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Přejeme všem našim čtenářům a jejich rodinám, aby si krásně užili předvánoční čas, bez
zbytečných honiček a mrzutostí. Vánoce 2009 ať jsou plné sváteční pohody, potěšení a radosti.

Zprávy z města
V programu jednání plánského zastupitelstvo došlo ke změně. Původně bylo
18.jednání plánováno na den 10.12.2008, ale muselo být přesunuto na pozdější termín - na
den 17.12.2008. Pak by se ale dostalo do skluzu několik termínovaných záležitostí a proto
starosta svolal 18.jednání na středu 26.11.2008, s omezeným programem (obecně závazná
vyhláška o poplatku za komunální odpad, několik majetkoprávních záležitostí a definitivní
stanovisko ke komplexním pozemkovým úpravám v Křínově a Zlivi). S ohledem na uzávěrku
tohoto čísla usnesení z 18.jednání zveřejníme až v dalším čísle PM spolu s unesením
z 19.jednání konaného dne 17.12.2008.

Výběrové řízení
Rada města Planá vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí
kulturního střediska, organizační složky Města Planá. Podrobnosti najdou zájemci na úřední
desce a na webových stránkách města – www.muplana.cz. Přihlášky se přijímají do 12 hodin
dne 30.12.2008.

Výstava betlémů v Tirschenreuthu
Naše partnerské město Tirschenreuth zve na výstavu betlémů – jesliček do městského
muzea v Tirschenreuthu. Výstava je otevřena od 6.prosince 2008 do 18.ledna 2009 od 10 do
18 hodin každý den kromě 24. a 31.prosince 2008. Zájemci si mohou prohlédnout na 40
betlémů pocházejících ze zdejších končin. Některé betlémy jsou až 300 let staré. Muzeum se
nachází v Regensburské ulici (zelená fasáda) vedle městského divadla. Přijedete-li do města,
odbočte na prvních světlech doleva (jako směrem k ALDI) a pak už jen hledejte po pravé
straně.

Kapři a stromky letos
Rybáři budou prodávat kapry na plánských sádkách ve dnech 22. a 23.prosince od 8
do 17 hodin a 24.prosince od 8 do 12 hod.
Vánoční stromky budou prodávat v prodejně sportovních potřeb Bumerang na
ul.Dukel. hrdinů od 3.prosince v obvyklé prodejní době.

Plánsko na starých pohlednicích 2
Pro zájemce o knihu se starými pohlednicemi Plané a okolí mám dvě zprávy. Nejdříve
ta dobrá – kniha právě vychází a je v ní o 48 stránek a 96 pohlednic více než v knize první.
Teď ta trochu horší – kniha bude stát 470 Kč. Zájemci si ji budou moci koupit v podatelně
městského úřadu od pondělí 1.prosince. Souběžně vycházejí další dvě publikace – jedna se
jmenuje Přimdsko a Borsko a ta druhá Tachovsko. Několik jich budeme mít taky a vydavatel
uvažuje o možnosti prodávat komplet všech tří knih za zvýhodněnou cenu.
M.Mertlová

Setkání s Mikulášem, čerty a anděly
Již podruhé zveme srdečně všechny děti i rodiče na malé setkání s Mikulášem, čerty a
anděly. Odvážné čeká u Mikuláše odměna a pro zahřátí nebude chybět tanec. Sejdeme se
v pátek 5. prosince 2008 u Hornického muzea. Cestu s čertíky si můžete projít od 15
do 18 hodin. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč, ČERTÍCI, ANDĚLÍČCI A PERMONÍCI
MAJÍ VSTUP ZDARMA.
Nezapomeňte tedy oprášit křídla nebo rohy a přijít. Těšíme se na Vás.
Dům dětí a Hornické muzeum

Nezapomeňte se předzásobit
Městská knihovna v Plané bude uzavřena ve dnech 22.až 31.prosince 2008.

