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Zprávy z města
Zastupitelstvo města Planá se sešlo na svém 12.jednání ve středu 26.března 2008. Na
dalším místě zveřejňujeme plné usnesení. Kompletní zápis je vyvěšen na informační tabuli
v přízemí radnice a na webových stránkách města. Další jednání je plánováno na středu
30.dubna a pak 14.května 2008.

Vzpomínka na osvobození Plané
V úterý 6.května 2008 ve 14.30 hod. budou na náměstí položeny květiny
k americkému pomníčku jako připomínka a poděkování americké armádě, která v květnu
1945 osvobodila Planou. V předstihu budou ve 14.00 hod. na plánském hřbitově položeny
květiny k oběma památníkům obětí 2.světové války. Veřejnost je zvána na obě akce.

Den Tachovského deníku
V úterý 6.května 2008 od 15 hod. na náměstí (před obchodním domem) pořádá
Tachovský deník pro své čtenáře (a nejen pro ně) Den TD. Přítomné veřejnosti nabídne
zábavný program s hudebním vystoupením a soutěžemi.

Výběrové řízení
Město Planá vyhlašuje výběrové řízení na místo strážníka- strážnice městské policie.
Předpoklady: věk nad 21 let, občanství ČR, úplné střední vzdělání, tělesná a duševní
způsobilost, bezúhonnost a spolehlivost. K písemné přihlášce uchazeč připojí životopis
s výčtem dosavadních zaměstnání a dále v souladu s § 4a) a 4b) zákona č. 553/1991 Sb.výpis
z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) a čestné prohlášení o spolehlivosti. Přihlášky se
zasílají poštou nebo je možné doručit je osobně do podatelny MěÚ Planá. Hodnoceny budou
přihlášky došlé do 12 hodin dne 16.května 2008.
Bližší informace podá zájemcům starosta p.ing. Vrzala.

Očkování proti vzteklině
Pan dr. Krys očkuje psy proti vzteklině každé úterý a čtvrtek ve své ordinaci
v Kyjovské ulici od 16 do 18 hodin. Očkování v osadách proběhne takto: 6.5.2008 v 18.15
hod. v Týnci, v 18.45 ve Vys. Sedlišti, v 19 hod. v Dolním Sedlišti. 13.5.2008 v 18.30 ve
Svahách, v 19.00 ve Vížce, v 19.15 v Boudách, v 19.45 ve Zlivi. 15.5.2008 v v 18.15
v Karlíně.
V Pavlovicích bude očkovat p. dr. Heller takto: v sobotu 17.5.2008 u obchodu v 9.309.45, u odbočky na mlýn v 9.50-10.05, u nádraží od 10.15 do 10.35 hod.
Očkují se psi starší 6 měsíců, cena 80 Kč.

Jarní odchyt psů
V úterý 29.dubna 2008 proběhl pravidelný jarní odchyt toulavých psů. Odchycení psi
byli umístěni do útulku a majitelé si je mohou vyzvednout do jednoho týdne po dohodě
s městským strážníkem. Po uplynutí této doby budou psi nabídnuti zájemcům o jejich chov.
Noví majitelé budou na základě městské vyhlášky zproštěni povinnosti platit za takto
získaného psa místní poplatek. Telefon strážníka p. Chojny: 603 334 725 .

Knižní nabídka
Zájemcům o historii našeho regionu a nedaleké Šumavy jsou určeny nové knihy
z nakladatelství Českého lesa Domažlice. Prohlédnout si je a zakoupit mohou na podatelně
Městského úřadu v Plané.

Oznámení o sběru odpadu
Dne 20.dubna 2008 proběhl opět jarní mobilní svoz v Nádražní ulici, v Karlíně a
osadách města Planá. S ohledem na skutečnost, že v Plané funguje sběrný dvůr a že byla
rozšířena jeho provozní doba, nebyla zřízena jiná stanoviště mobilního sběru. Na základě
nepříznivého ohlasu občanů na tuto úpravu rada města rozhodla vzhledem k hustotě a
složení obyvatelstva ve Fučíkově a Bohušově ulici provést mobilní svoz odpadu v těchto
lokalitách dodatečně.
Tato služba bude prováděna firmami Ekodepon s.r.o. Černošín a Jiří Hýsek, výkup
surovin Planá, a může ji využít každý občan zapojený do systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Planá.
Do mobilního zařízení je možné ve vymezeném čase přinést tyto druhy odpadů:
Objemný odpad: odpad vznikající provozem domácnosti, který vzhledem k jeho
rozměrům nelze odložit do běžné sběrné nádoby (popelnice) např. části vyřazeného nábytku,
koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod..
Nebezpečný odpad: obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné
škodlivinami, olověné akumulátory, monočlánky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné
škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné složky vyskytující
se v komunálním odpadu.
Zpětný odběr elektrozařízení: televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a
veškeré ostatní elektrospotřebiče.

