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Koncert kapely BABA HED na Anenské pouti v Plané. Foto Petra Tomášková

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

23. a 24. září se konají komunální volby. Věřím, že nám všem záleží na tom, jak se bude
naše město dále rozvíjet. Jednou z možností, jak jeho další budoucnost ovlivnit, je jít
k volbám. Velmi bych si přála, aby volební
účast byla co nejvyšší a budoucí zastupitelé
byli vybíráni pečlivě a zodpovědně. S uděleným hlasem jim dáváme mandát spravovat
majetek a veřejné finanční prostředky našeho
města. Hospodaření není v žádném městě či
obci jednoduché. Na jedné straně jsou potřeby
a přání obyvatel, na druhé straně jsou finanční
možnosti veřejných rozpočtů. Proto je třeba
velmi odpovědně volit, jak s penězi nakládat.
Také je třeba dávat pozor na lákavé možnosti
vybudovat či nakoupit objekty, které mohou
v budoucnu přinést pravidelné nemalé výdaje
nutné na jeho údržbu a provoz. Díky důvěře
voličů mám možnost pracovat pro město jako
starostka již třetí volební období. Funkce starostky mi umožnila naplno se podílet na chodu
města a životě v něm, a tak mi dovolte rekapitulovat hospodaření našeho města za těchto
12 let.
Po volbách v roce 2010 činily volné finanční
prostředky města 35 mil. Kč a město mělo
nesplacený úvěr ve výši 11,5 mil. Kč. Během následujících 12 let město proinvesto-

valo 430 mil. Kč a zároveň navýšilo finance
na rezervním fondu na 150 mil. Kč. V současné době nemá město žádný úvěr ani jiné
závazky.
Vedení města, radní a zastupitelé města byli
v těchto třech volebních obdobích velmi aktivní. Vybudovali jsme sběrný dvůr, opravili jsme
historické náměstí, zmodernizovali smuteční
síň a plánské kino. Revitalizovali jsme sídliště
Fučíkova, opravili hlavní komunikace a lesní
cesty. Obnovili jsme vycházkové cesty v okolí
Plané, opravili kapličky a zprovoznili historické kašny. Postavili jsme několik dětských hřišť
a provedli obnovu městského parku. Opravili jsme obě mateřské školky a na základních
školách jsme nově vybavili odborné učebny,
zmodernizovali sociální zařízení, vytápění
i obě tělocvičny. Modernizovali jsme techniku
Plánských služeb a zrekonstruovali hasičskou
zbrojnici, objednáno je nové hasičské auto.
Koupaliště jsme doplnili o brouzdaliště a sociální zařízení, upraven byl altán pro konání
kulturních a společenských akcí. Podařilo se
zrekonstruovat polikliniku a vybudovat nové
prostory pro rentgenové pracoviště, laboratoř
a ordinaci kardiologie.
To vše zdaleka nejsou všechny investiční akce,
které se podařilo realizovat. Podrobné infor-

mace o jednotlivých investicích (zhotovitel,
cena, termín apod.) naleznete na webových
stránkách města.
V posledních letech se vedení města zaměřilo
na přípravu dalších investičních projektů. Většina z nich bude mít na konci letošního roku
vydané stavební povolení a bude tedy velmi
záležet na novém zastupitelstvu, zda je bude
realizovat. Mezi největší připravené projekty
patří již nutná rekonstrukce ulice Dukelských
hrdinů, přestavba historické mincovny na
muzeum, revitalizace prostoru před vlakovým
nádražím, nová parcelace na bydlení na severním okraji města, rekonstrukce sklepních
a podkrovních prostor obou budov základní
školy, dořešení vstupu do městského parku
s novým parkovištěm a novou stromovou alejí.
Dovolím si konstatovat, že z výše uvedeného
je zřejmé, že naše město a jeho majetek byly
v dobrých rukách, za což patří všem zastupitelům, kteří se na jeho rozvoji podíleli, velké uznání a poděkování. Opakovaně je naše
město hodnoceno nezávislými společnostmi,
které zpracovávají ratingové hodnocení, velmi
dobře (viz čl. na str. 4). Poděkování ale patří
i vám, občanům Plané, kteří se ochotně podílíte na veřejném životě našeho města.
Martina Němečková
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Volby do zastupitelstva města
Vážení občané,
v souvislosti s blížícími se volbami do zastupitelstva města, které se uskuteční ve dnech
23. a 24. září 2022, předkládám některé informace, které se bezprostředně týkají organizace, konání a průběhu voleb a na které se někteří z vás
ptají jak před volbami, tak i v jejich průběhu:
Hlasování probíhá tak, že volič hlasuje osobně,
zastoupení není možné. Úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží volič před
okrskovou volební komisí do volební schránky. S voličem, který nemůže upravit hlasovací
lístek z důvodu tělesné vady nebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků („za plentou“) přítomen jiný
volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit
do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku
vložit do volební schránky.
V případě, že se volič nemůže ze závažných –
zejména zdravotních – důvodů dostavit do příslušné volební místnosti, může požádat předem
na městském úřadu v Plané na telefonním čísle
374 752 922 nebo ve dnech voleb svoji okrs-

kovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost do přenosné volební
schránky. Je možné domluvit si i přibližný čas,
ve kterém se mají členové okrskové volební
komise s přenosnou volební schránkou k voliči
dostavit. Okrsková volební komise však může
vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.
Hlasování v zahraničí není možné. Volič
zapsaný do zvláštního seznamu voličů v zahraničí může ve volbách do zastupitelstev obcí
hlasovat, předloží-li obecnímu úřadu, popř.
v den voleb okrskové volební komisi potvrzení zastupitelského nebo konzulárního úřadu
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu.
Stejně tak není možné hlasovat s pomocí voličských průkazů, jako je tomu při volbách parlamentních apod.
Stejně jako u ostatních typů voleb budou každému voliči nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb dodány hlasovací lístky potřebné pro
hlasování. Hlasovací lístky může volič obdržet
ve dnech voleb i ve volebních místnostech.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže

svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České
republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky,
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
V případě mimořádné epidemické situace
v souvislosti s onemocněním covid-19 budete
o případných zvláštních způsobech hlasování
informováni zejména prostřednictvím webových stránek: www.plana.cz – úřad – Volby
2022. Prosím Vás tedy o jejich průběžné sledování.
Na závěr ještě předkládám přehled volebních
místností s názvy ulic, které spadají do příslušného volebního okrsku. Oznámení o době
a místě konání voleb je rovněž zveřejněno
na úřední desce města, na webových stránkách
města (www.plana.cz) i na městských výlepových plochách.
Tereza Coufalová, tajemnice MěÚ

MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB JE:
– ve volebním okrsku č. 1
volební místnost v budově Základní školy, ulice Na Valech čp. 143, Planá,
pro voliče s trvalým pobytem v ulici Tachovské, Na Sádkách, Železničářské, Bezejmenné, Příčné, Nádražní, Jateční, Průmyslové, Karlíně
a pro voliče s trvalým pobytem v Křínově, Kříženci, Otíně, Pavlovicích, Svahách, Týnci, Vížce, Vysokém Sedlišti a Zliv
– ve volebním okrsku č. 2
volební místnost v budově Základní školy, ulice Na Valech čp. 143, Planá,
pro voliče s trvalým pobytem v ulici Sokola Tůmy, Na Příkopech, Na Valech, Kostelní, Slepé, Zámecké, Revoluční, Luční, Severní, Mánesově, Sportovní, Komenského, Sadové, Slovanské, B. Němcové, Kyjovské, Hřbitovní, Masné, Mezibranské, Tylově, Školní, Úzké, náměstí
Svobody, Hvězdné.
– ve volebním okrsku č. 3
volební místnost v budově městského úřadu, náměstí Svobody čp. 1, Planá,
pro voliče s trvalým pobytem v ulici Dukelských hrdinů, Dvořákově, Tepelské, Bezdružické, U Koupaliště, Plzeňské, Javorové, Fučíkově čp.
699 až 701 a čp. 704 až 707, Lipové, Pod sídlištěm, Fučíkově 455 až 466.
– ve volebním okrsku č. 4
volební místnost v budově domu s pečovatelskou službou, Bohušova ulice čp. 811, Planá,
pro voliče s trvalým pobytem v ulici Wolkerově, Zahradní, Nerudově, Havlíčkově, Máchově, Bohušově
– ve volebním okrsku č. 5
volební místnost v budově domu s pečovatelskou službou, Smetanova ulice čp. 860, Planá,
pro voliče s trvalým pobytem v ulici Křížové, Dolní, Horní, Větrné, Slunečné, Fučíkově čp. 467 až 482, 696 až 698, 725, 726, Okružní,
Smetanově.

O problémech komunálních voleb
S nadcházejícím termínem komunálních voleb
bych se chtěl s vámi podělit o dva problémy,
které mne jako aktivního i pasivního účastníka
těchto voleb velmi trápí.
Prvním z nich je vysoký věkový průměr kandidátů, a následně tedy i zastupitelů a radních.
Je možná divné, že to tíží zrovna mne (64 let),
ale mladí lidé jsou v komunální politice velmi „podreprezentovanou“ skupinou. Nezájem
mladých lidí kandidovat mne opravdu velmi
mrzí a sám nejsem schopen jednoznačně říci,
co je toho příčinou. Větší podíl mladých v komunální politice by byl určitě přínosem pro
všechny.
Hlavním a zásadním problémem, který u komunálních voleb vidím, je však vlastní mechanismus těchto voleb. Ze všech typů voleb,
které v naší zemi máme, je v komunálních vol-

bách tento mechanismus nejkomplikovanější,
nejméně srozumitelný a nejvíce zavádějící.
Způsob hlasování v komunálních volbách je
od ostatních voleb dost odlišný, už třeba tím,
že všichni kandidáti všech stran jsou na jednom hlasovacím lístku (či spíše listu). Voliči
nejsou nuceni volit jednu stranu, ale mohou
si vybírat kandidáty napříč stranami. Důležitý
údaj – kolik se volí zastupitelů v dané obci
– není z volebního lístku příliš patrný. Stačí zatrhnout o jedno jméno navíc, a volební
lístek je neplatný. Při papírové podobě voleb
(jinou zatím neznáme) není systém dostatečně „blbuvzdorný“. Zjišťování volebních výsledků v komunálních volbách tak může být
opravdu peklo.
Přerozdělování jednotlivých hlasů na mandáty je potom kapitola sama pro sebe. Drtivá

většina občanů přesně neví, jak se dochází
ke konečným výsledkům a jak byly jejich hlasy započítány. Vyšší vzdělanost tu většinou
nehraje roli, i vysokoškolsky vzdělaní lidé žijí
často v mýtech, které nemají nic společného
s realitou. Volební systém komunálních voleb
rozděluje mandáty jinak, než je většina voličů
přesvědčena.
Nechci tu tento složitý mechanismus popisovat, to ať si každý nastuduje sám. Jen jsem
chtěl voliče upozornit, že je dobré – předtím
než vyplňuji hlasovací lístek – se seznámit
s tím, jak to vlastně celé funguje. Jen tak si
zajistí, že jejich hlasy budou interpretovány
tak, jak si oni sami představují.
Upřímně: Nejdůležitější věc je jít volit, je to
vaše město.
Pavel Nutil, místostarosta
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Ratingové hodnocení našeho města
Každá obec pravidelně dostává hodnocení
ratingu a benchmarkingu. Také Planá obdržela před pár dny toto nezávislé hodnocení a já z něj mám opravdu velkou radost.
Je to pro mě a pro vedení města něco jako
vysvědčení, a tak se chci s vámi o ně podělit. I přesto, že to v poslední době není
kvůli zvyšující se inflaci úplně jednoduché,
je naše město hodnoceno nezávislými společnostmi, které se touto oblastí hodnocení
municipalit zabývají, velmi dobře.
Co je to rating? Rating je nezávislé hodnocení různých organizací, které je řadí
do několika kategorií a dovoluje tak jejich
přibližné srovnání. Co je benchmarking? Je
to také proces porovnávání a měření činnosti různých subjektů, avšak s těmi, kdo byli
uznáni jako vhodní pro toto měření, jinými
slovy srovnává se srovnatelné.
Ratingové hodnocení našeho města společností AQE advisors zpracovává data

pro všechny obce s pověřeným úřadem
(tj. 183 českých obcí, dále jen skupina)
za období 2017–2021. Hlavním cílem ratingu je ověřování ekonomické stability,
která poukazuje na schopnost splácet závazky v dohodnutých lhůtách a objemech.
Dále je posuzována schopnost hodnoceného
subjektu krýt investiční záměry z vlastních
zdrojů, hodnotí se míra závislosti na dotacích a úvěrech. Rating kvůli lepší objektivitě a přesnosti využívá data nejenom za aktuální, ale také za uplynulé roky (obr. 1).
Stejně tak v rámci benchmarkingového
hodnocení našeho města se srovnatelnými
městy jsou v grafech v rámci skupiny zobrazeny výsledky jak letošní, tak z předcházejícího roku. Porovnání barev jednotlivých
hodnoticích ukazatelů umožňuje snadnou
identifikaci, dochází-li ke zlepšování, zhoršování či stagnaci daného ukazatele.
Benchmarkingové hodnocení je pro lepší

přehlednost převedeno na desetibodovou
stupnici, kde 0 je nejhorší a 10 nejlepší výsledek. Porovnávaná skupina je seřazena
dle dosaženého bodového hodnocení. Velikost bubliny je odvislá od počtu subjektů
v daném bodovém rozpětí bubliny. Zobrazená hodnota pak udává výsledek pro naše
město (obr. 2).
Ratingové hodnocení společností CRIF mimo
jiné uvádí:
Hospodaření města Planá bylo počtvrté
za sebou oceněno iRatingovým stupněm
„B+“
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., ohodnotila hospodaření města Planá za rok 2021 druhým nejvyšším
iRatingovým stupněm „B+“ a udělila městu čestný certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá
o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele
obcí se srovnatelným počtem obyvatel.
Podle analýz společnosti CRIF – Czech
Credit Bureau, a.s., není finanční stabilita výrazně ovlivněna okolním prostředím
a horšími ekonomickými podmínkami regionu.
Město Planá se nachází v okrese Tachov
v Plzeňském kraji a patří do kategorie
5 000–9 999 obyvatel. Z celkového počtu
9 obcí v Plzeňském kraji v této velikostní
kategorii dosáhly hodnocení iRatingovým
stupněm „B+“ pouze další dvě obce.
Město systematicky a bez větších výkyvů
investuje do své infrastruktury. Pro financování svých investic využívá zejména kladné
přebytky provozního i celkového rozpočtu,
které jsou ve srovnání s ostatními městy
stejné velikostní kategorie nadprůměrné.
Malá část investic je financována také dotacemi, ale finance města nejsou dlouhodobě
zatíženy žádným dluhem. Na bankovních
účtech je stále dostatečně velká finanční rezerva pro další rozvoj města (obr. 3).
Martina Němečková, starostka

