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Přejeme všem našim čtenářům a jejich rodinám slunečné léto a hodně krásných
zážitků, ať už si budou prázdniny či dovolenou užívat někde v cizích krajích nebo doma na
zahradách či na plánském koupališti.

Zprávy z města
Plánské zastupitelstvo jednalo ve středu 26.6.2009. Na programu byl m.j. závěrečný
účet Města Planá za rok 2008, schválena byla 3.rozpočtová opatření, majetkoprávní záležitosti
a výroční zpráva o městské honitbě. Celý text usnesení najdete na jiném místě.
O prázdninách zastupitelé neplánují žádné jednání. Pravidelně se bude scházet Rada
města Planá.

Hřiště v MŠ
V dubnovém čísle Plánského měsíčníku jsem informovala veřejnost o dětském hřišti
v MŠ Smetanova ul. V současné době se dokončuje instalace kamerového systému a je
připraven provozní řád hřiště. Od července bude hrací plocha zpřístupněna veřejnosti . Za
zapůjčení čipu k otvírání elektronického zámku se bude vybírat 250 Kč ( část jako vratná
záloha, část jako manipulační poplatek).Vstup každé osoby bude monitorován.
Datum a hodinu vydávání čipu prosím sledujte v informační skříňce MěÚ (před
radnicí). Bude zde i uvedena konkrétní výše manipulačního poplatku
Prosím, aby rodiče i děti dodržovali provozní řád hřiště a přeji všem hezké chvilky a
zážitky.
Ředitelka MŠ

Nepostrádáte klíč?
Našel se klíč od automobilu Hyundai. Informace na Městské policii-tel.739 145 161.

Oznámení školní jídelny
Školní jídelna při ZŠ nám. Svobody oznamuje uzavření jídelny v době od 13.07.2009
do 22.08.2009 z důvodu čerpání dovolené a malování. Opět se bude vařit od 24.08.2009.

Provoz knihovny o prázdninách
V červenci a v srpnu t.r. bude městská knihovna v Plané otevřena pro děti i pro
dospělé vždy v úterý od 9 do 12 a od 13 do 16 hod. a ve středu od 12 do 15 hod. Ve dnech
27.července až 7.srpna pak bude knihovna zcela uzavřena.

Bude se vypínat

Ve středu 8.července bude v době od 8 do 16 hodin bez elektřiny celá Jateční ulice v
Plané. Bude se opravovat vedení NN.

Co nového v DIGITALIZACI?
Třicátého září t.r. budou natrvalo vypnuty hlavní televizní vysílače analogového
signálu pro kraje Plzeňský a Karlovarský. Domažlice-Vraní vrch, Cheb-Zelená hora,
Jáchymov-Klínovec, Mariánské Lázně-Dyleň. Převaděče, jako je ten plánský, zůstanou
v provozu do listopadu 2011. Co budou převádět? Tuto otázku jsem položil zástupci
Radiokomunikací a dozvěděl jsem se následující: Převaděč přijme digitální signál a převede
ho na analogový. Jinými slovy se z něj dočasně stane velký set-top-box. Mezitím dojde
k měření digitálního signálu v terénu, protože mapy pokrytí jsou pouze složité matematické
výpočty, a na základě jejich výsledků bude rozhodnuto, zda převaděče budou zrušeny nebo
digitalizovány. O digitalizaci některých převaděčů se jedná již dnes. Bližší informace na
telefonu 800 90 60 30, nebo www.digitalne.tv.
Informace převzata z materiálů tiskové konference 17.6.2009 na krajském úřadu
v Plzni.
Frant.Slabý, místostarosta

