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Přejeme všem našim čtenářům krásné léto, pěknou dovolenou, ať už bude oddychová nebo
poznávací a dětem a studentům zajímavě prožité prázdniny.

Zprávy z města
Poslední jednání zastupitelů se konalo po uzávěrce, takže informaci o něm přineseme
v dalším čísle. Po prázdninách se zastupitelé sejdou 10.září 2008.

Smlouva o partnerství podepsána
Jakmile se na přelomu let 1989/1990 otevřely státní hranice, začaly se rozvíjet styky mezi
našimi občany a občany SRN. Češi začali poznávat kraje za hranicemi, nakupovat tam, někteří zde
nalezli zaměstnání. Začali se setkávat občané, zástupci obcí.
Planá rozvíjí své kontakty především s městem Tirschenreuth. Vzájemná spolupráce byla nyní
stvrzena Smlouvou o partnerství, která byla mezi městy uzavřena. Na základě této smlouvy by se
měla rozvíjet spolupráce v oblasti školství, kultury, sportu, hospodářství a v dalších. Předpokládáme,
že na jejím podkladě se budou setkávat školy, různá zájmová sdružení, sportovní oddíly apod. Také
předpokládáme vytváření různých společných projektů společně financovaných (např. cyklostezky,
stezky pro pěší, společné rekonstrukce objektů). Společně podávané a vzájemně podporované
žádosti o příspěvky na takové projekty z evropských fondů budou mít větší naději na úspěch.
Smlouvu sestavili společně zástupci obou měst. Její text je následující:

Na základě souhlasných usnesení volených zástupců obou měst se zakládá partnerství mezi
městy Planá a Tirschenreuth a uzavírá se následující

SMLOUVA

takto:
I.

Města Planá a Tirschenreuth se budou snažit o sbližování obyvatelstva obou měst za účelem
vzájemného porozumění a o vytváření dobrých sousedských vztahů a budou podporovat osobní
setkávání lidí z obou měst ve všech společenských oblastech.
K tomu musí být společná vůle se navzájem lépe poznávat, spolupracovat s cílem dosáhnout
vzájemného porozumění, podporovat setkávání občanů obou měst a umožnit jim navazování blízkých
přátelství.

II.

Partnerská města budou obzvláště podporovat výměnu mládeže zapojováním škol a spolků,
přičemž se bude klást důraz na osobní a rodinné kontakty.

Společně budou pořádat setkávání s mladou generací a vytvářet projekty, které by jí měly
ozřejmovat význam přeshraniční partnerské spolupráce, získávat ji pro aktivní spolupráci při utváření
našich měst a budoucnosti Evropy.

III.

Toto partnerství by mělo být cestou pro vzájemnou spolupráci v nejrůznějších oblastech
života, která partnerským městům přinese nové možnosti v jejich rozvoji a obohatí obyvatelstvo obou
měst o nové zkušenosti a společné zážitky.

Obzvláště by se měla prohloubit výměna a péče o vzájemné vztahy v těchto oblastech:

a) kultura a sport
b) spolky a jejich aktivity a rozvíjení všeobecných společenských vztahů
c) hospodářské záležitosti
d) propojení turistických sítí

IV.

Obě města se budou navzájem informovat o svých úkolech s cílem vytváření společných
záměrů. K tomu je též zapotřebí se pravidelně navzájem navštěvovat.

Obyvatelé by měli být informováni o důležitých událostech v partnerských městech formou
publicistické a přátelské spolupráce.

V.

Tato smlouva se nese v duchu naděje a přání, aby obě města Planá a Tirschenreuth přispěla
svým novým vzájemným vztahem ke šťastné budoucnosti nové sjednocené Evropy.

Uzavření smlouvy bylo předem schváleno zastupitelstvy obou měst. Jménem našeho města
jsem ji podepsal já, jménem města Tirschenreuth ji podepsal tamní starosta Franz Stahl. K podpisu
došlo v pátek 6.6.2008 na tirschenreuthské radnici a v sobotu 7.6.2008 v plánském kostele Sv. Petra a
Pavla. Podepsání provázel kulturní program. Do Tirschenreuthu byl z Plané vypraven autobus, v němž
jeli plánští zastupitelé a další čestní hosté. V kulturním programu úspěšně reprezentovali Planou
učitelé a žáci Základní umělecké školy Planá. Zástupci města Tirschenreuth přijeli do Plané rovněž
autobusem. Kulturní program zde zajistilo Kvarteto Allegro složené z bývalých plánských a
tachovských učitelů.
V nejbližší době bude určen termín schůzky, na které se sejdou zástupci obou měst, aby
dojednali konkrétní spolupráci.
Tímto vyzývám plánské sportovní oddíly a zájmová sdružení, která mají zájem spojit se se
stejně zaměřenými partnery v Tirschenreuthu, aby mne navštívili na radnici, případně zaslali své
představy písemně.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Oznámení o uzavření školní jídelny
Školní jídelna při základní škole na náměstí Svobody bude o prázdninách uzavřena:
od 14. 07. 2008 – do 08. 08. 2008

Sváteční hornické odpoledne
Před deseti lety bylo v Plané otevřeno hornické muzeum. K připomenutí této události pořádá
rada hornického spolku v Plané Sváteční hornické odpoledne spojené s česko-německým setkáním
horníků a to v sobotu 12.července 2008. Program je následující:

13 - 13.45 mažoretky a koncert tachovské Dechové kapely mladých na náměstí Svobody, ve
14 hod. slavnostní hornický průvod z náměstí k hornickému muzeu, ve 14.30 přivítání hostů, česká a
německá hornická hymna, oficiální projevy, v 15.10 svěcení tupláku, pak volná zábava v doprovodu
Dechové kapely Nýřaňanka, vystoupení mažoretek, rýžování zlata, po celou dobu volně přístupné
hornické muzeum. Prodej občerstvení zajištěn. Vstup i vstupné dobrovolné. Všichni jsou srdečně
vítáni. Za HHS Planá J.Teplík

Nabídka zaměstnání
Přijmeme do pracovního poměru zaměstnance na pozici strážný pro oblast Plané a okolí.
Vhodné i jako letní brigáda. Info: 777 759 971 p.Malantuk.