OBR. 1

OBR. 2

OBR. 3
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Poděkování hasičům za pomoc v Hřensku
Na pomoc k rozsáhlému požáru v Hřensku
vyjeli také plánští dobrovolní hasiči. Město
Planá zřizuje jednotku sboru dobrovolných
hasičů, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další
úkoly ve svém území. Členům jednotky
sboru dobrovolných hasičů obec za jejich
činnost poskytuje odměnu.
Jako starostka si jejich práce velmi vážím. Za zásah v Hřensku patří velké po-

děkování čtyřem hasičům, a to jmenovitě
J. Švarcbekovi, R. Švarcbekovi, P. Juzkovi
a P. Anslovi. Město si uvědomuje nepostradatelnost hasičské jednotky v obci, proto
její činnost každoročně podporuje částkou
přibližně 2 mil. Kč. V poslední době jsme
také investovali do nové hasičské zbrojnice
a na cestě je nové hasičské auto za více než
9 mil. Kč.
Martina Němečková, starostka

Z plánské farnosti
Vážení a milí spoluobčané,
září, měsíc, kdy začíná nový školní rok
a děti a mládež po dvou měsících prázdnin
přicházejí do škol, aby získaly nové vědomosti, které by měly být důležité pro jejich život. V závěru měsíce si připomínáme
Den české státnosti, svátek českého knížete
svatého Václava. Byl to bezpochyby první
mimořádně vzdělaný vládce českého státu,
který dbal o to, aby vzdělání, tehdy úzce
spojené se šířením křesťanství, bylo jednou z priorit jeho vlády. Na rozdíl od mnohých panovníků a velmožů té doby uměl
číst a psát, a to i latinsky, tedy univerzální
řečí středověku. To mu ovšem nebránilo
přibližovat se lidem fyzickou prací na poli
a vojenskou silou upevňovat vládu přemyslovské dynastie. Nad plánským krajem se

vypíná kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti. Po staletí patronát tohoto světce připomínal obyvatelům neoddělitelnou sounáležitost kraje se zeměmi Koruny české.
Na den sv. Václava, 28. září, bude v tomto
kostele poutní bohoslužba s prosbou za náš
národ a naši vlast. Ať jsme hodnotnou součástí evropského společenství, čerpáme
z tradic, na kterých byla naše společnost
vybudována, a nebojíme se pravdy.
Přeji především dětem a mládeži dobré vykročení do nového školního roku a nám všem
přes všechny nesnáze klidný běh života.
Časové údaje o bohoslužbách najdete
na vývěsce na kostele nebo na www.farnostplana.eu.
Jiří Majkov, farář

Z plánských kronik
(kronika města 1945–1966)
Prázdniny skončily a děti se vracejí do škol. Ti
malí navštěvují mateřskou školu ve Smetanově
nebo v Havlíčkově ulici. Obě budovy i zahrady kolem jsou moderně a příjemně vybaveny.
U školky v Havlíčkově ulici byla v roce 2020
dokonce vybudována unikátní hmyzí zahrada
a v roce 2021 prošla rozsáhlou rekonstrukcí
sama budova. Školka v Havlíčkově ulici ale
není žádná mladice. Příští rok jí bude rovných
60 let. Kolik plánských dětí jí prošlo…
Kronikářka Alena Prachová píše:
„V roce 1963 byla dokončena velká akce přímo
se týkající mnoha rodin v Plané. Byla dokončena a slavnostně otevřena nová mateřská škola.
Na výstavbě se podílelo mnoho občanů, kteří
svou dobrou prací chtěli přispět ke zlepšení
prostředí pro děti zaměstnaných matek z Plané a okolí. Při slavnostním otevření školy dne
1. srpna byli vyhodnoceni ti, kteří se nejvíce zasloužili o dokončení stavby – jednotlivci i podniky. Celkem bylo odpracováno 30 000 brigádnických hodin, stavební náklad činil 1 050 000
Kčs, celková hodnota stavby je 1 600 000 Kčs.
Nová škola má čtyři třídy, nové moderní vnitřní
vybavení. V budově staré mateřské školy na tř.
Dukelských Hrdinů byla ponechána jedna třída, zbývající místnosti byly předány Lidové
škole umění. Během období 1963–1964 byla
prováděna úprava školní zahrady, zřizovány
nové houpačky, kolotoč, průlezky atd. – většinou brigádnickou pomocí rodičů.“
Michaela Vrzalová, kronikářka

Město Planá

zabezpečuje ve spolupráci s firmou EKODEPON s.r.o.

Mobilní sběr

objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, který proběhne

v pátek 16. 9. 2022

Svahy (náves)
Zliv (u kapličky)
Řešanov
Dolní Sedliště (náves)
Otín (náves)
Kříženec (u rybníka)

na níže uvedených stanovištích a v následujících časech
15:00–15:10
15:30–15:40
16:00–16:10
16:30–16:40
17:15–17:25
17:55–18:10

Vížka
Boudy (u kapličky)
Týnec (náves)
Vysoké Sedliště (náves)
Křínov (náves)

15:15–15:25
15:45–15:55
16:15–16:25
16:45–16:55
17:30–17:40

v neděli 18. 9. 2022

Josefova Huť
08:00–08:15
Pavlovice (Ve vilkách)
08:20–08:35
Pavlovice (u prodejny)
08:40–08:55
Planá, Nádražní (u bytovek)
09:20–09:35
Planá, Karlín
09:40–10:10
Planá, Fučíkova (u kotelny)
10:20–11:00
Planá, Bohušova
10:20–11:00
Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty
znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné složky vyskytující se v komunálním odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být neprodyšně zabalen. Maximální odebírané množství eternitu je 50 kg na nemovitost.
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC + monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče, přenosné baterie – monočlánky, olověné akumulátory.
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner, případně svozové vozidlo na objemný komunální odpad
(části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.) Veškeré odpady budou od občanů přebírány zdarma!!!
Žádáme občany, aby uvedené odpady a zařízení zpětného odběru předávali do mobilní sběrny pouze ve shora uvedených časech dle harmonogramu
z důvodu ukládky odpadů přímo do odpovídajících prostředků. Pokud bude na stanovišti hromada odpadu (černá skládka) již předem a pracovníci
sběrné firmy ji nebudou schopni zlikvidovat v časovém intervalu dle harmonogramu, dopouští se původce černé skládky přestupku dle zákona o
odpadech a vystavuje se postihu dle platného právního předpisu.
Děkují Vám pracovníci společnosti EKODEPON s.r.o.