SOBOTA 17.5. 2008
stanoviště

Fučíkova ul.
zpevněná plocha před bývalou

čas

9.00 – 10.55

sbírané složky

OS+NS+EZ

kotelnou naproti prodejně potravin

Bohušova. ul.

9.00 – 11.00

OS+NS+EZ

Železný šrot bude svážen v sobotu 17.5.2008 od 9 hodin.

Prosíme občany, aby donášeli předmětné odpady pouze ve výše uvedené době. Proškolení
pracovníci firmy je budou ihned třídit a ukládat do speciálních nádob.
Za Město Planá E. Čermáková, OŽP

Sběrný dvůr odpadů
Najdete jej v Dvořákově ul. čp. 679, Planá (nalevo od hřbitova)

Provozní doba

říjen –březen
úterý

12.00 - 16.30

12.00 - 17.00

čtvrtek

12.00 - 16.30

12.00 - 17.00

sobota

9.00 - 12.00

9.00 - 12.00

duben –září

Sběrný dvůr slouží také jako místo, kde je možné odevzdat výrobky, na které se vztahuje
povinnost zpětného odběru (zářivky a výbojky, kompletní elektrozařízení pocházející z domácností,
baterie, autobaterie a monočlánky).

Jarní úklid
Jako i v předchozích letech začali v březnu v našem městě pracovat občané, které nám
přidělil z řad nezaměstnaných Úřad práce v Tachově. Letos jich přišlo šest. Měli by vykonávat
nejméně do října práce ve prospěch města. Odměnu jim poskytuje úřad práce.
Do současné doby již provedli sběr odpadků ve všech prostranstvích města. Tím pomohli
Plánským službám, s.r.o., kterým úklid města přísluší. Kromě toho sbírali odpad kolem příjezdových
komunikací do města, které již Plánským službám nepatří. Jejich práce je pravidelně kontrolována. I
když bych si osobně v některých místech úklid představoval důkladnější, je jejich činnost viditelná.

Nasbírali odpad, který zaplnil více než 5 nákladních automobilů. Úklid města a okolí se samozřejmě
bude opakovat.

Někdy mne ale přepadá velmi nepříjemný pocit – tehdy, když procházím místy, která
již byla prokazatelně nedávno uklizena, a ona jsou znovu zanesena odpadky, které dodali
neukáznění občané. Pro někoho je zřejmě velkým problémem odnést odpadky do
odpadkového koše či do kontejneru a nevadí mu, že svým chováním znepříjemňuje život
jiným.
Ing. K.Vrzala, starosta

Zprovoznění nemocnice a také nemocniční vývařovny
Náročná cesta ke stovce
Situace v nemocnici v Plané se rychle stabilizuje. Pražská obchodní firma FFUS, která
je majitelem, připravuje se svými partnery řadu akcí a novinek směřujících k rychlé obnově
nemocnice.
Jak se vyjádřil jednatel FFUS Tomáš Kopecký: „Jde nám o to naplno využít
mimořádný potenciál, který tento areál v sobě skrývá, a to nejen z regionálního, ale i
celorepublikového pohledu. Společně s týmem špičkových zkušených lékařských odborníků
z Prahy, Plzně, ale i ze zahraničí, byla vytvořena zcela nová koncepce rozvoje zdravotnického
zařízení vycházející z technických, profesních a personálních kapacit areálu a zároveň z jeho
strategické polohy. Plně do provozu bude nemocnice spuštěna postupně již během několika
příštích měsíců. Finální stav bude představovat díky širokému spektru činností moderní
medicínský provoz, který přiláká jak zájemce o kvalitní lékařskou péči, pacienty tuzemské i
zahraniční, tak v neposlední řadě i kvalifikovaný personál.“
K těmto cílům aktivně přistupuje i Sdružení obcí Tachovska, které na nedávném
setkání se zástupci nemocnice vyjádřilo k připravené koncepci zdravotnického zařízení plnou
podporu.
Slavnostní otevření se plánuje (nenastanou-li nějaké nepředvídatelné okolnosti) na sté
výročí založení nemocnice 8.8 2008. Ale do té doby se bude muset vyřešit ještě hodně otázek
a odpovědí. Například se zpracovává revize veškerých nemocničních zařízení. Závěrečné
zprávy by měly být dohotoveny během měsíce. Aby pokoje splňovaly potřebný evropský
standard, dokončují se některé úpravy. V nejbližší době proběhne také důkladná desinfekce a
deratizace celé hlavní budovy. Specialisté se zaměří především na klimatizaci, která byla pět
let odstavená.
Naplnit by se měl i plán na snížení energetické náročnosti celého provozu. Pozornosti
neujdou rozvody medicinálních plynů. Utváří se internetová síť, ale také kamerový systém a
kartový přístupový systém. Vyřešit se musí dopravní situace před novým vjezdem do areálu a
informační tabule. V rámci údržby se provede i zvelebení stávajících ambulancí. Při rozšíření
provozních řádů zadala nemocnice certifikaci ISO 9001 a ISO 27001.
Společnost Stravbyt chce 1.května uvést do provozu moderní vývařovnu, která by
díky své kapacitě měla sloužit nejen nemocnici, ale i širokému okolí. Předpokládaná kapacita
by se měla pohybovat od 600 do 800 jídel denně.
Posun nastal i v personální oblasti. Hlásí se sestřičky a pomocný personál.
Předpokládá se, že v první fázi nemocnice vytvoří sedmdesát nových pracovních míst. Už
dnes je jisté, že zde budou pracovat špičkoví odborníci z předních operačních týmů naší

