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Nedělní adventní program na kluzišti 12. 12. 2021. Foto: Petra Tomášková

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

je naší povinností pečovat o majetek města, což činíme, a neustále se systematicky
věnujeme údržbě a obnově majetku, který
spravujeme. Mezi ty nejdůležitější stavby
a vybavení patří ty, které jsou určeny pro budoucnost našeho města, pro naše děti. Proto
mám velkou radost z dokončené rozsáhlé
rekonstrukce mateřské školky v Havlíčkově
ulici, jejíž interiéry donedávna pamatovali
i mnozí z nás. Od 1. února jsou opět všechny
děti ve svých třídách, které se spolu s celou
budovou a zahradou po více než padesáti
letech úplně proměnily. Stavební úpravy spočívaly v kompletní rekonstrukci všech vnitřních prostor včetně drobných dispozičních
změn. Zahrnovaly kompletní nové rozvody
vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace,

nové umývárny a WC, novou kuchyň včetně
gastrovybavení a vzduchotechniky. Ve třídách jsou rekuperační jednotky, kuchyně
má nové sklady a původní byt v 1. patře byl
přestavěn na kancelář a šatny. Interiér školky byl zastaralý a nevyhovující a cílem této
přestavby bylo zajistit našim dětem kvalitní
předškolní vzdělávání odpovídající současné době a potřebám. Celá přestavba budovy
stála 17 milionů korun a trvala sedm měsíců.
Vzhledem k tomu, že v loňském roce vznikla
u této školky nová přírodní zahrada s venkovní učebnou, prostor, který bude sloužit nejen
ke hře a odpočinku, ale i k poznávání, a rok
předtím dostala budova i nový vnější kabát
v podobě zateplené fasády a nových oken,
mají se naši nejmenší, ale i jejich rodiče na co

těšit. Ráda bych touto cestou poděkovala
všem, kteří přispěli ke zdárnému dokončení
takto rozsáhlé rekonstrukce – paní ředitelce
a učitelkám MŠ za zvládnutí provizorního
provozu a také rodičům, kteří vodili své děti
do náhradních prostor ve škole na náměstí
nebo pomáhali při stěhování, a v neposlední
řadě také panu řediteli ZŠ. V měsíci červnu
plánujeme zorganizovat den otevřených dveří, abyste si mohli vše sami prohlédnout. Jsem
velmi ráda, že jsou nyní obě budovy školky
v Havlíčkově i ve Smetanově ulici včetně zahrad kvalitně vybaveny a jsou ve velmi dobrém stavu a budou v následujících několika
letech vyžadovat pouze pravidelnou údržbu.
Martina Němečková
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MŠ v Havlíčkově ulici. Foto: Matyáš Vivodík

Nová kuchyň v MŠ v Havlíčkově ulici. Foto: Martina Němečková

Ceny města Planá uděleny podruhé
Před rokem byly poprvé některé osobnosti
našeho města oceněny Cenou města Planá.
Využili jsme tak možnosti dané nám zákonem
o obcích a začali jsme každoročně oceňovat
lidi, kteří významně obohatili veřejný život
města, přispěli k posílení jeho dobrého jména
nebo vykonali čin spojený s osobním hrdinstvím, který znamenal záchranu života, historických či kulturních hodnot nebo majetku.
Vloni byly předány čtyři tyto ceny, z toho
jedna in memoriam. Letos se v předepsaném
termínu sešlo pět návrhů. Čtyři z nich byly
zastupitelstvem na základě doporučení rady
schváleny.
Kvůli covidovým restrikcím nebyl uspořádán
žádný zvláštní ceremoniál, ale ceny byly předány v úvodu lednové schůze zastupitelstva.
Všem oceněným (nebo těm, kteří cenu přebírali v případě udělení in memoriam) byl představiteli města předán skleněný upomínkový

artefakt se symbolem města a rokem ocenění
a také pamětní list.
A nyní krátce pár slov o těch, kdo v lednu
letošního roku cenu města převzali. Vesměs
byli oceněni za dlouhodobou mimořádnou
činnost.
Mathilda Marie Nostitz-Rieneck (in memoriam)
Paní hraběnka se v Plané narodila. Své rodné
město byla nucena i s rodiči v roce 1948 opustit, a přesto se sem přes všechnu bolest stále
vracela. Oceněna je i za svou dobročinnou
práci pro Nadační fond Mathilda, pomáhající
těžce zrakově postiženým, který v roce 2010
založila a pro nějž pracovala až do svých
posledních dní.
Jaroslav Šašek
Jarda Šašek působil v Plané od roku 2005

do roku 2021 jako farář. Ocenění dostává
za duchovní práci pro Planou a také za velmi
lidský vztah nejen ke katolíkům, ale i k ostatním – i těm bez vyznání, ze kterých se často
stali jeho přátelé a kamarádi.
Karel Havel (in memoriam)
Karel byl na ocenění navržen za celoživotní
práci s dětmi v plánských oddílech tenisu,
lyžování, hokeje aj. Během desítek let mu
prošlo rukama velké množství plánských
dětí, které vždy vedl ke sportu se smyslem
pro fair play.
Miroslav Kalaš
Dostává ocenění za působení ve funkci prvního starosty v novodobé historii města. Do této
funkce byl zvolen ve svobodných volbách
v roce 1990.
Pavel Nutil, místostarosta
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Cenu převzal osobně pan Miroslav Kalaš.
Fota: Petra Tomášková.

