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Zprávy z města
Plánské zastupitelstvo se sešlo na 17.jednání ve středu 22.října t.r. Do jednání byli
přizváni zástupci Policie ČR, aby informovali o bezpečnosti a veřejném pořádku ve městě.
V dalším bodu programu dostali zastupitelé souhrnnou zprávu o všech školských zařízeních
v Plané týkající se školního roku 2008/2009. Schváleno bylo 5.rozpočtové opatření a
majetkoprávní záležitosti. Protože se připravuje rozpočet na rok 2009, dostali zastupitelé
k seznámení přehled plánovaných investičních akcí. Některé z nich už byly zahájeny v tomto
roce a přecházejí do dalšího roku. V další části jsou uvedeny akce, které je nutno zahájit a třetí
část tvoří investiční výhled. Ten obsahuje další akce, které by mohly být realizovány. Celý
výše zmíněný materiál je jen návrhem, o tom, jaké akce budou k realizaci zařazeny, rozhodne
zastupitelstvo při schvalování rozpočtu na rok 2009. Zastupitelstvo uložilo radě, aby
připravila pro další jednání návrh změny systému parkování na náměstí Svobody.
Zde uvádíme plné znění usnesení.
Poslední jednání zastupitelstva v tomto roce je plánováno na středu 10.prosince t.r.

Výměna občanských průkazů
K 31.12.2008 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31.12.2003. Občané jsou povinni požádat o vydání nového občanského průkazu
nejpozději do 30.listopadu 2008. Pokud tak neučiní, mohou dostat pokutu až do výše 10.000
Kč (jedná se o přestupek).
Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1.lednem 1936 a mají
v občanském průkazu vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena
bez omezení“. Výměna OP je bez poplatku.

Jak volili občané Plané
Voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje a do Senátu se v Plané zúčastnilo 33 %
oprávněných voličů.
Výsledky do kraje podle počtu hlasů pro stranu: 1. ČSSD 520 hlasů, 2.KSČM 378
hlasů, 3.ODS 295 hlasů, Koalice pro Plz.kraj 56 hlasů, Strana zelených 42 hlasů, další strany
obdržely jen po několika hlasech.
Ve volbách do Senátu bylo toto pořadí: 1. Miroslav Nenutil 506 hlasů, 2. František
Podlipský 319 hlasů, 3.Jan Svoboda 211 hlasů, 4.Ivo Mlátilík. Do druhého kola postoupil
Miroslav Nenutil a Ivo Mlátilík (po přidání hlasů z Chebu). Z jejich klání vyšel vítězně

Bude se vypínat
Dne 25.listopadu t.r. bude od 8 do 16 hod. přerušena dodávka elektřiny v celé obci
Pavlovice. ZČE bude provádět nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy.

E box na radnici
Naše město ve spolupráci se společností ASEKOL se rozhodlo usnadnit občanům
třídění vysloužilých malých elektrozařízení.
Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné
počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač, herní konzolu, videohru včetně ovladače,
elektrickou hračku, dálkový ovladač, sluchátka, fotoaparát, blesk, malý kazetový magnetofon
či radiopřijímač, …… na radnici a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby,
tzv. E-boxu. Je umístěn ve vstupní hale budovy.
Společnost ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem je usnadnit třídění drobných elektrozařízení a také zvýšit množství
sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud
elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodíme do popelnice, nedojde k jeho
recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak úplně zbytečně dochází ke skládkování odpadu,
který by mohl být znovu využit. Když elektrozařízení odevzdáme k recyklaci, je zajištěno, že
bude jeho větší část znovu využita. Šetříme tak přírodní zdroje a životní prostředí.
E.Čermáková, OŽP

Česká televize v Plané
V neděli 6.října natáčela v plánské moštárně Česká televize příspěvek pro pořad
„Barvy života“. Pořadem provází herec a moderátor Vladimír Čech známý z pořadu Milionář.
V desetičlenném štábu kromě moderátora byla paní režisérka, kameraman se zvukařem,
produkční a další nepostradatelné osoby. Podle zhruba stanoveného scénáře se v úvodu
p.Čech ptal, co je to moštování a jaké odrůdy se dají moštovat. Pak již byl ukázán celý proces
moštování jablek,od drcení a lisování až po stočení do nádob připravených zákazníkem.
Nedílnou součástí byl doprovodný komentář a odpovídání na všechny dotazy moderátora.
Závěrem natáčení, které trvalo zhruba 90 minut, si celý štáb přiťukl na zdraví lahodným
mokem – čerstvě vylisovaným moštem. Vše probíhalo v přátelské atmosféře, občas jsme se
zasmáli různým „přebreptům“, ale paní režisérka to brala s nadhledem a profesionálním
přístupem. Po skončení natáčení v moštárně se štáb odebral natáčet další zajímavá místa
v našem okrese – muzeum v Tachově a pivní lázně rodinné firmy Chodovar.A nakonec to
nejdůležitější – pořad se bude vysílat v pátek 7.listopadu od 11 hodin na programu ČT 1.

