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Budova radnice a domy, které stály na místě dnešní základní školy. Nedatováno. Zdroj facebook Obrázky Plané a okolí, Petr Frouz

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

v listopadovém čísle jsem vám představila
projekt Nápad pro Planou, jedná se o půlmilionovou částku z rozpočtu města, o jehož
využití rozhodujete přímo vy, plánští občané.
Do konce listopadu jste nám poslali 14 různých
nápadů, jak finance využít. Všechny jsme představili a diskutovali o nich 12. ledna při setkání
a jejich prezentaci v KINĚNEKINĚ. Seznámit
se s nimi můžete i na webu www.napadproplanou.cz. Některé bylo potřeba upravit tak,
aby je bylo možné realizovat. Všechny úpravy
jsme vždy konzultovali s jejich navrhovateli.
Výsledkem tohoto procesu je deset originálních nápadů, které jsou zařazeny do veřejného
hlasování, při kterém o jejich realizaci nyní
rozhodnete vy.
Od 1. března do 13. března máte možnost
vybírat nápad k realizaci z půlmilionu korun
vyčleněných na projekt Nápad pro Planou.
Jak na to? Otevřete webové stránky nápadu
www.napadproplanou.cz a vyberete si tlačítko

pro hlasování. Zde najdete všech deset nápadů, seřazených pod sebou. U každého z nich
je možnost dát kladný, nebo záporný hlas.
Každý z vás má možnost využít až tři pozitivní hlasy a jeden negativní. To znamená vybrat
až tři návrhy, které by se podle vašeho názoru
realizovat měly, a jeden, který si podle vás podporu nezaslouží.
Po rozdělení jednotlivých hlasů zadáte na konci
stránky číslo svého mobilního telefonu, na který vám přijde PIN. Po zadání PINu na webu
potvrdíte své hlasování a máte hotovo.
Nemáte přístup k internetu? Nevíte, jak na to?
Chcete poradit či pomoci? Přijít hlasovat můžete také do infocentra-knihovny. Tam vám
zaměstnankyně odboru kultury rády poradí
a pomohou vám. S sebou je potřeba mít mobilní telefon, bez toho hlasovat nelze!
K tomu, aby bylo hlasování platné, potřebujeme minimální počet hlasujících a to je v našem
případě minimálně 200 občanů. Proto prosíme

zapojte se a hlasujte. I návrh, který je poměrně
úspěšný, ale získá více než 25 % negativních
hlasů, nemůže být realizován, protože je dle
pravidel příliš kontroverzní. Pokud vyhraje
návrh, který má nižší rozpočet, postupuje k realizaci i další v pořadí, dokud není vyčerpána
vyčleněná částka 500 tisíc korun.
Nenechte si ujít příležitost spolurozhodnout
o této investici! Nápad pro Planou není jen
příležitost pro plánské občany více se zapojit
do rozhodování o části městského rozpočtu,
ale je i velmi významnou zpětnou vazbou pro
vedení města. Může se stát, že i návrh neúspěšný v hlasování, ale zajímavý a přínosný,
bude nakonec realizován z jiných městských
zdrojů. Měřítkem v takovém případě také je,
že získá jen málo negativních hlasů. Zapojte se,
hlasujte, spolurozhodujte o veřejném prostoru
a životě v našem městě. Děkuji velmi všem,
kteří se do hlasování zapojí.
Martina Němečková
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Bosý chodník

Dětská lanová dráha v Okružní ulici

Dětská lanová dráha v městském parku

Lezecká stěna ve Hvězdě

Webová 360° kamera Planá

Herní prvek ve Hvězdě

Podpora hnízdění rorýsů ve městě Planá

Gril s posezením ve městě Planá

Renovace centrálního hřbitovního kříže

Vodní rekreace na Městském rybníku v Plané
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Dotační program na pořízení domovní čistírny odpadních vod
Podstatná část území našeho města není napojena na centrální čistírnu odpadních vod.
Jedná se o všechny místní části a též i některá
okrajová území v k. ú. Planá u M. L. Občané žijící v tomto území mají odkanalizování
svých nemovitostí řešeno různým způsobem,
který ne vždy odpovídá zákonným požadavkům. Vědomi si tohoto faktu jsme se už v minulosti pokoušeli využít dotace na pořízení
domovních čistíren odpadních vod (DČOV),
poskytovaných Ministerstvem životního prostředí. Kvůli různým organizačním problémům tento úmysl nakonec nevyšel.
Proto padlo nyní rozhodnutí, abychom pořízení DČOV dotovali přímo z prostředků

Pozvánka pro seniory

města Planá. Během přípravy dotačního programu jsme zjistili, že podobné programy již
má řada obcí a měst, je to tedy docela obvyklý
postup.
V našem případě jsme se rozhodli poskytovat
dotace ex post, tedy až po vybudování čistírny a jejím uvedení do provozu. Maximální
částka je 90 % uznatelných nákladů a ne více
než 100 000 Kč. Podpořeny budou DČOV
uvedené do provozu po 1. 1. 2022, „v místech, kde nelze vybudovat centrální splaškovou kanalizaci“, jak to program definuje.
Určité podmínky musí splňovat jak žadatelé
(fyzické osoby, s trvalým bydlištěm v Plané),
tak i příslušné nemovitosti (určené k trvalé-

mu bydlení, s číslem popisným, aspoň jeden
člověk v nich musí mít trvalé bydliště). K žádosti je nutné kromě jiného doložit protokol
o uvedení do provozu, souhlasné vyjádření
vodoprávního úřadu, doklady o zaplacení,
prohlášení o likvidaci stávající jímky nebo
septiku. O přidělení těchto dotací bude rozhodovat zastupitelstvo.
Program byl schválen pro období 2022–2023.
Pro letošní rok je zatím v rozpočtu alokována
částka   500 000 Kč. Žádosti o dotaci je možné podávat od 1. 3. 2022. Dotační program
včetně příloh je k nalezení na úřední desce
města Planá.
Pavel Nutil, místostarosta

