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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

stojíme na prahu nového roku, a proto mi dovolte, abych Vám popřála především pevné
zdraví, hodně štěstí a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. Předešlé dva roky
byly poznamenány koronavirem a vládními
opatřeními. Již o něm nechci psát, všechna
média nás tímto tématem po celou dobu dostatečně zahlcují. Ráda bych však popřála nám
všem, aby rok s letopočtem 2022 byl již jiný.
Abychom se vrátili k „normálnímu“ životu
a co nejdříve se vyrovnali se ztrátami, které
mnohé z nás v souvislosti s pandemií zastihly.
Dobrou zprávou je, že zastupitelstvo města

Planá schválilo v prosinci rozpočet na rok
2022. Jsem přesvědčená, že je to rozpočet
dobrý, jednoznačně proinvestiční. Splňuje ukazatele kvalitního rozpočtu – provozní
saldo je kladné, index provozních úspor je
15 % a ukazatel dluhové služby nelze spočítat
jednoduše proto, že naše město žádné dluhy
nemá. Na rezervním fondu města je ušetřeno
140 mil. korun. Tyto finanční prostředky jsou
připravené především na dvě velké investiční
akce – rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů
a parcelace pozemků na severním okraji našeho města. Realizace těchto projektů by mohla

začít v roce 2023. Není možné v tomto článku
vyjmenovat všechno to, co čeká naše město
v nadcházejícím období, o všem vás budu informovat průběžně, tak jak to děláme po celý
rok. Společně s Vámi však pevně doufám, že
rok 2022 bude k našemu městu přívětivý a my
budeme svědky jeho dalšího rozvoje. K tomu,
aby se nám v Plané žilo spokojeně, budou
směřovat všechna naše rozhodnutí.
Do nového roku 2022 přeji Vám, Vašim rodinám a Vašim blízkým ještě jednou mnoho
zdraví, štěstí a pohody.
Martina Němečková
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Třináct nápadů pro Planou
Naše město na podzim 2021 poprvé schválilo
do městského rozpočtu částku 500 mil. korun
na tzv. participativní rozpočet, který je prezentován veřejnosti jako „Nápad pro Planou“.
Tento „nápad“ je jednou z dalších možností, jak
posílit komunikaci mezi radnicí a občany. To,
co se za tyto prostředky ve městě bude realizovat, rozhodnou sami občané online hlasováním.
K poslednímu listopadovému dni, kdy byla
uzávěrka termínu podání, bylo na výzvu města
podáno třináct „nápadů pro Planou“. V měsíci
prosinci probíhala ještě komunikace s autory
nápadů nad upřesněním jejich technického řešení a rozsahu financování. Nápady, které nesplňovaly schválená pravidla, budou vyřazeny
z hlasování. Se všemi podanými nápady se
můžete seznámit na webové stránce www.napadproplanou.cz nebo na veřejném představení
podaných nápadů, které proběhne ve středu 12.
ledna od 17:00 ve velkém sále KINANEKINA. V polovině února pak budou zveřejněny

Z plánských kronik
(Kronika města 1945–1966)
Do roku 1945 se převážná většina obyvatel
Plané hlásila k německé národnosti. Po druhé světové válce na německé obyvatele tvrdě
dolehly dekrety prezidenta Edvarda Beneše.
Ztratili československé státní občanství, přišli
o majetek, byli vystěhováni. Odsun Němců
začal v celé republice v lednu 1946. Dekrety ovšem připouštěly určité výjimky, takže
v Plané menší počet německých obyvatel
zůstal.
Kronikář Alois Lokajíček o tom píše:
„Dnem 28. ledna 1946 byl zahájen prvý organizovaný transfer obyvatel německé národnosti. Obyvatelstvo určené k odsunu bylo
shromažďováno v Chodové Plané ve sběrném
středisku. Cenné věci, zlaté a stříbrné předměty, koberce a kožichy, pokud byly zabaveny, byly předány okresní správní komisi.
Organizací tohoto transferu byl pověřen pan
Jaroslav Camfourek, samosprávný referent
okresní správní komise. Z celého politického okresu plánského bylo celkem odsunuto
do 31. srpna 1947 35 959 osob německé národnosti včetně uprchlíků, většinou ze Slezska. Odsuny byly prováděny v transportech
po 1 200 až 1 220 osobách. Takzvaný antifašistický transport čítal 733 osob. Tyto osoby
mohly s sebou vzíti veškerý movitý majetek.
Transporty byly vedeny do amerického, britského a ruského pásma.
Poněvadž německé obyvatelstvo tohoto kraje
znalo dokonale krajinu, jest zcela přirozené,
že se určitému počtu osob podařilo překročit
hranice ilegálně.
Po provedeném transferu zůstalo v Plané asi
20 osob německé národnosti, které byly později přemístěny na zemědělství do vnitrozemských okresů. V okresní veřejné nemocnici
v Plané zůstalo 23 milosrdných sester řádu
sv. Kříže z Chebu.“
Michaela Vrzalová, kronikářka