Betlémské světlo
V roce 2000 byla v Plané po 59 letech obnovena tradice Světla míru a pokoje a od té
doby si můžeme toto světlo každý rok vždy před vánočními svátky přinést do svých domovů
z kostela Sv. Petra a Pavla.
V roce 1941 byl v tomto kostele poprvé rozsvícen vánoční stromek, od jehož svící si
plánské děti zapalovaly své svíčky a odnášely si je domů jako poselství míru a pokoje. O
vznik této tradice se zasloužil plánský místostarosta-otec paní Ady Brandstetter. Tato bývalá
plánská občanka tradici obnovila nejdříve v rakouském Nussdorfu a v roce 2000 přispěla
k jejímu obnovení v Plané.
Na rozdíl od doby před 67 lety si nyní přinášíme domů skutečné světlo z Betléma.
V Betlémě odebere vybrané dítě plamínek z věčného světla, které svítí v Bazilice Narození
Krista a přiveze jej letadlem do rakouského Lince. Tento úkol je svěřován vždy dítěti, které
někomu dokázalo zachránit život nebo zdraví. Z Lince je světlo rozváženo do různých koutů
světa. Akci organizuje ÖRF - zemské studio Horní Rakousy za přispění paní Ady
Brandstetter.
V letech 2000 - 2002, 2004, 2006 přivezli světlo do Plané občané Nussdorfu. V roce
2003, 2005, a 2007 jsem světlo z Lince přivezl já do Nussdorfu a následně také do Plané.
Letos nám světlo přivezou opět Nussdorfané. Přijedou ve čtvrtek 18.12.2008. Mezi
rakouskými hosty přijedou kromě nussdorfského další 3 hornorakouští starostové, člen
zemského zastupitelstva a poradce zemské vlády Horních Rakous pro kulturu a péči o lidové
zvyky. Hosté navštíví plánské hornické muzeum, budou přivítáni na radnici.

Program v kostele Sv. Petra a Pavla začne v 17 hodin. Předání světla bude doprovázet
kulturní program. Všechny občany tedy srdečně zvu od 17 hodin dne 18.12.2008 do kostela
Sv. Petra a Pavla. Vezměte si s sebou raději olejové lampičky než svíčky (svíčky snáze
zhasínají).
Ing. Karel Vrzala, starosta

Vánoční výstava SOU Planá
Ve středu 18. a čtvrtek 19. prosince bude v prostorách budovy středního odborného
učiliště opět probíhat prodejní vánoční výstava. Prohlédnout i nakoupit si můžete práce žáků
oboru kuchařské práce, šití prádla a dalších oborů. Těšíme se na Vás.
Žáci SOU Planá

Pozvánka na oslavu Silvestra
Stalo se již tradicí, že každý rok společně slavíme silvestra na plánském náměstí. I
letos nás tedy na náměstí přivítá reprodukovaná hudba. Začne hrát ve 23 hodin. Před půlnocí
odpočítáme příchod nového roku a popřejeme si. Pak budou následovat pyrotechnické efekty.
Nejdříve bude ponechán prostor občanům. Vrcholem oslav bude ohňostroj. Náklady na něj
budou kryty příspěvky sponzorů.
Prosím všechny občany, aby si při odpalování vlastní pyrotechniky počínali velmi
opatrně, zejména aby ji nevystřelovali mezi lidmi, ale ve volném prostoru.
Dále upozorňuji, že je nutné, aby již v odpoledních hodinách neparkovala auta na
parkovišti v prostoru mezi morovým sloupem a kašnou před obchodním domem a rovněž auta
zaparkovaná podél komunikace ve směru od morového sloupu ke kinu. Neškodí ovšem,
pokud auta nebudou parkovat i na jiných částech náměstí. Je třeba zabránit vzniku škody,
např. popálením laku.
Ing. Karel Vrzala, starosta

MAS Český Západ může pomoci v podnikání
Místní akční skupina Český Západ - Místní partnerství bude již podruhé v tomto roce
rozdělovat dotace v rámci Strategického plánu Leader. Dotace budou v tomto kole zaměřeny
na podporu drobných podnikatelů, na rozvoj cestovního ruchu a rozšíření zemědělských
činností. MAS může podpořit zájemce, kteří mají nápady, ale chybí jim peníze na jejich
realizaci.
Dotaci může zájemce použít na využití památky v cestovním ruchu, jako například na
vybudování stravovacího či ubytovacího zařízení. Je možné také podpořit drobné podnikatele,
kteří uvažují o rozjezdu podnikání, ať už se jedná o vybudování obchodu nebo řemeslné dílny
či služby.
Máte-li nápady a chuť pustit se do podnikání, ale nejste si jistí, zda se na vás dotace
vztahuje, anebo chcete-li s žádostí o dotaci pomoci, můžete kontaktovat MAS Český Západ
na tel: 777 870 202, p.Florian nebo se podívat na webové stránkywww.leader-ceskyzapad.cz.
Termín odevzdání žádostí o dotaci je 15.- 17. prosince 2008 v kanceláři MAS v obci
Olbramov.