Z plánské farnosti
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nás nevede ke smutku, ale k naději. Půst
se spojit s paní Marií Dvořáčkovou (tel.
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Ve druhém čtvrtletí letošního roku započne také výstavba všech inženýrských sítí v tomto území.
cesty“, ve které si rozjímáním připomínáPavel Nutil, místostarosta
me utrpení Kristovo. Toto rozjímání bude
Marie Neubergová, členka klubu důchodců

každý postní pátek také v našem kostele.
Prožití postní doby pak by měla prohloubit
duchovní obnova, kterou vykonáme v naší
farnosti 2. dubna a při níž bude příležitost
k vykonání svátosti smíření.
Čtyřicetidenní postní dobu protínají dvě
události, při kterých je půst přerušen. Je to
19. březen, kdy slavíme svátek sv. Josefa,
snoubence Panny Marie, ochránce Církve
a také patrona České země, a 25. březen,
kdy devět měsíců před Vánocemi slavíme
Zvěstování Páně, den, kdy Anděl Páně
navštívil Pannu Marii a oznámil jí, že se
stane matkou Vykupitele.
Přeji Vám všem, aby půst byl přínosem
pro Váš osobní život a požehnáním pro
všechny.
Jiří Majkov, farář

Aukce pozemků u městského rybníka
V minulém čísle Plánského měsíčníku jsem
psal o připravované aukci šesti stavebních pozemků v prostoru mezi Tylovou ulicí a městským rybníkem.
Na lednovém jednání zastupitelstva byl
schválen záměr prodeje těchto pozemků
a rovněž aukční vyhláška a s ní související
dokumenty. Vše je k nalezení na úřední desce
města Planá. Informace byly rovněž zveřejněny na několika realitních serverech.

Ke každému ze šesti pozemků se bude konat
elektronická aukce. Aukce budou probíhat
ve dnech 25., 28. a 29. března, vždy v 16:00
a 19:00. O uzavření kupní smlouvy s vítězi
aukcí bude poté rozhodovat zastupitelstvo
na své schůzi dne 13. 4. 2022.
Ve druhém čtvrtletí letošního roku započne
také výstavba všech inženýrských sítí v tomto
území.
Pavel Nutil, místostarosta

• návštěvní služba zdravotních sester a lékaře
• pohotovostní linka zdravotních sester a lékaře 24/7
• zaškolení v ošetřování nemocného
• sociální poradenství a poradenství pro
pozůstalé
• 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

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
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AKTUALITY:
1. 1. – 16. 1. 2022 se v rámci České republiky konala tradiční Tříkrálová sbírka, pořádaná
Charitou ČR. Její výtěžek je v rekordní výši
73 163 Kč a pomůže hospici i charitě. Na koledu se pod koordinací Ivy Csanálosi vypravilo
9 skupinek skautů z 51. přední hlídky Royal
Rangers Tachov. Další tři skupinky byly sestaveny ve spolupráci s panem Zdeňkem Kropáčem z Dětského domova v Tachově. Pokladničku jsme umístili také na MěÚ Tachov, v Muzeu
Českého lesa, v České spořitelně v Tachově
a zázemí pro sbírku poskytla také Římskokatolická farnost Tachov. Děkujeme všem dárcům, zapojeným dobrovolníkům a organizacím
za podporu tradiční Tříkrálové sbírky. Dvě
třetiny z výtěžku poputují na podporu hospice. V rámci ČR se letos díky tříkrálové koledě
vysbíralo téměř 140 milionů korun.
Lucie Davidová, fundrasing

