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Hudební trio v atriu domu s pečovatelskou službou v Bohušově ulici 7. 5.
Foto: Lukáš Havlena

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

jsem velmi ráda, že se nám podařilo zajistit pro občany našeho města a okolí nového
lékaře kardiologa. Všechna nejdůležitější
jednání s tím spojená probíhala již v době
krizového stavu a o to byla zdlouhavější
a obtížnější. Důležité je, že se vše podařilo,
a od 19. května 2020 v prostorách 1. patra Polikliniky Planá poskytuje kardiologickou péči
MUDr. Jan Duršpek, Ph.D. Pan doktor Duršpek má zkušenosti z desetiletého působení
na Kardiologické klinice FN Plzeň‑Lochotín,
kde nadále působí jeden den v týdnu. Jako
zdravotní sestra pracuje v ambulanci paní
Vlasta Kudrová, kterou kardiologičtí pacienti
znají z ambulance MUDr. Pavce. Kardiolo-

gická ambulance vznikla za podpory našeho
města. Ve velmi krátké době byly rekonstruovány potřebné prostory a zastupitelé rozhodli
o bezúročné půjčce na nákup přístrojů pro
tuto ordinaci. Nejsložitější a nejdelší byla
jednání s pojišťovnami, na jejichž konci je
úspěšné otevření ordinace.
Ambulance přijímá ke sledování pacienty se
známým srdečním onemocněním. K vyšetření přijímá pacienty s bolestmi na hrudi, dušností, bušením srdce, otoky dolních končetin
či prodělanou ztrátou vědomí. Je schopna též
zabezpečit pravidelné prohlídky zdravotní
způsobilosti např. hasičů. MUDr. Duršperk
poskytuje základní spektrum kardiologických

vyšetření (EKG klidové i zátěžové, ECHO,
Holter EKG, Holter TK), o dalším rozšíření
spektra výkonů bude pacienty informovat.
Návaznost ambulance na plzeňská či pražská
pracoviště umožní zajištění vysoce specializované kardiologické péče pacientům, kteří
ji budou potřebovat. Ambulance bude fungovat každý den kromě pondělka. Mám z toho
radost a věřím, že občané tuto lékařskou
službu v místě bydliště ocení.
Dalším naším velkým úkolem je zajistit na
poliklinice nové rentgenové pracoviště a prostory pro chirurgickou ambulanci. Pevně
věřím, že se nám to do konce tohoto roku
podaří.
Martina Němečková
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Kardiologická ambulance Polikliniky Planá
MUDr. Jan Duršpek, Ph.D.
Objednání k vyšetření na tel. 771 210 220
nebo na e-mailu kardio@jandur.cz
Adresa:
Plzeňská 293, Planá 348 15
Ordinační hodiny:
Úterý

7:30–14:30

Středa

7:30–12:30

13:00–17:00

Čtvrtek

7:30–12:30

13:00–17:00

Pátek

7:30–14:30

Poděkování
Tým dobrovolníků z křesťanských farností
a sborů „Korona asistence Karlovy Vary“ bezplatně poskytl Středisku Víteček Černošín 10
litrů dezinfekčního roztoku.
Ten naše asistentky využívají nejen pro vlastní
profesní hygienu, ale přerozdělují ho dále mezi
staříčky a všechny potřebné, kteří si ho nemohou opatřit běžným způsobem. S rozvozem
dezinfekcí ochotně pomohla paní Jiřina Vladařová z MAS Kraj živých vod z Teplé.
Všem jim moc děkujeme a pro případnou
potřebu asistenční pomoci uvádíme kontakt
pro všechny potřebné:
606 405 384 – od 9:00 do 12:00; 607 240 861
– od 12:00 do 17:00.
Jiří Kalista, Středisko Víteček

Změny v sekání
travnatých ploch
Když jsme v roce 2013 pořizovali pro Planou
(mám teď na mysli pouze k. ú. Planá u M. L.)
nový pasport zeleně, bylo v něm území města
rozděleno na 103 dílčích ploch. U každé této
plochy byla stanovena intenzitní třída údržby
a podle toho nastavena frekvence sekání trávy.
Převážná většina ploch v zastavěném území je
zařazena do II. intenzitní třídy s počtem sečí 5×
za rok. Tato frekvence se samozřejmě s ohledem na počasí a aktuální situaci může rok od
roku mírně měnit, ale podstata zůstává.
Minulý rok na podzim jsme se začali zabývat
myšlenkou nastavit na vybraných lokalitách
jiný způsob údržby. Z důvodu zvýšení biodiverzity a větší odolnosti porostů proti suchu budou
části některých ploch sečeny pouze 1–2× ročně.
Slibujeme si od toho hlavně zlepšení stavu
ekosystémů. Na těchto místech by se postupně
měly vyvinout druhově pestřejší porosty,
obsahující kromě jednoděložných (trávy)
i dvouděložné rostliny. Mělo by se tak rozšířit hostitelské spektrum pro různé druhy
hmyzu. Dvouděložné rostliny také zůstávají
zelené i při vyšších teplotách. Díky zastoupení
i dvouděložných rostlin je porost všeobecně
více odolný proti chorobám a škůdcům. Vyšší
porost zadrží větší množství vody a po delší
dobu ji udrží. Dojde ke zlepšení mikroklimatických podmínek.
Plochy s popsaným režimem už delší dobu
fungují na třech segmentech „pavouku“ na
sídlišti Fučíkova. Tam však byly trávníky založeny již s tímto úmyslem, s použitím speciálně
namíchané luční směsi.
Omezení sečení neznamená konec údržby vybraných ploch. Sečení je potřeba, protože jinak

