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Zprávy z města
V dubnu 2009 zastupitelstvo města nejednalo. Sejde se ve středu 13.května 2009. Na
programu by měla být zpráva o inventarizaci majetku Města Planá k 31.12.2008, rozpočtová
opatření 2009, majetkoprávní záležitosti a další dle potřeby. Přesný program bude uveden na
plakátech.

Volby do Evropského parlamentu se blíží
Rozhodnutím prezidenta republiky byl stanoven termín voleb do Evropského
parlamentu na dny 5. a 6. června 2009. Volby budou probíhat podle zákona č. 62/2003 Sb. o
volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.
Podle tohoto zákona neumožní okrsková volební komise hlasovat voliči, který není
zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, který komise
obdrží od obecního úřadu. Do tohoto výpisu okrsková volební komise již nemůže dopsat
žádného voliče, vyjma voličů, kteří budou hlasovat na voličský průkaz.
Pokud tedy volič nemá jistotu, že bude při volbách do Evropského parlamentu
konaných ve dnech 5. a 6. června 2009 hlasovat ve svém volebním okrsku, kde je zapsán ve
výpisu ze seznamu voličů, např. z důvodu plánované hospitalizace, cesty mimo bydliště a
podobně, je pro něj nejvýhodnějším řešením požádat o vydání voličského průkazu, který pak
voliče opravňuje k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.
O vydání voličského průkazu je třeba požádat písemnou žádostí s ověřeným podpisem
nejpozději do 21.5.2009 u obecního úřadu, u kterého je volič zapsán do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu. Pokud by byl volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů
vedeném zastupitelským úřadem, musí o vydání voličského průkazu požádat tento úřad.

Květnové oslavy
Letošní květen je již padesátý devátý od konce 2.světové války. V Plané si tuto událost
připomeneme položením květin v úterý 5.května v 15 hodin u pomníčku armády USA na
náměstí Svobody a v 15.30 hod. u památníků obětem fašismu na plánském hřbitově.

Zvyšujeme cenu
Po 19 letech bude zdražen Plánský měsíčník na 2 Kč a to od čísla 6/2009. Město Planá
se stalo plátcem DPH a dani podléhá i vydávání periodického tisku. Ze stejného důvodu se
zvyšuje cena za zveřejnění inzerátů v měsíčníku ze 4 na 5 Kč za 1 cm2.Žádáme inzerenty,
kteří inzerují opakovaně v každém čísle, aby sdělili, zda i za změněných podmínek mají
zájem inzerovat. (MM)

Dětské hřiště v MŠ

Na podzim jsem informovala veřejnost o výstavbě dětského hřiště v areálu MŠ
Smetanova ul. Celou stavbu za cca 1,6 mil. Kč hradilo ze svého rozpočtu Město Planá. Na
hřiště byly instalovány různé herní prvky pro děti , vytvořeny dopadové plochy , osazeny
lavičky pro odpočinek. Ještě na podzim a znovu na jaře byl terén oset travním semenem.
Bohužel , zatím povrch kolem atrakcí není dostatečně zpevněn a připraven pro nápor
veřejnosti. Dále není dořešen kamerový systém , kterým bude zaznamenáván a vyhodnocován
pohyb osob na hřišti. Vstup do objektu bude umožněn na čipy, které budou vydávány proti
záloze.
Hřiště si zatím užívají děti z obou MŠ a to pouze za suchého počasí. Prosím maminky
dětí, které nejsou umístěny v MŠ, aby byly trpělivé. Další informace včas oznámím.
Naděžda Kvasničková, ředitelka školy

O nejkrásnějšího Voříška
ZKO Planá zve 23.května na 10. ročník soutěže „O nejkrásnějšího
VOŘÍŠKA“. Koná se v areálu ZKO (směr na Černošín za Keraplastem vpravo). Soutěž
začíná ve 14 hod., přejímky psů od 13 hod. Očkovací průkazy s sebou. Startovné – děti
zdarma, dospělí 100 Kč. Vstupné dobrovolné.
Program: nejhezčí VOŘÍŠEK, nejšikovnější VOŘÍŠEK, sympatie diváků, ukázky
výcviku a další doprovodné atrakce. Zve výbor ZKO

Bude se vypínat
Dne 25.května 2009 budou od 8 do 16 hod. bez dodávky elektřiny obce Svahy, Vížka,
Zliv, Josefova Huť. Důvodem je oprava vedení vysokého napětí.

