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Oznámení o sběru objemné a nebezpečné složky komunálního
odpadu, železného šrotu a zpětného odběru elektrozařízení v Plané
Za Město Planá E. Čermáková, OŽP

Manifestace na Pístově
V neděli 27.dubna 2008 od 10 hodin proběhne pietní manifestace u památníku Pístov.
Pořadatelé zvou všechny, kteří chtějí vzdát úctu památce všech obětí fašismu a boje za
svobodu. Zvláštní autobus jede z AN Tachov v 8.55, z AN Planá v 9.20 a ze zastávky v Chod.
Plané v 9.30 hod. Srdečně zvou pořadatelé – Města Tachov a Planá, Městys Chodová Planá a
Český svaz bojovníků za svobodu.

Plánská 50
V sobotu 26.dubna 2008 pořádá Klub českých turistů při TJ Sokol Planá již 36.ročník
dálkového pochodu PLÁNSKÁ 50. Start je u ZŠ Na Valech od 7 do 9 hod., minitrasa od 10
hod. a cyklotrasy od 8 hod. Pro pěší jsou připraveny trasy 15 km, 25 km, 35 km, 50 km a
minitrasa 5 km. Pro cyklisty 35 km a 50 km. Informace Karel Kašpar, Husova 141, Stříbro,
tel. 739 578 951, e-mail: karel_kaspar@centrum.cz.

Maškarní ples v Chodové Plané
Sportklub TJ Slavoj Chodová Planá zve všechny příznivce dobré zábavy a legrace na
sobotu 12.dubna 2008 od 20 hod. na Maškarní ples do KD v Chodové Plané. Hraje skupina
TRIANGL. Pro nejlepší masky je připravena chutná odměna.

Našel se pes – vlčák
Městský strážník informuje veřejnost, že svého pána hledá pes – vlčák. Na krku měl
zelené vodítko a řetízek. Pokud někdo má informace, komu by pes mohl patřit, může zavolat
na MěÚ Planá č. 374 752911, případně na mobil strážníka : 603 334 725. Pokud se majitel
neozve do týdne po zveřejnění této informace v PM, může si psa vzít po dohodě se strážníkem
jiný vhodný zájemce. Za takto získaného psa nemusí platit místní poplatek ze psů.

Výzva – mapujeme historii volejbalu v Plané od 1918 - 2004
Prosíme plánské občany, kteří aktivně hráli volejbal, nebo mají informace, fotografie a
dokumenty, ozvěte se nám.


máte fotografie, dokumenty ze schůzí, výročních zpráv, brigád, zápasů, turnajů a
sportovišť



zbyla Vám nějaká pozůstalost po Vašich předcích, kteří hráli volejbal



darujte nám tyto materiály



zapůjčíte nám tyto materiály? – zajistíme diskrétnost a materiály vrátíme
neporušené zpět


všechny podklady budou elektronicky zpracovány do digitální podoby



historii budeme průběžně zveřejňovat na našich webových stránkách v tématických

celcích.

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Žižka, Kyjovská 637, 348 15 Planá, tel.: 731 460 261,
email: pan.zizka@seznam.cz , skype: pavel.zizka2
Sponzorem tohoto projektu je Manag & C, spol. s r.o. finanční a ekonomické
poradenství

Dětský domov do nového
Plánskému dětskému domovu patřila řadu let budova v ulici Dukelských Hrdinů
naproti restauraci Mes Amis. V posledních letech ovšem tato budova jeho potřebám
nevyhovovala.
Plzeňský kraj, který je zřizovatelem dětského domova, řešil situaci dohodou s Policií
ČR, na základě které došlo k výměně budov. Dětský domov získal budovu Policie ČR
v Zámecké ulici s tím, že po provedení rozsáhlé rekonstrukce se do ní nastěhuje. Rovněž
policie měla zrekonstruovat budovu, kterou od dětského domova získala. Do té doby, než
budou rekonstrukce provedeny, nastěhoval se dětský domov do pavilonu bývalého dětského
oddělení plánské nemocnice a policie do svých prostor v Tachovské ulici.
V době, kdy probíhal prodej nemocnice formou konkursu, uvažoval Plzeňský kraj, že
ustoupí od rekonstrukce bývalé policejní budovy a koupí pavilon, v němž nyní dětský domov
funguje. Areál nemocnice se ovšem podařilo v konkursu prodat jako celek a současný majitel
zřejmě chce celý areál včetně pavilonu bývalého dětského oddělení využít ke zdravotnickým
účelům. Dětskému domovu ale umožní užívání pavilonu do té doby, než bude vyřešena nová
budova.
Plzeňský kraj zvažoval několik možných řešení situace a nakonec přijal rozhodnutí
významné nejen pro samotný dětský domov, ale i pro naše město. Vrátil se totiž k původní
variantě - rekonstrukci bývalé policejní budovy. Dětský domov tím získá rozsáhlejší prostory,
než v jakých funguje nyní a občané města se nebudou muset dívat na zchátralou budovu.
Umístění dětského domova v areálu nemocnice je problematické již nyní. Okolo
objektu jezdí sanitky Rychlé záchranné služby, děti nemají zahradu. Po zprovoznění
nemocnice by vznikly další problémy - pohyb dětí mezi nemocnými, zvýšení frekvence
vozidel, nedostatek místa pro hry dětí. Ani pro nemocnici by sousedství dětského domova
nebylo vhodné.