Knihovna o prázdninách
Městská knihovna je v červenci a v srpnu otevřena vždy v úterý od 9 do 12 a od 13 do 16 hod.
a ve středu od 12 do 15 hod. Ve dnech 28.července až 8.srpna je knihovna uzavřena z důvodu
dovolených.

Našel se pes
Do provizorního útulku pro toulavé psy byl umístěn starší šedočerný vlčák. Toulal se kolem
nádraží ČD a obtěžoval kolemjdoucí. Majitel ať se ozve strážníkovi p. Chojnovi na tel.č. 603 334 725.

Sběrný dvůr odpadů
Najdete jej v Dvořákově ul. čp. 679, Planá (nalevo od hřbitova).
Provozní doba říjen –březen

duben –září

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

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).

Věk není překážkou
Středisko REVIS v Tachově pořádá pro účastníky Univerzity třetího věku:
1.kurz práce s počítačem – 2 semestry, říjen 2008-duben 2009, cena 200 Kč za semestr.
2.cyklus přednášek – Kapitoly z historie a kultury Tachovska, 2 semestry, říjen 2008 – květen
2009, cena 200 Kč za semestr.

V rámci akce „Léto s REVISEM“ dále nabízí tyto kurzy - Co všechno umí počítač, Kolik jazyků
znáš, tolikrát jsi člověkem, Pro tvořivé ruce, kurz pro ženy se stylistkou, Týden plný pohybu..
Bližší informace na www.revis-tachov.cz nebo na tel.č. 374 616959 nebo 775 744 827.

Zprávy z města
Na 14.jednání plánského zastupitelstva byly schváleny dvě nové obecně závazné vyhlášky –
vyhláška č.1/2008 o odpadech a vyhláška č. 2/2008 o stanovení koeficientů k výpočtu výše daně
z nemovitostí.

Vyhláška č. 1/2008 o odpadech se v zásadních bodech neliší od vyhlášky platné
doposud. Důvodem přijetí nové vyhlášky je potřeba uvést její znění do souladu s aktuálně
platnými předpisy a odstranit ta její ustanovení, která jsou již upravena jinými předpisy.
Poněkud obšírnější je vysvětlení, proč byla přijata vyhláška č. 2/2008, která vlastně
stanoví, jak vysokou daň ze svých nemovitostí budou jejich majitelé od 1.1.2009 platit.
Od letošního roku totiž všichni platíme menší daně ze svých příjmů. Z toho, co stát na
daních z příjmů vybere, převádí určitý podíl městům a obcím do jejich rozpočtů. Logicky,
jestli vybere na dani méně, pošle také méně peněz do rozpočtů měst a obcí. Aby obce tolik
netratily, dostaly možnost upravit výši daně z nemovitostí a chybějící peníze si tak vybrat od
svých občanů.
Vysvětlit způsob stanovení daně je pro tento list příliš složité a rozsáhlé. Zjednodušená
důvodová zpráva pro členy zastupitelstva zabrala 2 stránky textu. Obsahovala základní
informace o tom, jak se stanoví výše daně z pozemků a budov ve města Planá a jeho částech
(okolních vesnicích patřících pod Planou).
Zákon o dani z nemovitostí dává obcím možnost stanovené sazby daně upravit (zvýšit
nebo snížit) určitým koeficientem. Výše koeficientu pro město Planá a jeho části stanovená
zákonem je 1,4. Zastupitelé rozhodli, že pro město se tento koeficient měnit nebude. Jiné je to
v částech města, pro které zastupitelé v roce 1995 snížili koeficient na 0,6. Ze zákona je nyní
nejnižší koeficient 1 a tento koeficient také zastupitelé vyhláškou pro části obce schválili.
Zastupitelé pak měli zákonnou možnost rozhodnout, zda od 1.1.2009 budou majitelé
nemovitostí platit daně v „základní sazbě“ nebo zda se využije možnosti takto vypočtené daně
ještě navýšit (vynásobit) dalším koeficientem a to 2,3,4 nebo 5. Příklad: jestliže dosud
vypočtená daň činila 200 Kč, pak by při využití koeficientu mohla být ve výši 400, 600, 800
nebo až 1000 Kč. Po diskusi zastupitelé rozhodli, že koeficienty pro navýšení nebudou
využity.
Vyhláška č. 2/2008 se posílá Finančnímu úřadu Tachov a ten sám upraví výši daně
v případech, kdy dochází ke změně.
M.Mertlová, tajemnice MěÚ Planá

Nabídka kulturních akcí
Městské kulturní středisko připravilo na měsíce červenec a srpen 2008:

12.7. Vernisáž výstavy západočeské výtvarnice Jany Vackové, výstavu zahájí PhDr. Jana
Potužáková, Galerie ve věži, začátek v 17 hod. Výstava potrvá do 27.7. 2007.

