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Zprávy z města
Plánští zastupitelé se sejdou na svém 25.jednání 4.listopadu. Na programu bude
souhrnná zpráva o školských zařízeních v Plané, návrh pátých úprav rozpočtu města na rok
2009, nástin investičních akcí města v roce 2010 a majetkoprávní záležitosti. Zastupitelé také
dostanou k seznámení návrhy obecně závazných vyhlášek omezujících požívání
alkoholických nápojů a užívání zábavní pyrotechniky v některých částech města.

Potvrzení o přijetí daru
Veřejnost byla informována již v minulém čísle Plánského měsíčníku, že na MěÚ
v Plané probíhá veřejná sbírka, jejímž účelem je shromáždění prostředků na opravu střechy
fary po požáru. Občané mohou využít pro finanční dar pokladničku v přízemí radnice dveře č.
3, nebo zaslat peníze na zvláštní účet, jehož číslo je 749381319/0800.
Dar zaslaný na veřejnou sbírku může poskytovatel odečíst dle zákona č. 586/1992 od
základu daně. Potvrzení o přijetí daru vydá občanům vedoucí finančního odboru ve II. patře
MěÚ v Plané – dveře č. 15.

Potřebujete novou nádobu na odpad?
Při koupi je třeba prověřit, zda nádoba odpovídá normě, zda mj. půjde uchytit ve
vyklápěči sběrného vozu komunálního odpadu. Na trhu se totiž objevují nádoby , které
normě neodpovídají a jsou popsány jako popelnice. Tyto nádoby nemůže svozová firma
z technických důvodů vysypat.
Budete-li mít pochybnosti při výběru správné nádoby, obraťte se s dotazem na firmu
Ekodepon Černošín, tel. 374 616 995, která zajišťuje svoz u nás v Plané, a ochotně odpoví.
E.Čermáková, OŽP MěÚ Planá

Víte, že ….
… na webu Města Planá www.muplana.cz je hned na úvodní stránce založena
návštěvní kniha? Občané do ní mohou zasílat své dotazy, návrhy, připomínky atd. ke všemu,
co je v našem městě zajímá, co se jim líbí, případně trápí. Dosud je zaregistrováno 52 návštěv.
V říjnu t.r. bylo na stejném webu na základě požadavku plánského zastupitelstva zkušebně
otevřeno diskusní fórum. Zájemci o vstup do tohoto fóra se zaregistrují a pak již mohou poslat
svůj diskusní příspěvek. K dispozici jsou 4 témata – dotazy, názory, upozornění na
nedostatky, podněty ke zlepšení. Jak návštěvní knihu, tak diskusní fórum správce webu každý
den prohlíží a na příspěvky dle možností okamžitě reaguje. Teprve čas a zájem o využívání
obou informačních produktů ukáží, který z nich je lepší, zda zachovat oba anebo jeden z nich
zrušit.

Čištění chodníků

Až do letošního roku platilo, že za čištění chodníku (především v zimním období)
odpovídá majitel nemovitosti (domu nebo pozemku) přilehlé k chodníku. Podle nové
zákonné úpravy přešla tato odpovědnost na majitele chodníku. Těmi jsou v převážně většině
obce. Platí to i v Plané.Pro město údržbu komunikací, tedy i chodníků, zajišťuje firma Plánské
služby, s.r.o. Převážnou část chodníků uklízela již dříve, nyní by měla uklízet všechny. To
samozřejmě znamená také růst nákladů, které bude muset město uhradit. Když se o tomto
vedla diskuse se zákonodárci, jejich námitka byla, že města mohou upravit výši daně
z nemovitosti a z takto získaných prostředků vyšší náklady na čištění uhradit. Město Planá
zatím daň z nemovitosti ponechalo v základní výši; možnosti navýšit ji městským
koeficientem nevyužilo. (Něco jiného bude navýšení této daně ze zákona podle schváleného
„balíčku ministra financí“ k řešení dopadů ekonomické krize). Nastávající zima ukáže,pokud
tedy bude padat sníh, na kolik to všechno přijde. V případě razantního nárůstu nákladů bude
muset město peníze ubrat jinde nebo najít nové finanční zdroje.V úvahu by pak možná přišlo i
zvýšení daně z nemovitosti.
(MM)

Oslavy kina pokračují
Týden, ve kterém se zahájily oslavy padesáti let kina v Plané, byl opravdu úspěšný.
Výstava kreseb dětí, herci, režisér a kino plné dětí i dospělých. To je dobrý začátek. Ovšem
pouze začátek. Hlavní OSLAVY jsou před námi.
V průběhu Dětského festivalu vycházel každý den FESTIVÁLEK, který informoval o
veškerém zajímavém dění. A bylo o čem psát. Snad proto jsme se rozhodli vydávat do konce
roku „staršího bratříčka" s názvem BIJÁSEK, který bude vycházet sice nepravidelně, ale
často. První číslo najdete v příloze tohoto PLÁNSKÉHO MĚSÍČNÍKU. Další budou
distribuována osobně a také je budete moci vidět na webových stránkách města. Jeden
pozdrav na závěr. V prosinci chce do Plané opět zavítat Jiří Mádl, kterému se v Plané líbilo a
rád se sem vrátí.
Jiří Kalaš