Pečovatelská služba a její péče I.
Novou podstatou koncepce plánské pečovatelské služby je primárně orientace na domácí
péči o lidi s větší mírou závislosti na pomoci
druhých. Bezpochyby bude ještě několik let
trvat překonání léty zažitého obrazu, že pečovatelská služba je určena pouze seniorům
a jejím hlavním smyslem je rozvoz obědů
a úklid domácnosti. Tyto zmíněné činnosti
jsou pouze součástí širšího komplexu nabízených služeb. A abychom našim současným
i budoucím uživatelům představili naši práci
blíže, přiblížíme Vám postupně v několika
následujících číslech měsíčníku jednotlivé
oblasti péče podrobněji.
Jako první představíme základní činnosti
týkající se péče o vlastní osobu. V této
oblasti jde o činnosti poskytované výhradně
v domácnosti uživatele, které zahrnují pomoc
a podporu při podávání jídla a pití, pomoc
při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek, pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
a pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
je uživatelům poskytována zpravidla v rámci
dovozu oběda. Pomoc obnáší otevření jíd-

lonosiče, přendání stravy na talíř, nakrájení
stravy na sousta, dochucení stravy, ohřátí
stravy na sporáku nebo v mikrovlnné troubě,
nalití nápoje do sklenice/hrnečku, podání
jídla a pití, odnesení nádobí po jídle do dřezu.
S úkonem souvisí úkon „běžný úklid a údržba
domácnosti“, který bude blíže představen
v některém z následujících čísel.
Pomoc při oblékání/svlékání může být
poskytována ráno po probuzení nebo kdykoli
během dne, např. když se chcete vydat někam
ven nebo na návštěvu, případně při doprovodu. Úkon může obnášet přípravu oblečení/
obuvi, přidržení oděvu při oblékání, oblékání
a svlékání oděvu, zapínání a rozepínání knoflíků, háčků a zipů, obouvání a zavazování
obuvi. U někoho postačí pomoc s oblečením/svlečením některé části oděvu, u jiného
kompletní oblečení včetně pomoci při výběru
vhodného oblečení.
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu, ve vnitřním prostoru může
vypadat např. tak, že Vás zaměstnanec pečovatelské služby doprovodí po bytě (z jedné
místnosti do druhé) nebo domě (doprovod
ke schránce, do sklepa aj.) formou přímého
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proběhne přirozená sukcese (vývoj a změny ve
složení společenstev), začnou nalétávat dřeviny
a plocha se postupně změní v džungli. První seč
by měla proběhnout v červnu, druhá v září, podle
aktuálních podmínek.
Kvůli ochraně hmyzu by byla nejvhodnější
tzv. mozaikovitá seč, tedy víceméně pravidelné střídání posečených a neposečených
ploch, které umožňuje živočichům přesunout
se z neposečených ploch na posečené. Toto je
však organizačně náročnější. Pro letošní rok
proto začneme s výše popsaným snížením frekvence sečení a uvidíme, jaké budou reakce
veřejnosti. Je mi jasné, že omezení sekání
bude mít své zastánce i odpůrce. Doufám, že
ti první budou převažovat. Pokusme se v sobě
překonat hluboce zakořeněný reflex „posekáno
= pořádek, neposekáno = chaos“. Neposekaná
tráva je podezřelá. Pokusme se ale aspoň
někde „nechat věci tak, jak jsou“.
Byly vybírány plochy s menší frekvencí
pohybu lidí (prudší svahy, středové části
větších travnatých ploch), celkem 13 lokalit.
V průběhu sezóny se uvidí, jak budou jednotlivé plochy vypadat. Podle toho můžeme
v letech příštích výběr příslušných ploch
upravovat. Jelikož navrhovaný způsob údržby
travnatých ploch je náročnější na momentální
posouzení situace a méně schematický, než
bylo doposud zvykem, bude znamenat větší
zátěž pro pracovníky technických služeb.
Věřím však, že to zvládnou.
Pavel Nutil, místostarosta

Obnovení služeb
Od 1. 6. obnovuje Pečovatelská služba
Planá svou provozní dobu a činnost
v plném rozsahu.
Základní činnosti péče budou poskytovány
za zvýšených hygienických podmínek.
Simona Peteříková,
vedoucí pečovatelské služby
doprovodu (uživatel se drží zaměstnance)
nebo nepřímého doprovodu (zaměstnanec
slovními pokyny směruje uživatele, upozorňuje na případné překážky).
Poslední úkon v této oblasti se týká pomoci
při přesunu na lůžko nebo vozík. Obsahem
péče je pomoc při zvedání, přistavení vozíku,
přidržení při přesedání na vozík, přesun uživatele z lůžka na vozík a z vozíku na lůžko.
I tato pomoc může být poskytována po probuzení nebo kdykoli během dne. Svá specifika
má úkon u plně imobilních uživatelů, neboť
u nich musí být vytvořeny vhodné podmínky
pro manipulaci (zvedák nebo pomoc druhé
osoby – pracovník v sociálních službách,
rodinný příslušník; dostatečně vysoká postel,
přístup ze tří stran).
Další blíže představovanou oblastí bude
pomoc při úkonech osobní hygieny, která
zahrnuje nejen celkovou koupel, ale také
péči o ústa, vlasy, nehty nebo pomoc při
použití WC.
V případě dalších informací nebo dotazů se
obraťte na zaměstnance pečovatelské služby.
Simona Peteříková,
vedoucí pečovatelské služby