19.7. Vernisáž výstavy výtvarníka Tila Ettla, výstavu zahájí Alena Mrovcová,

hudební program: Zuzana Žaloudková – housle, klávesy, kostel sv. Petra a Pavla, začátek v 17
hod., otevřeno v sobotu a v neděli od 15 do 17 hod.Výstava potrvá do 14. 9. 2008

27. 7. První Švejkovy c.k. Anenské slavnosti na nám. Svobody – uvádí Josef Švejk
Program: ve 14.00 zahajovací fanfáry – trubač na věži, průvod od kostela NPM v čele se Švejkem na
vozíku, kapelou a regimentem Pětatřicátníků, fanfára – příchod Švejka na pódium, čestná salva,
zahájení slavností, Švejkův c.k. ŠRAML – staropražské šlágry z Rakouska-Uherska, tanečnice –
cikánský tanec, uherský tanec, španělské flamengo,
mobilizace – rekrutská scéna, Pětatřicátníci – vojenské doplnění regimentu podle Švejka
Švejkův c.k.ŠRAML – šlágry slavných kabaretů a šantánů, vystoupení baronky Kakonyové a
lajtnata Stacha, tanečnice – ruské tance Ilja Muromec a Báryšeň, Pětatřicátníci – kvérgrify, pořadová
cvičení se zbraní, Švejkův c.k. ŠRAML – kuplety staropražských kabaretů a šantánů, českých hospod
a světových bojišť, tanečnice – kankán Orfeus v podsvětí, Žižkovský šlapák, kankán Whisky, to je
moje gusto. Čestná salva na zakončení slavností, odchod Pětatřicátníků se Švejkem přes náměstí.
Předpokládaný konec slavností kolem 18.00 hod. Po celou dobu slavností bude možnost velkého
výběru občerstvení. Pro děti budou
v provozu LUNAPARKY v prostorách za školou.
Upozornění pro motoristy - v době konání Anenských slavností, tj. v neděli 27. července
budou prostory náměstí v Plané uzavřeny od 10 do 18 hod. Přístupné bude pouze parkoviště před
kinem. Děkujeme za pochopení.

30. 7. Prezentační akce firmy LUKAS, sál MěKS Planá, začátek v 8.00 hod.
2. 8. Koncert kytarového virtuóza a profesora kytarové hry Štěpána Raka, kostel sv. Petra a
Pavla, začátek v 18.30 hod., vstupné Kč 80.

Další zprávy MěKS:
Ve dnech 30.6. – 6.7. a 4.-17.8.2008 bude městské kulturní středisko uzavřeno z důvodu
čerpání dovolené.

V sobotu 7. září 2008 vystoupí v plánském farním kostele houslový virtuóz Jaroslav Svěcený
(doprovod varhany). Vstupenky na koncert budou v předprodeji v Galerii ve věži od 26. srpna, zbylé
vstupenky před koncertem v kostele. Cena vstupenky je Kč 100 v předprodeji,
Kč 120 na místě před koncertem.

Galerie ve věži
V měsíci červenci budou prostory Galerie ve věži v Plané patřit západočeské výtvarnici –
malířce, grafičce a ilustrátorce Janě Vackové. Autorka výstavy nazvané „Reality bez reality“
se řadí k pozoruhodným umělcům a to především grafikům současné výtvarné scény.
Dokonale zvládá řemeslo, které je základem každé kvalitní práce a má dar humorného nadhledu
srovnatelného např. s A. Bornem. Časem si vytvořila svůj nezaměnitelný rukopis, oplývá správnou
dávkou chuti k výtvarnému tvoření a také moc dobře ví, že skutečná radost v životě i v práci je
náramně vážná věc.
Výstava J. Vackové bude k vidění v plánské galerii od 8. července, vernisáž se bude konat
sobotu 12. července v 17.00 hod.

v

Další červencová výstava bude otevřena v sobotu 19.7.2008 v kostele sv. Petra a Pavla
v Plané. Autorem soch a obrazů je umělec plánské veřejnosti známý z Galerie Café
Tilo Ettl. Výstavu otevře Alena Mrovcová , na housle a klávesy zahraje Zuzana Žaloudková.
Výstava bude otevřena každou sobotu a neděli vždy od 15 do 17 hod. a potrvá do 14.9.2008

Poslední výstava letošní sezóny Galerie ve věži je spjata s třemi generacemi umělců rodiny
Samců z Karlových Varů. K vidění budou krajinomalby , kresby, fotografie i užitá grafika. Vernisáž
výstavy se bude konat v sobotu 2. srpna 2008 v 17 hod. Po skončení vernisáže se uskuteční koncert
v kostele sv. Petra a Pavla v podání kytarového virtuóza a profesora kytarové hry Štěpána Raka.
Začátek v 18.30 hod., vstupné Kč 80.

Plánský Koupák 2008 – velký den je tady!
Po loňském veleúspěšném představení pokračuje i letos koncem července nově založená
letní hudební tradice v našem městě. Plánští moc dobře vědí, že se v sobotu 26.7.2008 rozhodně
nevyplatí odjíždět, či být na dovolené. To sem naopak i letos pozvou všechny své příbuzné, přátele a
známé. V sobotu 26.7.2008 odpoledne totiž na plánském koupališti odstartuje letní hudební festival
pod širým nebem. V mezinárodní hudební řeči se takové show říká „Open air music festival.“ Zkrátka
– letošní ročník Plánského Koupáku je tady…
Ani letos nebude chybět velké zastřešené pódium, kvalitní zvuková aparatura, která je
používána na koncertních turné světových hvězd, obří park světelných a dalších efektů, ale také
stánky s občerstvením… To vše bude připraveno v sobotu 26. července od 15.00 hodin na koupališti.