Za město Planá odbor správní MěÚ, úsek ŽP
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Mezinárodní turnaj v bowlingu
V sobotu 6. 8. se v Tachově uskutečnilo již
tradiční (tentokrát 9.) bowlingové klání mezi
týmem plánské organizace svazu tělesně postižených a týmem tirschenreuthské organizace Selbsthilfegruppe Behinderte und Nichtbehinderte. Hrálo se v Tachově, protože jsou
zde zřízeny bezbariérové přístupy. Oba týmy
hrály s velkým nadšením a nasazením. Pohár

Poděkování

vítězů tentokrát získali Tirschenreuthští. Aby
to Plánským nebylo líto, dostali i oni cenu –
pohár za druhé místo. Nešlo samozřejmě jen
o sportovní výkony, ale především o setkání
přátel a dobrou zábavu.
Michaela Vrzalová, členka plánské
organizace Svazu tělesně postižených

Je nám 75 let a plni elánu a duševní svěžesti
oslavíme 1. října 60 let od ukončení školní
docházky na ZŠ v Plané. Naší spolužačce,
paní Mileně Kotschyové, vyjadřuje celá
9. A veliký dík za obětavost při organizování
našich srazů.
Petr Fejt

Domácí hospic Západ
Domácí hospic Západ, z.s.
náměstí Republiky 70, 347 01 Tachov
tel.: 722 982 914, Lucie Davidová, DiS.,
statutární zástupce
tel.: 725 173 288, Mgr. Monika Kotenová,
ředitelka
e-mail: hospic@hospiczapad.cz
web: www.hospiczapad.cz
OSAMOSTATNĚNÍ DOMÁCÍHO HOSPICE

Domácí hospic Západ, z.s., začíná od
1. září 2022 poskytovat služby paliativní
péče. Prakticky se pro nové klienty nic nemění, zajištění a podmínky péče jsou totožné
jako v předchozím období, pro uživatele se
změnil pouze název subjektu, protože zaměstnanci zůstávají stejní jako u předchozího poskytovatele domácí hospicové péče.
Domácí hospic Západ, z.s., sídlí v Tachově
a stal se tak třetím domácím hospicem se sídlem na území Plzeňského kraje. Spoléháme
na adresnější spolupráci v rámci regionu, kdy

se snadněji přizpůsobíme specifickým lokálním potřebám Tachovska, a hospic se tak stane zdejším patriotem.
Čtvrtek 1. září v 17:00
Sedmdesátka, nám. Republiky 70
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ČINNOSTI
DOMÁCÍHO HOSPICE ZÁPAD
Srdečně vás zveme na slavnostní zahájení
činnosti Domácího hospice Západ, z.s.
Příjem do péče a poradenství:
Marie Fouňová, DiS., tel. 601 082 240,
poradna@hospiczapad.cz
Příjmy do péče a zápůjčka pomůcek od pondělí do pátku v čase 7:30–15:30 po předchozí telefonické dohodě
POSKYTOVANÉ SLUŽBY DOMÁCÍHO
HOSPICE ZÁPAD:
• domácí paliativní péče (domácí hospic),
• zdravotní a sociální služby multidisciplinárního týmu,

• sociální poradenství pro klienty, jejich blízké a veřejnost,
• psychosociální podpora,
• poradenství pro pozůstalé,
• zápůjčky pomůcek a zdravotnických prostředků,
• edukace a osvěta pečujících osob.
NÁŠ MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM:
lékařky, zdravotní sestry, sociální pracovnice,
poradkyně pro pozůstalé, psycholog, pastorační pracovník, dobrovolnická pomoc.
Abychom mohli nadále poskytovat služby
hospice, nutně potřebujeme získávat finance na činnost. Od nynějška je k dispozici
účet: 6169719309/0800. Uveďte prosím poznámku k převodu „dar“. Za každý finanční
příspěvek, kterým podpoříte činnost hospice,
děkujeme! Více informací na telefonech
722 982 914, 725 173 288.
Lucie Davidová, fundraising

Posvícení na Václava

Katapult revival Znojmo. Zdroj: archiv kapely.
Letos se můžeme již popáté sejít s přáteli
a sousedy na posvícenské slavnosti. 28. září
budou na náměstí opět vystavena krásná stará auta a děti se mohou projet na šlapacích

buginách nebo na kolotoči řezbáře Matěje.
Můžeme se těšit na rozmanité občerstvení
i stánky s rukodělnými výrobky.
Odpolední koncert zahájí kapela KATA-

PULT REVIVAL ZNOJMO. Připomene
oblíbenou rockovou skupinu, která vznikla
v roce 1975 v Plzni a zařadila se mezi nejúspěšnější české hudební skupiny osmdesátých let. V prodejnosti desek obsazovala
2. místo za kapelou Olympic, dvakrát zvítězila v posluchačské anketě Zlatý slavík a roku
2007 byla uvedena do Beatové síně slávy.
Na závěr slavnosti vystoupí IVAN HLAS
TRIO. Legendární zpěvák a kytarista vystupuje s touto formací od roku 2004. Tvoří ji
excelentní muzikanti, kytarista Norbi Kovács
a violoncellista Jaroslav Olin Nejezchleba.
V propracovaných aranžmá skvěle vyniknou
Hlasovy písně, založené na vyváženosti hudby a poetiky textů. Ivana Hlase dobře známe
z hanspaulské bluesové scény i z filmového
muzikálu Šakalí léta. Žánrově se trio stále
drží hospodského blues a rokenrolu. Čeká nás
čirá radost jejich živého koncertu.
Vyhlašujeme také posvícenskou soutěž
o nejlepší domácí DOBROTU (koláč, zavařeninu, …), tentokrát ve dvou kategoriích:
sladké a slané! Výrobky do soutěže můžete nosit v den konání Posvícení na Václava
od 13:00 do 15:00 do stanu „Kultura v Plané“. Těšíme se na vaše báječné kuchařské výtvory a chystáme skvělé výhry.
Eva Vanišová, odbor kultury

6 | KULTURA

Plánský měsíčník 9/2022

113 let rozhledny a Dny evropského dědictví
Třetí zářijový víkend přichystal odbor kultury
akce, které jsou připraveny pro návštěvníky
všech věkových kategorií.
V sobotu 17. září proběhne od 14:00 u rozhledny na Bohušově vrchu tradiční akce 113
LET PLÁNSKÉ ROZHLEDNY. Rozhledna
na Bohušově vrchu nad Planou byla postavena v roce 1909. Kulturní akce tak každoročně
připomíná rok, kdy byla rozhledna postavena.
Program je koncipován především pro dětské
návštěvníky. Stejně jako v loňských letech
bude připravena hravá stezka k rozhledně,
která vede z parku pod rozhlednou, pohádka O DVOU SESTRÁCH, hry, jízda v sulce
s koněm Ivanem, tvořivá dílna a samozřejmě
oheň a opékání buřtů. Dospělí se mohou těšit
na občerstvení a příjemný čas strávený pod
rozhlednou.
Hned druhý den, v neděli 18. října, v rámci celoevropského DNE EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ bude program zaměřen nejen
na památky. Přednášku na téma sv. Anna má
připravenou paní Markéta Novotná.
Letos je připraven také doprovodný program
pro děti u kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Děti si mohou od 13:00 do 17:00 přijít užít
rodeo na býkovi, malý a velký skákací hrad,
malování na obličej a výtvarnou dílnu.
Pro ostatní bude zdarma zpřístupněna Galerii ve věži, kde si budou moci prohlédnout
výstavu významné české výtvarnice Xénie
Hoffmeisterové. V posledním patře věže je
k vidění původní, stále funkční, stroj věžních
hodin. Jedinečný je výhled z vyhlídkového
ochozu na naše město a jeho okolí. Ani zde
nebude chybět posezení s občerstvením.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Beseda s Janem Kollerem
Vážení sportovní přátelé, dovolte mi vás pozvat na večer s fotbalovou legendou – bývalým českým reprezentantem Janem Kollerem.
Ve čtvrtek 8. září od 18:00 v KINĚNEKINĚ
proběhne hodinová beseda, autogramiáda
a pak bude promítnut film Příběh obyčejného
kluka. Určitě budete mít nevšední zážitek ze
setkání s jedním z nejslavnějších fotbalistů
naší historie.
Jan Koller reprezentoval Českou republiku
91×. Účastnil se MS 2006, také se třikrát zúčastnil ME – v roce 2000, 2004, kdy získal
bronzovou medaili, a 2008. V roce 1995 byl
mistrem České republiky. Dvě sezóny strávil v belgické fotbalové lize, kde byl dvakrát
prohlášen za nejlepšího fotbalistu Belgie
a dvakrát se stal mistrem – rok 2000 a 2001.
Poté hrál v německé lize, kde se stal jednou
mistrem Německa – rok 2002. V roce 2009 se
stal nejlepším fotbalistou Česka. Jan Koller je
s 55 góly historicky nejlepším střelcem české
fotbalové reprezentace.
Těším se na setkání s Vámi.
Václav Chaloupek, moderátor besedy