Očkování psů proti vzteklině
Dr. Krys očkuje psy v Plané v běžné ordinační době. V osadách proběhne očkování
v těchto termínech:
5.5. 2009 – 18.15 Svahy, 18.45 Vížka, 19.00 Zliv, 19.20 Boudy
7.5.2009 – 18.15 Týnec, 18.45 Vysoké Sedliště, 19.00 Dolní Sedliště
12.5.2009 v 18.15 Karlín.
Dr. Heller bude očkovat v Pavlovicích v sobotu 23.května: 14-14.15 u obchodu,
14.20-14.35 křižovatka ke mlýnu, 14.45-15 nádraží. Možno očkovat i trojkombinaci za 220
Kč.
Dr. Lišková bude očkovat v Kříženci 7.5.2009 od 17 hod.,18.5. od 18 hod. v Otíně a
od 18.30 v Křínově.

Sdělení redakce
Plánský měsíčník chtěl být již od svého prvního čísla v roce 1991 zdrojem informací
o dění ve městě. Nikdy neměl být a myslíme, že nebyl platformou pro vyjadřování politických
názorů. Píšeme a vydáváme jej pro všechny občany Plané, bez rozdílu. Vždy jsme se snažili
vyvarovat se otiskování konfrontačních materiálů, i když někdy sledovaly i dobrý záměr, ale
tušili jsme, že by jejich otištění roztočilo kolotoč nekončící diskuse, pro kterou není

v měsíčníku dost místa a primárně jí není určen.Z tohoto pohledu uznáváme, že otištění
článku p.Antropiuse, kterým reagoval na článek p.Kvasničky zveřejněný v Tachovském
deníku! nebylo vhodné, protože je v přímém rozporu s tím, čemu jsme se vždy snažili
vyhnout (viz výše). Reakce se samozřejmě dostavila. Již jsme dostali článek reagující na
článek pana Antropiuse, jehož otištění by rozhodně vyvolalo potřebu další reakce a tak
dále…..
Několikrát jsme byli v minulosti napadeni, že děláme cenzuru. Nepokládáme za
cenzuru rozhodnutí, že články konfrontačního charakteru, sloužící vyřizování osobních
názorů a vzkazů opravdu nebudeme zveřejňovat.

Nové hnízdo obsazeno
V dubnovém měsíčníku jsme psali o přemístění čapího hnízda ve Hřbitovní ulici. Zdá
se, že obavy, zda čápi nové bydliště přijmou, byly zbytečné. Již v pátek 3.dubna se na hnízdě
objevil první čáp a prakticky ihned začal s úpravou připraveného základu hnízda. V úterý po
Velikonocích pak přiletěla na hnízdo i paní čápice. Možná měla k novému bydlení nějaké
výhrady, protože celý den se ozývalo klapání čapích zobáků, ale asi to byl spíše projev čapích
námluv. Pokaždé když jdu okolo, vidím, jak ptáci přinášejí nové větve a hnízdo dostavují a
upravují podle svých představ. Teď už zase budeme čekat, jak úspěšní budou při zahnízdění a
vyvedení letošních mláďat.
(MM)

Rádi fotografujete?
Alliance française de Plzeň pořádá fotografickou soutěž na Téma „Po stopách
Francie“ Tato soutěž je určena všem amatérským fotografům v České republice. Soutěž
probíhá od 1.4.2009 do 30.6.2009. Bližší informace najdou zájemci na www.afplzen.cz.

Partnerství Planá-Tirschenreuth
V minulém roce byla podepsána smlouva o partnerství města Planá s bavorským
městem Tirschenreuth. Následně proběhlo několik schůzek a jednání na „nejvyšší úrovni“,
kdy spolu jednali starostové a další představitelé vedení obou měst. Postupně se začínají
navazovat kontakty a plánují se další společné akce. Začátkem dubna byli u bavorských
sousedů plánští volejbalisté a sehráli zde několik přátelských utkání. Na to se v úterý
21.dubna konalo v příjemné tirschenreuthské restauraci přátelské posezení – Němci tomu
říkají stammtisch. Na 14.květen se připravuje společné jednání zástupců různých institucí,
spolků, sportovních klubů z obou stran hranice. Na něm by se měly domlouvat konkrétní
formy spolupráce.
Má-li partnerský vztah fungovat, musí toho partneři vědět o sobě co nejvíce. V PM
budeme průběžně informovat o různých akcích v Tirschenreuthu, které by mohly zajímat
plánské občany. Pro ty, kteří umějí alespoň trochu německy, mohou být dobrým zdrojem
informací webové stránky partnerského města: www.stadt-tirschenreuth.de. Odkaz na ně je
umístěn i na webu města Planá.
(MM)

Nabídka pronájmu

V budově polikliniky,Plzeňská 293 se nabízejí k pronájmu dále uvedené nebytové
prostory:
místnost v přízemí o ploše 41,15 m2, ve II.patře místnosti o ploše 52,18 m2, 15,58 m2,
14,04 m2. WC ve společných prostorách.Centrální dodávka tepla, SV a TUV.
Informace na tel. číslech 374 756 232 – 4 nebo osobně na adrese Slovanská 110,348
Planá.

