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Zprávy z města
Letní prázdniny jsou u konce a tak i plánské zastupitelstvo se vrací k obvyklému
pracovnímu režimu. Poprvé se zastupitelé sejdou na jednání dne 10.září. Na programu by
měla být m.j. informace o hospodaření města za 1.pololetí 2008 a rozpočtové opatření. Další
jednání se bude konat 22.října s programem m.j. souhrnná informace o školách v Plané,
investiční akce – priority pro rok 2009, bezpečnost a pořádek ve městě. Naposledy v tomto
roce by se měli zastupitelé sejít 10.prosince s programem příprava rozpočtu 2009, informace o
investičních akcích 2008 atd.

Letecké snímky
Ve výkladu tiskárny Liebl-Print v ul.Dukelských hrdinů je umístěno 5 nových
aktuálních leteckých pohledů na Planou. Snímky jsou očíslovány a zájemci o ně si je mohou
objednat v podatelně MěÚ Planá. Cena jednoho snímku je 250 Kč.

Šance pro angličtinu
Šance vstoupit do Evropy a do světa. Bezbolestně! Pro mnohé z nás,zcela jedno
z které generace, přišla šance až ke dveřím a klepe na ně.
Dva mladí Američané, vysokoškoláci, se rozhodli prožít v Plané celý jeden školní rok
a udělat vše pro to, aby ti, kteří chtějí, se s jejich pomocí naučili co nejvíce z angličtiny.
Určitě není třeba dlouze se zmiňovat o významu anglického jazyka v současném světě.
Nabízíme možnost přihlásit se na výuku vedenou rodilými mluvčími, kterou je možno ušít
přímo na tělo. Nabízíme kurzy rozličných úrovní. Hlašte se na tel.č. 374 798 465, 777 098
465 nebo mailem na adresuzs.plana.namesti@volny.cz.
Z.Kokaislová, zást.řed.ZŠ nám.

Daně z nemovitostí
V Tachovském deníku byl 19.8. zveřejněn článek Daně mohou být mnohem nižší
….V článku byl citován (poněkud nepřesně) plánský starosta p.ing. Vrzala. My jsme
v Plánském měsíčníku o změnách v daních z nemovitostí psali v červencovém čísle. Jen pro
upřesnění tedy znovu uvádíme, že plánští zastupitelé rozhodli, že nebude využita možnost
navýšit daně „obecním“ koeficientem. Pro nemovitosti v k.ú. Planá se tudíž daně zvyšovat
nebudou a budou se platit podle dosavadního výpočtu.
Poněkud jiné je to v ostatních částech města , ve kterých se dosud platila daň
z nemovitostí ve výši 60 % z platné sazby. Toto snížení již podle nové zákonné úpravy není
možné a daň se tedy bude platit v základní sazbě, tzn. o 40 % vyšší než dosud. Poprvé se bude
takto vypočtená daň platit za rok 2009 se splatností do 31.5.2010.

Kde nepůjde proud
Přerušení dodávky elektrické energie v těchto obcích, vždy v celé obci
Vysoké Sedliště 3.9.2008 od 10.30 do 12.30
Týnec u Plané 3.9.2008 od 13.00 do 15.00
Řešanov - Boudy 4.9.2008 od 13.00 do 15.00
Otín 4.9.2008 od 7.30 do 9.30
Křínov 4.9.2008 od 10.30 do 12.30

