Plánský měsíčník
Ročník 2008
Číslo 6

Zprávy z města
Plánské zastupitelstvo se sešlo na 13.jednání dne 30.dubna a dále na 14.jednání dne
14.května 2008. Na předchozích odkazech zveřejňujeme usnesení z obou jednání.
Poslední jednání v tomto pololetí se bude konat 25.června 2008.

Přerušení dodávky elektřiny
Z důvodu nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka
elektřiny pro rodinné domky v Bohušově ulici dne 3.6.2008 od 8 do 9 a od 14 do 15 hod.

Kosatce rozkvetly
V loňském roce jsem navrhoval výlet do lokality kosatce sibiřského za Chodovou
Planou. Kosatce právě nyní rozkvetly. Zájemci o asi 30km cyklovýlet mohou poslat zprávu
nebo zavolat na tel.602 419 891. Odjezd v sobotu 31.5.2008 v 9 hod. od autobusového
nádraží.
Antropius

Město Planá - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu v Plané,
nám. Svobody 1, 348 15 Planá
vyhlašuje výběrové řízení na místo

úřednice-úředníka odboru životního prostředí Městského úřadu v Plané.
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou - zástup po dobu mateřské a rodičovské
dovolené.
Platové zařazení: třída 8 (dle NV č. 330/2003 Sb.)
Předpoklady: občanství ČR (nebo trvalý pobyt v ČR dle příslušných zákonů), věk
nad 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, dokonalé zvládnutí českého jazyka,
splnění dalších stanovených požadavků.
Požadavky:
Vysokoškolské příp. minim. střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor vzdělání např.
životní prostředí, zemědělství, lesnictví, přírodní vědy apod.

Praxe ve státní správě nebo samosprávě je vítána, ZOZ dle zákona o úřednících výhodou.
Termín nástupu: začátkem září 2008.
Další požadované dovednosti:
- práce na PC (Office, Windows, Internet)
- schopnost jednat s lidmi, komunikační dovednosti
- ochota a schopnost se dále vzdělávat v rámci povinného vzdělávání úředníků
- řidičský průkaz sk.B (nutné).

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady dodejte nebo zašlete poštou
k rukám tajemnice na Městský úřad Planá, náměstí Svobody č.l. Obálku označte
v levém dolním rohu nápisem „Výběrové řízení“. Hodnoceny budou přihlášky došlé
nejpozději do 12 hod. dne 30.června 2008.
V přihlášce musí být uvedeno: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jdeli o cizího státního občana), telefonní číslo, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce připojte:
- životopis s přehledem dosavadních zaměstnání, uveďte odborné znalosti a dovednosti týkající se
oboru správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (možno předložit i kopii žádosti o vydání
výpisu s tím, že originál bude předložen okamžitě po obdržení )
- u cizích státních příslušníků též odborný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením)
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Planá 19.5.2008

Cestou necestou
Zveme všechny příznivce dětské kresby na VERNISÁŽ, která se bude konat ve středu
18. června v kostele sv.Petra a Pavla. Výstavu zahájíme v 16.30. Můžete se těšit na výtvarná
dílka dětí, které se zúčastnily okresní výtvarné soutěže CESTOU NECESTOU. Současně
proběhne slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen.Vystaveny budou také fotografie ze
školní soutěže PUTOVÁNÍ. Odpoledne nám zpříjemní svým vystoupením hudební skupina
Všechny barvy ze ZUŠ v Plané. Těšíme se na setkání s Vámi.
L.Vivodíková, DDM při ZŠ Planá náměstí

Den dětí a oslava 20.výročí Domu dětí a mládeže Planá
1.června 2008 na náměstí v Plané, program moderuje Michaela Dolinová.
13.30 – 13.45 břišní tance - děvčata z kroužku DDM,
13.45 – 14.30 klauni Pepino a Bambula, hrátky se cvičenými pudlíky „psí módní
přehlídka " balónková show,
14.30 – 15.15 hudební skupina „Všechny barvy“ – ZUŠ Planá,
15.15 – 15.35 Michaela Dolinová – písničky a tanec s dětmi, 15.35 – 16.30 vystoupení
AIKIDO,
16.30 – 17.15 I + R Navaro – kouzlení s dětmi, malá manéž – „ KOMEDY ŽONGL“,
bublinová show,
17.15
–
18.00
hudební
skupina
Erion
Doprovodné akce: ukázka práce hasičů, den otevřených dveří v DDM, soutěže pro děti:
skákání v pytli, hod na cíl, ....