Příspěvek k čistotě města
V Plané je registrováno přes 600 psů, za které jsou placeny příslušné poplatky.
Majitelé se o své psí kamarády většinou dobře starají. Krmí je, cvičí je, starají se o jejich
hygienu, o očkování apod. Mnozí z nich ale bez uzardění připustí, aby jejich mazlíčci
znečišťovali životní prostředí. Zejména obyvatelé sídlišť venčí své psy v okolí domů,aniž by
uklidili jejich exkrementy.
Jak nepříjemné je kličkovat mezi psími výkaly,nebo si je dokonce přinášet na obuvi, to
všichni víme. I plánské technické služby mají s touto záležitostí nepříjemné zkušenosti, když
sekají travnaté plochy a sekačka psí výkaly rozšvihá, případně hodí do sběrného koše.
Obzvlášť nehygienické je pak znečišťování dětských hřišť a pískovišť.
Víme, že existují majitelé psů, kteří jejich výkaly odklízejí, bohužel je jich však
menšina. Přitom městská vyhláška přikazuje majitelům psů, aby po svých psech exkrementy
odklízeli.
Město nyní přijalo některá opatření pro zlepšení situace. Byl zakoupen speciální
vysavač určený k odstraňování nečistot z menších ploch. Plánské technické služby jej již
použily k odsátí psích exkrementů z veřejných prostor. Takto bylo odsáto cca 200 kg!
exkrementů. V minulých letech jsme si toto zařízení půjčovali od Služeb města Cheb.
Odklízení psích výkalů prostřednictvím městských technických služeb však není
řešením. Nelze neustále běhat po celém městě a odstraňovat to, co neuklidili majitelé psů.
Kromě toho zakoupený vysavač lze účinně použít jen na jaře, dříve než naroste tráva a po
zbytek roku jen na zpevněných plochách.
Dále město zakoupilo speciální sáčky určené k odklízení psích výkalů. Jedná se o
sáčky s potiskem – speciálně upravené tak, aby je bylo možno odhazovat do běžných
odpadkových košů. Sáčky nejsou vhodné pro jiné účely.
Každý majitel psa, který zaplatil příslušný poplatek, si může sadu těchto sáčků
vyzvednout zdarma na městském úřadu (kancelář č.3 v přízemí).
Městští strážníci také obdrželi pokyn, aby důsledně kontrolovali dodržování městské
vyhlášky ukládající majitelům psů odklízet jejich výkaly. Pokud zjistí, že tuto povinnost
majitelé psů nedodržují, budou ukládat pokuty.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Úspěchy se počítají
I v letošním školním roce se řada žáků naší školy zúčastnila a účastní vědomostních
soutěží. Vždy je příjemné a povzbuzující, vrátí-li se některý z nich s pěkným umístěním v
kapse, zvláště když si uvědomíme, že zmíněný jedinec musel zaktivizovat své síly, vyvinout
dokonce i nějaké úsilí a také prověřit svou vůli, pracovitost a odpovědnost. Máme radost, že v

době tak zvláštně posunutých hodnot máme řadu žáků, jimiž se můžeme pyšnit. O úspěších
našich žáků jste už zvyklí informovat se na stránkách školy (www.zsplananamesti.cz).
Za všechny bych chtěla uvést velmi úspěšného žáka 8.B Martina Lišku, který
zabodoval hned v několika soutěžích najednou, a dokonce i v krajském kole (biologická
olympiáda, zeměpisná olympiáda, dějepisná olympiáda).
Ze školy na náměstí Zuzana Kokaislová

