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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

píši tento článek v době, kdy ještě neznáme
složení nového zastupitelstva. Ráda bych
vás, občany našeho města, seznámila s většími projekty, které jsou nyní připraveny
k realizaci a o jejichž provedení bude nové
zastupitelstvo rozhodovat. Projektová příprava u některých projektů trvala i několik
let. Některé z nich již mají stavební povolení
a některé jej budou mít do konce tohoto roku.
Tou největší a podle mne nejdůležitější investicí je revitalizace ulice Dukelských hrdinů.
Nejenže zde nyní probíhá výměna plynového
rozvodu, kterou realizuje distributor, a nejen
kvůli tomu jsou v této ulici již zcela nevyhovující povrchy, ale nachází se zde i nevyhovující infrastruktura. Nevyhovující a velmi
stará je kanalizace, která je navíc společná pro
dešťovou a splaškovou vodu, což činí v době
přívalových dešťů nemalé problémy nejen
na komunikacích, ale i na čističce odpadních
vod. V novém projektu je dešťová voda vedena odděleně. Část je svedena do retenčních
nádrží, aby mohla být používána k zálivce
zeleně, zbylá by byla odvedena k Plánskému
potoku novou kanalizací v Sadové ulici. Celý
projekt si můžete prohlédnout na webových
stránkách města. Dalším důležitým projektem

je další parcelace na severním okraji Plané
(v ÚP označeno jako lokalita Z 15). Tato
parcelace je rozdělena do čtyř etap a v každé
z nich naleznete klasické parcely na RD o velikosti 800–1 000 m² nebo typizované řadové
domky s menšími parcelami proto, aby financování výstavby bylo dostupné většímu počtu
zájemců. Vzhledem k nařízení úřadu životního prostředí vybudovat za touto lokalitou
soustavu vsakovacích rybníčků na dešťovou
vodu se posouvá termín na stavební povolení
pro parcelaci na jaro 2023. Po vysoutěžení
firmy pro I. etapu na zasíťování a komunikace bude možné začít s prodejem těchto parcel. Pokud nedojde k žádným komplikacím,
mohlo by to být v druhé polovině roku 2023.
I tento projekt naleznete na našich stránkách.
Mezi další připravené projekty patří přestavba prostoru před vlakovým nádražím.
U tohoto projektu by bylo výhodné počkat
s jeho realizací na chystaný dotační titul pro
přestupní dopravní uzly z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),
který by měl být do konce roku vypsán. Připravené jsou projekty na rekonstrukci obou
budov základních škol, které řeší především
bezbariérovost obou budov, rekonstrukci su-

terénu a podkroví. V současné době probíhá
příprava žádosti o dotaci z výzvy IROP pro
ZŠ. Posledním velkým projektem je přestavba historické mincovny na zařízení, které
by bylo určené pro každodenní komunitní
užívání, především v podobě heren a dílen,
dále by byl využíván místní výstavní prostor
(muzejní část věnovaná mincovnictví a Plané
jako historickému místu) a přidružený galerijní prostor pro pořádání výstav současného
umění a plánské sbírky obrazů a plastik. Nedílnou součástí by měl být i pronajímatelný
prostor barokní sýpky a klasicistního objektu
pro pořádání workshopů, slavností, ale i pro
využívání veřejnosti, na svatby, oslavy atp.
Tento projekt rovněž naleznete na stránkách
města. Jeho celková rekonstrukce by měla
být realizována v případě získání vhodného
dotačního titulu. V rezervním fondu města
jsme za uplynulá volební období naspořili
dostatek finančních prostředků, aby s pomocí
dotací mohly být realizovány všechny. Pokud
se na některý projekt nepodaří dotaci získat,
budou stát noví zastupitelé před rozhodnutím,
kterou z uvedených investic vybrat. Přeji jim
šťastnou volbu.
Martina Němečková
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Plánský měsíčník zabodoval v soutěži Radniční listy roku 2022
Letos poprvé jsme se s Plánským měsíčníkem účastnili soutěže Radniční listy, resp. letošního ročníku, vyhlášeného Spolkem Kvalikom,
a chceme se s vámi podělit o radost z 1. místa v krajském i okresním kole.
Kvalikom (název vychází ze slovního spojení kvalita komunikace) je zapsaný spolek, který vznikl v roce 2016. Jeho cílem je, aby české
veřejné instituce vyžívaly komunikační kanály financované z veřejných zdrojů profesionálně. Snaží se jim v tom pomáhat a oceňovat
ty, které jsou v tom opravdu dobré. Všichni jeho členové, odborníci v oboru, mu věnují svůj volný čas a pracují bez nároku na honorář.
Spolek není příjemcem žádných grantů a dotací. Aktivní začal být spolek v roce 2019, kdy uspořádal soutěže Radniční listy roku 2020
a Zlatý lajk 2020. Do těch se zapojilo přibližně 240 obcí, měst a městských částí.
Jako město naší velikosti jsme byli zařazeni do kategorie od 2 do 10 000 obyvatel. Celkově bylo hodnoceno 257 radničních listů, v krajském kole Plzeňského kraje 18.
Z celkového bodového hodnocení, kde bylo možno získat 50 bodů, jsme získali 46. Hodnotilo se grafické zpracování, texty, obálka / titulní
strana, kvalita fotografií, kreativita, originalita, politická přiměřenost, praktičnost, edukativní obsah, zábavní obsah a rozsah.
Bez velkého kolektivu lidí, kteří na Plánském měsíčníku pracují, bychom nedosáhli tak skvělého ocenění.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