Plánské náměstí
Planá určitě může být pyšná na své náměstí, které je velice cenným historickým
celkem s mnoha domy, zapsanými na seznamu kulturních památek.Historie většiny těchto
domů sahá do středověku. Jaké ideální podmínky pro rozvoj podnikání a turistického ruchu.
Má to ale jeden háček. Neuváženým prodejem domů vykročil vývoj na náměstí úplně
opačným směrem.Místo klidného historického jádra města se z náměstí stává malé Las Vegas
s blikajícími poutači heren a barů. Doprovodným jevem jsou partičky nedospělých, které
fascinuje toto prostředí a následný nepořádek a hluk, který znepříjemňuje život obyvatel a
návštěvníků. Co s tím ? Na tom se nemůže shodnout ani městské zastupitelstvo. Pravda, bylo
by možné vydat vyhlášku, která by provoz těchto zařízení omezila, k tomu ale není mnoho
vůle. Velmi vzácně se shoduje část koalice i opozice (světe div se),že by to bylo omezení
svobodného podnikání. Je tu snaha nastolit pořádek represivními opatřeními,např.instalací
kamer a zvýšením počtu městských strážníků. I tohle má svůj háček, vždyť sezení v partičce,
plivání před sebe a odhazování odpadků pod sebe není až tak protizákonné a těžko se

postihuje, je to pouze ostatním nepříjemné. Řešením by snad bylo větší zdůraznění historické
hodnoty náměstí tak, aby přitáhlo svojí atraktivitou více zájemců, kteří by chtěli
v historických domech bydlet a solidně podnikat, než provozovat herny a bary.Do města by
určitě přišlo více turistů. Nebylo by až takovým problémem informovat o památkových
objektech, o jejich stavebním vývoji a historii, případně o pověstech, které se k těmto domům
váží. Jak je tomu v mnoha historických městech.V Plané nastal problém, mnozí majitelé si
nepřejí, aby tyto informace byly na jejich domech formou tabulek umístěny, přestože město
Planá poskytlo na opravy fasád těchto domů nezanedbatelný příspěvek. Je tedy nutné hledat
jiné řešení. Nadějí je to, že se podařilo opravit městské hradby za kostelem, je připravena
projektová dokumentace na opravu fasády kostela, připravuje se projekt na řešení okolí
kostela a učňovské školy, ve dříve zanedbaném valu městského opevnění vzniká projekt
školní zahrady, pod kterou je rekonstruována ulice Na Příkopech. Po dokončení těchto
projektů vznikne spolu s hornickým muzeem historický celek navazující na náměstí.
M.Antropius

Hrací automaty
Před časem obdržel plánský městský úřad od anonymního tazatele následující otázky:
Kolik je v Plané hracích automatů? Kdo povoluje jejich provoz? Jaký je z nich příjem pro
město? Do čeho město tyto peníze investuje?
Rozhodl jsem se na tyto otázky odpovědět v tomto článku. Domnívám se, že jde o
téma pro mnohé zajímavé.
V Plané je v současné době dle evidence 68 výherních hracích automatů, ale jejich
počet se mění. Povolení k jejich provozování vydává odbor správy majetku a investic města.
Podmínky pro povolování a podmínky vlastního provozu výherních hracích automatů
upravuje zákon č. 202/1990 Sb. Ten nedává obcím možnost regulovat počet hracích automatů
provozovaných na jejich území. Pokud žadatel splní podmínky zákona, musí mu být povolení
vydáno. Obec má pouze možnost vydat vyhlášku, kterou zakazuje provozování automatů ve
vzdálenosti do 100 m od školních budov, budov zařízení sociální a zdravotní péče, státních
orgánů a církví. Uvnitř těchto budov je provozování automatů zakázáno přímo zákonem. Tato
zákonná omezení ovšem podle mého názoru moc neřeší. Až na vymezená místa mohou být
automaty prakticky všude.
Město dostává z provozu hracích automatů tři druhy poplatků – správní, místní, odvod
z výtěžku. V období let 2004-2008 získalo město v průměru za rok 879.800 Kč na správních
poplatcích, 994.700 Kč na místních poplatcích a 508.600 Kč na odvodech z výtěžku.
Poplatky jsou součástí daňových příjmů města, které slouží k pokrytí výdajů na
činnosti zajišťované městem. Rada města pravidelně schvaluje využití prostředků z odvodu
výtěžku, jak stanoví zákon. Tyto prostředky jsou využívány ke sportovním a kulturním
účelům. V letošním roce je to výstavba dětského hřiště v mateřské škole Smetanova, vloni to
byla oprava kaplí v Pavlovicích a v Černém mlýně, v předchozích letech údržba veřejné
zeleně, vybavení skateparku, náklady koupaliště.
Příjmy z provozu hracích automatů mě nijak netěší (a věřím, že stanovisko většiny
členů zastupitelstva je stejné), postavíme-li do jejich protikladu negativa, která přináší
gamblerství. Hráč, který automatům podlehne, je schopen prohrát výplatu, úspory atd. Tím se
v nejednom případě narušují partnerské vztahy, rozpadá rodina. Vášnivý gambler se také
mnohdy dopouští trestné činnosti, aby si opatřil peníze do hry.