Výzva pro pamětníky
Chebský historik a spisovatel p. Mgr. Václav Jiřík připravuje článek o dění v Plané po
Únoru 1948 a shání informace o p. Cyrilu Duškovi, p. Leonu Šimůnkovi a p. Janu
Homičkovi. Pokud o nich někdo ví, či zná jejich potomky, může p.Jiříka kontaktovat na
adrese ul.Husova 1/1, Cheb, tel. 354 430 304.

Projekt „Školní zahrada jako přírodní učebna“ a Nadační fond
Zelený poklad
Chci čtenáře PM informovat o dění v naší školní zahradě.Díky správní radě Nadačního
fondu Zelený poklad Plzeňského kraje, která náš projekt podpořila částkou 100 000 Kč, jsme
začali uskutečňovat sen o školní zahradě jako přírodní učebně.
V prosinci 2007 jsme jednali s pracovníky MěÚ p.ing.Ťupou a paní Čermákovou o
kácení stromů na školní zahradě. Dalším krokem bylo zaměření zahrady panem Mertlem a
vyhotovení“Tématické mapy“. Touto cestou bych mu chtěl ještě jednou poděkovat.
V lednu 2008 provedla paní Šavelová na školní zahradě kontrolu dřevin a 30.1.2008
jsem obdržel povolení na jejich kácení.
Polovinu stromů pořezal p. Karpíšek ve dnech 18. – 24.2.2008 a další část pak v
měsíci březnu.V březnu chlapci z 8.A v rámci pěstitelských prací vykopávali ze země
obrubníky, které budou použity na stavbu chodníku. Dřevo na stavbu učebny zabezpečil pan
Čepelák od firmy ZDP – PILA ,s.r.o. Mariánské Lázně. Velké díky.
Přistavení několika kontejnerů domluvila paní Karpíšková s panem Mandou. Tyto
kontejnery pak s radostí naplnili větvemi žáci 6.A . V dubnu žáci 7.A vyhrabali trávník,
dívky z 9.A pomáhaly při odvozu smetí. Žáci 7.B se podíleli na vybírání kamene na stavbu
opěrné zídky, jejíž stavbu prováděli chlapci 8.B, 9.A a 9.B. Starý skleník vzal za své při
probíhající opravě městských hradeb. Zbourat jej nám pomohli pracovníci BKV Planá po
dohodě s panem Antropiusem.Také jim patří velké poděkování. Odmašťovací nátěr nového
skleníku provedli žáci 9.A a 8.B.

Když jsem minulý rok jezdil v rámci exkurze po projektech realizovaných v programu
Mladé nápady pro Český Západ, viděl jsem i několik školních zahrad, které se mi velmi líbily.
K jejich realizaci výrazně finančně pomohly městské i obecní úřady. Pevně věřím, že i náš
městský úřad podpoří náš projekt a pomůže nám tak vyřešit finanční problémy spojené se
stavbou přírodní učebny.
Stále doufám, že se nám podaří najít společnou řeč a naše dílo se nám podaří zdárně
dokončit do konce listopadu. Na závěr bych chtěl ještě jednou všem poděkovat, hlavně pak
svým žákům, kteří odvedli opravdu kus práce. Fotodokumentaci najdete na našich
stránkách www.valy.cz
Ing.Z.Králík, učitel ZŠ Na Valech

Oznámení
ZŠ Planá, náměstí Svobody oznamuje rodičům budoucích prvňáčků, že informační
schůzka se uskuteční 10. června 2008 od 16.30 v druhém patře školy. Rodiče se seznámí
s třídními učitelkami svých dětí a dozví se vše potřebné o zahájení školního roku 2008/2009 a
o tom, co mají svým dětem nachystat a na co je mají připravit.

