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Zprávy z města
Zastupitelstvo města Planá se sejde na svém 11.jednání ve středu 6.února 2008.
Hlavním bodem programu bude rozpočet města na rok 2008. Návrh rozpočtu byl řádně
vyvěšen na úřední desce a na webu a to více než 15 dnů před jeho projednáním
v zastupitelstvu. Občané mohou své připomínky uplatnit buď písemně ve lhůtě do 5.února
2008 nebo ústně na jednání zastupitelstva dne 6.2.2008. Projednány dále budou
majetkoprávní záležitosti a další dle schváleného programu.

Nepostrádáte svého psa?
Městský strážník informuje veřejnost, že se našel pes, kříženec menšího vzrůstu,
šedočerné barvy, dobře udržovaný. Případný majitel nebo zájemce o převzetí psa může
zavolat na číslo 603 334 725.

Platíte za reklamu?
Vyhláška o místních poplatcích v Plané stanoví povinnost platit poplatek za reklamní
zařízení umístěné na veřejném prostranství (různé tabule, tzv. áčka na chodnících, v trávnících
atd.) Pokud poplatek nebude zaplacen včas, hrozí citelná sankce. Ve vlastním zájmu proto
poplatek zaplaťte co nejdříve, v pokladně MěÚ v přízemí. Kontrola probíhá průběžně.

Czech Point
Czech Point – s tímto názvem se budou občané setkávat čím dále častěji. Plný název
zní Český Podací Ověřovací Informační Národní terminál. Označuje se jím místo, na kterém
občan může získat ověřené výpisy z centrálních registrů a nemusí přitom obíhat několik
úřadů. V budoucnu by na něm mělo být možné vyřizovat zásadní agendy občanů, nahlížet do
registrů, měnit údaje v registrech, získávat výpisy, ověřovat dokumenty. V konečné fázi by
mohl občan své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.
I Městský úřad Planá se připravuje na poskytování této služby. Potřebné technické
vybavení je již nainstalováno a probíhá školení pracovnic. A pro co si tedy bude moci občan
na náš úřad dojít? Jsou to výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku,
výpisy ze živnostenského rejstříku a výpisy z rejstříku trestů. Nyní trochu podrobněji.
Výpis z katastru nemovitostí – o ten může požádat každý, a to i anonymní žadatel,
který musí znát pouze katastrální území a číslo listu vlastnictví, případně číslo pozemku,
popisné nebo evidenční číslo budovy. V případě, že budova je dělena na jednotky (byty,
garáže atd.), musí žadatel znát i přesné číslo jednotky. . Za první stranu výpisu se platí 100 Kč
a za každou další stranu 50 Kč
Výpis z obchodního rejstříku – opět může zažádat i anonymní žadatel. Potřebuje
k tomu znát IČ obchodní organizace. I zde se za každou stranu výpisu platí 50 Kč.

Výpis ze živnostenského rejstříku – i o ten může zažádat i anonymní žadatel. Musí
k tomu znát IČ obchodní organizace a za každou stranu výpisu platí 50 Kč.
Výpis z rejstříku trestů – zde platí jiná pravidla než výše uvedená. O výpis může
zažádat zatím jen ta osoba, které se výpis týká, a která je občanem České republiky. Nemohou
tedy o něj požádat cizinci ani zplnomocněnci. Žádost se podává v písemné podobě, potřebný
formulář žadatel dostane na úřadu. V žádosti se uvádí jméno, příjmení, datum narození,
adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti. Totožnost žadatele se ověřuje na základě
předloženého dokladu totožnosti – občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Pracovnice
úřadu nejdříve zkontroluje platnost dokladu. Pokud je vše v pořádku, vyplní formulář a odešle
data do rejstříku trestů, který odpoví buď předáním výpisu v elektronické podobě nebo
informací, že „žádost nemohla být vyřízena elektronicky“. Pokud rejstřík trestů odpoví
předáním elektronického výpisu, je tento výpis vytištěn, žadatel jej podepíše, poté jej úřednice
opatří ověřovací doložkou a nakonec žadatel zaplatí správní poplatek ve výši 50 Kč. Pokud
žádost nemůže být vyřízena elektronicky, postupuje se standardním způsobem – papírová
žádost opatřená kolkem se pošle prostřednictvím úřadu na Rejstřík trestů k ručnímu
zpracování.
Náš úřad je povinen zahájit činnost pracoviště Czech Point nejpozději 1.3.2008.
Předpokládaný termín je 18.2.2008. Přesnou informaci o termínu i o pracovišti Czech Pointu
na MěÚ Planá zveřejníme na úřední desce.
M.Mertlová, tajemnice MěÚ Planá

Plánsko ve fotografii
Zcela nečekaně se podařilo získat ještě 7 výtisků knihy Plánsko na starých
pohlednicích. Zájemci si ji mohou koupit v podatelně Městského úřadu v Plané. Cena 400 Kč.