RADNIČNÍ LISTY ROKU 2022

MĚSTO PLANÁ

1. místo v krajském kole

K ATE GO RIE M UNIC IPA LIT OD 2 D O 1 0 TISÍC OB YV ATEL .
HO DNOCENO 2 57 RAD N IČNÍCH L ISTŮ.

Porota se shodla na tom, že zpravodaj je velmi kvalitním, vyváženým a dobře zpracovaným periodikem, kterým radnice prokazuje
schopnost a vůli schopně, aktivně a moderně komunikovat s obyvateli.

se místních spolků, sportovních klubů, referuje o kultuře, společenských i politických tématech. Vše je navíc zpracováno velmi
kvalitní novinářskou formou. Články jsou čtivé, titulky poutavé a texty obsahují dostatek citací. Gramatika je na skvělé úrovni.
Fotografie jsou kvalitativně na nadprůměrné úrovni. Články vhodně doplňují a díky barevnému tisku dobře vyniknou.
Celkově je zpravodaj pojat originálně a kreativně. Skvělý výběr rubrik, které mnohdy obsahují skutečně nadstandardně pojatý
obsah nad rámec běžné informační "povinnosti" ze strany radnice.
Hodnocená vydání neobsahuje nadměrné množství politické prezentace politických představitelů obce.
Zpravodaj naplňuje požadavky na praktičnost, ale i edukativní a zábavní funkci, čímž je pro čtenáře atraktivní.
Zpravodaj hodnotíme dlouhodobě jako jedno z nejkvalitnějších periodik. Je na něm vidět opravdu velký kus práce, dlouhé hodiny
ladění a důkladná práce grafika i redakce.
Grafické zpracování je spíše funkční a svým designem nikterak zvlášť nevyniká, sazba je nicméně přehledná. Přesto by stálo za to
trochu popustit uzdu fantazii a nedržet se na každé straně víceméně stejného layoutu, ale zkusit používat různá rozvržení včetně
větších fotografií, titulků, infoboxů.

HODNOCENÍ

Zpravodaj podává velmi kvalitní zpravodajský přehled o dění v obci, a to nejen o činnosti radnice, ale i o záležitostech týkajících
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Domácí hospic Západ
Domácí hospic Západ, z.s.
náměstí Republiky 70, 347 01 Tachov
tel.: +420 722 982 914, 725 173 288
e-mail: hospic@hospiczapad.cz
web: www.hospiczapad.cz
Sobota 5. listopadu 13:00–18:00
Komunitní centrum KAT, Pivovarská ul. 281,
Tachov
VYMĚŇ SI ŠATNÍK A PODPOŘ HOSPIC!
Přijďte si vyměnit šatník a zároveň tím
podpořit Domácí hospic Západ, z.s.
SWAP neboli výměna je nejšetrnější způsob ekologického získávání věcí. SWAP organizují dobrovolnice Kateřina Lorencová
a Kamila Všetičková, které se rozhodly, že
uspořádají charitativní akci udržitelné módy:
„Dones to, co nenosíš, a odnes si nové kousky
do svého šatníku“.
Příjem do péče a poradenství:
Marie Fouňová, DiS., tel. 601 082 240,
poradna@hospiczapad.cz
Příjmy do péče a zápůjčka pomůcek po předchozí telefonické dohodě, od pondělí
do pátku v čase 7:30–15:30