Cenu převzala manželka pana Havla.

Hospic Sv. Jiří
Hospic sv. Jiří Tachov, o.p.s.,
provozovna – nám. Republiky 70, 347 01
Tachov
Iva Csanálosi, tel. 605 226 298, vedoucí provozovny
e-mail: hospic@hospictachov.cz
web: www.hospictachov.cz
Facebook, Twitter, Instagram: Hospic Sv. Jiří,
Tachov
SLUŽBY HOSPICE
• domácí hospicová péče
• návštěvní služba zdravotních sester
a lékaře
• pohotovostní linka zdravotních sester
a lékaře 24/7
• zaškolení v ošetřování nemocného
• sociální poradenství a poradenství pro
pozůstalé
• psychosociální a duchovní podpora
• zápůjčky zdravotních a kompenzačních

pomůcek
Příjem do péče a poradenství:
Marie Fouňová, DiS., tel. 739 686 251, sociální pracovnice – pro sjednání služeb a sociálního poradenství volejte nebo pište na poradna@hospictachov.cz
Markéta Kovandová, tel. 605 937 869, vrchní sestra, vrchni@hospictachov.cz
Příjmy do péče a zápůjčka pomůcek od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 16:00
Hospic Sv. Jiří, o.p.s., provozovna v Tachově, je financována prostřednictvím
darů a grantů, chcete-li se stát podporovatelem nebo dobrovolníkem, kontaktujte
tel. 722 982 914, Lucie Davidová, e-mail:
hospic@hospictachov.cz
Pro dárce – číslo transparentního účtu:
2400723426/2010
AKTUALITY:
Poděkování dárcům můžete sledovat na na-

šich webových stránkách http://hospictachov.
cz, na stránce „Děkujeme“, kde najdete portfolio dárců. Seznamy podporovatelů neustále
doplňujeme a pracujeme na nich.
Dne 6. 1. 2022 Hospic Sv. Jiří v Tachově oslavil 6 let.
Všem podporovatelům a dobrovolníkům velmi děkujeme za jejich spolupráci na fungování služeb paliativní péče v našem okrese!
Lucie Davidová, fundrasing

Karlíňáci 2021
Rok 2021 byl pro občany sdružené okolo
iniciativy Výboru pro záležitosti Karlína
naplněný spoustou práce, která vyvrcholila
5. listopadu v novém „společenském centru
Pergole“ mikulášskou nadílkou, které se zúčastnilo přes 40 dětí.
Aby tato pergola byla opravdu pěkná, tzv.
vymazlená, podle představ karlínských aktivistů, bylo nutné spojit práci hlavního dodavatele s dobrovolnou, tj. bezplatnou prací
karlínských občanů, kteří na samotné pergole
a dalších pracích odpracovali stovky hodin.
Za Výbor pro záležitosti Karlína Jan Teplík

Foto: Jan Teplík
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SŠŽ Planá je mezi první desítkou Škol doporučených zaměstnavateli Plzeňského kraje
Společnost Klub zaměstnavatelů management
a.s. se sídlem v Praze vyhodnotila v rámci
přehledu Škol doporučených zaměstnavateli
plánskou Střední školu živnostenskou jako 8.
nejlepší školu v Plzeňském kraji. SŠŽ Planá
se tak srovnatelně umístila s několika plzeňskými, jednou domažlickou a jednou rokycanskou školou v první desítce.
„Jsme na toto umístění hrdí a nyní zřetelně vidíme, že úsilí, které jsme vložili do spolupráce s potenciálními zaměstnavateli našich žáků
zásadně přispělo k tomuto skvělému ocenění

a umístění mezi Top 10 školami v plzeňském
regionu,“ zahajuje náš společný rozhovor ředitel školy Mgr. Josef Mára.
„V rámci duálního vzdělávání na naší škole
jsme v každodenním styku s nejlepšími firmami v regionu. Naši žáci si tak osvojí zkušenosti a návyky přímo na pracovišti a firmy
získají přehled o úrovni výuky na naší škole a zajistí si včas nové zaměstnance. Tento
aktivní proces souvisí také s renesancí naší
školy: proměnou prošla totiž nejen budova,
její zařízení, praktické učebny a související

prostory, ale zejména celé vzdělávací kurikulum a orientace výuky. Klíčem k úspěchu je
naše zaměření na aktuálně se rozvíjející obory a vznikající budoucí průmyslová odvětví
a na řemesla, která je potřeba v současnosti
silně oživit. Jen tímto způsobem můžeme
přilákat zájem žáků a zaměstnavatelů a zůstat
v popředí poptávky,“ dodává ředitel Mára.
A protože SŠŽ Planá nese svůj název již více
než 120 let, je to tradice, která zavazuje.
Vladimír Kasík, učitel