Na velkolepý plánský hudební svátek se už teď chystají skupiny NO NAME, ARAKAIN, ARGEMA,
ERION, ONE NIGHT BAND, 0609, HEAD DOWN a další. Od jara jsme slibovali velké překvapení. Tak
tady je: Účast na plánském Koupáku nám potvrdil i idol současné nejmladší generace – zpěvačka EWA
FARNA se svojí skupinou. Ta si dokonce kvůli našemu festivalu „odskočí“ ze svého polského turné…
No, řekněte sami – proč zajíždět kamsi do dálky na festival, když budeme mít ten svůj přímo doma?
Plánští vědí, že předprodej vstupenek na Koupák za zvýhodněnou cenu o 30 Kč nižší nežli
potom na místě probíhá – stejně jako vloni – ve Zlatnictví a hodinářství Petra Šetka na plánském
náměstí – vpravo od obchodního domu a přímo v areálu plánského koupaliště. Snažili jsme se letos
také vyjít vstříc rodinám s menšími dětmi a proto děti do výšky 130 cm budou mít vstup v doprovodu
rodiče zdarma. Akce takového rozsahu a v takovém uměleckém složení pohltí i hodně peněz.
Honoráře všem vystupujícím, zaplacení veškeré techniky, provozu, energií – nebude to nic
jednoduchého. Zvláště když nám letos někteří z loňských sponzorů odmítli, či výrazně ponížili svůj
podíl. Je to samozřejmě svobodné rozhodnutí každého z nich, které musíme respektovat… Na druhou
stranu se nám ale podařilo domluvit silného generálního partnera – rodinný pivovar CHODOVAR,
takže všichni ti, kterým se vloni nelíbila cena plzeňského piva u některých stánkařů, budou letos jistě
velmi příjemně překvapeni… Věříme, že nás podpoříte hlavně vy, vděční diváci a že se všichni přijdete
pobavit se špičkovými kapelami a zpěváky…Že to řeknete všem svým příbuzným, přátelům i známým
– a že je s sebou také přivedete! Zkrátka – že tu každoroční tradici nenecháme hned v počátcích
padnout, ale budeme ji stále rozvíjet. Pokud chcete být informováni o aktuálním dění, pak sledujte
internet – náš speciální web – www.koupak.cz.
Umělecká agentura ERION PRODUCTION

Cestou necestou
Ve středu 18. června 2008 se konala v kostele Petra a Pavla Vernisáž výstavy. Program
zahájila hudební skupina Všechny barvy, následovalo předávání cen za okresní výtvarnou soutěž
CESTOU NECESTOU. O projekci vítězných prací se postaral pan Bostl. Hudební skupina nám ještě
zahrála dvakrát a své ceny si převzali i žáci, kteří zaslali své digitální fotografie. Jednalo se o školní
soutěž na téma ZVÍŘATA. Celé odpoledne moderovala paní Eva Cvrčková. Ceny předávala Jana
Křístková
a
Dagmar
Říhová.
A kdo obsadil první místa ve výtvarné soutěži? V 1. kategorii to byly děti z MŠ Černošín – Andrea
Lišková a Františka Schmuckerová. Druhá kategorie zůstala také v Černošíně , ale v základní škole – 1.
místo obsadil Ondřej Kos, Martina Zušťáková a Vojtěch Kupec. Miloš Niebauer a Matyáš Vivodík ze ZŠ
Planá náměstí byli úspěšní ve 3. kategorii. 4. kategorie patřila děvčatům ze ZŠ Přimda – Anitě
Kuklové, Olze Formánkové, Monice Gondorčíkové a Barboře Hejlkové. Poslední 5. kategorii
bezkonkurenčně obsadil Michal Schöpfer, také ze ZŠ Přimda. Tato první místa a samozřejmě i další
umístění pečlivě vybírala porota ve složení Jana Křístková, Lenka Vokrojová a Lenka Kompánková.
Fotografie vybrali učitelé naší školy. V 1. kategorii si první místo odnesl Matyáš Vivodík. 2.kategorii
obsadil Martin Kubát. Ve třetí kategorii zabodoval Dominik Kapitán a Štěpánka Dvořáková a ve 4.
kategorii uspěl Dominik Sovka . 5. kategorie – rodiče- v letošním roce nebyla zastoupena. Škoda.
Děkuji všem za pomoc při organizaci, účinkujícím, návštěvníkům Vernisáže (bylo jich asi 80), těm,
kteří navštívili výstavu v ostatních dnech a také sponzorům – SRPŠ Planá náměstí,
MUDr. Janě Křístkové a květinářství Bonka. Samozřejmě blahopřejeme vítězům a všechny ostatní

zveme na webové stránkywww.zsplananamesti.cz, kde najdete podrobnější výsledky a samozřejmě
fotografie z celé akce.
Lenka Vivodíková

SPORT ZA HRANICEMI
Dne 24.06.2008 se naše škola zúčastnila mezinárodních atletických závodů v německém
Griesbachu – za hranice cestovali žáčci prvního stupně.
Na hřišti se sešli žáci pěti škol – dvou českých a tří německých. Přes počáteční ostych se naše
děti brzy rozkoukaly a začaly navazovat kontakty s německými přáteli.
Přestože naši žáci byli na startovní čáře znevýhodněni startovacími povely v němčině, za své
výkony získali spoustu medailí.
Čtyřikrát 1. místo, šestkrát 2. umístění a 1 bronzová medaile – to je přeci úspěch!
Všem žákům, kteří se akce zúčastnili, patří poděkování nejen za sportovní výkony, ale i za
vzornou reprezentaci naší školy i republiky.
Mgr. Martina Šlapáková, ZŠ Planá, náměstí