Nevím, zda si tito lidé uvědomují, že ten, kdo musí vyhrát, je právě hrací automat. Od
odborníka vím, že podíl výher se dá velmi přesně nastavit. Po instalaci někdy bývá podíl
výher nastaven příznivě pro hráče a později, když si k automatu hráči navyknou docházet, je
podíl upraven ve prospěch automatu.
Příjem města z hracích automatů je sice používán k obecnému prospěchu, avšak
zdaleka nepokrývá náklady na uvedené akce. I kdyby město příjmy z provozu automatů
nemělo, uvedené akce by uskutečnilo.
Již delší dobu se připravuje novela zákonné úpravy provozování hracích automatů,
která by zpřísnila podmínky provozování a rozšířila pravomoci obce při jejich povolování.
Doufám, že novela bude brzy schválena.
Ing. K.Vrzala, starosta

Beseda o lesním hospodářství
U příležitosti Evropského týdne lesů se 21.října konala na Základní škole v Plané Na
Valech beseda s žáky šestých a sedmých tříd o lesním hospodářství.
Cílem Evropského týdne lesů (20. - 24.října 2008) je zviditelnit lesnické a dřevařské
odvětví též jejich příspěvek k rozvoji hospodářství a společnosti v Evropě. Dále by měl zvýšit
povědomí veřejnosti o významu lesů v rámci zmírnění změn klimatu, zajištění zdrojů čisté
vody a při ochraně přírody. Snaží se také zapojit veřejnost do aktivního dialogu o lesnických
tématech.
Od pana ing. Václava Lidického, lesního správce Lesní správy Přimda z firmy Lesy
České republiky s.p., děti dostaly informace o různorodých složkách a funkcích lesa,
o historickém vývoji lesa. Děti se také poučily o náplni práce lesníka a o tom, jaké přínosy
pro nás les má, co od něj očekáváme. Dalším tématem byly vlastnosti dřeva jako
obnovitelného zdroje materiálu a energie, a význam dřeva pro člověka v historii a
v současnosti. Přednášející odpověděli i na dotazy přítomných účastníků.
Akce se zúčastnilo 60 dětí, 2 pracovníci LS Přimda, 8 učitelů ZŠ Na Valech. Besedou
jsme navázali na spolupráci LS Přimda se ZŠ Na Valech v oblasti lesní pedagogiky –
organizace lesních vycházek pro žáky prvního stupně.
ing. Aleš Jakl, LS Přimda

Dům dětí připravuje
V listopadu se sejdeme v tělocvičně. 18. listopadu 2008 se zde bude konat Atletický
trojboj. Srdečně zveme všechny zájemce. Začátek v 15.00. Vánoce se blíží a všechny šikulky
čekáme 25. listopadu 2008 v DDM. Vyrobíme si adventní věnce. Na začátek prosince
připravujeme setkání s Mikulášem, čerty a anděly v Hornickém muzeu. Další informace
získáte na webových stránkách školy a na plakátech ve školách a v DDM.