Činnost plánské organizace Svazu tělesně postižených
Přestože koronavirus omezoval náš život
i v uplynulém roce, plánská organizace STP
některé své plánované aktivity uskutečnila.
Členové se zúčastnili rekondičních pobytů
v Sezimově Ústí a na Krakonoši v Mariánských Lázních. Vypravili se na výlet do zámků
Jezeří a Duchcov a navštívili i zajímavá místa v blízkém okolí – zámek v Boru, jízdárnu
ve Světcích, Vesnické muzeum v Halži. Zhlédli také představení Blbec k večeři v plzeňském
divadle Pluto. Bohužel styky s partnerskou

organizací SHG Tirschenreuth se v loňském
roce nemohly rozvíjet tak jako v předchozích
letech. Nejdůležitější akce – oslava 10. výročí
spolupráce spojená se křtem druhé česko-německé kuchařky – však proběhla.
I když to tak zatím nevypadá, musíme doufat,
že se pandemická situace v průběhu roku 2022
uklidní a život organizace se rozvine jako dřív.
Zatím je na 6. 2. naplánována návštěva divadla J. K. Tyla – muzikál Elizabeth – a na 25.
2. společenský večer s posezením a tancem

v Sokolovně na Nové Hospodě v Plzni. Měly
by se také uskutečnit tři ozdravné pobyty, a to
od 13. 3. do 19. 3. v hotelu Brdy ve Spáleném Poříčí, od 19. 6. do 24. 6.v Harrachově
a od 15. 8. do 20. 8. v Sezimově Ústí. Ten
první pořádá plánská organizace. Předpokládají se samozřejmě ještě další akce – bowling,
návštěvy divadel, jednodenní výlety. Členové
budou o všech akcích samozřejmě informováni obvyklým způsobem.
Michaela Vrzalová, členka výboru

né, doprovázen předsedou místního národního
výboru z Mariánských Lázní, panem Hruškou.
Třeba tu konstatovati, že to byla prvá návštěva
československého ministra vůbec. Pan ministr
vystoupil z auta, byl uvítán předsedou místního národního výboru, panem Mudrou, když se
v tom okamžiku odehrála humorná scéna: před
ministra předstoupil obecní strážník Brejcha,
‚zasalutoval‘ a řekl: ‚Vítám vás u nás.‘ A podal panu ministrovi ruku. Ministr mu ji stiskl
a usmál se. Po uvítání si prohlédl místní gymnázium, které nese jeho jméno, a v aule, kde se
shromáždili studenti i veřejnost, byl uvítán ředitelem gymnázia, panem Korbelářem, promluvil
k žactvu i veřejnosti, vyslechl jejich písně, zapsal se do obecní kroniky, prohlédl studentský
internát a ve ¾ na 9 večer po téměř tříhodinové

návštěvě odjel do Prahy.“
„Dne 23. května 1949 bylo ve školách prázdno.
Toho dne přijel do Plané pan arcibiskup pražský a primas český Josef Beran a provedl obřad
biřmování asi 300 biřmovanců. Pana arcibiskupa uvítal na náměstí jménem místního národního výboru prvý náměstek, pan Kouba, zástupci
škol, SNB, vojska, místního hasičského sboru. Za osadníky přivítal pana arcibiskupa pan
Kočandrle. Místní kostel ani nemohl pojmout
všechny účastníky, jichž bylo asi 1 600. Po mši
svaté promluvil pan arcibiskup k mládeži, již
nabádal k lásce k pravdě, lásce k práci a k vlasti. Odpoledne odjel pan arcibiskup do Brodu
nad Tichou, když se předtím byl zapsat do této
kroniky.“
Michaela Vrzalová, kronikářka

Z plánských kronik
(Kronika města 1945–1966)
Naše město navštívila v průběhu let řada známých osobností z oblasti politiky, kultury,
sportu apod. O některých se kronika zmiňuje,
některé opomíjí.
V roce 1949 navštívili Planou dva takoví hosté.
Každý z nich působil v jiné oblasti, každý z nich
byl jiného světového názoru a každý z nich měl
jiný osud. Ten první se za svého života dočkal
jen poct, ten druhý se záhy po návštěvě Plané
dočkal perzekuce politickým režimem.
Kronikář Alois Lokajíček v roce 1949 píše:
„Dne 31. března v pozdních odpoledních hodinách navštívil město Planou ministr dr. Zdeněk
Nejedlý, který toho času dlel na léčení v Karlových Varech. Po prohlídce Mariánských
Lázní odjel do kláštera Teplá a odtud do Pla-

Aukce pozemků u městského rybníka

V následujících větách budu častěji používat
podmiňovací způsob. To proto, že článek píši
ještě před lednovým zasedáním zastupitelstva.
Na něm budou ke schválení předloženy dokumenty, které umožní prodej několika stavebních
pozemků formou elektronické aukce – postup

v historii našeho města dosud nepoužitý.
Jedná se o lokalitu v územním plánu nazvanou
P13(1), česky řečeno území stávajících zahrad
mezi prodloužením Smetanovy ulice za Tylovkou a městským rybníkem. V tomto území
bylo vytvořeno šest parcel o průměrné výměře
cca 700 m2. Město by v tomto a následujícím
roce mělo v tomto území za cca 13 milionů Kč
zajistit vybudování veškeré obvyklé infrastruktury. Pro celé toto území je zpracována územní
studie, která je součástí územního plánu a je
k nalezení na https://www.plana.cz/mesto/
uzemni-plan-plana/uzemni-studie. Tato studie
zpřesňuje regulační podmínky dané územním
plánem. Kromě jiného stanovuje závaznou
stavební čáru, situování domů na jednotlivých
parcelách nebo požadavky na architektonické