Výroční zpráva o podávání informací za rok 2007
Zpráva je zpracována v souladu s § 18 zákona č.106/99 Sb. Byly podány celkem 3 žádosti o
poskytnutí informace, přijaté úhrady dle § 17 zák. č. 106/99 Sb. celkem 240 Kč
Tato zpráva se v plném znění zveřejňuje na úřední desce Městského úřadu Planá a na
webových stránkách Města Planáwww.muplana.cz.
M.Mertlová, tajemnice MěÚ Planá

Nová oční ambulance
V přízemí plánské nemocnice zahájila svoji činnost nově otevřená oční ambulance.
Provádějí se zde běžná vyšetření, předepisují brýle atd. Otevřeno je každý pátek od 8 do 13
hod.

Maškarní karneval - logo masky??
Dům dětí při ZŠ náměstí zve všechny v sobotu 1. března 2008 do auly ZŠ náměstí,
kde se bude konat PIRÁTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Samozřejmě se těšíme nejen na

piráty, ale i na princezny, klauny, motýlky, …… Začátek bude v 15 hodin. Čeká Vás tanec,
soutěže, hodnocení masek ….. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč, masky zdarma.

Záměry nových majitelů plánské nemocnice
Do této doby jsem se snažil plánské občany informovat o vývoji dění kolem plánské
nemocnice já ve svých článcích. Nyní jsme poskytli prostor zástupci majitele, aby nastínil
jejich záměry. Předpokládám, že další informace budou uvedeny v následujících číslech
Plánského měsíčníku. Odpovědi na nejčastěji kladené otázky poskytl jednatel p.Petr Svoboda.
PM: Momentálně jsou v areálu nemocnice v provozu pouze ambulance tachovské polikliniky,
chcete zde obnovit provoz jako v běžné nemocnici? Co bude s ambulancemi?
PS: Provoz v areálu nemocnice bude zachován ve stávajícím rozsahu a chystáme se jej
postupně rozšiřovat i o další oddělení, jejichž složení bude do jisté míry závislé i na jednáních
se
zdravotními
pojišťovnami.
PM:
Jaká
oddělení
by
zde
měla
být
v
provozu?
PS: V současné době probíhá ta nejdůležitější část a tou je nastavení celkové koncepce. Jedná
se o záležitost velmi komplexní, která s sebou přináší obrovské množství informací, a ty je
nutno každodenně zpracovávat a vyhodnocovat. Vzhledem k tomu, že chceme již od počátku
vykročit tím správným směrem, velmi pečlivě zvažujeme veškeré nabídky a možnosti a jejich
důsledky v budoucím provozu. Myslíme, si, že během tohoto měsíce již bude tato koncepce
definitivně
stanovena.
PM:
Budete
přibírat
zaměstnance?
PS: Rozhodně. Pro naše záměry budeme potřebovat dostatečný počet kvalitního
zdravotnického personálu. V současné době již připravujeme inzerci do rubriky Práci nabízí...
PM: Jestli zde neplánujete provoz nemocnice, tak jaké máte s areálem úmysly?
PS: Vždy jsme prezentovali náš záměr provozovat zde zdravotnické zařízení. A s tímto
úmyslem
jsme
na
rozdíl
od
jiných
zájemců
areál
i
kupovali.
PM:
Jak
dlouho
jste
o
koupi
nemocnice
přemýšleli?
PS: Problematikou zdravotnictví a sociálních služeb se zabýváme již několik let. Máme
vytvořený tým kvalitních odborníků a specialistů v oborech, které bychom rádi provozovali v
areálu Plánské nemocnice. O koupi tohoto objektu jsme velmi stáli a účastnili jsme se všech
výběrových řízení, která byla uspořádána vloni po neúspěšné elektronické dražbě.
Na závěr chceme poděkovat představitelům okresu a obcí za pomoc vedoucí k znovuotevření
objektů nemocnice a předpokládáme,že tato spolupráce se bude úspěšně rozvíjet.
Děkujeme za rozhovor.