Pomoc přírodě
22. duben je známý jako Den Země, kdy by si lidé alespoň jednou za rok měli
uvědomit, že mohou pomoci naší přírodě. I my, žáci ZŠ Na Valech, jsme se pomoci přírodě
zúčastnili. Náš den začal přednáškou ing. Tréglera. Od něj jsme se dozvěděli více o přírodě,
zvířatech a rostlinách našeho regionu. Po přírodovědném povídání jsme se konečně vydali
pomáhat.
Práce byla velmi namáhavá a vzrušující. Bylo to perné dopoledne. Při svém putování
za reportáží jsme se ptali učitelů i žáků naší školy. Zjistili jsme, že našli nejen obyčejné
odpadky, ale i tranzistorové rádio, koberec, růžové tepláky a pánské trenýrky. Žáci 6.A nám
sdělili, že je lepší uklízet než se učit. Den se nám líbil i proto, že bylo hezké počasí. Přesto
jsme našli i jednotlivce, kteří by raději seděli ve školních lavicích.
Zjišťovali jsme také, zda někdo doma třídí odpad. Od některých vyučujících i žáků
jsme se dozvěděli, že to považují za samozřejmost.
Věříme tomu, že když teď čtete tyto řádky, jsou místa, která jsme uklidili, stále čistá.
Autorský tým: Andrea Rolková
Kristýna Krejzová
Martina Mojžišová

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc květen 2009:
6.5. – zájezd do Divadla v Mariánských Lázních na představení „České nebe“
Divadla Járy Cimrmana. Odjezd autobusu v 18.50 z AN Planá
8.5. – zájezd do divadla J.K.Tyla v Plzni na abonentní představení „ Zkrocení zlé
ženy“
Odjezd autobusu v pravidelnou dobu ze všech zastávek.
9.5. 17.00 hodin - začíná výstavní sezóna Galerie ve věži v Plané
Vernisáž výstavy keramika Egona Ivana Wernera a fotografa Miroslava Břeského.
18.30 hodin - jarní koncert smíšeného komorního sboru z Tachova KOZTLIVEC
Kostel sv.Petra a Pavla v Plané, vstupné 50 Kč.
12.5. – klubovna MKS, 18.00 hodin
„Co je KOTEC ?“- David Klaus a Josef Hakl představí činnost a služby tohoto
občanského sdružení a pohovoří o problematice drogové závislosti.
Zvána je široká veřejnost. Vstup volný.
Další informace:

11.6 - zájezd do divadla v Mariánských Lázních na komedii Divadelní společnosti
Háta
„ Dnes hrajeme Cyrana „.Vstupné cca 300 Kč ( upřesníme)
20.6. – celodenní zájezd do Českého Krumlova na Dny pětilisté růže
( s možností návštěvy divadla s otáčivým hledištěm - představení Robin Hood ).
Galerie ve věži v Plané – výstavní sezóna 2009 trvá od 10.května do 27.září
ÚT až PÁ 14.00 - 16.00, SO a NE 14.00 - 17.00

Poděkování:
Ráda bych tímto poděkovala MŠ Smetanova a Havlíčkova a ZŠ Na Valech a Na
Příkopech za zhotovení papírových velikonočních vajíček, která ozdobila nejprve vstupní
vestibul radnice a následně i kostel sv.Petra a Pavla v Plané. Velikonoční výzdoba se moc
líbila.
M.Kráčmarová

Podrobnosti na plakátech MěKS a tel. 374 794 223, 728 488038, mks@muplana.cz

SPRING OPEN AIR FEST vol.III
23.května se od 13 hodin na koupališti v Plané koná třetí ročník festivalu SPRING
OPEN AIR FEST vol.III. Jedná se o první větší open festival v západních Čechách. Festival
je žánrově pestrý – punk, hardcore, emo-core, bluecore, psychedelic-screamo a underground.
Třetího ročníku se účastní kapely - Mandrage, X-left to die, Eye of Fly, Já ještě nevím,
Pawnshop, Concrete, Soda´n ´ton, Střet, Neserm!tu, Abused a Interloud.
Pódium bude umístěno v prostoru velkého altánu. V areálu je také možnost stanování,
občerstvení je zajištěno na místě. Vstupné je 100 Kč, tombola o hodnotné ceny. Bližší
informace na plakátech.

DEN DĚTÍ
Zveme
všechny
děti
a
rodiče
na
oslavu
Dne
dětí.
Tentokrát se sejdeme v sobotu 30. května 2009 na městském atletickém stadionu, ve 14
hodin. Děti čeká sport (hod, skok, běh), soutěže (skákání v pytli, chůze na chůdách,....),
výtvarná
dílna,
ukázka
AIKIDA,
hudební
vystoupení,
......
Další informace o připravované akci najdete na plakátech a webových stránkách ZŠ Planá
náměstí.