3. ročník Plánské 11
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,
• 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. Pro podporovatele je
k dispozici účet: 6169719309/0800. Uveďte
prosím poznámku k převodu „dar“. Za každý
finanční příspěvek, kterým podpoříte činnost
hospice, děkujeme! Více informací na telefonu 722 982 914.
Lucie Davidová, fundraising

Z plánské farnosti
Jedním z nejznámějších světců církve je
František z Assisi. Mladý muž, který se
vzdal svého postavení a bohatství a po
bujarém mládí začal nový život v chudobě
a čistotě. Společně s podobně smýšlejícími mladíky založil přísnou řeholi Řádu
menších bratří, kterou papež Inocenc III.
po jistém zmírnění schválil. Společně se sv.
Klárou, která si dopisovala se sv. Anežkou
Českou, založil i ženskou větev tohoto
řádu, které dnes říkáme klarisky. František byl vzdělaný a literárně činný, miloval krásu stvoření a žil uprostřed přírody
v harmonii se zvířaty i lidmi. On vytvořil první „betlém“ a umístil do něj oslíka
a volka. Vrcholem jeho básnické tvorby je
Píseň tvorstva, ve které chválí vše, co Bůh

stvořil, ba i smrt. Papež sv. Jan Pavel II.
jej prohlásil patronem ekologie. A papež
František si vybral jeho jméno. Jeho svátek
slavíme 4. října, den poté co r. 1226 zemřel
ve věku 44 let. Mějme i my úctu k přírodě
jako on a neničme ji svými zelenými experimenty. Uvědomme si, že nám bylo dáno
Bohem vše stvořené k moudrému užívání
a hospodaření. Učme se od něj střízlivému
využívání všech těchto darů, neplýtvejme
jimi a pamatujme, že jsme smrtelní. Mějme
rádi svět jako sv. František.
Bohoslužby budou probíhat v obvyklém
pořádku. Aktuální dění ve farnosti můžete
také sledovat na vývěsce na kostele a našich stránkách: www.farnostplana.eu.
Jiří Majkov, farář

28. 8. jsme se opět sešli na plánském koupališti a zahájili již 3. ročník charitativního běhu
pod názvem Plánská 11. Připraveny jsme
měli celkem 4 disciplíny. Zahájili jsme jako
tradičně canicrossem, kde v 9 h nám vyběhlo celkem 23 běžců se svými psy, a opravdu
se bylo na co dívat. Běžci i se svými čtyřnohými parťáky předvedli skvělé výkony
a i na tak náročné trase si to opravdu užili.
V 9:15 se nám rozběhly dětské soutěže, kde
si děti vyzkoušely překážkovou dráhu. Bylo
krásné vidět, jak někteří rodiče prožívají
výkony svých ratolestí více než děti. Od 10 h
se na trať vydali běžci, chodci, pro které byla
připravena zkrácená verze závodní trasy. I některé maminky s kočárkem se vydaly na trasu a za svoji odvahu si vysloužily medaili
za účast. Okolo 10:50 se konala již tradiční
rozcvička, která zvedla tepovou frekvenci
na vyšší stupeň. Úderem 11 h odstartoval
hlavní závod a okolo 60 běžců doslova vtrhlo
na trať. Závod byl sice náročný, ale všichni
hrdinové nám doběhli do cíle. Po vyhlášení
vítězů nám proběhla již dnes legendární tombola, na kterou se těšila většina návštěvníků.
Vše dopadlo na jedničku a kolem 14 h jsme
vyhlásili konec akce. Všem sponzorům jsme
velice vděční. Zejména městu Plané a Plánským službám, které nám připravili areál.
Výtěžek z akce putoval pro Šmudlinu a částka činila 24 070 Kč. Závodů se účastnilo 112
závodníků, což překonalo rekord našeho závodu. Děkujeme všem, kteří se na této akci
podíleli.
Jan Danko, pořadatel

Plánská moštárna jede naplno
Úroda ovoce je letos enormní a milovníci
moštu si tak přijdou na své. Jablka a hrušky
dozrávají, zahrádkáři si pochvalují, že mají
obsypané stromy. Některé odrůdy však nejsou vhodné na uskladnění, a tak si z nich
lidé nechávají dělat oblíbený mošt. Naše
moštárna v okrese Tachov už sezonu zahájila v měsíci září. I v tomto měsíci – říjnu
– budeme zpracovávat ovoce v moštárně
vedle obchodního domu (ul. Hvězdná 965)
každou sobotu (tj. 1., 8., 15., 22. a 29. října
2022) v pracovní době 8–12 a 13–17 hodin.
Moštujeme jen jablka a hrušky (ne peckoviny, hroznové víno, jiné bobuloviny). Ovoce