ty návrhy, o kterých se bude hlasovat. Samotné
hlasování, do kterého se může zapojit každý,
bude probíhat od 1. do 13. března 2022. Následující den budou zveřejněny vítězné návrhy, to
znamená ty, které získaly nejvíce hlasů. Ty pak
budou dle zadání do konce roku realizovány.
Cílem projektu „Nápad pro Planou“ je zapojit
do rozhodování o nových investicích co největší
množství občanů našeho města. Získat od nich
zajímavé nápady a konstruktivní návrhy, jak
zvýšit kvalitu života ve městě. I nápady, které
nebudou realizovány, jsou důležitou zpětnou
vazbou pro zástupce města. Upozorňuji však,
že pro hlasování je kvorum 200 hlasů. Pokud
by počet hlasujících byl menší, bude hlasování
neplatné. Proto prosím sledujte webovou stránku www.napadproplanou.cz a zapojte se do hlasování. Budete mít až čtyři pozitivní hlasy, ale
také dva negativní. Některé nápady jsou velmi
zajímavé a já už mám mezi nimi svého favorita.
Martina Němečková, starostka

Hospic Sv. Jiří
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Poděkování listopad 2021: „Ještě jednou
bych Vám všem, celému kolektivu, chtěla
poděkovat za laskavý a profesionální přístup
k mé mamince. Byli jste mi velikou oporou,
bez Vašich rad a pomoci bych to jen velice
těžko zvládla. Jsem vděčná, že jsem mohla
s maminkou zůstat až do konce, pro ni ve známém prostředí, s lidmi, které měla ráda…
a s Vaší velikou pomocí.“ paní Jitka P.
PŘEJEME VÁM DO NOVÉHO ROKU PEVNÉ ZDRAVÍ, SÍLU A ŠTĚSTÍ! PF 2022!
Lucie Davidová, fundrasing

Taky „dárek“
Cesta od plánské čističky do Brodu je využívána po celý rok. Potkáte tu maminky s dětmi, pejskaře, cyklisty, běžce či turisty. Zhruba
uprostřed této cesty stál kamenný pomníček
s křížem a plechovým Ježíšem. Po dlouhou
dobu to pro pocestného bylo místo příjemného odpočinku, ať fyzického, či duševního.
Bohužel musíme mluvit v minulém čase, protože v současnosti tam pomníček leží. Někdo
si vyzkoušel svoji sílu a povalil ho.

Hospic Sv. Jiří Tachov, o.p.s.
kontaktní pracoviště – nám. Republiky 70,
347 01 Tachov
www.hospictachov.cz,hospic@hospictachov.cz
Příjem do péče a poradenství:
Příjmy do péče a zápůjčka pomůcek od pondělí do pátku v čase 8:00–16:00.
Kontaktujte nás:
Marie Fouňová, DiS., tel. 739 686 251, sociální pracovnice – pro sjednání služeb a sociální poradenství volejte nebo pište na poradna@hospictachov.cz
Markéta Kovandová, tel. 605 937 869, vrchní
sestra, vrchni@hospictachov.cz
Hospic Sv. Jiří, o.p.s., provozovna v Tachově
je financována z darů a grantů, číslo transparentního účtu: 2400 723 426/2010
AKTUALITY:
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Dar do tříkrálové kasičky je možné zasílat
v průběhu měsíce ledna bankovním převodem
na účet tříkrálové sbírky 66008822/0800 pod
variabilním symbolem 777930042 (je důležité uvést, aby peníze doputovaly pro hospic).