Tříkrálová sbírka
Letos chodily po Plané tři skupinky koledníků. V kasičkách nakonec skončilo15.550
Kč, o něco méně než loni. Výtěžek sbírky je určen na charitativní činnost. Největší část se
vrátí do místa výběru, část je určena na humanitární pomoc v zahraničí. Na Tříkrálovou
sbírku je možno přispět ještě i teď a to buď zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS
KOLEDA na číslo 87777 nebo zasláním peněz na účet Diecézní charity 33001122/0800.

Plánští zahrádkáři informují
Výroční členská schůze ZO ČZS Planá se bude konat v sobotu 23.února 2008 od 9
hod. v jídelně Základní školy, náměstí Svobody. Vchod z Tylovy ulice. V rámci této výroční

členské schůze proběhne odborná přednáška lektora ČZS k novým trendům ošetřování a
stříhání jádrovin a peckovin.
Zahrádkářský ples se bude konat v sobotu 9.února 2008 od 20 hod. ve společenském
sále Mže v Tachově. Lístky je možné zakoupit v prodejně ČZS v tachovské Husitské ulici
nebo u p. Dombrovského. Na plese nebude chybět bohatá tombola. Srdečně zve výbor ZO
ČZS Planá spolu s územní radou v Tachově.
Zájemci o zahradničení nabízí výbor ZO ČZS Planá do pronájmu zahrádku o výměře
cca 360 m2 v zahrádkářské kolonii Svornost (vedle prodejny Plus). Bližší informace na
tel.čísle 606 221188.
Za výbor ZO ČZS př. Jiří Smrčka

Zápis do 1.tříd
Vážení rodiče,
s blížícím se zápisem do 1. tříd, který se uskuteční na obou plánských školách dne
7.února 2008, se množí dotazy rodičů, které směřují především k tomu, na kterou školu
mohou svoje ratolesti zapsat, případně jakým způsobem žádat o odklad školní docházky.
Alespoň v krátkosti:
Zápis do 1.tříd se řídí zákonem 561/2004 Sb. (§ 36).Povinná školní docházka začíná
počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud
mu není povolen odklad (§ 36, odst. 3).
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce (§ 36,
odst. 4). Město Planá ve své vyhlášce č.1/2005 stanovilo spádové obvody pro obě základní
školy, rodiče však mají ze zákona svobodnou možnost volby, na kterou školu své dítě zapíší
(§ 36, odst. 5).
O přijetí dětí mimo spádový obvod do příslušné školy rozhoduje ředitel této školy,
který přednostně umístí děti z příslušného spádového obvodu. Dále pak s ohledem na kapacitu
školy a množství žáků v jednotlivých třídách přijme děti, které mají na škole sourozence, děti
svých zaměstnanců a nakonec ostatní zapsané.
Odklad školní docházky řeší § 37 téhož zákona. Není-li dítě tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře (§ 37, odst. 1).
O veškerých podrobnostech budou rodiče informováni při zápisu.
Jindřich Kolesa, ředitel ZŠ, náměstí Svobody

Zápis dětí do 1. třídy se koná ve čtvrtek 7. 2. 2008 od 14.00 do 17. 00 hod.
Rodiče dětí vezmou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zrcadlo na křižovatce ulic Tepelská a Smetanova
Rada města projednala v listopadu žádost o umístění druhého zrcadla na křižovatce
ulice Tepelské s horní částí ulice Smetanovy. Podali ji majitelé a uživatelé zde ležících domů
a garáží. Odůvodnili ji tím, že chodci i řidiči vidí ve stávajícím zrcadle pouze vozidla jedoucí
od koupaliště. Vozidla jedoucí směrem opačným vidí v nepřehledné zatáčce mnohdy až na
poslední chvíli, což rozhodně nepřispívá k bezpečnosti provozu v těchto místech.
Podobný problém se před časem řešil na křižovatce ulic Zámecká a Revoluční (u
kapličky). K původnímu jednomu zrcadlu bylo přidáno druhé, takže řidiči jedoucí z ulice
Revoluční měli přehled o vozidlech přijíždějících z obou směrů Zámecké ulice. Řešení se ale
neosvědčilo. Řidiče pohled do obou zrcadel mátl a docházelo pak k nebezpečným situacím.
Nakonec bylo druhé zrcadlo zase odstraněno.
Na základě této skutečnosti a po vyjádření odborníků na danou problematiku Rada
nakonec rozhodla, že žádosti nevyhoví a druhé zrcadlo se instalovat nebude. Řidiči musí
respektovat stávající úpravu a přizpůsobit tomu způsob své jízdy.
(žádost podepsalo více občanů, nebyla uvedena kontaktní adresa pro odpověď, proto
byla zvolena forma článku v PM).
M.Mertlová

Výzva pro mladé fotografy
Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slovenska, jehož členem je i Město Planá,
vyhlašuje fotografickou soutěž pro účastníky, kterou garantuje Rada Evropy. Je určena žákům
a studentům středních škol, věkový limit 21 let. Téma soutěže je „ Mladí fotografují
památky“. Vítězové národního kola postupují do evropského kola. Zájemci najdou podrobné
podmínky soutěže na www.shscms.cz..