Zahrádkářská výstava
Ve dnech 20. a 21.září 2008 se v prostorách společenského sálu kina Mže v Tachově
uskuteční Okresní výstava ovoce, zeleniny, květin, kaktusů a bonsají.
Základní organizace plánských zahrádkářů organizuje sběr výpěstků pro výstavu. Ti,
kteří mají zájem na tachovské výstavě vystavovat, musí doručit nejpozději do čtvrtka 18.září
2008 do 14 hodin své výpěstky s uvedením jména a bydliště vystavovatele a s označením
odrůdy vystavovaného exponátu a to těmto členům výboru ZO ČZS Planá: z.o. Plzeňská př.
Ing. Němečkovi a př. Ing. Ťupovi, z.o. Svornost (vedle PLUS) př. Boudové a př. Duškovi,
přídomní zahrádkáři př. J.Čechovi. Exponáty budou odvezeny 18.září do Tachova a bude
zabezpečena jejich instalace. Věříme, že občané Plané ukáží, jak umí vypěstovat krásné
odrůdy ovoce a zeleniny a květiny. V roce 2007 úspěšně bodovali v kategorii jablko
p.Žižková-1.místo, v kategorii bonsaje p.Moulis a p.Divišová. Součástí výstavy bude bohatý
doprovodný program-odborné přednášky, kulinářská ovocná a zeleninová kuchyně, ale také
odborná poradna k chorobám a ke škůdcům. Srdečně zveme celou širokou veřejnost.
Za výbor ZO ČZS př. J.Smrčka

Moštování
Letošní sezóna moštování ovoce bude zahájena 27.září 2008 v moštárně vedle
obchodního domu a pokračovat bude každou sobotu vždy od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Tedy 4.,11.,18.,25. října a 1. a 8.listopadu 2008. Moštujeme ovoce čisté, umyté, bez hnilob,
větví a listí. Není nutné se objednávat. K moštárně se přijede zadem od obchodního domu
směrem ke dvorku domu dětí a mládeže (z náměstí do Kostelní ulice kolem pekařství U růže,
doleva kolem fary k zadnímu traktu OD). Na přání změříme cukernatost moštu, poradíme
s možnostmi sterilizace či uchování moštu. Je nutné mít dostatek vlastních nádob. Informace
poskytujeme na tel.č. 606 221 188 nebo 604 558 634. Těšíme se na vaši návštěvu.
Výbor ČZS v Plané

Kroužky DDM
Během září děti ve školách obdrží nabídku Domu dětí na školní rok 2008 – 2009.
Opět mohou chodit např. do výtvarného a keramického kroužku. Určitě nebudou chybět
šachy, angličtina, tenis, … Letos potěšíme i malé zájemce o počítače.
Stále máte možnost přihlásit se v DDM, pokud jste se rozhodli pracovat v zájmovém kroužku
jako vedoucí. Nabídku kroužků, fotografie z letní činnosti a další informace najdete postupně
na www.zsplananamesti.cz
Lenka Vivodíková DDM při ZŠ Planá náměstí