S rekonstrukcí se má začít již v letošním roce. Plzeňský kraj má z dřívější doby
k dispozici stavební povolení, ze svého rozpočtu vyčlenil potřebné finance (rozpočet činí přes
20 mil. Kč).
Jiná je situace s objektem proti Mes Amis, který nyní patří Policii ČR. Ještě v době,
kdy docházelo ke směně objektů, měla policie přislíbeny peníze na rekonstrukci. Následně ale
peníze poskytnuty nebyly a tak se s rekonstrukcí nezačalo a plánské obvodní oddělení Policie
ČR zůstává v objektu v Tachovské ulici. Jeho prostory ale nejsou vyhovující a situaci je třeba
řešit. Zvažují se tři varianty: Buď bude zrekonstruován stávající objekt nebo se k němu
přistaví přístavba. Nejlepším řešením by ale byla rekonstrukce objektu ve městě. To by
přivítala jak policie, tak město. Obvodní oddělení by bylo blíže občanům a dění ve městě a
rekonstrukce by zkultivovala budovu, která začíná chátrat. Zatím se bohužel zdá nejreálnější
rekonstrukce stávajících prostor policie, protože je nejméně finančně náročná. V tom případě
by policie budovu proti Mes Amis pravděpodobně nabídla k prodeji. Samozřejmě je vše
otázka peněz. Ty rozděluje ministerstvo vnitra. Přislíbil jsem policii pomoc při jednáních o
přidělení financí. Tak nebo tak, rekonstrukce či přístavba se začne realizovat až v roce 2009.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Škaredá středa na ZŠ Valy
Škaredé středě se také říkávalo Sazometná či Smetná.Tento den, podle lidové tradice,
se nesmí nikdo mračit, jinak by se škaredil po všechny středy v roce. Školáčků – Valáčků se
to však týkat nebude, protože celé středeční dopoledne se jen dobře bavili. Děti z celého
prvního stupně se tento den rozlosovaly do šesti početnějších skupin. Takto věkově
namíchané party dětí obcházely jednotlivé školní třídy a tělocvičnu. Všude kam přišly, byla
pro ně připravena zajímavá činnost. Pletly se pomlázky, hledala se velikonoční vajíčka,
tančilo se, zpívalo, hrála se velikonoční vybíjená, …Podle spokojených úsměvů si děti
Škaredou středu ve škole opravdu užily, ale také měly možnost si připomenout něco o
historickém původu těchto svátků, významu tradice a praktikování zvyků.
Mgr.Martina Koťátková

Desátý kantorský bál
Možná veřejnost zaznamenala, že klidné společenské vody naší obce jednou do roka
rozvíří ples, který pořádají zaměstnanci školy na náměstí. Snad veřejnost ví i to, že kantorský
bál je ryze dobročinná akce, jejíž výtěžek je převeden na konto SRPŠ a používán výhradně ve
prospěch dětí. Koho by napadlo, že všichni, kteří ples připravují dobrovolně a ve svém
volném čase, budou mít chuť se znova a znova pouštět do kolotoče příprav ?
A tak se stalo, že na plakáty jsme mohli letos napsat 10. KANTORSKÝ BÁL.
Jak se vydařil? V příjemné atmosféře slavnostně vyzdobené auly proběhla skvělá
taneční vystoupení – orientální tance bezchybně předvedly dívky naší školy(a to od těch
nejmenších), standardních tanců a latinskoamerických se zhostili profesionálové. Následující
taneční kreace už byly v režii platících hostů a i ty měly velký divácký ohlas.
Tombola tentokrát přinesla překvapení – zájem byl takový, že lístky byly prodány
doslova během okamžiku a na mnohé se nedostalo! Na tomto místě je třeba poděkovat všem
sponzorům, bez jejichž podpory by se školní ples neobešel..
Jeden celý stůl si na ples rezervovali učitelé z partnerské školy z německého Bogenu.
Bylo příjemné vidět, jak se dorozumívají nejen s českými kolegy, ale i s ostatními hosty

plesu. Vyjádřili velký obdiv všem, kdo se na přípravě bálu podíleli, a radost, že se mohli
zúčastnit.
Co závěrem? Není tu dost prostoru na to, abychom vyjmenovali učitele, správní
zaměstnance, pracovnice školní jídelny a děti , kteří k uskutečnění společenské události
přispěli podle svých možností a schopností. Určitě jim patří dík za nemalé dílo, které
předložili veřejnosti. To vše bez nároku na odměnu, jen pro pocit, ŽE SE NĚCO UDĚLALO
PRO DĚTI.
Zuzana Kokaislová, ZŠ Planá, náměstí Svobody