Úprava doby vymezení
nočního klidu
Dne 13. dubna 2022 stanoví Zastupitelstvo
města Planá na zasedání obecně závaznou vyhlášku k ochraně nočního klidu. Předmětem
této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší (v době od 22:00 do 6:00 je
každý povinen zachovat klid a omezit hlučné
projevy) nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.
Žádáme tímto všechny pořadatele, aby oznámení o termínech a názvech plánovaných
akcí, které překročí svým programem 22.
hodinu, zaslali do 31. března na e-mail kultura@muplana.cz.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Změny cen vodného
a stočného od 1. 3. 2022
Dodávku pitné vody a odvádění vod odpadních má v našem městě na starosti firma
Vodoservis Planá, s.r.o. Tuto činnost firma
provozuje na základě koncesní smlouvy, která platí od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2027. Prvotní
cena vodného a stočného byla vysoutěžena
v tzv. koncesním řízení. Ke změně cen může
dojít pouze z důvodů vyjmenovaných v koncesní smlouvě. O případnou změnu ceny
musí firma požádat vždy nejméně dva měsíce
předem.
Ke konci minulého roku Vodoservis Planá požádal o zvýšení ceny vodného a stočného. Nárůst cen je způsoben zvláště značným navýšením cen elektrické energie. Dále u vodného je
důvodem také   navýšení ceny za vodu předanou od firmy Vodárny a kanalizace Karlovy
Vary (voda z úpravny vody Svobodka), u stočného např. nárůst cen chemikálií pro úpravu
odpadních vod a zvýšení cen za skládkovné.
Od 1. 3. 2022 tak bude cena vodného 39,70 Kč
a stočného 30,32 Kč, vše za 1m3 včetně DPH.
Srovnání cen vodného a stočného v různých
městech ČR je možno nalézt například zde:
www.skrblik.cz/energie/voda/cena-vody/.
Pavel Nutil, místostarosta
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Názor zastupitele
Proč nehlasuji pro Mincovnu
S projektem „Založení muzea a kulturního
volnočasového prostoru v někdejší Šlikovské
mincovně“ je spojeno několik problémů, kvůli
kterým ho nemůžu podpořit.
Jsem přesvědčen, že tento projekt je postaven
na zcela neekonomických předpokladech.
Každý by si měl uvědomit, že zřídit takovéto
zařízení v tak zastaralé budově je ekonomicky zcela nerentabilní. Jde o budovu, která je
z provozních důvodů zcela nevyhovující – má
cca 1m tlusté zdi, je trvale podmáčena atd.
To znamená do budoucnosti značné náklady
na energie a také na údržbu. Pokud by se tento
projekt podařilo realizovat, bude to stát cca
80 milionů Kč.
Při získání předpokládaných dotací to
bude stále cca 20 až 40 milionů z vlastních
městských peněz, které bychom mohli využít na potřebnější projekty. Navíc je nutno
k těmto milionům připočítat každoroční provozní výdaje, které budou činit minimálně cca
2 miliony Kč (osvětlení, temperování, průvodci, …). Z hlediska ekonomického si myslím,
že pro město naší velikosti je to, s ohledem
na naše příjmy, velký luxus.
Jinou záležitostí je otázka samotného názvu
muzejní expozice, tj. Muzeum česko-německého soužití. Bude po pravdě připomínat, že
němečtí kolonisté, které k nám do Čech pozvali čeští králové, nás Čechy po staletí po-

stupně vytlačovali, až nás v roce 1938 z pohraničí úplně vyhnali. Všichni víme, že nebýt
vítězství Rudé armády u Moskvy, u Stalingradu atd., tak by se dnes už v Plané, ale i v celé
české kotlině česky nemluvilo.
Faktem je, že tzv. Mincovna je pouze nepatrná část této rozsáhlé budovy, která se může
chlubit tím, že se zde v polovině 17. století
razily mince, nicméně pouhých 40 let. Dalších
350 let byla tato budova pouhé obyčejné hospodářské stavení a je zcela jedno, zda to byl
pivovar, nebo sklad…
Osobně jsem přesvědčen, že bychom měli tento projekt ukončit a na půdorysu a při dodržení
výškových rozměrů stávající budovy postavit
nový, moderní obytný komplex s byty, ve kterém by se možná dala umístit i malá expozice, která by připomínala historii mincovny. To
by však v praxi znamenalo současnou budovu
zbourat. Jsem si dobře vědom toho, že je zapsána jako kulturní památka a že se nachází
v památkové zóně, ale myslím si, že by to bylo
jediné rozumné řešení pro město.
Kdyby před více než 100 lety existoval památkový úřad, památková zóna, tak by náměstí
v Plané neexistovalo v podobě, jaké ho známe dnes. Určitě by nebylo nové radnice nebo
základní školy na náměstí a neexistovaly by
další stavby, jako je např. budova tzv. Trioly
nebo základní škola Na Valech.  
Jan Teplík, zastupitel

Redakční rada Plánského měsíčníku požádala o názor paní Ilonu Dědovou, odbornici
na památky z MěÚ Tachov.
Objekt býv. pivovaru a mincovny, č. p. 26, Mezibranská ulice, st. p. č. 168 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní, je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR pod rejstříkovým číslem 106541
a je zároveň situován uvnitř památkově chráněného území městské památkové zóny Planá, která byla vyhláškou Ministerstva kultury
České republiky č. 476/1992 Sb. ze dne 10. 9.
1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst prohlášena za památkovou zónu.
Hodnota objektu Mincovny spočívá v jeho celku, který v hrubých konturách zaznamenává
stavební vývoj tohoto souboru staveb. Čitelnost
kompozičních záměrů jednotlivých fasád je již
dnes do značné míry rozostřena průběžnými

stavebními úpravami, které se odehrávaly vždy
na základě adaptace na nové užití.
Šlikovská mincovna byla zřízena počátkem 17. století na místě pozdně gotického
městského domu (jádro domu zachováno na
východní straně v suterénu a přízemí), úpravy
na pivovar proběhly koncem 18. a v polovině
19. století, další modernizace proběhla v závěru 19. století.
Protože se jedná o objekt celorepublikového
významu, dokumentující vývoj od pozdní gotiky do 20. století, považujeme z hlediska státní
památkové péče tento objekt za zcela výjimečný a jeho demolice v součinnosti s vybudováním nového komplexu na jeho místě je zcela
nepřípustná.
Ilona Dědová,
úsek památkové péče MěÚ Tachov