republiky, což může být dobrá šance pro začínající lékaře, kteří si svou praxi teprve budují.
Pro všechny pracovníky vytvoří nemocnice kvalitní zázemí, podle potřeby i bydlení.
Novinkou je i pokrok v jednání s nemocnicí v Mariánských Lázních, kde je ze strany
plánské nemocnice nabízena zajímavá spolupráce ve všech odvětvích v rámci okresů.
„Spojení těch dvou nemocnic má logiku,“ nechal se podle deníku MF Dnes slyšet starosta
Mariánských Lázní Zdeněk Král. „ Je nesmysl, aby spolu soupeřily.“

ZŠ Na Valech hlásí a nabízí
V pátek dne 9.5. 2008 vyhlašuji ředitelské volno. Bude-li zájem o školní družinu,
zajistíme v tento den provoz. Děti mohou využít i nabídky aktivit v DDM. Podrobnější
informace najdete v DDM.
Zájemcům o sportování nabízíme v měsících květen – červen možnost využít
sportovní halu za 100 Kč na hodinu. Upozorňujeme, že hala nebude vytápěna. Lze si ji
zamluvit telefonicky na čísle 374 792 492 v době od 7.00 do 15.00 hod.
Jana Basáková,ředitelka školy

Planá bude mít nového strážníka
Podle zprávy velitele obvodního oddělení Policie ČR v Plané se bezpečnostní situace
v posledních letech v Plané zlepšila a je příznivější než v jiných částech naší republiky.
Statistiky policie uvádějí, že počet trestných činů, které se staly v roce 2007 v Plané, činí při
přepočtu na obyvatele jen 25 % proti celostátnímu průměru. V roce 2006 bylo v Plané
evidováno 115 trestných činů a v roce 2008 jen 50. Jde zřejmě mimo jiné o výsledek
preventivní činnosti.
Zajištění bezpečnosti ve městě je především věcí Policie ČR. Svou činností k ní
přispívá i městská policie. Úkolem městské policie je ovšem především dohlížení na
dodržování městských vyhlášek, což Policie ČR nesleduje.
Plánské městské zastupitelstvo se v určitých periodách zabývá bezpečnostní situací ve
městě, kdy řeší stížností občanů, zve na svá zasedání zástupce Policie ČR. Já osobně také
pravidelně jednám s velitelem Obvodního oddělení Policie ČR v Plané a s ředitelem
Okresního ředitelství Policie ČR. Na jednom z předchozích zasedání projednávalo
zastupitelstvo města také zprávu kontrolní komise, která se týkala práce městské policie a
práce Policie ČR ve městě. V této souvislosti také projednávalo zprávu městského strážníka o
jeho činnosti.
Na posledním zasedání zastupitelstva byl vznesen návrh na rozšíření městské policie.
Na základě hlasování bylo rozhodnuto, že bude přijat další strážník (do této doby zde působí
jen jeden). Já osobně jsem se zdržel hlasování. Přijetí dalšího strážníka jistě vidím jako
užitečné a to zejména proto, že se zvýší tlak na dodržování městských vyhlášek. Na druhou
stranu ale vidím zvýšení výdajů z rozpočtu města s tím spojených, když díky každému výdaji
na mzdy a další náklady se omezují možnosti investic z městského rozpočtu.
Na jiném místě tohoto čísla měsíčníku je možno si přečíst požadavky na osoby, které
se budou ucházet o funkci plánského městského strážníka-strážnice. Lze si je přečíst i na
vývěsce městského úřadu a na internetových stránkách města. Uzávěrka přihlášek bude
15.května 2008. Následně budou zájemci pozváni k pohovoru před výběrovou komisi.