Foto: Eliška Biroščáková
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Český zahrádkářský svaz – základní organizace v Plané

Foto: Jiří Ťupa
Moštování ovoce
ZO ČZS Planá v měsíci září zahajuje provoz v místní moštárně (vedle obchodního
domu – ul. Hvězdná). Jako tradičně budeme moštovat ovoce (jablka, hrušky – jiné
druhy ne), a to každou sobotu v provozní
době 8–12 a 13–17 hodin (poslední příchozí zákazník v 16:30), počínaje sobotou
24. září 2022 a konče sobotou 12. listopadu
2022. Moštujeme ovoce přinesené zákazníkem, z něhož obdrží 100% mošt (z cca
10 kg ovoce je cca 6 litrů moštu – zde je
nutné si přinést přiměřené množství nádob
na stočený mošt, prosíme jen barely, konvice či jiné větší nádoby, ne plastové láhve).
Ovoce ke zpracování na mošt musí být čisté, bez hnilob a jiných nečistot – listí, větví
či jiných příměsí –, pokud tomu tak bude,
toto ovoce nebude přijato k vymoštování.
Není nutná objednávka předem – pořadí
dle příjezdu k moštárně (ulicí Na Valech –
k zadnímu traktu budovy dětí a mládeže).
Prostor (vedle moštárny) je zde maximálně
na tři vozidla, proto je nutné se před vjezdem přesvědčit o dostatku místa. Žádáme
zákazníky, aby vždy v dané době sledovali
protiepidemická opatření a tyto v prostorách moštárny dodržovali. Více informací
včetně trasy k moštárně se dozvíte na webu
ZO ČZS Planá – moštárna. Těšíme se
na vaši návštěvu a přejeme vám bohatou
úrodu ovoce.
Poplatky zahrádkářů ZO ČZS Planá, rok
2022
Výbor ZO ČZS Planá připomíná, tak jako
každoročně, všem našim členům v zahrádkářských osadách Plzeňská a Svornost termín splatnosti poplatků za energie, služby
a další, a to do konce měsíce září 2022
(do 30. září 2022). Platbu je možné provést
na běžný účet ZO ČZS Planá (jeho číslo je
na webu ZO ČZS Planá a v informačních
plakátech na zahr. osadách) nebo vám ho
sdělí předsedové zahrádkářských osad, dále
je možná platba v hotovosti taktéž u předsedů zahrad. osad. Výše jednotlivých plateb

bude zveřejněná obvyklým způsobem v zahrádkářských osadách.
Okresní výstava ovoce, zeleniny a květin,
rok 2022
Vážení občané města Planá, příznivci zahrádkaření. Rok se s rokem sešel a opět
v tomto období vrcholí celoroční úsilí nás
všech, jimž se práce na zahrádce stala koníčkem. V tomto období sklízíme plody našeho celoročního úsilí. Po dvou minulých
ročnících, kdy činnost výstav nebyla z důvodu covidu umožněna, bude v letošním
roce zorganizována. Po dlouhých letech
– především z důvodu rekonstrukce sálu
budovy Mže v Tachově – se výše uvedená
výstava uskuteční v našem městě v Plané
v krásných prostorech KINANEKINA.

Díky spolupráci města Planá, především odboru kultury, naší ZO ČZS Planá a ÚS ČZS
Tachov tato výstava proběhne ve dnech
23.–24. září 2022 (pátek v době od 9 do 17
hodin, v sobotu od 9 do 15 hodin). Příjem
exponátů na výstavu proběhne dne 22. září
2022 v době od 14 do 18 hodin (exponáty je
nutné označit jménem, příjmením vystavovatele, názvem odrůdy, místem vypěstování, dále budete-li chtít vystavovaný exponát
po ukončení výstavy vrátit). Dle propozic
výstavy se výpěstky automaticky nevracejí (jsou věnovány na charitativní činnost).
Každý zájemce má možnost vystavit jakékoliv množství exponátů. V rámci výstavy proběhne soutěž o tzv. nejlepší jablko
a hrušku. Vítězové těchto kategorií budou
odměněny. Dále proběhne soutěž o nejlepší expozici v rámci ZO ČZS v okrese Tachov. V Plané v rámci působení a činnosti
našich dvou zahrádkářských osad Plzeňská
a Svornost bude výborem ZO ČZS Planá organizován sběr, odvoz a instalaci exponátů
na výše uvedenou výstavu. V osadě Plzeňská bude sběr zajišťovat p. Ing. Němeček,
v osadě Svornost p. Boudová a p. Eger. Dále
u tzv. přídomních zahrádkářů sběr zajišťuje
p. Ing. Ťupa – MěÚ Planá. Ale je možné
exponáty osobně předat v den příjmu (viz
výše). V rámci této výstavy proběhne řada
doprovodných akcí – jako např. videoprojekce minulých výstav, expozice jablek ze
sadu Velké Dvorce u Přimdy, poradenská
služba a další. Také je možné se zde informovat o činnosti ČZS – konkrétně v ZO
ČZS Planá. Věříme, že plánští zahrádkáři, ale i občané města Planá se ukáží, jací
jsou pěstitelé, a pochlubí se svými výpěstky. O tom svědčí i výsledek v roce 2019,
kdy naše ZO ČZS Planá získala 1. místo
a putovní pohár starosty města Tachov. Zároveň zveme i navzdory termínu vyhlášených voleb v době konání výstavy veřejnost
ke zhlédnutí této jedinečné výstavy v našem
městě. Vstupné je zdarma. Také zveme žáky
všech škol v Plané i v okrese Tachov. Těšíme se na vaši návštěvu.
Jiří Smrčka, za výbor ZO ČZS a představenstvo ÚS ČZS Tachov

Foto: Jiří Smrčka

Foto: Jiří Ťupa

8 | KNIHOVNA

Plánský měsíčník 9/2022

Plánská knihovna nabízí program pro všechny

Foto: Petra Tomášková

Akce pro veřejnost

Spolu s novým školním rokem pro vás máme
opět připraveno několik tradičních akcí, které
můžete v průběhu roku navštěvovat.