Využití sluneční energie
V čísle 2/2008 měsíčníku jsem psal o aktivitách rodiny Haniků v Plané. Připomínám,
že se jednalo o podnikatele, kteří zřizovali v Plané a okolí malé elektrárny a zásobovali
elektřinou celý region. Psal jsem také o tom, že firma Polytop, s. r. o. má v úmyslu Hanikovu
plánskou elektrárnu obnovit.
Vedle této aktivity je třeba upozornit na významný počin Lesní společnosti, a. s.
Přimda se sídlem v Plané. Tato společnost v poslední době částečně přesouvá svou pozornost
z oblasti těžby dřeva do oblasti výroby elektrické energie fotovoltaickým způsobem. V Plané
umístila fotovoltaické články na střechu svého objektu v Nádražní ulici. Na displeji vedle
čerpací stanice Lesní společnosti lze vyčíst informace o momentální výrobě a objemu výroby
elektrické energie od počátku instalace.
Fotovoltaický článek je výrobkem z polykrystalického křemíku. Princip výroby
elektřiny (zjednodušeně řečeno) spočívá v tom, že fotony, které vysílá slunce, narážejí na
elektrony polykrystalického křemíku, předají jim svou energii a přitom se na článku vytvoří
elektrické napětí. Články jsou osazovány do solárních panelů, přičemž jeden panel o ploše
0,96 m2 obsahuje 40 křemíkových destiček a je schopen dodávat výkon 130 W.
Na střeše objektu Lesní společnosti (směrem na jih) je umístěno 237 panelů. Celá tato
plocha je schopna při optimálním osvitu dodávat maximální výkon 31 kW. Panely vyrábějí
stejnosměrný proud. Aby bylo možno připojit je k energetické síti, musí být stejnosměrný
proud přeměněn na střídavý. Panely jsou seřazeny do tří sekcí. Každá ze sekcí má fázové
napětí elektrické sítě. Je k nim připojen střídač, který mění stejnosměrný proud na střídavý.
Další elektronické zařízení zajistí při dostatečném výkonu solárních článků přifázování ve
vhodném okamžiku na třífázovou energetickou síť.
Množství energie , kterou elektrárna dodává, je závislé na množství slunečního svitu.
Průměrná měsíční výroba je 3 500 kWh. V létě jde až o 4 500 kWh za měsíc. V nejhorších
zimních měsících dosahuje výroba hranice 635 kWh.

Plánské solární panely nejsou jedinými, které Lesní společnost, a. s. instalovala.
Zřídila totiž také fotovoltaickou elektrárnu u Přimdy. Ta obsahuje 1 033 panelů a podává
výkon 240 kW.
Další elektrárnu Lesní společnost zřídila ve Stráži. V ní je instalováno 2 376 panelů o
rozměrech celkem cca 2 280 m2. Maximální výkon elektrárny je 440 kW. Za jeden rok lze
předpokládat výrobu 500 000 kWh. A ještě několik dalších údajů: Náklady na postavení
elektrárny činily 48 mil. Kč. Její životnost se předpokládá 25 let. Doba návratnosti investice
by měla činit 8 - 10 let.
I v okolí Plané by v blízké době mohla vzniknout fotovoltaická elektrárna o větším
výkonu. Možný investor zatím zvažuje vhodné místo výstavby. To musí být samozřejmě
vybráno nejen tak, aby odpovídalo záměru, ale také aby bylo v souladu s územním plánem
města.
Výhody fotovoltaické elektrárny jsou nesporné. Jde o velmi ekologickou výrobu
elektřiny. Elektrárna také neničí životní prostředí. Stát ji podporuje zejména tím, že zaručuje
na 15 let minimální nákupní cenu 13,46 Kč bez DPH za 1 kWh.
Nevýhodou je, že má-li elektrárna podávat významnější výkon, zabírá značnou
plochu. Zatím je totiž účinnost článku jen 14 - 18 % (Perspektivně ale bude účinnost vyšší.
V laboratorních podmínkách bylo již docíleno 40 %). S ohledem na to jde zatím jen o
doplňkovou výrobu elektřiny, která nemůže nahradit jiné způsoby výroby. Pokud by měla
fotovoltaická elektrárna nahradit atomovou elektrárnu Temelín, musela by být rozprostřena na
ploše cca 100 km2. Přitom náklady na její výstavbu by byly mnohokrát vyšší než byly náklady
na stavbu Temelína (provozní náklady by byly ovšem zase mnohem nižší).
Ing. K. Vrzala, starosta

Léto s Domem dětí a mládeže
Vážení rodiče, letos opět nabízíme PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, který se bude konat ve
dnech 30. června až 4. července a 7. července až 11. července 2008.
Tentokrát si můžete vybrat dny, kdy Vaše dítě bude do DDM docházet. Stačí
zatrhnout
na
závazné
přihlášce,
o
které
dny
budete
mít
zájem.
Každý den se sejdeme v 9 hod. a končit budeme v 15 hod. (samozřejmě dle programu).
Pokud se na jednotlivé dny přihlásí méně než 8 dětí, tento den se tábor konat nebude.
Obědy budou zajištěny ve školní jídelně ZŠ náměstí a pokud pojedeme mimo Planou, připraví
nám
v
jídelně
balíček
na
cestu.
Pro děti jsme připravili hry v klubovně, pěší výlet do Karoliny Doliny, výtvarné dílny, výlet
vlakem do Mariánských Lázní, sportovní dny, výlet vlakem do Plzně ZOO+Dinoparku.
Závaznou přihlášku je nutno odevzdat do 20. června 2008 v Domě dětí a mládeže,
náměstí Svobody 51.( Počet míst je omezen.)