Děkujeme za vaše dary do tříkrálové sbírky,
většina z částky bude poukázána na podporu
tachovského mobilního Hospice Sv. Jiří.

Foto: Miloslav Antropius
Kdysi dlouho ležel schovaný v křoví. Potom
se našla parta lidí, kteří ho postavili, jenže zanedlouho byl opět povalen. Postavili ho tedy
znovu, leč vše se opakovalo. Změna nastala až ve chvíli, kdy ho Kulturně okrašlovací
spolek v Plané zahrnul do své akce „Adopce
nablízko“. Netrvalo dlouho a pomníček našel
své adoptivní „rodiče“. Ujal se ho pan Josef
Staněk s rodinou. Zakrátko bylo vyřezáno
křoví, pomníček byl postaven, pan kovář vykoval kříž a pan malíř namaloval na plech Ježíše. Pozoruhodné je, že za svoji práci nikdo
nic nechtěl. Přibyla lavička, poté schůdky
a vše bylo po celou dobu vzorně upravováno,
nechyběly květiny, občas hořela svíce. Snad
pro každého, kdo šel či jel kolem, to bylo místo, kde srdce zaplesalo.
Kdo asi byl ten neznámý, komu se podařilo
pomníček povalit? Že by opilec, co měl velkou sílu, nebo nějaká parta nevybouřených
mladíků, či snad zatvrzelý ateista? Těžko budeme hledat odpověď.
Jisté je, že lidé, kterým toto krásné místo přirostlo k srdci, ho opět vrátí do stavu, který
bude poskytovat pocestnému potěšení.
Miloslav Antropius
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Veřejné představení projektů
Středa 12. 1.´22, Kinonekino
www.napadproplanou.cz

Z plánské farnosti

Brodští andělé vylétli zpátky na oltář
Počátkem prosince v Brodu nad Tichou proběhla instalace opraveného oltáře. Restaurování
trvalo pět let a stálo dva miliony korun. Akci
podpořilo Ministerstvo kultury a přispěl také
Česko-německý fond budoucnosti.
Fotografie zachycují počátek prací, kdy přetěžcí
andělé za pomoci kladky a hodně rukou vylétali
do výše. Do zad dostávali vruty, aby to zepředu
vypadalo, že letí. Baroko má svou váhu. A také
svou virtuozitu, což bylo vidět na nádherně
řezaných květinách. Řetězy květin andělé drží
v rukou pět metrů nad zemí, takže prakticky
nejsou vidět.
Kostel v Brodu má nové hlídací signální zařízení, takže bude za pěkného počasí otevřen pro
četné cyklisty přijíždějící od Plané.
S instalací se spěchalo, aby byla hotová do 23.
prosince, kdy v Brodu plánská paní učitelka Jana
Seidlerová organizuje tradiční vánoční zpívání.
Jan Šícha