Plánský měsíčník 6/2020

Z plánské farnosti
Co je v plánu a mohlo by
se podle možností a omezení
v tomto čase dít:
Neděle: Bohoslužby v pravidelném
pořádku – Planá – 9 hod., Chodský
Újezd – 11 hod., Zadní Chodov – 14 hod.
úterky – 16–17 hod. – otevřený kostel a
v 16:30 hod. mše svatá v Plané
Pátek 5. 6. – 16:30–22:00 hod. – Adorace, resp., mše sv. a spolčo mládež-stářež
Sobota 6. 6. – 14:30 hod. – Záhoří
– Chlebomáslové slavnosti
Neděle 7. 6. – 11:00 hod. – Zadní Chodov – poutní mše sv. Nejsvětější Trojice
+ svozy z Ch.Plané a Ch. Újezda, kde
není mše sv.
pátek 12. 6. – 18–22 hod. – NOC KOSTELŮ v Plané, Lestkově a Domaslavi
sobota 20. 6. – 17:00 hod. – Svatá Anna
sobota 27. 6. – 8:00 hod. – společná pouť
do Mariánské Týnice a Plas auty
neděle 28. 6. – 11:00 hod. – Chodová Planá – poutní mše sv. Jana
Křtitele + svozy z Ch. Újezda
a Z. Chodova, kde není mše sv.
sobota  4. 7. – 10:00 hod. – Lestkov –
ekumenická pouť v kostele sv. Prokopa
„Kdo by nás mohl odloučit od Boží
lásky, projevené v Kristu Ježíši, našem
Pánu?“ (Řím 8,35)
Jaroslav Šašek,
plánský farář
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Rozhovor s Janem Knapem
Můj obraz je jako pohlazení chudáka
Až v Plané mi došlo, jak se dá pracovat se
starým domem. Jaké jsou vůbec možnosti.
Na Hané už jsem opravoval a dostavoval
dům, který je považován za nejstarší na
návsi. Sehnal jsem dobrého truhláře a stavěl, jak jsem myslel. V Plané to bylo něco
zcela jiného.
Objevil se Jirka Šlégl. Nejdříve mi dělal
portál. Věděl jsem, že portál dům měl,
a chtěl jsem ho znovu. Pak se Jiří Šlégl
ujal celé stavby. Přivedl i další šikovné lidi.
Třeba kováře, který vytvořil imitace barokních zámků. Vůbec bych si netroufl myslet
si, že by to někdo mohl umět.
Podoba fasády s psaníčkovým sgrafitem
není výmysl. Jirka Šlégl objevil fragmenty. Změřil je, vytvořil síť. Přesně to
pasovalo až nahoru. V gotické době byl
štít dřevěný. V renesanci vztyčili dva
trámy a postavili tenoučkou zeď. Tehdy
vznikla dnešní podoba omítky. Chtěl jsem
fasádu udělat pěkně. Jsem přesvědčen, že
někdejší Planá měla domy se škrábanou
fasádou. Když zedníci skončili s renesanční fasádou zámku, chtěli měšťané
samozřejmě něco podobného. Objevené
zbytky Jirka Šlégl identifikoval jako raný
renesanční styl. Pozdější varianta je černá.
Nečekal jsem, že se usadím v Plané.
Maminka po návratu z exilu v Německu
bydlela u Tachova, jezdili jsme sem. Paní
Mrovcová, která žije v Plané a pochází
z Kroměříže, o mně slyšela jako o malíři.
Stavila se u mne v Želči, kde jsme žili po
návratu ze světa. Měla tu malou galerii.
Chtěla udělat výstavu. Souhlasil jsem. Ukázala mi dům a řekla: „Jene, kup to.“ Chtěla
tu mít někoho podobného smýšlení.

Dům pak rostl a čím dál víc se mi líbil.
Postavil jsem si ve dvoře ateliér. Definitivně jsem se tu usadil v roce 2004.
Planá je bezpochyby místo. Má historickou tvář a váhu. Románský kostel sv. Petra
a Pavla je úžasný. Josef II. ho zrušil.
Nadělal paseku, Jožka. Říká se, kolik se
toho zničilo za husitů. Jenže po husitech
se většina věcí ještě dvakrát postavila.
Josefa II. ale už určitá duchovní struktura
míst nepřežila. To je vidět v severní Itálii,
která patřila k Rakousku. Ve středu města
stojí bývalý klášter, předělaný na byty. To
se jižněji nestává. Klášter zůstává klášterem, je místem ticha a duchovní práce.
Josef II. zrušil kontemplativní řády, takže
duše národa zas dostala pecku. Dodnes je
to vidět. Když jsem maloval v Antverpách,
chodil jsem ráno do kostela, kde byl klášter
karmelitek. Kostel byl ve tvaru písmene L.
Na jedné straně veřejnost, za mříží řádové
sestry. Klášter se zahradou byl přímo ve
středu města. Ve městě to bylo cítit. Lidé
se tam modlili.
Planá se mi zalíbila. Objevil jsem tu hodně
věcí, které stojí za to. A dají se dál rozvíjet.
Až se obnoví hrad a propojí s náměstím,
bude to ještě město, nad kterým se bude
žasnout. Až bude hotové nově opravené
náměstí, bude to opravdu pěkné město. Líbí
se mi ta světlá dlažba. Pro lidi je to nezvyk,
říkají všechno možné, i já bych něco udělal
jinak, ale celkově je to dobré. Partie kolem
morového sloupu je opravdu hezká. Na
náměstí už není neopravený dům. To také
není samozřejmé. Lidé se postupně budou
mít lépe. Na městě to dál bude vidět.
Úryvek z knihy autora Jana Šíchy, Na
pomezí: Rozhovory v Plané a Tirschenreuthu, která je k dispozici v infocentru.