Jarní prázdniny v Domě dětí
V pondělí a v úterý Vás zveme do klubovny volného času. Dopoledne i odpoledne.
Ve středu dopoledne vás čekají hry v tělocvičně ( program dle počtu účastníků) a odpoledne
bude opět otevřena klubovna volného času. Ve čtvrtek zveme všechny zájemce do klubovny
DDM, kde proběhne turnaj v různých společenských hrách. Odpoledne pak výtvarná dílna –
vyrobíme si batikované tričko (přineste si tedy světlé bavlněné tričko – i více). V pátek si
zopakujeme středeční program – tělocvična a odpoledne klubovna volného času. Každý den
probíhá dopolední program od 9.00 do 12.00 a odpoledne od 13.00 do 15.00.
Neseďte doma a využijte naší nabídky.
DDM při ZŠ náměstí

PC lekce v únoru
6. února - Používání elektronické pošty, 13. února - Tabulky v Excelu , 27. únoraZabezpečení počítače.

Tentokrát vždy ve středu od 14.15 na SOU Planá. Obsah bude přizpůsoben požadavkům
účastníků.
kansky@souplana.cz

Hanikové v Plané
Současné mladé generaci již nic neříká jméno Hanika. My starší víme, že v ulici Dukelských
hrdinů fungovala restaurace tohoto názvu. Její provoz byl ukončen počátkem 90.let a v současné
době je zde prodejna hraček. Název restaurace se kupodivu udržel od druhé světové války, přestože ji
samozřejmě provozovala Jednota. Nemám informace o tom, zda někdejší majitel restaurace měl
něco společného s rodinou Haniků, o které chci v tomto článku psát. Zřejmě zde ale spojitost bude.
Bohužel, v současné době jsou již málo známé aktivity rodiny Haniků, i když kdysi byly pro Planou a
její okolí neobyčejně významné.
Rodina Haniků vlastnila již v 19.století několik mlýnů v okolí Plané. Franz Hanika založil roku
1904 u Panského mlýna v Plané na Hamerském potoku strojírenský podnik a malou elektrárnu.
Strojírenský podnik se nacházel pod nádražím u mostu přes Hamerský potok v objektu, v němž je
nyní prodejna použitého nábytku. Zde vyrobenou elektřinou byla zásobována nejen Planá, ale od r.
1911 i obec Svatý Kříž (dnes Chodský Újezd), později i Horní a Dolní Jadruž. Díky Hanikům mohlo být
v Plané poměrně brzy zavedeno elektrické osvětlení (v r.1906). Na náměstí bylo tehdy instalováno 8
obloukových lamp a v ulicích 90 lamp se žárovkami. Ve svém podniku také Hanikovi vyráběli
elektromotory a další elektrotechnická zařízení.
V době, kdy jiné elektrárny vyráběly stejnosměrný proud, Hanikové vyráběli třífázový střídavý
proud, který se dá transformovat na vyšší napětí a tím přenášet na větší vzdálenosti. Pro přenos bylo
používáno napětí 5000 V.
V roce 1928 v Dolním Kramolíně instalovali Kaplanovu turbínu s generátorem 30 kVA.
Potřebný transformátor 50 kVA vyrobila Hanikova dílna. Obdobně bylo zrekonstruováno dílo na
někdejším Schartlově mlýně u Boněnova a vodní dílo v Kočově. V Panském mlýně v Plané bylo
rekonstruováno soustrojí s dvěma Francisovými turbinami, které poháněly společný generátor 75
kVA. Koncem 30.let získali Hanikové i elektrárnu v Josefově Huti.
Díky dostatečnému výkonu elektráren a rozvodné síti zásobovali Hanikové až do konce války
elektřinou 32 obcí. Vedení byla stavěna velmi úsporně, většina zařízení byla vyrobena v Hanikových
dílnách. Jednalo se o rodinný podnik s minimálním počtem dalších zaměstnanců a proto firma velmi
prosperovala. Podle starých zápisů měla firma v předválečných letech tyto zaměstnance: ing. Oswald
Hanika-technický vedoucí, Franz Hanika-provozní vedoucí, Rudolf Hanika-obchodní vedoucí, Josef
Hanika-inkasista, Marian Hanika-účetní, Emilie Hanika-fakturantka, dále osm jiných zaměstnanců.
V roce 1946 byla rodina Haniků zařazena do odsunu a její majetek byl zkonfiskován.
Do poloviny 20.století byla v provozu celá řada malých vodních elektráren a to nejen v okolí
Plané. V následujících letech byly tyto elektrárny postupně rušeny a vytlačovány zejména uhelnými
elektrárnami. Tyto elektrárny mají samozřejmě mnohonásobně vyšší výkon, ale znám je jejich
negativní vliv na životní prostředí. Při spalování uhlí znečišťují neuvěřitelným způsobem naše ovzduší
(kyselé deště, oxid uhličitý). Naštěstí se v poslední době realizují opatření ke snižování škodlivých