Foto: Zdeněk Novotný

Jiří Majkov, farář

Knižní tip
Jean-Luc Fromental / Joelle Jolivet, 365
TUČŇÁKŮ
BAOBAB, 2017

Dětské knihy z produkce nakladatelství
BAOBAB mají vždy výjimečně vysokou úro-

Vážení a milí občané Plané,
společně jsme vstoupili do nového roku
2022. Podle všech ukazatelů nebude tento rok pro nikoho z nás jednoduchým.
Nekončící pandemie a ekonomický propad nás budou provázet po nějaký čas.
Máme propadat beznaději a zoufalství,
máme se bát? Není mým úkolem strašit
a vzbuzovat obavy a beznaděj. Ale právě naopak, i ve zdánlivě bezvýchodných
situacích povzbuzovat a ukazovat cestu.
Cestu, která vede k vnitřně vyrovnanému životu, která nám dává naději a víru.
Víru, že i v největší bídě a opuštěnosti nejsme sami a že je tu vždy Někdo,
komu na každém z nás záleží. Vždyť
ani naše tělesné zdraví není tak důležité jako naše zdraví duchovní. Jistota tří
největších ctností – víry, naděje a lásky.
Božských ctností. Pokud tyto máme, ničeho na tomto světě se nemusíme bát.
Přeji tedy nám všem do nového roku,
aby nám tyto ctnosti nikdy nescházely.
Vrcholným svátkem měsíce ledna je klanění mudrců (králů) Ježíši, Zjevenému
Pánu všeho světa. Dovedla je k němu
z dalekých krajů zářící hvězda. Snažme
se i my jít za pozitivním světlem našeho života, a dostane se nám požehnání. Po staletí je totiž zvyk církve právě
o tomto svátku žehnat naše příbytky. I já
budu pokračovat v tomto dobrém obyčeji, a kdo z Vás by chtěl v tříkrálovém
období od 5. ledna požehnat svůj byt či
dům, může se na mne obrátit. Ještě jednou přeji vše dobré a požehnaný nový
rok bez zbytečných obav.

veň, ale kniha autora Jeana-Luca Fromentala
je úžasná v mnoha ohledech. Hravý a půvabný
příběh je skvěle zpracován bravurní ilustrátorkou Joelle Jolivet a překvapivě nenásilně zahrnuje inspirativní pohled na matematiku. Jeho
přirozenou součástí je vlastně i environmentální výchova. Kniha je také, díky krátkým textům
a většímu písmu, vhodná pro začínající čtenáře.
Edukativní dětské knihy obyčejně bývají trochu otravné a školometské. To v případě 365
TUČŇÁKŮ rozhodně neplatí, vzdělávací rovina je organickou součástí vtipného vyprávění. Nejvíc mě překvapila přirozená laskavost
příběhu. Rodina je ve svém domově doslova
zavalena tučňáky, se všemi nepříjemnými projevy, které by se daly v takové situaci očekávat.
Všichni se ale o tučňáky starají a vlastně to prostě přijímají jako osud. A pointa knihy naznačuje, že bude lepší se s problémy naučit žít…
Eva Vanišová, odbor kultury

REDAKČNÍ RADA PLÁNSKÉHO
MĚSÍČNÍKU přeje všem svým
čtenářům, přispěvatelům a příznivcům
Plánského měsíčníku

VŠE
NEJLEPŠÍ
DO ROKU

2022
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Sbírka děl výtvarného umění města Planá
Představujeme vám Věru Janouškovou