Z plánských kronik
(kronika města 1945–1966)
V březnu 1953 zemřeli dva diktátoři. Smutek
byl tehdy v celé republice povinný.
Kronikář Alois Lokajíček píše:
„Dne 5. března tohoto roku roznesla se
bleskurychle po městečku zpráva, že zemřel
maršál Sovětského svazu Josef Visarionovič
Stalin. Krátce nato byla vyzdobena aula střední školy v Plané, kde se sešli četní občané,
aby vzdali poctu tomuto hrdinovi druhé světové války.
Ještě nebyly sňaty z veřejných budov smuteční prapory, když přišla druhá zpráva, že
náhle, po velmi krátké nemoci zemřel pre-

sident republiky Klement Gottwald, dne 14.
března. Podruhé v několika dnech se sešli
občané v aule školy, kde promluvil zástupce
okresního výboru o životě a díle zesnulého.
V následujícím týdnu byla pak před budovou
gymnasia smuteční trisna. Účast na této smuteční slavnosti byla mohutná. Improvisovaný
katafalk byl obložen spoustou věnců a kytic.
Zástupci okresního výboru vzpomněli tu života a díla obou státníků, vůdců dělnického
hnutí. – Úmrtím presidenta republiky převzalo NS povinnost zvolit nového presidenta.“
Michaela Vrzalová, kronikářka
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Ocenění pro paní Mathildu Nostitzovou

Obecná škola v Plané, 2. třída, školní rok 1945-1946. Paní Mathilda Nostitzová je druhá zprava v druhé řadě.
Archiv Věry Boškové
Ve středu 19. ledna město Planá již podruhé
udělilo Ceny města Planá. Cena náleží těm,
kteří se zasloužili o rozvoj a dobré jméno
města nebo se aktivně podíleli na komunitním životě v Plané.
Za rok 2021 byli oceněny čtyři osobnosti neodmyslitelně spjaté s městem Planá. Ocenění
bylo uděleno paní Mathildě Marii Nostitz-Rieneck in memoriam, panu Miroslavu Kalašovi, panu Karlu Havlovi in memoriam a panu
Jaroslavu Šaškovi.
V tomto čísle Plánského měsíčníku vám přinášíme rozhovor s paní Renatou Hrádkovou,
zástupkyní Nadačního fondu Mathilda, která
přebírala Cenu města Planá udělenou paní
hraběnce Mathildě Nostitzové.
Jak se daří nadaci v této době?
Já doufám, že dobře. Paní hraběnka byla tváří a dobrou duší nadace. Přinášela podněty,
dělila se o bohaté zkušenosti a také měla
kontakty, které neváhala použít pro dobro
nadačního fondu. U zrodu nadačního fondu
stála hraběnka Mathilda a Luboš Krapka,
který nadaci řídí dodnes. Nadační fond žije
díky štědrým sponzorům a také jednotlivým
soukromým dárcům. Všem patří velký dík.
Na stránkách nadace jsem viděla, že lidé
mohou podpořit nadaci i DMSkou.
Ano, to docela dobře funguje. Pro nadaci je
důležitá propagace její činnosti v každém médiu, ať už je to spot v televizi, nebo článek
v časopise.
Kromě finanční pomoci, lze pomoci nějak
jinak?

Největší pomoc je právě ta finanční. V potravinovém řetězci máme umístěnou veřejnou sbírku – kasičky v podobě bílého psa. Je úžasné vidět, že lidé jsou všímaví a drobnými finančními
dary přispívají. Takto získané peníze pomáhají
našim nevidomým spoluobčanům při pořízení
kompenzačních pomůcek, např. i vodicího psa.
Podpořit nás může každý také koupí kalendáře, který každoročně vydáváme. Pořádáme také
golfový turnaj a další charitativní akce, jejichž
výtěžek putuje na nákup hudebních nástrojů
pro nevidomé. Více informací najdete na našich webových a facebookových stránkách.
Je dostatek vycvičených pejsků pro vaše
klienty?
První fázi života štěňata prožijí u předvychovatelů. Tito skvělí dobrovolníci naučí pejsky
základním dovednostem. Až pak si je převezmou zpět kolegyně – instruktorky odborného
výcviku – a naučí je všemu, co musí vodicí
pes zvládat. Pejsci v průběhu dospívání také
prochází přísnou veterinární kontrolou. Ing. Jasenovcová, vedoucí výcviku, eviduje všechny
žadatele, kteří mají zájem o pořízení vodicího
psa.
Jak jste se s paní Nostitzovou poznaly?
Poznaly jsme se v nadačním fondu, kam jsem
nastoupila do pracovního poměru.
Mohla byste nám vyprávět nějakou vaši
vzpomínku na paní Nostitzovou?
Vzpomínek je dost. Vybavuji si naše první
setkání a vřelost, s jakou mne paní hraběnka
přivítala. Velmi si vážila práce celého kolektivu. Já osobně mám na paní Mathildu jen ty