Dám či nedám?
Možná se vám stalo, že vás v posledních týdnech opakovaně oslovily na různých místech
v Plané mladé slečny a poprosily o finanční příspěvek. Pokud jste si všimli jejich vizitek, dočetli jste se,
že se jedná o dívky z místního SOU, a peníze, které vybíraly, byly určeny pro nemocné děti, resp. pro
vybavení dětských oddělení v nemocnicích (Srdíčkový den), pro handicapované děti (Svátek
s Emilem) a pro onkologicky nemocné (Květinový den).
Všechny tyto celostátní akce jsou tak známé, že snad není třeba vysvětlovat podrobněji
využití darovaných částek. Protože se ale vždy najdou pochybovači (viz titulek), mohou se případní
zájemci dovědět podrobnosti například na internetu.
Velmi nás potěšilo, že se během uvedených dnů vybralo téměř 20.000 Kč. Chtěli bychom
proto touto cestou poděkovat nejen dívkám, které se na těchto akcích podílely a někdy si musely od
jednotlivců vyslechnout i nepříjemné otázky, zejména však všem vstřícným občanům, kteří na
jmenované projekty přispěli. Jsme rádi, že spolu s klasikem můžeme konstatovat, že „dobrý člověk
ještě žije“.
Mgr. Chládková, A.Ječmenová, SOU Planá

Poděkování sponzorům
Mateřská škola Planá děkuje za sponzorské dary, které obdržela od firmy ABRUS –
paní Štětková (medaile na dětskou olympiádu) a LIEBLPRINT-p.Liebl (diplomy a papírové
medaile na dětskou olympiádu).
N.Kvasničková

Ochrana obyvatelstva…
… se stala neoddělitelnou součástí činnosti dobrovolných hasičů
Zkušenosti z řešení mimořádných událostí, a to zejména při povodních, ukázaly potřebu mít
připravené organizované skupiny osob, které by plnily specifické úkoly v oblasti ochrany
obyvatelstva. K organizovaným, ale zatím ne zcela připraveným skupinám v uvedené oblasti patří i
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Ty by měly plnit mimo jiné i úkoly civilní ochrany a ochrany
obyvatelstva vyplývající ze zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně a konkrétně z § 30 vyhlášky MV č.
247/200 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Nová opatření se týkají právě
zásadních změn v obsahu přípravy velitelů a jednotek k plnění těchto úkolů.
Nespornou výhodou je tudíž skutečnost, že téměř každá obec měla a má svoji vlastní
jednotku požární ochrany. Jde jen o to, aby všechny jednotky byly připraveny plnit základní úkoly
v oblasti ochrany obyvatelstva a některé byly předurčeny k plnění specifických úkolů v této oblasti.
Přitom bude záležet na stupni nebezpečí v dané lokalitě a na materiálním a technickém vybavení
jednotky.
Jednotky budou, z pohledu ochrany obyvatelstva, rozděleny na dvě „kategorie“.
1.Jednotky PO plnící základní úkoly ochrany obyvatelstva. Jejich odborná příprava bude
organizována tak, že do odborné přípravy velitelů jednotek požární ochrany a velitelů družstev jak
základní, tak cyklické, bude zařazena teoretická a praktická část z problematiky obyvatelstva. Pro
přechodné období bude problematika ochrany obyvatelstva a civilní ochrany realizována formou
specializovaných kurzů velitelů v zařízeních Ústřední hasičské školy SH ČMS.
2.Jednotky požární ochrany plnící předurčené úkoly ochrany. Do těchto dobrovolných
jednotek bude možné zařazovat momentálně nezařazené členy jednotek požární ochrany, kteří mají
zájem podílet se na řešení mimořádných událostí, ale mohou být zařazeni v klasické zásahové
jednotce.
Každá obec by měla mít k dispozici skupinu předurčených osob pro poskytnutí osobní a věcné
pomoci při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva v počtu vycházejícím z analýzy rizika na území
obce, havarijního plánu kraje, vnějšího havarijního plánu, plošného pokrytí, popřípadě krizového
plánu kraje. Minimální počet předurčených osob by měl být roven alespoň základnímu početnímu
stavu jednotky požární ochrany. Není proto nutné, aby obce hledaly jiná řešení, protože úkoly
jednotkám v oblasti ochrany obyvatelstva jsou již legislativně stanovené a jde jen o to, jak jejich
velitele a členy kvalitně připravit.
Je však nutné, aby obec zajistila podmínky pro činnost a vybavení své jednotky nebo jednotek
požární ochrany, popř. osob i vyzvaných k poskytnutí osobní a věcné pomoci.
Při výběru předurčených osob a jejich přípravě se nabízí spolupráce s občanskými sdruženími
působícími na úseku požární ochrany a zejména toho největšího, kterým je Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska.
Každá změna vyžaduje určitý čas k tomu, aby byla správně pochopena. Hlavně u starostů obcí
jde o to, aby v tom neviděli překážku při řešení každodenních problémů v obci, ale naopak v tom našli

hmatatelnou a konkrétní podporu pro naplnění své nezastupitelné funkce při řešení mimořádných
událostí v obci a při pomoci postiženým spoluobčanům.
Velitel zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Planá: Josef Švarcbek

