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Zprávy z města
Plánští zastupitelé se sejdou na svém prvním letošním jednání ve středu 4.února.
Hlavním bodem programu bude rozpočet města na rok 2009. Jeho návrh byl vyvěšen na
úřední desce i na webu a občané k němu mohou podávat své připomínky a návrhy ještě i na
jednání zastupitelstva. Na programu budou i další obvyklé body, např. majetkoprávní
záležitosti a zpráva o práci rady.
Podle plánu práce na první pololetí roku 2009 se další jednání zastupitelstva budou
konat v těchto termínech: 18.března, 13.května a 24.června.

Nezapomeňte….
…do 31.března t.r. musí být zaplaceny letošní poplatky za psy a nájemné z pozemků
pronajatých od Města Planá.

Pozvání na bál
Všechny příznivce příjemné zábavy a tance zveme do krásného prostředí nově
rekonstruované auly školy na náměstí na11. kantorský bál. V sobotu 14.března 2009 ve 20
hodin zahájí ples kapela Triangl. I letos společenský večer zpříjemní profesionální
předtančení a bohatá tombola.
Připomínáme, že výtěžek z plesu bude použit výhradně ve prospěch našich žáků.
Zaměstnanci ZŠ Planá, náměstí Svobody se na Vás těší

Vyrábíte – vytváříte…
…..jakékoli potraviny, nějaké tradiční výrobky, řemeslné výrobky, umělecké
předměty atd.atd.? Pak byste možná měli zájem být zařazeni do databáze místních výrobců.
Tuto databázi chce vytvořit Místní akční skupina Český Západ s cílem pomáhat výrobcům
společnou propagací a nabídnout jim pomoc s řešením jejich problémů. V úvahu by
přicházelo i vytvoření regionální značky a organizace velkého řemeslného jarmarku.
Pokud sami patříte mezi takové výrobce nebo některého z nich znáte, neváhejte a
přihlaste se u p.Bc.Kateřiny Kvasničkové, tel. 774499397 nebo e-mail:
kvasnickova@leader-ceskyzapad.cz.

Oznámení
Vzhledem k četným dotazům rodičů upřesňují školy v Plané toto sdělení:
Chce – li budoucí prvňáček navštěvovat základní školu mimo spádovou oblast, do
které patří dle svého trvalého bydliště, je bezpodmínečně nutné, aby do této školy přišel i
k zápisu žáků do prvních tříd, který se koná 4. února 2009 od 14 do 17 hodin.

Logo školy
Paní učitelky 1. stupně pozvaly všechny předškoláčky z MŠ k nám do školy a dne 27.
1. 2009 pro ně připravily pracovní dílny a špalíček sportovních aktivit. Prvňáčci svým
mladším kamarádům zahráli pohádku Čert a Káča. Máme radost, že se u nás návštěvě z MŠ
líbilo.Těšíme se, že se s dětmi a jejich rodiči brzy setkáme u zápisu do 1. třídy, který se koná
dne 4. 2. 2009 od 14.00 do 17.00 hodin. Rodičům, kteří mají zájem o zapsání svého dítěte na
naši ZŠ, připomínáme, aby k zápisu do 1. tříd s sebou přinesli občanský průkaz a rodný list
dítěte. Vhodné je také mít s sebou již vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku. Tento
dotazník vám byl předán prostřednictvím MŠ.
Vyučující 1. stupně ZŠ Na Valech

Rodičům budoucích prvňáků
Přijďte nahlédnout do běžné výuky na 1. stupni ZŠ v Plané na náměstí Svobody!
V pondělí 2. a v úterý 3.února 2009 pro Vás budou od 8 do 11.45 otevřeny dveře tříd
prvního stupně ve druhém patře školy. Zveme rodiče i děti! Kolektiv učitelů 1. stupně ZŠ
Planá, náměstí Svobody