Dětské hřiště ve Smetanově ulici
Jistě jste si všimli v létě pracovního ruchu na zahradě MŠ Smetanova. Co se tady
dělo? Vedení města ve spolupráci s ředitelkou MŠ a vybranou firmou PROLEMAX s.r.o. se
dohodly na vybudování nového dětského hřiště, které by využívaly děti z MŠ, ale i další děti a
rodiče z Plané.
Celé hřiště i jeho jednotlivé prvky jsou v souladu s normami EU a jsou certifikovány.
Začátkem listopadu 2008 bylo MŠ Smetanova předáno dětské hřiště s herními prvky a
umělým elastickým povrchem. Na zahradě MŠ jsou rozmístěny různé atrakce pro děti – věž
se skluzavkami, řetězový most, šestihran s lezeckou stěnou, pružinové houpačky, kladina,
vahadlová a závěsná houpačka, hrazdy, houpací hnízdo, domeček. Součástí vybavení jsou i
nové lavičky a odpadkové koše.
Bohužel, realizace této akce se poněkud zpozdila a proto přístup dětem a veřejnosti
bude umožněn až na jaře Terén není zatím dostatečně zpevněný, oseté plochy se již
nezazelenají . Není dořešena instalace kamerového systému, který by sledoval pohyb osob po
objektu. Do 30.11. 2008 budou odstraněny nedostatky stavby a bude zpracován provozní řád
hřiště
Děkujeme vedení Města Planá, které celou akci financovalo (a nebyla to
zanedbatelná částka – 1.622.000 Kč). Věříme , že hřiště bude využíváno k radosti dětí a
spokojenosti rodičů .
V příštím roce plánujeme podobnou akci také v MŠ Havlíčkova . I zde bychom chtěli
zbudovat nové dětské hřiště odpovídající normám EU. Snad se nám to povede.
Bližší informace o otevření hřiště pro veřejnost podám v březnu.
N.Kvasničková, ředitelka MŠ

Plánští zahrádkáři přejí…
…vám všem hezké a klidné prožití vánočních a novoročních svátků, hodně zdraví,
spokojenosti, pěstitelských úspěchů a mnoho krásných dnů na vašich zahrádkách. Na rok
2009 připravujeme výroční členskou schůzi, odbornou přednášku, okresní výstavu ovoce a
zeleniny, květin, kaktusů a bonsají. Děkujeme všem za přízeň a podporu v zahrádkářské
činnosti. Za výbor ZO ČZS př. Smrčka

Informace Plánských služeb, s.r.o.
Provozní doba na středisku Správy domovního a bytového fondu mezi vánočními
svátky: 22.12 do 17 hod., 23.12. do 14 hod., 29.12. do 17 hod., 30.12. do 14 hod., 31.12. a
2.1.2009 zajišťuje pohotovost pracovník údržby na tel.č. 605 927 945 od 8 do 15 hod. Volejte
pouze v případě závažných poruch.
Vzhledem k provozu peněžních ústavů bude nájemné vybíráno pouze do 29.12.2008
do 17 hod.
Agenda správy hřbitova bude zajišťována 22.12. do 15.30 hod. a 23.12. do 14 hod.

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc prosinec 2008:

30. 11. Rozsvícení vánočního stromu na nám. Svobody. Vánoční písně a koledy
zazpívá Smíšený komorní sbor z Tachova. Začátek v 17.00 hod.
10. 12. Předváděcí akce firmy MARK 9. Sál MěKS Planá, 9.00 – 13.00 hod.
12. 12. Vánoční koncert skupiny Wyjou. Kostel sv. Petra a Pavla v Plané, začátek
v 19.00 hod., vstupné Kč 50.
19. 12. Zájezd, do Komorního divadla v Plzni na abonentní představení
„ Limonádový Joe“. Odjezd autobusu v pravidelných časech.
20. 12. Vánoční koncert – J. J. Ryba „ Česká mše vánoční“ v provedení Smíšeného
komorního sboru z Tachova. Farní kostel Nanebevzetí P.Marie,
začátek v 15 hod., vstupné Kč 100, děti a důchodci Kč 50.
Další informace MěKS:
Vstupenky ročního předplatného do Divadla J. K. Tyla v Plzni je nutné si vyzvednout
a zaplatit nejpozději do 12. prosince 2008. Cena abonentních vstupenek s dopravou činí pro
rok 2009 Kč 1770.