řešení rodinných domů.
Protože se jedná o velmi cenné území v městské
památkové zóně a v současné chvíli je nabídka
stavebních pozemků v k. ú. Planá u M. L. velmi
omezená, rozhodli jsme se zkusit prodat těchto
šest parcel formou aukce.
Co to v praxi bude znamenat? Zastupitelstvo by
mělo schválit tzv. aukční vyhlášku, která určí
přesné podmínky aukce. Aukce bude probíhat
elektronicky, její průběh zajistí specializovaná
firma. Pokud příslušné dokumenty budou schváleny tak, jak jsou navrženy , budou základní
podmínky tyto:
• Zúčastnit se budou moci pouze fyzické osoby,
nesmí v aukci vystupovat jako podnikatel.
• Aukce proběhne na každý pozemek zvlášť.
• Vítěz aukce k jednomu pozemku se již nemůže
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stát vítězem (pozdější) aukce k jinému pozemku.
• Vyvolávací cena bude 1 150 Kč/m2 + DPH
(tedy 1 392 Kč/m2).
• Každý účastník složí aukční jistotu. Aukční
jistota vítěze poslouží jako odměna aukční společnosti a není součástí kupní ceny.
• Vítěz aukce zaplatí 5 % předpokládané kupní
ceny jako zálohu.
• Poté zastupitelstvo rozhodne o prodeji.
• Poté bude podepsána kupní smlouva a kupující
uhradí zbytek kupní ceny do advokátní úschovy.
• Poté dojde k návrhu na vklad kupní smlouvy
do katastru.
Na rozdíl od stávající praxe bude umožněno
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ještě před převodem vlastnictví zatížit pozemek
zástavou ve prospěch úvěrující banky.
Aby měl kupující záruku, zda a do kdy budou
vybudovány příslušné sítě technické infrastruktury, bude přílohou kupní smlouvy také tzv. plánovací smlouva.
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, už by měla být
aukční vyhláška schválena a zveřejněna. V příštím čísle se k tomuto tématu vrátíme. Samotná
aukce by měla proběhnout na konci března,
přesné termíny a podmínky budou součástí zmíněné vyhlášky. Případným zájemcům proto doporučujeme, aby bedlivě sledovali web města.
Pavel Nutil, místostarosta

Sbírka děl výtvarného umění města Planá
Představujeme vám Vladimíra Komárka
Výstava Vladimíra Komárka proběhla v Galerii ve věži 31. 5. – 3. 7. 1996.
Malíř, grafik, ilustrátor a také dobrý vypravěč Vladimír Komárek se narodil 10. srpna
1928 v Hořensku u Semil a zemřel v Jilemnici 24. srpna 2002.
O výtvarné umění se intenzivně zajímal už
od mládí. Studovat začal na umělecké sklářské škole v Železném Brodě a v roce 1946
byl přijat na Akademii výtvarných umění.
Po dvou letech přestoupil na UMPRUM,
kde v roce 1954 absolvoval u prof. Karla
Štipla. Po škole pracoval jako ředitel Okresního domu osvěty v Semilech. Svoji první
samostatnou výstavu uspořádal už v roce
1958 v České Lípě. Postupně představil
svou tvorbu na sto padesáti samostatných
výstavách po celém světě. Jeho díla vlastní
řada českých i zahraničních galerií.
V letech 1965–1971 byl členem významného Sdružení českých umělců a grafiků
Hollar.
Vladimír Komárek se zabýval malbou i grafikou. Oblíbeným tématem bylo zátiší s běžnými předměty, jako je stůl, dveře, zrcadlo,
okno, a často také andělé. Jeho ranější tvorba se vyznačuje značnou expresivností, pro
malby z jeho pozdějšího a známějšího období je charakteristická lyričnost a podmanivá
poetika. Jeho vyjadřovacím prostředkem
byly především velmi jemné barvy a neostré kontury, což vnáší do jeho obrazů jedinečnou atmosféru. Velmi známá je také jeho
grafická tvorba. Především v technice suché
jehly patřil k české i evropské špičce. Velmi

oblíbená jsou mezi sběrateli jeho exlibris.
Byl velmi úspěšný také jako ilustrátor.
Za výtvarný doprovod veršů Vladimíra Holana Strom kůru shazuje získal v roce 1981
prestižní ocenění Nejkrásnější kniha roku.
Dobrý ohlas měly i jeho ilustrace básnické
sbírky Jaroslava Seiferta Deštník z Piccadilly a balady Karla Hynka Máchy Máj.
Ve Sbírce děl výtvarného umění města Planá se nachází jeho litografie s názvem Židle
s dopisem.
Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimír_
Komárek
https://www.jizerky.cz/dr-cs/17583-komarek-vladimir.html
https://m.semily.cz/vladimir-komarek
-ohlednuti-90/a-2584