Výstava Věry Janouškové proběhla v Galerii ve věži 21. 3. 1997 – 18. 4. 1997.
Sochařka, kolážistka, malířka a grafička
Věra Janoušková, rozená Havlová, se narodila 25. června 1922 v Úbislavicích (okres
Jičín) a zemřela 10. srpna 2010 v Praze.
Na přelomu padesátých a šedesátých let
začíná sochařka Věra Janoušková experimentovat s nezvyklými materiály. Obchází skládky, hledá ve sběrnách kovošrotu,
ale především čeká na takzvané železné
neděle. Ráno si přivstane a prochází ulice
a nároží. Hledá to, co ostatní nepotřebují
a radostně se toho zbavují. Kovových postelí, plechových umyvadel, konvic, příborů, děravých kamen, smaltovaných hrnců
a poklic. Je to jako bazar s nepřebernou
nabídkou, často nestačí ty krásné zrezivělé
a rozbité věci ani pobrat. Mluví o sobě bez
velké nadsázky jako o smetištní sochařce.1
Barevnost smaltovaného plechu upoutá
Věru Janouškovou kolem roku 1963. Plech
se naučí řezat a jednotlivé části svařovat.
Často je spojuje svářečským drátem.
Velmi plodné období šedesátých let, kdy
ona i její manžel Vladimír Janoušek prezentovali svá díla doma i v zahraničí, končí
rokem 1968. Dvě desetiletí vystavuje jen
příležitostně. Po roce 1989 vystavovala
v Národní galerii, Galerii hlavního města
Prahy, Mánesu, Museu Kampa, ale i v zahraničí (Evropa, Asie, USA).
V roce 1997 vystavovala svá díla také
v Galerii ve věži v Plané. Ve Sbírce děl
výtvarného umění města Planá se nachází
její dílo Andílek a Nástěnný objekt jejího
manžela Vladimíra Janouška.
Zdroje:
Ondřej Horák, Jiří Franta, David Böhm.
Průvodce neklidným územím. Praha: Labyrint, 2016.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Věra_Janoušková
1
Horák, Franta, Böhm, 2016, s. 155.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Věra_Janoušková#/media/Soubor:Karel_Kuklík,_
portrét_Věry_Janouškové,_60._léta.jpg
Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury
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Noc s Andersenem v plánské knihovně
ké republice, v 7 knihovnách na Slovensku
a v 5 polských bibliotékách. Informace o této
noci se dostaly na Aljašku, do Švédska,
Švýcarska i do Spojených států.
Noc s Andersenem se bude konat 1. dubna
2022 v budově knihovny. Bude se přespávat
v oddělení knihovny pro děti a mládež. Každý
čtenář, který by se chtěl nocování zúčastnit, si
může od 3. ledna 2022 vyzvednout v knihovně v oddělení pro děti a mládež průkaz na Noc
s Andersenem, do kterého bude sbírat body,
podle kterých se nakonec určí, kdo se Noci
s Andersenem zúčastní. Body se budou sbírat za účast na akcích knihovny, za návštěvu a půjčení knížky či časopisu a za správné
vyplnění úkolů, které se budou vyskytovat
v knihovně. Noci s Andersenem se zúčastní
děti, které od 3. ledna 2022 do 18. března
2022 získají nejvíce bodů.
Městská knihovna Planá se již poněkolikáté připojuje k projektu Noc s Andersenem.
Noc s Andersenem je akce, kterou pořádají
knihovny u příležitosti narození dánského
spisovatele pohádek Hanse Christiana Andersona a jež připadá na 2. dubna.
První noc s Andersenem se konala v roce 2000
v uherskohradišťské knihovně, během které
si děti mohly hrát různé hry, soutěžit a číst.
Roku 2001 se pod záštitou Klubu dětských

knihoven pořádala Noc s Andersenem ve 40
knihovnách v České republice. V roce 2002
pořádalo Noc s Andersenem více než 70 míst
v České republice, a to nejen knihovny, ale
už i školy, školky či domovy dětí, a v tomto
roce se poprvé účastnila Noci s Andersenem
i Krajská knižnica v Trnavě. Již mezinárodní Noc s Andersenem se konala roku 2003,
kdy Noc s Andersenem proběhla ve 151
knihovnách, školách i domech dětí v Čes-

Rozšíření provozní doby dětského oddělení
knihovny
Od ledna se mění otevírací doba knihovny
v oddělení pro děti a mládež. Nové otevírací
hodiny knihovny oddělení pro děti a mládež
jsou:
PO: 12:30–17:00
ÚT, ST: 13:00–16:00
PÁ: 13:00–15:00
Anna Prášková, knihovnice

Mikulášská laťka na základní škole

Foto: Jan Krampera
Opět pomalu, ale nezadržitelně se blíží sváteční čas a ani v tyto dny se nesmí zapomínat
na pohyb těla. V tomto duchu naše škola připravila pro děti II. stupně další sportovní akci,
spojenou s tradicí. Vzhledem k vysokému počtu předběžně přihlášených účastníků jsme se
rozhodli soutěž uspořádat ve dvou dnech.
V aule druhého stupně se uskutečnil v pondělí 6. 12. 2021 závod dívek a ve středu 8.
12. 2021 závod chlapců ve skoku vysokém,
Mikulášská laťka.
Bylo na co se dívat, jelikož touha po vítěz-