Povinná výměna řidičských průkazů
Všichni majitelé řidičských průkazů vydaných od 1.ledna 1994 do 31.prosince 2000
jsou povinni je vyměnit za nové a to do konce příštího roku, tj. 31.12.2010. Rozhodující pro
výměnu ŘP je datum jeho vydání, nikoliv jeho typ. Čím dříve o výměnu majitel požádá,tím
lépe – vyměnit by se mělo přes milión průkazů a zatím je jich vyměněno minimálně. O
výměnu se žádá na úřadu s rozšířenou působnosti (podle místa trvalého bydliště majitele ŘP),
v našem případě tedy na MěÚ Tachov. Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti
(občanský průkaz nebo pas), jednu fotografii a stávající řidičský průkaz. Tato povinná
výměna je bezplatná. Nový ŘP bude vydán do 20 pracovních dnů (v případě nutnosti do 5 a to
po zaplacení poplatku 500 Kč). Nechcete-li koncem příštího roku strávit na chodbách úřadu
v Tachově hodiny čekání, neváhejte a konejte! (MM)

Město prodá…
Nabízíme k prodeji nalezený mobilní telefon NOKIA. Nový majitel jej musí nechat
odblokovat. Cena 200 Kč. K doptání v kanceláři odboru správy majetku a investic v přízemí
radnice, dveře č.3.

Dobročinný koncert se vydařil
Podzimní odpoledne 25.října t.r. bylo poznamenáno značným pohybem občanů
v prostorách kolem kostela v Planá. Probíhala zde charitativní akce – koncert, jehož se
zúčastnily dva pěvecké sbory – Fontána z Mariánských Lázní a Koztlivec z Tachova. Jejich
vystoupení si přišla poslechnout řada občanů Plané a okolí i z partnerského města
Tirschenreuth. A hlavně všechny spojovala dobrá myšlenka – přispět na obnovu shořelé
střechy fary.
A jak se dílo podařilo? Do připravené pokladničky přítomní vložili 41.633 Kč a 155
Eur.
Tak vysokou částku nikdo jistě nepředpokládal. Je třeba ale uvést, že víc než polovinu
této částky představoval dar neznámého dárce. Výsledek sbírky , do které přispěli i přátelé
z Tirschenreuthu a účinkující, je krásným příkladem solidarity a ukázkou dobra v lidech a
všem organizátorům, účinkujícím i přítomným patří velké poděkování.
Kéž ten hezký pocit ze snahy jakékoli pomoci pro potřebnou věc hřeje všechny dárce
i do dalších dnů.

Bude se vypínat
Dne 24.11.2009 bude od 7.30 do 9.00 a od 9.30 do 11 hod. přerušena dodávka
elektřiny do Pavlovic-Na Drahách. V této době bude provedena revize trafostanice.

Naše nemocnice
Všichni víme, jak dramaticky se vyvíjel osud plánské nemocnice od roku 2002 –
postupné uzavření, předání Plzeňskému kraji, exekuce, konkurs. Až na podzim roku 2007 se
začalo blýskat na lepší časy. Nemocnice byla v rámci konkursu prodána a majitel začal
s rekonstrukcí nového pavilonu. Rekonstrukce byla pojata velkoryse. Byly vylepšeny pokoje
pro pacienty – všechny nyní mají vlastní hygienická zařízení, nový nábytek. V celé budově
byly instalovány nové slaboproudé rozvody pro informační technologie, položeny antistatické
podlahy a vyměněna většina oken. Na stěny byly aplikovány antibakteriální nátěry. Byl nově
upraven příjem pacientů a podstatně rozšířeny parkovací plochy u budovy. Nemocnice má 50
zaměstnanců včetně hospodářsko-technických pracovníků.
Ve zrekonstruovaném pavilonu začalo fungovat oddělení DIP. Jedná se o oddělení,
kde jsou zajišťovány základní životní funkce pacientů ve velmi vážném zdravotním stavu.
Provádějí se zde úkony plastické chirurgie a nadále jsou zde v provozu ambulance a
laboratoře. Začala také fungovat tzv. jednodenní chirurgie. V rámci ní jsou prováděny
operace, kdy pacient v nemocniční péči zůstane jen 2 – 3 dny a pak je propuštěn do domácího
ošetření.
Majitelé nemocnice by samozřejmě rádi zprovoznili i zbývající část objektů
nemocnice. Počítají s internou, klasickým chirurgickým oddělením a dalšími. Kdy k tomu
dojde, to záleží samozřejmě na mnoha okolnostech (podpora příslušných orgánů, především
Plzeňského kraje, pojišťoven, finance). V současné době má už provozovatel nemocnice
SWISS MED CLINIC uzavřeny smlouvy s některými zdravotními pojišťovnami. Zatím ale
nemá uzavřenu smlouvu s naší největší zdravotní pojišťovnou – VZP.