Dětský filmový festival se vydařil
Týden v kině si děti užily od 6. října do 10. října 2008, kdy se konal Dětský filmový
festival Oty Hofmana. Dovolte mi poděkovat za organizaci celého festivalu panu Kalašovi.
Ten se zasloužil o to, aby se nejen děti, ale i dospělí mohli jedno pondělní odpoledne setkat s
režisérem Zdeňkem Troškou a shlédnout jeho pohádku Nejkrásnější hádanka. Na celý týden
připravil pan Kalaš zajímavou a lákavou nabídku filmů pro děti. Každý den byla v kině necelá

stovka návštěvníků. V pondělí to dokonce bylo přes 200 diváků a kino praskalo ve švech.
Děkuji za všechny děti a těšíme se na další akce.

10. ročník Večerního běhu Planou
Dne 23. října 2008 nám přálo počasí a večer patřil sportovcům i nesportovcům, kteří
se rozhodli zúčastnit se již tradičního závodu v běhu. Letos jich bylo 184. Své zástupce měly
školky z Plané, Bezdružic, Chodové Plané a Trstěnic. Základní školy – Planá nám., Planá
Valy, Chodová Planá, Bezdružice, Bor, Hamrníky, Mariánské Lázně, Planá na Příkopech.
Další účastníci byli z SOU Planá, OA Mariánské Lázně, ACES Karlovy Vary, AK Sokolov,
Baník Stříbro, Cyklodrak Stříbro, Jiskra Křelovice, SK Chodová Planá, SK Přimda, Sokol
Bor, Tri Cheb, SV Stříbro. Všem moc děkujeme za účast a zde jsou ti, kteří z rukou pana
starosty
převzali
medaili
a
diplom
za
nejlepší
výkony:
Předškoláci I – 2005 a mladší - 1. Vít Kotschy, 2. Vojtěch Nádaský, 3. Kristýna Černohorská
Předškoláci II - 1. Mathias Hartenscheidt (Bezdružice), 2. Marie Ščasnárová (Chodová
Planá),
3.
Josef
Šlapák
(Planá
nám.)
Nejmladší žákyně I - 1. Sopfie Kroupová (Planá nám.), 2. Kristýna Poubová (Bezdružice), 3.
Blanka
Brunová
(Planá
nám.)
a
Tereza
Staňková
(Planá
Valy)
Nejmladší žáci I - 1. Roman Miklas (Planá nám.), 2. David Kopl (Planá nám.), 3. Daniel
Škornička
(Bezdružice)
Nejmladší žákyně II - 1. Alexandra Suková (Chodová Planá), 2. Anna Pohlotová
(Bezdružice),
3.
Karolina
Poubová
(Bezdružice)
Nejmladší žáci II - 1. Lukáš Tonka (Planá nám.), 2. Jiří Kroc (Planá Valy), 3. Pavel Kudláček
(Chodová
Planá)
Mladší žákyně - 1. Kristýna Krocová (Planá Valy). 2. Kateřina Blažková (Bezdružice), 3.
Petra
Pánková
(Planá
nám.)
Mladší žáci – 1. Dominik Kapitán (Planá nám.), 2. David Kristín (Planá nám.), 3. Tomáš
Ječmen
(Planá
nám.)
Starší žákyně – 1. Eliška Jabůrková (Bor), 2. Barbora Samková (Bezdružice), 3. Lucie
Kralovičová
(Planá
nám.)
Starší žáci – 1. Miloslav Gengel (Bezdružice), 2. Jan Kašpar (Bezdružice), 3. Václav Werner
(Bor)
Ženy – 1. Karolína Hrubá (Baník Stříbro), 2. Adéla Klečková (Baník Stříbro), 3. Martina
Kabilová
(Tri
Cheb)
Muži – 1.Tomáš Jaša (Baník Stříbro), 2. Jan Sokol (AK Sokolov), 3. Josef Suda (SK Přimda)
Veteráni – 1. Zdeněk Procházka (ACES Karlovy Vary), 2. Jan Flaks ( SV Stříbro), 3. Jaroslav
Vlasák
(SV
Stříbro)
Mnohokrát děkujeme za pomoc při organizaci kolegům a ostatním pracovníkům ZŠ Planá
náměstí, p. Kolesové, p. Havlovi, p. ředitelce Basákové, p. Pelánovi, děvčatům ze ZŠ Planá
náměstí, kuchařkám ŠJ Planá nám.,Martinovi a Tomášovi Deusovi, N. Vivodíkové, M.
Schreilovi,
hasičům
Planá,
městskému
strážníkovi.
Děkujeme také sponzorům této akce - Městu Planá a SRPŠ ZŠ Planá náměstí.
DDM při ZŠ Planá náměstí

Naši žáci na Mini Globe Games
Ve čtvrtek 16. 10. se sešla naše 11členná výprava, aby splnila úkoly a prověřila si své
znalosti, vědomosti a týmovou spolupráci v přírodovědné soutěži Mini Globe Games, konané
ve Stříbře.