emisí (odsiřování elektráren..) a podporují se alternativní způsoby výroby elektřiny, jako jsou větrné
elektrárny, výroba energie z obnovitelných zdrojů. I tyto elektrárny mají svá negativa, např. větrné
elektrárny hyzdí panoráma krajiny, a aby byl jejich výkon významný, musí být instalováno velké
množství těchto zařízení. V posledních letech lze také zaznamenat návrat k malým elektrárnám,
takovým, jaké u nás budovali Hanikové. Každá taková elektrárna sama o sobě podává relativně malý
výkon, ale jde o přirozený způsob využití vodní energie bez znečištění životního prostředí. Tyto
aktivity jsou podporovány jak ze strany státu, tak ze strany EU.
V blízkém okolí Plané se nacházejí nejméně 3 malé elektrárny a další možná přibude.
P.ing.Alois Václavík z firmy Polytop, s.r.o. potvrdil, že mají v úmyslu obnovit Hanikovu malou
elektrárnu v Plané. Elektrárna bude samozřejmě vybavena novou technologií, měla by v ní být ale
pravděpodobně jako muzejní exponát vystavena stará turbína, která fungovala v Hanikově
elektrárně. Pokud se záměr podaří a staré vodní dílo bude obnoveno, bude to vítaný krok.
Ing. K.Vrzala, starosta

Bylo třeba takových jatek?
Tak už máme kolem Plané zase více světla. Ze staré aleje u silnice od Plzně do Plané polovina
stromů padla. Byly staré, nemocné a nebezpečné. Po mnoho generací chránily cestu do Plané a lidé
na ně pozapomněli.Zapomněli jim ošetřit rány a mnohé jim navíc uštědřili. Nastal tedy jejich konec.
Co dál? Mnohým z nás poskytovaly krásnou kulisu, zvykli jsme si na příjemný pohled do korun starých
stromů a místo toho se nám otevřel pohled na pravidelné a chladné linie průmyslových budov. Snad
proto, aby se potvrdilo pořekadlo „když se kácí les, létají třísky“, začaly se dít věci. Najednou se
dřevorubec objevil ve stráni pod školou Na Valech, odkud ho naštěstí vyhnal hněv občanů. Pak náhle
doslova tajemně zmizelo devět vzrostlých stromů, které byly kdysi součástí parku vedle hasičské
zbrojnice. Ten dřevorubec byl tak rychlý, že předběhl i odborníka, který mohl stromy prohlédnout a
stanovit diagnózu, zda léčit či kácet. Zákon nařizuje za každý poražený strom provést náhradní
výsadbu. Ten je bezpochyby naplňován a místo padlého stromu určitě nějaký stromek zasazen bude,
ale naneštěstí naše vegetační doba je nesrovnatelně kratší než u těch stromů, takže pohledu do jejich
korun se už asi nedočkáme. Naši předci nám zachovali nádherné aleje a parky,ze kterých dnes zbývají
povětšinou jen torza. Převezmeme-li jejich moudrost, tak se snad naši potomci pokochají pohledem
na krásnou alej, zatím ale zachraňme to, co zbylo a snažme se léčit a kácet až v krajních případech.
Antropius

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na únor 2008:
10.2. Zájezd do Prahy na muzikál Dáma s kaméliemi a na výstavu Albrecht z Valdštejna a jeho
doba. Odjezd autobusu v 7.45 z vlakového nádraží, v 8.00 z AN Planá. Vstupenky na muzikál budou k
vyzvednutí na MěKS Planá od pondělí 4. 2. 2008
14.2. Soutěžní kvízové odpoledne pro učně SOU Planá, začátek v 16.00 na MěKS Planá