Odbor životního prostředí MěÚ Planá informuje:
Sešlápnutí se vyplatí
Po celém území našeho města jsou podle hustoty osídlení a donáškové vzdálenosti
rozmístěny nádoby, do kterých odkládáme využitelné složky komunálního odpadu- papír,
plasty, sklo.

Výsyp a třídění jsou zajišťovány společností Ekodepon Černošín. Cena za službu se
odvozuje od jednotlivých výsypů.
Využití jednotlivých komodit zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKO - KOM
a.s. Praha, která nám pak podle váhy nasbíraného odpadu vyplácí odměnu.
Z výše uvedeného vyplývá, že čím více sbírané složky do kontejneru n a š l a p e m
e, tím větší odměnu obec obdrží, což se příznivě projeví při kalkulaci výše poplatku za
odpad na následující rok.
Tabulové sklo
Současně oznamujeme občanům, že tabulové sklo mohou odkládat do zvláštního
zeleného kontejneru umístěného ve sběrném dvoře. Autosklo do těchto kontejnerů nepatří.

Termín znovuotevření nemocnice se blíží
V areálu nemocnice v Plané u Mariánských Lázní i v samotné nové budově pokračují
práce na provozně technickém zařízení, probíhají další revize a výběr nového zdravotního
vybavení, vzduchotechniky a klimatizace, drobné stavební úpravy a opravy, bylo dokončeno
vytipování prostor pro lékárnu a prodejnu optiky. Práce budou probíhat postupně ve všech
nadzemních podlažích objektu. Modernizací projde část inženýrských sítí a všechny pokoje
pacientů ve 4. nadzemním podlaží. Práce v přízemí budovy budou probíhat výhradně během
víkendů s cílem co nejméně omezit komfort pacientů stávající polikliniky a ambulancí. Trvání
úprav je odhadováno přibližně na 8 týdnů.
Probíhá kultivace pozemků v areálu, který je ve velmi zanedbaném stavu, sekání
trávníků a celkový úklid okolních venkovních ploch. Budou prováděny změny v dopravním
systému jak v samotném areálu, tak před nemocnicí, kde ve spolupráci se zástupci města
Plané připravujeme parkovací plochy a dopravní řešení, vedoucí k celkové bezpečnosti pohyb
vozidel před vjezdem do areálu.
Otevření stravovacího zařízení je lehce opožděné, ale to je způsobeno dalšími
úpravami a navážením technických prostředků, které jsou nutné k provozu moderní kuchyně.
Dokončují se návrhy a materiálové vybavení nemocniční prádelny, kde plánujeme do
budoucna třísměnný provoz, protože prádelna nebude prát jen pro nemocnici samotnou, ale je
velký zájem i ze strany jiných zdravotních zařízení.
Před podpisem jsou i smlouvy na nový nemocniční informační systém (NIS), který je
potřebný pro provoz a smlouva s firmou KETNET, zajišťující kompletní informační systém,
kde se jedná o systém regulací médií a kontrolu nejen zařízení ale i ostrahy, jak vnitřní, tak
venkovní, včetně digitalizace a přenosu dat a jejich uchování.
V minulém týdnu již začaly pohovory se zájemci o pracovní místa, především z řad
středního zdravotnického personálu, které budou probíhat každý týden.
Současně již několik týdnů probíhají jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o
rozsahu zdravotnické činnosti v nestátním zdravotnickém zařízení provozovaném společností
SWISS MED CLINIC, s. r. o., která byla založena právě za tímto účelem a o možnostech
úhrad zdravotnické činnosti z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Veškerá jednání
probíhají ve zcela korektním a konstruktivním duchu. Na jednání se zástupci VZP v nejbližší
době navážou konzultace se zástupci dalších zdravotních pojišťoven. Nadále probíhají
upřesňující jednání o úzké spolupráci s nemocnicí v Mariánských Lázních a souběžně jednání
o spolupráci s poliklinikou Tachov, kde se naskýtá velká možnost doplnění chybějící
zdravotní péče v regionu.

Nabídka kulturních akcí
Městské kulturní středisko připravilo na červen 2008:
31.5.

Country večer se skupinou WYJOU na koupališti v Plané.
Začátek ve 20.00 hod., vstupné: dospělí Kč 40, děti Kč 20.

7.6.

Vernisáž výstavy dřevěných objektů sochaře Ivana Tlustého
Galerie ve věži Planá, začátek v 17 hod. Výstavu otevře ředitel GVU Karlovy
Vary Jan Samec a zahraje kvarteto Allegro z Tachova.