Plni očekávání jsme se ráno sešli na vlakovém nádraží, kde byl začátek naší cesty.
Chvilku před devátou jsme dorazili do centra dění, kterým se stal DDM Kaštánek ve
Stříbře. Zde se shromáždilo devatenáct družstev z devíti škol tachovského okresu. Soutěžila
vždy pětičlenná družstva ve dvou kategoriích 6. a 7. třída, 8. a 9. třída, popř. odpovídající
ročníky gymnázia. Na začátku nás pořadatelé (DDM Stříbro a ZŠ Mánesova) přivítali, stručně
seznámili s programem Globe a také vydali pokyny k soutěži. Družstva startovala
v desetiminutových intervalech s mapou trasy a záznamovým archem. Trasa byla dlouhá cca
5 km a vedla stříbrským lesoparkem podél řeky Mže. Tady pro nás pořadatelé a žáci připravili
deset stanovišť s rozdílnými úkoly. V oblasti hydrologie jsme změřili pH, teplotu a
průhlednost řeky Mže. Také jsme počítali rychlost toku, tvarovali horní, střední a dolní tok
řeky, určovali zástupce ryb. Zabývali jsme se biogeografií, hornictvím, meteorologií,
pranostikami. Určovali jsme názvy stromů, jejich hlavní znaky, stáří, obvod i plochu listů.
Využili jsme i angličtinu, ve které jsme určovali počasí. Úkol, který se nám líbil, a museli
jsme se domluvit a spolupracovat, byly lyže, na kterých jsme šli čtyři a zdolávali menší
stoupání. Do cíle jsme se vrátili celí promoklí a pořadatelé měli těžký úkol vyluštit a
vyhodnotit promáčené záznamové archy.
Naši školu reprezentovala dvě družstva – žáci 7. tříd: Kristýna Krocová, Filip Le,
Vojta Lafata, Pavel Čepičan a Honza Staněk, kteří se umístili na třetím místě a žáci 8. tříd
Terka Matalová, Hanka Fialová, Káťa Opavová, Patrik Buchart a Jindra Morávek, kteří se
umístili na druhém místě. Odměnou jim byla radost z krásného umístění a zároveň knižní
odměna pro ně i školu.
Soutěž se všem moc líbila, i když počasí nebylo ideální a půl dne propršelo. Ráda
bych všem zúčastněným poděkovala za účast i plné nasazení. Na stránkách
školy www.valy.cz najdete pár obrázků soutěžících.
Jaroslava Veselá

ŘKC v Plané
Neděle 9.11. v 9 hod. Planá – Mše svatá se zpěvy sboru z partnerského města
Tirschenreuth (latinské).
15.-16.11. na faře v Plané Duchovní obnova pro všechny od 9 hod. - instrukce, svátost
pokání atd.(občerstvení a zázemí jisté). Ukončení 16.11. v 9 hod.mší svatou a příp.obědem na
faře.
Sobota 6.12. Adventní duchovní obnova farnosti od 9 hod. na faře v Plané se svátostí
pokání a roráty (konec v 15 hod., odvozy).
Adventní pátky od 6 hod. rorátní mše svaté v Plané.
CHARITA v Plané !!!
Poslední výběr humanitární pomoci v tomto roce: úterý 26.11.08 v 15 hod. !!!
Děkujeme za vaši pomoc a pochopení.
Mikulášské balíčky před vánoci pro staré a opuštěné

Z jedné třetiny Tříkrálové koledy tohoto roku pořizujeme balíčky, které následně
rozvážíme jednotlivým potřebným. Pokud víte o někom opuštěném a starším, rádi na vaše
upozornění také balíček předáme.