Obyvatelé Plané a jiných obcí zdejšího okresu jsou již netrpěliví. Nemusím popisovat,
jaké strasti často nastávají občanům našeho okresu, musí-li navštívit nemocnici v jiném
okrese.
Starostové obcí okresu i samotní občané proto již v minulosti své stanovisko a své
požadavky vyjadřovali vůči orgánům státu a kraje různým způsobem. Bylo by nemyslitelné,
aby orgány, které sídlí v Praze nebo v Plzni, kde lékařská péče byla vždy dobře dostupná,
získaly dojem, že náš okres nemocnici nepostrádá. Jmenuji jen některé akce: v srpnu 2002
byla vyhlášena petice za zachování nemocnice. Tu podepsalo 14 345 občanů. V lednu 2003
bylo sepsáno, odsouhlaseno zastupitelstvy a podepsáno starosty „Prohlášení měst a obcí
okresu Tachov“ adresované příslušným orgánům, vyzývající k zachování provozu nemocnice.
V lednu 2006 zaslaly orgánům Plzeňského kraje společné prohlášení tachovské
organizace zdravotně postižených.
Protože považujeme všichni za naprosto nutné, aby se již alespoň jednodenní chirurgie
plně rozběhla, byla v říjnu sepsána a podepsána 27 starosty obcí okresu Tachov výzva vůči
Všeobecné zdravotní pojišťovně, aby urychleně s provozovatelem nemocnice podepsala
smlouvu. Na den 21.10.2009 pak sjednal poslanec Parlamentu ČR Ing. Votava schůzku
s generálním ředitelem VZP Ing. Horákem. Schůzky se dále zúčastnil senátor a starosta města
Stříbra Mgr. Nenutil, starosta Tachova Mgr. Macák, starosta Chodové Plané Ing. Volný,
MUDr. Barták- ředitel tachovské polikliniky a já. Mimo jiné jsme Ing. Horákovi předkládali
onu výzvu starostů. Z jednání vyplynulo, že podpis smlouvy závisí na obsahu tzv. koncepce
zdravotní péče v Plzeňském kraji. Koncepce je již zpracována a je rozesílána k připomínkám.
Pro nás je velmi důležité, že se v ní jasně uvádí, že dostupnost lůžkové péče pro region
Tachovska je neuspokojivá. Mezi strategickými záměry studie uvádí: „Zpracování studie nové
nemocnice základního typu pro region Tachovsko, pravděpodobně dvouoborové (interna a
chirurgie), případně následné rehabilitační péče.“ Takovou nemocnicí jistě bude plánská
nemocnice. Ze všeho vyplývá, že Plzeňský kraj je plánské nemocnici nakloněn a lze od něj
očekávat i podporu ve směru k VZP.
Ještě bych se chtěl zmínit o letácích, které s názvem „Naše nemocnice!“ pravidelně
dostáváme do schránek. Jde o nemocnici v Mar. Lázních. Občanům Mariánskolázeňska
samozřejmě přeji jejich nemocnici, ale nemocnice nás, občanů Plané a Tachovska to není.
Není naší spádovou nemocnicí a to, že nás v ní moc nevítají, leckdo z nás zažil.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Vážení spoluobčané,
chtěl bych touto cestou oslovit ty z vás, kterým není zcela lhostejná bezpečnost a
pořádek v našem městě, a kteří by se chtěli podílet na jejich zlepšení. Policie samotná má bez
vás, spoluobčanů, o poznání menší možnost předcházet negativním jevům ve společnosti a
projevům asociálního chování některých jedinců. Víme, že vás trápí především pořádek na
náměstí a v jeho okolí, znečišťování veřejných prostranství a arogantní chování některých
řidičů. Všechny tyto problémy se snažíme řešit. Jistě jste již zaznamenali zvýšený počet
pěších hlídek v ulicích, zejména potom v centru města. Úzce spolupracujeme s Dopravním
inspektorátem v Tachově a v neposlední řadě i s Městskou policií v Plané.
Z vaší strany bychom uvítali připomínky a návrhy ke zlepšení celé situace. Důležitá je
v některých případech rychlost, s jakou se k nám vaše informace dostanou. Proto neváhejte a
pokud se stanete svědkem protispolečenského jednání, ihned nás informujte na níže
uvedených telefonních číslech.

Pro obecnější náměty a pro řešení vašich konkrétních připomínek ať k veřejnému
pořádku, nebo vůči nám bych preferoval osobní jednání. Pokud budete mít zájem, rád vás
přivítám na našem oddělení. Můžete mne kontaktovat telefonicky i elektronickou poštou.
Věřím, že se nám společně podaří učinit naše město bezpečnější.
Policie České republiky, obvodní oddělení, Tachovská 874, 348 15 Planá, tel.
374 794 115, tísňová linka 158, fax 374 793 075, e-mail: tcoopplana@mvcr.cz
npor. Bc. Josef Ryska, vedoucí oddělení

Poděkování odpovědným a občanům našeho města
Milí sousedé – spoluobčané, dovolte nám poděkovat za vaši obrovskou pomoc při
zmírnění následků požáru fary v Plané. Pan starosta nasytil a napojil hasiče, kteří co nejvíce
omezili škody způsobené požárem. Město rovněž nabídlo náhradní bydlení administrátorovi
farnosti (nebýt zdlouhavého jednání s dodavatelem elektřiny, s vděčností by toto bylo
využito)a také jednorázovou výpomoc finanční. Někteří z vás se zúčastnili osobně, ať při
pomoci s odklízením a záchranou věcí, nebo již také finančním darem na opravu, kterou se
podařilo rekordně rychlým způsobem zahájit, takže je naděje na zakrytí objektu alespoň
lepenkou na nově zbudovaných krovech ještě tento rok. Bohužel oprava jakékoliv památkové
budovy je náročná, technicky a hlavně finančně. O velký krajíc těchto nároků se mimo farnost
dělí také významným způsobem naše město a nějaké prostředky budou poskytnuty
Ministerstvem kultury ČR.
Věřím, že stará farní budova bude nejen doplňovat historický výraz města Planá, ale
také sloužit vám všem, ať v ohledu církevním, tak charitou, výukou, partnerským setkáváním
s přáteli z Tirschenreuthu, či v dalších možnostech. A to díky také vám, přátelé.
Za katolické společenství farnosti v Plané a okolí – administrátor P.Mgr.Jaroslav Šašek.

Bleší trh – bazárek- opět ve prospěch rychlých oprav vyhořelé fary v Plané- sledujte
plakáty začátkem listopadu!!
Dušičkové pobožnosti v Plané a okolí – setkání na hřbitovech (doby mší svatých
zůstávají).
Sobota 31.10.2009 – 9.30 Domaslav, 10 h Lestkov, 11 h M. Hory, 12 h Pístov, 13 h
Nahý Újezdec. Neděle 1.11.2009 – 10.30 Ch. Újezd, 13.30 Ch. Planá, 15.15 Z. Chodov.
Pondělí 2.11.2009 – 15 h Svojšín, 16 h Planá.

