení
šaten v MŠ Smetanova a velká rekonstrukce Plané.
a streaming pro Vaši sportovní/kulturní/společenskou akci.
zahrady v MŠ Havlíčkova. Všem děkujeme za
Petra Tomášková,
pochopení.
vedoucí odboru
tel.: 602 680 390 mp@matysound.cz facebook.com/matysnd
Krásné prázdniny a dovolenou, užijte si léto
kultury

MATYSOUND
pódium zvuk streaming

Plánský měsíčník 7/2020
6/2019
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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

Internet s rychlostí až 1000 Mb můžete mít i vy, díky naší
nejrychlejší optické síti, kterou neustále rozšiřujeme. Už
nyní se můžete okamžitě připojit na mnoha lokalitách v
celé Plané. Dostupnost si můžete rychle ověřit, stačí když
mi zavoláte nebo napíšete.
Veškeré potřebné zařízení od nás dostanete zdarma. Navíc
získáte doživotní záruku a servis zdarma.
Pořiďte si také televizi po internetu s více než 150 programy. Funguje skvěle na chytré i klasické televizi.

Volejte na 725 714 725 nebo pište
na kristyna.solarova@tanet.cz.
Kristýna Solařová, obchodní zástupkyně
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ČERVENEC A SRPEN 2020
Datum

Čas

so 4. 7.

18:00

13.–17. 7.

8:30–16:30

pá 24. 7.

15:00

so 25. 7.

9:00–16:00

so 25. 7.

18:30–22:00 ANENSKÁ POUŤ – živé koncerty kapel ŠVIHADLO a LUCIE REVIVAL.

so 25. 7.

22:00

so 1. 8.

21:30

Plánský měsíčník 7/2020
www.kulturavplane.cz

Název akce

Místo konání

PÁLENÍ KORONY – koncert rockových kapel Babahed + Excentr a opékání špekáčků.

Plánské koupaliště

DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro ty děti, které si rády hrají a baví je divadlo,
tanec, hudba. Lektorka G. Berková z Divadla S+H.

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

Vstupné

Vstupné
dobrovolné
800 Kč /
1 dítě

Kostel Nanebevzetí Panny
Marie, kostel sv. Anna, Zázračný
pramen

Vstup volný

náměstí Svobody

Vstup volný

náměstí Svobody

Vstup volný

LETNÍ KINO – Chlap na střídačku. Tradiční promítání s občerstvením pod širým
nebem. www.kinoplana.cz.

Plánské koupaliště

100 Kč

Plánské koupaliště

100 Kč

LENKA DUSILOVÁ – SÓLO. Koncert oblíbené interpretky a majitelky několika
hudeb. cen Anděl proběhne v rámci festivalu VÝLETNĚNÍ 2020.

KINONEKINO – předprodej v sídle
KOS, Dukelských hrdinů 102

200 Kč

PROCHÁZKA od kostela Nanebevzetí Panny Marie ke kostelu sv. Anny a Zázračnému prameni. Sraz u kostela Nanebevzetí Panny Marie.
ANENSKÁ POUŤ – trh na náměstí, reprodukovaná hudba, lunapark, výstavy
v budově radnice a č. p. 56, Galerie ve věži.

LETNÍ KINO – Zrodila se hvězda. Tradiční promítání s občerstvením pod širým
nebem. www.kinoplana.cz.

pá 7. 8.

20:00

so 8. 8.

13:00–19:00

so 8. 8.

14:00

PLÁNSKÁ BIGBÍTOVÁ PERGOLA – hudební festival rockových a metalových kapel,
www.planskyfestak.cz.

so 8. 8.

20:00

ROZMARNÉ LÉTO – představení divadelního spolku Kašpar se speciálním přídavkem v rámci 10. ročníku festivalu VÝLETNĚNÍ 2020.

ne 9. 8.

19:30

ROZMARNÉ LÉTO – představení divadelního spolku Kašpar.
Příběh podle knihy V. Vančury z říčních lázní v hlavní roli s Janem Potměšilem.

KINONEKINO – vchod ze dvora,
předprodej probíhá v infocentru

250 Kč /
150 Kč

10.–14. 8.

8:30–16:30

po 10. 8.

19:30

ROZMARNÉ LÉTO – představení divadelního spolku Kašpar.
Příběh podle knihy V. Vančury z říčních lázní v hlavní roli s Janem Potměšilem.

KINONEKINO – vchod ze dvora,
předprodej probíhá v infocentru

250 Kč /
150 Kč

út 11. 8.