Adventní a vánoční program na Plánsku
Rorátní mše svaté – pátky 5.12., 12.12. a 19.12. – v 6 hod ráno.
Adventní duchovní příprava se svátostí pokání (1-2 kněží přijdou zpovídat): v sobotu
6.12. – od 9 hod. do cca 13 hod na faře v Plané (možno pokračovat společně do večera, roráty
atd., přívozy a odvozy jisté).
8. a 9.12. – rozvozy vánočních balíčků Charity starším a osamoceným sousedům.
Koncerty:
Chodová Planá - sobota 13.12. v 16 hod., děti ze školy a kapela pod vedením sl.
Kestřánkové.
Planá– středa 17.12. v 18 hod. – LŠU a děti – v okolí kostela v Plané
Čtvrtek 18.12. v 17 hod. kostel sv.Petra a Pavla Betlémské světlo pokoje
Sobota 20.12. v 15 hod. kostel Nanebevzetí P.Marie v Plané - Rybova mše vánoční ,
tachovský sbor Koztliwecz.
Úterý 23.12. v 17.30 hod. Brod nad Tichou – místní mládež s pí.učitelkou Seidlerovou
Půlnoční bohoslužby v kostelech 24.12.2008 :
15.30 hod - Chodský Újezd, 21 hod. – Zadní Chodov, 22.30 hod – Chodová Planá
24.00 hod . Planá (bohoslužba slova se zpěvy)

Boží Hod vánoční 25.12.2008:
9 hod Planá mše svatá, 11 hod. Broumov, 14 hod. Michalovy Hory
Svatý Štěpán 26.12. :
11 hod. Dolní Jadruž, 14 hod. Otín,
31.12. Poděkování Pánu za rok, Planá v 16 hod.
1.1.2009 Matky Boží Panny Marie – Nový rok: nedělní pořad bohoslužeb
Úterý 6.1. Zjevení Páně, 17 hod. Planá – svěcení darů
Sobota a neděle 10. a 11.1.2009 – Tříkrálová sbírka pro Charitu!!!
Změny možné. Kontakt : P.Já.Šašek – 607202127, sasajara@seznam.cz.,
Kázání Jiřího Reinsberga - NIKOLAOS (Svátek svatého Mikuláše - 6. prosince) :
Dobré jitro přeju. Víte, koho dneska je? Jmenoval se "Vítězství lidu". Nikolaos. (Niké je
vítězství a laos lid.) Dnes je svátek toho Nikolaose, který vzal opravdicky za své poselství, jež
dostal. Proto se hezky hodí do doby přípravy na Vánoce, do adventu.
Lidé se starají, uklízejí (aby se potom zas mohlo všechno rozházet), to je pro ně příprava.
Začne šílenství, které vyvolal obchod. Žene vás k tomu, abyste utráceli prachy, protože přece
musíte dát dárek tomu, tomu a tomu. Protože on vám dá také dárek. Ztratila se podstata krásy
dát dar, slavit něco darem. A právě to pochopil tenhle Nikolaos. Byl za svého mládí bohatý a
věděl, že jsou lidé, kteří nemají. A udělal překrásnou věc, kterou se naučil od Krista Ježíše.
Ten také kdysi v Káni přinesl lidem, kteří neměli, dar. A oni tehdy vůbec nevěděli, že je to od
Něj
a
že
je
to
dar.
Mikuláš udělal něco podobného. Věděl, že jsou lidé chudí. Věděl, že on má. Chtěl jim pomoci
a nechtěl je znectít, zarmoutit, okrást o hezký zážitek, tak si nejdřív zřídil malou detektivní
kancelář. Když tak zjistil, že je někdo chudý, v noci se tam připlížil. V noci chodívají zloději,
aby kradli. On chodil v noci, aby lidem dával. Když měli otevřené okno, hup, hodil tam
prachy. Jestliže si pod oknem sušili třeba punčochy, tak do nich něco spadlo, jako to děláme
my dneska dětem. Nebo to spadlo do boty, jako se to dnes dělá například ve Francii. Pomohl
jim.
A
právě
proto
ho
slavíme.
Když se dejme tomu tatík přižene večer a řekne: "Musím na tu školní schůzku, jak se můj
potomek učí nebo neučí, ale musím si vyčistit boty," jde a vidí, že má řadu svých bot
vyčištěnu. Tak tos udělal, milý mladíku, jako svatý Mikuláš! Když se přižene večer matka a
řekne: "Lidi drahý, mám dělat večeři a ještě nemám od včerejška umyté nádobí," půjde ho
mýt a ono bude umyté, utřené, uložené. Tak tos udělal jako svatý Mikuláš! To je pravý dobrý
skutek.
Takhle
se
dává.
V tom se mi nesmírně líbí, budete se divit, spisovatel Jaroslav Hašek. Ten jednou seděl v
kavárničce (píše to o něm Eduard Bass) a viděl, jak si nějaký chudý student u mramorového
stolku pod deskou rovná korunky, jestli mu stačí na kávu. Nebo jestli si ještě k tomu může
koupit rohlík. Viděl, že je to chudý študák, nemá na to a je večer. Přišel k němu (Hašek nikdy
nemluvil slušně) a povídá: "Co na mě tak čumíš, ty vole? To si myslíš, že ti zůstanu dlužnej ty
prachy, cos mi pučil, ty blbče? Tady je máš!" A dal mu padesátikorunu. Nebyl mu dlužný nic.
Šokoval ho dokonce surovostí a sprostotou, protože měl měkké a dobré srdce. A mám takový
dojem, že když se Hašek dostavil k bráně nebeské, svatý Petr ukázal: Jenom dál. A Hašek
najednou viděl, že ten, kterému nadával vůl, byl Ježíš Kristus. Obdaroval tak nádherně, že to
nebylo vůbec vidět. A to je náplň naší cesty směrem k Vánocům.