Nová hřiště v mateřských školách
Město Planá vybudovalo na svém území několik dětských hřišť s houpačkami,
pískovišti a dalšími prvky. Předpokládalo se, že hřiště budou postupně vylepšována a
rozšiřována. Bohužel byla často devastována. Vandalové ničili houpačky, další vybavení i
oplocení. Zřejmě někomu dělá větší radost hřiště ničit, než si na něm hrát. Každoroční nutné
opravy se zdály být sisyfovskou činností.
Náročnost udržování hřišť se zvyšuje v důsledku norem EU, které stanoví závazné
parametry pro provoz těchto zařízení a jejich vybavení. Těmto normám plánská hřiště
v některých ohledech nevyhovují. Bylo by ovšem velmi neekonomické za mnoho peněz hřiště
upravit podle norem EU a riskovat přitom, že je vandalové opět zničí. Z těchto důvodů bylo
rozhodnuto, že budou postavena nová hřiště v zahradách mateřských škol ve Smetanově i
v Havlíčkově ulici. Postup je takový, že se nejprve prověřuje, zda současné vybavení hřišť
mateřských škol vyhovuje normám EU. Pokud některé prvky nevyhovují, upraví se.
V případě, že úprava není možná či vhodná, jsou odstraněny. Současně je již zpracován
projekt nového hřiště pro zahradu mateřské školy ve Smetanově ulici. Vybuduje jej ještě do
letošního podzimu firma PROLEMAX, s.r.o. Plzeň vybraná ve výběrovém řízení, a cena je
1,618 mil.Kč. Následně (pravděpodobně v příštím roce) bude postaveno nové dětské hřiště na
zahradě mateřské školy v Havlíčkově ulici.
Zahrady mateřských škol byly zvoleny proto, že tak budou hřiště nejintenzivněji
využita a také proto, že budou chráněna stávajícím oplocením. Aby mohla být hřiště
využívána i mimo provozní dobu školky a také dětmi, které do školky nechodí, a zároveň aby
se předcházelo devastaci vybavení, budou mít na hřiště přístup jen osoby, které budou držiteli
elektronických karet. Karty bude vydávat ředitelka mateřské školy oproti složení finanční
kauce. Ta bude při vrácení karty rovněž vrácena. Návštěva hřiště bude ovšem bezplatná. Kdo
bude mít nárok na vydání karty a za jakých podmínek, to bude ještě upřesněno. Hřiště budou
také v zájmu ochrany sledována kamerami. Předpokládá se, že v následujících letech budou
dále doplňována dalšími hracími prvky.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravuje na měsíc září 2008:
6. – 7. 9. Dny evropského kulturního dědictví – volný vstup do vybraných objektů
města po oba dva dny.
Galerie ve věži 14.00 – 17.00 hod. Výstava Třikrát Jan Samec
Kostel sv. Petra a Pavla – 15.00 – 17.00 hod. Výstava Tila Ettla
V sobotu 6.září v kostele Nanebevzetí P. Marie od 15 hod. koncert houslového
virtuóza Jaroslava Svěceného a varhaníka Josefa Popelky. Vstupenky na koncert budou
v předprodeji na MěKS Planá a v Galerii ve věži od pondělí 25. srpna. Vstupenky lze
objednat i telefonicky na č. 374 794 223 nebo 603 788 954. Cena vstupenky v předprodeji Kč
100, před koncertem Kč 120.
Poutní kostel sv. Anny bude rovněž přístupný, den a hodina bude upřesněna na
plakátech.

16.9. Galerie ve věži – výstava části sbírky moderního umění města Planá. Výstava
potrvá do 28. září 2008.
20.9. MěKS pořádá zájezd do Divadla v Mar. Lázních na představení „ Je úchvatná!“
Hrají herci Divadla Kalich: J. Kretschmerová, Ladislav Potměšil, Naďa Konvalinková,
Lilian Malkina a další. Cena vstupenky s dopravou Kč 290. Odjezd autobusu v 18.40 od vlak.
nádr., v 18.50 z AN Planá. Zájemci, hlaste se co nejdříve na MěKS Planá, lze objednat i
telefonicky.
26.9. Zájezd do Komorního divadla v Plzni na abonentní představení „Vnitřní hlasy“.
Odjezd autobusu v 17.15 z Chodové Plané a v 17.30 z AN Planá.
Další zprávy MěKS
Změna v organizování podzimního předplatného do Divadla v Mariánských Lázních.
Jelikož počet zájemců o abonentní vstupenky do Divadla v M. L. poklesl na
neúnosnou míru, vybraná částka pokryla zhruba polovinu vynaložených nákladů na dopravu.
Z tohoto důvodu jsem se rozhodla, že nebudu objednávat nabízené předplatné, ale počínaje
měsícem září vyberu vždy jeden titul z nabízeného programu divadla. O nabídce budou vždy
zájemci informováni s měsíčním předstihem v Plánském měsíčníku. Pokud by se tenhle
způsob výběru z nabídky divadla neosvědčil, je možné se na jaře vrátit k tradičnímu
předplatnému, ovšem za předpokladu dostatečného počtu zájemců.