Vybraná osoba ovšem nezačne funkci vykonávat hned. Musí ještě absolvovat
příslušná školení a složit předepsané zkoušky. Přitom jak školení, tak zkoušky se konají u
příslušných institucí jen v určitých termínech. Bude tedy ještě nějakou dobu trvat, než v Plané
začne skutečně působit druhý městský strážník. Do té doby bude vybraná osoba pouze
pomáhat současnému strážníkovi a zaškolovat se.
Ing. K.Vrzala, starosta

Co jsme dělali v zimě?
Letošní zima nebyla pro středisko technických služeb, které patří pod Plánské služby,
s.r.o., tak náročná na úklid sněhu, jak tomu bylo v zimách minulých. Přesto naši pracovníci
nezaháleli. Díky ranním mrazíkům denně vyjížděli na údržbu a ošetření komunikací.Více času
mohli věnovat a také věnovali provádění údržby strojního a vozového parku Káceli a
prořezávali stromy a keře, stříhali živé ploty v lokalitě hřbitova a odváželi z toho vzniklý
odpad. Dost času si vyžádala oprava laviček, úklid komunikací a veřejných prostranství
v období bez sněhové pokrývky, instalace, opravy a demontáž vánoční výzdoby, opravy a
údržba veřejného osvětlení a opravy svislého dopravního značení. Operativně jsme plnili řadu
dalších úkolů, mezi které je možné zařadit téměř každodenní odstraňování škod způsobených
řáděním vandalů. Překvapilo nás (ale nezaskočilo) počasí v prvních jarních dnech. Zima totiž
ukázala, že se nechce jen tak lehce vzdát, a tak jsme opět museli nasadit na údržbu vozovek i
chodníků zimní techniku.
Ing. Jan Veselý, ředitel PS

Program MěKS Planá na měsíc květen 2008
30.4. Tradiční pálení čarodějnic
Program pro děti se soutěžemi o ceny začíná v 19.00 hod. Účinkují herci Divadla
Andromeda – Andrea Sousedíková a Dodo Slávik . Od 20.30 bude hrát k tanci a
poslechu skupina Express Line. Vstupné pouze dospělí Kč 40.

12.5. Zájezd do Divadla v Mar. Lázních na představení M. Donutila „Cestou necestou“.
Vstupenka s dopravou stojí Kč 280. Odjezd autobusu v 18.50 z AN Planá.
Zájemci, hlaste se co nejdříve na MěKS Planá, tel. 374 794223, 603788954.

16.5. Zájezd do Komorního divadla v Plzni na abonentní představení „Zahradníkův
pes“. Odjezd autobusu v 17.15 z Chodové Plané, v 18.30 z AN Planá.

20.5. Soutěžní odpoledne pro učně SOU Planá.
Sál MěKS Planá, začátek v 16.00 hod.

22.5. Zájezd do Divadla v Mar. Lázních na představení Divadla Kalich Praha
„DRAHOUŠKOVÉ“. V hlavních rolích vystoupí J. Paulová a Pavel Zedníček.
Cena vstupenky s dopravou činí Kč 290. Odjezd autobusu v 18.50 z AN Planá.

26.5. Prezentační akce firmy „ Lázeňský švihák“.
Sál MěKS Planá, začátek v 10.00 hod.

31.5. Country večer se skupinou Wyjou
Koupaliště Planá, začátek ve 20 hod., vstupné Kč 50.

Výstavní sezóna v Galerii ve věži v Plané 2008
7.6. – 29.6. Ivan Tlustý - dřevěné objekty
7.7. – 27.7. Jana Vacková – grafiky
2.8. – 7.9.

Jan Samec – obrazy

Kostel sv. Petra a Pavla: 19.7.- 14.9. Tilo – obrazy, sochy
Vernisáže začínají vždy v sobotu v 17.00 hod.