19.2. Městská památková zóna v Plané - přednáška dr. Markéty Novotné. Sál MěKS Planá,
začátek v 18.00 hod., vstupné Kč 40.
23.2. Taneční večer s plánskou romskou hudební skupinou. Sál MěKS Planá, začátek ve 20.00,
vstupné Kč 50.
24.2. Pohádka pro děti od tří let „Loupežník a princezna Anka“. Hrají herci divadla
Andromeda. Kino Planá, začátek v 15.00 hod., vstupné děti 30 Kč, rodiče 50 Kč.
27.2. Rodinné a systemické konstelace – přednáší ing. Sára Mixanová. Sál MěKS
Planá, začátek v 18.00, vstupné Kč 20.

Římskokatolická církev v Plané
Pravidelná setkání v Plané a okolí:
Neděle: 9 hod. Planá, 11 hod. Chodský Újezd, 14 hod. Ch. Planá, 15.30 hod. Zadní Chodov
Pondělí: 16 hod. Planá fara – mládež, 18 hod. Ch.Planá –modlitební spolčo
Úterý: 15 hod. Planá fara – Charita, 16 hod. modlitby matek, 17 hod.mše svatá
Středa a čtvrtek - služba ve vězení
Pátek: práce a společenství dle dohody
Sobota: bohoslužby dle domluvy- . Sv.Anna, Brod, Vys.Sedliště, Broumov.
Čas pro vás: kdykoliv, avšak závazně v úterý 15-17 hod (přípravy na křest, manželství atd.)
Kontakt : sasajara@seznam.cz , tel. 607202127. P.Mgr.Jaroslav Šašek, administrátor
V době nepřítomnosti kněze se dotazujte p.MVDr.Miroslava Palíška tel.732375321.
Naše postní a velikonoční období:
10.2. 1.neděle postní – žehnání popela a udílení popelce – nedělní pořad
8. 3. sobota v 9 hod. postní duchovní obnova na faře se sv. smíření
15.3. sobota v 8.30 hod. odjezd na setkání mládeže s biskupem v Plzni
20.3. čtvrtek od 17 hod.Planá, liturgie Zeleného čtvrtku
21.3. pátek v 15.30 hod. Chodský Újezd a 17 hod. Planá – liturgie Velkého Pátku
22.3. sobota v 15.30 hod. Chodský Újezd a 17.00 hod. Planá – Vigilie Vzkříšení
23.3. nedělní pořad Božího hodu velikonočního, 14 hod. SVOJŠÍN
24.3. pondělí v 9 hod. Brod n.T., 11 hod.Broumov
29.3.sobota v 17 hod. Sv.Anna-čs.něm. mše svatá

11.5.neděle – Slavnost seslání Ducha svatého – nedělní pořad (konec Velikonoc)

Únor v Muzeu Českého lesa v Tachově
Od významných ptačích oblastí k soustavě Natura 2000.
Ještě celý únor můžete navštívit výstavu z dílny České ornitologické společnosti.
Odpoví vám na otázky proč chránit ptáky, jak je chránit a kde ( v jakých lokalitách),
které ptáky chránit.
2.2. v 16 hod vernisáž výtvarné výstavy – Ivana Zimáčková- Kubíčková

Své práce představí regionální neprofesionální výtvarnice, která není na poli
výstavním nováčkem, v muzeu se však v této šíři prezentuje poprvé.
25.2. v 17.30 hod první přednáška z cyklu TACHOV V ROCE * * * 8
Tento cyklus pořádaný ve spolupráci se Státním okresním archivem v Tachově si
klade za cíl v cca osmi přednáškách připomenout některé letopočty s osmičkou na konci, které
byly významné pro nebo také i pro regionální dějiny Tachova a Tachovska
Tentokrát rok 1948 – přednáší ředitel SokA Tachov Mgr. Jan Edl