Vzpomínka
Dne 21.listopadu t.r. vzpomeneme, že před třemi lety nás opustil Vláďa Zděnek.
Žádné další společné zážitky, smeče na volejbalovém hřišti nebo tenisových kurtech, žádné
opravené vodovodní kohoutky. Nic z toho už není. Letos by s námi oslavil padesátiny.
Rodina

Adventní KOZTliveCZ
První říjnový víkend se v Jirkově konal tradiční soutěžní festival pěveckých sborů
nazvaný Jirkovský písňovar. Odborná porota hodnotila 17 sborů v kategorii populární hudby.
Mezi pěticí nejlepších v takzvaném „zlatém pásmu“ se umístil i tachovský smíšený komorní
sbor KOZTliveCZ . Tomuto úspěchu předcházela samozřejmě tvrdá dřina na zkouškách a na
letním soustředění pod vedením sbormistryně Zuzany Černé, ale výsledek se dostavil.
Proč se o tom zmiňuji zde na stránkách Plánského měsíčníku? Protože dva členové
tohoto pěveckého sdružení jsou z naší malé vísky Otín.
KOZTliveCZ má poměrně široký repertoár, a to jak klasickou a duchovní hudbu, tak i
spirituály a gospely, jazz, pop, české i cizí lidové písně.
Naši plánští spoluobčané budou mít ještě do konce letošního roku dvakrát možnost si
KOZTliveCZ poslechnout. Nejprve o první adventní neděli (30.11.) při rozsvícení vánočního
stromu na plánském náměstí a potom 20.12. ve farním kostele v Plané, kde bude
uvedena Rybova Česká mše vánoční .
Více informací o sboru, včetně vysvětlení jeho podivného názvu, můžete najít na
stránkách www.koztlive.ic.cz
Pavel Nutil, Otín

Kino plné dětí
Byl to již druhý ročník. Dům dětí a mládeže pořádal v minulém měsíci PŘEHLÍDKU
z Filmového festivalu v Ostrově. Plánský biograf se po dobu celého týdne zaplňoval dětmi,
které měly možnost vidět starší i nové filmy včetně televizní tvorby.
Tak rozsáhlá akce se nemůže uskutečnit bez pomoci sponzorů a lidí, kteří dovedou
organizačně celý program i doprovodné akce zajistit. Již druhý rok výrazně pomáhají i
sponzoři, kteří si nepřejí být jmenováni, ale i jim je potřeba poděkovat. Již tradičně patří dík
Janu Teplíkovi a Lence Vivodíkové, kteří spolu s dalšími umí uspořádat i mnohé další akce
pro plánské děti. Letos patří zvláštní poděkování pracovníkům tiskárny LIEBLPRINT, kteří
připravili veškeré tiskové a propagační materiály pro celý týden. Jejich úroveň a provedení
vysoce hodnotili nejen občané z Plané, ale především režisér Zdeněk Troška, který celou
FILMOVOU PŘEHLÍDKU zahajoval. Finančně se spolupodílelo i MKS.
Největší odměnou pro všechny pořadatele byly rozzářené tváře dětí, které po pět dnů
zaplňovaly sál kina. Promítání filmů odměnily pravidelně potleskem. Vůbec jim nevadilo, že
se někdy jednalo o reprízy známých filmů.

Samostatné hodnocení by si zasloužil celý den, kdy se v Plané setkal s dětmi i
dospělými režisér Zdeněk Troška. Pro nás, kteří jsme celou akci zajišťovali, je příjemné, že
slova chvály říkal i pořadatelům v Ostrově. Rovněž nám přislíbil, že se v příštím roce rád do
Plané vrátí.
Jiří K

Učitelé se školili
Učitelé ze ZŠ Na Valech ve dnech 17.-18.října t.r. absolvovali školení první pomoci
organizované Českým červeným křížem v Tachově za pomoci zdravotnického družstva
humanitární jednotky ČČK. Školení se konalo v rekreačním zařízení Sycherák. V teoretické
části se učitelé školili o zásadách první pomoci a odpoledne se učili uplatňovat získané
poznatky v praxi. Ošetřovali zranění v terénu, popáleniny, zranění hrudníku, krvácivá zranění,
prováděli srdeční masáž a procvičovali obvazovou techniku.
Doufám, že toto školení bylo přínosem pro účastníky jak pro jejich profesi, tak i do
ostatního života. Velmi děkuji všem 12 pracovníkům školy za jejich přístup i 11 členům
ČČK, kteří školení organizačně zajišťovali.
M.Marková, zdravotní sestra ČČK Tachov

Jak se žije alkoholikovi na ulici
Aktuální rozhovor pracovníka Kontaktního centra, o. s. Kotec (Pepa) s bezdomovcem
alkoholikem a uživatelem drog (Lauda) v Tachově. Lauda je přezdívka klienta, který již rok
dochází do Kontaktního centra. Je mu 28 let.
Pepa)

Jaká je Vaše profese?