Informace Městské policie Planá
Dne 16.ledna proběhla v nočních hodinách společná akce Městské policie Planá a
Policie ČR Planá. Byla zaměřena na kontrolu dodržování zákona o opatřeních k ochraně před
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a na
kontrolu dodržování zákazu her na hracích přístrojích osobami, kterým je méně než 18 roků.
Za tímto účelem byly kontrolovány herny a bary v Plané. Akce byla dále zaměřena na
dodržování silničního zákona, zejména parkování osobních automobilů, stání a zastavení na
vymezených úsecích atd.
Městská policie dále kontrolovala plakátovací plochy, které jsou určeny pouze
k vylepování materiálů (informačních letáků, plakátů, reklam a inzerátů) řádně zaplacených
na městském kulturním středisku. Osoby, které vylepují na plakátovacích plochách bez
zaplacení poplatku, se dopouštějí přestupku , za který lze uložit pokutu až do výše 30.000 Kč.
Plakátovací plochy jsou nyní pod stálou kontrolou.
V únoru se městská policie zaměří na autovraky odstavené v Plané a na kontrolu
parkování vozidel, zejména na náměstí Svobody, v ul.Dukelských hrdinů (parkovací karty).

Pozvánka na členskou schůzi STP
Svaz tělesně postižených v ČR, občanské sdružení, místní organizace v Plané, zve své
členy na Bilanční členskou schůzi. Schůze se koná v pátek 20.února 2009 v 15 hod. v jídelně
SOU Planá (proti nemocnici).
Zároveň děkujeme vedoucí jídelny p.Hnízdilové, jejímu kolektivu a žákům SOU
v Plané pod vedením p.Holé za přípravu a bezchybný servis při našem předvánočním
posezení a těšíme se na další spolupráci.

Výroční členská schůze zahrádkářů

Výbor základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Plané svolává na den
28.února 2009 (v sobotu) do jídelny ZŠ v Plané, náměstí Svobody, plánské zahrádkáře na
výroční členskou schůzi. Kromě tradičních bodů k projednání zde bude volen nový výbor ZO
ČZS v Plané, členové revizní komise a zástupce do ÚR ČZS v Tachově. Zveme mezi nás
nové zájemce o práci u zahrádkářů.
Dále připravujeme na rok 2009 tyto akce – zahrádkářský ples v kině Mže v Tachově,
okresní výstavu ovoce, zeleniny, květin, kaktusů a bonsají, zájezd na celostátní výstavu
Zahrada Čech v Litoměřicích, moštování ovoce a odbornou přednášku s praktickou ukázkou
v Horní Bělé. O těchto akcích budeme informovat v Plánském měsíčníku, na obvyklých
vylepovacích místech a na internetu. Za výbor ZO p.Jiří Smrčka

Výsledek Tříkrálové sbírky
Při letošní Tříkrálové sbírce darovali plánští občané do tří kasiček celkem 15.594 Kč.
Více než polovina výtěžku sbírky je určena na pomoc v regionu a to pro azylový dům pro
matky s dětmi, pro kontaktní péči o osamělé staré lidi, pro pomoc rodinám s více dětmi a pro
pomoc osobám stiženým živelními pohromami. Část výtěžku je určena na humanitární pomoc
do zahraničí a na financování významných charitativních projektů v ČR.
Pomozte nám, abychom mohli pomáhat. Děkujeme za naše chudé a trpící.
Farní charita Mar.Lázně

Nepostrádáte mobil?
Dne 10.12.2008 byl nalezen v budově plánské polikliniky mobilní telefon. Případný
majitel se může přihlásit na Městském úřadu Planá, přízemí, č.2.