musí být čisté, bez hnilob a jiných nečistot.
Nutné přinést si dostatek nádob na surový
mošt (cca z 10 kg ovoce je 6,5 l moštu) –
nejlépe barely, konce či jiné větší nádoby.
Pořadí dle příchodu nebo příjezdu k moštárně – neobjednáváme, prostor před moštárnou (v zadním traktu moštárny – na nádvoří
je možnost parkovat max. pro 3 os. vozidla
– před vjezdem se přesvědčit, zdali je dost
místa). Odpad, tzv. drť, (pokud si zákazník
nebude chtít odvézt sám) likviduje moštárna.
Pracovníci moštárny se těší na Vaši návštěvu.
Jiří Smrčka za výbor ZO ČZS Planá

Nejlepší plánský běžec Martin Vrška.
Foto: Vít Kňourek.
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Členové svazu tělesně postižených ve Zvíkovském Podhradí

Foto: Tomáš Marcin.
50 členů Svazu tělesně postižených z Plané
a okolí bylo začátkem září v rámci ozdravného pobytu v hotelu ve Zvíkovském Podhradí.
Za německou partnerskou organizaci SHG
Tirschenreuth jela také paní Dr. Eva Schicker
se svojí dcerou Evou.
Celý týden jsme podle programu jezdili

na výlety, chodili na procházky, využívali
vířivku a bazén v hotelu. Každé ráno byla
rozcvička, kterou vedla p. Bubová. Soutěžili
jsme ve hře „Člověče, nezlob se“ (24 hráčů)
a zahráli si napínavou hru BINGO. Také byl
filmový a taneční večer.
Každý den jsme měli výlety. Byli jsme v Písku, kde jsme si prohlédli Kamenný most,
vodní elektrárnu, Prácheňské muzeum, kostel
Narození Panny Marie a historické centrum.
V Bernarticích jsme navštívili rodný dům
MUDr. Vlasty Kálalové-di Lottiové – vynikající české lékařky. Největším zážitkem
byla návštěva Jaderné elektrárny Temelín.
Virtuální prohlídka byla úžasná. Překvapením
byl krásný Kapličkový hřbitov z 19. století
v Albrechticích nad Vltavou. Navštívili jsme
novogotický zámek Orlík na Vltavou. Pěšky jsme se vydali na hrad Zvíkov. Byli jsme
v ZOO Větrovy, které je rozlohou největší

Názor na energetickou krizi
Začala nám topná sezóna a všichni tušíme,
že bude trochu jiná než ty předchozí. Během
letošního roku jsme se ocitli v poněkud jiné
energetické realitě, než na jakou jsme byli
po léta zvyklí. Na některé problémy bylo
zaděláno už v minulosti a ruská agrese na
Ukrajině vše jen urychlila. Dotknu se zde
krátce dvou věcí, které souvisejí s teplem našich domovů.
Značná část (i když ne většina) občanů našeho města konzumuje teplo z centrální výtopny v Plzeňské ulici. Řekl bych, že rozhodnutí
našich předchůdců ve vedení města přestavět
tuto kotelnu na vytápění biomasou se z dnešního pohledu jeví jako velmi osvícené. Je sice
pravda, že raketově rostoucí ceny elektřiny
a plynu s sebou táhnou vzhůru i ceny ostatních paliv, tedy i štěpky. Ovšem, protože se
jedná o obnovitelný zdroj, není situace zdaleka tak dramatická. Cena tepla z centrální
kotelny byla vysoutěžena v koncesním řízení
a její případné zvýšení musí být vždy náležitě doloženo a schváleno zastupitelstvem.
Koncesní smlouva končí v roce 2026. Z toho
vyplývá, že zastupitelstvo, které vzešlo z nynějších komunálních voleb, má před sebou
nelehký úkol – rozhodnout, jak s touto výtopnou naložit dál. V celém tom rozhodování bude vždy určitá nespravedlnost, protože převážná většina občanů našeho města