nejlepší vzpomínky. Všechno, co dělala, bylo
od srdce s vysokou mírou empatie.
Co pro vás znamená práce v nadaci?
Je to charita, je to pomoc, ale především práce,
která dává smysl.
Kde si cenu vystavíte?
Vystavíme ji v kanceláři. A samozřejmě se
na našich webových stránkách pochlubíme,
aby lidé věděli, že Planá na paní hraběnku nezapomněla.
Děkuji za rozhovor.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Archiv Renaty Hrádkové
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Spejbl, Hurvínek a nezvaný host v Plané
V neděli 3. dubna přivítá KINONEKINO
všem dobře známé Divadlo Spejbla a Hurvínka s představením Hurvínek a nezvaný host.
Srdečně zveme všechny diváky od 4 do 104 let
na tuto legendární českou loutkovou dvojici,
které dal před více než sto lety život loutkář
Josef Skupa.
O představení: „Představte si, že u vás jednoho
dne zaklepe nezvaný host. Nejenže je nezvaný,
ale navíc je úplně jiný než kdokoliv a cokoliv,
co znáte.  A to se přesně stane u Spejblů. Z ničeho nic u nich bydlí Člunozobec a Spejbl s Hurvínkem jsou rázem podnájemníci ve vlastním
bytě.  Protože má Člunozobec opravdu nezvyklé potřeby a rituály, není možné s ním společný prostor sdílet. Jenže Člunozubec všechno
ví, všude byl a neplatí na něj žádné logické
argumenty, se kterými na něj Spejbl vyrukuje.
Zato Hurvínek, ten si ví vždycky rady, na něj
je i Člunozobec krátký, anebo je to naopak?“
KINONEKINO, neděle 3. dubna v 15:00
a v 17:00. Představení mělo premiéru 1. 6.
2021. Délka představení je 50 minut a je hrané
bez přestávky. Vstupné 160 Kč/120 Kč (děti do
12 let). Předprodej na www.kulturavplane.cz
nebo v plánském infocentru, nám. Svobody 56.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Březen – Měsíc knihy
V městské knihovně, jak v oddělení pro dospělé čtenáře, tak v oddělení pro děti a mládež, se pravidelně každý měsíc koná několik
akcí, které jsou určeny pro širokou veřejnost.
Čaj o druhé se koná každou středu od 14:00
do 17:00 v přízemní čítárně v oddělení pro
dospělé čtenáře. Tento nový komunitní program je určen pro všechny, kteří nejen rádi
čtou, ale rádi se setkávají a podělí se o své
vzpomínky, zážitky nebo si jen nechají
doporučit knihu.
Tvůrčí dílny jsou pro vás připraveny vždy
první pondělí v měsíci v oddělení pro děti
a mládež od 13:00 do 15:00.
Deskoborce (setkání hráčů deskových her)
můžete navštívit každý sudý týden ve středu
od 14:00 do 16:00 v oddělení pro děti a mládež. Využít můžete hry z fondu knihovny, ale
také si můžete přinést své vlastní z domova.
Čtení pro nejmenší můžete navštívit každý
lichý týden v úterý od 16:00 do 17:00 v podkrovním sále. Čtecí hodinka je vždy doplněna
tvořivými a hravými aktivitami tak, aby se
čtení i pro nejmenší čtenáře stalo příjemnou
aktivitou.
Všechny výše uvedené akce jsou přístupné
zdarma registrovaným i neregistrovaným návštěvníkům knihovny.
Pravidelně se také koná v podkrovním sále
akce s názvem Děti nás baví, herna je určena
pro všechny, kteří se chtějí setkávat v dětském kolektivu. Tato akce se koná každé
úterý a čtvrtek od 9:00 do 11:00. Vstupné je
20 Kč na osobu.
Anna Prášková, knihovnice

Fotografie z představení. Archiv Divadla Spejbla a Hurvínka

Setkání s malířkou snových světů
V malé vesničce u Plané v útulném domečku, který je zároveň jejím ateliérem, žije
a tvoří malířka Jarmila Krynická. Nevybrala si zdejší kraj náhodou, táhlo ji to sem
odjakživa, tak jako nás to všechny táhne
do míst, kde jsme prožili ty nejkrásnější
chvíle mládí. Narodila se sice v Plzni, ale
právě mladá léta prožila na statku v Ústí
u Kočova. A Pavlovice jsou odtud jen kousíček. Tady uprostřed přírody nachází klid
pro své malování. Ale není to jen krajina,
kterou se inspiruje.
Obrazy z cyklu město
Zavedou vás do známých plzeňských zákoutí, která najednou uvidíte jinýma očima,
a přitom se do vás neodbytně vkrádá pocit,
že tohle přece znáte, to už jste někdy viděli,
tam jste byli. Div že necítíte vůni té chvíle.
To je zázrak Jarmiliných obrazů, připomenutí něčeho dávného, blízkého, co chováme někde hluboko v duši a na co jsme už
málem zapomněli.
Květiny, moře a andělé
Další oblíbená témata, ke kterým se malířka často vrací. Její velkoformátové obrazy
s květinami a ptáky či mořskou krajinou
zdobí interiéry a andělé. Ti přinášejí něco
mezi nebem a zemí, něco, co nelze uchopit, ale každý po tom touží. A tak si možná
povzdechnete: „To bych chtěl také umět.“
Zkuste vzít paletu...
Nemusíte začínat sami. Jarmila Krynická
totiž pořádá kurzy pro všechny, kteří by
chtěli začít malovat. A nezáleží na tom,
kolik vám je. Ty nejbližší jsou pro seniory
a budou se konat v domově s pečovatelskou

službou ve Smetanově ulici v Plané. Ale určitě nebudou poslední. A jak se přihlásit?
Malířku můžete kontaktovat na
telefonním čísle 605 501 008. Nebo se
během března zastavte na náměstí Svobody, kde ji v některých dnech s paletou
zastihnete osobně. Ostýcháte se? Nemusíte.
Stačí, když se budete řídit Jarmiliným heslem: Skoč a teprve potom roztáhni křídla.
Eva Hořánková, kamarádka

Foto: Martina Sihelská
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Koncert Evy Burešové
ve výši 450 Kč můžete zakoupit online
na www.kulturavplane.cz nebo v plánském
infocentru, odbor kultury, nám. Svobody
56.
Blanka Borůvková, odbor kultury