Pozvánka na tradiční hornickou slavnost
Stalo se tradicí, že každou druhou červencovou sobotu pořádá Hornický spolek u
muzea v Plané hornickou slavnost. Nejinak je tomu i letos. V sobotu 11.července zvou
organizátoři k příjemnému posezení u muzea v Sadové ulici. Samozřejmě nebude chybět
hornická kapela Nýřaňanka, nabídka dobrého občerstvení, volný vstup do muzea a pro děti
rýžování zlata. Začátek je ve 14 hodin.
Touto slavností skončí pomyslný maratón akcí, který členové spolku v uplynulých
dnech absolvovali. Začátkem června se plánští horníci zúčastnili městské hornické slavnosti v
Rudolfově u Českých Budějovic. Ve dnech 19. až 21.června vyjela větší výprava do Jihlavy.
Tam se konalo letošní setkání hornických měst, obcí a spolků České republiky. V čele
výpravy stál starosta p.ing. Vrzala.
Ta nejnáročnější akce se konala o posledním červnovém víkendu. Bylo to tradiční
mezinárodní Evropské setkání horníků a hutníků.Tentokrát to bylo trochu dál, až ve
francouzském městě Forbach v Alsasku-Lotrinsku. Plánský hornický spolek se stal garantem
české účasti. Plánovaný program poněkud narušila porucha autobusu, díky kterému se odjelo
místo v pátek ráno až v pátek večer. S plánskými horníky do Francie cestovali ještě zástupci
jiných českých spolků a také muzikanti. Vrcholem každého takového setkání je totiž
monumentální průvod všech účastníků dlouhý i několik kilometrů a uznejte sami, že bez
kapely by to nemělo „tu pravou šťávu“. Průvod ve Forbachu nebyl, pravda, tak mohutný.
Tamější spolek má sice dlouhou tradici, ale členů, tak jak stárnou, přirozeně ubývá, a rozsah
akce tomu odpovídal. Naše kapela tam samozřejmě nebyla jediná, ale mezi těmi ostatními se
rozhodně neztratila a každé její vystoupení bylo velmi příznivě přijato. Za to patří
Dechovému orchestru mladých z Tachova a zvlášť jejich kapelníkovi p.Kadlecovi velké
uznání. Každá skupina v průvodu nesla tabuli se jménem svého města a země, svůj prapor a
prapor své obce. Plánští horníci tak zde reprezentovali nejen svůj spolek, ale i město Planá, za
což jim patří poděkování.
MM

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc červenec 2009:
Sobota 4.7. v 17 hod. Galerie ve věži v Plané
Vernisáž výstavy pražského výtvarníka Aleše Růžičky.
Výstavu zahájí prof. František Hodonský a potrvá do 31.8. 2009.
Sobota 11.7. v 17 hodin, kostel sv.Petra a Pavla
Vernisáž výstavy Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti „ Barevné léto“.
Výstava bude přístupná vždy v sobotu a neděli od 15 do 17 hodin a
potrvá do 13.9.2009.
Po vernisáži v 17.30 hod. v kostele sv.Petra a Pavla Akordeonový koncert Petra Vacka
.
Pátek 24.7. - 17 hodin, kostel sv.Petra a Pavla
Kytarový recitál brněnského umělce Libora Janečka s názvem „ Od baroka po
současnost“
Vstupné 50 Kč.

Tradiční Anenská pouť
Pátek 24.července – v 9.15 hod. procesí z náměstí Svobody k poutnímu kostelu
Sv.Anny
Sobota 25.července na náměstí Svobody:
9.00 - 17.00 - anenské trhy
9.00 - 13.00 - dechová hudba CHODOVARKA
10.00
- vystoupení taneční skupiny Mericia „Tance na dvoře Karla IV.“
11.00
- vystoupení taneční skupiny Mericia „Život je cesta“ – cikánské tance
13.30 - 14.30 - Dudácká muzika z Českého lesa
15.00 - 17.00 - STARŠÍ PÁNI z Tachova
Doprovodné akce
Od 9 do 17 hod. přízemí a zahrada radnice - Výstava bonsají a suiseki pana Moulise a
paní Divišové a fuchsií paní Mandové
13.30 na městském stadiónu - Krátká exhibice členek asociace 1.Gymnastické kolo
CZ - ukázka základních akrobatických dovedností na tzv.“ rýnských kolech“
Galerie ve věži – výstava Aleše Růžičky 9.00 - 12.00, 14 - 17.00 hodin
Kostel sv.Petra a Pavla - výstava „Barevné léto“ 14.00 – 17.00 hodin
Na prostranství za školou budou lunaparky.
Další informace:
15.srpna 2009 - oslava 100 let rozhledny na Bohušově vrchu

Galerie ve věži v Plané – výstavní sezóna 2009 trvá od 10.května do 27.září vždy ÚT
až PÁ 14.00 - 16.00, SO a NE 14.00 - 17.00
Upozornění pro motoristy - v době konání Anenské pouti, tj. v sobotu 25.července
budou prostory náměstí v Plané uzavřeny od 9.00 do 18.00 hodin. Děkujeme za pochopení.
Podrobnosti na plakátech MěKS a tel. 374 794 223, 728 488 038, mks@muplana.cz