Týden sociálních služeb

na tuto výtopnu napojená není a vytápění své
domácnosti se vším, co s tím souvisí, musí
řešit sama.
Dále bych se zde chtěl zmínit o něčem, co
mne v souvislosti s teplem domova velmi trápí. Protože se pohybuji mezi obecným lidem
a pravidelně navštěvuji různá restaurační zařízení, je mi jasné, že jsem se svým názorem
poněkud osamocen. Ale přesto: Hrozně mi
vadí, když různé rady, jak bychom měli omezit přetápění našich domovů a raději se tepleji
obléci, se setkávají pouze s posměchem. Díky
svým rodinným vazbám poměrně často jezdím do zemí na západ od našich hranic. Vždy
v tomto sychravém podzimním nebo zimním
čase mne překvapí, jaký je rozdíl mezi průměrnou teplotou v obýváku (o ložnici ani
nemluvě) tady a tam. Kdo to zažil, ví, o čem
mluvím. Nevím, proč nám připadá tak nenormální se v zimě doma oblékat jinak než v létě.
Jsem si vědom, že Plánský měsíčník tu není
od toho, aby se v něm probírala velká politika, ale všechno souvisí se vším. Myslíme-li
vážně, že se chceme zbavit energetické závislosti na zcela nevyzpytatelné a agresivní
východní mocnosti, a přitom nejsme ochotni
změnit ani o píď své vzorce uvažování a chování, něco je špatně.
Pavel Nutil, místostarosta

Z plánských kronik
(kronika města 1945–1966)
Plánská městská knihovna sídlí na náměstí
v krásně zrekonstruované budově č. 56. Dnes
čítá více než 36 tisíc knihovních jednotek.
Nejde jen o klasické knihy, ale též o brožury,
audioknihy a didaktické pomůcky.
Jaké byly její začátky, o tom napsal kronikář
Alois Lokajíček:
„V prosinci 1945 vyzval předseda místní
správní komise občany, aby ze svých kniho-

jihočeská zoologická zahrada a je domovem
pro více než 300 zvířat. Město Tábor jsme
měli možnost projít s průvodcem, který nás
seznámil s důležitými historickými místy
města. Užili jsme si tam i posezení u kávy
a zákusku, navštívili muzeum čokolády
a marcipánu. Den seniorů jsme oslavili v Příbrami, kde jsme zhlédli výborné vystoupení
imitátora Karla Gotta. V Příbrami jsme navštívili také Svatou horu, nejslavnější poutní
místo v Čechách. Pobyt jsme zakončili vyhodnocením soutěží a tanečním večerem. Při
zpáteční cestě jsme navštívili zahradnictví
v Zámecké zahradě v Čimelicích.
Na závěr chceme poděkovat panu Josefu Anslovi za výbornou přípravu celého pobytu.
Nezapomeneme také na pana Tomáše Marcina, který nás autobusem vozil po výletech
a v pořádku dovezl domů.
Zdeňka Chalupecká, členka STP

ven věnovali hodnotné knihy pro veřejnou
městskou knihovnu. Sebráno bylo celkem
145 knih, které byly prvním základem nové
knihovny. Poprvé bylo však půjčováno až
v listopadu 1946. Město věnovalo větší množství knih, které zakoupilo, takže koncem roku
1947 čítala již knihovna celkem 417 svazků.“
Kde se v těch letech knihovna nacházela,
to kronikář neuvádí.
Michaela Vrzalová, kronikářka

Letos proběhne na začátku října 14. Týden sociálních služeb, vyhlašovaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a ministerstvem
práce. Pečovatelská služba Planá se i v letošním roce k této celorepublikové akci připojí.
Senioři, osoby se zdravotním handicapem,
ale i široká veřejnost mají možnost se osobně
potkat se zástupci poskytovatele a získat cenné informace o dané službě.
V pondělí 3. 10. 2022 v době od 9:00
do 14:30. Budeme vám k dispozici v informačním stánku před budovou infocentra/
městské knihovny.
Těšíme se na setkání
Simona Peteříková,
vedoucí pečovatelské služby

Revize knihovního fondu
Milí čtenáři, v říjnu loňského roku byla obě
oddělení městské knihovny, jak oddělení
pro dospělé čtenáře, tak oddělení pro děti a
mládež, dva týdny uzavřena z důvodu řádné
revize knihovního fondu (proces, při kterém
jsou porovnávány skutečné stavy knihovních
jednotek ve fondu se stavem evidence a výpůjček). Pracovnice odboru kultury provedly
revizi všech knihovních jednotek, které si u
nás čtenáři mohou vypůjčit.
Městská knihovna Planá je také knihovnou
s pověřenou regionální střediskovou funkcí.
Pracovnice odboru kultury nakupují, zpracovávají a rozváží knihy do sedmi menších (základních) knihoven v regionu – do Bezdružic,
Broumova, Černošína, Horních Kozolup, Kočova, Konstantinových Lázní a Olbramova.
Do této části knihovního fondu patřilo k 31.
12. 2021 10 239 knihovních jednotek. Řádná
revize těchto knihovních jednotek proběhne
právě od 10. do 24. října října, kdy využijeme
odstávky plynu a knihovna by pro naše čtenáře musela být stejně uzavřena..
A co to znamená pro vás? V tomto období,
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kdy budou obě dvě oddělení městské knihovny, jak oddělení pro dospělé čtenáře, tak oddělení pro děti a mládež, uzavřena. Prosíme
vás, abyste do pátku 7. října vrátili dlouhodobě vypůjčené knihovní jednotky a zároveň
si půjčili tolik knih, aby nikdo z vás čtenářů
nestrádal a měli jste co číst i v době uzavření
knihovny.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Pocta Zuzaně Navarové