Zahrada. Foto: Petra Tomášková
Čaj o druhé
Čaje o druhé se budou konat každou středu. První setkání proběhne ve středu 7. září
od 14:00 do 17:00 v čítárně knihovny nebo,
bude-li nám počasí přát, se první Čaje budou
moci konat na nově zrekonstruované zahradě
knihovny.
Čaj o druhé je akce volně přístupná pro
všechny. Tato akce je součástí komunitního
programu pro veřejnost v knihovně. Můžete

si přijít popovídat s přáteli, dát si něco dobrého k pití, v knihovně si také můžete vypůjčit
nějakou hru, pokud budete mít chuť něco si
zahrát. V rámci Čaje o druhé pro vás bude
nově připravován program.
Setkání deskoborců
Setkání hráčů deskových her se koná každý
sudý týden ve středu. První setkání se bude
konat ve středu 7. září od 13:00 do 16:00
v dětském oddělení knihovny.
Akce se mohou zúčastnit všechny děti,
které navštíví dětské oddělení. Není nutné se
v knihovně registrovat. Akce je volně přístupná pro všechny.
Hráči si mohou donést vlastní oblíbené
deskovky či si mohou vypůjčit hry z fondu
dětského oddělení.
Tvůrčí dílny
Tvůrčí dílny se budou konat od října, vždy
první pondělí v měsíci. První společné vyrábění se bude konat 3. října od 13:00 do 15:00
v dětském oddělení knihovny.
Každý měsíc se v knihovně vyrábí něco jiného. Všechen potřebný materiál k výrobě je
vždy připraven. Akce je volně přístupná pro
všechny děti, které budou mít chuť si s námi
něco vyrobit.

Na říjen je naplánovaná tvorba náušnic pomocí techniky Macramé.
Čtení pro nejmenší
Čtení pro nejmenší neboli čtecí hodinka s tvořivými a pohybovými aktivitami se bude
konat od listopadu každý lichý týden v úterý.
Čtení bude tentokrát probíhat v jiném čase.
První lichý týden v úterý se bude konat čtení
v dětském oddělení knihovny v dopoledních
hodinách. Druhé čtení bude probíhat druhý lichý týden v odpoledních hodinách v podkrovním sále.
Poprvé budeme číst v úterý 8. listopadu v dětském oddělení knihovny od 10:00 do 11:00.
Druhé čtení proběhne v úterý 22. listopadu
v podkrovním sále od 16:00 do 17:00.
Klub hráčů deskových her
Klub hráčů deskových her se koná každých
14 dní v pondělí. Setkání proběhnou v pondělí
12. září a 26. září od 17:00. Setkání se konají
v podkrovním sále knihovny.
Do klubu může přijít kdokoli, nezáleží na věku,
ale na chuti zahrát si pár deskovek. Můžou přijít
začátečníci i ostřílení hráči. Deskové hry jsou
na místě k dispozici, ale pokud máte doma svoji
oblíbenou a nikdo ji s vámi nechce hrát, můžete
ji donést a zahrajeme si ji v našem klubu.
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Děti nás baví
Děti nás baví, dětská herna v podkrovním sále
se znovu otevře v říjnu. Otevřena bude každé
úterý a čtvrtek od 9:00 do 11:00. Vstupné činí
20 Kč na osobu.
Děti nás baví je herna pro všechny, kteří se
chtějí setkávat v dětském kolektivu. Prostor
pro setkání dětí, maminek, tatínků i prarodičů. Herna je dalším místem, které může
sloužit k setkávání a kde se dá příjemně strávit každodenní čas s dětmi, zvlášť když už
není počasí na trávení a hraní si venku. Pro
děti je v herně nachystáno spoustu hraček, ze
kterých si mohou vybírat. Doprovázející dospělí mají možnost si v kuchyňce uvařit čaj
nebo kávu a dát si k tomu něco sladkého.
Všechny informace o akcích, upřesnění
dat, co se bude vyrábět a co se bude číst,
se nachází v kalendáři akcí v plánském
měsíčníku, na facebookových stránkách
Městská knihovna Planá a Kultura v Plané, dále na webových stránkách Kulturavplane.cz a webových stránkách knihovnaplana.webk.cz.

Programy pro školy

Rádi bychom vás také seznámili s programy,
které máme připravené pro děti z mateřské
a základní školy.
Dlouhá cesta, O myšce, která se nebála
Dlouhá cesta a O myšce, která se nebála jsou
programy připravené pro děti z mateřské
školy. Čtení knih od spisovatele a ilustrátora
Petra Horáčka je proložené hrami a zábavnými úkoly.
Velikonoční program
Velikonoční program máme připravený
pro děti ze školky a pro druhé třídy ZŠ.
Kromě tradičního povídání si o velikonočních zvycích a tradicích budou děti ve skupinkách plnit úkoly s velikonočními tématy.

Petr Horáček. Během čtení s dětmi zábavnou
formou probereme dny v týdnu, rozeznávání
zvířat, barev a denních činností.
Pasování čtenářů
Na konci školního roku čeká na prvňáčky pasování. Ti jsou pozváni do podkrovního sálu
knihovny. Společně s dětmi čteme knížku
Rytíř Roel, drakobijce od Arona Dijkstry.
Čtení je proložené úkoly, díky kterým vyzkoušíme, jak si děti umí poradit nejen se čtením,
ale také se skupinovou prací, porozumění textu
a vnímání příběhu.

Foto: Petra Tomášková
Úvod do knihovny
Tento program je určený pro žáky ze třetích tříd.
Děti se při něm seznámí s fungováním knihovny
– jak a co se v knihovně dělá, jak se zaregistrovat
do knihovny, co platí pro uživatele bez a s registrací, jak a co si mohou z knihovny vypůjčit
a procvičí si vyhledávání a orientaci v regálech.

Nenažraná koza
Nenažraná koza je program připravený
v rámci programu Knížka pro prvňáčka, kterého se účastní pravidelně několik posledních
let všechny první třídy ZŠ v Plané. Bude se
číst z knihy Nenažraná koza, kterou napsal

Foto: Anna Prášková

Vánoční knížka / Velikonoční knížka
Program určený pro žáky ze třetí třídy. Obě knihy, které s dětmi během programu přečteme celé,
jsou výjimečné příběhem sledovaným rodinnými událostmi, slavením křesťanských svátků
i lidových venkovských zvyků.
Kvíz
Kvízy jsou připravené pro žáky ze 4. a 5. tříd.
Žáci jsou rozděleni do několika skupin, ve kterých odpovídají na připravené kvízové otázky.
Pro čtvrťáky jsou připravené otázky z pohádkových knížek, z divadla Spejbla a Hurvínka,
z knížek Astrid Lindgrenové, Roalda Dahla
a J. K. Rowlingové.
Pro páťáky jsou připravené otázky z knížek
J. K. Rowlingové, Christophera Paoliniho,
J. R. R. Tolkiena a Julesa Verna.
Knížka na prázdniny
Program připravený pro žáky ze 4. a 5. tříd.
V rámci programu jsou dětem představeny knižní série pomocí šifer, tajenek a her. Ve skupinkách pracují na úkolech, které je zavedou k pěti
knižním sériím a dalším dvěma autorům. Patří
mezi ně J. K. Rowlingová, John Green, Jules
Verne, John Flanagan, Rick Riordan, Chris Colfer a Tomáš Matocha.

Foto: Anna Prášková

nebo, pokud máte cestu okolo budovy čp. 56,
můžete se zastavit v otevírací době knihovny
v dětském oddělení a domluvit si podrobnosti
o programu, který byste chtěli připravit. Rádi
vám a vašim žákům připravíme program „ušitý“ na míru.
Více informací o programech můžete najít
na stránkách knihovny v sekci programy pro
děti.