Tak nám opět spadla hala
Tato zpráva se jistě nesla mezi plánskými občany stejně rychle, jako k nám vtrhla
vichřice Emma. Příčinou pádu byla, se vší pravděpodobností, uvolněná kotva ocelových lan.
Hala šla naštěstí k zemi tak rychle, že se nestačily jednotlivé vrstvy poškodit o blízké stromy a
ploty. Před očima se složila k jedné straně. Podařilo se velmi rychle sehnat dostatečné
množství ochotných lidí a demontovat alespoň osvětlení, které by se zcela jistě při poryvech
vichru rozbilo. Tím se podařilo zabránit případným dalším škodám.
Akční tým dobrovolníků se znovu sešel po týdnu a halu jsme rozložili na jednotlivé
části. Potvrdilo se to, co jsme předpokládali, a v co jsme věřili, že jednotlivé vrstvy haly jsou
prakticky nepoškozené. Během dvou dnů hala stála a byla plně k dispozici. Za pomoc všech
zúčastněných (nejmenuji z obavy, že bych mohl na někoho zapomenout) mnohokrát děkuji.
Na adresu sportovní haly zazněly také kritické hlasy, které odmítaly samotnou
existenci tohoto zařízení. Dnes lze jistě polemizovat o zvoleném typu haly, lze rovněž vést
diskusi, zda je zvolené místo optimální, lze se i přít o to, zda způsob vytápění je dostačující
atd. O čem však není pochyb, je to, že zastřešené sportoviště plánským občanům dlouhodobě
chybělo. Důkazem je zájem o pronájem haly, který (i přes již výše zmíněné a řešené problémy
s vytápěním) stále trvá. Zájem mají nejen místní sportovní spolky, ale také přespolní. Dalším
důkazem je fakt, že hala výrazně zkvalitňuje výuku tělocviku ZŠ na Valech. Tělesná výchova
na této škole probíhala v jedné malé tělocvičně, kam se početné třídy sotva vešly a o
kvalitním sportu tudíž nemohla být řeč. Dovolím si hovořit nejen za žáky ZŠ Planá Valy, ale
také za místní i přespolní sportovce: Planou bez haly a bez možnosti v ní sportovat si již stěží
umíme představit. Zastávám názor, že se společnými financemi musíme nakládat maximálně
hospodárně, ale v tomto případě by šlo o šetření na nesprávném místě. Domnívám se, že
prostředky vložené do sportu, kultury a školství nejsou vyhozené peníze, a že tyto investice se
pomalu, ale jistě vracejí. Prosím tak případné kritiky o velkorysejší pohled na věc.
Bc. Miroslav Pelán

Oprava silnic
Když už jsem pochválil Plzeňský kraj v článku o dětském domově, pochválím ho i
podruhé a to za opravu silnic. Plzeňský kraj vlastní komunikace 2. a 3. třídy (silnice 1. třídy a
dálnice vlastní stát). V loňském roce zrekonstruoval silnici vedoucí z Plané do Kyjova. Tato
silnice má nejen místní význam, ale jezdí se tudy i do SRN.
Bohužel se nepodařilo prosadit také rekonstrukci podjezdu této komunikace pod tratí.
Podjezd je poměrně úzký a nepřehledný. Rekonstrukci podjezdu by měly provést České dráhy
v rámci úpravy trati Planá-Cheb (už jsem o ní v měsíčníku psal). Ta by měla probíhat od
března letošního roku po dobu 36 měsíců. Přesto, že rekonstrukci podjezdu prosazovalo naše
město i Plzeňský kraj, České dráhy na tento požadavek nepřistoupily.

Zřejmě v dubnu tohoto roku začne oprava povrchu silnice vedoucí z Plané do Otína a
Křínova. Jde o komunikaci motoristicky poměrně málo frekventovanou, nicméně pro místní
provoz důležitou. Opravu jistě ocení i cyklisté.
Ing, Karel Vrzala, starosta

Nabídka služeb a pronájmů
Plánské služby,s.r.o.,středisko Správy domovního a bytového fondu nabízejí
provedení běžných údržbářských prací v oblasti vodoinstalace a topení,např. výměnu a opravu
radiátorů,rozvodů
vody
odpadních
potrubí,zdravotně-technické
instalace,sanitární
techniky,výměnu domovních vodoměrů včetně drobných oprav a údržby měřících a
regulačních stanic.Objednávky přijímáme na tel. číslech 374 756 232 – 4,nebo osobně na
adrese Slovanská 110,348 Planá.
Máte problém s dovozem potřebných věcí a materiálu nebo odvozem všeho
nepotřebného, s úpravou terénu a udržováním zeleně a zpevněných ploch v areálu vašeho
podniku nebo domu? Plánské služby,s.r.o.,středisko Technických služeb nabízejí svým
strojním vybavením a autoparkem vyřešení těchto problémů.Kontaktní osoba p.V.Manda –
mobil:604 89 82 83.
Město Planá zastoupené společností Plánské služby, s.r.o. nabízí k pronájmu nebytové
prostory:
Poliklinika, Plzeňská 293:
a) přízemí-samostatný vchod.NP o ploše 153,09 m2. WC v rámci NP.Centrální
dodávka tepla,SV a TUV.
b) přízemí-hlavní vchod.NP o ploše
prostorách.Centrální dodávka tepla, SV a TUV.

41,15

m2.

WC

ve

společných

c) II.patro-hlavní vchod. NP o ploše
prostorách.Centrální dodávka tepla, SV a TUV.

52,18

m2.

WC

ve

společných

d) II.patro-hlavní vchod. NP o ploše
prostorách.Centrální dodávka tepla, SV a TUV.

15,58

m2.

WC

ve

společných

e) II.patro-hlavní vchod. NP o ploše
prostorách.Centrální dodávka tepla, SV a TUV.

14,04

m2.

WC

ve

společných

Bohušova 811 - DPS - zadní trakt se samostatným vchodem. NP o ploše 20,50 m2.
WC v rámci NP. Přímotop, SV a TUV.
Garáž o ploše 20,50 m2 ve dvorním traktu domu-nám Svobody 54.
Informace na tel. číslech 374 756 232 – 4 nebo osobně na adrese Slovanská 110,
Planá.