Lezecká stěna
Na dvoře ZŠ Planá náměstí najdete novou lezeckou stěnu a víceúčelové hřiště. A
právě zde se sešlo asi 150 dětí i dospělých, aby slavnostně zahájili provoz. Úvodní slovo
patřilo starostovi p. Vrzalovi a řediteli ZŠ p. Kolesovi. Děvčata z kroužku aerobiku ukázala
svou sestavu, poté tenisté předvedli, co vše obnáší takový trénink, a nechyběla ani krátká hra,
kde svůj um předvedla starší děvčata. Ukázka aikida se konala tentokrát bez žíněnek a dopad
byl tedy poněkud tvrdší. Čtyři naši žáci to zvládli bez problémů. Závěrečnou ukázku si

připravili volejbalisté. Rozcvička a samotná hra přesvědčila ostatní, že volejbal není vůbec
jednoduchý. Plynule všichni návštěvníci přešli k lezecké stěně, zde už si první odvážlivci
zkoušeli své síly. Velký ohlas vzbudila u všech přítomných lanovka, kterou pro statečné
připravili hasiči. Sjet z 1. patra přivázaný na laně byl opravdu odvážný kousek. Kdo přišel,
měl možnost vyzkoušet náročnost stěny a někteří možná poprvé zažili , co je to pořádný
adrenalin. Sobotní dopoledne 11. dubna 2009 patřilo všem sportovcům i nesportovcům. Rádi
bychom poděkovali dobrovolným hasičům, kladrubským a stříbrským horolezcům, vedoucím
kroužků DDM – p. Šilhavému, p. Zemkové , p. Pelánové, p. Novotnému a p. Bartošovi,
vedoucímu aikida p. Kvasničkovi, kolegyním - p. Šandové, p. Schreilové a p. Kubátové a také
dětem, které si připravily ukázky. Největší dík patří samozřejmě Městu Planá, které
investovalo do rekonstrukce dvora u naší školy více než tři miliony korun.
ZŠ Planá, náměstí Svobody

Hledáme vedoucí lezeckého kroužku
Pod vedením p. Novotného a p. Bartoše zahájila činnost skupina deseti dětí, které se o lezení
již delší dobu zajímaly a čekaly jen na to, až bude lezecká stěna zpřístupněna. O tento sport
však projevily zájem i jiné děti. Hledáme touto cestou dospěláky, kteří zvládají techniku
lezení na stěně. Pokud máte zájem a jste ochotni věnovat svůj volný čas začínajícím
"lezcům", kontaktujte nás na tel. čísle 774 410 813.
Za DDM L.Vivodíková

Plánská „hudebka“ opět v Plzni bodovala
Ve dnech 20., 21.a 22. března probíhalo v Plzni krajské kolo soutěže ve hře na dřevěné
dechové nástroje.
Ze ZUŠ Planá postoupilo do krajského kola celkem 7 žáků.O tom, že se naši žáci v
obrovské konkurenci všech škol Plzeňského kraje neztratili, svědčí výsledky, s kterými se
vraceli domů.
Čestná uznání obdržely žákyně ze třídy Kamily Schoberové Kateřina Krchová a
Viktorie Kaslová, obě z pobočky Svojšín. 2.místo obsadila Monika Holá ze třídy Soni
Lašákové, další 2.místo přivezl Vojta Novotný ze třídy Marie Kuzmiakové, další druhá místa
udělila porota Danielu Šatrovi a Kamile Trkovské ze třídy Evy Hrabákové a první místo s
největším počtem bodů obsadil Josef Zivčák, také ze třídy Evy Hrabákové.
Chtěla bych touto cestou poděkovat nejen všem soutěžícím, ale také jejich rodičům,
kteří dohlížejí na pravidelnou přípravu svých dětí a v neposlední řadě všem vyučujícím, kteří
své žáky k tak skvělým výkonům dovedli. Ještě jednou všem dík za vynikající reprezentaci
ZUŠ Planá.