Krátkodobé omezení
provozu knihovny
a herny
Od 10. do 24. října bude v domě čp. 56 (infocentrum / knihovna / podkrovní sál) přerušena dodávka plynu. Důvodem přerušení je
distributorem naplánovaná výměna plynového potrubí.
Protože v době odstávky dodávek plynu nemůžeme jinak zajistit vytápění objektu, jsme
nuceni uzavřít v těchto dnech obě oddělení
knihovny, herny Děti nás baví a zrušit další
aktivity pro veřejnost v rámci objektu odboru kultury čp. 56. V době nuceného uzavření
knihovny bude probíhat revize knihovního
fondu. Pro nejnovější informace ohledně
provozu doporučujeme sledovat facebook
Kultura v Plané, webové stránky města nebo
se informovat na tel. 728 488 038.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Archiv M. Burešové
Zuzana Navarová byla zpěvačka, folková
skladatelka a textařka. Od roku 1980 zpívala se skupinou Nerez. V té době mohli jejich
koncert navštívit i příznivci v kině v Plané.
Již v té době byla oceňována jako výjimečná sólistka a získala si uznání odborné kritiky i posluchačů. Byla také producentkou
Věry Bílé a kapely Kale a objevila zpěvačku
Radůzu. Kapela Koa byla její poslední doprovodnou kapelou, se kterou hrála od roku
1999 až do prosince 2004, kdy v pouhých 45
letech zemřela. Navarová stihla za necelých
25 let své hudební kariéry vytvořit nesmrtelný odkaz. Hudební barevnost a silné výpo-

vědi jejích textů dál rezonují i roky po jejím
odchodu.
Náročného úkolu nazkoušet koncert složený z písní Zuzany Navarové se zhostila
šansoniérka a herečka Markéta Burešová.
Posluchači ji oceňují pro její nezaměnitelnou, hluboko posazenou, přesto jemnou a citlivou barvu hlasu a blízký osobní
kontakt s publikem. Původně mělo jít jen
o jednorázovou záležitost a koncert měl
být jednou z částí cyklu malostranských
večerů věnovaných výrazným osobnostem
hudebních dějin. Setkal se však s nečekaně kladným diváckým ohlasem a každý
další přidaný termín byl na měsíce dopředu vyprodaný. Akordeonista, pianista,
zpěvák a skladatel Mário Bihári hrál se
Zuzanou Navarovou v kapele Koa a nahrál
s ní nejdůležitější alba jako Barvy všecky
nebo Jako Šántidéví, na kterých se podílel
také autorsky. V současnosti vystupuje se
svou kapelou Bachtale Apsa nebo například
s Condurangem, kapelou Báry Hrzánové.
Spolu s nimi se na jevišti představí také pianistka a herečka Petra Bílková (Chantet,
Du-Chanson), a bubeník, herec a skladatel
Ivo Sedláček (Ema, Fekete Seretlek).
Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury

Oslavy vzniku republiky
Vznik Československa byl proces, který vedl
k ustavení samostatného československého
státu. Československo bylo vyhlášeno 28.
října 1918. Letos si tuhle zásadní událost
opět připomeneme lampionovým průvodem
a slavnostním ohňostrojem. V pátek 28. října

si mohou děti vlastnoručně vyrobit lampion
na workshopu v městské knihovně a do průvodu mohou jít rovnou z dílny. Lampionový
původ začne v šest hodin odpoledne, v pěší
zóně u mateřské školy v Havlíčkově ulici.
Společně projdeme část Plané a park. Aby se

nám městem dobře putovalo, doprovodí nás
kapela BALKAN PARTY BAND. Po návratu
bude u Svatojánského sloupu připraven slavnostní ohňostroj a také stánek s občerstvením
pro zahřátí.
Eva Vanišová, odbor kultury

Sbírka děl výtvarného umění města Planá

Představujeme vám
Jiřího Načeradského
Výstava Jiřího Načeradského proběhla
v Galerii ve věži 17. 7. – 31. 8. 1999.