Auto-moto párty - STUNTRIDING CUP 3
Pomalu se stává tradicí, že jednu z červnových a zářijových sobot se sejdeme na letišti
Kříženec. Tentokrát datum, které jsme vybrali pro akci s názvem „Auto-moto párty 12“,
spadá na sobotu 13. září 2008.
V pátek 12. září 2008 na plochu letiště budou již přijíždět kaskadéři, kteří v podvečer
budou trénovat. Tréninky budou volně přístupné všem, kteří budou mít zájem.
Hlavní program vypukne v sobotu 13. září již v 9 hodin ráno tréninkem kaskadérů.
Kdo byl na červnovém Stuntriding cupu, jistě si pamatuje kaskadéry, kteří se zde utkali
v závodu. Tentokrát ti nejlepší předvedou svou show, věřím, že bude na co koukat, neboť ty
tři měsíce kluci jen a jen pilovali, aby svá místa minimálně obhájili. Je až neuvěřitelné, co
dokáže člověk na motocyklu natrénovat. Nebudou chybět ve stuntridingu tolik známá jména
jako Pavel Korych, Marek Matoušek, Marek Černý, Aleš Polák, Jarda Janovský, Aleš Babka,
Los Diablos, Martin Krátký a další...
Velmi zajímavé jsou americké káry, které v celé své kráse ukážou teamy COBRA
TEAM RACING PRAHA a CORVETT TEAM PRAHA. Tyto teamy vlastní jedny
z nejnadupanějších corvett v České republice. Některé jejich káry skrývají pod kapotou až
700 koní.Jen pro srovnání je to 16 x více koní než vlastní standardní Škoda Fabia. Tyhle dva
teamy se zde 13. září 2008 na letišti Kříženec utkají v závodě na 300 metrů (zbývajících 300
metrů si musejí nechat na zastavení rozjetých aut). Ještě bych chtěla dodat, že tyhle káry nejen
že neskutečně jedou, ale jsou vyrobeny v perfektním, chce se říct až bezchybném americkém
stylu. Každý bude mít šanci si auta prohlédnout nejen z venku, ale majitelé ukážou i interiéry

nádherných corvett. Za zmínku určitě stojí jedno z nejzajímavějších aut a to DODGE VIPER,
které má mimochodem to brutální stádo kobyl pod kapotou. Pouhých třináct let stačilo
Viperu, aby si vysloužil status legendy. Zahrál si v mnoha filmech, byl seriálovou hvězdou a
stále přitahuje ty, kteří chtějí opravdový americký supersport. Nebude chybět ani Ferrari
Modena....
A ti, kteří budou mít štěstí, se budou moci v některém autě i svézt...
Vím, že všichni nejsou obdivovateli tohoto stylu, a pro ty bude připravena přehlídka
tuningových aut. Tímto zvu všechny, kteří se svou károu rádi pochlubí. Ukáží všem
vychytávky, které nadělili svým plechovým láskám.
Ještě bych chtěla zmínit sprinty motorek, které se pojedou během odpoledne, ale
bohužel přesný časový harmonogram z důvodu přeplněného programu nelze napsat.
Samozřejmě nás poctí svou návštěvou přátelé ze Zlatých Hor, slavný „Péřák team“ a jejich
asfaltová pomsta. Nechci domýšlet, co tihle lidé zase vymyslí... Takže se nechme všichni
překvapit, co si pro nás z Moravy přivezou za neuvěřitelné kousky a bláznivé nápady.
Další novinka, kterou vám představí „Semtex team“, je horolezecká stěna, která bude
nejen zábavná, ale dokonce si tam každý bude moci vylézt pro svou zaslouženou výhru.
Na závěr určitě proběhne tolik oblíbená totální demolice automobilu a vše dokoná
speciálně upravený Truck v podání Tomáše Pražáka. Pro ty, co mají rádi čtyřkolky, motokáry
a buggy, budou v areálu přichystané tratě.
Jako doplňkový program budete mít možnost přímo v areálu navštívit Techno
Congress, což je hudební párty o více stylech elektronické hudby počínaje house, trance přes
techno až po schranz a hardcore, kterou pro vás připraví několik DJ´s.
Občerstvení je zajištěno, stanování v areálu letiště po dobu konání akce zdarma.
Nebude chybět ani vrtulník!
A to vše pouze za 130 Kč a děti do 12 let v doprovodu dospělé osoby zdarma.