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc listopad 2009:
17.11. v 17 h kino Planá - U příležitosti uplynulých 20 let od 17. listopadu 1989 bude
v Plánském biografu realizován filmový program: Týdeník o 17.listopadu 1989 a následovat
bude pásmo filmů „Procházka naší zemí" (krátké filmy z let 1966-90).

19.11. – zájezd do Divadla v Mariánských Lázních na představení „TERASA “ Hraje
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ. Vstupné s dopravou 350 Kč. Odjezd autobusu v 18.50 z AN
Planá.
20.11. – zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni na abonentní představení „ Naši furianti“.
Odjezd autobusu: Chod. Planá 17.15 hod., ul.Luční 17.20 hod., AN Planá 17.30 hod.
28.11. v 18.30 h kino Planá - Divadelní spolek Divoch ze Stříbra zahraje „
Podivuhodná noc na Karlštejně aneb Jak Eliška na hrad tajně přišla“. Vstupné 50 Kč, děti a
důchodci 25 Kč.
29.11. v 17 h na náměstí Svobody - první adventní neděle - rozsvícení vánočního
stromu a výzdoby za hudebního doprovodu smíšeného pěveckého sboru KOZTliveCZ
z Tachova.
Dobročinný bazar - V prostorách Městského kulturního střediska ( Na Příkopech
124).
Výtěžek z prodeje bude určen na podporu rychlých oprav vyhořelé fary kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Plané.
Příjem do bazaru: Od středy 11.11. do pátku 13.11.2009 mohou lidé přinášet vhodné
předměty, které se rozhodnou darovat do bazaru. Přijímat se budou v klubovně MKS vždy od
14.00 – 17.00 hodin.
Prodej: v sobotu 14.11.2009 od 9.00-17.00 hodin
Případné dotazy směřujte : p.Šašek 607 202 127 , MKS 374 794 223, 728 488 038
Akci pořádá Římskokatolická farnost Planá
Něco darujete a něco koupíte, a tím přispějete na dobrou věc.

Další informace:
Předplatné do Divadla J.K.Tyla v Plzni na sezónu 2010 – řada S2 / pátky
Program: Romeo a Julie, Maryša, Sliby – chyby, Ve stínu zájmu, Dáma na kolejích,
Salome, Odcházení, Vévodkyně z Chicaga
Zájemci o předplatné, hlaste se nejpozději do 20.11.2009.
Odjezd autobusu vždy 17.30 z AN Planá.Cena cca 1800 - 2000 Kč s dopravou, podle
umístění vstupenky.
Celodenní zájezd do vánoční Prahy

Nabízím vám možnost navštívit Prahu v čase předvánočním. Pražské vánoční trhy
patří k nejvyhledávanějším v Evropě a to jak trhy na Václavském, tak na Staroměstském
náměstí.
Datum konání je 12.12.2009, předpokládaný odjezd v 8.00 hodin a návrat ve
večerních hodinách ( cca 21.00 hodin )
Zájezd se uskuteční při dostatečném počtu zájemců. Cena 300 Kč.
Čechomor v Tachově
MKS Planá bude mít v předprodeji lístky na koncert skupiny Čechomor, který
proběhne 11.12.2009 od 19.00 hodin ve Společenském sále Mže v Tachově. Lístky
v předprodeji za 290 Kč a na místě 350 Kč.
Podrobnosti na plakátech MěKS a tel. 374 794 223, 728 488038, mks@muplana.cz

Muzeum Českého lesa v Tachově
3.11. v 17 h vernisáž výstavy „Rok v totalitě“. Výstava potrvá do konce listopadu a na
dokumentech i předmětech připomíná tehdy běžné dobové reálie, v rozsahu let 1948-1989.
7.11. v 17, 18, 19, 20, 21 a 22 h - oživené noční prohlídky – za svitu svící navštívíte
františkánský klášter v Tachově, poznáte mnichy a jejich život zde. Nebude chybět ani
ohňová show a krátké vystoupení nově zprovozněných restaurovaných varhan. Vstupné je 40
Kč a předprodej na tel.374 722 171.
10.11. v 17.30 h vernisáž výstavy Venezuela – pestrý svět tropů. Výstava potrvá do
konce prosince.
19.11. v 17 h představení knihy autora Zdeňka Procházky „Sklářství v Českém lese
na Domažlicku a Tachovsku“. Budete mít možnost si knihu nejen zakoupit, ale také nechat
podepsat.
23.11. v 17.30 h vyprávění pana Romana Brücknera „Turecko s výtvarníkem po
stopách dávných předků“.
29.11.v 17.30 h první adventní koncert. Tachovský chrámový sbor zazpívá tradiční
adventní ranní mše zvané Roráty

Revis - vzdělávací středisko Tachov
13.11.2009 v 17 h - Rukodělný kurz - tvorba ozdob z pedigu a výroba netradičních věnců.
Cena kurzu je 90 Kč a je třeba přihlásit se minimálně týden předem.
27.11.2009 v 18 h - cestopisná přednáška o Mexiku. Co zbylo z dědictví Mayů po éře
kolonialismu. Vstupné 30 Kč. Vypráví ing. Jiří Krupička