Malíř, grafik a vysokoškolský pedagog Jiří
Načeradský se narodil 9. září 1939 v Sedleci u Benešova a zemřel 16. dubna 2014
v Praze.
Jiří Načeradský maturoval na Průmyslové škole bytové tvorby, poté byl přijat
na AVU. Ačkoliv prošel několika obdobími, celoživotním námětem se mu staly
erotika a sex. Od poloviny šedesátých let
se zúčastnil několika kolektivních výstav.
V roce 1967 vystavoval v italském Turíně. Poté následovala nejen další evropská
města, ale také USA. V období normalizace vystavovat nesměl. Až po roce 1990
naplnili návštěvníci jeho výstav galerie.
Jeho díla jsou vystavena nejen v českých
galeriích, jako je například Národní galerie nebo Galerie hlavního města Prahy, ale
také v Paříži v Centre Georges Pompidou.
V roce 1999 vystavoval svá díla také v Galerii ve věži v Plané. Ve Sbírce děl výtvarného umění města Planá se nachází jeho
dílo Konstrukce ženy.

Zdroje:
• Nezlomní – Od Franze Kafky po sametovou revoluci, Alšova jihočeská galerie,
Wikipedia.org.
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Načeradský#/media/Soubor:Jiří-Načeradský
-(2013)-IV.jpg
Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury

Jiří Načeradský, Konstrukce ženy
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Chcete vyřešit své dluhy a začít lepší život?
Využijte Milostivé léto II
Lidé, kteří uvízli v dluhových pastech, mají díky Milostivému létu II možnost splatit pouze jistinu, tedy původní dluh, a jednorázový poplatek exekutorovi.
Veškeré úroky, poplatky advokátům či penále, které mnohdy mnohonásobně převyšují výši původního dluhu, jim budou odpuštěny. Příležitost vyřešit svízelnou situaci bude po dobu tří měsíců, od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Co je potřeba udělat

• Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto.
V dopise požádejte o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který máte zaslat peníze. Vzor dopisu najdete na milostiveleto.cz.
• Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 1 815 Kč
(částka musí být na účtu exekutora do 30. 11. 2022).

Za jakých okolností nelze Milostivé léto využít?

• Milostivé léto II nelze využít na exekuce pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy u operátorů nebo
nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě, kdy se soukromoprávní věřitel k Milostivému létu dobrovolně připojí.
• Ani v případě dluhů, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně u dopravních podniků odkoupený inkasní
společností.
• Pokud dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
• Nebo v případě, že vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

Potřebujete poradit?

• Na webu milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci Milostivé léto vztahuje.
Najdete tam další, doplňující informace.
• Dotazy můžete psát také na e-mail jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
• Nebo nám zavolejte od pondělí do pátku (9:00–22:00) na naši help linku 770 600 800.
Petra Burzová, PR a média

Hledáte informace o Plané:
www.plana.cz
facebook Město Planá
kontakt: sekretariát, podatelna – tel. 374 752 911
Hledáte informace o akcích v Plané:
www.kulturavplane.cz – online předprodej vstupenek
facebook Kultura v Plané, instagram kultura_v_plane
odbor kultury, infocentrum a prodej vstupenek, knihovna
náměstí Svobody 56, Planá
kontakt: infocentrum – tel. 374 792 721
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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
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ŘÍJEN 2022
Návštěvníci akcí jsou povinni dodržovat aktuální ochranná opatření vlády ČR.

Datum

Čas

Název akce

Místo konání

Vstupné

so 1. 10.

9:15

FESTIVAL PTACTVA NA ANENSKÝCH RYBNÍCÍCH – v okolí Plané. Nenáročná trasa s délkou cca 8 km
(cca 3 hod.). Vycházka do polí, luk a k rybníkům v okolí Plané za poznáním a určováním vodních a mokřadních ptáků
v době podzimního tahu. Průvodci: RNDr. P. Jaška, Ph.D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les), a Mgr. M. Liška
(Muzeum Českého lesa v Tachově)

sraz na vlakovém
nádraží v Plané

vstup volný

so 1. 10.