Ceny tepla
Byl jsem dotázán občany města, z jakého důvodu došlo ke zvýšení ceny tepla
dodaného městskou výtopnou v roce 2008.
Rozhodl jsem se na dotazy odpovědět v Plánském měsíčníku, aby s touto
problematikou byli seznámeni i další občané. Je pravdou, že za teplo dodané v roce 2008
občané doplácejí podstatně vyšší částky než za teplo dodané v roce 2007. Jednou z příčin je,
že spotřeba tepla za rok 2008 byla o něco vyšší než za rok 2007. Hlavní příčinou ale je
skutečnost, že cena za 1 GJ dodaný z městské výtopny vzrostla z z Kč 350,38 bez DPH v roce
2007 na Kč 429,60 bez DPH (tj. Kč 468 s DPH) v roce 2008. DPH za dodávku tepla byla z 5
% v roce 2007 zvýšena na 9 % v roce 2008.
Cena 1 GJ se ale zvýšila především proto, že se překvapivě zjistilo, že dochází
k vysokým ztrátám tepla v rozvodech. Ztráta byla předpokládána ve výši, která bývá běžná, a
to do 10 %, ukázalo se ale, že ve skutečnosti činí 33,68 %. Tato vysoká ztrátovost byla
zjištěna až po přestavbě výtopny, když byla osazena měřidla vyrobeného tepla na každý
tepelný zdroj. I když občané platí jen objem tepla dodaného do jejich domů (měřený na patě
domu), zvýšené náklady na výrobu se do ceny promítnou.
V roce 2007 občané platili za 1 GJ Kč 350 bez DPH přesto, že problém se ztrátou
tepla v rozvodech existoval samozřejmě již tehdy. Firma Tenza ale musela dodržet svůj
závazek ze smlouvy uzavřené s městem – tzn., že cena tepla v roce 2007 nepřekročí 350 Kč
za 1 GJ. Z těchto důvodů neuplatnila část nákladů na výrobu tepla.
Problém vysoké ztrátovosti rozvodů se musí samozřejmě řešit. Město tedy nechalo
zpracovat energetický audit tepelných rozvodů. Na základě tohoto auditu je zpracováván
projekt nových rozvodů. V červenci by měl být projekt dokončen a zahájeno stavební řízení.
Nové rozvody by měly významným způsobem snížit ztrátovost topení. Realizace rozvodů je
ale problematická a to především proto, že musí být prováděna etapovitě a jednotlivé části
sídliště by měly být odpojovány od dodávek tepla na co nejkratší dobu. Nejvhodnější by bylo
provádět práce v letním období. Jsou také zkoumány možnosti získání dotace na stavbu.
Bohužel, zatím nebyl nalezen žádný dotační titul, o který by město mohlo požádat. Bylo by
samozřejmě vhodné, aby se s pracemi započalo co nejdříve. To ale záleží na tom, jak dlouho
bude trvat vyřízení všech administrativních záležitostí.
Energetický audit vypracovala a projektovou dokumentaci zpracovává firma vybraná
ve výběrovém řízení – EGF Sušice. Ta řeší i nejvhodnější postup rekonstrukce.
K dalšímu snížení ceny by mohlo pomoci zřízení solární elektrárny, která by napájela
elektrické spotřebiče kotelny (mimo to by měla napájet čerpadla vodních zdrojů, případně
čistírnu odpadních vod). Náklady na elektrickou energii spotřebovanou v kotelně by tím měly

klesnout cca na jednu pětinu - z cca 500.000 Kč na 100.000 Kč ročně. Elektrárna by měla být
zřízena v ochranném pásmu vodních zdrojů pod sídlištěm Fučíkova ulice. Zda elektrárna bude
skutečně vybudována, ale není zatím jasné. Předběžná stanoviska příslušných institucí již byla
získána. Dne 2.7. budu o záležitosti jednat v Plzni se ZČE. Následně ještě rozhodne
zastupitelstvo města.
Chybou dodavatele tepla (Tenza) bylo, že při zjištění vyšší ceny tepla nebyly zvýšeny
měsíční zálohy a tak občané budou nuceni hradit vysoké doplatky. V případě, že jednorázová
úhrada bude nad jejich momentální možnosti, mohou se obrátit na p.Matušku z firmy Tenza a
domluvit si splátkový kalendář.
Dále se mne občané ptali, proč bylo vyúčtování nákladů tepla provedeno opožděně.
Důvodem bylo opožděné nahlášení údajů o spotřebě teplé užitkové vody. To mělo být
provedeno dle smlouvy do 10.1.2009, ale údaje byly dodány až 19.2.2009. Faktury pak byly
rozeslány místo do konce února až 20.3.2009.
Na závěr ještě uvádím ceny tepla, které jsou placeny v jiných městech. V Tachově
platí občané za 1 GJ 583 Kč, v Mariánských Lázních platí 622 Kč.
Ing. K.Vrzala, starosta