Zjevení Páně – K+M+B -Tři králové
V evangeliu sv. Matouše (2,1-12) se vypravuje o mudrcích z Východu, kteří vykonali
u dítěte Ježíše svou obřadnou návštěvu. Lidová zbožnost vytvořila z toho během staletí
legendu o svatých Třech králích: Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Jejich monogramy K
+ M + B se píší na dveře domu o svátku Zjevení Páně - lidově Tří králů. (Ve střední Evropě je
zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v
Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen "Třech králů":
Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus
mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu".
Přihlašte se, prosíme, k tříkrálovému koledování do 3.1.2009. Koledujeme 10. a
11.1.2009.
POZOR ! ! CHARITA – nebude přebírat humanitární pomoc do BŘEZNA 2009
!!

ZŠ NA VALECH PLANÁ

zve všechny, kteří si chtějí užít vánoční atmosféru. V úterý
16.12. 2008 bude v 17.00 hod rozsvícen vánoční stromeček a školní pěvecký sbor zazpívá několik
koled. Je také připraveno krátké vánoční pásmo žáků, drobné dárečky a občerstvení. Zastavte se
v předvánočním shonu a přijďte se vánočně naladit. Těší se na Vás žáci, učitelé a ostatní pracovníci
školy

Dům dětí a mládeže informuje
Dětský vánoční filmový festival
Dům dětí a kino Planá Vás zve do kina.
Na co se můžete těšit:
Pondělí 15. 12. 2008 – Dařbuján a Pandrhola
Úterý 16. 12. 2008 – Princezna se zlatou hvězdou na čele
Středa 17. 12. 2008 – Poplach v oblacích
Čtvrtek 18. 12. 2008 – Od zítřka nečaruji
Pátek 19. 12. 2008 – Vesmírní opičáci

V rámci festivalu bude pro Vás připravena VÝTVARNÁ DÍLNA a malý kulturní program.
Proběhne také losování vstupenek.
Vstupné na každý film: 15 Kč, po předložení slevenky pouze 5 Kč (slevenku získáte v DDM).
Promítání začíná vždy v 16.30. Další informace o programu najdete na webových stránkách
školy a na plakátech.
Atletický trojboj
Dne 18. listopadu se konal Atletický trojboj (hod plným míčem, skok z místa a slalomový běh)
pro žáky 1. - 5. tříd. Soutěžilo celkem 61 sportovců – 41 dětí ze ZŠ náměstí, 17 z Chodové Plané a tři
děti ze ZŠ Valy. Vítězům blahopřejeme a všem děkujeme za účast.
Také děkujeme za pomoc při organizaci p. Šandové, p. Říhové,p. Vrškovi, p. Ambrožové a
kolegyním z Chodové Plané. Podrobné umístění na webových stránkách školy.
Vánoční sportování
Zveme všechny zájemce na turnaj ve stolním tenise a v tenise. Oba turnaje proběhnou
v průběhu vánočních prázdnin. Bližší informace získáte na webových stránkách ZŠ náměstí a na
plakátech.
Kino opět patřilo dětem
Tři listopadové podvečery mohli filmoví diváci putovat do pravěku. Každý den se zde sešlo 80
dětí, které shlédly dnes již klasiku – Osadu Havranů, Na Veliké řece a Volání rodu. Děkujeme
pracovníkům kina za organizaci a budeme se těšit na prosincové filmy.
Lenka Vivodíková,DDM Planá