Z plánských kronik
Zdravotnictví v našem regionu je pro plánské
občany již delší dobu citlivým tématem. My
starší se smutkem vzpomínáme na zašlou slávu
plánské nemocnice. Vypíši jen krátké úryvky
týkající se její historie:
O nemocnici píše jako první z poválečných
plánských kronikářů Alois Lokajíček. Zápis
pochází z roku 1950. Nejdříve popisuje
přípravu a provádění stavby: „Začátkem
srpna 1907 byl pro nemocnici učiněn první
výkop a stavba započala za dozoru bývalého
zemského výboru v Praze. Stavba pak byla
dokončena v roce 1909 bez závad…Právo
veřejnosti uděleno bylo nemocnici v Plané
(okresní) císařským patentem 1. června 1914.
Od 1. září 1914 provozována jest nemocnice
již jako všeobecná…“ Následně kronikář
popisuje meziválečné rozšiřování nemocnice
a poválečný rozvoj: „Po skončení války v roce
1945 přechází správa ústavu úplně do rukou
českých a počíná nová éra dalšího dobudování
nemocnice… Nemocnice v Plané u Marián-

ských Lázní jest kvalifikována jako II. typu
o čtyřech primariátech, z nichž v současné
době oddělení interní má 100 lůžek, oddělení
chirurgické 60 lůžek, oddělení porod. – gynekologické 35 lůžek a oddělení dětsko – kojenecké 30 lůžek.“
V roce 1968 píše kronikářka Alena Prachová:
„Generální oprava nemocnice probíhá podle
plánu. Koncem roku 1967 bylo provedeno přestěhování nemocných a inventáře na Sv. Annu,
kam se již od 1. listopadu začalo plně přijímat.
Budova odpovídá hygienickým a estetickým
požadavkům, ale svou kapacitou nestačí plně
uspokojit požadavky okresu…“
Zmínku o zahájení povozu ve zrekonstruované nemocnici v Bezdružické ulici (bylo to
v červenci 1972) jsem v kronice nenašla. Až
v roce 1976 píše Vladimír Jirka: „Během roku
1975 bylo hospitalizováno v nemocnici 7 449
pacientů. Rozsah nemocničních lůžek byl 300
se základními odděleními : interním, dětským,
chirurgickým, porodnicko – gynekologickým,

anestheticko – rescustitačním a ušním. Dále
ordinariáty ortopedie, urologický konsiliář,
RTG, rehabilitace a odd. klinické biochemie.
Počet zaměstnanců 329. V tomto roce bylo
započato s výstavbou biochemických laboratoří…“
V roce 1999 píše Ladislav Hůla: „29. listopadu
byl slavnostně zprovozněn nový nemocniční
pavilon. Některá oddělení – lůžková část,
ambulantní ordinace, rentgen, JIP však pacientům již slouží… Po zahájení provozu v novém
nemocničním pavilonu nastoupili do staré
nemocniční budovy řemeslníci k její rozsáhlé
rekonstrukci…“
Zápisy z let 2002 a 2003 popisují vlastně již
jen labutí píseň nemocnice a marné pokusy
plánské radnice a za tím účelem zřízeného
svazku měst a obcí o udržení provozu nemocnice a vyřešení dluhu, které vesměs narážely
na neochotu a nepřízeň plzeňského krajského
úřadu, ministerstva zdravotnictví a dalších.
Michaela Vrzalová
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Zrušení a změny plánovaných kulturních akcí
S ohledem na vzniklou situaci s celosvětovou pandemií a s ní spojenými vládními opatřeními se změny v konání akcí
nevyhnuly ani Plané. Již od 12. března se
nekonají tradiční akce jako Nedělní čaje,
kinokavárna, program pro děti v knihovně,
přednášky a další akce. Od konce května
se pomalu daří některé akce realizovat, ale
s velkými omezeními, které především snižují kapacitu akcí. Některé akce jsme museli
bohužel zrušit úplně. Z těch velkých to byl
nově připravovaný Festival třešní, který byl
naplánován na sobotu 13. června v lokalitě
třešňového sadu Bohušova vrchu. Na programu měla být například kapela Poitín,
zpěvačka Tereza Švecová, ochutnávka třešňových dobrot, lanové překážky pro děti.
Program v jeho celé podobě přesouváme na
příští rok, na sobotu 12. června 2021.
Již nyní ale můžete v KINĚNEKINĚ
navštívit filmové projekce, které byly
přesunuty z původních termínů na druhý
červnový týden. Dle platných nařízení se
nemůže v kulturní prostorách k dnešnímu
dni prodávat občerstvení, a tak je to prozatím kino bez kavárny, omezena je také
kapacita, a to na 40 sedadel dle požadovaných rozestupů. Vstupenky, které mají
diváci na film Poslední aristokratka, zůstávají v platnosti na náhradní termín 10. 6.
Náhradní termín se podařilo dojednat také pro
představení Kytice v podání Jana Potměšila a
Jakuba Špalka. Ve středu 3. června od 18:00
a 20:00 hodin se uskuteční pro všechny, kteří
si již na původní březnový termín zakoupili
vstupenky. Ty zůstávají v platnosti nebo
je možné je vrátit v infocentru. Vzhledem
k platným nařízením je ale kapacita sálu snížena, a tak je představení již vyprodáno.
Pro ty, na které vstupenky nezbyly, máme
další divadelní nabídku. V úterý 23. června
bude v KINĚNEKINĚ hostovat spolek
Kašpar, tentokrát s představením Iluze
(původně plánovaným na 21. 5.). Hořká
komorní komedie se hraje v intimním prostředí pro cca 50 diváků a jejími protagonisty jsou Eva Elsnerová, Jitka Nerudová,
Jan Potměšil a Jan Zadražil. Vstupenky jsou
Divadelní představení  
Rozmarné léto
Připravujeme ve dnech:
8.–10. srpna Rozmarné léto + 11. srpna
Rozmarné léto bonus
v podání divadelního
spolku Kašpar.
Vstupenky v předprodeji od 8. června t. r. na
www.kulturavplane.cz.
Na fotografii Miroslav
Hanuš v roli Antonína
Důry, majitele říčních
lázní.
Foto: archiv spolku
Kašpar