Nejenom angličtina
Není tajemstvím, že s koncem školního roku 2008/2009 končí i působení amerických
lektorů v Plané.
O tom, že nám štěstí přálo , svědčí popularita, respekt a uznání, které si oba mladí
učitelé získali u těch, s kterými se při svém působení v Plané setkali. Už pouhý pohled na děti,
které se dožadují v pátek odpoledne vyučování, je sám o sobě dost výmluvný. Věříme, že
naše děti i do budoucna ocení, jaké obohacení odborné, ale zejména lidské jim dva mladí
Havajané přinesli.
Znovu děkujeme všem, kteří svým moudrým rozhodnutím umožnili realizovat smělý
nápad, děkujeme všem, kteří bez mrknutí oka pomáhali při přípravě pobytu lektorů, děkujeme
všem , kteří sponzorsky přispěli. Děkujeme všem v Plané, kteří mladým lektorům ukázali
vlídnou a přátelskou tvář.
Zuzana Kokaislová, ZŠ Planá, náměstí Svobody

Dobrý konec „seriálu“ o čápech
V květnovém čísle měsíčníku jsem informovala, že čapí hnízdo přemístěné z komína
domu čp. 63 ve Hřbitovní ulici na nové stanoviště je obsazené párem čápů. A nyní už
můžeme informovat, že se podařilo i to nejdůležitější – čápi úspěšně zahnízdili a vyseděli tři
mláďata. Ta jsou teď zhruba měsíc stará. Pracovníci záchranné stanice z Plzně je
okroužkovali a zaregistrovali. Netajili se svou radostí, že se přemístění hnízda povedlo.
Nebývá to totiž pravidlem a čapích hnízd pomalu ale jistě ubývá. V minulých letech přestali
čápi užívat hnízdo v areálu nemocnice a na Karlíně a čapí hnízdo bývalo i v areálu
učňovského střediska v Nádražní ulici.
Teď si jen musíme přát, aby čapí rodiče svá mláďata vyvedli a připravili na dalekou
cestu za moře tak dobře, že se u nás v Plané aspoň některé z nich příští jaro objeví.
MM

Jak budeme maturovat?
Po zrušení plánského gymnázia se v Plané opět maturovalo po mnohaleté přestávce
v roce 1999. Bylo to na místním učilišti a maturovali studenti denního nástavbového studia
„Podnikání v technických povoláních“. Podruhé se maturovalo na stejném učilišti v roce
2007. Tentokráte maturovali studenti dálkového nástavbového studia. V současné době jsou
na našem učilišti otevřeny obě formy tohoto studia – dvouletá denní a tříletá dálková forma.
Studenti obou by měli maturovat v květnu 2010 a to takzvaně „po novu“.
Proč nová maturitní zkouška? Odpověď je snadná. Klade stejné nároky na gymnazisty
i studenty ze středních odborných škol a učilišť. Výuka na různých typech středních škol je
velmi rozdílná pojetím, obsahem i rozsahem. Je tedy jasné, že některé úlohy zvládnou
například gymnazisté mnohem snadněji než jejich kolegové ze škol více zaměřených na
praktickou výuku. I na to nová maturita myslí. Dává možnost volby nižší a vyšší úrovně
obtížnosti. Současný stav je neudržitelný. Každá škola si dělá svou maturitu sama. Zkoušky a
kritéria jejich hodnocení jsou různé a výsledky maturantů jsou tudíž neporovnatelné. Jednička
na maturitním vysvědčení znamená školu od školy něco jiného. To je také důvod, proč většina
vysokých škol přestala přihlížet k výsledkům maturitních zkoušek. Obsah současných
maturitních vysvědčení nemá pro další život velký význam. Hlavní je, že člověk vysvědčení
má, nikoli co v něm je.
Zavedení nové maturity je určitě velkou změnou. Věřím však, že po mnoha letech
příprav a odkládání se konečně dočkáme. Přeji si, aby moji současní studenti drželi v rukách
v červnu příštího roku taková maturitní vysvědčení, která budou měřitelná s ostatními.
M. Němečková

Hrnčířský swing v Novém Drahově
Následující řádky jsou pozváním na již 16.ročník letních koncertů pod širým nebem na
dvoře hrnčírny v Novém Drahově. Jejich organizátorem je pan Egon Ivan Werner, který se
svojí keramikou zahájil letošní sezónu v naší plánské Galerii ve věži. Z vlastní zkušenosti
mohu potvrdit, že atmosféra koncertů konaných ve dvoře tradičního hrázděného statku je
kouzelná a krásný zážitek nezkazí ani případná dešťová přeháňka. Specialitou těchto koncertů
je také zvyk, že se neplatí vstupné. Návštěvník si u vchodu zakoupí keramický pohárek
vyrobený p.Wernerem (dekor je každý rok jiný) a do něj si pak může nechat zdarma čepovat,
nač má chuť. Ale to hlavní, za čím se do Nového Drahova jezdí, je swing a jeho
interpreti.Pokud tedy právě tento žánr patří k vašim oblíbeným, poznamenejte si termíny
letošních koncertů. Konají se vždy v pátek od 19 hodin a to 24.července (Memory Jazz Band),
31.července (Revival Swing Band) a 7.srpna (Petra Erneyiová s doprovodem dvou kytar,
kontrabasu a houslí). A kde hledat Nový Drahov? Kousek za Frant.Lázněmi směrem na Soos.
MM