Knižní tip

Česká zpěvačka, herečka a dabérka bude
hostovat v Plané. Znáte ji ze seriálů ZOO,
Slunečná, Gympl s (r)učením omezeným
nebo Modrý kód. Úspěšně prošla soutěží
Česko Slovensko má talent a Tvoje tvář má
známý hlas, kde působila i jako porotkyně.
Účinkovala v muzikálech Jesus Christ Superstar, Hamlet, Dracula, Čas růží, Cyrano
a dalších, hrála v Zimní pohádce v rámci
Shakespearovských slavností. Jako zpěvačka vystupuje v doprovodu kytaristy Kryštofa Tomečka. Její píseň Malý princ se během
týdne v hitparádě Frekvence 1 dostala na
1. místo a klip k této písni se drží mezi nej-

sledovanějšími na Youtube. Díky svojí popularitě se stala významnou influencerkou,
nedávno dosáhla počtu 440 tisíc sledujících.
Se zpěvem začala v operním studiu v Národním divadle moravskoslezském, kam ji
přivedli její rodiče. Vystudovala konzervatoř a poslední dva roky se intenzivně věnuje tvorbě vlastních písniček, spolupracuje
např. s Vaškem Noidem Bártou. V roce
2021 se umístila na třetím místě v anketě
Zlatý slavík v kategorii zpěvaček.  
Srdečně vás zveme na koncert této zajímavé mladé zpěvačky ve středu 11. května od 19:30 do KINANEKINA. Vstupné

Natasha Lesterová, Skříň plná Diora, Metafora, 2020, 470 s.
Kniha Skříň plná Diora skrývá příběh
přátelství třech žen, jejichž životy spojila válka. Nechybí zde napětí, odvaha,
romantická láska, ale také postupně se
rozplétající tajemství. „Módní restaurátorka Kat Jourdanová v domě milované
babičky nachází schovaný šatník plný neocenitelných Diorových šatů. Pátrání po
jejich původu odhaluje události staré více
než šedesát pět let. Dotýká se nejen osudů pilotky, která v roce 1939 narukovala
ke Královskému letectvu, ale i samotného
návrháře Christiana Diora, který po válce
v Paříži představil svou první extravagantní kolekci stylu New Look.“
Tato kniha si zaslouží nejen vysoké hodnocení čtenářů na webu Databáze knih,
ale i vaši pozornost. Přijďte si ji půjčit do městské knihovny a zároveň si
také nenechte ujít druhou knihu Natashy
Lesterové Pařížská švadlenka.  
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Sbírka děl výtvarného umění města Planá
Představujeme vám Adolfa Borna

Výstava Adolfa Borna proběhla v Galerii
ve věži 28. 6. – 31. 7. 1997.
Malíř, kreslíř, ilustrátor, animátor, karikaturista, scénograf a kostýmní výtvarník
Adolf Born se narodil 12. června 1930
v Českých Velenicích v okrese Jindřichův
Hradec. Zemřel ve věku 85 let 22. května
2016 v Praze.
Adolf Born studoval výtvarnou výchovu
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy,
poté přešel na Vysokou školu uměleckoprů-

myslovou a na Akademii výtvarných umění.
Adolf Born byl celoživotní monarchista.
Ačkoli narozen v roce 1930, mluví o době
před rokem 1918 jako o etapě svého života, do které by se chtěl vrátit. Na rakousko
-uherskou tradici a secesní módu navazoval
ve své tvorbě – kypré ženské tvary, záliba
v historických kloboucích, turecké motivy.
Ovšem to vše se smyslem pro sarkastický
humor a schopnost udělat si legraci sám ze
sebe.
Již v roce 1960 byla jeho díla, za něž dostal
mnoho cen, vystavována po celém světě.
V roce 1974 byl jmenován na světové výstavě v Montrealu karikaturistou roku a zasloužilým umělcem v roce 1988. V roce
2003 získal medaili Za zásluhy I. stupně
a o deset let později, v roce 2013, získal
Cenu za celoživotní přínos animovanému
filmu na mezinárodním festivalu animovaných filmů. Také je rytířem francouzského
Řádu umění a literatury.
Adolf Born ilustroval téměř 230 knih
a mnoho přebalů. Mezi nejznámější a nejpopulárnější knihy, které ilustroval, patří
Mach a Šebestová, Kytice, Válka s mloky, Robinson nebo Pipi Dlouhá punčocha.
Ve filmovém odvětví je znám od roku 1976,
kdy vznikl první příběh dvou školáků Macha a Šebestové.

Ve Sbírce děl výtvarného umění města Planá se nachází jeho barevná grafika s názvem
Vernissage.
Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Born
https://www.narodni-divadlo.cz/cs/profil/
adolf-born-1594197
https://www.idnes.cz/revue/spolecnost/
nostalgicky-monarchista-adolf-born.
A030204_212239_lidicky_pol
https://www.ceskatelevize.cz/porady/tema/
adolf_born/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Born#/
media/Soubor:Adolf_Born.jpg
Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury

Vernissage
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Poděkování i prosba

Archiv Věry Boškové

Úspěch plánských šachistů

Chtěla bych touto cestou poděkovat dnes už
více než stovce přátel, žáků i známých za zapůjčení fotografií ze školních let v plánských
základních školách.
Zároveň prosím, pokud máte doma uloženy
školní fotografie Vás, Vašich maminek či babiček z let 1945–1960, o jejich zapůjčení k oskenování, abych mohla doplnit svoji sbírku. Vše
v pořádku vrátím. Z těchto let mám zastoupené
hlavně ročníky 1941, 1942, 1943. Pokud přidáte i snímky mladších ročníků, budu také ráda.