Vážená redakce Plánského měsíčníku,
Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se zasloužili o organizování mé přednášky v Plané ve
středu 26.března 2008. Zároveň chci poděkovat i všem těm, kteří se přednášky zúčastnili, zvláště když
bylo tak nepříznivé počasí. To musí člověk ocenit, že lidé vyjdou z teplého domova do sněhové
plískanice. A bez obecenstva by se přece přednáška konat nemohla! Je anglické přísloví, které jasně
říká, že kapitán nemůže být kapitánem, když nemá lodní posádku! Budu dlouho vzpomínat na milé
tváře obyvatel města Planá a přeji vám všem krásný rok 2008, zdraví a mnoho osobních úspěchů. Ať
Planá vzkvétá do šťastné budoucnosti.
S pozdravem Hana Gerzanicová

STUNTRIDING CUP 2008
Blíží se červen, tradiční čas, který přiláká na letiště Kříženec všechny, kteří milují motorismus.
Na sobotu 7.června 2008 chystáme akci, která bude opět plná adrenalinu.

Podrobné informace v příštím čísle.

Plánská Blanka Brunová Mistryní ČR v šachu
O víkendu se v Mostě konalo Mistrovství ČR v šachu mládeže, nejmladší kategorie H8 a D-8. Plánský DDM zastupovali v soutěži tři reprezentanti - Roman Miklas ,Matěj Slavík a
Blanka Brunová. A právě Blanka Brunová se postarala o největší překvapení, když po
fantastickém výkonu vystoupila na stupínek nejvyšší.A tak po loňském vítězství Jitky Jánské
z Plzně zůstává titul v Plzeňském kraji.
Pro Planou je to historicky největší úspěch. V roce 1995 byl Adam Zítek Přeborníkem
Čech v kategorii H 10, ale na Mistrovství ČR skončil až druhý, za současně nejlepším naším
šachistou Davidem Navarou. A jaká byla cesta na vrchol? Docela prostá. Loni v únoru byla
při DDM Planá založena šachová přípravka pro začátečníky.Tam se Blanka začala
seznamovat se základními principy šachu. A začala hrát v turnajích v kraji, kterých je
pořádáno poměrně dost. A tak většinu sobot trávila za šachovnicí na turnajích i se svým
starším bratrem, který patří k nejsilnějším plánským šachistům. Samozřejmě se účastnila i
všech šachových víkendových soustředění pořádaných KMPk a šachového letního tábora v
Kunovicích na Šumavě. A protože se kategorie H8 a D8 většinou spojuje s kategoriemi H10 a
D10,protože tak malých šachistů je málo, zůstávala ve stínu svých o rok starších spoluhráčů i
soupeřů. V letošním roce,a také díky Plané, došlo k nárůstu počtu účastníků v nejmladších
věkových kategoriích a tak se Komise mládeže rozhodla vyhodnotit výsledky ve všech
kategoriích a ne jen mladší žáky do 12 let dohromady, jak tomu bylo v minulých letech. A
překvapivým výsledkem po rozdělení podle věku bylo 1.místo Blanky v šestidílném seriálu
Krajského přeboru v Rapid šachu v kategorii D8.Medaili si ale nemohla převzít osobně,
protože závěrečný turnaj v Touškově se časově kryl tuto sobotu s Mistrovstvím ČR v Mostě.
To ale svědčí o tom, že na Mistrovství ČR se nejednalo o náhodu, ale že titul vybojovala
Krajská
přebornice.
Na závěr bych chtěl Blance pogratulovat a poděkovat za vynikající reprezentaci ne jen
šachového oddílu ŠK DDM Planá, ale i celé Plané a tachovského okresu.
Sv.Zítek- trenér

DEN ZEMĚ
tentokrát ze školních lavic

Dne 16. dubna se žáci 1. stupně zúčastnili v souvislosti s celoškolním projektem Den Země
populárně naučného pořadu s názvem ,,Aby bylo na Zemi milo“.
Zajímaly nás názory nejmladších účastníků, tedy žáků 1. až 3. ročníků, kteří o této akci
napsali:
,,Líbilo se mi, jak jsme zpívali se Standou a Vandou písničku o čisté vodě, luštili hádanky a jak
jsme s nimi tancovali.“ . . . . . .
Kristýna Marková z 2. A
„Nejhezčí bylo, jak skřítek Škodolibka zaklel Vandu do kapky. Naučili jsme se třídit odpad a
šetřit přírodu“ . . . . . . . . . .
Kristýnka Zítková z 2. B

..

,,Zpívali jsme o žabkách ve vodě a třídili odpad. Nakonec jsme dostali malý dárek“ . . . . . . .
Blanka Brůnová z 2. A

.

,,Bylo to docela poučné, hlavně to, že nesmíme házet starý věci do lesa“ . . . . . . . . . . . . . . . .
Matyáš Vivodík z 2. B

,,Třídili jsme odpadky do správných popelnic podle barev, bylo to moc hezký, smáli jsme se a
zpívali“ . . . . . . . . .
Sofie Kroupová z 2. A

.