Atletický trojboj
Dne 15. ledna 2008 se v tělocvičně ZŠ náměstí sešlo 102 sportovců. Trojboj byl určen žákům od 1. do
6. tříd. Soutěžilo se ve slalomovém běhu, hodu těžkým míčem z místa a ve skoku dalekém z místa.
Svou účastí nás potěšili žáci ZŠ náměstí, ZŠ Chodová Planá a ZŠ Valy. Zde jsou výsledky:
1. kategorie – 1. a 2. tř. dívky: 1. T.Hreusová ZŠ Ch. Pl., 2. B.Brunová ZŠ nám., 3. K.Jackmannová ZŠ
nám.
1. kategorie – 1. a 2. tř.chlapci: 1. M.Vivodík ZŠ nám., 1. P.Kudláček ZŠ Ch. Pl., 3. L.Pospíšil ZŠ nám.
2. kategorie – 3. a 4. tř.dívky:1. A.Suková ZŠ Ch. P., 2. A.Matéová ZŠ nám., 3.L.Chlapcová ZŠ nám.
2. kategorie 3. a 4. tř.chlapci: 1. J.Kroc ZŠ Valy, 2. V.Volný ZŠ Ch. Pl.,3. J.Bárta ZŠ nám.
3.
P.
Mikota
ZŠ
náměstí
3. kategorie 5. a 6. tř.dívky: 1.M.Loulová ZŠ Ch. Pl.,2. K.Nyčová ZŠ náměstí, 2. Š.Sádlíková ZŠ Ch. Pl.
3. kategorie 5. a 6. tř.chlapci:1.V.Lafata ZŠ Valy, 2.M.Ovčačík ZŠ Valy, 3. T.Vejvoda ZŠ nám.,3. T.Phan
ZŠ
Valy
Vítězům blahopřejeme a mnohokrát děkujeme Všem za účast! Děkujeme také za pomoc při
organizaci p. Ambrožové ze ZŠ Chodová Planá, p. Rybenské ze ZŠ náměstí, Daně Bohuňkové z 8.A ZŠ
náměstí , p. Niebauerové za fotodokumentaci a p. Kolesové za propagaci akce. Za DDM Planá při ZŠ
Planá náměstí L.Vivodíková a A.Schreilová

Týden v kině
Poslední týden před vánočními prázdninami proběhla úspěšná akce v kině Planá. Konal se zde
VÁNOČNÍ DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL. Každý den se v kině sešlo na 60 diváků. Nejdříve si zájemci v
malé výtvarné dílně vyrobili vánoční dáreček. V pondělí festival zahájily děti z dětského domova se
svým vánočním programem. V úterý, ve středu a ve čtvrtek všichni shlédli prezentaci fotografií ZŠ

náměstí, DDM a DD. V pátek se pak konalo předtančení a malá diskotéka. Po těchto krátkých
programech následoval každý den jeden film. Jednalo se o české filmy: Dva v ZOO, Ať žijí duchové,
Terezu bych kvůli žádné holce neopustil, Krakonoš a Lyžníci a Páni kluci. Na závěr každého filmového
představení čekalo děti losování vstupenek o malé vánoční dárečky a volné vstupenky na zajímavé
filmy, které se budou promítat v roce 2008. Účast všech diváků nás potěšila a doufám, že všichni
prožili pěkný předvánoční týden s českým filmem.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci. Především panu Kalašovi a panu Vojtěchovi.