Tyto „poklady“ můžete přinést do Nerudovy ulice 443 mně osobně nebo do infocentra (budova odboru kultury č. p. 56, kde sídlí
také knihovna). Obálku prosím označte svým
jménem kvůli možnosti vrácení (telefon, příp.
adresa).
Přeji hezké vzpomínání nad znovuobjevenými
fotografiemi a předem děkuji všem, kteří mi
umožní také se nad nimi radovat.
Věra Bošková, sběratelka

V nové školce

Foto: Nika Vivodíková
Foto: Štefan Kapolka
Dne 22. 1. 2022 se šachový kroužek DDM
při ZŠ Planá zúčastnil šachového turnaje, který pravidelně pořádá Krajský šachový svaz
Plzeň pod názvem Klatovská věž. V silné
konkurenci se naši žáci neztratili a vybojovali
spoustu bodů za vítězství za jednotlivá utkání.
Turnaje se zúčastnili Jan Matějovský, Štěpán
Šafařík, Ivana Nejedlá, Šimon Dobiáš a Miloslav Kubálek. Moc děkujeme zúčastněným
žákům a jejich vedoucímu za reprezentaci  
a držíme jim palce do dalších soutěží.
Michaela Brůhová, vedoucí DDM

Zápis do prvních tříd ZŠ
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2022/2023
se bude konat ve čtvrtek 7. dubna 2022
od 14:30 do 18:30 v budově ZŠ Na Valech.
K zápisu se dostaví děti narozené v období
od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského
roku.Rodiče k zápisu vezmou svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte. Pokud rodiče budou
žádat o odklad školní docházky, musí doložit:
zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze speciálního pedagogického centra
a zprávu odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Bližší informace o průběhu zápisu budou zveřejněny na webových stránkách
školy www.zs-plana.cz od 21. 3. 2022.
Blanka Iccacová,
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň ZŠ

Poslední den v lednu se nám podařilo přivítat
děti v nově rekonstruované školce. Tato rekonstrukce probíhala dlouhých osm měsíců.
Děti musely docházet do náhradních prostor
a celkově chod v obou školkách byl složitý
a náročný.
Stálo to za to. Školka je krásná, čistá a především funkční. Všichni jsme nadšeni. Samozřejmě je třeba doladit ještě výzdobu a doplnit maličkosti, které chybí.
Ráda bych poděkovala vedení města Planá za podporu celého projektu a uvolnění
financí na tak velkou, ale potřebnou rekonstrukci. Děkuji všem zaměstnancům obou

školek za trpělivost a odvedenou práci.
Vedení základní školy a vychovatelkám
školní družiny. Děkuji rodičům za pochopení
a vstřícnost. Také všem rodičům a hasičům,
kteří nám pomohli při stěhování ze školky
a zase zpět. Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na zdárném dokončení celé přestavby.
Určitě se rádi pochlubíme, jen potřebujeme
trochu času. Kromě současné situace, která
nám není nakloněna, je potřeba se trochu „zabydlet“. Na červen pak pro vás připravujeme
den otevřených dveří, kdy budete mít možnost s námi společně sdílet radost.
Lenka Vivodíková, ředitelka MŠ

SŠŽ Planá uveřejnila na svých stránkách podmínky
přijímacího řízení žáků na š. ř. 2022/2023
S růstem potřeb firem a možností zaměstnání v našem regionu rostou i nároky na školní
vzdělávání a na včasné zajištění informovanosti žáků a rodičů o přijímacích zkouškách
a potažmo o otevření nových učebních oborů.
Jak nám sdělila zástupkyně ředitele školy pro
teoretickou výuku Mgr. Dana Buchartová:
„Vedení naší školy ve spolupráci s Odborem
školství Plzeňského kraje v těchto dnech zveřejnilo na svých stránkách aktuální informace k přijímacímu řízení žáků ve školním roce
2022/2023. Nabízíme přijetí do 11 učebních
oborů – do jednoho dvouletého a deseti tříletých, kterými jsou: pokojská, kuchařské
práce, malířské a natěračské práce, tesařské
práce, zednické práce, pečovatelské služby,
krejčí, ošetřovatel, cukrář, operátor skladová-

ní a spojový mechanik pro IT a dále ke studiu maturitní nástavby podnikání. Speciální
záležitostí je také přijetí do jednoleté školy
praktické pro zdravotně znevýhodněné žáky,
kde se naučí zvládat základní životní dovednosti, což jim dovoluje překonat jejich handicap a uplatnit se ve společnosti. Myslím, že
nabídková paleta výučních oborů je na naší
SŠŽ velmi pestrá, a prosíme zájemce o studium, aby se s podmínkami přijetí seznámili
a zaslali své přihlášky co nejdříve. Vždyť první kolo bude již brzo uzavřeno a o nepřijetí
vyrozumíme do 30. dubna.“
Na www.sszplana.cz se také v případě zájmu
nabízí kontakt k osobně zaměřené návštěvě
školy po předchozí telefonické domluvě.
Vladimír Kasík, učitel
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ŽALUZIE PETR VOJÁK
Nabízím montáž a opravy interiérových
žaluzií a sítě do oken proti hmyzu.
tel.: 605 172 501

V březnu 500,- Kč za kompletní vozidlo

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

Poskytujeme pronájem pojízdného pódia 6x6m, ozvučení,
osvětlení a streamování pro Vaši sportovní/ kulturní/ společenskou akci. Dále nabízíme natáčení video záznamů
(např. absolventských koncertů, plesů, svateb, přednášek).
tel.: 602 680 390

matous.pilny@gmail.com

www.matysound.cz
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BŘEZEN 2022 V PLANÉ
Návštěvníci akcí jsou povinni dodržovat aktuální ochranná opatření vlády ČR.