Květinový den
Třináctý květinový den proběhl dne 13.května t.r. Naše škola se Českého dne proti
rakovině již tradičně zúčastnila. Studentky oborů Provozu služeb a Pečovatelské práce
prodávaly kytičky ve tvaru měsíčku lékařského v hodnotě 20 Kč. Opět nás plánští občané a
zaměstnanci plánských firem i obou nemocnic nezklamali. Ke sbírce byli většinou vstřícní a
rádi přispěli. Tentokrát byla sbírka určena na léčbu a výzkum karcinomu tlustého střeva.
Děvčata vybrala celkem částku 6.620 Kč. Všem dobrým lidem děkuji.
Andrea Ječmenová

Pozvánka na Auto-motopárty 13
Stuntriding cup- závody amerických vozů. Kdy? V sobotu 11.července 2009. Kde?
Letiště Kříženec- Planá u M.L. Od kolika hodin? Od 9:00. Za kolik? 130 Kč.
Bližší informace na letácích a plakátech.

DDM při ZŠ Planá náměstí
KUSBLUES v kostele Petra a Pavla
Páteční večer 5. června 2009 patřil příznivcům hudby. Hudební skupina KUSBLUES
potěšila svým vystoupením všechny přítomné. Většina posluchačů byla zvědavá na Matouše
Pilného, který je z Plané a navštěvoval naši školu. Když zavřete oči, neuvěříte, že je
Matoušovi teprve 15 let a klávesy pod prsty ho tak poslouchají. O hudbě, kterou jsme slyšeli,
se nedá psát, ta se musí slyšet. Pokud mohu doporučit, udělejte si příště čas. Stojí to za to !!!!!
Stolní tenis
6. června 2009 se v aule ZŠ sešlo pouze 8 sportovců na turnaji ve stolním tenise.
Přesto všichni bojovali u zelených stolů s obrovským nasazením. Děkujeme za organizaci
turnaje p. Bohuňkovi.
Kladrubský expres
V sobotu 13. června se pětičlenná skupinka sportovců vypravila do Kladrub u Stříbra
na soutěž v lezení. Soutěžilo se na rychlost. I tentokrát jsme byli úspěšní: Štěpánka Novotná
obsadila druhé místo a Dominik Kapitán místo třetí. Vítězům blahopřejeme a Ondrovi
Miklasovi, Vojtovi Novotnému a Matyáši Vivodíkovi děkujeme za účast. Také děkuji všem
vedoucím lezeckého kroužku za organizaci při přesunu našeho lezeckého kroužku a podporu
při samotné soutěži.
Výtvarná soutěž Cestou necestou
Soutěže se zúčastnilo celkem 14 škol – 4 mateřské, ZŠ a Gymnázium Stříbro. Odborná
porota ve složení akademická sochařka Alena Burešová a Ivana Kubíčková hodnotila celkem
277 prací. Podrobnou informaci o umístění v jednotlivých kategoriích najdete na webových
stránkách ZŠ náměstí Svobody.
Den dětí
V sobotu 30. května 2009 oslavilo asi 200 dětí, maminek, babiček, tatínků a dědečků
Den dětí. Děti soutěžily v ATLETICKÉM TROJBOJI, další vyzkoušely skákání v pytli,
házení na cíl nebo zatloukání hřebíků. Všichni se zájmem sledovali vystoupení děvčat, která
měla připravený AEROBIK, chlapci přišli s ukázkou AIKIDA a děti z dětského domova
zatančily cikánský a také břišní tanec. K poslechu hrála hudební skupina VYSMÁTÍ
KOMÁŘI.
Odvážlivci si nechali nalíčit obličej a malí výtvarníci si domů odnášeli pomalovaný
hrnek.
Odpoledne
provázelo
počasí
bez
deště.
Rádi bychom poděkovali všem organizátorům celé akce: kolegyním ze ZŠ Planá náměstí p.
Šandové, p. Horáčkové, p. Říhové, p. Gomolákové, p. Kubátové, p. Beranové, rodičům ze
SRPDŠ Planá Valy p. Konrádové, p. Šulcové a p.Vošahlíkové , děvčatům ze 7. a 9. tříd ZŠ
Planá náměstí, B. Šandové, P. Čepičanovi, p. Pelánové a děvčatům z kroužku aerobiku, p.
Minaříkovi a chlapcům, kteří si připravili ukázku aikida, Josefíně za břišní tanec, Zdenovi a
Nikole za cikánský tanec. Vilmě a Kamile děkujeme za krásně namalované dětské obličeje.
Samozřejmě velký dík patří hudební skupině Vysmátí komáři.