Malé ohlédnutí
HOFMANA

-

DĚTSKÝ

Matyáš a Anna-Marie navštívili Planou

FILMOVÝ

FESTIVAL

OTY

Více než dvacet dětí se v úterý odpoledne 13. října 2009 zúčastnilo besedy s dětskými
herci - Matyášem a Annou-Marií Valentovými, kteří se na své cestě do Ostrova nad Ohří
stavili v Domě dětí v Plané v rámci Dětského filmového festivalu v Plané. Vedoucí Domu
dětí Lenka Vivodíková měla přichystané pro účastníky besedy nejen malé občerstvení, které
připravila její stálá spolupracovnice - paní Beranová, ale také malé dárečky, které pro herce
vyrobily děti samy.
V průběhu této besedy se plánské děti ptaly mimo jiné i na to, jestli Matyáš už zkusil
kouřit (mimochodem - nezkusil). Také se všichni dozvěděli, že: doma, kromě pavouků na
půdě, mají 7 rybiček, že mají rádi svůj volný čas, kterého mají strašně málo, že nejradši bydlí
tam, kde jsou - a ne v Praze - blízko přírodě, skoro na samotě. Že Anička má ráda myši, dříve
prý chovali kocoura Kryštofa, ale jen než se Anička narodila.
Zvídavé děti se dále měly možnost dozvědět spoustu zajímavostí z natáčení například to, že při natáčení seriálu Ulice je nejen "sranda", ale je to také perná práce, která
zabere dětem skoro celý den.Toto ale samozřejmě chybí potom ve škole, kde žádné úlevy
nejsou, kde to musí prostě dohonit. A že se jim to vede, to odpověděly jasně: na dotaz, jaké
měly děti vysvědčení, odpověděla Anička - "samé jedničky" a Matyáš "...no, já jednu dvojku,
ale to se dá pochopit, vždyť tam kolikrát ani 14 dní nejsme".
Matyáš i Anna-Marie byli tak bezprostřední i při besedě v kině, která následovala
poté. Na tyto herce zde čekalo 130 účastníků besedy a diváků filmu ULICE: VELKÁ
TROJKA, který následoval.
Snad zbývá jen dodat, že maminka obou herců poděkovala Lence Vivodíkové za
krásnou akci, kterou připravila na celé odpoledne, a slova, která řekla před odjezdem do
Ostrova nad Ohří, si zaslouží citovat, protože nás hřejí u srdce... Řekla:" Byli jsme s dětmi už
leckde, zažily toho doslova a do písmene dost, ale to, co jsem zažila dnes v Plané, vůbec
nepamatuji. Plánské děti byly tak bezvadné, ukázněné, spontánní, slušné, prostě, jsme z toho u
vytržení. Děkujeme za hezké přijetí, báječné odpoledne, báječné lidi, krásné, chytré děti."
Nechceme být světoví, ale tahle věta si o to říká: "No comment"....
-mv-

Výtvarná soutěž POHÁDKA
Kdo byl v těchto dnech v kině, určitě si všiml krásných kreseb, které zdobí stěny v
předsálí. Jsou na nich vyjádřeny pocity, touhy, prožité chvíle, nebo jen to, co děti už zažily, s
čím se denně potkávají ve svých životech.
A že nejde o nic obyčejného, dokazují tím, že je to nutí se vyjádřit. Každý z vás by byl
určitě překvapený,kolik dětí se každý týden schází ve výtvarném kroužku v Domě dětí, kolik
dalších jich navštěvuje výtvarné obory v Základní umělecké škole v Plané, nebo přímo ve
škole. A to, co dnešní děti umí vytvořit, neumí mnohdy ani dospělý člověk, který se o něco
podobného ve svém životě pokoušel.
A není to jen kresba, ale také batikování, malování na sklo, drátování, smaltování,
výroba upomínkových dárečků ze všech možných i nemožných surovin. A to bychom mohli
vyjmenovávat na celou stránku druhy činnosti, které naše děti baví, které umí tak, že
dospěláci žasnou, kde se to v nich bere.
Potkáme-li ve městě partu dětí, které skotačí, pokřikují, pobíhají sem a tam, určitě nás
v tu chvíli nenapadne, že se mezi nimi skrývají i budoucí malíři, výtvarníci, umělci, kteří si

lásku k této činnosti už pěstovali od dětství, které prožili smysluplně, obohaceni o to něco, co
dělá život zajímavější, krásnější a se kterým může být ten šťastlivec nadmíru spokojený.
Tyto děti totiž neznají nudu, mají další rozměr, se kterým se tak krásně žije - tvořivost.
Nejen bezduché utrácení volného času, ale činnost pro krásu, uspokojení a štěstí. A to nejen
svoje, ale také těch, kteří si tyto nádherné obrázky či výtvory potom prohlížejí na výstavách,
jako je například nyní v kině při příležitosti Dětského filmového festivalu.
Soutěže se zúčastnily děti z výtvarného kroužku DDM, výtvarného kroužku ZŠ Valy,
MŠ Smetanova, také děti z 1.až 3.tříd ze ZŠ Planá náměstí. Soutěž byla připravena pro
všechny děti mateřských škol a 1. stupně základních škol. Téma: Pohádka.
Cenu si odnesl Honzík Kotschy, Lukáš Zich a Fanda Skřička (kroužek DDM) za obrázek
tříhlavého draka.
-mv-