Chirurgický pavilon připraven
Dne 21.ledna se uskutečnilo slavnostní představení prostor nemocnice po ukončení
první etapy její rekonstrukce. V této etapě byla rekonstruována nová budova, to znamená
chirurgický pavilon. Pozváni byli zástupci obcí tachovského okresu, zástupci Plzeňského
kraje a ministerstva zdravotnictví, zástupci zdravotních pojišťoven, tisku a televize.
Připomínám, že nemocnice je v Plané od roku 1908. Nový pavilon chirurgie byl
otevřen v roce 1999. V roce 2002 na podzim byl ukončen provoz nemocnice. Její majetek byl
zatížen řadou exekucí a nakonec na ni byl prohlášen konkurs. Problémy byly způsobeny
špatným řízením nemocnice a naprosto nedostatečným přístupem ze strany okresního úřadu.
V rámci konkursu se správce konkursní podstaty snažil v dražbě majetek nemocnice jako
celek zpeněžit. Několik dražeb bylo neúspěšných nebo vydražitel nezaplatil příslušnou sumu.
Ještě před prohlášením konkursu jsme se snažili o získání nemocnice do vlastnictví v rámci
Svazku měst a obcí. Plzeňský kraj tehdy naší žádosti nevyhověl.
Naštěstí začala počátkem roku 2003 tachovská poliklinika provozovat v plánské
nemocnici zejména pro plánské občany ambulance. Za to je třeba poděkovat jejímu řediteli
p.MUDr. Bartákovi. Za těch zhruba 6 let zde byly provedeny statisíce nejrůznějších vyšetření
a odběrů, za kterými nemuseli občané jezdit mnoho kilometrů jinam.
Nakonec byla nemocnice přece jen v konkursu prodána. Nový majitel – společnost
FFUS, s.r.o., započal rekonstrukci novým pavilonem. Ten byl už při výstavbě uzpůsoben
výkonu chirurgie, a tak bude i nadále k tomuto účelu určen. Osobně jsem se domníval, že

postačí pro jeho zprovoznění jen jednoduché úpravy. Nový majitel ale provedl velmi
rozsáhlou rekonstrukci.
Především byly vylepšeny pokoje pro pacienty. Všechny nyní mají vlastní WC a
sprchu, televizi a přívod internetu, nové postele a další nábytek. Přestože jsou pokoje takto
mimořádně vybaveny, nebude pacient za pokoj připlácet. Příplatek za tzv. nadstandard bude
účtován jen za jediný pokoj, respektive apartmán, který bude vybaven ještě komfortněji.
V celé budově byly instalovány nové slaboproudé rozvody pro informační technologie
(na každém podlaží až celkem 7 km nových kabelů). Byla vyměněna většina oken a položeny
antistatické podlahy. Nově byl upraven příjem pacientů.
V rekonstruovaném pavilonu začne fungovat tak zvaná jednodenní chirurgie. To
neznamená, že pacient zde bude vždy jen jeden den, ale předpokládá se až 72 hodin po
provedení operace. Samozřejmě, že pokud by vznikly komplikace, bude pacient
v nemocničním ošetření i dále.
Kromě chirurgie bude v pavilonu jednotka intenzivní péče a další jednotka speciální
péče.
V části prostoru, který dříve celý zabírala jednotka sterilizace (šlo o nadměrný
prostor), byl vybudován nový chirurgický sálek, v němž se budou provádět úkony estetické
chirurgie. K sálku náleží odpovídající zařízení včetně příjmu pacientů.
V rekonstruovaném pavilonu budou i nadále fungovat pod hlavičkou tachovské
polikliniky ambulance.
Podrobnější informace o nemocnici napíši v příštím čísle měsíčníku.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Dům dětí…
přichází s novinkou na JARNÍ PRÁZDNINY. Letos jsme připravili PŘÍMĚSTSKÝ
tábor. Záleží jen na dětech, zda budou docházet do DDM každý den nebo si vyberou dny, kdy
je zaujal program. Každý den bude zajištěn oběd ve školní jídelně, kam budeme docházet
společně.
V pondělí a v pátek připravujeme hry v klubovně, dle počasí – sáňkování, vycházka.
V úterý se děti mohou těšit na výtvarnou dílnu – pletení z pedigu, vosková batika, …Ve
středu pojedeme do bazénu do Františkových Lázní a ve čtvrtek si zájemci zasportují.
V ceně je oběd, materiál, cestovné, vstup (dle vybraného dne).
Počet míst je omezen a naopak, když nebude mít zájem alespoň 10 dětí, bude akce
odvolána.
Na základě předběžné přihlášky ( ty dáme v DDM), obdrží děti přihlášku závaznou a
bližší informace o platbě. Předběžná přihláška musí být odevzdána nejpozději do 15. února
2009 .
Dne 9. února 2009 zveme všechny na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Přijďte se
podívat na nově upravené prostory Domu dětí a mládeže. Těšíme se na Vás dopoledne od
10.00 do 12.00 nebo odpoledne od 13.00 do 17.00.