Jarní cyklovýlet

v prodeji v ceně 200 Kč (sleva pro seniory
100 Kč), sedadla nejsou číslována.
Upozorňujeme návštěvníky programu KINANEKINA, že i zde platí povinnost mít zakrytá
ústa a nos, a to i během představení či promítání.
Jednou velkou neznámou pro nás dosud byla
Anenská pouť, plánovaná na sobotu 25. července, a pořádané procesí na Svatou Annu,
které pouti vždy o den dříve předchází, s programem Barokní poutě. V pondělí 18. května
rada města posoudila a schválila návrh omezení sobotního programu Anenské pouti.
V tuto chvíli počítáme s farmářským trhem,
reprodukovanou hudbou během dne a vystoupením dvou kapel ve večerním programu. Vše
se ale neustále mění a je závislé od aktuálních nařízeních vydaných Vládou ČR. Proto
sledujte webové stránky města, www.kulturavplane.cz, facebookové stránky, plakátovací
plochy, volejte nám do našeho infocentra – tel:
374 792 721. My se budeme snažit vše dle
možností řešit a včas vás informovat.
Na sobotu 25. 7. zatím určitě plánujeme
uskutečnit následující akce. V budově radnice výstavu Planá pod povrchem, kterou
vytvořili v Muzeu Českého lesa v Tachově.
V budově čp. 56 bude k vidění výstava starých dobových fotografií Plané. Pro tento
den bude zdarma přístupná výstava v Galerii ve věži, kde v té době bude vystavovat
umělecké seskupení Natvrdlí.
V srpnu u nás bude do čtveřice hostovat
pražský spolek Kašpar s nádherným letním představením Rozmarné léto, které
mnozí z vás znají z filmové adaptace
stejnojmenné oblíbené knihy Vladimíra
Vančury. Také tentokrát budeme s předprodejem vstupenek čekat, zda nebudou
zmírněna striktní opatření vlády na provoz divadelních představení, která velmi
limitují především počty diváků.
Všichni společně si zajisté přejeme, aby se
na podzim nedostavila tzv. druhá vlna epidemie a my mohli realizovat kulturní program
tak, jak jsme ho pro vás na odboru kultury
připravili. Těšíme se na viděnou.
Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury

V sobotu 6. června v 10:00 a 11:00 hodin
vyjedeme na kolech na tradiční výlet do přírody. Stejně jako minulé roky bude naším
cílem kosatcová louka.
První skupina rodičů s dětmi a těch, kteří si
chtějí spíš užít výletnickou pohodu, vyrazí
od infocentra v deset hodin dopoledne. Sportovci, kteří si chtějí spíš užít vítr ve vlasech,
vyjedou v jedenáct hodin a provázet je bude
léty osvědčený Miloslav Antropius. Okolo
poledního se setkáme na Kosatcové louce.
Zpáteční cestu si opět můžete vybrat z delší,
sportovní varianty, ta povede přes falešnou
hranici, nebo zvolit návrat po stejné trase.
Letos poprvé využijeme novou cyklostezku,
vedoucí z Chodové Plané do Mariánských
Lázní. Nikdo se tedy nemusí obávat, že by
ho na frekventované silnici směr Mariánské
Lázně ohrozilo jedoucí vozidlo.
Eva Vanišová, odbor kultury

Příměstské tábory
pro děti v Plané
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, v divadle Minor a dalších, aktuálně
působí v Divadle Spejbla a Hurvínka). Tábor
bude probíhat v budově čp. 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

Iluze
Jitka Nerudová a Jan Potměšil v představení Iluze,
které uvádí KINONEKINO v úterý 23. června
v 19:00 hodin.
Foto: archiv div. spolku Kašpar
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Poplatky z prodlení
V době uzavření knihovny byly čtenářům
promíjeny sankční poplatky z prodlení.
Knihovna všem čtenářům výpůjčky automaticky prodloužila do konce května. Od
1. června budou již upomínky evidovány
a následně vybírány.
Knihy do domu
Městská knihovna nabízí možnost „bezkontaktní výpůjčky“ pro seniory nebo osoby
se sníženou pohyblivostí. Tito čtenáři mají
možnost zavolat v provozní době knihovny
na telefon 374 792 721 nebo napsat na
knihovna@muplana.cz a domluvit se na
výpůjčce. Knihovnice knihy připraví podle
jejich požadavků a ve čtvrtek doručí. Čtenáři
si mohou vybírat z online katalogu na www.
knihovnaplana.webk.cz. Služba bezkontaktní
výpůjčky není nijak zpoplatněna.
Ivana Vasuková, knihovnice
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Pojeďte s námi do světa!
Do světa fantazie, dobrodružství, příběhů, pohádek, prvních lásek a přátelství na celý
život. A kde takovou zemi najdete? No přece v knihovně!