Také jste letos přispěli?
Při letošním devátém ročníku celonárodní sbírky Bílá pastelka se vybralo 3.183.632
Kč. Výtěžek sbírky Bílá pastelka, která se tradičně koná v polovině října u příležitosti
Mezinárodního dne bílé hole, bude opět rozdělen na podporu služeb, jež pro nevidomé
zajišťují pořadatelé sbírky.
Upřímné poděkování patří všem dárcům, kteří i letos dvacetikorunou přispěli k
udržení našich služeb těžce zrakově postiženým. „Samozřejmě děkujeme i všem
dobrovolníkům, kteří se na úspěchu sbírky podíleli.“ řekla patronka sbírky Mathilda
Nostitzová. V rámci dne otevřených dveří se mohli všichni zájemci na vlastní oči přesvědčit,
že veškeré darované prostředky jsou využívány efektivně a rozdělovány potřebným na
základě výběrových řízení.
Výtěžek sbírky bude opět věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a
těžce slabozraké občany, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou slepeckou holí, číst
Braillovo bodové písmo a další základní dovednosti, jež jim umožňují samostatnější existenci
a komunikaci s okolím. Téměř polovina prostředků bude použita na kurzy prostorové
orientace a výuku čtení a psaní Braillova písma pořádané obecně prospěšnou společností
Tyfloservis. Zbylá částka bude využita na další výukové kurzy a programy (výuka ovládání

speciálních pomůcek a komunikačních prostředků pro nevidomé včetně upravených
počítačů), podpora zaměstnanosti zrakově postižených.
Poznámka redakce: na úspěchu sbírky se podílelo i SOU Planá - uznání a poděkování
patří jak vedení školy, tak děvčatům, která chodila s kasičkami pro Bílou pastelku.

Vánoční turnaj
TJ Sokol Planá zve příznivce stolního tenisu (pouze neregistrované v oddílech
stolního tenisu, nehrající soutěže) na tradiční vánoční turnaj. Koná se 26.12.2008 (na Štěpána)
od 9 hod.v aule ZŠ Planá, nám.Svobody. Vchod od parku. Přezůvky nutné, přihlášky na
místě, startovné 20 Kč.
J.Staněk

KRAV MAGA V PLANÉ
Dne 1.11.2008 zorganizoval náš sportovní oddíl AIKIDO DOJO Planá první odborný seminář
bojového umění Krav Maga. Tento tajemný název znamená v hebrejštině boj zblízka . Disciplina
představuje oficiální soustavu technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka Izraelských
obranných sil (IDF), izraelské národní policie a dalších bezpečnostních složek. Krav Maga je rovněž
zařazena do učebních osnov izraelských středních škol.
Jedinečnost Krav Maga je v tom, že učí především reálný boj muže proti muži, a to i v
případech asymetrického boje, tj v situacích, kdy je protivník ozbrojen - nožem, holí, palicí, střelnou
zbraní. Krav Maga předvádí a učí i zákroky podnikané ve prospěch třetí osoby a demonstruje, jak má
člověk reagovat, je-li napaden dvěma a více ozbrojenými útočníky.
Cvičení probíhalo pod vedením mezinárodního instruktora Michala OTIPKY z Prahy za účasti
cvičenců z Plzně, Prahy, Liberce a samozřejmě některých našich vybraných členů. Vzhledem k tomu,
že většina účastníků byla současnými nebo bývalými příslušníky bezpečnostních ozbrojených sborů,
byly nácviky zaměřeny na plnění bezpečnostních úkolů. Možnost účasti byla prostřednictvím pana
starosty ing. Vrzaly nabídnuta bezplatně i pro jednoho z členů naší městské policie. Bohužel, na tuto
nabídku nebylo vůbec reagováno.
St. Kvasnička, Aikido Dojo Planá

Poděkování
„Tady je moje jablíčko, že jo, sestřičko..“, ujišťovala se mnohokrát jedna z našich
pacientek, která neustále hledala svůj pokoj při návratu z toalety. To nás vedlo k zamyšlení,
zda na dveře pokojů namalovat obrázky nebo ponechat stávající čísla.
Často se u lidí ve stáří projevují poruchy orientace, a to zejména v prostředí, které jim
není známé. Naším záměrem tedy bylo namalovat jednoduché obrázky, ale chyběla nám
šikovnost a nápad.
Proto jsme si dovolili pozvat p.uč.Kokaislovou a p.uč. Predkovou z plánské základní
školy na náměstí Svobody. Ukázali jsme jim naše oddělení a seznámili jsme je s naším
přáním, které pak velmi rychle realizovaly ve své „školní tajemné továrně“. Bylo to právě to,