ZUŠ Planá zve …
V pondělí 11.5. 2009 v 18 hodin v aule ZŠ náměstí Svobody můžete navštívit
premiéru muzikálu inspirovaného populárním filmem Muzikál ze střední.
Sebevědomá Ashley nesnáší svoji spolužačku Anii a rozhodne se ji zesměšnit před
ostatními. Zařídí, že Anii má vystupovat na školním festivalu a doufá, že Anii vystoupení

nezvládne.Jak ovlivní Ashleyin záměr nový spolužák Jessie a také kamarádka Anii, se dozvíte
v divadelním představení s tanečními výstupy, které si sami upravili žáci Dramatického oboru
ZUŠ Planá pod vedením vyučující Mgr.Terezy Pecharové a nazvali Muzikál ze základky.
Vystupují: Michaela Pajerová, Claudia Srníková, Tomáš Vaněček, Lucie Jeřábková,
Martina Zajacová, Klára Býčková, Tereza Chalupná, Andrea Pajerová.
KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ Planá se koná v pondělí 19.5.2009 v 18 hodin v
sálu školy.
Marie Kuzmiaková, ředitelka ZUŠ Planá

U katolíků v Plané a okolí
(mimo pravidelný pořad) květen-červen 2009
Pátek 1.5. v 16.30 h – Adorace za duchovní povolání a v 17 h mše sv.
Sobota 16.5. v 15 hod. Černý Mlýn (májová), 17,00 h – Sv. Anna, 18.30 hod. ve
Svojšíně májová pobožnost s posezením
Sobota 30.5. DEN VÍRY diecéze v Plzni (odvozy cca 8.30 h)
Sobota 6. 6. 15 hod. Záhoří (kaple – mše sv.)
Neděle 7. 6. v 11 hod. Zadní Chodov – pouť Nejsv.Trojice
Čtvrtek 11.6. v 17 hod.Boží Tělo v Plané
Pátek 19.6.v 17 hod. Planá – mše sv. Nejsv. Srdce Páně
Sobota 20.6. v 17 hod. Sv. Anna
Sobota 27.6. v 10.30 h Svojšín – pouť sv. Petra a Pavla
Neděle 28.6. v 11 hod.Chodová Planá – pouť sv. Jana Křtitele
CHARITA – každé úterý od 15 hod – nyní vybíráme skoro všechno, co dříve. Sbírka
musí být ukončena v úterý 16.6.2009. Děkujeme za vaši pomoc a pochopení. Věříme, že
pomůžete věcmi čistými. Finanční pomoc vítána. Pán Bůh zaplať.

Z Čech až na konec světa …
Ve středu 8.dubna byla od radnice v Plané odstartována 9.etapa turistického etapového
pochodu „Z jižních Čech až na konec světa“ pořádaného Klubem českých turistů pod záštitou
hejtmana Jihočeského kraje.
Pochod je pořádán při příležitosti českého předsednictví v Evropské unii a je
připomínkou historické události – putování mírového poselstva českého krále Jiřího
z Poděbrad vedeného panem Lvem z Rožmitálu. Cílem pochodu je sídlo Evropské unie
v Bruselu.
Účastníky pochodu z Plané do Kynžvartu přivedl před radnici předseda Klubu českých
turistů pan Jan Havelka. Zde je přivítal starosta p.ing. Vrzala a předal jim pověřovací glejt.
Část etapy absolvovali s turisty žáci obou plánských základních škol s učiteli a panem
starostou.

(MM)

El Kondor pade
Nevíme, zda jste slyšeli o této zajímavé akci. Plzeňská ZOO se již v září loňského
roku rozhodla, že bude sbírat bezcenné padesátníčky. Tyto neplatné mince vymění za platné
korunky a z výtěžku postaví novou voliéru pro kondory (více se můžete dočíst na internetu).
My jsme se rozhodli dobrý nápad podpořit a podařilo se nám shromáždit 3210 mincí, což je
1605 Kč. Sbírali žáci, ale přispěli i učitelé. Jenom doufejme, že se zoologické zahradě podaří
shromáždit potřebných asi 400 tisíc korun a že si již brzy budeme moci prohlédnout nádherné
cizokrajné krasavce v jejich novém moderním obydlí.
SOU Planá

Muzeum v Tachově
16.5. MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ, od 10 do 16 hod., vstup zdarma, zpřístupněny
jindy uzavřené muzejní sklepy. Možno zúčastnit se soutěží o ceny. 14-16 hod BIO
MUSAION: 14-15.08 Tempus rerum imperator – putování za technickými památkami
Plzeňska, 15.10-15.24 Muzeum Chodska- Chodský hrad, 15.30-15.52 Mariánská Týnice –
Obnova místa. Jde o filmy z muzejního a univerzitního prostředí, které není možno shlédnout
v běžné filmové distribuci.
22.5. v 17.30 hod. v rámci doprovodného programu 31.ročníku Mezinárodního
festivalu PAF Tachov vernisáž výstavy Jindřicha Reichmanna CESTY DO ŘÍŠE TICHA.
Výstava končí 21.6.2009.
25.5. v 17.30 hod přednáška Papua Nová Guinea aneb exkurze studentů Jihočeské
univerzity do země lidojedů. Cestopisné biologicky orientované povídání s fotografiemi a
možná i videem domorodých slavností v podání tachovské rodačky Mgr. Ireny Slámové.