Každá knížka je cesta
S ní sice můžete cestovat v čase i prostoru bez dokladů, ale my
vám vydáme ČTENÁŘSKÝ PAS, kam si budete dělat záznamy
vašich výprav. Přijďte do dětského oddělení naší knihovny, kde
vám o projektu řekneme více.
Máme pro vás otevřeno: pondělí 13:00–17:00,
úterý a středa 13:00–16:00, pátek 13:00–15:00 hodin.

Nejlepší cestovatele odměníme 1. září 2020 hezkou knížkou.
Odbor kultury – městská knihovna , nám. Svobody 56, Planá

Kurz malování pastelem
V sobotu 20. června od 10:00 do 17:00 hodin
jsme pro zájemce připravili kurz malování
pastelem, který povede paní Margareta
Novotná.
Paní Margareta Novotná je maminkou třech
dětí a učitelkou ve školce. Před pár lety vzala
na kurzu kreslení poprvé do rukou pastely a na
místě se do této techniky zamilovala. Poté
ještě absolvovala workshopy krajinomalby
a portrétů. To vše pastelem. Doma má více než
150 obrazů, které touto technikou namalovala,
protože alespoň dvakrát týdně vytáhne pastely
ze šuplíku a tvoří. Za sebou má také několik
samostatných výstav.
Ateliérem se pro tento kurz stane zahrada
budovy čp. 56 (infocentrum/knihovna).
Pokud rádi malujete, kreslíte nebo byste si

Denní tábory pro děti
chtěli tuto výtvarnou techniku vyzkoušet,
je to ideální příležitost. Pod vedením paní
Novotné si budete moci vyzkoušet základní
techniky práce s pastelem a barvami jako
takovými. Přijďte si užít odpoledne s malováním pastelem, které se může stát i vaší
vášní, nebo si prostě jen užijete hezky strávený den s lidmi, kteří mají stejný zájem jako
vy. Stačí si s sebou vzít zástěru, o vše ostatní
se postaráme my.
Předpokládaný závěr kurzu je v 17 hodin.
Pokud budete chtít, pozvěte na závěr kurzu
své blízké, ať na vlastní oči vidí, co malujete.
Cena kurzu je 300 Kč. V ceně kurzu jsou speciální papíry a zapůjčení pastelů. Kapacita
kurzu je omezena.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Letos možná více než v předchozích letech
bude pro rodiče obtížné zajistit svým dětem
kvalitní program v období letních prázdnin.
Mnozí z nich už vyčerpali v souvislosti s pandemií své dovolené nebo si z různých důvodů
teď dovolenou nebudou moci dovolit. Co ale
s dětmi o prázdninách, zvláště pak pokud
nejsou prarodiče po ruce? Odpověď na tuto
otázku přináší MAS Český Západ a přichází
s nabídkou denních táborů pro děti ze Stříbrska. Rodiče mohou vybírat z téměř patnácti
turnusů s širokou nabídkou zaměření.
Například v Michalových Horách mohou
děti zažít nefalšovanou atmosféru kuchařské
show typu MasterChef a naučit se základy
vaření s profesionálním lektorem kuchařského
umění. V případě zájmu je možné zajistit svoz
dětí z Plané i Chodové Plané. V nedalekém
Olbramově se mohou děti dozvědět něco více
o naší přírodě na environmentálně zaměřeném
táboře s tajuplným názvem Elementy. Další
tábory jsou pak připraveny ve Víchově, Bezdružicích, Stříbře a v dalších obcích na území
MAS. Kompletní nabídku denních táboru vč.
registrace najdete na:
http://www.mascz.cz/tabory.html.
Denní tábory v regionu
13.–17. 7. 2020
Elementy v Olbramově, 7–12 let, 600 Kč
20.–24. 7. 2020
Zpátky do minulosti ve Víchově, 5–15 let, 700 Kč
3.–7. 8. 2020
Kuchařský tábor v Michalových Horách,
8–15 let, 1 100 Kč
17.–21. 8. 2020
Ptačí svět ve Víchově, 6–15 let, 750 Kč
Všechny tábory pořádá MAS Český Západ
ve spolupráci s místními spolky, které s dětmi
a mládeží pracují v průběhu celého roku.
Jan Florián, manažer MAS Český západ
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SSŽ Planá chystá závěr školního roku
Po přestálé situaci prvotní vlny pandemie
koronaviru je načase se opět věnovat administraci školního roku a to se právě děje ve
Střední škole živnostenské v Plané.
Vedení školy spolu s pedagogy otevírají
postupně školu, nejprve žákům závěrečných ročníků, kteří se chystají k teoretickým
a praktickým závěrečným zkouškám. Tomu
samozřejmě odpovídají opatření, která je
nutno provést v souladu s vyhláškou MŠMT.
Žáci se musí podřídit antivirovým opatřením
a také je zapotřebí naplnit formální zajištění jejich účasti. Škola však ví, že je nutné
i v současné situaci připravit žáky na zkoušky
a jejich vstup do života co nejlépe. Pro
žáky ostatních ročníků pokračuje distanční,
domácí vzdělávání a s přihlédnutím k němu
budou uzavřeny i jejich výsledky k vysvědčení v tomto pololetí. Za tímto účelem škola
respektuje vyhlášku ministra školství. Konzultace pro žáky závěrečných ročníků probíhají do konce května, pro žáky nižších
ročníků pak následně v červnu podle potřeby.
To samozřejmě souvisí i s přijetím nových
žáků do prvních ročníků školy. „Uvolněné