11.6.

Presentační akce firmy Best Home – sál MěKS Planá, začátek v 9 hod.

12. 6.

Zájezd do divadla v Mar. Lázních na představení „To byl ale Silvestr“.
Účinkují herci Divadelní společnosti Háta Praha: M. Bočanová,
O. Želenská, L. Zedníčková, M. Zounar, F. Tomsa
Cena vstupenky s dopravou Kč 290.
Zájemci, hlaste se nejpozději do 5.6.2008 na MěKS Planá, tel. 603788954

19.6.

Vyhodnocení soutěže pro SOU Planá a ocenění nejlepších soutěžících.
Sál MěKS Planá, začátek v 16 hod.

22.6.

Zájezd do Českého Krumlova na Den pětilisté růže a divadelní představení

Robin Hood. Odjezd autobusu v 7 hod. z vlakového nádraží v Plané, v 7.15
hod. z AN Planá. Objednané vstupenky si vyzvedněte od 1.6. do 10.6.2008 na MěKS
Planá.
27.6. Zájezd do Divadla J. K. Tyla v Plzni na abonentní představení operety „Orfeus
v podsvětí“. Odjezd autobusu v 17.15 z Chodové Plané, v 17.30 z AN Planá.

Galerie ve věži zahajuje 14. sezónu
Netradiční výstavou dřevěných objektů Ivana Tlustého zahájí novou sezónu městská
Galerie ve věži v Plané. Autor výstavy žil od roku 1984 v Německu a USA, v roce 1990
absolvoval Akademii der Bildenden Künste v Mnichově, obor volné sochařství. Z hlučných
center amerických velkoměst přesídlil do méně hektických měst evropských, aby ve finále
natrvalo zakotvil v malé vesnici blízko Karlových Varů. Chaotická divočina a vlastní
rozevlátý osud ho zřejmě podvědomě nutí koncipovat sochy a abstraktní sousoší do sevřených
geometrických řádů, v nichž je zakódována nevyslovená touha po bezproblémovém

zakotvení v nepoznané harmonii. Ivan Tlustý žije, komunikuje a pracuje tak, aby příliš
neponičil své okolí. Jako neúnavný hledač neexistujícího pokladu je stále na cestě – k nám, ke
světu, k sobě samému…
Vernisáž výstavy soch Ivana Tlustého se koná v sobotu 7. června 2008 a výstava
potrvá do 29. 6. 2008.

Pár statistik z požární ochrany
Za posledních 8 let požáry způsobené neopatrností při zakládání ohňů a vypalování
trávy způsobily smrt 12 lidí a přinesly zranění 221 osobám.
V loňském roce způsobilo zakládání ohňů v přírodě nebo vypalování celkem 377
požárů (v roce 2006 to bylo 322 požárů), při nichž bylo 11 osob zraněno a majetkové škody
činily
plných
8,4
mil.
Kč.
Vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno.V případě porušení
tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25.000 Kč, právnické osobě a
podnikající fyzické osobě může být udělena sankce až do výše 500. 000 Kč.
Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající
fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit
odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se
spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající
fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - včetně
přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo
podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500.00 Kč. Hasičský záchranný sbor
kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost
spalování,
či
spalování
zcela
zakázat.
I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např.listí nebo
shrabané trávy na zahrádce, klestí) - zejména pálení většího množství materiálu - je vhodné
předem ohlásit na operační středisko příslušného hasičského záchranného sboru kraje (ty
zveřejňují potřebné telefonní číslo) a dbát přitom pokynů příslušníka sboru. Při ohlášení je
třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ni a také
přijatá protipožární opatření. V našich podmínkách Plzeňského kraje se jedná o telefonní číslo
operačního střediska Hasičského záchranného sboru Plzeň - 950 330 110. Lidé mnohdy
bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům. Jen
loni jednotky požární ochrany takto zbytečně vyjely ve více než 890 případech. Navíc všichni
občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V
případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně mohou být lidé
postiženi pokutou až do výše 20.000 Kč. Pokud svým jednáním způsobí požár,mohou dostat
pokutu až ve výši 25.000 Kč. Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami
obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství – a někdy je i
zakazují. Pálení navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu - je možné jej
kompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech. Pamatujte, že nelze
pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné
uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících
chemické látky je zakázáno.
Josef Švarcbek, velitel zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Planá