Vážení a milí občané Plané,
vstupujeme do nejkratšího měsíce roku,
na začátku bych chtěl poděkovat všem, kteří
jste jakoukoli formou přispěli do Tříkrálové
sbírky charity. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost pro potřebné.
Únor začíná svátkem „Hromnic“. Tedy
uvedení Páně do Chrámu nebo také očišťování Panny Marie. Je to totiž šestinedělí
od narození Páně, od Vánoc. Podle tradice
se tento den žehnají svíce, jejichž světlo,
připomínající Krista, nás má chránit od zla.
Stejně tomu bude i v našem kostele 2. února
v 16:30.
Dále se na svátek sv. Blažeje (3. února), biskupa a mučedníka, uděluje věřícím tzv. svatoblažejské požehnání, které nás chrání před
nemocemi – jak bychom dnes řekli – ORL.
11. února si připomínáme den, kdy se v Lurdech, městečku pod Pyrenejemi, v roce 1858
poprvé zjevila Panna Maria, a od té doby
se tam stalo mnoho uznaných zázračných
uzdravení. Papež sv. Jan Pavel II. ustanovil
tento den Dnem nemocných. Církev se tedy
modlí za nemocné a také v nejbližší neděli
13. 2. budu ve farnosti udělovat při bohoslužbách svátost pomazání nemocných.
14. února si církev připomíná památku sv.
Valentina, biskupa a mučedníka 3. století.
Ten asi v nebi kroutí hlavou nad „pink byznysem“, který se v západním světě k jeho
jménu rozjel a bohužel nemá nic společného
se skutečnými křesťanskými ctnostmi tohoto muže Božího.
V týdnu po 21. začíná letos tradiční masopustní či karnevalové období, trvající až
do 1. března. Masopust není událostí církevní, ale s církevním kalendářem se pojí,
protože 2. března na Popeleční středu začíná
čtyřicetidenní Velký půst před velikonocemi.
Přeji Vám tedy klidné a radostné prožití
tohoto měsíce, čistou hlavu po masopustu
a radost z každého dne, který nám Pán dává.
Jiří Majkov, farář

Poděkování

Uvedení knihy Jana Šíchy KOUSAVÝ PES
Ve středu 9. února v 18:00 představí Jan Šícha v čítárně městské knihovny svou prvotinu
Kousavý pes. Podle databáze knih to není tak
úplně první kniha, kterou autor napsal: „Jan
Šícha (1967), autor a spoluautor řady publikací osvětového charakteru. Jako diplomat mj.
spoluzakládal České centrum v Mnichově […].
Byl zástupcem šéfredaktora Literárních novin,
kurátorem stálé expozice Naši Němci, spolupracoval s Národní galerií. Publikuje hlavně v Deníku Referendum. Věnuje se záchraně a oživení
památek v pohraničí.“ V anotaci své knihy Jan
Šícha píše: „Sudetští Němci, jejich Museum,

Z plánské farnosti

literární vražda, průzkum české současnosti.
Snaha o instituce v zemi, jež institucím nepřeje.
Předměty v době virtuální. Tento literární text je
zaplacen řadou bolestných zkušeností nabytých
v Ústí nad Labem, ve městě, jehož domy by
mohly stát zčásti ve Vídni, zčásti ve Vladivostoku.“ Zdá se, že to zní poněkud heslovitě, což
ponechává volný prostor pro osobní představení
téhle nezařaditelné knihy. Můžete se těšit na setkání s autorem, který vnímá Sudety jako možný
azyl, a to pro nás, kteří tady žijeme, může být
celkem občerstvující.
Eva Vanišová, odbor kultury

Děkujeme panu Petru Anslovi za výborně odvedenou práci při pomoci s likvidací starých
stromů.
Milada Váchová

Poděkování
Děkujeme našim uživatelům, jejich rodinám
i spolupracujícím organizacím za zvládnutí
nelehkého roku. Všem přejeme krásný nový
rok. PF 2022.
Řediteli Střední školy živnostenské a jejím
zaměstnancům děkujeme za vánočky pro
obyvatele domů s pečovatelskou službou
a Policii ČR za kalendáře a křížovky.
Simona Peteříková,
vedoucí pečovatelské služby
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Knižní tip
Již po svém vydání v roce 2009 se kniha,
ačkoli ji předtím odmítlo 50 knižních nakladatelů, stala senzací. V roce 2011, tedy pouhé
dva roky po vydání, byl natočen stejnojmenný film.
Tento příběh se odehrává v šedesátých letech 20. století na americkém jihu. „V době
panující rasové segregace se mladá běloška,
slečna Skeeter, s pomocí moudré Aibileen
a rázovité Minny rozhodne ukázat svět očima
černých hospodyň, čímž převrátí vzhůru nohama město i způsob, jakým se na sebe dívají
ženy – matky, dcery, pečovatelky, přítelkyně. Za otázkami rasismu i postavením ženy
ve společnosti tkví hlubší poselství o hranicích, těch skutečných i těch, které existují
v našich myslích.“
Přijďte si do městské knihovny knihu vypůjčit a uvidíte, že nebudete zklamáni.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Úterní „Čaje o druhé“
Kathryn Stockett, Černobílý svět, Knižní
klub, 2015, 405 s.
Od Kathryn Stockett máme v městské
knihovně jednu jedinou knihu, která byla
v České republice vydána, a to je její debutový společenský román Černobílý svět.