třídy prvních ročníků se naplní novými žáky
v dostatečných počtech, a to téměř jednou
stovkou,“ sdělila Mgr. Dana Buchartová,
zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku.
„Jistě je tento úspěch také výsledkem dvou
sérií workshopů, které proběhly na SŠŽ Planá
pro žáky a třídní učitele vycházejících ročníků základních škol ze všech sousedících
regionů,“ dodává zástupkyně ředitele.
Velkou novinkou SŠŽ a ZŠ v Plané je nabídka
nových vzdělávacích možností otevřením
praktické jednoleté školy dětem, které v rámci
svých vzdělávacích dysfunkcí mají omezený
přístup k získání vzdělání v běžných školách.
Jejich zákonní zástupci je mohou zapsat do
jednoletého vzdělávacího programu k získání
základních schopností v pomocných povoláních, např. při úklidu budov, přípravě surovin
v kuchyni a jednoduchých obslužných a skladovacích činnostech. Díky tomuto programu
naleznou svoji smysluplnou životní cestu
i mladiství, kteří by jinak byli v mnohém
odkázáni pouze na sociální pomoc a pomoc
svých rodin.
Vladimír Kasík, učitel

Průběh výuky na základní škole
Tak jako se začínají rozvolňovat přijatá opatření v různých oborech, začíná se postupně
rozbíhat také běžná výuka na naší škole.
Ta začala u některých žáků již od 11. května.
V tento den měli možnost nastoupit do školy
žáci 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací řízení na střední školy. Žáci využili
možnosti připravovat se na přijímací zkoušky
z českého jazyka a matematiky za přítomnosti
svých pedagogů, kteří je průběžně připravovali již před 11. březnem, kdy začalo období
nouzového stavu. Tato příprava bude probíhat
dvakrát týdně až do samotných přijímacích
zkoušek.
Další, kdo nastoupil do školy k běžné výuce,
byli žáci I. stupně ZŠ. Všichni žáci od 1. do
5. ročníku měli možnost pokračovat v běžné
výuce od pondělí 25. května. Výuka probíhá podle rozvrhu, který doznal drobných
úprav, a žáci jsou vzděláváni v průběhu čtyř
vyučovacích hodin denně. Je třeba dodat, že
ne všichni využili možnosti se vrátit do školních lavic. Kdo postrádá žáky 6. až 8. roč-

níků, sleduje správně. Tito žáci se do běžné
výuky ještě nezapojili a dále jsou vzděláváni
na dálku, navštěvují online hodiny, plní úkoly
dle zadání svých vyučujících.
K zájmovému vzdělávání pouze tolik, že
v domě dětí a mládeže se opět po dlouhé přestávce rozběhl běžný program od 11. května.
Nutno podotknout, že se vrátili pouze někteří
žáci. Ti, kteří v obavách závěru letošního školního roku nenastoupili, již očekávají s velkým zájmem nabídku, kterou jim poskytne
DDM od začátku školního roku 2020/2021.
Rovněž školní družina je, stejně jako výuka
na I. stupni ZŠ, již v provozu od 25. května.
Některá důležitá opatření mají všechny
skupiny během výuky i zájmové činnosti
společná. Těmito opatřeními je počet, který
nesmí překročit 15 žáků v každé skupině.
Tyto skupiny musí být homogenní (nemění
se složení žáků) a současně musí využívat
stejné výukové prostory (nemění svoji třídu)
po celou dobu vyučování.
Luboš Beran, ředitel ZŠ

Praktická jednoletá škola
při SSŽ a ZŠ Planá
V září roku 2020 otevře své brány pro nové
žáky praktická jednoletá škola při Střední škole
živnostenské a Základní škole v Plané. Nabídne
pokračující vzdělávání pro žáky, kteří kvůli
zdravotnímu postižení nedokončili devítiletou
školní docházku nebo ji dokončili a mají řadu
vzdělávacích dysfunkcí, středně těžkou mentální
poruchu, případně mentální poruchu lehkého
typu v kombinaci s dalšími komorbiditami.
Materiální vybavení je dostatečné, učební
pomůcky, učebnice pro výuku odborných
předmětů a učební texty jsou postupně
obnovovány. Profesní rozvoj učitelů je
zajišťován v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
O personálních a technických podmínkách
praktické jednoleté školy při ZŠ Planá nám
sdělil učitel Mgr. Miroslav Pelán následující:
„Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupce
ředitele pro ZŠ, učitelé, asistentky pedagoga
a výchovná poradkyně, která se zaměřuje na
výchovné problémy, a zejména na poradenství
spojené s volbou povolání. Nadpoloviční většinu pedagogického sboru tvoří ženy. Všichni
pedagogičtí pracovníci splňují nebo si doplňují požadovanou kvalifikaci pro tuto práci.
Pro výuku základů výpočetní techniky je škola
vybavena počítači, které mají žáci k dispozici,
budujeme dílnu pro keramickou tvorbu a ateliér.“ K orientaci školy dále dodává: „Škola
cíleně vytváří dlouhodobé projekty zaměřené
na rozvoj dovedností a osobnostní stránku
žáků. Rodiče mají možnost konzultovat prospěch, chování, aktuální zdravotní stav a individuální vzdělávací plány žáků kdykoliv po
vzájemné dohodě s vyučujícím nebo na třídních schůzkách. Rodičům a žákům nabízíme
možnost konzultace psychologických a speciálně pedagogických obtíží s SPC zřízeném
při naší škole.“
Absolventi oboru praktická škola jednoletá
jsou připravováni pro jednoduché pracovní
činnosti v oblasti služeb a výroby (především v oblasti stravování, ale i v sociálních
a komunálních službách, ve výrobních podnicích), případně na chráněných pracovištích.
Pokud ve vás jako zákonných zástupcích
vzbudil tento text zájem o takové vzdělání
pro své bližní, kontaktujte prosím sekretariát SSŽ a ZŠ Planá na tel. čísle 374 750 511,
p. Cholenský.
Vladimír Kasík, učitel