19:30

ROZMARNÉ LÉTO – BONUS – Dárek pro ty, co chtějí ještě! Pro ty, kteří Rozmarné
léto znají a milují. Autoři: Kašpaři a Jiří Stránský.

KINONEKINO – vchod ze dvora,
předprodej probíhá v infocentru

pá 14. 8.

21:30

LETNÍ KINO – 3bobule. Tradiční promítání s občerstvením pod širým nebem.
www.kinoplana.cz.

Plánské koupaliště

100 Kč

so 15. 8.

19:00

Plánské koupaliště

200 Kč

pá 21. 8.

21:00

ne 23. 8.

15:00

pá 28. 8.

18:00

ne 30. 8.

7:30–14:00

út 1. 9.

VÝLETNĚNÍ 2020 – 10. ročník festivalu menšinových žánrů.
Volný program pro děti i dospělé.

DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro ty děti, které si rády hrají a baví je divadlo,
tanec, hudba. Lektorka G. Berková z Divadla S+H.

KONCERT NA KOUPALIŠTI – GREEN MONSTER, T.E.D., NEUROTIC MACHINERY,
moderuje EMIL HRUBÝ – frontman Požáru mlýna.

JÍZDA – VENKOVNÍ FILMOVÁ PROJEKCE – svobodný film, česká road movie
režiséra Jana Svěráka. Hrají: A. Geislerová, J. Špalek, R. Pastrňák.

NEDĚLNÍ DISKOHRÁTKY PRO DĚTI – program s diskotékou, hrami, soutěžemi,
pohybovými dovednostmi, modelováním balónků a s možností nechat si udělat
dočasné tetování.
JAN VLČEK – VERNISÁŽ VÝSTAVY plzeňského umělce.

PLÁNSKÁ 11 – charitativní běh na podporu tachovského psího útulku
U Šmudliny, dětský program, tombola. www.rozbehamecesko.cz

10:00–16:00 PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V PARKU

ul. Kostelní, KINONEKINO –
zadní dvorek (cukrárna) a okolí.
Plánské koupaliště

KINONEKINO – vchod ze dvora
(od cukrárny). Předprodej v sídle
KOS, Dukelských hrdinů 102.

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

Vstup volný
300 Kč /
400 Kč
200 Kč

800 Kč /
1 dítě

250 Kč /
150 Kč

KINONEKINO – parkoviště před
vchodem do KINONEKINA

Vstup volný

Plánské koupaliště

30 Kč / 20 Kč

Galerie ve věži

Vstup volný

Plánské koupaliště
Městský park u rybníka

startovné
160 Kč / 200 Kč
Vstup volný

Průběžné akce
26. 6. – 23. 8.

út–ne
NATVRDLÍ – výstava obrazů uměleckého sdružení autorů: Micl, Karel Jerie, Jaroslav
13:00–17:00 Valečka, Lukáš Miffek

Připravujeme

TERAPIE SDÍLENÍM LIVE – Edukativní interaktivní představení o intimních vztazích
a komunikaci. E. Geislerová, J. Bakošová, J. Vojtko.

pá 18. 9.

19:00

ne 4. 10.

14:30

NEDĚLNÍ ČAJE – po dlouhé pauze se vrací oblíbená odpoledne s hudbou a tancem. Hraje: Lázeňské trio. Vstupné zahrnuje malé občerstvení.

po 12. 10.

19:00

ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE.

so 12. 12.

9:00

Adventní zájezd na muzikál Tarzan v Divadle Hybernia. Vánoční Praha, nákupy,
kultura.

Galerie ve věži

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

20 Kč / 10 Kč

240 Kč /
120 Kč
50 Kč
250 Kč
1 250 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.
PLÁNSKÝ MĚSÍČNÍK • Periodický tisk územního samosprávného celku • 30. ročník • VYDAVATEL: Město Planá, náměstí Svobody 1,
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E MAIL: planskymesicnik@muplana.cz • REDAKČNÍ RADA: Petra Tomášková, Tereza Coufalová, Eva Vanišová
CENA: ZDARMA, NÁKLAD: 1000 ks • TISK: H.R.G., spol. s r. o., Svitavská 1203, 570 01 Litomyšl
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)
UZÁVĚRKA ČÍSLA 8/2020: 16. července 2020. Příspěvky zasílejte na e‑mail redakce, popřípadě vhoďte do poštovní schránky umístěné
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