ŘKC - pravidelná setkání v Plané a okolí o prázdninách
Neděle - 9 hod Planá, 11 hod Chodský Újezd, 14 hod Ch. Planá, 15.30 hod Z. Chodov
Pondělí- v 18 hod Ch.Planá –modlitební spolčo
Úterý- 17 hod.mše svatá (nebude v srpnu)
CHARITA až po prázdninách!!!
Středa a čtvrtek – služba ve vězení
Pátek- práce a společenství dle dohody
Sobota-bohoslužby dle domluvy.
Kontakt : sasajara@seznam.cz , tel. 607202127. P.Mgr.Jaroslav Šašek, administrátor. V době
nepřítomnosti kněze se dotazujte p.MVDr.Miroslava Palíška tel.732375321.
Další akce:
5.7. 10 hod v Lestkově pouť sv.Prokopa (9 hod. u kaple Vysoké Jamné- požehnání kraji)
24.7.v 15 h Vysoké Sedliště – čs.něm. mše svatá

25.7. Planá náměstí v 9.15 h –procesí na Sv.Annu a zde v 10 h německo-česká mše
svatá, občerstvení v Plané (internát), ve 14.30 Brod n.T.-pouť sv. Jakuba (P.Vl.Born)
26.7. v 9.30 h – Domaslav (pouť sv.Jakuba), v 11 h Michalovy Hory – mše sv., setkání rodáků,
ve 12.30 h Broumov – mše sv., setkání rodáků, ve 14 h Štokov – mše sv., setkání rodáků a v 15 h
Kyjov – kaple, mše sv., setkání rodáků (P.Vl.Born)
27.7. mše sv. v nedělním pořadu, mimo Chodové Plané - 16,00 h mše sv.- setkání rodáků
(P.Filip Lobkowicz Opraem.)

Čeština v Bavorsku
Ve dnech 30.5. – 4.6.2008 hostovali žáci ZŠ Planá nám. Svobody u svých přátel v Bavorsku –
Ludmilla-Realschule v Bogenu. Přátelství mezi oběma školami trvá již několik let.Také to nebyl první
pobyt českých žáků na této škole. Tentokrát byli Češi mile překvapeni: němečtí přátelé přivítali naše
žáky pěknou češtinou.Po roce výuky českého jazyka totiž velmi hezky uměli základní fráze potřebné
k odbourání ostychu při prvním setkání.Již celý rok se pilně učí s českou profesorkou.
Profesoři Realschule společně s rodiči-hostiteli připravili pro naše žáky zajímavý program
Víkend v rodinách.V pondělí jely děti do starobylého Řezna, kde na ně čekala se sociálně zaměřeným

výkladem průvodkyně.Odpoledne se jelo do nedaleké vesničky, odkud se děti plavily na lodičkách po
řece Naab. Počasí nám přálo: obloha bez mráčku , tichá a teplá voda, pohádková krajina.
V úterý se jelo do Pasova, lilo jako z konve. Při prohlídce Muzea-vesničky Bavorského lesa se
děti seznámily se životem vesnice a vesnických dětí. Odpoledne již nepršelo a plavba lodí po Dunaji
za doprovodu melodií hudebního skladatele Johanna Strause byla nádherná , navodila nostalgickou
atmosféru loučení. Oficiálně se děti rozloučily v úterý na svátečním večírku hostů,pedagogů a přátel
školy. Rodiče připravili pohoštění: výborné saláty, lahodné zákusky.Také se zde řečnilo. Paní uč. S.
Gomoláková poděkovala za krásné přijetí, zajímavý program a starostlivost hostitelů. O důležitosti
přátelství mluvili ředitelka Realschule p.Ingrid Meggl, zástupce starosty krajského úřadu p.Christa
Heisinger, starosta Bogenu p. Franz Xaver Eckl .České děti zazpívaly několik písniček, žákyně osmých
tříd vyprávěly o své škole a o Mariánských Lázních.
Ve středu ráno se děti naposledy rozloučily se žáky a školou,nechyběly slzičky.Za několik
hodin je vítaly maminky v Plané.
Výměnný pobyt žáků ze školy nám. Svobody v Plané skončil, teď se budou plánské děti těšit
na návštěvu německých dětí v září 2008.

Marihuana podceňovaná a tolerovaná
Marihuana je řazena do skupiny drog označovaných jako drogy lehké nebo, jak bylo
dříve uvedeno, do skupiny látek s tzv. "akceptovatelným rizikem". Díky svému rozšíření se
tato droga stala pro jedny symbolem "zla" a společenskou hrozbou, pro druhé pak
"zakázaným ovocem" a předmětem boje za legalizaci a dekriminalizaci.
Co to je?

Marihuana ( nebo konopí) jsou listy a kvetoucí části rostlin konopí setého, které může
dorůst až do výšky čtyř a půl metru. Konopí roste v mírném pásmu celého světa, mimo jiné i
u nás a v mnoha částech USA.
Účinná látka v marihuaně se nazývá THC (tetrahydrocannabinol) a odlišné odrůdy
marihuany obsahují rozdílné množství THC. V Nizozemsku byly vyšlechtěny velmi silné
odrůdy nazvané Netherweed, Northern Lights (severní záře) nebo Skunk, ve kterých může
obsah THC dosáhnout až dvaceti procent.