,,Musíme šetřit vodou, a když si pořídíme nějaké zvířátko, tak se o něj musíme starat . . . . . . .
Terezka Pham z 2 . B

..

,,Museli jsme hádat chyby, co se nesmí v přírodě dělat, bylo to hezké představení“ . . . . . . . . . .
Tereza Chalupná z 3. A

.

,,Poprvé jsem slyšel něco o BIO potravinách a ekologických farmách“ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
říká Josef Kopáček z 3. A

Ve čtvrtek 17. dubna se všichni žáci 2. stupně zúčastnili soutěžního dopoledne konaného při
příležitosti oslav Dne Země.Velmi zjednodušeně řečeno - soutěže, informace a zábava.(Více na
stránkách školy.)
V 11:00 navázala v místním kině beseda s panem Janem Kopkou, nevšedním sportovcem,
který na kole zdolává ty nejtěžší závody na světě. Pro žáky naší školy přijel vyprávět a promítat bez
nároku na odměnu o posledním velkém závodě, který nejen absolvoval, ale dokonce vyhrál – byl to
nonstop závod napříč Aljaškou.
A jak to viděli žáci?

1800 km přes Aljašku
Dne 17.4.2008 se konal Den Země. Pro celý druhý stupeň se odehrával v aule naší školy až do
chvíle, kdy jsme se přesunuli do sálu kina, kde na nás čekal pan Jan Kopka. Jezdí extrémně obtížné
závody- napříč Aljaškou, závod z Kanady do Mexika, Crocodile Trophy, Iditarod 03 i 07, Great Divide
Race. A i když by měl určitě co povídat i o těchto závodech, chtěl nám povídat právě o závodu přes
Aljašku. Jelo se přes zamrzlá jezera, moře a pohoří a svátek byl, když potkal nějakou vesničku. Na kole
toho musel vézt co nejméně, aby byl dostatečně rychlý. Problémem bylo zásobování jídlem. Jídlo se
nabalilo do balíčků a ty se rozeslaly do vesniček, které ležely na trase závodu. Povídal nám, že lidé ve
vesničkách jsou prý velmi milí a nechají vás tam odpočinout a vnímají to jako zpestření.Také nám
povídal, že tam na něj čekaly nástrahy, jak zdravotní v podobě různých omrzlin, tak i nástrahy přírodní
v podobě propadlých kusů ledů. A tam kdyby člověk spadl do vody, zemřel by na silné podchlazení.
Dále nám vyprávěl o tom, jaká tam platí zásada. Když je někdo v nouzi, druhý by mu měl pomoci. On
sám také pomohl. Vždy nebo skoro pokaždé se ve vesničkách sjeli tři závodníci: Jan Kopka, Japonec
Masaru a Američan Joseph. Joseph měl nejmodernější model kola se širokými pneumatikami. Jan
Kopka měl střední a Masaru měl úplně úzké, navíc pořád padal, ale nevzdával se a jel vždy dál a dál..

Ale bohužel Masaru nakonec nedojel, protože asi za polovinou závodu (asi po 900 mílích) to musel
vzdát z důvodů vážných omrzlin. Nakonec z celého startovního pole dojel pouze Jan Kopka a Joseph,
přitom se závodu zúčastnilo asi 36 bikerů. Toto povídání měl pan Kopka podložené mapou, původní
muzikou eskymáků a nádhernými fotografiemi.
Mně osobně se to velmi líbilo a většině spolužáků také.
Jakub Šimek z 6.B ZŠ Planá, náměstí Svobody