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.
A co vlastně STUNTRIDING CUP znamená? Takto jsme nazvali závod, který se jede
na motocyklech a není jen o rychlosti, ale hlavně o technice a o náročných kaskadérských
prvcích. Např. jízda po zadním i po předním kole, s oběma nohama přes řidítka, po zadním
bez držení a mnoho dalšího. Závod se jede na motocyklech od 600 ccm a je na úrovni
mistrovství ČR. Zúčastní se jej kaskadéři z celé republiky, počínaje českou špičkou
zastoupenou Markem Matouškem, který je kaskadérem roků 2002-2007. Svou účast přislíbili
i Pavel MAX Vik, kluci z teamu Los Diablos, Aleš Babka, Slávek Chmelař, Marek Černý,
Pavel Beneš, Jirka Horský, Martin Galle a další. Jednáme i s Pavlem Korychem, jezdcem
s bohatou profesionální minulostí, který vyniká brutálním stylem a skvělými drifty, a dlouho
patřil do party profesionálních filmových kaskadérů.
Závod se pojede na dvě kola. První kolo se skládá z povinných prvků daných pravidly.
Ve druhém kole bude mít závodník cca 10 minut na to, aby ukázal to své nej… a zajistil si tak
co nejvyšší počet bodů.
Kdo si myslí, že stuntriding je něco jednoduchého, může si vyzkoušet na speciálním
trenažéru zvednout opravdovou motorku hondu CBR 600F sport „na bejka“ a to bezpečně!!!
Trenažér byl dovezen z USA a působí velmi věrohodně. Nebude chybět ani katapult jump
nebo možnost zalétat si ve vrtulníku. Přijedou i čtyřkolky a buggy. Zaručeně nebude chybět
malý Honzík se svou motokárou.
Kaskadérskou show předvedou profesionální filmoví kaskadéři. V několika vstupech
ukáží rychlou jízdu plnou smyků, jízdu po dvou kolech i pomalé a dost technicky náročné
prvky. Své umění předvedli v řadě filmů.
Na své si přijdou i ti, kteří mají raději silné stroje na dvou kolech, při exhibici
„Bardotky“ na Dragsteru v Rock Harley Davidson. Tento stroj je nejrychlejší harley v ČR.
Celý den se o stravování bude starat parta zkušených kuchařů, kteří ve svých stáncích
uvaří mnoho výborných pochoutek. O večerní zábavu se postará kapela ERION a možná
přijde i překvapení…
Troufám si tvrdit, že nudit se nebudete!!! Spoustu pohodových dnů a v červnu
nashledanou se těší Míša.

Čtenářská soutěž
Ve čtvrtek 22. května proběhlo v ZŠ Planá, náměstí Svobody okresní kolo čtenářské
soutěže. O zajímavé knižní ceny soutěžilo padesát žáků z třinácti tachovských škol. Porota
hodnotila správnost, intonaci a především porozumění. Všichni účastníci si vedli velmi dobře,
a proto označit v každé kategorii pouze tři nejlepší bylo obtížné.
Žáci obou plánských škol se nenechali zahanbit a dosáhli na velmi pěkná umístění:
2. r.

T. Pham, 3. místo, ZŠ náměstí

3. r.

L. Dezort, 3. místo, ZŠ Valy

4. r.

K. Černá, 3. místo, ZŠ Valy

5. r.

K.Brůhová, 1. místo, ZŠ náměstí

Blahopřejeme a těšíme se na další setkání.

1. stupeň ZŠ Planá, náměstí

May Day 2008 v ZOO Plzeň
Ve čtvrtek 1. května jsme se zúčastnili May Day v plzeňské ZOO na podporu dvou
madagaskarských parosniček v jejich domovině. Tento den měl také vzbudit zájem
návštěvníků o poznání obojživelníků. Bližší informace o této kampani se můžete dozvědět
na www.zooplzen.cz/zaby-biji-na-poplach/index.html
S několika dobrovolníky z řad našich žáků šestých a sedmých tříd: J. Morávkem, P.
Havlanem, J.Abramčukem, J. Staňkem, T. Otavovou, Denisou Adamcovou a J. Kubíčkovou
jsme ráno vyrazili vlakem do Plzně oslavit svátek práce něčím smysluplným.
V ZOO jsme dostali stánek, ve kterém jsme prodávali návštěvníkům suvenýry s
motivy žab (záložky do knížek, stojánky na tužky, kolotoč, těžítka i zápich do květináče),
které žáci naší školy vyráběli v hodinách výtvarné výchovy pod vedením p. uč. Netrvalové.
Zároveň jsme se snažili přítomné návštěvníky informovat o potravě obojživelníků a připravili
několik disciplín pro nejmenší návštěvníky (lovení much, krmení žáby….), kteří měli radost
ze
splnění
úkolu
i
z
malé
odměny
v
podobě
sladkosti.
Myslím, že snad mohu za všechny přítomné říci, že jsme prožili pěkný den plný zážitků.
Ráda bych poděkovala všem žákům a p.uč.Netrvalové za pomoc. Také bych chtěla poděkovat
SRPDŠ při ZŠ na Valech za poskytnutí prostředků na uskutečnění této cesty.
Na kampaň „žáby bijí na poplach“ se nám podařilo získat 486 Kč.