Za DDM při ZŠ náměstí Lenka Vivodíková

Vánoční turnaje v Plané
Šachový klub DDM Planá uspořádal o vánočních prázdninách dva šachové turnaje.
Prvním z nich byl 22.12.2007 šachový turnaj čtyřčlenných družstev mladších žáků. Vedle tří plánských
družstev se turnaje zúčastnili i mladí šachisté z Tachova a z Teplé. Hrálo se systémem každý s
každým,při tempu 20 minut na partii. V turnaji dominovali hráči Tachova, kteří vyhráli s překvapivě
velkým náskokem. Druhé místo díky lepšímu vzájemnému zápasu, při stejném bodovém zisku,
obsadilo družstvo ZŠ Planá, náměstí-dívky. Třetí skončila Teplá, před ZŠ Planá,náměstí a ZŠ
Planá,Valy. Nutno však podotknout, že díky chřipce hrála oslabena obě družstva ZŠ náměstí, což se na
výsledku
značně
projevilo.
Ve čtvrtek 27.12.2008 uspořádal trenér pan Hrbáček šachový turnaj pro členy plánského šachového
kroužku. Zúčastnilo se 8 šachistů, kteří hráli každý s každým, tempem 15 minut na partii. Turnaj byl
napínavý až do posledního kola. Nakonec se o první místo rozdělili při shodném bodovém zisku i
všech ostatních hodnocení hned tři šachisté: Kristýna Zítková, Roman Miklas a Martin Bruna. Na
čtvrtém místě skončil Michal Dvořák, před Honzou Fárou a Blankou Brunovou. O sedmé místo se pak
rozdělili
Jakub
Nádaský
a
Honza
Sýkora.
V sobotu 19.1. 2008 se sjelo 63 mladých šachistů do Hradce u Stoda, kde se konal 4.turnaj ze
šestidílného seriálu Amper, krajského přeboru mládeže v rapid šachu. Vedle šesti hráčů Tachova se
zúčastnilo i 5 šachistů z DDM Planá. S výjimkou tachovského Aleše Kratochvíla, který hrál v kategorii
H14, kde obsadil skvělé 2.místo, hráli všichni ve společném turnaji o 46 účastnících, kde se nakonec
vyhodnocovaly jednotlivě kategorie D10,D12,H10,H12. Nejlépe si vedla Kristýna Zítková z Plané, jejíž
13.místo ve společném turnaji znamenalo v kategorii D10 výborné 2.místo hned za Jitkou Jánskou z
Plzně,které po vyrovnané partii podlehla v posledním kole. Plzeňská hráčka je úřadující Mistryní ČR.
Ostatním se již tolik nedařilo. Se svým celkově 21.místem není spokojen hlavně plánský Martin Bruna,
který očekával umístění do 10.místa. Ostatní pak skončili ve druhé polovině startovního pole.
Tachováci obsadili 24.místo Eidelpes, 25.Truksa a 27.místo Bára Fiklíková. 36.místo Špaček a
40.Šesták. Hráči Plané obsadili :33.místo Terezka Pham,37.místo Martin Kubát a 38.místo Blanka
Brunová.
Když ale vezmeme v potaz, že s výjimkou Bruny , Truksy a Fiklíkové nehrají zástupci okresu šachy ani

rok a Eidelpes a Terezka Pham začali hrát v říjnu, je výsledek víc než uspokojivý a slibuje v brzké době
návrat tachovského okresu na výsluní v žákovském šachu.
S. Zítek, vedoucí šachového kroužku DDM při ZŠ Planá náměstí

Pozvánka na VII. ples sportovců
Společnosti SPORT-SERVIS ML s.r.o. a Léčebné Lázně Mariánské Lázně,a.s.
pořádají ve spolupráci s Městem Mariánské Lázně v sobotu 2. února 2008 od 20 hodin ve
Společenském domě Casino VII. ples sportovců. Ples, jehož součástí bude vyhlášení
nejlepších sportovců města Mariánské Lázně, je pořádán jako dík všem sportovcům,
trenérům, sponzorům, městu Mariánské Lázně a Karlovarskému kraji za jejich podporu
mládežnickému sportu.V bohatém programu Vás bude tímto večerem provázet moderátor
Leoš Mareš, k tanci hrát hudební skupina Hollywood Show a večer zpestří Půlnoční
překvapení skupiny Flying Boys. V Galerii v I. patře pro Vás bude připravena diskotéka DJ
Chemika a těšit se můžete na barmanskou show a kokteilové bary. Uvítací fanfáry,
mimořádná tombola, skvělý program a bohatý raut v oslnivém prostředí sálů Společenského
domu Casino Vám jistě přinesou nádherný večer plný neopakovatelné atmosféry. Rezervace
vstupenek: SPORT-SERVIS ML, telefon: 354 602 704, 354 602 702; předprodej vstupenek
od 14.01.2008 v kanceláři společnosti SPORT-SERVIS ML na Zimním stadionu a
v Infocentru Mariánské Lázně (Hlavní třída nad hotelem Polonia).

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.

Plánský měsíčník. Vydává Město Planá, IČO 00260096. Redakce: Michaela Mertlová, L.Vivodíková,
J.Kalaš, Z.Kokaislová, J.Holek. Telefon 374 752 911, 374 792 100, fax 374 752 929, email: tajemnice@muplana.cz
Registrováno u MK ČR pod reg.zn. MK ČR E 13389. Vychází jedenkrát měsíčně. K dostání na poště, v
papírnictvích Planfilm, OD Hraničář, v trafice p.Filipa, ve večerce ve Hřbitovní ulici, v novinových stáncích na
sídlišti, na autob. nádraží a na radnici. Příspěvky a náměty posílejte poštou, předávejte osobně v podatelně nebo
dávejte do poštovní schránky umístěné zvenku na pravé straně vchodových dveří. Uzávěrka každého 22.dne
v měsíci. Omluvte případné chyby v textu. Tisk Lieblprint Planá, tel.374 794 056.