BONSAI MERKLÍN 2008
17.-18.května 2008 od 9 do 18 hod. v zámku v Merklíně u Přeštic
Milí přátelé, zveme Vás již po páté do Merklína u Přeštic, tentokrát na jubilejní ročník
výstavy BONSAI MERKLÍN 2008.
Jsme velmi rádi, že se i v tomto roce budeme moci společně potěšit pohledem na krásné a
hodnotné bonsaje, které s láskou, porozuměním a respektem k zákonům přírody dlouhé roky pěstují
čeští bonsajisté. Bonsaje budou vystaveny v novém aranžmá v atriu zámku, expozici doplní suchá
japonská zahrada „KARE-SANSUI“.
Program výstavy zpestří zajímaví hosté při těchto doprovodných akcích:
17.5.2008 – velký sál Martin Ašenbrenner a Libor Slatinka, vítězové prestižní soutěže České
bonsajové asociace , předvedou své umění při tvarování dvou identických jamadori (stromy z přírody
) od 9.30 hod do 12.30 hod.
Karel Šerák, prezident České asociace suiseki, představí při své přednášce umění suiseki,
promítne na toto téma diapozitivy a současně předvede část svojí sbírky těchto krásných kamenů od
13 do 14.30 hod.
Floristé Hana Hourová ( majitelka firmy Teplo domova, Plzeň ) a Jan Pešička předvedou
aranžmá květin na téma „Jak jde čas života“. Aranžmá k příležitosti významných životních události křtiny, svatba, narozeniny, promoce, apod. Od 14.30 hod do 16.30 hod. Vazby bude možné zakoupit.
18.5.2008 – velký sál Od 9.30 hod do 12.30 hod budou pokračovat M.Ašenbrenner a Libor
Slatinka ve tvarování jamadori. Hana Šebestová, čtyřnásobná vítězka Mistrovství ČR ve floristice, vás
okouzlí od 13 do 14.30 hod.aranžováním suchých květin.Vytvořené vazby bude možné zakoupit po
ukončení aranžování přímo ve velkém sále. Od 15 do 16 hod.vás čeká opravdová pastva pro oči.
Seznámíte se s přípravou tradiční japonské speciality SUSHI (ručně zavinuté či tvarované kousky
okyselené vařené rýže, doplněné o syrovou rybu, mořské plody či zeleninu). Budete-li chtít potěšit
Vaše chuťové pohárky, bude možné připravené lahůdky ochutnat.
Během konání výstavy bude v Merklínském zámku instalovaná výstava fotografií Václava
Křepelky z Nekvasov s názvem „ České zahrady s japonskými prvky “. Vaše kroky jistě neminou
čajovnu, kterou zajistí firmy Rosteto s.r.o. Jana Kocourka a Dobrá čajovna z Prahy, kde budete mít
možnost ochutnat nejen japonské čaje, ale také shlédnout každý den vždy od 14 hod. Čajový obřad.

Ve výstavních prostorách najdete i velkou prodejní expozici bonsají, keramiky, nářadí, konifer a
doplňků do zahrad.
Věříme, že výstava přispěje alespoň na chvilku k Vašemu úniku z reality běžného života. A ve
Vašich duších zavládne pokoj a radost.
Pořadatelé

ŘKC v Plané
Charita u nás
Byly odvezeny Diakonií Úpice vaše balíky šatstva včetně přezimujících balíků z Německa.
Zůstala nám spousta kol a kočárků – jsou k mání zdarma. Další drobnosti a pultový mrazák za
symbolickou výpomoc. 10. června 2008 se bude před prázdninami charitní výpomoc vybírat
naposled, poté až v září. Prosím, respektujte naše možnosti. Stává se, že jen tak bývají jako odhozený
odpad před farními dveřmi navršeny svršky. Tady nejde o pomoc, nýbrž o přítěž.
Děkujeme všem, kteří opravdu pomáhají. Tedy do 10.6. vždy v úterý od 15 do 16 hod.
Co nového nás čeká ? Akce v nejbližší době:

Čt 1.5.2008 Nanebevstoupení Páně – 15.00 hod mše svatá a po ní Májová pobožnost
v Plané. Od 16 hod. zveme všechny (rodiny s dětmi,malé i velké) na grilování ve farní zahradě
při zpěvu a kytaře (nápoje budou, maso a další si přinesete s sebou a zde si ogrilujete či opečete na
ohni).
Pá 9.5. v 10 hod. Stráž – P.Vladimír Born, vikář, mše sv. s O. biskupem k oslavě narozenin.
So 10.5. v 9 hod. Brod n.T. – mše sv.
So 17.5. v 11 hod. Pavlovice – Černý mlýn – májová s rodáky.

Ne 18.5. v 11 hod. Zadní Chodov – poutní mše sv. čs.něm. Nejsvětější Trojice, svoz
10.30 hod. z Chodského Újezda a Chodové Plané, kde není mše sv.
So 24.5. v 11 hod. Svatá Anna – svatba Pavly a Ondřeje
17.00 hod Svatá Anna – Májová pobožnost
So 31.5. v 8 hod. Den víry v Plzni – odjezd od fary, návrat ca 19 h.
Kontakt: P.JáŠa – 607202127, sasajara@seznam.cz , kdykoliv, avšak vždy v úterý 15-17 h.

Drogy …
(Napsala kolegyně Petra Vorlová, vedoucí K-centra o.s. Kotec v Chebu)
Vážení čtenáři, dnes vám přináším odpovědi na nejčastější dotazy rodičů, týkající se užívání
návykových látek jejich dětmi.