Září v Muzeu Českého lesa v Tachově
První týden v září pokračuje středoevropská putovní výstava Společné dějiny spojují.
Výstava je dílem Společenství měst s husitskou tradicí a minulostí z Čech i z Německa
a na panelech s fotografiemi a českými i německými texty seznamuje s historií i současností
měst v tomto Společenství sdružených. Členem je samozřejmě i hostující město Tachov.
Do konce září pokračuje výstava Osudové osmičky 20.století na Tachovsku.
Výstava ukazuje, jak tyto mezníky naší novodobé historie, roky 1918, 1938, 1948 a
1968, probíhaly v našem regionu
Do konce září pokračuje výstava Třicetiletá válka na Tachovsku. Na výstavě jsou
představeny relikty opevnění Třicetileté války, které jsou v našem regionu v terénu dodnes
patrné. 25.9. v 17 hod. derniéra výstavy a zároveň další přednáška z cyklu TACHOV
V ROCE * * * 8 tentokrát mezi lety 1618 – 1648 tedy za války zvané Třicetiletá. Přednáší
PhDr. Václav Matoušek, archeolog a autor knihy o bitvě u Třebele.
20.9. Dny evropského kulturního dědictví-muzeum otevřeno od 10 do 17 hodin
zdarma. Komentované kostýmované prohlídky.

Léto s Domem dětí
Letní prázdniny jsou za námi a nám už zbývají jen vzpomínky.
Na začátku prázdnin měly děti možnost trávit svůj volný čas na příměstském táboře, který
pořádal Dům dětí a mládeže. Ráno jsme se sešli kolem deváté hodiny. Každý den byl jiný.
Batikovali jsme, pracovali s keramickou hlínou, užili si sportovní dny, jeden den jsme
dokonce vařili, nechyběly ani výlety. Podívali jsme se do Plzně, Mariánských Lázní a pěšky
došli do Brodu. Každý zájemce si mohl vybrat z programové nabídky a přijít jen ty dny, kdy
se mu nabídka líbila. Celých čtrnáct dní se tedy střídaly děti i činnosti. Přálo nám počasí.
Na další krásné počasí jsme si pak počkali na konec července. 28. 7. 2008 jsme se s
výtvarníky vypravili na letní tábor do Olešné. Malebná vesnička Olešná se nachází kousek od
Nového Města na Moravě. Neodradilo nás ani osm hodin ve vlaku, ty si užili především ti,
kteří jeli vlakem poprvé. Po dlouhé cestě nás čekalo příjemné a nové ubytování. Dalších deset
dní jsme si opravdu užívali. Vyráběli jsme, poznávali okolí. Tradičně jsme si batikovali trička,
vyzkoušeli smršťovací fólie, každý si utkal šálu, pletli jsme z pedigu košíky, zdobili
plechovky , knoflíky a ramínka, tvořili z modelovací hmoty Fimo, šili a savovali kapsičky.
Podívali jsme se do strašidelného zámku, navštívili hrad Pernštejn, všechny okouzlilo
nádherné muzeum v Novém Městě. Užili jsme si jízdu na koni. Hráli jsme stolní tenis,
koupali se, hráli hry a vrcholem našeho programu byla návštěva sportovního centra v Bystřici,
kde se nachází horolezecká stěna, která patří mezi čtyři nejtěžší stěny v České republice.
Někteří překonali sami sebe a všichni odcházeli plni dojmů. Náš pobyt končil v pátek 8. 8.
2008 . Prožili jsme 12 krásných dní.
Děkujeme všem dětem . Děvčata i kluci byli skvělí. (Musíme se přiznat, že jsme na ně
byly moc pyšné, když nás zastavila starší paní s dotazem, kde jsme sehnaly tak slušně
vychované děti.). Hodně nám pomohl pan Bostl, který nám odvezl a zase přivezl všechny věci
a my nemuseli při přestupování nosit těžké batohy. Moc děkujeme.
Lenka Vivodíková a Lenka Kompánková