Vážení stálí, občasní i náhodní návštěvníci
knihovny. Knihovny v dnešní době přestávají býti pouze tichým místem se spoustou
regálů s knihami, ale stále více ožívají kulturním programem a komunitním životem.
Také naše plánská knihovna se chce více
otevřít nejen pravidelným čtenářům, ale i ši-

roké veřejnosti. Naše město bohužel nenabízí příliš míst k setkávání, vedle cukráren
tu není žádná klasická kavárna, kde byste
se mohli bez velké útraty setkávat s přáteli
a známými. A tak jako mají v Anglii „čaj
o páté“, připravili jsme pro vás pravidelnou
akci „Čaj o druhé“. Mezi plánskými seniory, a nejen mezi nimi, je spousta těch, kteří
by se rádi jednou za čas setkali s těmi, se
kterými chodili do školy, do stejného zaměstnání, zkrátka znají se dlouhá léta, ale
nemohou často chodit do restaurace. A tak
pro ně, ale samozřejmě i pro ostatní, vznikl
nápad čajů o druhé. Přijměte prosím naše
pozvání každé úterý ve 14:00 na „Čaj o druhé“ do čítárny v přízemí knihovny, kde je
bezbariérový přístup i toaleta. Přijďte se
potkat, posedět, popovídat nebo zavzpomínat u šálku dobrého čaje či kávy, které pro
vás budou připraveny zdarma. Nabízíme
vám příjemné místo k setkávání, které vám
v chladných dnech poskytne zázemí v přízemí knihovny a ve slunných teplých dnech
prostory nově zrekonstruované zahrady.
Vedle teplého nápoje si pro vás navíc vždy
naše knihovnice připraví pár tipů na skvělé
knihy či kulturní akce v našem městě. Těšíme se na setkání s vámi.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

KINOKAVÁRNA
promítá nové filmy

Nejčtenější knihy v městské knihovně v roce 2021
Milí čtenáři, sestavili jsme pro vás žebříček
nejčtenějších knih z městské knihovny jak
z oddělení pro dospělé čtenáře, tak z oddělení pro děti a mládež. Žebříček vychází z dat
získaných z databáze vypůjčených knih v loňském roce.
Pokud jste zatím nějakou knihu z tohoto žebříčku nepřečetli, doporučujeme jejich přečtení.
Městská knihovna má také funkci středisko-

vou. Nakupujeme, zpracováváme a rozvážíme
knihy do sedmi menších knihoven v regionu – Bezdružice, Broumov, Černošín, Horní
Kozolupy, Kočov, Konstantinovy Lázně a Olbramov. V roce 2021 bylo z příspěvků těchto
obcí a dotace Plzeňského kraje zakoupeno 378
knih, které jsme půjčili do daných obcí ve 14
souborech.
Anna Prášková, odbor kultury

Nejčastěji čtené knihy 2021 – oddělení pro dospělé
Lednická, Karin
Šikmý kostel 1. /28×/
Hartl, Patrik
Nejlepší víkend /24×/
Mornštajnová, Alena
Hotýlek /23×/
Hartl, Patrik
Okamžiky štěstí /22×/
Mornštajnová, Alena
Tiché roky /21×/
Lednická, Karin
Šikmý kostel 2. /20×/
Körnerová, Hana Marie
Heřmánkové údolí /19×/
Mornštajnová, Alena
Slepá mapa /15×/
Váňová, Magda
Ať myši nepláčou /14×/
Hartl, Patrik
Prvok, Šampón, Tečka a Karel /14×/
Nejčastěji čtené knihy 2021 – oddělení pro děti
Bardugo, Leigh
Šest vran /6×/
Disney
Od pohádky k pohádce. Sofie první /5×/
Kinney, Jeff
Deník malého poseroutky 1. /5×/
Disney
Superkomiks 1. /4×/
Princezna na hrášku /4×/
Bardugo, Leigh
Griša 1. /4×/
Dahl, Roald
Matylda /4×/
Kinney, Jeff
Deník malého poseroutky 8. /4×/
Meadows, Daisy
Jasmínka, dárková víla /4×/
Cobb, Amelia
Ema a její kouzelná ZOO /3×/