Na tento školní rok připravujeme také nové programy pro žáky z 2., 6. a 9. třídy a pro studenty
střední živnostenské školy.
Pokud mají učitelé či vychovatelé zájem o program na určité téma, které nemáme v nabídce, je
možnost připravit program pro žáky po domluvě. Můžete nám napsat na e-mail knihovna@muplana.cz nebo zavolat na číslo 374 792 721

Foto: Anna Prášková
Čtenářská liga pro školní rok 2022/2023
Letos pořádá knihovna čtenářskou ligu. Chcete se zapojit? V dětském oddělení si můžete vyplnit přihlášku a pak už stačí jen sbírat
body a hrát. Body získáš za každou návštěvu
knihovny, půjčení knížek nebo časopisů, účast
na akci v dětském oddělení (tvůrčí dílna, deskoborci) a za vyplnění měsíčního kvízu. Body
můžeš sbírat od září do půlky května.
Výhra bude rozdělena do dvou částí.
První sčítání bodů bude na konci února, kdy
se bude moci 15 dětí s nejvyšším počtem nasbíraných bodů účastnit akce Noc s Andersenem – nocování v knihovně s programem.
V květnu bude konečné sčítání bodů, za získané body, které budou přeměněny na tzv.
knihocony, bude možnost v červnu získat
odměny.
Anna Prášková, knihovnice
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Svobodná Základní škola Leela jede na plný plyn

PLANÁ (14. 8. 2022) – Šestice zakladatelů soukromé Základní školy Leela
v Plané má plné ruce práce. Vedle přípravy komunitních akcí, přijímání žáků
ke studiu a učitelů do týmu dospěláků
také intenzivně pracuje na dokončení
příprav budovy školy.

Škola v dubnu získala oficiální potvrzení
o zapsání do školského rejstříku MŠMT
a v červnu se stala členem Asociace svobodných demokratických škol, která aktuálně sdružuje již téměř 20 institucí po celé
republice (část z nich teprve vzniká).
Budova školy byla rovněž pozitivně posou-

zena ze strany odborného architekta, který ji
za účelem zřízení školy po všech stránkách
schválil.
Zakladatelé v uplynulých měsících komunikovali se zájemci o působení ve škole Leela.
„Vůbec jsme nečekali, jaká se strhne lavina
zájmu,“ prozrazuje ředitelka školy Lenka
Vašíčková. „Hlásili se nám učitelé z tradičních i alternativních škol, ale také nadšenci
s pedagogickým minimem, kteří věří myšlence svobodného vzdělávání. Máme opravdu pestrý tým dospěláků a na spolupráci se
moc těšíme,“ dodává.
Rodiny se zájmem o přihlášení svých dětí
do Leely absolvovaly přijímací pohovory se
zakladateli školy. Ti aktuálně evidují už třetí
desítku dětí (celkem přihlášených k denní
docházce i individuálnímu vzdělávání – tzv.
domškoláci). Pro zájemce o prezenční výuku má škola zatím ještě dveře otevřené.
Škola aktuálně připravuje pro veřejnost akci
na středu 7. září, kdy se uskuteční promítání
filmu Svobodné děti – unikátního dokumentu Zdeňky Šíp Staňkové o dětech a rodičích
na cestě ke svobodnému vzdělávání. Akce
se uskuteční za každého počasí od 16 hod.
na koupališti v Plané pod střechou altánu.
DALŠÍ INFORMACE: www.skola-leela.cz
Lenka Mahdalová, PR školy

SŠŽ Planá vstupuje do nového školního roku s naplněným stavem žáků
Počátek září je vždy slavnostním obdobím,
sledovaným médii a veřejností, takřka pro
celou společnost. Začíná totiž nový školní
rok – to je událost, kterou nejen rodiče, ale
většina z nás velmi intenzivně prožívá, ať
v přítomnosti, nebo ve vzpomínkách.
Slavnostním zahájením otevře také Střední
škola živnostenská školní rok 2022/2023, a to
s naplněným stavem žáků. Zájem o vyučení
v některém z nabízených oborů se v posledních letech stabilně zvyšoval a dnes dosahuje
počet žáků školy opravdu rekordních výšin.

„Tento školní rok začínáme zatím s nejvyšším počtem žáků – celkem přes 360 ve všech
oborech. Těší nás, že zájem o řemeslo je tak
veliký, také proto, že naše škola každoročně
otevírá ty nejatraktivnější a zaměstnavateli
nejžádanější učební obory – obory ošetřovatel, operátor skladování a spojový mechanik
pro IT k nim již právem dlouho patří,“ uvádí
naše setkání p. Jan Cholenský, tajemník školy. „Tentokrát jsme ale přijali žáky i do oborů
pečovatel a krejčí, obor krejčí je nový a zájem o něj ukazuje opět tvůrčí přístup k ob-

lasti módy a ošacení, ve které dlouhá léta
vládla pouze konfekce. A co je krásnějšího
než nosit na sobě vlastnoručně zhotovený model?“ uzavírá naše setkání tajemník školy Jan
Cholenský.
Závěrem tedy můžeme rodičům a jejich
dětem – žákům SŠŽ Planá – popřát mnoho
radosti v učebním oboru, který probudil jejich
zájem, a také jeho úspěšné ukončení spolu
s výborným následným uplatněním.
Vladimír Kasík, učitel

Základní umělecká škola Planá, Dukelských hrdinů 85, Planá

DODATEČNÝ ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022–2023

DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLY V PLANÉ
BUDE PROBÍHAT

OD 29. 8. 2022 DO 9. 9. 2022
VŽDY OD 13:00 DO 17:00

Přihlásit se mohou talentované děti, které k 1. 9. 2022 dovršily věku 5 let
a chtějí se naučit hrát na hudební nástroj, zpívat, kreslit, malovat, vytvářet keramiku, tančit, přednášet
nebo hrát divadlo.
Na nové i stávající žáky se těší pedagogický sbor Základní umělecké školy v Plané.
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MěÚ Planá hledá

UKLÍZEČKU
do KINANEKINA

Pracovní poměr na dohodu o pracovní činnosti, podrobné informace poskytne tajemnice MěÚ Planá.

Sháníme

ŘIDIČE
na ranní směnu od 6:00 do 13:00. Řidičský průkaz
skupiny B.
Více info na tel. č.: 602 438 422 (p. Kasper, ředitel Stravbyt).

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana a Dark
Shell-typu Maranska. Stáří 16–20 týdnů, cena 220–269 Kč/ks
Prodej: 16. 9. 2022
Planá u autobus. nádraží – 15.30
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info: Po–Pá 9:00
až 16:00, tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

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

s
Hla

ší P

ep

l
za

u

o
lan

OV

SL

Aa

N
ČA

B
OO

ČM

KS

u

oro

dp

o
sp

lí

is
záv

e

an

PL

b

vo

tí S

u
hn

Á
AN

š
ná

pro

a
od
v

mo

do

u
tno

no

jed

ří

ap

D)

(SP

ok

em

d
má

ie
rac

u

no

Pla

KOUPALIŠTĚ

PLANÁ

12 | KALENDÁŘ AKCÍ

Plánský měsíčník 9/2022
www.kulturavplane.cz

ZÁŘÍ 2022
Návštěvníci akcí jsou povinni dodržovat aktuální ochranná opatření vlády ČR.

Datum

Čas

Název akce

Místo konání

Vstupné

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V PARKU – skákací hrad, hry pro děti, malování na chodník, obří bubliny, skákání gumy,
výtvarná dílna, občerstvení.