Prázdniny v MŠ

Foto: Petra Tomášková

V době letních prázdnin budou obě mateřské
školy uzavřeny 2. 7. a 3. 7. Ostatní dny bude
otevřena pouze MŠ Smetanova.
V MŠ Havlíčkova bude probíhat rekonstrukce zahrady a v MŠ Smetanova šaten
a prádelny. Z tohoto důvodu bude omezený
provoz. Školka bude otevřena pouze pro děti
pracujících rodičů.
Děkujeme za pochopení.
Lenka Vivodíková, ředitelka MŠ

Plánský měsíčník 6/2020
6/2019

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

PŘENECHÁM ZAVEDENÉ
KADEŘNICTVÍ
v Plané pod náměstím
informace na tel.:

608 90 30 20

Chcete inzerovat v Plánském měsíčníku?
Neváhejte a napište na e-mail planskymesicnik@muplana.cz.
Inzerentům nabízíme pět formátů v cenovém rozpětí od
176 do 870 Kč, je možné otisknout inzerát jak v černobílém, tak barevném provedení.
Více informací o možnostech inzerování v Plánském
měsíčníku najdete na webu města www.plana.cz, kde
máte možnost zhlédnout také starší čísla periodika.
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Datum

Čas

St 3. 6.

18:00/20:00

So 6. 6.

Plánský měsíčník 6/2020
www.kulturavplane.cz

Název akce

Místo konání

Vstupné

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

19:00

CYKLOVÝLET NA KOSATCOVOU LOUKU – po nové cyklostezce, vedoucí z Chodové Plané do Mariánských Lázní.

odjezd od budovy čp. 56
(infocentrum, knihovna)

Út 9. 6.

19:30

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

KINONEKINO – kinokavárna
předprodej probíhá v infocentru

90 Kč

St 10. 6.

19:30

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA – filmová komedie v hl. roli s Eliškou Balzerovou. Hrají:
H. Čermák, T. Dyková aj. / Režie: J. Vejdělek. ČR, 2019.

KINONEKINO – kinokavárna
předprodej probíhá v infocentru

90 Kč

Čt 11. 6.

19:30

VLASTNÍCI – filmová komedie režiséra Jiřího Havelky (člen divadla VOSTO5). Hrají:
D. Havlová, T. Ramba, J. Lábus, V. Kotek a další.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

90 Kč

Pá 12. 6.

18:00

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY obrazů plánské sbírky současného
umění s paní Alenou Mrovcovou a panem Dušan Kokaislem.

GALERIE VE VĚŽI
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

vstup volný

So 20. 6.

10:00–17:00

MALOVÁNÍ PASTELEM S PANÍ MARGARETOU NOVOTNOU – pro všechny, kteří
si tuto techniku chtějí vyzkoušet a užít si příjemný den.

Budova čp. 56 – zahrada
(infocentrum/knihovna)

Út 23. 6.

19:00

ILUZE – hořká divadelní komedie o čtyřech lidech a jejich životním příběhu. Hrají:
Eva Elsnerová, Jitka Nerudová, Jan Potměšil a Jan Zadražil (od 15 let).

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

200 Kč /
100 Kč

Pá 26. 6.

18:00

VERNISÁŽ VÝSTAVY UMĚLECKÉHO SDRUŽENÍ NATVRDLÍ – Karel Jerie, Jaroslav
Valečka, Lukáš Miffek, Michal Novotný – Micl.

GALERIE VE VĚŽI
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

vstup volný

14:00-17:00

VÝSTAVA SBÍRKY OBRAZŮ SOUČASNÉHO UMĚNÍ MĚSTA PLANÁ

GALERIE VE VĚŽI
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

20 Kč / 10 Kč

13:00-17:00

VÝSTAVA OBRAZŮ UMĚLECKÉHO SDRUŽENÍ NATVRDLÍ

GALERIE VE VĚŽI
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

20 Kč / 10 Kč

ANENSKÁ POUŤ – farmářský trh, živý koncert, lunapark, výstava v Galerii ve věži,
výstava Planá pod povrchem, dobové fotografie Plané.

náměstí Svobody

vstup volný

300 Kč

Průběžné akce
1.–21. 6.

mimo pondělí

26. 6.-23. 8.

mimo pondělí

Připravujeme
So 26. 7.

7.–9. 8.

9.–11. 8.

9:00–22:00

dle programu VÝLETNĚNÍ – festival menšinových žánrů. Koncert Lenky Dusilové. Divadelní předfestivalu
stavení Rozmarné léto a koncert spolku Kašpar, atrakce pro děti.

19:00

Rozmarné léto a Rozmarné léto bonus – divadelní představení spolku Kašpar
z Prahy. Hrají: Miroslav Hanuš, Eva Elsenerová, Jakub Špalek aj.

vstup volný

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

100 Kč /
300 Kč

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

300 Kč /
150 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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CENA: ZDARMA, NÁKLAD: 1200 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)
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