KINONEKINO slouží svým návštěvníkům
již více než čtyři roky. Vedle běžného programu, který je nyní bohužel velmi omezen,
je ale filmová Kinokavárna na programu
každý měsíc. Filmy jsou promítány na technice ve formátu e-cinema spolu s kvalitním
zvukovým vybavením surround 7.1.
Plánské diváky nejvíce oslovují nové české komedie, ale i dramata a dokumenty.
V loňském roce byla právě Kinokavárna
jedním z mála programů, které jsme mohli
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v rámci protiepidemických opatření pořádat,
a nejinak je tomu i na začátku tohoto roku.
Uvedli jsme mnoho českých premiérových
filmů, které jsou nyní v nominaci na Českého lva. Patří mezi ně například film „Muž
se zaječíma ušima“ nebo film „Okupace“
a „Zátopek“. Tyto dva filmy mají po třinácti
nominacích na Českého lva a oceněné filmy bychom po vyhlášení cen v březnu rádi
znovu promítli.
Nyní si vás dovolujeme pozvat na únorové projekce, nabídku filmů jsme navíc již
na konci roku 2021 rozšířili o odpolední projekce pro dětského nebo seniorského diváka.
V úterý 15. 2. v 19:00 SHOKY &
MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE –
Shoky a Morthy jsou kamarádi od školních
let a zároveň youtubeři s našláplou kariérou.
Morthyho však už jejich dětinské pranky

přestávají bavit. Jedinou šancí, jak si napravit youtuberskou pověst, je společný plán
na „poslední velkou akci“. Shoky, Morthy,
Sára, svérázná lovkyně duchů Lucie a prodejce vysavačů (a neúspěšný youtuber) Radomil se vydávají po dálnici D1 na divokou
jízdu vstříc objasnění záhady Devíti křížů.
Ve středu 16. 2. v 19:00 JAK JSEM SE
STALA PARTYZÁNKOU – dokument
o Romech v odboji, kteří v boji za svobodu
položili své životy. Upadli do zapomnění
a zemřeli tak podruhé. Téma dokumentu
úzce souvisí s rodinou režisérky. Od své
babičky poznala příběh svého pradědečka, který byl romský partyzán. Kvůli jeho
participaci v odboji mu za války vyvraždili
šestičlennou rodinu a on sám skončil v koncentračním táboře.
Ve čtvrtek 17. 2. v 16:00 OCELOVÉ DÁMY

– v této pohodové komedii se tři postarší
sestry vydají na sebepoznávací cestu poté,
co 75letá Inkeri omylem zabije svého manžela pánví. Road movie, ve které věk už ani
není číslo.
Ve čtvrtek 17. 2. v 19:00 MUŽ ZBAVENÝ
TÍŽE – dílo Kamila Lhotáka představuje
jedno z největších dobrodružství moderního
umění 20. století. Režisér Josef Císařovský
se v dokumentu vydává po jeho stopách.
Hledá Lhotákovu tajemnou Ohradu snů
a také zkoumá jeho touhu zbavit se zemské
tíže.
Další podrobnosti ke kompletnímu programu KINANEKINA naleznete na www.kulturavplane.cz (včetně online předprodeje),
v kalendáři akcí, na webu města a na facebooku Kinonekino a Kultura v Plané.
Blanka Borůvková, odbor kultury

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, slepičky Green Shell typu Araukana a Dark
Shell typu Maranska. Stáří 16–20 týdnů, cena 199–245 Kč/ks
Prodej: 1. 3., 2. 4. 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

OBEC CHODSKÝ ÚJEZD
pronajme
nebytové prostory – pohostinství v domě čp. 45
(budova kulturního domu) v Nahém Újezdci
za účelem provozování hostinské činnosti
Jedná se o provozovnu částečně vybavenou, včetně
sociálního zařízení.
Počátek nájmu - možný ihned.
Doba nájmu – na neurčio s výpovědní lhůtou.
Bližší informace: osobně na Obecním úřadě v Chodském
Újezdě
telefonický kontakt: 374782245
mobilní telefon:
• pan starosta Václav Raba: 602547199
• pan místostarosta Milan Zajíc: 724240198

ŽALUZIE PETR VOJÁK
Nabízím montáž a opravy interiérových
žaluzií a sítě do oken proti hmyzu.
tel.: 605 172 501
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ÚNOR 2022 V PLANÉ

Všechny akce pro veřejnost se řídí aktuálními mimořádnými protiepidemickými opatřeními vydanými vládou ČR.

Datum

Čas

Název akce

Místo konání

Vstupné

út 1. 2.

14:00–16:00

ČAJ O DRUHÉ – první termín setkání nového komunitního programu pro veřejnost v knihovně. Akce je otevřená
i pro neregistrované návštěvníky knihovny.

Budova čp. 56,
odbor kultury
přízemí – čítárna

Vstup volný

st 2. 2.

13:00–15:00

DESKOBORCI – herní klub pro drsné děti. První setkání hráčů deskových her. Lze využít hry ve fondu knihovny
nebo přinést své vlastní oblíbené.

Budova čp. 56,
knihovna, oddělení
pro děti a mládež

Vstup volný

út 8. 2.

14:00–16:00

ČAJ O DRUHÉ – posezení u čaje pro všechny, kdo nejen rádi čtou, ale rádi se setkávají a podělí se o své vzpomínky,
zážitky nebo si jen nechají doporučit knihu na další týden.

Budova čp. 56,
odbor kultury
přízemí – čítárna

Vstup volný

út 8. 2.

16:00–17:00

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – „Jezevec Chrujda zakládá pěvecký sbor netopejrů“. Čtecí hodinka pro malé čtenáře
spojená s tvořivými aktivitami s knihovnicí Annou Práškovou.

Budova čp. 56,
knihovna, oddělení
pro děti a mládež

Vstup volný

st 9. 2.