(Lauda) Jsem vyučen zedníkem, ale z oboru již nic neovládám. Momentálně pobírám
sociálku a přivydělávám si sběrem železa a barevných kovů.
Jak začalo Vaše pití?
Vždy jsem měl problém sbalit holku a tak jsem o to více pil. Myslím, že kdybych si
nějakou našel, která by mě držela zkrátka, tak bych dopadl líp. Stud byl silnější a opít se
jednodušší.
Kolik toho v dnešní době denně vypijete?
Když jsou peníze, tak šest litrů vína denně, když ne, tak jen jeden litr na udržení
hladinky.
Byl jste již na léčení, které by Vám pomohlo od závislosti na alkoholu?
Párkrát jsem byl v Dobřanech, ale vždy po opuštění nebo útěku z léčby jsem pil dál.
Připadalo mi to tam jak v kriminále. Chtěl bych přestat pít, ale nevím jak. Je to silnější než já.
Možná by pomohl nějaký vztah. Děti mít ale nechci. Můj otec se taky upil a já nechci, aby to
pití zdědil i můj syn.
Máte ještě jiné zdroje obživy kromě sociálních dávek a sběru starého železa?
Sběr vratných lahví a prodej věcí z popelnic.
Jak zajišťujete Vaši osobní hygienu?

Zuby si nečistím. Holím se jednou za měsíc. Poslední sprchu jsem měl před čtyřmi
měsíci v Dobřanech. Občas se vykoupu v potoce nebo v rybníce a také u kamarádů.
Kde všude už jste spal po vykázání z bytu?
Dá se spát ve vchodech, ale člověk nesmí hlasitě chrápat, jinak ho nájemníci vyrazí.
Dále jsem spal na chatce v zahrádkářské kolonii, která mi shořela. Na ubytovně na Svaté, na
lavičkách, v bývalé base v kasárnách a v nepoužívaném betonovém bunkru. Tam spím
momentálně.
Co jíte a co si vaříte?
Psí konzervy, zbytky z popelnic, co mi kdo dá a někdy si uvařím něco na ohni. Jím ale
velmi málo. Když piju, tak hlad nemám.
Jaké máte přátele a nepřátele?
Přátele mám pouze, když zaberu sociálku, asi tak dva dny než dojdou peníze.
Konkrétní nepřátele nemám.
Jaké změny byste si přál v naší sociální politice?
Moc bych si přál azylový dům v Tachově, abych se občas mohl dát dohromady.
Kdyby vám někdo nabídl dobrou práci, přijal byste tuto nabídku?
To vidím jako utopii a taky na tom nejsem dobře ani psychicky ani fyzicky.
Chtěl byste se vrátit do normálního života?
Osud vše ukáže.
Co byste chtěl sdělit našim čtenářům na závěr?
Jak řekl sám bůh – je to na mně.

O Josefu Minářovi
Podél naší hranice najdeme pomníčky z první republiky připomínající tragickou smrt
tehdejších strážců hranic . Při průjezdu Broumovem směrem ke státní hranici míjíme budovu,
která dříve bývala stanicí finanční stráže, dnes je tu noční klub. U budovy je jeden z těchto
pomníčků připomínající násilnou smrt hraničáře Josefa Mináře, který padl při útoku
henleinovců. Hranice mezi českou a německou zemí byla hlídána od pradávna. Historickými
strážci hranic českého království byli Chodové, po vzniku Československa to byla finanční a
celní stráž. Tito hraničáři hlídali českou hranici před vetřelcem z druhé strany a mnohdy
zaplatili svoji službu životem, stali se z nich hrdinové. Tím posledním hrdinou byl právě Josef
Minář. Po obsazení země německou armádou hranice zanikla. Po osvobození vznikla
Pohraniční stráž. Navíc na hranici přibyly ostnaté dráty.V hlavě mi utkvěly dvě vzpomínky.
První na vyprávění pamětníka pana Ludvy Augustína o dobách finanční stráže za první
republiky: „Mílo, to byla krása, když chlapi z české strany chodili v sobotu na pivo do
německé vesnice a v neděli proti sobě hráli fotbal“. Tenkrát mi to připadalo jako něco z říše
pohádek.Vždyť k té hranici se směli přiblížit jen vyvolení, kteří měli speciální průkazky.
Druhá vzpomínka je z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, kdy se opravoval zámeček
na Ostrůvku, který byl v té době hluboko v hraničním pásmu. Na stavbu jezdil v létě, v zimě
autobus s dělníky a každý den pravidelně procházel kontrolou Pohraniční stráže. Odvážný
elektrikář jednou oslovil příslušníka Pohraniční stráže slovy: „Mladej, kde je Německo?“
Pohraničník zděšeně ukázal směrem na západ. „Tak koukej tam a ne sem“, poučil ho
elektrikář. Dneska, když se můžu naprosto volně pohybovat u hranice i za hranicí, a míjím

pomníček Josefa Mináře, vzpomenu na hrdinu hraničáře. Potom se dostanu až k Ostrůvku a
vybaví se mi nepříjemná vzpomínka na pohraničníka se samopalem namířeným do
vnitrozemí.
Antropius