co jsme potřebovali. Přinesly nám krásné obrázky z keramiky s jednoduchými motivy, které
jsme umístili na dveře pokojů do výrazných rámečků.
Rádi bychom poděkovali oběma zmíněným p. učitelkám za ochotu a vstřícnost,
s kterou nám pomohly zpestřit naše ne vždy veselé prostředí. Slíbily nám i další spolupráci při
tvorbě obrázků, které vytvoří třeba i děti, a my jimi budeme moci vyzdobit některé další
prostory nemocnice.
Zároveň bychom rádi poděkovali škole za poskytnuté kalendáře, které malovaly děti, a
které nám po celý tento rok zdobí pokoje pacientů.
Mir.Kordíková, hl.sestra NNP Svatá Anna

Poděkování sponzorům za pomoc při realizaci projektu „Školní
zahrada jako přírodní učebna“.
Chtěl bych poděkovat sponzorům, kteří se podílejí na výstavbě naší školní zahrady Na Valech
v Plané. Bez jejich pomoci bychom nedosáhli takových úspěchů. Finančně nám pomohla paní Lenka
Pánková z Pojišťovny Generali se sídlem v Plané a také majitel restaurace Rybárna na náměstí, pan
Staněk. Jejich finanční podpory jsme využili na nákup elektrických kabelů. Tyto kabely nám zajistila a
po velmi rychlé domluvě také položila firma Elektroinstalace Roman Horák. Výkopové práce nám
provedla firma pana Kotka z Chodského Újezdu. Velmi dobře se nám spolupracuje s panem
Jaroslavem Pavlasem z firmy Stora Enso Timber, která nám poskytla dřevěné latě na pokrytí pergoly i
kůru na mulčování části valu. Zvláštní díky patří i panu Mertlovi za zpracování geodetického plánu a
panu Ing. Orlovi za projektovou dokumentaci. Inspirativní podněty k výstavbě jezírka nám nezištně
poskytuje pan Ing. Křístek. Do řešení problémů s výstavbou pergoly a jezírka se zapojil i pan Ing. Ťupa,
který nám pomohl vyřešit řadu otázek. Materiál na stavbu kompostéru a patky na stavbu nástěnek
nám zabezpečil pan Ludvík. Stavební materiál, který nám poskytla firma Vonex, nám dovezl pan
Koťátko. Parkovou úpravu řešíme s panem Ing. Lidickým. Mnoho květin a bylin nám na výsadbu
věnovala paní Lešáková a paní Končelíková. Poděkování patří také Radě Zeleného pokladu za
pochopení problémů, které nastaly, a umožnění prodloužení termínu.
Všem ještě jednou děkuji a doufám v další spolupráci při stavbě školní zahrady.
Zdeněk Králík, ZŠ Na Valech

Řekli byste to do nich…?
Často asi potkáváte po Plané hloučky mladých, kteří postávají nejčastěji s cigaretou
v ruce a občas na sebe upozorňují hlučnějším chováním. Určitě si řeknete, že to jsou ti z
„učňáku“. Možná si ještě něco pomyslíte – třeba o nevychované bandě nebo o šílenosti dnešní
mládeže. A to si představte, že učitelé ze SOU měli odvahu vzít tyhle „puberťáky“ do
pražského Divadla Na Fidlovačce na muzikál Balada pro banditu. A světe, div se! Nejenže
děvčata i chlapci byli velmi vkusně oblečeni, ale v samotném divadle se v porovnání s dalšími
mladými diváky z jiných škol chovali úžasně.
Věřte, že s našimi žáky jezdíme na různé akce mnohokrát do roka. Navštěvujeme
památky, zúčastňujeme se různých přehlídek i soutěží, přímo v Plané pořádáme již několik let
před Vánocemi a Velikonocemi prodejní výstavy výrobků našich žáků. Sami se tedy můžete
přesvědčit, jak šikovné žáky v oborech kuchařské práce, šití prádla, truhlářské práce či provoz
služeb máme. Také zedníci a malíři školu často velmi důstojně reprezentují. Ale dost již

chvály. Víme, že ve škole nemáme žádné „andílky“. Ale ještě si prosím přečtěte níže
uveřejněný dopis. A.Chládková, A.Ječmenová, H.Popelková
„Vážená paní ředitelko, obracím se na Vás se žádostí o vyslovení pochvaly všem
vašim absolventům, kteří u nás prováděli objednané práce. Chlapci byli velmi pracovití a
odvedli kvalitní práci, za kterou by se nemuseli stydět ani dospělí odborníci v daném oboru.
Ochotně nám pomohli i s vyklizením květin ze schodiště a co víc, i po sobě uklízeli, což bylo
pro nás milé překvapení. Současně poděkujte i panu mistrovi, který na jejich práci dohlížel,
má u chlapců autoritu a plně ho respektovali. Ještě jednou děkujeme za velmi dobrou práci
vašich absolventů i panu mistrovi, vyrostou z nich kvalifikovaní odborníci ve svém oboru.
Za SV čp.1387 v Tachově H.Jiřincová“