Již nyní zve Dům dětí všechny děti i rodiče na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. Dne 7.
března 2009 Vás bude odpoledne provázet KREJČÍK HONZA, ZAVÍRACÍ ŠPENDLÍK
NESMYSLÍK A ŠPULKA MIRKA. Čeká Vás tanec, hry, soutěže, zpívání,….
Začátek bude v 15 hodin. Vstupné pro dospělé: 30 Kč, děti: 15 Kč, masky: 1 Kč.
Vstupenky bude možné zakoupit v předprodeji v DDM.

Opravdu nás historie nezajímá?
V souvislosti s oslavou 28.října jsem si v Tachovském deníku přečetla článek – úvahu
redaktora v tom smyslu, že v dnešní době se lidé nezajímají o minulost, ale o budoucnost.
Důvodem jsou podle redaktora existenční starosti. Tahle myšlenka mne zarazila.
Existenční starosti jistě někteří lidé mají, není jich ale většina a to ani dnes,v době
nově vzniklých světových hospodářských potíží. Především se ale nedomnívám, že
důsledkem existenčních problémů je logicky nezájem o minulost. Je v tom něco jiného.
Jednak se dnes nabízí celá řada možností jak se bavit a co si vybrat za koníčka, a ne každý si
vybere studium historie. Další příčinou je v dnešní době nedostatek vlasteneckého cítění a
tedy nedostatek potřeby vědět, jak žili lidé před námi, a kdo a jak se zasloužil o naši
současnost.
Možná že nedostatek zájmu o historii je způsoben také tím, že nám v minulosti byly
vnucovány doktríny a povinně jsme oslavovali osobnosti, které bychom dobrovolně
neoslavovali.
Těm, co se přece jenom zajímají o naši historii, bych chtěla doporučit návštěvu
výstavy s názvem Republika, která je instalována v Národním muzeu v Praze od 28.10. a
potrvá ještě do 15.3. Výstava nás provede první Československou republikou od jejího vzniku
až k německé okupaci. Seznámí nás s významnými osobnostmi a názorně nám předvede život
a atmosféru té doby ve městě i na venkově. Unikátními exponáty jsou mimo jiné známý bílý
oděv Tomáše Garrigua Masaryka, uniformy legionářů a především originál Mnichovské
dohody v různých jazykových verzích.
Výstava mne nadchla – a nejen mne. Na výstavě jsem také pochopila, že to s tím
nezájmem našich spoluobčanů o historii není tak zlé. O tom mne přesvědčilo množství
návštěvníků- mezi nimi byl značný podíl mladých lidí. Mám informace, že návštěvnost je
stále velká, i když výstava trvá již od října. A co je důležité, lidé přicházejí dobrovolně (na
rozdíl od některých výstav v minulosti).
Michaela Vrzalová

Informace pro podnikatele
Upozorňujeme všechny provozovatele malých zdrojů znečišťování ovzduší ( výkon od
50 kW až do 200 kW) napovinnost vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb.,
v platném znění, zaslat nejpozději do 31.března 2009 podklady pro stanovení výše poplatku
za znečišťování ovzduší na rok 2009 na Městský úřad Planá, odbor životního prostředí.
Tato povinnost se nevztahuje na provozovatele malých spalovacích zdrojů , kde je
jako palivo používán koks, dřevo, biomasa, plynné palivo dostupné ve veřejných rozvodných
a distribučních sítích nebo topný olej s obsahem síry do 0,1 %.
Forma formuláře není předepsána. Na adrese www.muplana.cz, případně v kanceláři
odboru ŽP MěÚ Planá, můžete získat jeho vzor.