Datum

Čas

Název akce

Místo konání

Vstupné

po 7. 3.

13:00–15:00

TVŮRČÍ DÍLNY V KNIHOVNĚ – výroba květin z papíru s knihovnicí Annou Práškovou. Materiál bude připraven pro
všechny zájemce.

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

Vstup volný

st 9. 3.

14:00–16:00

DESKOBORCI – herní klub pro drsné děti. Setkání hráčů deskových her. Lze využít hry z fondu knihovny nebo si
přinést hry vlastní.

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

Vstup volný

ne 13. 3.

14:30

KINONEKINO

50 Kč

út 15. 3.

16:00–17:00

Budova čp. 56, sál
v podkroví

Vstup volný

út 22. 3.

19:00

KINONEKINO –
Kinokavárna

100 Kč

st 23. 3.

14:00–16:00

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

Vstup volný

st 23. 3.

19:00

KINOKAVÁRNA – nový český film sjednáváme s distributorem. Sledujte aktuální informace na www.kulturavplane.cz.

KINONEKINO –
Kinokavárna

čt 24. 3.

17:00

MYŠI PATŘÍ DO NEBE – animovaný film o malé myšce a velkém lišákovi pro ty nejmenší, ale i větší a velké diváky.
ČR, Francie, Polsko, Slovensko, 2021. Délka filmu 87 minut.

KINONEKINO –
Kinokavárna

90 Kč

čt 24. 3.

19:00

POSLEDNÍ ZÁVOD - legendární příběh Hanče a Vrbaty. Výpravné drama přiblíží tehdejší události z mrazivých
hřebenů Krkonoš tak, jak se opravdu staly. Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha. Režie: T.
Hodan. Hrají: K. Hádek, J. Bárdos, M. Adamczyk. Přístupné od 12 let. Délka filmu 95 minut. PREMIÉRA!

KINONEKINO –
Kinokavárna

120 Kč

so 26. 3.

14:00

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA s Miroslavem Tréglerem, Jaroslavem Michálkem a Petrem Uhlíkem po starých,
památných a jiných zajímavých stromech v Plané a jejím okolí.

Sraz na nám.
Svobody u budovy
čp. 56

Vstup volný

ne 27. 3.

16:00

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 – příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu
nešikovného prince Jakuba. A po letech… z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Délka filmu 100 minut.

KINONEKINO –
Kinokavárna

120 Kč

po 28. 3.

19:00

KINOKAVÁRNA – nový český film sjednáváme s distributorem, sledujte aktuální informace na www.kulturavplane.cz.

KINONEKINO –
Kinokavárna

út 29. 3.

16:00–17:00

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – čtení z knížky „Barevný svět“ autora Jaroslava Kratěny. Čtecí hodinka pro malé čtenáře
spojená s tvořivými a pohybovými aktivitami.

Budova čp. 56,
sál v podkroví

Vstup volný

NEDĚLNÍ ČAJE – po dlouhé pauze je tu opět oblíbené nedělní odpoledne s živou hudbou k tanci i poslechu. Hraje
JH band. Vstupné zahrnuje malé občerstvení.
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – čtení z knížky „Oskarovy barvy“ autora Kašmira Huseinoviće. Čtecí hodinka pro malé
čtenáře spojená s tvořivými a pohybovými aktivitami.
ZÁTOPEK – výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný jednomu z největších světových atletů všech dob
Emilu Zátopkovi. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce. Hrají: Václav Neužil,
Martha Issová a další. Délka filmu 131 minut.
DESKOBORCI – herní klub pro drsné děti. Setkání hráčů deskových her. Lze využít hry z fondu knihovny nebo si
přinést hry vlastní.

PŘIPRAVUJEME
ne 3. 4.

15:00 + 17:00

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA – Hurvínek a nezvaný host. Rodinné představení legendárního loutkového
divadla pro diváky od 4 do 104 let. Délka představení 50 minut.

KINONEKINO

160 Kč / 120 Kč
(děti do 12 let)

pá 22. 4.

18:00

LADISLAV VÍZEK – beseda s legendárním fotbalistou, který reprezentoval Československo v letech 1977–1986.
Besedou s autogramiádou provází Václav Chaloupek.

KINONEKINO

180 Kč

st 11. 5.

19:30

EVA BUREŠOVÁ KONCERT – česká zpěvačka, herečka a dabérka. Znáte ji ze seriálů ZOO, Slunečná nebo Modrý
kód. Úspěšně prošla soutěží Česko Slovensko má talent a Tvoje tvář má známý hlas. V roce 2021 se umístila na třetím
místě v anketě Zlatý slavík v kategorii zpěvaček.

KINONEKINO

450 Kč

PRAVIDELNĚ
úterky, čtvrtky

9:00–11:00
9:00–11:00

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

Budova čp. 56, sál
v podkroví

20 Kč

středy

14:00–17:00

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

Budova čp. 56,
knihovna, přízemí –
čítárna

Vstup volný

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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