Anenská pouť 2008
Letošní anenská pouť, tedy ta její „světská“ část, byla zcela jiná, než na jakou jsme
byli zvyklí v minulých letech. Názor na ni mají plánští občané různý, jak to tak bývá, a
někteří si jej nenechali pro sebe. Zveřejňujeme jeden z kritických ohlasů a k tomu vyjádření
vedoucí městského kulturního střediska p. Souškové. Abychom se vyhnuli lavině dalších
článků na toto téma, uvádíme předem, že diskuse může probíhat, ale další články již
zveřejňovat nebudeme, protože většinou jsou si obsahově podobné. Veřejnost však vyzýváme,
aby si své vyjádření a názory na to, jak by měla být pouť organizována i na to, co by chtěli od
kulturního střediska v oblasti kultury, nenechala pro sebe, ale sdělila je nejlépe písemnou
formou nebo zápisem do návštěvní knihy na webu města a to co nejdříve. Dobré nápady i
kritické připomínky budou vzaty v úvahu při přípravě poutí i plánu činnosti MěKS v dalších
letech.
M.Mertlová

Dále uvedený článek poslal ke zveřejnění věrný dopisovatel PM p.Jiří Smrčka. Je
uveden v autentickém znění a vyjadřuje názory a stanoviska autora, nikoliv redakce.
Proč v Plané upadá kulturní život
Máme v našem městě městské kulturní středisko (MěKS), které jako organizační
složka Města Planá má v hlavní náplni své práce zviditelnit město Planá a region zejména
v oblasti kultury. Tak, jak to v oblasti sportovní či jiné zájmové činnosti dělají v našem městě

různé sportovní a zájmové organizace, spolky či kluby. Zde je nutné podotknout,že tyto výše
jmenované organizace uskutečňují svoji činnost především na úkor svého volna při
zaměstnání, a lze konstatovat, že dosahují výtečných výsledků nejenom v našem regionu, ale i
daleko za jeho hranicemi. A to díky obětavosti trenérů, vedoucích či předsedů apod.
Ale vraťme se k MěKS Planá. Zde oproti výše zmiňovaným dobrovolníkům pracují
tzv. profesionální pracovníci v oblasti kultury. Tito pracovníci, jak již bylo v úvodu
zdůrazněno, by měli především v této oblasti propagovat město Planá, navazovat na již
vytvořené tradice a zvyklosti časem prověřené. Opak je pravdou, jelikož pod vedením
současného MěKS v Plané kulturní život upadá, již časem zažité a ověřené tradice a zvyklosti
jsou rušeny nebo zásadně měněny, což se odráží i v menším zájmu obyvatelstva Plané, ale i
návštěvníků, tzv. turistů, o kulturní dění. Dokladem toho je již v letošním roce zrušená tzv.
Plánská struna na koupališti. Dále výrazná změna v organizaci a obsahu tzv. Anenské pouti,
její nahrazení s nic s městem Planá nemající vztah, tzv. švejkovskou fraškou. Zde chci opět
zvýraznit podíl zájmových organizací na některých akcích pořádaných každoročně, ze kterých
se staly již osvědčené a obyvatelstvem vyhledávané a hojně navštěvované akce. Můžeme
připomenout hornické slavnosti, fotbalové turnaje, Plánský koupák a další. Kdyby těchto akcí
nebylo, ve městě by se nic nedělo. Proto si kladu otázku, k čemu zde máme MěKS, proč
z rozpočtu města Planá tento aparát udržujeme. MěKS kromě pár výstav v plánské věži či
kostele a zájezdů do divadel či na muzikály nic neorganizuje pro širší veřejnost. Připadá mi
to, jako když pracovníkům MěKS je zatěžko jít tzv. do práce o víkendech, kdy se koná většina
kulturních akcí v této době.Zřejmě se jim nechce pryč od rodinného krbu, bazénu či rodiny
v tomto čase a jako tzv. profesionálové v oblasti kultury něco navíc udělat pro obyvatele či
návštěvníky města Planá. Proto mám návrh pro MěKS Planá, když změny, tak jak byly o
letošní Anenské pouti, tak v roce 2009 to změnit úplně. Anenskou pouť v roce 2009
zorganizovat ve všední den, pokud možno v pracovní době MěKS, obyvatelé si tento pracovní
den nadělají o víkendu, aby se mohli výše jmenované akce zúčastnit. Stojí toto za zvážení pro
Radu a Zastupitelstvo města Planá, kteří tyto akce na svých jednáních jistě probírají a
schvalují.
Odpověď na dopis p. Jiřího Smrčky
Je pro mě docela obtížné diskutovat o kvalitě kulturního života v Plané s někým, kdo
vůbec neví, že už sedm roků pracuji na MěKS Planá jako jediný pracovník ( když jsem v roce
1998 na kulturní středisko nastupovala, pracovali jsme zde ve třech lidech na plný úvazek).
Každý, kdo odebírá Plánský měsíčník a čte nabídku kulturních akcí na daný měsíc, si může
vybrat z pěti až sedmi nabízených akcí MěKS. Pokud se Vám zdá, že víkendy mám volné, tak
Vám sděluji, že jsem v minulém roce v rozmezí května až září měla pouze dva volné víkendy,
kdy jsem čerpala dovolenou. Od začátku letošního roku jsem o víkendu nebo o svátcích
pracovala dvaadvacetkrát. Možná víte a nebo také nevíte, že MěKS Planá spravuje přes letní
sezónu dvě galerie, které jsou otevřeny především v sobotu i v neděli.
Plánská struna skončila po patnácti letech ne proto, že byla organizačně velmi
náročná, ale proto, že zájem o tuhle zpočátku hojně navštěvovanou akci začal opadat přesto,
že výběr country a folkových skupin měl vzrůstající úroveň a cena vstupného zůstávala
nezměněná. Milovníci tohoto hudebního žánru měli možnost přijít 31.5. na koupaliště, kde se
pořádal Country bál se skupinou Wyjou. Ti, kteří si udělali čas a přišli, se dokázali bavit až
dlouho přes půlnoc. Oproti mému očekávání však byla účast velmi malá, takže vybrané
vstupné nepokrylo ani náklady na akci.
Kdybych měla vysvětlovat, proč byly letošní Anenské slavnosti takové, jaké byly, už
by nezbylo místo na důležitější informace. Ale dovolím si citovat jeden krátký odstavec