Současně chceme upozornit všechny provozovatele malých zdrojů spalující tuhá
paliva od jmenovitého výkonu tepelného výkonu 15 kW nebo spalující plynná nebo kapalná
paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW na povinnost provádět jedenkrát za dva roky
měření účinnosti spalování, množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest.
Tato povinnost se vztahuje na všechny zdroje kromě zdrojů umístěných v rodinných
domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou
provozovány pro podnikatelskou činnost. Provedení autorizovaného měření je nutné oznámit
do 30 dnů od data jeho uskutečnění odboru ŽP MěÚ Planá.
Do 15. února mají provozovatelé malých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší,
kterými jsou zařízení s produkcí těkavých organických látek, povinnost oznámit je odboru
životního prostředí MěÚ Planá.
Předepsaný formulář oznámení je k dispozici na adrese www.muplana.cz, případně
v kanceláři odboru ŽP MěÚ Planá.
E.Čermáková, OŽP

Sbírka pro Sunila
V úterý 6.1.2009 byla výuka příjemně zpestřena nečekanou návštěvou nejznámějších
králů, kteří svým vystoupením pomohli vytvořit příjemnou novoroční atmosféru plnou
solidarity. Cílem této akce byla sbírka určená pro našeho adoptivního indického chlapce
Sunila, kterému již pátým rokem platíme školné.
Sbírka byla velmi úspěšná. Vybralo se 1854 Kč, které jsme přidali k již vybrané
částce. Celkem bylo vybráno 3630 Kč.
Všem dárcům, kteří přispěli na dobrou věc, děkuji.
Jana Basáková

Změna ordinační doby
Ordinace praktického lékaře MUDr. Kučery oznamuje, že ordinační doba ve čtvrtek je
od 13 do 18 hodin. V ostatních dnech se ordinační doba nemění.
Ordinace praktické lékařky MUDr. Marešové má tuto ordinační dobu: pondělí, úterý,
čtvrtek a pátek od 7 do 13 hodin, ve středu od 12 do 18 hodin. Telefon 374 798 056.

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc únor 2009:
10. 2. Přednáška Z. Procházky na téma „ Kulturní památky Plánska a Tachovska“ židovské památky, kamenné památky, smírčí kříže atd. Autor představí k této problematice
literaturu, která vyšla v edici Český les, a kterou si bude možno po skončení přednášky
zakoupit. Sál MěKS Planá, začátek v 18.00 hod., vstupné Kč 50.
19. 2. Přednáška PhDr. Markéty Novotné na téma „ Zajímavosti z dějin podnikání na
Plánsku“. Sál MěKS Planá, začátek v 18.00 hod., vstupné Kč 50.

27. 2. Zájezd do Komorního divadla v Plzni na abonentní představení Čachtická
paní. Odjezd v pravidelný čas ze všech zastávek.
Další informace MěKS Planá:
Od měsíce února 2009 zahajuje centrum F. Forte ve spolupráci s MěKS Planá kurzy
pro ženy zaměřené na formování a zpevňování postavy. Bližší informace a přihlášky do kurzu
u p. Bělčického na tel. 608982318. Počet míst v kurzu je omezen kapacitou sálu, proto
neváhejte a přihlaste se včas.
V nabídce MěKS Planá zůstává i nadále možnost zájezdu na muzikál Mona Lisa, který
by se uskutečnil v případě dostatečného počtu zájemců v průběhu měsíců březen – duben
2009. Jednalo by se o odpolední představení v sobotu nebo v neděli. Zájemci, hlaste se na
tel.č. 374 794 223 nebo osobně na MěKS Planá.