Nabídka kulturních akcí
Městské kulturní středisko připravilo na listopad 2008:
3.11. Zájezd do Divadla v Mar. Lázních na představení „ Cestou – necestou se
Zdeňkem Troškou“. Cena vstupenky s dopravou Kč 220. Odjezd autobusu v 18.50 z AN
Planá.
13.11. Cestopisná přednáška doplněná promítáním fotodokumentace cestovatele
Karla Stýbla: Nový Zéland známý i neznámý. Sál MěKS Planá, začátek v 18 hod., vstupné
Kč 50.
20.11. Pokračování cyklu Z historie města Planá, tentokrát na téma „ Zmizelá sídla na
Plánsku“. Sál MěKS Planá, začátek v 18 hod., vstupné Kč 50.
28.11. Zájezd na abonentní představení do Divadla J.K. Tyla v Plzni na baletní
představení Coppélia. Odjezd autobusu v 17.15 z Chodové Plané, v 17.30 z AN Planá.
30.11. První adventní neděle, rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoby
na
náměstí v Plané. U vánočního stromu bude zpívat smíšený tachovský sbor
Koztlivec z Tachova. Začátek v 17.00 hod.
30.11. Zájezd do Komorního divadla v Plzni na představení Celebrity s.r.o. Cena
vstupenky s dopravou činí Kč 250. Zájemci, hlaste se co nejdříve na MěKS Planá, tel. 374
794223, 603 788954.

Listopad v Muzeu Českého lesa v Tachově
1.11. Oživené noční prohlídky
Již tradičně do muzea v noci. Zažít atmosféru tajemna v klášteře osvětleném jen
svitem svící, vonícím kadidlem , ve kterém můžete slyšet hudbu, potkat mnichy při modlitbě,
jídle i psaní knih ve scriptoriu. Setkat se však také s dalšími historickými postavami, které
v divadelních scénkách přiblíží historii kláštera i města, včetně rytířů, kteří za pomoci ohňů
chtějí klášter dobýt.
Začátek prohlídek v 17, 18, 19, 20, 21 a 22 hodin, lístky v předprodeji v muzeu, cena
40 Kč.

11.11. v 17 hod. vernisáž výstavy „Podkarpatsko, země Ivana Olbrachta“
Cyklus fotografií Radovana Kodery pořízených v l.1996 a 1997 na území bývalé
Podkarpatské Rusi inspirovaný a doplněný fragmenty textů Ivana Olbrachta z tzv. Karpatské
trilogie.
11.11. v 17.45 hod. další přednáška z cyklu TACHOV V ROCE * * * 8
tentokrát „Křišťálová noc na Tachovsku“. Přednáší historik muzea PhDr. Ing. Václav
Chvátal.
14.11. v 19 hod. Výroční koncert Tachovského ženského sboru
18.11. v 18.30 hod. tachovský Fair- play klub zve:
Co spojuje východní Polsko s Tachovskem?
Na tuto otázku odpoví PhDr. Ing. Václav Chvátal.
27.11. v 17 hod. poslední přednáška z cyklu TACHOV V ROCE * * * 8
Zemřel nám Otec vlasti ( 29.11.1378) aneb Stopy Karla IV. na Tachovsku
Přednáší ředitel SOkA Mgr. Jan Edl.
30.11. v 17. 30 hod. První adventní koncert - hebrejské starozákonní žalmy zazpívá
pěvecký soubor LACH.

Exkurze v tiskárně
Ve středu 22.10.2008 se naše třída 9.B zúčastnila exkurze v tiskárně pana Liebla,
Lieblprintu. Měli jsme možnost zhlédnout celý provoz, pan Liebl nám vysvětlil, co obnáší
práce tiskaře, ukázal stroje a popsal jejich činnost. Dozvěděli jsme se spoustu nových
informací a také se nám rozšířily obzory ve výběru povolání.
Za celou třídu 9.B děkuje Kamil Smrčka.

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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