(Lenka Vivodíková)

Přebor Plané mladších žáků v šachu
V sobotu 13.června uspořádal ŠK DDM při ZŠ Planá-náměstí v aule ZŠ šachový
turnaj, který je jakousi tečkou za šachovou sezónou. Do Plané se sjeli mladí šachisté z Plzně,
K.Varů, Tachova, Sulislavi a Heřmanovy Huti, aby zde bojovali o poháry v kategoriích HD10
a HD12.
Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol, při tempu hry 20 minut na partii. Hráli
všichni dohromady a jednotlivé kategorie byly pak vyhodnoceny zvlášť.
Celkovým vítězem se stal se ziskem 6,5 bodu Václav Truksa z Tachova před
Mohamedem Al Salehem z Plané, který měl o bod méně. Následovala plánská pětice s 5 body
v pořadí Kovářík, Bruna, Kubát, Zítková a Brunová.
V jednotlivých kategoriích zvítězili Truksa, Brunová, Kovářík, Zítková.
Nejúspěšnějším hráčem do 8 let byl Matěj Slavík z Plané. Celkem hrálo 29 šachistů. 3.VT si
uhráli Al Saleh a Kovářík z Plané. Ceny obdrželi všichni účastníci. Hlavním sponzorem byla
firma
Elektro-Novo pana Václava Novohradského, kterému bych chtěl touto cestou
poděkovat.
Vedoucí šachového kroužku S. Zítek

Jsou tu prázdniny …
Skončil školní rok a s ním i zájmové kroužky DDM. Rádi bychom poděkovali všem
vedoucím, kteří věnovali svůj volný čas dětem. Jednalo se o pravidelnou činnost kroužků,
turnaje a soutěže.
Šachisté pracovali pod vedením p.Hrbáčka, p.Zítka a p.Bruny. Svá výtvarná díla děti
tvořily s p.Říhovou. Keramické výrobky děti vytvářely s p.Predkovou. Práci se dřevem si
vyzkoušeli chlapci s p.Kaslem. Malé děti sportovaly pod vedením p.Zemkové a volejbalisti se
scházeli v tělocvičně s p.Lüleyovou. Tenisté sbírali zkušenosti od p.Šilhavého. Stolní tenis
tradičně vedl p.Bohuněk. Maminky s dětmi se scházely společně s p.Seemannovou. P.Bostl
naučil děti základům počítačové techniky. Každý pátek měla děvčata možnost cvičit aerobik
společně s p.Pelánovou. Nový lezecký kroužek na jaře zahájil p. Novotný a p. Bartoš .
Všem moc děkujeme, přejeme krásné léto a těšíme se na další spolupráci.

Lezení pro veřejnost
Zveme všechny zájemce o lezení. Pokud máte zájem, přijďte v neděli 5. července
2009 nebo v pondělí 6. července 2009. Těšíme se na Vás na naší nové lezecké stěně (dvůr ZŠ
Planá náměstí) od 14 do 17 hod.Vstupné dospělí 30 Kč, děti 20 Kč.

Tenis
V sobotu 20. června si přivstali všichni mladí tenisté, aby sehráli 2. ročník tenisového
turnaje. Některé výsledky byly překvapením. Celkem se zúčastnilo 38 sportovců. Celou akci
zorganizoval pan Šilhavý, kterému děkujeme. Také děkujeme manželům Kulířovým za

vzorně připravené zázemí, všem rozhodčím – p. Kolesovi, p. Peklovi, p. Havlíčkové, p.
Krejzové a ostatním, kteří se podíleli na samotném turnaji. Tenisovému klubu děkujeme za
sponzorský dar – občerstvení pro všechny soutěžící.