Pátek v OSTROVĚ
V pátek 16. října 2009, poslední den Filmového festivalu, se čtrnáct malých
výtvarníků z kroužku DDM vypravilo podívat do centra festivalového dění v Ostrově nad
Ohří. Nebylo to tak veliké, jak jsme čekali, ale my jsme si to užili. Po příjezdu naše kroky
směřovaly na výstavu hlavolamů. Hezký začátek. Poté nás čekalo setkání se sourozenci
Valentovými. Připomněli jsme si chvíle prožité v Plané, Matyáš a Anička opět podepisovali
památníčky. Bylo to příjemné setkání.
Nedočkavě jsme čekali na slavnostní předávání cen tvůrcům a hercům dětských filmů,
které v Ostrově soutěžily. Většinu filmů jsme uváděli i v Plané. Moderátorem byl sympatický
herec Petr Vágner, kterého teď často vídáme v seriálu Ordinace, v roli Radima ze
"záchranky". Po představení poroty a těch, kteří budou ceny předávat, se na pódiu střídali
filmoví tvůrci. Cenu za dětský herecký výkon si odnesl Jan Komínek, který hrál ve filmu Ať
žijí rytíři.
Cenu diváků obdržel film Kouzla králů režiséra Zdeňka Zelenky. Je to televizní film,
ale vidět ho v kině je opravdový zážitek. Otřeseni jsme ale byli z chování dětí v sále
festivalového kina. Tady jsem pochopila, proč maminka sourozenců Valentových chválila
naše děti. Jsem moc ráda, že dětský divák je v Plané takový, jaký je.
Ze sálu kina jsme se vypravili na výstavu do historické části Ostrova. Počasí nám
nepřálo, trochu jsme bloudili, ale nakonec jsme výstavu KOČKOHRÁTKY našli. Spousta
textilních a dřevěných koček od různých výtvarníků opravdu stála za zhlédnutí.
Po návratu do Plané někteří běželi domů do teplíčka a ti, kteří toho neměli dost, a
nechtěli si nechat ujít poslední festivalový film, si to namířili rovnou do našeho kina. Věřte,
že tady jsme se cítili jako na opravdovém FESTIVALU.
Týdenní maratón končí, ale všichni, kteří jsme připravovali DĚTSKÝ FESTIVAL už
intenzivně pracujeme na dalších programech pro děti, které připomínají 50. narozeniny
PLÁNSKÉHO KINA.
Lenka Vivodíková

VEČERNÍ BĚH PLANOU
Dne 22. října se konal tradiční VEČERNÍ BĚH PLANOU. I přes nepřízeň počasí se na
startu sešlo 195 sportovců. Závodníci byli ze ZŠ Planá náměstí, ZŠ Planá Valy, ZŠ Chodová

Planá, MŠ Planá Havlíčkova, MŠ Planá Smetanova, ZŠ Bezdružice, 61. Plzeň, ACES
Karlovy Vary, Cyklodrak Stříbro, MŠ Halže, MŠ Stráž, SCMARATHON Plzeň, SK Přindá,
SOU Planá – Kostelní, SVAM Chodová Planá, Světce Tachov, SVRS Baník Stříbro, ZŠ Bor,
ZŠ Mar. Lázně – Jih, ZŠ Tachov Várečná, ZŠ Planá Na Příkopech.
Děkujeme všem organizátorům celé akce a zde jsou výsledky (fotografie a další
umístění najdete nawww.zsplananamesti.cz):
Předškoláci I: 1. Anna Kratejlová (MŠ Halže), 2. Vojtěch Nádaský (MŠ Planá
Havlíčkova), 3. Tomáš Štrunc (Planá)
Předškoláci II: 1. Martin Kapolka (MŠ Planá Havlíčkova), 2. Adéla Kudláčková (ZŠ
Chodová Planá), 3. Jiří Roučka (MŠ Planá Smetanova)
Nejmladší žákyně i: +. Marie Ščasnárová (Chodová Planá), 2. Natálie Havlíčková (ZŠ
Planá náměstí), 3. Štěpánka Rabová (ZŠ Planá náměstí)
Nejmladší žáci I: 1. Marek Vyšín (TJ Baník Stříbro), 2. Ondřej Kertis (TJ Baník
Stříbro), 3. Karel Dvořák (ZŠ Chodová Planá)
Nejmladší žákyně II: 1. Karolina Poubová (ZŠ Bezdružice), 2. Hana Štefanistková (ZŠ
Bezdružice), 3. Laura Habrová (TJ Baník Stříbro)
Nejmladší žáci II: 1. Pavel Kudláček (ZŠ Chodová Planá), Patrik Pelc (ZŠ Planá
náměstí), 3. Lukáš Dezort (ZŠ Planá Valy)
Mladší žákyně: 1. Denisa Vávrová (TJ Baník Stříbro), 2. Anna A. Suková (ZŠ
Chodová Planá), 3. Štěpánka Sádlíková (ZŠ Planá náměstí)
Mladší žáci: 1. Lukáš Tonka (ZŠ Planá náměstí), 2. Patrik Vladař (ZŠ Planá náměstí),
3. Daniel Šatra (ZŠ Planá náměstí)
Starší žákyně: 1. Markéta Slodičová (ZŠ Tachov Zárečná), 2. Kristýna Krocová ( ZŠ
Planá Valy), 3. Barbora Chytilová ((TJ Baník Stříbro)
Starší žáci: 1. Miloslav Gengel (TJ Baník Stříbro), 2. Martin Ovčaček (ZŠ Planá
Valy), 3. Jaroslav Soulek (ZŠ Bezdružice)
Ženy: 1. Karolína Hrubá (TJ Baník Stříbro), 2. Soňa Millerová (SC MARATHON
Plzeň), 3. Eliška Jabůrková (ZŠ Bor)
Muži: 1. Petr Meller (Planá), 2. Josef Suda (SK Přindá), 3. Petr Deus (SOU Planá)
Veteráni: ženy: 1.Martina Kabilová (ACES Karlovy Vary), 2. Krista Meisterová
(SVAM Chodová Planá), 3. Jana Hrubá (SVS Stříbro)
muži:1.Jan Flaks (SVS Stříbro), 2. Milan Šrámek (SVS Stříbro), 3. Štefan Kučík (SVS
Stříbro
Vítězům blahopřejeme a všem závodníkům děkujeme za účast.
Lenka Vivodíková, DDM Planá