Městský park

vstup volný

čt 1. 9.

10:00–16:00

čt 8. 9.

18:00

JAN KOLLER – BESEDA s nejúspěšnějším českým fotbalistou. Po besedě následuje projekce nového dokumentu
JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA. Příběh člověka, který to nevzdal, i když mu nikdo nevěřil. Příběh o tom, že
pohádky se dějí a vždycky musí být motivace jít dál.

KINONEKINO

Vstupné
180 Kč / 120 Kč

út 13. 9.

19:00

PETR RÍMSKÝ – KONCERT českého písničkáře a kytaristy s jedinečným hráčským projevem, v němž se kromě folku
mísí zejména prvky šansonu, jazzu a blues. Na úvod koncertu vystoupí manželé TEREZA A DAN ŠVECOVI.

KINONEKINO

Vstupné
180 Kč / 90 Kč

so 17. 9.

14:00–18:00

113 LET PLÁNSKÉ ROZHLEDNY – RODINNÉ ODPOLEDNE: hravá stezka k rozhledně, která vede z parku pod
rozhlednou, pohádka O dvou sestrách, hry, jízda v sulce s koněm Ivanem, tvořivá dílna a samozřejmě oheň a opékání
buřtů.

u rozhledny
na Bohušově vrchu

vstup volný

ne 18. 9.

10:00–16:00

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – zdarma zpřístupněné památky: kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostelní věž s
galerií v centru města, kostel sv. Petra a Pavla v Bezdružické ul., kostel sv. Anny u Plané

městské historické
objekty – památky

vstup volný

ne 18. 9.

14:00

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – komentovaná vycházka s PhDr. Markétou Novotnou k historii kostela sv. Anny a
jeho okolí.

začátek vycházky - sraz
u kostela sv. Anny

vstup volný

ne 18. 9.

13:00–17:00

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – zdarma bude zpřístupněna Galerie ve věži s výstavou výtvarnice Xénie Hoffmeisterové. V posledním patře věže je k vidění stroj věžních hodin. Doprovodný program pro děti u kostela Nanebevzetí
Panny Marie – rodeo na býkovi, malý a velký skákací hrad, malování na obličej a výtvarná dílna.

GALERIE VE VĚŽI s
vyhlídkovým ochozem
a prostranství u kostela

vstup volný

út 20. 9.

15:00/17:00

DALIBOR BARTOŠ – neúnavný cestovatel a sportovec se tentokrát podělí o své zážitky a obrázky ze své cesty po
jihoamerickém Peru.

DPS Bohušova ul.
DPS Smetanova ul.

vstup volný

čt 22. 9.

16:30

VEČERNÍ BĚH PLANOU – registrace závodníků od 15:30 na tartanovém hřišti. Nejpozději 15 min. před startem té
kategorie, do které se závodník zapisuje. Kategorie jsou řazeny podle věku a pohlaví.

Městský park hřiště

startovné
dospělí 50 Kč
ostatní zdarma

pá 23. 9.
so 24. 9.

9:00–17:00
9:00–15:00

OKRESNÍ VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN 2022 – pořádá ZO ČZS Planá a ÚS ČZS Tachov ve spolupráci s
odborem kultury města Planá. V rámci výstavy proběhne soutěž o tzv. nejlepší jablko a hrušku.

KINONEKINO

vstup volný

st 28. 9.

13:00–22:00

POSVÍCENÍ NA VÁCLAVA – IVAN HLAS TRIO, KATAPULT REVIVAL Znojmo, výstava autoveteránů, kolotoč řezbáře
Matěje, posvícenskou soutěž o nejlepší domácí dobrotu sladkou i slanou (koláč, zavařeninu aj.). Výrobky do soutěže se
odevzdávají od 13:00 do 15:00.

nám. Svobody

vstup volný

KINONEKINO

180 Kč / 90 Kč

PŘIPRAVUJEME
pá 14. 10.

19:00

DESET KLOBOUKŮ JANA PŘEUČILA, MODERUJE ALEŠ CIBULKA – pořad, který vznikl u příležitosti jubileí známého hereckého páru a při příležitosti vydání knih zachycujících jejich celoživotní vzpomínky.

ne 23. 10.

15:00

DIVADLO TOYMACHINE – KABINET OBRŮ, tři příběhy o „obrech“. Obři nejsou jen velcí kolohnáti, kteří nevědí, kam
šlapou, ale mohou se skrývat v nejmenším jednotlivci, v jeho obří odvaze. Představení pro malé i pro velké.

KINONEKINO

50 Kč

st 26. 10.

19:00

POCTA ZUZANĚ NAVAROVÉ – Markéta Burešová & Mário Bihári Trio. Zuzana Navarová stihla za necelých 25 let své
hudební kariéry vytvořit nesmrtelný odkaz. Interpretace jejích písní se zhostila šansoniérka a herečka Markéta Burešová
a akordeonista, pianista, zpěvák a skladatel Mário Bihári, který hrál s Navarovou v kapele Koa.

KINONEKINO

200 Kč / 100 Kč

TANČÍRNA – večer v rytmu swingu a dalších svižných melodií k tanci, ale i k poslechu v podání orchestru ZATRESTBAND z Třešti u Jihlavy. Tombola, dobroty Františka Turka.

KINONEKINO

300 Kč

so 5. 11.

čt 10. 11.

19:00

ADÉLA ELBEL – stand-up komička a moderátorka, vystupuje s pořadem Na stojáka a v televizním pořadu Comedy
club. Žije život, jak nejlíp dokáže. Ale protože to občas zas tak dobře nedokáže, dala vzniknout svému novému, sólovému, 80minutovému speciálu „PRVNÍ POLOČAS ROZPADU“.

KINONEKINO

200 Kč / 100 Kč

so 3. 12.

18:00

NEZMAŘI A VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO – folková kapela, která patří ke stálicím české hudební scény již téměř 45 let.
Společný koncert s V. K. Tomáškem, oblíbeným trampským a folkovým písničkářem z Lokte, bude hudební událostí, na
kterou se nezapomíná.

KINONEKINO

180 Kč / 90 Kč

út–ne
do 2. 10.

14:00–17:00

VÝSTAVA: XÉNIE HOFFMEISTEROVÁ – malba a objekty. Absolventka DAMU v Praze, kde studovala scénické a
kostýmní výtvarnictví a malbu u Oldřicha Smutného. Zabývá se především malbou a tvorbou soch a objektů, vytváří ale
i volnou a užitou grafiku a keramiku. Je členkou výtvarného spolku Mánes a výtvarného spolku Hollar.

GALERIE VE VĚŽI s
vyhlídkovým ochozem

vstup volný

po–ne
do 2. 10.

v otevírací
hodiny infocentra

VÝSTAVA: XÉNIE HOFFMEISTEROVÁ – ILUSTRACE.

Budova čp. 56, vestibul
a 1. patro

vstup volný

po–pá
do 30. 9.

v otevírací
hodiny MěÚ

VÝSTAVA 50 LET PLÁNSKÉ 50 – FOTOGRAFIE z padesátileté historie této akce.

Městský úřad, vestibul
a schodiště

vstup volný

PROBÍHÁ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Sledujte aktuální program na www.kulturavplane.cz.				
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) •
Galerie ve věži, Kostelní ulice • kostel sv. Petra a Pavla, Bezdružická ulice • Plánské koupaliště, Tepelská ulice čp. 838• 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 online na www.kulturavplane.cz.
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