Hry třetího tisíciletí
Melchiorova Huť 18.6. – 20.6.
Náš výlet začal u Hornického muzea, sjelo se tam 7 aut i s našimi rodiči. Naložili jsme
si batohy do kufrů, taťkové nám připevnili autosedačky. „Nasedat, vyjíždíme!“ Celou cestu
jela auta pěkně za sebou v koloně a nikdo se neztratil. Po cestě jsme viděli krásnou krajinu,
zříceninu hradu Krasíkov, koně, krávy, jeleny, kozy a jednu veverku. Na křižovatce směr
Karlovy Vary – Plzeň jsme měli jet rovně, ale odbočili jsme na Karlovy Vary a museli se
kousek vrátit. Zde končila pěkná cesta a pokračovali jsme polní cestou, kterou nám zatarasil
kamion nakládající dřevo. Všechna auta musela zastavit a počkat, až se dřevo naloží. Po 10
minutách čekání jsme dorazili do sportovního areálu Melchiorova Huť. Rodiče nám pomohli
vybalit naše batohy a rozloučili se s námi. Trošku nám to bylo líto, ale už jsme se těšili na
nové kamarády, kteří přijeli z Plzně a Klatov.
První větší úkol bylo povlečení postele. Někteří se do této práce nehrnuli, neboť ji
nazývali „prací ženskou“, která je těžká! Také první úraz na sebe nenechal dlouho čekat.
Musel být ošetřen ukazováček, který se nedopatřením dostal mezi dveře. Trochu jsme jej
zmrazili a večer byl už fit. Mezi odpolední aktivity patřila kopaná pro čtvrťáky a pro třeťáky
vybíjená a přehazovaná. Na sportování jsme měli velmi slunečné počasí. Ochlazení bylo
nutné. Voda z hadice postačila na naše osvěžení i vykouzlení barevné duhy. Byli jsme mokří,
opálení, unavení, ale šťastní, protože třeťáci získali první místo v přehazované. Po dobré
večeři jsme se seznámili s pravidly pasáka, kterého jsme si vyzkoušeli. Trefit míček placatou
pálkou nebylo zrovna lehké! První den byl zakončen večerkou ve 22 hodin. Někteří si večerku
prodloužili večerním běháním za „odměnu“.
V pátek ráno nás první ptáčata probudila již v 6 hodin. My spáči jsme byli nevrlí,
protože jsme si chtěli přispat. Po snídani nás čekaly atletické závody, které se oddálily,
protože začalo pršet. Měli jsme štěstí, nepršelo dlouho a my jsme stihli odházet míčkem, 3x
skočit do dálky a uběhnout 50 m. Atletiku vystřídal odpolední sport. 4. třída hrála vybíjenou a
přehazovanou (měli složené družstvo 4 z našich hochů ze 4. třídy a 7 dívek z 5. třídy z 11. ZŠ
Plzeň). Družstvo A našich třeťáků vyhrálo turnaj v kopané. Rozhodující utkání skončilo
remízou a rozhodly až penalty. Bylo to velké drama. Rozhodla až další sada penalt , tzv.
„rychlá smrt“. Vítěznou penaltu střelil Milan. Po krátkém odpočinku se všichni připravovali
na Melchiorskou míli. I v této disciplíně jsme dokázali, že umíme sportovat. Mezi páťáky byl
Honza druhý a Jakub čtvrtý. Úderem 22. hodiny jsme všichni upadli do zdravého spánku. Po
půlhodině jsme byli skoro všichni probuzeni, rozespalí, ale vzhůru. Čekalo nás noční
překvapení (pouze 2 dívky se vzbudit nepodařilo). Po chvíli jsme zjistili, že musíme prokázat
odvahu, projít tmavou cestu, která byla lemována svíčkami, a občas nás vystrašily kvílivé
zvuky. Cestu jsme hrdinně prošli, ale asi v polovině se všichni shlukli a celý dav došel šťastně
do cíle. Za odměnu každý z nás dostal 2 kamarády – myšky, na kterých jsme si moc
pochutnali. Kolem 23. hodiny jsme se všichni zachumlali do teplých postýlek a spokojeně
jsme usnuli.
Ráno jsme byli ještě trochu rozespalí, ale všechna ospalost z nás rychle spadla. Čekala
nás poslední společná soutěž, a to týmová štafeta. Naši třeťáci porazili týmovou štafetu z 11.
ZŠ Plzeň. Měli jsme velkou radost, protože se všichni maximálně snažili a mnozí si zlepšili i
svůj osobní rekord. Po snídani jsme sbalili věci, uklidili chatičky a šli si naposledy

zasportovat. Každý si vybral podle svého zájmu. Po 11. hodině byly vyhodnoceny atletické
disciplíny. Někteří získali ve své kategorii i více diplomů. Na úplný závěr dostali všichni
účastnické listy.
Všichni jsme se shodli na tom, že se nám v Melchiorově Huti moc líbilo, užili jsme si
mnoho legrace, sportování a nových kamarádů. Bylo to prima, ale na rodiče jsme se už také
těšili. Rádi bychom se sem příští rok zase vrátili. Kačka to shrnula za všechny:“ Víte, proč
jsme to všechno hráli? Protože sport nám moc pomáhá a prospívá .“ Žáci ZŠ Na Valech:
L.Dykovec, E. Entová, M.Founě, F.Greguš, S.Klímová, A.Králová, P.Kratochvíl, P. Kuncová,
L.Lhotková, J.Soudný, A.Šulcová, K.Zemanová, J.Nádaský, P.Štěrba, T.Štulajter a J. Sýkora.