Novinky z plánské nemocnice - od května zavoní
Novou moderní vývařovnu dostane v první májový den do vínku nemocnice v Plané.
V současné době zde společnost STRAVBYT s.r.o připravuje projekt montáže speciální linky
tabletového systému, do které chce firma investovat čtyři a půl milionů korun. To znamená,
že podávaná strava bude označena jménem strávníka, případně číslem diety, číslem pokoje a
na příslušné oddělení bude převezena v termostabilním boxu. Kapacita kuchyně 600 až 800
jídel denně umožní dodávat jídlo i pacientům do blízké městské nemocnice v Mariánských

lázních. O této eventualitě se zatím jedná. Ve spolupráci se starostou v Plané hledá nemocnice
ještě další využití kapacity stravovacího komplexu.
Společnost STRAVBYT s.r.o. byla založena v březnu roku 2001 a hlavním posláním
je poskytování stravovacích služeb formou závodní kuchyně. Díky svým zkušenostem a
kvalitě uspěla společnost ve veřejné soutěži o zajištění těchto služeb například v plzeňské
Vojenské nemocnici a na gynekologické klinice FN Plzeň. Nemocnice v Plané tak získala
nejen kvalitního dodavatele jídel, ale současně rozšiřuje nabídku pracovních míst v Plané.
Smlouva bude uzavřena na deset let.
V nemocnici se začátkem března uskutečnil závěrečný kontrolní den, kterého se
zúčastnili vybraní architekti, projektanti, a další odborníci, kteří posuzovali technický stav
hlavní budovy. Výsledkem budou podrobné revize všech důležitých zařízení a v případě
doporučení techniků se uskuteční jejich modernizace. V budově se v dohledné době plánuje
instalace kamerového systému a zřízení rozvodů internetové sítě.

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na duben 2008:
9.4. Rodinné a systemické konstelace – pokračování cyklu přednášek Ing. Sáry
Mixanové, sál MěKS Planá, začátek v 18.00 hod.
15.4. Městská památková zóna v Plané. Přednáška dr. Markéty Novotné s diapozitivy.
Sál MěKS Planá, začátek v 18.00, vstupné Kč 50.
17.4. Soutěžní odpoledne pro učně SOU Planá, sál MěKS Planá, začátek v 16.00 hod.
25.4. Přednáška s ukázkami líčení pro ženy – kosmetička Veronika Thürlová,
kosmetika Mary Key. Sál MěKS Planá, začátek v 18.00 hod.
26.4. Jarní koncert Smíšeného tachovského sboru, kostel Nanebevzetí P. Marie
v Plané, začátek v 16.00 hod., vstupné Kč 50.
30.4. Tradiční pálení čarodějnic s programem pro děti. Koupaliště v Plané, začátek
v 19.00. Program pro děti zajišťují herci Divadla Andromeda Andrea Sousedíková a Dodo
Slávik. Hrát bude skupina EXPRESS LINE z Tachova. Vstupné: děti zdarma, dospělí Kč 40.

Milica Harmel - nápis na pomníku?
Každý z nás si jistě někdy kladl otázku: „ K čemu nám jsou němí svědkové doby –
pomníky?“ Co se vlastně stalo s jejich odkazem, kam zmizela jejich myšlenka? Vždyť
autorům jistě nešlo o to, aby byly němé. Jistě si přáli, aby promlouvaly ke svému okolí jako
svědci minulých, často tragických událostí, a to především ke generacím příštím.
Jedním z takových pomníků je i ten na našem hřbitově. Ten, který jsme před několika
lety s velkou slávou odhalili na počest obětem pochodů smrti. Tehdy nahradil jiný, snad
menší, snad ne tak okázalý, ale možná stejně němý jako ten dnešní. Němý pro valnou většinu
z nás.
Pomníky neodkazují jen na dobu, ale jako za vším, i za nimi je třeba hledat především
člověka. Člověka, který nebyl jiný než my dnes. Člověka, často stejně bezejmenného a
prostého jako jsme my.
Náš pomník však není beze jmen. A mně není alespoň jedno z nich lhostejné: „Milica
Harmel – 24 let, Ljubljana“.

Kolik toho víme o Milici? Především byla živou bytostí, dýchala stejný vzduch jako
my, možná méně zkažený. Žila běžným životem, než se stala jednou z mnoha válečných
„bezejmenných“ obětí, a to právě v rozpuku svého mládí.
Válce už zbývaly jen hodiny. Jaký měl tedy důvod ten německý voják, že ranou do
týla střelil tu bezbrannou bytost? Nikdo už dnes s jistotou nedokáže říct, co se osudného 26.
dubna 1945 někdy před polednem na mezi v polích mezi Boněnovem a Michalovými Horami
stalo. Nic nám dnes neřekne ani ten sudetský němec - sedlák, který se nechtěně stal svědkem
oné smutné události, když poblíž oral své kamenité políčko. Potřebovala jen vykonat osobní
potřebu? Nebo se snad odhodlala k útěku? Jistota je jen jediná, že ten den nevedly její
poslední kroky ke svobodě, ale vstříc smrti. A už nikdy se nedoví, že to, co se nepovedlo jí, se
za další zatáčkou povedlo jejím spoluvězeňkyním.
Dnes připomíná Milici jen pár písmen na dnes „němém“ pomníku. Zastavme se a
vzpomeňme památky Milici a těch dalších milionů „bezejmenných“ obětí. Jejich památka si
to zaslouží.
Na závěr: V upomínku oné tragické události byl za přispění obce a místních občanů v
60. letech osazen nad Michalovými Horami v místě posledních kroků Milici malý pomníček.
Podobně jako spousta jiných se stal i on obětí zapomnění. V současné době se s přispěním
místního občanského sdružení v Michalových Horách snažíme obnovit jeho minulou podobu
a vzkřísit jeho dnes „němý“ odkaz pro současnou generaci.