14:00–18:00

DRAKIÁDA – pouštění draků, občerstvení, vystoupení Pepe a Pipi, kouzlení s balónky, vystoupení kapely Bombarďák

Letiště na Kříženci

vstup volný

po 3. 10.

13:00–15:00

TVŮRČÍ DÍLNA V KNIHOVNĚ – vyrábění náušnic. Budou se vyrábět Boho náušnice, pomocí techniky macramé.
Veškerý materiál zajištěn.

Budova č. 56, knihovna,
oddělení pro děti

vstup volný

st 5. 10.

13:00–16:00

DESKOBORCI – herní klub milovníků deskových her, pro zkušené hráče i začátečníky. Hráči mohou využít deskové hry
z knihovny nebo si donést z domova vlastní.

Budova č. 56, knihovna,
oddělení pro děti

vstup volný

so 8. 10.

13:00–22:00

DEN STŘEDNÍ ŠKOLY ŽIVNOSTENSKÉ – den školy pro všechny bývalé žáky školy, zaměstnance, přátele, spolupracující firmy a širokou veřejnost. Bohatý program, hudba – Takitak, Freagata, DM band a další, občerstvení.

Střední škola
živnostenská, Kostelní ul.

vstup volný

ne 16. 10.

15:00

KINONEKINO

100 Kč

út 18. 10.

15:00/17:00

DUO NÁHODA – odpoledne s folkovou hudbou v podání manželů Stehlíkových.

DPS Bohušova ul.
DPS Smetanova ul.

vstup volný

st 19. 10.

13:00–16:00

DESKOBORCI – herní klub milovníků deskových her, pro zkušené hráče i začátečníky. Hráči mohou využít deskové hry
z knihovny nebo si donést z domova vlastní.

Budova č. 56, knihovna,
oddělení pro děti

vstup volný

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 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

st 26. 10.
čt 27. 10.

9:00–16:00

DÝŇOVÁ PODZIMNÍ STEZKA – zábavný výlet pro děti i rodiče s odměnou na konci stezky v infocentru.

informace v DDM Planá

vstup volný

pá 28. 10.

16:00

OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY – dílna pro malé i velké, kteří si chtějí vyrobit lampion do slavnostního průvodu,
materiál na výrobu k dispozici na místě.

Budova č. 56, knihovna,
oddělení pro děti

vstup volný

pá 28. 10.

18:00

OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY – tradiční lampionový průvod městem pro malé i velké, za hudebního doprovodu
kapely Balkan Party Band. Průvod končí na náměstí.

Sraz/start průvodu:
začátek pěší zóny
u MŠ v Havlíčkova ul.

vstup volný

pá 28. 10.

19:00

OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY – zakončení průvodu slavnostním dobovým ohňostrojem u příležitosti 104 let vzniku
samostatného československého státu.

nám. Svobody
Svatojánský sloup

vstup volný

změna termínu
na únor 2023

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.

KINONEKINO

180 Kč / 90 Kč

so 5. 11.

19:30

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 a další program.

KINONEKINO

300 Kč

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

ne 20. 11.

14:30

NEDĚLNÍ ČAJE – oblíbené sváteční odpoledne s hudbou k tanci i poslechu, hraje Lázeňské trio. V ceně vstupenky je
zahrnuto drobné občerstvení.

KINONEKINO

50 Kč

ne 27. 11.

15:00

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – první adventní neděle, stánky, živá hudba, řemeslný trh.

nám. Svobody

vstup volný

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

vždy ve středu

14:00–17:00

ČAJ O DRUHÉ – setkání v knihovně v rámci komunitního programu pro veřejnost. Akce je otevřená i pro neregistrované návštěvníky knihovny. Literární kvízy, nové knihy týdne, knižní tipy na míru od našich knihovnic a jiné zajímavosti.

Budova č. 56, knihovna,
oddělení pro dospělé

vstup volný

vždy v úterý
a ve čtvrtek

9:00–11:00

DĚTI NÁS BAVÍ – podkrovní herna pro všechny dospělé s dětmi, kteří hledají přívětivé místo s vybavením, zázemím
a s prostorem pro setkávání.

Budova č. 56, knihovna,
podkrovní sál

20 Kč

SPOLEČENSKÝ A TANEČNÍ VEČER – k tanci a poslechu hraje JH Band, vystoupení tanečního souboru dětí ZUŠ
Planá. Účast 30 členů SHG z Tirschenreuthu – partnerů plánského svazu invalidů ze Selbsthilfegruppe Behinderte und
Nichtbehinderte.

PŘIPRAVUJEME

PRAVIDELNĚ

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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