Účinky

Účinky v případě kouření se dostavují po 5–10 minutách a účinek může přetrvávat 1–4
hodiny. Nízké dávky vedou k navození klidu a vzrůstajícího pocitu dobré pohody,
doprovázené jakýmsi stavem zasněného uvolňování, pocitem hladu, zejména chuti na sladké.
Změny ve smyslovém vnímání, živější vnímání zrakových, sluchových, čichových,
hmatových a chuťových vjemů mohou být doprovázeny pronikavými změnami ve způsobu
myšlení a jeho vyjadřování. Velmi se prohlubuje i prožitek z hudby. Při vyšších dávkách
nastupuje takzvaná „vysmátost“, kdy se uživatel směje všemu a sám vlastně neví proč. Někdy
tyto záchvaty mohou trvat i desítky minut a nedají se zastavit. Po stavu euforie nastává stav,
kdy člověk nemyslí vůbec na nic a jen kouká do prázdna nebo se mu chce spát. Uživatelé
tento stav popisují jako velice příjemnou relaxaci. V případě, že se marihuana jí, nastupuje

účinek později (hodina i více) a efekt trvá déle (dvanáct hodin i více). U dlouhodobých
uživatelů je stav poklidnější a mizí vysmátost.
Mezi nepříjemné symptomy, které jsou různé konopné preparáty schopny zmírnit,
patří nechutenství, deprese, křeče, bolesti kloubů, alergie a některé psychotické stavy.
Škodlivé dlouhodobé účinky:
1) Možnost vzniku rakoviny plic, nebo jazyka. Je totiž dokázáno, že marihuana je až 7x
karcinogennější než obyčejná cigareta, pokud se užívá v kombinaci s tabákem.
2) Možnost vzniku psychické závislosti na marihuaně. Psychická = budete mít chuť dát si, ale
tělo žádné signály závislosti vydávat nebude (např. zvracení, halucinace aj.)
3) Je dokázáno, že dlouhodobé užíváni marihuany zhoršuje krátkodobou paměť.
4) Marihuana ovlivňuje výrazným způsobem zrání spermií. Při dlouhotrvající konzumaci jsou
pravidlem deformace a změny buněčné struktury, tedy "zmrzačené" spermie.
5) Marihuana je jednou z mála drog, které - přinejmenším při trvalé konzumaci - způsobují
abnormální dělení buněk a velmi závažná dědičná poškození.

6) Existuje řada výzkumných prací, podle kterých, zejména po dlouhodobém užívání
marihuany,dochází k trvalému poškození imunitního systému.
7) Marihuana patří do skupiny drog, které mohou kdykoli vyvolat i psychózy nebo jim
podobné stavy.
Návykovost
U marihuany byla dokumentována pouze návykovost psychická – znamená to, že si
konzument nemůže vybudovat návyk jako např. u cigaret, kdy se při dlouhodobé abstinenci
objevují fyziologické příznaky (svalové tiky, nervozita a další). Psychický návyk se projeví
jen tím, že závislý má chuť na jointa. Tuto závislost lze většinou přemoci vůlí.
Riziko předávkování hrozí u perorální aplikace, kde celková tělem přijatá dávka
účinné látky vyžaduje delší dobu k zapůsobení, působí silněji než stejné množství inhalované
a poté, co se psychoaktivní účinky požitých konopných produktů dostaví, už je nelze žádným
jednoduchým způsobem zastavit, a je nutné počkat i několik hodin, než odezní. Není ale znám
případ, kdy by předávkování produkty z konopí požitými v potravě způsobilo smrt nebo mělo
trvalé zdravotní následky.
Další
odborné
informace
o
na www.odrogach.cz; www.drogovaporadna.cz .

marihuaně

naleznete

například

Autoři článku o Marihuaně: David Klaus (K-centrum, o.s. Kotec), Hedvika Petříšťová a Jitka Vavříková
(studentky oboru sociální práce VOŠ Domažlice)

Program hudebního festivalu Kladrubské léto 2008
Sobota 26.7.2008, 15.00

Varhanní koncert

Věra Hájková-varhany, Lubomír Malý-viola.
Na programu J. Haydn, J.S. Bach, F. Carulli, B. Campagnoli, N. Paganini

Sobota 2.8.2008 15 hod. Felix Slováček- klarinet, saxofon, Boris Krajný-klavír
Na programu C. Stamitz, D. Scarlatti, A. Marcello, J.S. Bach, Z. Fibich, F. Chopin

Sobota 9.8.2008 15 hod. Consortium Pragense, Martina Kociánová
Na programu A. Vivaldi, J.D. Zelenka, G.F. Händel, W.A. Mozart

Sobota 23.8.2008 15 hod. Karlovarský symfonický orchestr, Vladislav Liněcký-housle, Prof.
Jiří Stárek-dirigent
Na programu J. Gemrot, F.M. Bartholdy, L.van Beethoven

Vstupenka na každý koncert stojí 100 Kč. Předplatné je za 320 Kč na všechny 4 koncerty.
Začne se prodávat v měsíci červnu 2008. Programy koncertů budou v ceně - nebudou se prodávat
zvlášť za 5 Kč.
Důležité informace k dopravě. Doprava bude zajištěna jako každý rok společností Autobusy
Karlovy Vary - divize Mariánské Lázně. Abychom předešli loňským problémům s dopravou, uschovejte
si tato telefonní čísla: mobil přímo na vedoucího p. Štěfanoviče 602 145 572, dispečerka p.
Roubalová 602 530 007.
Autobusová doprava na koncerty:
místo

čas

cena zpáteční jízdenky

Planá aut. nádraží

13.25

30,- Kč

Tachov aut. nádraží

13.40

30,- Kč

Bor aut. nádraží

14.00

25,- Kč

Stříbro aut. nádraží

14.20

20,- Kč

Stříbro - Plzeňka

14.25

20,- Kč

Kladruby - Klášter

14.35

(zpět po téže trase)

Předpokládáme opět, že využijete předprodeje v Infocentru v Tachově a Muzeu ve Stříbře,
jako v minulých letech.