18:00

Budova čp. 56,
odbor kultury
přízemí – čítárna

Vstup volný

po 14. 2.

13:00–15:00

TVŮRČÍ DÍLNY V KNIHOVNĚ na Valentýna. Valentýnské dárečky a přání vám pomůže vyrobit knihovnice Anna
Prášková. Materiál bude připraven pro všechny zájemce.

Budova čp. 56,
knihovna, oddělení
pro děti a mládež

Vstup volný

út 15. 2.

14:00–16:00

ČAJ O DRUHÉ – nový komunitní program knihovny pro veřejnost. Akce je otevřená pro všechny, takže i pro
neregistrované návštěvníky knihovny.

Budova čp. 56,
odbor kultury, sál
v podkroví

Vstup volný

út 15. 2.

19:00

SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE – dobrodružná komedie o kamarádech ze školních let, kteří se stali
youtubery s našláplou kariérou. Hrají: Štěpán Kozub a Jakub Štáfek. Režie: Andy Fehu. Délka 102 min. Přístupné od 12
let. ČR 2021.

KINONEKINO
filmová kinokavárna

90 Kč

st 16. 2.

14:00–16:00

DESKOBORCI – herní klub pro drsné děti. Setkání hráčů deskových her. K dispozici jsou hry z fondu knihovny nebo
si zájemci mohou přinést své vlastní oblíbené.

Budova čp. 56,
knihovna, oddělení
pro děti a mládež

Vstup volný

st 16. 2.

19:00

JAK JSEM SE STALA PARTYZÁNKOU – dokument o Romech v odboji, kteří v boji za svobodu položili své životy.
Upadli do zapomnění a zemřeli tak podruhé. Téma filmu úzce souvisí s rodinou režisérky V. Lackové. Délka 90 min.
Přístupné od 12 let.

KINONEKINO
filmová kinokavárna

90 Kč

čt 17. 2.

16:00

OCELOVÉ DÁMY – finská road movie. Pohodová komedie o třech postarších sestrách, které se vydají na sebepoznávací cestu poté, co 75letá Inkeri omylem zabije svého manžela pánví a plánuje ho pohřbít na zahradě. Délka filmu 92
min. Finsko 2020, režie: Pamela Tola.

KINONEKINO
filmová kinokavárna

110 Kč / 80 Kč

čt 17. 2.

19:00

MUŽ ZBAVENÝ TÍŽE – dílo Kamila Lhotáka představuje jedno z největších dobrodružství moderního umění 20.
století. Režisér Josef Císařovský se v dokumentu vydává po jeho stopách. Dokumentární film s hranými prvky. Hudba:
D. Koller. Délka filmu 70 min.

KINONEKINO
filmová kinokavárna

90 Kč

út 22. 2.

14:00–16:00

ČAJ O DRUHÉ – posezení u čaje pro všechny, kdo nejen rádi čtou, ale rádi se setkávají a podělí se o své vzpomínky,
zážitky nebo si jen nechají doporučit knihu na další týden.

Budova čp. 56,
odbor kultury
přízemí – čítárna

Vstup volný

út 22. 2.

15:00/17:00

PŘEDNÁŠKA LUCIE KORYŤÁKOVÉ „O VEVERKÁCH“, které s námi žijí ve městech, ale i v našich parcích a lesích.
Téma si připravila autorka, pracovnice CHKO Tachov, která o veverkách přijde osobně vyprávět.

Domy s pečovatelskou službou
Bohušova ul. /
Smetanova ul.

Vstup volný

út 22. 2.

16:00–17:00

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – „Jezevec Chrujda dobývá vesmír“. Čtecí hodinka pro malé čtenáře spojená s tvořivými
aktivitami s knihovnicí Annou Práškovou.

Budova čp. 56,
knihovna, oddělení
pro děti a mládež

Vstup volný

KŘEST KNIHY „KOUSAVÝ PES“ – román Jana Šíchy přináší témata k zamyšlení a přináší autorův pohled na některé
skutečné události. Jan Šícha pochází z Ústí nad Labem a nyní žije nedaleko Plané. Dlouhodobě se věnuje tématu
sudetských Němců.

PŘIPRAVUJEME
út 1. 3.

14:00–16:00

ČAJ O DRUHÉ – posezení u čaje pro všechny, kdo nejen rádi čtou, ale rádi se setkávají a podělí se o své vzpomínky,
zážitky nebo si jen nechají doporučit knihu na další týden.

Budova čp. 56,
odbor kultury
přízemí – čítárna

Vstup volný

ne 13. 3.

14:30

NEDĚLNÍ ČAJE – obnovení oblíbeného nedělní odpoledne s živou hudbou k tanci i poslechu. Pevně věříme, že nám
to již pandemická situace dovolí uspořádat.

KINONEKINO

50 Kč

Budova čp. 56,
odbor kultury, sál
v podkroví

20 Kč

PROBÍHÁ
út + čt

út 9:00–11:00
čt 9:00–11:00

DĚTI NÁS BAVÍ – zázemí herny pro všechny, kteří se chtějí setkávat v dětském kolektivu.

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) • 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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