Kuňkolympiáda 2008
Ve čtvrtek 15. května jsme se zúčastnili „Kuňkolympiády“ v zoologické a botanické
zahradě města Plzně. Startovným ve výši 500 Kč za družstvo, jsme přispěli na projekt „Pilotní
studie ochrany parosničky rajské (Dyscophus antongili) a parosničky srdíčkové (D. guineti),
dvou žab z východního Madagaskaru“.
Měli jsme dvě osmičlenná družstva se zástupci žáků z každého ročníku 2. stupně.
1. družstvo tvořili: Králová, Kopča, Tomášek, Řežábková, Morávek O., Otavová, Zajac a
Krocová a 2. družstvo tvořili: Kohnhäuserová, Švajcrová, Otta, Zivčák, Neumannová, Lafata
a Fedincová.
Ráno jsme dorazili na plánské nádraží, někteří ještě ospalí, jiní dobíhající, ale všichni
s dobrou náladou a úsměvem ve tváři jsme vyrazili plnit zapeklité úkoly. V ZOO se nás sešlo
9 družstev ze škol i gymnázií plzeňského kraje. Každé družstvo si zvolilo kapitána, ten dostal
pokyny s mapkou a mohlo se začít.
Jak už název soutěže napovídá, jednalo se o plnění úkolů na téma obojživelníci. Plnilo
se 8 úkolů, z nichž nejzajímavější a pro některé i nejtěžší byla záchrana žabek z nebezpečných
prostředí (pělitrových láhví s neznámým obsahem). Překonat se a sahat do písku prolezlého
červy to se moc žákům nechtělo a hůře se hledali dobrovolníci. Na jiných stanovištích si
družstva prověřila své vědomosti a logické uvažování. V průběhu celého dopoledne a části
odpoledne družstva vymýšlela báseň s předem zadanými slovy a vytvářela návrh žabího
přechodu přes silnici. Po splnění všech úkolů jednotlivé skupiny předstoupily před tříčlennou
porotu, která vše vyhodnotila.
Naše dvě družstva se umístila na 6. a 7. místě. Ráda bych poděkovala všem za účast a
nadšení, které do plnění všech úkolů vložili. Také p. uč. Netrvalové, že to s námi vydržela.
Také bych chtěla poděkovat SRPDŠ při ZŠ na Valech za poskytnutí prostředků

na uskutečnění této
školy www.valy.cz

cesty.
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Za ZŠ na Valech Jaroslava Veselá

Není to tak zlé
Jsem moc ráda, že si můžu dovolit takový nadpis. A to po šestidenním výletě
s devítičlenným týmem čtrnácti až patnáctiletých dětí, se kterými jsem absolvovala úžasný
zájezd po krásách a památkách Anglie.
Říkám úžasný zájezd nejenom kvůli tomu, co jsme viděli a zažili, ale taky kvůli tomu,
jaké byly „moje děti“. Jako by se mnou jelo disciplinované mužstvo složené z vybraných
jedinců trénovaných k samostatnosti, odpovědnosti a spolehlivosti...
Žádné fňukání, dochvilnost, kulturní chování, přitom dost zábavy i humoru...
(To všechno vyniklo zvlášť v kontrastu se zarážejícím vystupováním žáků jiné školy,
s níž jsme sdíleli autobus.....)
Ti skvělí mladí lidé jsou: K.Egerová, M.Malík, O.Mašl, M.Míková, K.Smrčka,
D.Sovka, J. Tomášek, N.Vasilečková a K.Zivčáková.
Z.Kokaislová, ZŠ náměstí