Westernové ježdění juniorů
Velkého Radotínského rodea o Primátorský pohár zahájeného samotným pražským
primátorem Pavlem Bémem 24.května 2008 se zúčastnily v samostatném juniorském závodě také
mladé závodnice Tereza Plevková a Zuzana Řežábková z ranče Kříženec-Planá. Jejich první juniorský
závod naděje jejich trenéra Jana Drábka na dobré umístění nezklamal. Z 10 jezdců obsadila Tereza na
koni Luis 4.místo v Junior Pole Bending a Zuzana na koni Láska 2.místo Junior Barrel Race a 2.místo
v Junior Pole Bending. Získala tak za každou disciplínu 5 bodů do celkového bodování Mistrovství ČR
juniorů. Děvčata tedy nezůstala nic dlužna dobré pověsti získané loňskou mistryní republiky
Andreovou Kohoutkovou z našeho kříženeckého ranče. Chovatel a trenér Jan Drábek

Co je nutné vědět o zpětném odběru
Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástroje se již nemusejí stát odpadem, ale tzv.
zpětně odebíraným elektrozařízením. Občané je mohou zcela zdarma odevzdat v místech zpětného
odběru, která jsou vytvářena ve sběrných dvorech obcí, v rámci mobilních svozů či přímo
v prodejnách „elektro“ mohou „vyměnit starý za nový“ při nákupu modernějšího domácího
pomocníka.
V případě využití jedné z výše uvedených možností se zpětně odebraný výrobek stává
odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy do rukou
specializované recyklační firmy.
Ze zákona vyplývá, že zpětně odebírané elektrozařízení pocházející z domácností je takové
elektrozařízení, které svým stavem odpovídá výrobku s ukončenou životností bez bližšího určení
důvodu.
Takovým elektrozařízením není výrobek, který již prošel jakoukoli fází ‚zpracování‘ či dílčího
využití, tedy činností, která je zákonem určena pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové
elektrozařízení musí být posuzováno jako odpad a pro zacházení s ním nelze využívat výhod pro
zpětný odběr elektrozařízení. Nekompletní spotřebiče jsou tedy považovány za odpad a náklady
spojené s jejich recyklací a odstraněním jsou k tíži obci, následně se tedy promítají do poplatku za
odpady.

Co je kompletní zařízení
Domácí elektrospotřebiče se podle druhu a účelu použití dělí do deseti skupin, ze kterých
výrobci definovali jejich kompletnost. Kritériem je popis užití elektrické energie, který poskytuje také
základní návod pro posouzení, zda „elektrozařízení“ splňuje definici pro zpětný odběr, nebo je pro
svou zásadní nekompletnost pouhým odpadem, byť se zbytky kovů, plastů a dalších ostatních
materiálů vhodných k dalšímu užití a zpracování. Každé elektrozařízení je tedy tvořeno určitým typem
soustrojí komponentů a nosné konstrukce a toto spojení také výrobek určuje.
Zatímco mraznička bez zásuvek je stále mrazničkou a sběrný dvůr je povinen ji převzít
bezplatně, stejná mraznička s vymontovaným kompresorem je již posuzována jako odpad, za jehož
odevzdání musí občan zaplatit, minimálně prostřednictvím poplatku obcí za odpady. Ani jeho
odhození na černou skládku ho této povinnosti nezbaví, obec je opět nucena za vlastní prostředky
takovou skládku uklidit.

Jak se kompletnost posuzuje
Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) je spojením motoru, hnané části (převodovka, buben)
a nosné konstrukce s pláštěm. Do této skupiny patří např. odstředivky prádla, ventilátory, mixéry,
vysavače, šicí stroje, zahradní sekačky, brusky, pily, hoblíky a vrtačky.
Sporáky, trouby, varné desky, žehličky, fritézy, varné konvice či elektrické pájky se řadí mezi
tzv. tepelná elektrická zařízení. Aby byl přístroj kompletní, musí obsahovat systém tvorby tepla
(topné těleso), nosnou konstrukci a zařízení umožňující získanou tepelnou energii využít – tedy
plotnu, troubu či fritovací nádobu.
Kombinace výrobku užívající k podpoře své funkce oba druhy energie, tedy mechanickou i
tepelnou, je ve své podstatě stejně jednoduchá. U většiny těchto výrobků lze stanovit jejich
mechanický a tepelný základní charakter. Patří sem pračky, myčky, vysoušeče vlasů, teplovzdušné
ventilátory či horkovzdušné páječky. Stejně jako u předchozích dvou skupin, i zde je zařízení tvořeno
motorem, hnanou částí (buben, hlavní čerpadlo) a skříní či pláštěm spotřebiče.
Pouze zdánlivě odlišná jsou elektrozařízení k chlazení a mrazení, tvořená soustrojím
motor/kompresor, chladicí okruh, nosná konstrukce.
Poslední skupinu s obecným názvem „ jiné“ tvoří elektrozařízení, která ke své funkci využívají
indukce. Náleží sem svařovací přístroje, nerotační holicí strojky, mikrovlnné trouby a indukční plotny.
U těchto zařízení lze identifikovat komponenty pouze dva – indukční zdroj a nosnou konstrukci.
Uvedené komponenty představují jednoduchý rozlišovací klíč, podle něhož lze rozeznat
zpětně odebrané zařízení od běžného odpadu. Pro využití výhod kolektivního systému je třeba
spotřebiče do míst zpětného odběru odevzdat kompletní, tedy se všemi základními součástmi.
Zjednodušeně řečeno, pokud si občan vymontuje před předáním do sběrného dvora z ledničky
kompresor, nejenže poškodí životní prostředí, protože uniká freon a olej, ale navíc zatěžuje rozpočet
obce a ve finále za takovouto ledničku zaplatí nejen on, ale i jeho spoluobčané!
Odbor ŽP MěÚ Planá
(čerpáno z materiálů kolektivního systému Elektrowin)

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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