Plánské náměstí II
V minulém čísle Plánského měsíčníku jsem si se zájmem přečetl příspěvek jednoho
z našich pánů radních. Naprosto souhlasím s tím, že naše náměstí je jedinečné svými
historickými domy, svým neopakovatelným rázem. Již menší problém mám však s názorem,
že tzv. „neuvážený“ prodej domů na náměstí ovlivňuje jeho vývoj jiným směrem. Ač jsem
osobně odpůrcem masivního výprodeje majetku obce, dost dobře si v současné době
nedovedu představit omezování svobodného poctivého podnikání. Kde, jak i sám jistě pan
radní ví, rozhoduje „všemocná a neviditelná ruka trhu“. Nakonec je to přesně v intencích
filozofie strany, za kterou on sám kandidoval a jejíž zájmy na naší radnici hájí.
To, že město se stává malým Las Vegas, s tím rozhodně nesouhlasím, už vůbec
nesouhlasím s tím, že přítomnost heren a barů ( všichni víme, kdo jejich provoz povoloval )
přímo ovlivňuje to, co dnes můžeme na našem náměstí spatřit. Ano, hovořím o fetující
mládeži, ne v době po setmění, ale v době časně odpolední. Hovořím o močících podivných
individuích, nesnažících se svoji činnost žádným způsobem krýt. Mezi jejich nejoblíbenější
místa patří prostory s největším pohybem lidí, většinou dětí. Jedná se o nejbližší okolí
obchodního domu, pomníčku amerických osvoboditelů a parčíku naproti „Rybárně“. Zmiňuji
se o skupinkách nejenom nedospělců okupujících a přímo zabraňujících přístupu do bydlišť
nájemníkům v blízkosti čp. 44. Chci určitě hovořit o běsnění motorkářů a některých majitelů
automobilů a čtyřkolek v době nejenom po půlnoci, kdy se náměstí stává diskotékou popř.
závodní dráhou.
Dalším velice exponovaným místem našeho náměstí je prostor nejbližšího okolí
historického morového sloupu. Ano, je to přímo pod okny bydliště jednoho ze
dvou městských strážníků. Zřejmě pocit adrenalinu pumpovaného do žil skýtá možnost
zapojit se do akcí v místech, která jsou navíc trvale pod bdělým dohledem „výhodně“
nakoupených bezpečnostních kamer. Za zmínku, ne jistě nepodstatnou, stojí i poměrně
precizně utajená činnost příslušníků plánského obvodního oddělení PČR. Tento útvar
disponuje téměř dvaceti policisty řídícími se navíc heslem „Chraň a pomáhej“. Překvapil
vás ten počet ? Je to mnoho, nebo málo ? Osobně nevím. V době, kdy jsme žili v „policejním“
státě, zde bylo necelých „pět a půl“ příslušníka SNB. Tehdejší mládež, nevím čím to bylo,
všechny znala a měla z nich i patřičný respekt.
Takže konstatování, že pouhé plivání před sebe a kydání nepořádku pod sebe není až
tak zase protizákonné, by v žádném případě nemělo obstát. Odpovědné orgány města, ale i
orgány státní mají totiž dostatek prostředků, jak zjednat nápravu, postihnout přestupce a vrátit
tak náměstí k účelu podle představ všech slušných občanů našeho města. To považuji na
rozdíl od našeho pana radního za hlavní naději pro naše náměstí. Ne tedy jím proklamované a
„obětavě“ prosazované přípravy dalších projektových dokumentací a stavebních úprav

„zapomenutého“ kouta Plané v prostoru za kostelem. Tak jak jsme si již v posledních letech
zvykli je tento nelehký úkol jistě připraven pro nějakou tu naši „spřátelenou“ firmu.
A o to vlastně ve skutečnosti jde. Vždyť nepořádek ve městě podle názoru řady
odpovědných a neomylných, zase tak hrozný není. V jiných městech je to přece o poznání
horší….
Mgr.et. Mgr. Stanislav KVASNIČKA

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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