Připravujeme: - VÝTVARNOU DÍLNU – VÁNOČNÍ DEKORACE -SETKÁNÍ
S MIKULÁŠEM , ČERTY A ANDĚLY

Informace o připravovaných akcích najdete na plakátech, ve školách a na webových
stránkách naší školy –www.zsplananamesti.cz - zde najdete také fotografie a videa. DDM
Planá

(Ne)přátelé českého pohraničí
Když jsme v roce 2003 koupili v Otíně dům, začali jsme se kromě oprav zajímat také
o historii tohoto domu. Sehnali jsme si od jediné otínské starousedlice současnou adresu
německé rodiny, která vlastnila a obývala náš dům do roku 1946. Napsali jsme jim dopis asi
v tom smyslu, že víme, že se narodili v našem domě, a že jsou u nás kdykoliv vítanými hosty.
Asi po půl roce se ozvali, že se chystají do svého rodného kraje na Anenskou pouť, a že by
nás rádi navštívili. Tím začalo naše přátelství se sourozenci Franzem a Mathilde
Schwarzovými (v roce vysídlení jim bylo 12 a 6 let). První setkání bylo trochu rozpačité. Ani
my, ani Schwarzovi, jsme nevěděli, jak začít, abychom se toho druhého něčím nedotkli. Pak
ale naše setkání pokračovala, vzájemně jsme si vyměňovali různé zajímavosti, co se komu
podařilo o Otíně nasbírat. Zejména Franz Schwarz jako historik-amatér nás neustále zásobuje
novými a novými dokumenty, fotografiemi a vzpomínkami na Otín. Myslím, že nás naše
přátelství všechny velmi obohatilo. Od té doby říkáme: My z Otína č.p.11 máme sudetskou
otázku vyřešenou.
Potom jsem jednou při toulkách po Tachově narazil na nástěnku jakéhosi Klubu
Českého pohraničí (dále jen KČP), o kterém jsem do té doby neměl ani tušení. Zdálo se mi ,
že se jedná o jakousi silně nacionalistickou odnož KSČM, a ze zvědavosti jsem si doma našel
jejich webové stránky . Zjistil jsem , že jejich ústředí sídlí na stejné adrese jako ÚV KSČM .
Mimo zajímavých myšlenek o proletářském internacionalismu jsem si přečetl zejména
programové prohlášení, z něhož mne zvláště zaujala věta: „KČP bude vystupovat proti
snahám o občanskou obnovu Sudet“. Ale vždyť občanská obnova Sudet – to je přeci přesně
to, o co usiluje naše rodina a přátelé! Od této chvíle jsem pochopil, že Klub českého pohraničí
je nepřítelem všeho toho, o co se v naší vesnici snažíme.
Nechalo mne to však v klidu, ať si každý hlásá své pravdy, když je nikomu nevnucuje.
Tím více mě vyděsilo, když se v posledním čísle Plánského měsíčníku objevil článek
Setkání pohraničníků v Chodové Plané. Vybavilo se mi ihned prohlášení redakce měsíčníku
z května 2009: „(Plánský měsíčník) nikdy neměl být a myslíme že nebyl platformou pro
vyjadřování politických názorů. ….Vždy jsme se snažili vyvarovat se otiskování
konfrontačních materiálů…“
V kontextu všeho toho , co jsem napsal výše, považuji otištění článku „Setkání
pohraničníků v Chodové Plané“ za úplnou nehoráznost . Když se dnes na stránkách Plánského
měsíčníku bez problémů prezentují organizace typu KČP, čeho se dočkáme příště?
Pavel Nutil, Otín

(Článek otiskujeme jako reakci na zmíněný článek. Článků přišlo více, další na toto
téma zveřejňovat již nebudeme).

Jak probíhal školní rok 2008/09
Naše škola v minulém školním roce pracovala s 240 žáky ve třinácti třídách. Školní
družinu navštěvovalo 34 žáků. Na chodu školy se podílelo 19 pedagogů, 1 vychovatelka
školní družiny a 5 správních zaměstnanců.

Hlavní úsilí, mimo výchovy a základního vzdělávání, bylo vynaloženo na vybudování
odborných učeben a zahrady s letní učebnou. Za vydatné pomoci města a sponzorů se
podařilo přebudovat školní pozemek na zahradu s naučnou stezkou a letní učebnou ( resp.
pergolou ). I když je tato část ještě ve stadiu budování, dá se již plně využívat k výuce a
odpočinku. Podařila se nám i přeměna tříd na odborné učebny. Vzhledem k omezeným
finančním možnostem školy je pomalejší obměna vybavení nábytkem a učebními
pomůckami. Platí to především o síti počítačů, kde je nutná výměna všech přístrojů najednou
a ne po částech. V učebně ICT se podařilo splnit hygienické podmínky zakoupením nových
stolů a obnovením parketové podlahy. Také pořízením tří notebooků a projektorů jsme
zmodernizovali další učebny. Využívána plně je také interaktivní tabule v jazykové učebně.
Byl doplněn nový ( nastavitelný ) školní nábytek do dalších dvou tříd.
V průběhu školního roku ( ve dnech 21. – 27.1.2009 ) provedla Česká školní inspekce
kontrolu, o konečném dobrém výsledku bylo město informováno. V zájmu lepšího chování
žáků a vzájemných vztahů mezi nimi jsme spolupracovali s poradenským centrem Kotec,
Policií ČR a Střediskem výchovné péče v Domažlicích.
Ve výuce jsme kromě klasických metod využívali i poznávacích exkurzí, které
dokreslovaly hodiny dějepisu, přírodopisu, fyziky, chemie a zeměpisu. Navštívili jsme tato
města (místa) : Prahu, Plzeň, Prášily, Teplice, Lidice, Terezín, Planou, Františkovy a
Mariánské Lázně, Cheb, Domažlice. Žáci 1. stupně se zapojovali do projektů zaměřených
k významným státním svátkům a dnům i církevním a národním tradicím a zvyklostem. Také
se úspěšně podíleli na soutěžích v oblasti výtvarnictví, čtenářství i recitátorství. Ve
sportovních soutěžích jsme se zúčastnili okresních přeborů ve florbalu, fotbalu a atletice.
Na konci školního roku jsme se rozloučili se 43 žáky, kteří ukončili povinnou školní
docházku, a se čtyřmi žáky, kteří odešli studovat gymnázium. K zápisu dětí do první třídy se
hlásilo 20 žáků. Celkově lze hodnotit uplynulý školní rok jako zdařilý a spíše úspěšný.
Ing. Jiří Čepelák, ZŘŠ