ství přinesla slzičky štěstí i smutku. Boj to
byl nelítostný až do samého finále. V kategorii dívek IV. si to o prvenství rozdaly Aničky.
Anička Veselá z devátého ročníku a Anička
Maščáková ze sedmého ročníku. Celý závod
vyhrála nakonec Anička Veselá, ale pouze
o jediný, lepší pokus.
V kategorii dívek III. byly nakonec pouze
dvě závodnice. A to Lucka Martinkovičová
ze šestého ročníku a Barča Líbalová ze sedmého ročníku, která v této kategorii vyhrála.
Kategorii chlapců III. ovládl s přehledem

Jakub Žižka. Naopak kategorie chlapců IV.
poskytla velké drama až do samotného konce.
Do poslední chvíle, díky jednomu úspěšnějšímu pokusu, se v čele držel Marek Rohlíček. Pak ale přišel bod zlomu. Výška 155 cm
a úspěšný pokus Antonína Šatry, který díky
svému skvělému výkonu bral v soutěži první
místo.
Je dobré vědět, že děti mají chuť a zájem se
účastnit sportovních soutěží. Hurá za sportem
do roku 2022.
Honza Krampera, Ivo Pejčoch, učitelé
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Okresní a krajská kola ve florbale dívek a chlapců
Začátkem listopadu naše základní škola obdržela potvrzení o uspořádání další sportovní
akce pro děti v rámci tachovského okresu, a to
turnaje ve florbale. Ačkoli to není úplně „náš
šálek kávy“ a podmínky pro nácvik herních
kombinací či případné tréninky nejsou optimální, rozhodli jsme se hozenou rukavici zvednout
a už nepustit. V prvních čtrnácti dnech jsme
pod odborným dohledem pana ředitele školy
Luboše Berana uspořádali nominační tréninky.

Naší škole se podařilo obsadit všechny kategorie – dívky 6.–7. tříd, dívky 8.–9. tříd,
chlapci 6.–7. tříd a chlapci 8.–9. tříd. V pátek
19. 11. 2021 do Tachova jako první vyrazila
děvčata a vedla si nadmíru dobře. Nastupující
generaci „malých holek“ se podařilo vybojovat překvapivé 2. místo. Starší děvčata, tzv.
bábovky, po urputném boji a výborně takticky odehraných utkáních okresní přebor vyhrála a postoupila do krajského kola v Plzni,

kde 26. 11. 2021 obsadila historicky nejlepší
umístění v tomto sportu – 3. místo. Ostudu
neudělali ani naši chlapci. Jak ti mladší, tak
i ti starší v kvalitní konkurenci shodně obsadili pátá místa. Těm starším bohužel utekla
semifinálová účast o malý kousek, kdy o postupu rozhodovaly nájezdy a tam našim borcům chybělo „kousek toho štěstíčka“.
Ivo Pejčoch, učitel

Foto: Ivo Pejčoch

SŠŽ Planá přeje šťastný a zdravý nový rok 2022
Konec roku je vždy časem bilancování, děkování a přípravy nových plánů. Nejinak tomu
je i v plánské Střední škole živnostenské.
„I když minulé měsíce byly epidemicky velmi náročné, mnohé se nám povedlo a využili
jsme čas k pozitivním změnám v naší škole.
Bylo to potřeba, neboť počet žáků, kteří se
chtějí vyučit žádaným řemeslům, stoupl meziročně o 30 %. Ti všichni potřebují moderní
učebny, spolehlivou didaktickou techniku

a angažované učitele,“ otevírá náš rozhovor
Mgr. Josef Mára, ředitel školy.
„Protože se vše výše uvedené podařilo zařídit,
chci poděkovat především partnerům školy,
jmenovitě firmám, se kterými jsme při přestavbě školy spolupracovali, a dále těm, které
přebírají praktickou část duálního vzdělávání
našich žáků. Oba segmenty výrazně přispívají
k úspěchu naší školy.“
„Šťastný nový rok 2022 přejeme všem rodi-