Plánské šachistky na Mistrovství ČR
Ve dnech 8.-15.března 2008 se v Junior Centru v Seči u Chrudimi uskutečnilo
Mistrovství ČR v šachu mládeže. 186 nejlepších šachistů a šachistek z celé republiky se sjelo
, aby bojovalo o tituly a účast na Mistrovství světa ve Vietnamu a Mistrovství Evropy. Hrálo
se ve čtyřech kategoriích dívek i hochů , podle věku. Turnaj byl skvěle zajištěn , a vše
proběhlo zcela bez problémů. Souběžně s ním pak probíhaly dva turnaje pro dospělé, za
mezinárodní účasti.
Celý turnaj doprovázely i další šachové i nešachové akce, simultánky , koncerty ,
přednášky a analýzy renomovaných mistrů. Počasí, bohužel , moc nepřálo, a tak na návštěvu
okolních zřícenin a přehrady byly jen dva dny, a kdo zaváhal, měl smůlu.
Ale vraťme se k šachu. Poprvé v historii se nejvyšší republikové soutěže účastnili i šachisté,
vlastně šachistky, DDM Planá při ZŠ Planá,náměstí. A to hned tři. Kateřina Petříková, Lenka
Šulcová a Kristýna Zítková změřily své síly s republikovou elitou v kategorii D 10, dívek do
deseti let. Hrálo se švýcarským systémem na 9 kol s normální hrací dobou.
Lenka Šulcová a Kačka Petříková na své soupeřky nestačily, ale neskončily poslední a
obě se shodným ziskem 2 bodů obsadily 15.-17.místo. Kristýna Zítková získala 4,5 bodu , což
stačilo pouze na dělení 8.- 12. místa, kde však měla nejhorší pomocné hodnocení. O
vyrovnanosti soutěže svědčí i závěrečná tabulka, kde mezi 5.místem a 12. místem je rozdíl
pouhého půl bodu, tedy jedné remízy. A tu Kristýna nepochopitelně zahodila ve třetím kole,
kdy deklasovala Němcovou z Prahy, ale sérií několika neuvěřitelných chyb partii jen
remizovala. Ale plánská děvčata nejela turnaj vyhrávat, vzhledem k tomu, že šachy hrají od
února loňského roku, ale pouze získat zkušenosti a sebevědomí. A právě nedostatek
zkušeností a nedostatek sebedůvěry a zbytečný respekt před soupeřkami zapříčinil příliš
pasivní hru a zabránil lepšímu výsledku. Ale ruku na srdce! Kolik je v Plané, nebo okrese
Tachov a vlastně i Plzeňském kraji dětí, které jsou ve své kategorii na 12., 15, a 17. místě v
celé
České
republice?
A vyhlídky do budoucna? Všem plánským děvčatům je devět let a ještě příští rok budou hrát

stejnou věkovou kategorii. Deset jejich soupeřek odchází do kategorie D 12. A tak je velmi
pravděpodobné, že na příštím Mistrovství bude Planá v této kategorii bojovat nejen o
medaile, ale i o postup na Mistrovství světa a Evropy!!
A ještě jedna věc. Mistrovství se z rodinných důvodů nezúčastnila Ivanka Vančurová ,
a také Blanka Brunová, která dala pochopitelně přednost Mistrovství ČR do 8 let, to proběhne
za týden v Mostě. Je o rok mladší. A pět dívek v oddíle v jedné věkové kategorii nemají ani
největší kluby v republice.
Na zasedání Komise mládeže ŠSČR byla zmíněna i skutečnost, že nejlepší žákovský
turnaj , který se v poslední době v Plzeňském kraji uskutečnil, byl plánský turnaj seriálu
Klatovská věž. Jeho prostředí daleko převyšovalo i Mistrovství ČR v Seči. A padly i náměty,
aby se Planá ujala organizace některých republikových soutěží. A tak , vážený pane řediteli
ZŠ Planá-náměstí, při našem posledním setkání jste v žertu prohodil, že uspořádáme
Mistrovství světa. Na to by asi Planá neměla, ale o organizování některé z republikových
soutěží si už pomalu můžeme promluvit!! Co Vy na to?? Vzhledem k příkladnému přístupu
vedoucí pracovnice DDM paní Vivodíkové to rozhodnutí asi bude jen na Vás!!!
Zítek S. – vedoucí šachového kroužku

Ulice Nádražní dočasně uzavřena
V době od 15.dubna do 15.června t.r. bude uzavřena ulice Nádražní v úseku od vjezdu
na betonárku k odbočce na Karlín. Důvodem je rozsáhlá oprava mostu přes Hamerský potok,
následně bude odfrézován starý a položen nový asfaltový povrch celé komunikace Nádražní.
V průběhu uzavírky budou dočasně zrušeny autobusové zastávky u nádraží ČD a v Sadové
ulici. Náhradní zastávka bude v ul. Tachovské u areálu Plánských lesů.