V Kotci se testuje na HIV!
V srpnu začali v Kontaktním centru občanského sdružení Kotec v Tachově
s testováním HIV. Testovat se mohou uživatelé drog a jejich blízcí. Testuje se pravidelně dvě
hodiny týdně. Testování provádí vyškolený zdravotník. Několik klientů K-centra již testování
využilo, „samozřejmě čekáme další zájemce“, sděluje pracovník K-centra David Klaus a
dodává: „Jsme rádi, že i tímto můžeme uživatele drog upozorňovat na závažnost jejich
rizikového chování. Je to pozitivní zpráva i pro občany Tachovska. Díky službám K-centra,
které v regionu působí už 5 let, nebyl zaznamenán u testovaných žádný pozitivní výsledek na
HIV.“
Pracovníci Kotce chtějí poděkovat všem, kdo podporují jejich činnost a kdo se podílejí
na prezentaci jejich aktivit, včetně testování na HIV.

Kniha s výstižným názvem - Práce jako na kostele
Místní akční skupina Český Západ – Místní partnerství ve spolupráci s městem
Stříbrem vydala knihu s názvem Práce jako na kostele. Kniha byla slavnostně představena na
vrchu Krasíkov v sobotu 3.října u příležitosti akce Slavnosti jablek. Kmotrou knihy se stala
PhDr. Anna Matoušková, ředitelka odboru památkové péče Ministerstva kultury ČR a knize
požehnal P.Marián P. Slunéčko,O.Praem. Knihou bychom rádi poděkovali všem, kteří se
rozhodli, že věnují svůj čas, energii a často i peníze na záchranu kostela, který by bez jejich

iniciativy pravděpodobně spadl. Kniha vypráví dvanáct krásných a silných příběhů. Najdete
zde například příběh kostela v Křivcích, Otíně, Domaslavi, Okrouhlém Hradišti či Šipíně.
Protože kniha vychází v rámci projektu Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český
Západ, kdy se podařilo z tzv. Norského finančního mechanismu získat přes 30 milionů Kč na
záchranu pěti památek v našem regionu, jsou představeny i tyto památky, které měly to štěstí,
že byly do projektu zařazeny a čeká je nyní kompletní oprava. Těmito památkami jsou věž
kostela Všech svatých ve Stříbře, křídlo minoritského kláštera ve Stříbře, kde sídlí městské
muzeum, kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti, kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u
Stříbra a varhany v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý. Kromě těchto příběhů naleznete v knize
katalog kostelů našeho regionu s fotografiemi, popisem jejich historického vývoje,
současného stavu a možného budoucího využití. Součástí knihy je vystřihovánka a skládanka
kaple sv. Maří Magdalény na vrchu Krasíkov. Knihu můžete získat v kanceláři MAS
v Olbramově, v podatelně městského úřadu v Plané nebo na e-mailu: kvasnickova@leaderceskyzapad.cz.

Jak se na to díváte vy?
Na posledním jednání plánských zastupitelů vystoupila s diskusním příspěvkem na
téma název našeho města paní Rigová. Kritizovala to, že ve sdělovacích prostředcích je často
používán název Planá na Tachovsku nebo Planá v okrese Tachov. Apelovala na vedení
města, aby udělalo vše pro získání oficiálního a tradičního názvu Planá u Mariánských Lázní.
Jak to tak vypadá, přání paní Rigové se asi nevyplní. Podle vyjádření dr. Novotné z okresního
archivu v Tachově se nedá nic dělat:„ paní Rigovou nepotěšíme, ale řeč dokladů (tj. všech
úředních lexikonů a schematismů od r. 1850) je jasná. Planá byla vždy jen Planá a přívlastek
u M. L. bylo jen "služebně" užívané upřesnění pro pošťáky a železničáře. Ostatně z téměř
desítky Planých v zemi se odedávna odlišovaly jen Horní Planá, Planá nad Lužnicí a naše
Chodovka. Jinak byly všechny bez přívlastku“. Navíc by se přejmenování města nám všem
neskutečně prodražilo (jen třeba výměna všech dokladů). Říká se, že „všechna sláva polní
tráva“, ale budiž nám útěchou, že v době, kdy se poprvé objevila písemná zmínka o Plané – a
to už v roce 1251 – se v místech dnes pravda slavných Mariánských Lázní proháněli jen vlci a
jiná divoká havěť.
M.Mertlová

Blahopřejeme…
… všem dále uvedeným plánským občankám a občanům, kteří v měsíci říjnu t.r.
oslavili svá životní jubilea: paní a pánové Marie Binědová, Růžena Grymová, Anna
Jindráková, Břetislav Augustin, Terezie Kapounková, Vavřinec Šindelovský, Věra
Ziněvičová, Michal Cziglecki, František Ambros, Olga Frančíková, Vlasta Hnízdilová,
Alžběta Růžičková, Jiřina Sosnová, Jan Hofbauer, Erika Ranglová.

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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