nám našich žáků a také široké veřejnosti, bez
nich by naše škola nebyla tou školou, kterou
si všichni přejeme. Těšíme se, že v dalším
– již konečně zdravějším – roce nabídneme
nové skutečnosti a výuční možnosti, které
stále zdokonalujeme. Závěrem tedy ještě
jednou všem krásný a zdravý nový rok plný
radosti a moudrých rozhodnutí,“ uzavírá ředitel Mára.
Vladimír Kasík, učitel
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Přijmeme

brigádníka/brigádnici
k lince a ke mlýnu na výrobu jednorázových
rašelinových obkladů.
BOHEMIA – SPA MOOR s.r.o. | Sídlo Chodová Planá.
Kontakt: 721 009 771

MěÚ Planá hledá

uklízečku do KINANEKINA
Pracovní poměr na dohodu o pracovní činnosti, podrobné informace
poskytne tajemnice MěÚ Planá.
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2022 V PLANÉ

www.kulturavplane.cz

Návštěvníci akcí musí dodržovat platná nařízení vlády ČR. Aktuálně nařízená potvrzení budou kontrolována u vstupu do vnitřních prostor, bez nich nebude nikomu vstup umožněn.
V případě, že si nejste jistí, jestli rozumíte aktuálním vládním nařízením, neváhejte nám zavolat na tel. 374 792 721. Děkujeme za pochopení.

Datum

Název akce

Místo konání

1. 1.

NOVOROČNÍ VYCHÁZKA s PhDr. Markétou Novotnou / 14:00 / vstup volný

1. 1.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ – setkání plánských občanů na Nový rok / 17:30 / vstup volný

5. + 19. 1.
6. 1.
11. + 25. 1.

DESKOBORCI – herní klub pro drsné děti. Setkání hráčů deskových her / 14:00 / vstup volný
SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ – zpívání u vánočního stromu s koledou / 16:00
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – hodinka s knížkou pro ty nejmenší / 16:00 / vstup volný

Zámecké předměstí
Městský park
Dům OK č.p. 56, knihovna
Náměstí Svobody
Dům OK č.p. 56, sál v podkroví

12. 1.

NÁPAD PRO PLANOU – veřejné představení všech podaných projektů / 17:00 / vstup volný

25. 1.

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY – nová česká filmová komedie / 19:00 / 90 Kč

KINONEKINO – kinokavárna

26. 1.

MOJE SLUNCE MAD – animovaný film podle knihy novinářky P. Procházkové / 19:00 / 90 Kč

KINONEKINO – kinokavárna

27. 1.

BAREVNÝ SEN – dobrodružný animovaný film pro diváky od 8 let / 17:00 / 90 Kč

KINONEKINO – kinokavárna

27. 1.

SÍLA – dokumentární film, drtivě upřímná výpověď o krizi střední věku / 19:00 / 90 Kč

30. 1.

KRESLENÍ PASTELEM S MARGARETOU NOVOTNOU / 10:00–16:00 / 300 Kč

22. 2.

PETR RÍMSKÝ – koncert písničkáře, jako host vystoupí manželé Švecovi

KINONEKINO

13. 3. + 10. 4.

NEDĚLNÍ ČAJE – oblíbené posezení s hudbou, tancem a s občerstvením

KINONEKINO

3. + 4. 4.

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA – představení pro celou rodinu

23. 4.

PLÁNSKÁ 50 – 50. ročník tradičního turistického pochodu pro pěší i cyklisty

30. 4.

REJ ČARODĚJNIC – hry, soutěže, fotokoutek, oheň

5. 5.

SLAVNOSTI SVOBODY – vzpomínka u památníku US Army, historická americká vozidla

KINONEKINO

KINONEKINO – kinokavárna
Dům OK č.p. 56, sál v podkroví

KINONEKINO
Plánské koupaliště
Městský park
náměstí Svobody

6. 5.

ZAHÁJENÍ VÝSTAVNÍ SEZÓNY – s autory: M. Zlesáková, J. Hísek a T. Kotrba

28. 5.