Vánoční turnaj 2008
TJ Sokol Planá uspořádal dne 26.prosince 2008 vánoční turnaj ve stolním tenisu.
Hrálo se v nově zrekonstruované a příjemně vytopené aule ZŠ Planá náměstí za účasti
jedenácti neregistrovaných hráčů stolního tenisu.
Turnaj se pořádá od r.1985, pouze jednou (v r.2007) se neuskutečnil. Celkem se
zúčastnilo 366 hráčů.
Letošní turnaj vyhrál již podvacáté ing.Jiří Vrzala, druhé místo obsadil Vladimír
Manda a třetí skončil Vláďa Vaněček.Velmi dobře hrála Sonja Sládková, jediná ženská
účastnice,
když
těsným
rozdílem
prohrála
s
Vl.Vaněčkem.
Za organizaci turnaje : J.Staněk

Seriál Co je to MASka?
V prvním díle našeho seriálu o MAS jsme vám představili MAS Český Západ - Místní
partnerství, která působí nejen na území vašeho města. V tomto díle se vám budeme snažit
ukázat, že získat dotaci z MAS není složité, stačí mít jen chuť, energii a dobrý nápad.Kateřina
Kvasničková
2. díl Co udělat pro získání dotace
Máte nápad anebo chuť opravit památku, rozjet či rozšířit podnikání, vytvořit nějakou
službu anebo vás trápí něco zcela jiného ve vašem okolí, a nemáte na realizaci dostatek
finančních prostředků? Co musíte všechno udělat pro to, abyste mohli získat finanční dotaci
z MASky? V první řadě musíte realizovat své nápady pouze na území naší MAS, Český
Západ - Místní partnerství. Bydlíte-li mimo území MASky, či má-li vaše firma sídlo jinde,
nevadí to. Poté vám již stačí pravidelně sledovat internetové stránky MAS, nebo nemáte-li
přístup na internet, stačí vám číst obecní zpravodaje, prohlédnout si plakátovací plochu ve

vaší obci anebo obecní vývěsku. Na všech těchto místech informuje MAS o vyhlášení tzv.
výzvy. Výzva je oznámením o tom, že se rozbíhá další kolo rozdělování dotací. V každém
roce MAS vyhlásí jednu až tři výzvy.
V každé výzvě se MAS zaměřuje na jinou oblast podpory. Pokud tam ta vaše právě
není, stačí počkat do výzvy další anebo kontaktovat pracovníky MASky, kteří vám rádi sdělí,
do jaké výzvy se máte přihlásit, popřípadě vám pomohou najít dotaci z jiného zdroje. Po
vyhlášení výzvy se konají informační semináře, na které může přijít každý zájemce a
informovat se, zda jeho nápad má naději na úspěch, poradit se jak zpracovat žádost apod.
Abyste mohli o peníze žádat, musíte vyplnit speciální žádost, se kterou vám MAS ráda
pomůže a pokud si na ni vůbec netroufáte, je schopna vám doporučit někoho, kdo za vás
žádost zpracuje. Po celou dobu vyhlášení výzvy jsou pracovníci MASky připraveni po
předchozí telefonické domluvě váš záměr konzultovat a poradit s případnými nejasnostmi.
Žádosti se následně odevzdávají v předem určeném termínu v kanceláři MAS v obci
Olbramov. Poté jsou žádosti zpracovány a zkontrolovány a následuje Veřejná obhajoba, na
které se jednotlivé projekty představí. Pak již následuje výběr projektů, které budou
doporučeny k podpoře. Aby byl výběr co nejspravedlivější, provádí jej šestičlenná Výběrová
komise a následně schvaluje patnáctičlenný Výbor partnerství. Oba orgány jsou složeny
z jedné třetiny ze zástupců obcí, druhou třetinu tvoří zástupci občanských sdružení a třetí
třetinu pak místní podnikatelé.
Tak hodně štěstí a první výzvu roku 2009 čekejte na počátku března. Více informací
na www.leader-ceskyzapad.cz.
Příště: užitečná fakta o MAS Český Západ

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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