BONSAI MERKLÍN 2009
Výstava proběhne již tradičně na zámku v Merklíně u Přeštic ve dnech 23.-24.5.2009,
vždy od 9.00 hod do 18.00 hod. Zahájí ji zástupce Japonského velvyslanectví s chotí,
hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová a další čestní hosté a pořadatelé výstavy.
Výstava bonsají bude rozšířena o výstavu suiseki, v atriu bude opět připravena suchá
japonská zahrada. Pořadatelé nabízejí řadu doprovodných akcí: oblíbené tvarování ( jamadori
jalovce), pravidelnou ukázku vazby květin, v loňském roce velmi podařenou ukázku přípravy
japonské kulinářské speciality s ochutnávkou, přednášku „Energie v praxi – byt a zahrada“ o
tom, jak lze pomocí Feng Shui zharmonizovat energie prostoru a jeho obyvatel, přednášky o
suiseki a o čínské kultuře doplněné o promítaní diapozitivů, ukázku tvorby Ikebany (japonské
umění aranžování květin ). V zámeckém parku budou v sobotu probíhat ukázky jihočínského
bojového umění Hung Ka Plzeňské školy jihočínského umění a v neděli ukázky
Emocionálního tance. Současně zde bude umístěno několik stánků s prodejem bonsají,
kamenů a bonsajových potřeb. Občerstvení bude zajištěno.
A proč v měsíčníku píšeme o této výstavě poněkud obšírněji? Inu proto, že mezi
vystavovateli bonsají i suiseki mají jako každý rok své čestné místo plánští občané p.Karel
Moulis a paní Anna Divišová. Jejich bonsaje jsou ozdobou reklamních billboardů výstavy.
Doprovodný program:

23.5.2009: ve velkém zámeckém sálu 9.30 ukázka tvarování, 12.30 aranžování květin,
14.30 japonská kulinářská specialita – přednáška s ochutnávkou, 16 hod. přednáška o suiseki,
v zámeckém parku 11, 13, 14, 15 hod. ukázka jihočínského bojového umění Hung – Ka ,
v 1.patře zámku 9.30 –18 workshop.
24.5.2009: velký zámecký sál 9 hod. ukázka tvarování, 11.30 přednáška o čínské
kultuře,
13 hod. ukázka tvorby Ikebany, 14.30 přednáška o suiseki, 16 hod.přednáška Feng
Shui, zámecký park 15 hod. ukázka emocionálního tance, zámek 1.patro 9.30 - 18.00 hod.
workshop.

Životní jubileum slaví v květnu …
95 let Jaroslav Toman, 86 let Růžena Kornová, 85 let Jaromír Černý, 84 let Božena
Neumannová, Irena Růžičková, Růžena Jeřábková, Božena Havlíčková, 81 let Ludmila
Pavlíčková, 80 let Miloslav Setínský, 75 let Helena Maissová, 70 let Eva Šindelářová, Marie
Diartová.
Všem jmenovaným srdečně blahopřejeme.

Srdíčkový den
Ve dnech 6. a 7.dubna 2009 se naše škola jako tradičně zúčastnila charitativní akce
Srdíčkový den. Zakoupením přívěsku v hodnotě 35 korun mnozí plánští občané, studenti,
učitelé a personál nemocnice na sv.Anně pomohli dobré věci. Výtěžek Srdíčkového dne je
určen pro dětská oddělení nemocnic, postižené a opuštěné děti. Srdíčka prodávaly studentky
nástavbového studia Zuzana Sodomková a Zuzana Pěnkavová, dále žákyně 2. a 3.ročníku
Provozu služeb Lenka Gáborová, Lucie Bohinská, Lenka Večerková a Tereza Rothová. Touto
cestou chci poděkovat všem dobrým lidem, kteří finančně přispěli, a i děvčatům, která při
prodeji vzorně reprezentovala učiliště.
Andrea Ječmenová