Dům dětí a mládeže zve …
1. dubna 2008 – se na Vás budeme těšit v klubovně DDM, kde bude připraven
APRÍLOVÝ TURNAJ VE ČLOVĚČE NEZLOB SE. Začátek bude ve 14.00 hod. S sebou :
přezůvky a především dobrou náladu.
Na dny 3.dubna a 4.dubna 2008 si pro Vás připravilo kino Planá a Dům dětí premiéru
nového
filmu
Zdeňka
Trošky.
Zveme Vás tedy do kina (Planá), vždy v 17.30. Vstupné činí 75 Kč. My Vám však nabízíme
vstupenky ( pro děti) za 40 Kč v předprodeji, který se uskuteční v DDM (v klubovně volného
času nebo v kanceláři) v odpoledních hodinách. Neváhejte, počet míst je omezen. Pokud si
myslíte, že klasická vtipná pohádka je už jen mýtem, pak pro vás bude nový snímek Zdeňka
Trošky milým překvapením. Pohádka Nejkrásnější hádanka prolamuje konečně nudné
baladické ledy současné české pohádkové tvorby.
29. dubna 2008 se uskuteční tradiční KULIČKIÁDA na dvorku DDM. Začátek ve
14.00.
Celý měsíc duben nás čeká příprava na oslavu DNE DĚTÍ a 20. výročí DDM. O
akcích, které se budou konat u této příležitosti, Vás budeme informovat v květnovém
MĚSÍČNÍKU a na webových stránkách www.zsplananamesti.cz.

Březen v Domě dětí
Měsíc březen jsme zahájili PIRÁTSKÝM KARNEVALEM. V aule ZŠ Planá náměstí
se sešlo asi 200 dětí a rodičů. Zábavné odpoledne zahájila děvčata s vystoupením břišních
tanců. O program se postaralo divadlo Mrak. Na děti čekaly různé soutěže, hry a především
tanec. Tančili piráti, princezny, čertíci, včelky, vodníci, ale také někteří rodiče. Zkrátka bylo
veselo. Děkuji všem za pomoc při organizaci, rodičům za přípravu krásných masek a dětem
za příjemnou atmosféru, která nás celé odpoledne provázela.
8. března 2008 nás čekala velká výprava vlakem do Tachova, kde se konala soutěž ve
šplhu – Nejlepší šplhoun/šplhna Tachova 2008. Zúčastnilo se 27 dětí z obou škol. Všem
děkujeme a vítězům blahopřejeme.
V úterý před Velikonoci proběhlo v klubovně DDM několik výtvarných dílen, kdy si
zájemci ozdobili jarní květináč nebo vyrobili netradiční kraslice.
Lenka Vivodíková - DDM při ZŠ Planá

Díky patří mladým mužům
Na vlastní oči jsme viděli a i místní tamtamy nám donesly, že městem prochází
dvojice mladých mužů se starostlivým doprovodem. Kde projdou, jako by bylo hned krásněji.
Zrak člověka po nich procházejícího už neutkví na odhozené PET láhvi, pytlíku od svačiny
nebo sešlápnuté plechovce, ale všimne si napučených větví stromů, klubajícího se podbělu
nebo lovícího pana kosa.
Takoví kluci asi těžko chápou ty, co vyjdou, či vyjedou do přírody, spořádají svačinu a
její nestravitelnou část, místo aby uložili zpět do vlastního a již poloprázdného baťohu nebo
auta, odhodí za sebe.
Za likvidaci následků takového chování našich nepořádných spoluobčanů patří
Honzovi Staňkovi a Martinovi Tranovi s paní Lešákovou a paní Ranglovou naše poděkování.
Snad si budeme někdy vážit všichni pořádku kolem nás!
Odbor ŽP MěÚ Planá

Ředitelem školy v patnácti – proč ne?
Vytočíte známé číslo a na druhém konci se ozve dětský hlas „Základní škola Na
Valech. Přejete si?“ Trošku zaskočeni ze sebe vysoukáte: „Mohl bych mluvit s paní
ředitelkou, prosím?“ „Samozřejmě. Chviličku strpení,“ ozve se na druhé straně. Za několik
vteřin se ze sluchátka ozve jiný hlas …opět dětský: „Ředitel školy Na Valech, přejete si?...“
Asi Vám už došla trpělivost a ohradíte se : „Co je to za legraci??? „ …… Tak takhle nějak by
to mohlo vypadat, pokud se rozhodnete v pátek 28.března telefonovat do školy Na Valech.
Žáci devátých ročníků, učitelé, vedení školy i ostatní pracovníci této školy se rozhodli, že si
pro tento slavnostní den (Den učitelů) vymění své role. Za asistence skutečného vedení školy
se na místo ředitelky posadí Jirka a vyzkouší si, jaké to je řídit školu. Pomáhat mu při tom
bude zástupce Adéla. Nikola bude pro změnu vyřizovat vaše telefonáty a asistovat oběma
vedoucím pracovníkům… (Tak už se nezlobíte???) Někteří žáci zastoupí technický personál
školy a vyzkouší si, jaké to je…například uklidit třídy po odchodu žáků („Vždyť to je přece
jejich povinnost, uklidit to po nás“ už asi pak víckrát z pusy nevypustí  ). David bude od
rána procházet školu a v roli pana školníka opravovat drobné závady či napomínat nezbedné
žáčky, kteří se třeba zapomenou přezout. Ale většina děvčat a kluků z devítek bude mít
starosti mnohem větší. Čeká je totiž role učitelů jednotlivých předmětů ve skutečných třídách