První Trabi výlet AK Planá
Akci pořádá AK Planá dne 25. 7. 2009. Sraz účastníků je v 8.45 hod.na parkovišti u
Hornického muzea v Plané. Akce je určena všem majitelům, vyznavačům a příznivcům
výrobků koncernu IFA (DDR-Trabant,Wartburg, atd.) a dalším motoristickým zájemcům
s vozy i jiných značek, kteří při přesunu pojedou na konci kolony. Startovné se neplatí.
Účastníci si platí vstupné a oběd.
9.00 prohlídka Hornického muzea (cca 1 hodina), po dobu prohlídky výstava vozidel
účastníků na parkovišti před muzeem.
Další místa výletu: 2. Mini park u hotelu Krakonoš – Mariánské Lázně, 3. Muzeum
historických motocyklů – náměstí Bečov nad Teplou, 4. Rozhledna Krásno (u Horního
Slavkova), 5. Hornické muzeum Krásno, 6. Kladská - oběd: Myslivecká hospůdka „Na
Kladské“. Naučná stezka (délka pěšky cca 1,5 km po dřevěné lávce), 7. Zámek Kynžvart –
prohlídka. 8. Posezení s opékáním špekáčků (přesné místo bude upřesněno při zahájení).
Špekáčky pořadatel nezajišťuje. Délka trasy výletu cca 86 km. Pořadatel si vyhrazuje právo
změny programu. Více informací na www.trabivylet.estranky.cz
Srdečně zve za Autoklub Planá Josef Bělohlávek

Katolická církev v Plané
Sobota 4.7. v 9.30 h Vysoké Jamné (žehnání kapličky ve vsi), 10 h v Lestkově pouť
sv. Prokopa
Svatoanenské kolečko – 20. výročí obnovení poutí (ze strany německých rodáků) :
Sobota 18.7. v 10 h Sv.Anna- úklid před poutí
Čtvrtek 23.7. v 15 h Vysoké Sedliště- na louce u kostela
Pátek 24. 7. v 9.15 h náměstí PLANÁ, pěší pouť ke Svaté Anně, 10 h – SVATÁ
ANNA českoněmecká mše svatá: předsedá plzeňský biskup Mons. František Radkovský.
Po slavnosti oběd poutníků v internátu. 13.30 h kostel Planá – svátostné požehnání.
15 h Brod nad Tichou – pouť sv. Jakuba
Sobota 25.7. v 9.30 h Domaslav – pouť sv. Jakuba, 11 h Michalovy Hory –setkání
s rodáky, mše sv., 12.30 h Broumov – pouť sv. Anny s rodáky, 14 h Štokov – mše sv. u kaple
s rodáky,
17 h Kyjov – mše sv. u kapličky s rodáky

Neděle 26.7. v 10 h SVATÁ ANNA – česká pouť našich farností, 16 h Chod. Planá –
německá mše sv. s rodáky
Změny vyhrazeny. Kontakt tel. 607202127, e-mail : sasajara@seznam.cz

Poděkování
Děkuji sponzorům, kteří přispěli k hladkému průběhu dětské olympiády. Paní
Štětkové z firmy ABRUS za výrobu medailí, panu Lieblovi z firmy LIEBLPRINT za výtisk
diplomů pro děti. Dále děkuji panu Velkému za drobné opravy, které ochotně zajišťuje v MŠ
Havlíčkova.
Ředitelka školy

Léto s REVISem
Agentura REVIS nabízí v červenci a srpnu 2009 netradiční kurzy pro všechny +
cestopisné přednášky. Celou nabídku najdete na www.revis-tachov.cz a na webových
stránkách města Planá.

Blahopřejeme…
… všem dále jmenovaným plánským občankám a občanům, kteří v červnu t.r. oslavili
svá životní jubilea:
87 let p. Marie Štruncová, p.Marie Rubášová
85 let p. Alois Kovařík
83 let p.Anna Kalistová
82 let p.Mária Grundzová,
p.Margareta Švejdová

p.

Marta

Križanová,

81 let p.Anna Časarová, p. Bohumil Kohout
80 let p. Mária Baláková, p.Jan Havlíček, p. Anna Rajdlová,
p. Josef Dvořák
70 let p.Jiří Šmejkal, p.Hannelore Opavová, p.Eva Šmicová, p.Alena Mrovcová, p.
Františka Dvorská, p.Erich Mazur.

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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