Červen 2008 u katolíků v Plané
10.6.od 15 do 16 hod CHARITA naposledy vybírá pomoc, poté až po prázdninách.
Neděle 15.6.ve 14 hod. Chodová Planá – křtiny ve mši svaté(Blanka,Dominik)
Sobota 21.6.v 9 hod.Brod n.T., 11 hod.Vysoké Sedliště a 17 hod. Sv. Anna.
Neděle 22.6. v 9 hod. Planá a 11 hod.Chodová Planá – poutní mše sv. Narození Jana
Křtitele- oslava 30 let kněžství pokračuje na faře a farní zahradě (občerstvení a event.nocleh
možný).
Sobota 28.6. od 10 hod. Lestkov – úklid před poutí (dobrovolníci).
Ne 29.6. v 9 hod. Planá v městském kostele sv.Petra a Pavla – nedělní a poutní mše
svatá – ve farním kostele Nanebevzetí P.Marie tento den mše sv. není.
Kontakt: P.JáŠa – 607202127, sasajara@seznam.cz , kdykoliv, avšak vždy v úterý 1517 hod.
Co máme pro vás, nejen v CHARITĚ: náboženské knihy, katechizmus, malá obrázková
biblička, BIBLE (PC 490, u nás 270 Kč), kočárky, kola, mrazicí pult, lyžařské boty atd.

Planá jako rodiště významného chemika
Zásoby ropy a obecně energie, které má svět ještě k dispozici, se rapidně snižují a
lidstvo, pokud bude chtít přežít, nemá jinou možnost, než se skutečně vážně začít poohlížet po
obnovitelných zdrojích energie.
Město Planá má již svou biomasovou kotelnu, která je příkladem využití
obnovitelných zdrojů energie k výrobě tepla. Město Planá má ovšem i svého rodáka,

významného chemika, jehož objev se v souvislosti s krizí v zásobách energie a hledání
obnovitelných zdrojů energie znovu stává objektem zájmu firem a laboratoří zabývajících se
palivy.
Tímto významným plánským rodákem je dr. Hans Tropsch, narozený dne 7. října
1889 a zapsaný v matrice města Plané – knize narozených, jako Johann Tropsch. Rodiči dr.
Tropsche byli Franz Tropsch (1861 – 1918) a Anna Tropsch (1863 – 1929). Hrob rodičů dr.
Tropsche se dosud nachází na plánském hřbitově, jedná se o hrob ležící vpravo od hlavní
cesty hřbitova, osazený zajímavým náhrobkem ozdobeným křížem vytesaným z černého
mramoru.
Dr. Tropsch studoval na Karlově universitě a na pražském německém Technickém
institutu v letech 1907 – 1913. Titul doktora získal za práci související s chemií uhlovodíků.
V letech 1916 – 1917 pracoval v Německu v Mülheimu v továrně na výrobu barev, poté
několik měsíců v továrně na výrobu dehtu v Niederau. V roce 1920 se vrátil zpět do Prahy a
získal místo vědeckého pracovníka v Ústavu pro vědecký výzkum uhlí, jehož se stal
zakladatelem a prvním ředitelem. Dnes se tento ústav založený dr. Tropschem jmenuje Ústav
struktury a mechaniky hornin a působí pod hlavičkou Akademie věd České republiky.
V roce 1925 objevil dr. Tropsch spolu se svým spolupracovníkem dr. Franzem
Fischerem chemický proces výroby syntetického plynu a benzínu z uhlí. Tento proces je
znám mezi odbornou veřejností jako Fischer- Tropschova syntéza.
Dr. Tropsch byl v roce 1928 jmenován profesorem Ústavu pro vědecký výzkum uhlí,
ale krátce nato v roce 1931 přijal místo vědeckého pracovníka ve Spojených státech
amerických v laboratořích Technického institutu v Chicagu. Zpět, jako již velmi nemocný
člověk, se vrátil v roce 1935 do Německa, kde krátce po své hospitalizaci v essenské
nemocnici zemřel 8. října 1935, den po svých 46. narozeninách.
První továrny, které využívaly Fischer-Tropschovy metody k výrobě syntetického
benzínu, byly postaveny před 2. světovou válkou v Německu. Ve velkém tuto syntézu poté
používalo Japonsko a Německo během 2. světové války a Jihoafrická republika v době
apartheidu, kdy tyto země neměly přístup k ropě a byly nuceny vyrábět její náhradu z uhlí.
Fischer- Tropschova metoda je katalyzovaná chemická reakce, ve které jsou za teploty
200-350 °C a pod velkým tlakem plynný oxid uhelnatý a vodík (plyny získané zplyněním
uhlí), přeměněny na kapalné uhlovodíky. Jako katalyzátor jsou používány železo a kobalt.
Hlavním účelem této syntézy je výroba umělé náhrady ropy.
V současné době je tato metoda opět v popředí zájmu společností zabývajících se
výrobou biopaliv, neboť potřebný oxid uhelnatý a vodík lze získat též zplyněním (tzv.
pyrolýzou) biomasy jako je dřevo, sláma a obecně zplyněním jakékoliv surové rostlinné
fytomasy.
Ing. Pavlína Voláková-Ranglová

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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