před skutečnými žáky. Jejich úkolem je po dohodě s příslušným učitelem připravit a odučit
konkrétní hodinu matematiky, českého, německého či anglického jazyka, tělesné výchovy či
chemie…. „A jak by měla hodina vypadat?“ No přece přesně tak, jak by si sami deváťáci
ideální vyučovací hodinu představovali: “ Měla by být zábavná, žádná nuda, ale měli bychom
se toho při ní hodně naučit.“ „A co když nás ty děti budou zlobit?“  …..
Nejenom zábava a legrace je žákům ZŠ Na Valech blízká. S chutí se pustí i do velmi
užitečných a prospěšných aktivit. Kromě „Adopce na dálku“, díky které s pomocí SRPDŠ už
několik let financují vzdělávání „svého“ adoptovaného indického chlapce Sunila, rozhodly se
děti pomoci i při dalších charitativních akcích. Výtěžek z prodeje barevných pásků při
charitativní akci Sluníčkový den , kterou pořádá nadace Pomoc dětem, pomůže těm dětem,
které se ocitly na invalidním vozíku. Sbírka, která se uskuteční 26.března pro změnu poskytne
finanční pomoc projektu Šance. Tento projekt, projekt organizování pracovních dílen, má
pomoci „dětem ulice“ najít si své místo ve společnosti.
Za pomoc při těchto charitativních akcích patří žákům ZŠ Na Valech velké
poděkování.
ZŠ Na Valech

Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
Povolování kácení dřevin upravuje § 8 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny a § 8 vyhlášky 395/1992 Sb.. Obecně je stanoveno, že pro kácení dřevin je nezbytné
povolení orgánu ochrany přírody.
Existují ovšem výjimky, kdy povolení není třeba:
1.

pokud je káceno z důvodů pěstebních

2.

pokud je káceno z důvodů zdravotních

3.
pokud je káceno v souvislosti s výkonem oprávnění podle zvláštních předpisů, čímž
jsou míněny ty případy, kdy jiný právní předpis z důvodů ochrany důležitých veřejných zájmů
stanoví provozovatelům či správcům energetických zařízení, vodních toků, pozemních
komunikací, drah, že jsou oprávněni odstraňovat ve vymezeném rozsahu dřeviny

Kácení z důvodů uvedených v těchto bodech musí být ovšem nejméně 15 dnů předem
písemně oznámeno příslušnému orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit
nebo zakázat, pokud je v rozporu s požadavky na ochranu dřevin nebo je jeho rozsah nad
rámec zvláštního oprávnění.
1.
pokud je káceno na pozemku ve vlastnictví fyzické osoby a jde buď o stromy
s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí do 80 cm, nebo o souvislé keřové porosty do
celkové plochy 40 m2
2.
z důvodu tzv. havarijního kácení, tzn. pokud dřeviny svým stavem zřejmě a
bezprostředně ohrožují život či zdraví, nebo hrozí škoda značného rozsahu.

Kácení z tohoto důvodu musí ale ten, kdo je provedl, oznámit příslušnému orgánu
ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
Jiný režim platí u dřevin, které jsou pod zvláštní ochranou ( významný krajinný prvek,
památné stromy apod.).

Správní řízení o povolení kácení dřevin je zahajováno na základě žádosti vlastníka
pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.
Při rozhodování o povolení kácení orgán ochrany přírody zvažuje závažnost důvodů
žádosti, stav dřevin a jejich funkční a estetický význam.
Posudek dendrologa není předepsaným dokladem pro vydání povolení kácení.
Po posouzení výše uvedených skutečností vydá orgán ochrany přírody rozhodnutí,
kterým kácení dřevin povolí či žádost zamítne a kácení dřevin nepovolí.
Pokud kácení povolí, může zároveň v tomto rozhodnutí uložit žadateli přiměřenou
náhradní výsadbu i s následnou péčí o ní, jakožto kompenzaci ekologické újmy vzniklé
pokácením dřevin.
Řízení o povolení kácení dřevin je řízení o žádosti, tzn. že předmět řízení je v rukou
žadatele. Orgán ochrany přírody v rámci řízení posuzuje závažnost důvodů a současně
hodnotí funkční a estetický význam dřeviny.
Důvodem podané žádosti může být
- umístění nové stavby
- negativní působení dřevin (poruchy staveb, zastínění nemovitosti, změna mikroklimatu,
ohrožení provozní bezpečnosti, produkce alergenů, znečišťování okolí)

Hodnocení závažnosti důvodu ke kácení by mělo spočívat v tom, zda důvod spadá do
výše uvedených kategorií a zda skutečnost odpovídá uváděnému důvodu.
Při posuzování funkčního významu dřevin se vychází z toho, že existence dřevin na
konkrétním stanovišti toto stanoviště zpětně ovlivňuje. Člověk vnímá vliv dřevin (jejich
funkce, působení) buď pozitivně nebo negativně. Vyhodnocení funkčního významu musí být
komplexní, tzn. musí zhodnotit pozitiva i negativa. To je důležité především u dřevin
v zástavbě. Tam a i na veřejných prostranstvích je při posuzování důležité kritérium
zdravotního hlediska, které významně ovlivňuje provozní bezpečnost jedince.
Provozní bezpečnost dřevin je stav, kdy neohrožují zdraví a životy lidí ani majetkové
hodnoty. Je to míra stability dřeviny (výše rizik selhání), aplikovaná na konkrétní stanovištní
podmínky.
Dřeviny jsou charakteristickou součástí naší krajiny. Zvýrazňují charakter kulturní
krajiny, mohou odclonit nevhodně situované objekty a zakrýt necitlivé zásahy v krajině.
Hodnocení estetického významu dřevin má velmi subjektivní charakter. Jinak vnímá
krásu dřeviny náhodný návštěvník a jinak majitel nemovitosti, na které způsobila nebo může
způsobit dřevina závažné stavební poruchy.
Z uvedených skutečností je patrné, jak složité je rozhodování o povolení kácení dřevin
především z důvodu individuálnosti každého posuzovaného případu.
E.Čermáková, OŽP MěÚ Planá, orgán ochrany přírody

Beru drogy! Nevím si rady! Na koho se mohu obrátit?
(Rozhovor s pracovníkem Kontaktního centra v Tachově, Davidem Klausem).
Zeptám se tě nejprve, co si mám představit pod „K-centrem“?