Jak poznám, že moje dítě bere drogy?
Existuje několik faktů, které jsou varovnými signály toho, že vaše dítě užívá návykové látky.
Některé skutečnosti mohou být pouze známkou patřící k dospívání, pokud se však vyskytuje několik
skutečností najednou, pak je možné uvažovat o zneužívání návykových látek. Je třeba si těchto
signálů všímat, a pokud se vyskytují opakovaně, a trvají-li delší dobu, pak je podezření ze zneužívání
návykových látek na místě. Mezi nejdůležitější znaky užívání návykových látek patří:
1.nápadná změna přátel
2.změna vzhledu, např. zanedbávání zevnějšku, změna stylu oblékání, zanedbávání hygieny,
zhubnutí, bledost, kožní problémy apod.
3.neodůvodněné změny nálad, např. bezdůvodná nadměrná veselost, či naopak skleslost,
podrážděnost, tajnůstkářství
4.ztráta dosavadních zájmů a koníčků
5.nadměrná aktivita střídající nadměrnou ospalost
6.nápadné zvýšení potřeby peněz
7.prodej vlastních věcí a ztráta peněz či věcí z domácnosti
8.nejjasnějším znakem je samotný nález drogy, či potřeb pro její užívání, jakými mohou být
igelitové sáčky s neznámou látkou, krabičky s nádobíčkem, injekční stříkačky apod.

Jak mám postupovat, pokud zjistím, že moje dítě bere drogy?
Důležité je problém nepřehlížet, nepopírat jej. Nejen řešení situace, ale už samo přijetí
podezření, že má dítě něco s drogami, je prvním krokem k řešení problému. Nezůstávejte s tím sami.
Dopřejte si konzultaci s odborníkem co nejdříve. Mějte na mysli, že hanbou není problémy mít,
hanbou je tyto problémy neřešit. Skrýváním a popíráním problémů tyto nemizí, ale naopak se
prohlubují. Čím dříve je problém řešen, tím lépe. Dalšími důležitými kroky při zjištění, že vaše dítě
bere drogy, je:
1.nejednat okamžitě v prvotním afektu, první vlnu emocí je dobré nechat odplynout
v nepřítomnosti dítěte a počkat na první racionální nápady.
2.neobviňujte nikoho. Minulost se změnit nedá. Řešte současnost.
3.dříve než si promluvíte s dítětem, zjistěte si co nejvíce informací ohledně návykových látek
a možnostech postupu při řešení situace.
4.uvažujte o budoucnosti. Připusťte si, že pokud problém nebude řešit, může čekat vaše dítě
kariéra toxikomana. Jen tak budete schopni vidět reálně všechna možná rizika.
5.nechte dítěti prostor k objasnění situace a sami mu krátce a jasně sdělte svůj názor na věc.
Nenechte se ukolébat tvrzením, že se o nic nejedná, a že dítě má drogy pod kontrolou.

6.nezanedbávejte sourozence, partnera ani sebe. Nedovolte svému dítěti, aby zničilo vás, váš
partnerský vztah a rodinu. Jako trosky nikomu nepomůžete.
7.vyvarujte se lítosti a sebelítosti. Snažte se problém řešit racionálně. Vyhledejte odbornou
pomoc.

Jak mám jednat s dítětem, které bere drogy?
1.Nejednejte s dítětem, pokud je pod vlivem drogy.
2.Nevěřte jeho tvrzení, že má drogy pod kontrolou.
3.Stanovte jasná pravidla soužití a důsledně trvejte na jejich dodržování.
4.Nefinancujte zneužívání drog.
5.Nedejte se vydírat dítětem, nenechte sebou manipulovat (např. vyhrožováním
sebevraždou, útěkem, prostitucí apod.)
6.Nedovolte, aby váš byt navštěvovali lidé, kteří drogy užívají.
7.Dejte dítěti najevo, že nezavrhujete je samé, ale způsob jeho chování, tedy to, že užívá
drogy.
8.Nabídněte dítěti podmínky vaší konstruktivní pomoci. Buďte připraveni na jejich odmítání.
9.Oceňujte každou snahu dítěte po změně, např. návštěvu odborníka, zlepšení ve škole apod.

V případě dalších dotazů se obraťte na naše Kontaktní centrum v Tachově (K.H.Borovského
1177, tel. 608 656 538).

Druhé Hudební Léto Borska
Bor u Tachova, chrám sv. Mikuláše, 3.května 2008 v 18 hod.
Antonín Dvořák: Mše D – dur Te Deum
Účinkují: Eva Müllerová – soprán, Jana Puterová – alt, Václav Lemberk – tenor, Miloš Horák –
bas, Kühnův smíšený sbor Praha,Plzeňská filharmonie. Dirigent: Marek Vorlíček
Vstupné: dospělí 200 a děti 70 Kč.

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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