Co je MASka?
5. díl: Sucho pro zvony, občanské sdružení Domaslav
Dalším z úspěšných projektů podpořených MAS Český Západ-Místní partnerství se
stal projekt občanského sdružení Domaslav na opravu kostela sv. Jakuba Většího
v Domaslavi. Jejich projekt podaný do MAS Český Západ byl významný nejen tím, že
zachránil věž kostela před zřícením, ale měl velký přínos pro sdružení samotné, které se díky
tomuto pilotnímu projektu naučilo s dotacemi pracovat a peníze z nich získávat.
Občanské sdružení Domaslav složené především z mladých lidí vzniklo v roce 1998 a
jeho hlavní náplní bylo správcovství fary v Domaslavi, kterou dostali od plzeňského
biskupství dlouhodobě do výpůjčky. Faru ve svém volném čase opravují a za symbolické
částky dále pronajímají dětským a mládežnickým organizacím. Jezdí sem skauti, křesťanské
skupiny nebo umělecké školy, výtvarníci i hudebníci, kteří zde mívají soustředění. Vedle toho
sdružení pořádá na faře řadu zajímavých kulturních akcí.
V roce 2006 se z věže vedle stojícího kostela sv. Jakuba Většího uvolnila plechová
krytina a létala po celé Domaslavi. Sdružení se proto rozhodlo kostelu pomoci. Nejdříve se
domnívalo, že věž opraví za peníze sdružení. Při bližším ohledání situace se ale zjistilo, že

věž je v kritickém stavu a že peníze sdružení na opravu nestačí. V této době přišla nabídka
z MAS Český Západ s dotací, která se nazývala Mladé nápady. MAS významně pomohla
sdružení s administrativou projektu a o. s. Domaslav napsalo projekt s poetickým názvem
Sucho pro zvony. Lidé ze sdružení, kteří do této chvíle o psaní projektů příliš nevěděli, se
díky spolupráci s MASkou naučili nejen projekt napsat, ale i zajistit veškerou dokumentaci,
která žádost o dotaci často doprovází a také jednat s úřady, které je potřeba navštívit kvůli
podkladům k dotaci.
Díky úspěchu tohoto projektu a také díky potřebě dalších peněz na pokračování
v opravě věže sdružení začalo samo či po poradě s MASkou hledat další možnosti
financování. Podařilo se jim tak získat peníze na opravu kostela z Havarijního fondu
Ministerstva kultury ČR, z grantu na záchranu památek Plzeňského kraje nebo z Programu
pro rozvoj venkova.
Občanská sdružení při získávání dotací často bojují s problémem finanční spoluúčasti
anebo s předfinancováním. Ale i tyto problémy dokázalo sdružení dobře vyřešit. Peníze
získali od místních podnikatelů, od obce, od lidí, kteří na faru jezdí trávit volný čas anebo od
jejich rodičů.
Takže díky dobré spolupráci s MASkou Český Západ a díky ochotě a nadšení mladých
lidí se podařilo získat peníze na záchranu dalšího krásného kostela v našem regionu.
Kateřina Kvasničková

Jak jsme pochodovali aneb letošní Plánská 50
V sobotu 25.dubna se uskutečnil 37. ročník turistického pochodu "Plánská 50".
Pochod organizoval tradičně jako každý rok Klub českých turistů TJ Sokol Planá. Počasí
přálo jak organizátorům, tak hlavně pochodujícím. Na startu u Základní školy Na Valech se
objevilo přes 1580 startujících. Ti se po registraci vydali pěšky i na kolech na připravené trasy
vedoucí překrásným okolím Plané. I když nebyl překonán rekord v počtu účastníků, přesto
byla účast nejvyšší za poslední 3 roky. A teď trochu čísel:
Nejkratší trasu 5 km zvolilo celkem 446 pochodníků. Mezi nimi bylo hodně rodičů
s dětmi, kterým pochod zpestřilo i opékání buřtů. Ti pokročilejší turisté zvolili trasu dlouhou
16 km a bylo jich 731. Ještě poměrně dost účastníků – celkem 185 - zvolilo trasu dlouhou 25
km. No a pak již počty strmě klesaly. Na trasu 35 km dlouhou se vydalo 17 pochodujících a
nejmenší počet – celkem 11 – se vydal na trasu 50 km. Nemálo bylo těch, kteří se rozhodli
absolvovat pochod na kole. Na výběr měli dvě trasy. Té o délce 35 km se zúčastnilo 91
cyklistů a té delší - 50 km – bylo kupodivu ještě o 7 více, tedy 98. Organizační výbor využívá
této možnosti poděkovat veřejně všem, kteří nám pomohli tuto náročnou akci uspořádat.
A upozornění pro ty, kteří si duben nedovedou bez Plánské 50 představit. Další již
38.ročník se bude konat v sobotu 24.dubna 2010.
Z0 a KČT TJ Sokol Planá Karel Kašpar

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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