DEN DĚTÍ – atrakce pro děti, hry, dobroty, občerstvení

Městský park

11. 6.

FESTIVAL TŘEŠNÍ – M. Leicht, muzika, třešňové dobroty, hry pro děti

Bohušův vrch

25. 6.

75. VÝROČÍ VZNIKU FOTBALOVÉHO KLUBU v Plané, oslavy odložené z roku 2021

31. 6. + 14 .8.

NEDĚLNÍ DISKOHRÁTKY PRO DĚTI – hudba, hry, soutěže pro děti

9. 7.

SVÁTEČNÍ HORNICKÉ ODPOLEDNE s hudbou a občerstvením

30. 7.

ANENSKÁ POUŤ – muzika, kapela Sto zvířat, lunapark, výstavy, posezení, občerstvení

21. 8.

VENKOVNÍ FILMOVÁ PROJEKCE jako připomínka okupace Československa v roce 1968

22.–23. 8.

LÉTO S DIVADLEM – tradiční letní představení pro milovníky divadla

26.–28. 8.

VÝLETNĚNÍ – multižánrový rodinný festival zahájí kapela Vasilův Rubáš

Galerie ve věži

Fotbalové hřiště u nádraží
Plánské koupaliště
U Hornického muzea
náměstí Svobody
KINONEKINO – před vchodem
KINONEKINO
Stodola v parku

28. 8.

PLÁNSKÁ 11 – charitativní běh na podporu útulku U Šmudliny v Tachově

1. 9.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V PARKU – skákací hrad a hry pro děti

Městský park

17. 9.

113 LET PLÁNSKÉ ROZHLEDNY – rodinné odpoledne: hry, divadlo, kůň s vozíkem aj.

Bohušův vrch

18. 9.

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ – prohlídky s přednáškou na Sv. Anně

Plánské kostely

22. 9.

VEČERNÍ BĚH PLANOU – 24. ročník tradičního běžeckého závodu pro malé i velké

22.–24. 9.

OKRESNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA – ovoce, zeleniny a květin

28. 9.

POSVÍCENÍ NA VÁCLAVA – Ivan Hlas a Nahlas, hudba, kolotoč, občerstvení

1. 10.

DRAKIÁDA ANEB HRÁTKY VE VĚTRU – pouštění draků, přehlídka letadel, skákací hrad

2. + 3. 10.

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY – divadelní představení pro celou rodinu

28. 10.

OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY – lampionový průvod a barokní ohňostroj

Plánské koupaliště

Městský park
KINONEKINO
náměstí Svobody
Letiště Kříženec
KINONEKINO
náměstí Svobody

5. 11.

TANČÍRNA – s orchestrem Zatrestband z Třešti, tanec v rytmu swingu

17. 11.

33 LET SVOBODY A DEMOKRACIE V PLANÉ – připomínka událostí ze 17. 11. 1989

náměstí Svobody

KINONEKINO

27. 11.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – adventní trh, vyřezávání ledové sochy, živá hudba

náměstí Svobody

3. 12.

NEZMAŘI A V. K. TOMÁŠKO – společný koncert folkových legend

5. 12.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – trh, setkání s čerty a anděli

20. 12.

ADVENTNÍ LES – adventní setkání v lesíku „U madonky“ s jedinečnou atmosférou

22. 12.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO – adventní koncert s rozsvícením Betlémského světla

26. 12.

SVÁTEČNÍ KONCERT NA ŠTĚPÁNA – vánoční koncert

KINONEKINO
Hornické muzeum
Lesík U madonky u Plané
Kostel sv. Petra a Pavla
Kostel Nanebevzetí P. Marie

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Sledujte aktuální program na www.kulturavplane.cz.				
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(informace podáváme hodinu před začátkem programu) • Městský úřad – odbor kultury, nám. Svobody 56, tel.: 728 488 038, 374 794 223 • Hornické muzeum, Sadová 816, tel.: 737 658 320 • Předprodej a rezervace:
infocentrum – městská knihovna nebo on–line na www.kulturavplane.cz.
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