K-centrum je zařízení, které se věnuje pomoci lidem, kteří užívají drogy. V podstatě je
to několik místností, kde probíhají různé služby pro uživatele drog. V našem K-centru je
to kontaktní místnost, kde může dotyčný posedět, dát si čaj, popovídat si, byť by se jednalo o
nezávazný rozhovor. Dále poradenská místnost, kde dochází ke krizové intervenci (při
náhlých dramatických událostech), k poradenství, které se týká například sociálních obtíží
uživatelů drog (tj. vyřízení dokladů, zprostředkování ubytování a práce…), nebo také jejich
přípravy na léčbu. Mohou po nás chtít ale také informace o drogách, o infekčních chorobách
(především HIV a žloutenky…), o systému léčby. Dále je zde zdravotnická místnost, kde se
provádí základní zdravotní ošetření, testování a výměna injekčního materiálu s poskytnutím
prostředků ke snížení zdravotních rizik.
Je to tedy tak, že služby jsou poskytovány jen těm, kteří berou drogy?
Určitě nejen jim, ale i všem, kteří jsou k nim v nějakém vztahu. Mohou to být přátelé,
partneři, příbuzní a samotní rodiče. Jim nabízíme hlavně pomoc v krizové situaci, poradenství
(prvotní vhled do problému a doprovázení při přetrvávání problémů). Můžeme také
zprostředkovat další péči u jiných odborníků.
Věnuje se K-centrum ještě nějaké další činnosti?
Ano, nabízíme veřejnosti (zde především rodičům, pedagogům, sociálním
pracovníkům, zdravotníkům, vedoucím pracovníkům v podnicích) besedy a vzdělávání, které
mají informovat o námi nabízených službách, a které se týkají drogové problematiky (přehled
o jednotlivých drogách, o poradenství pro blízké uživatelů drog, o legislativě ohledně drog…)
Můžeme také nabídnout besedu s bývalým uživatelem drog.
Kde najdeme K-centrum a v jaký čas je možné je navštívit?
K-centrum sídlí v Tachově, v ulici K.H. Borovského 1177, v prvním patře. V přízemí
je Barbera Bar. Je možné nás předem kontaktovat na číslech: 608 656 53(7 – 9) a dohodnout
si setkání na určitý čas. Jinak otevřeno je v pondělí, středu, pátek od 10 do 17 h. Přeji všem,
aby naše služby nepotřebovali!

Ad Alternativní zdroje energie
Dovolím si reagovat na článek od paní Kateřiny Kovaříkové, přesněji na jeho část o
nebezpečnosti jaderných elektráren. Nevím,ze kterých zdrojů autorka získala vědomosti o
jaderných elektrárnách,ale domnívám se, že tyto zdroje nebyly právě seriózní. Ani já nejsem
odborník na jadernou energetiku, ale elektrotechnikou jako takovou jsem se od dětství,od
svých šestnácti let zabýval profesionálně-nejprve jako elektromechanik a pak jako
strojvedoucí elektrických lokomotiv. Navíc jsem starý muž,je mi 61 let a elektrotechnika je
nejen mojí původní profesí,ale i předmětem zájmu. Takže bych si dovolil upozornit,že
z pohledu například Jihočeských matek,sponzorovaných z ciziny,nebo z pohledu mluvčího
organizace proti jadernému nebezpečí se to tak může jevit. Ale skutečnost je úplně
jiná:odbornost zmiňovaných je opravdu velice nízká,viz následující příklady.
Podle Jihočeských matek je borová voda,používaná v našich jaderných elektrárnách
k chlazení reaktoru a ve stejné koncentraci používaná v očním lékařství smrtelně nebezpečnou
látkou,svými korozívními účinky minimálně srovnatelnou s kyselinou sírovou,známou
například z olověných akumulátorů. A další ,,odborníci“ nepovažují ocel,stejnou jako je
použita na pancíř tanku, za rovnocennou betonu,co se odolnosti proti destrukci týká.
Možná že autorka je stále ještě ovlivněná událostí z roku 1986, kdy došlo k destrukci
reaktoru v ukrajinské elektrárně Černobyl. Ale tam se jednalo o zcela jiný typ reaktoru, než je

používán v ČR, navíc přístup personálu,silně ovlivněném snahou ,,dohnat a předehnat“, byl
hoden přístupu sebevraha-vyřazení základních ochranných prvků použitím štípacích kleští se
prostě již nemůže opakovat. Je to prakticky totéž, jako kdyby řidič kamionu vyřadil na
vrcholu kopce veškeré brzdy tím, že by je rozbil kladivem.
Nakonec k větrným elektrárnám: nejsou zavrženíhodné, ale v dnešních podmínkách a
na území Plánska jsou prostě velmi neefektivní. Ony sice vyrábí elektřinu tak jako Temelín a
Dukovany, ale - jednak jen když je přiměřený vítr a hlavně její cena je o řád vyšší-pokud by
nebyly masivně dotované, nemohou prostě obstát. To není moje averze,ale technický fakt.
Takže toto je něco jako pohled z opačné strany,v demokratické společnosti normální a
snad i zveřejnitelný.
Karel Jirásek, Planá

(Redakce za příspěvky na uvedené téma děkuje a diskusi ukončuje.)

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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