z Tachovského deníku, kde se ředitelka MěKS v Tachově vyjádřila v předvečer konání
Historických slavností následovně: „ Pomáhá nám vše, co má ruce a nohy. Pomáhají rodinní
příslušníci zaměstnanců, ale také externisté a dobrovolníci .“ Mně na Anenských slavnostech
pomáhal p. Pešta, p. Květoň a p. Petrů. Nevím, jestli je k tomu třeba dalšího komentáře.
Na závěr už jenom krátký vzkaz p. Smrčkovi. Pokud podle Vás MěKS Planá
nevykazuje téměř žádnou činnost, vysvětlete mi, jak je možné, že jsem v loňském roce
odevzdala jako příjmy z akcí do rozpočtu města přes 300 000 Kč. Dále bych Vás chtěla ujistit,
že nevlastním ani rodinný krb, ani bazének, natož bazén, nemám už v Plané ani rodinu, takže
je mi úplně jedno, jestli pracuji ve všední den nebo o víkendech a svátcích. A pokud Vy máte
pocit, že kulturně strádáte, mohl jste navštívit vynikající koncert kytarového virtuóza Štěpána
Raka nebo můžete přijít v sobotu 6. září na koncert houslového virtuóza Jaroslava Svěceného
a pokud by Vám ani tihle pánové nestačili, tak už teď si Vás dovolím pozvat na slavnostní
koncert k 90. výročí založení Československé republiky, ve kterém se představí sólisté Státní
opery z Prahy. Doufám, že budu mít to potěšení se s Vámi na některé z vyjmenovaných akcí
setkat. Ráda se setkám s lidmi, kteří jsou otevření konstruktivní diskusi o tom, jakým směrem
by se měla ubírat kulturní činnost ve městě a ráda přijmu i kritiku ke své práci, ale dopisování
si přes média vidím jako neúčelné a nic neřešící. Pokud tedy vzejde zájem ze strany občanů,
můžeme se kdykoliv sejít na MěKS Planá a bez emocí a nadsázek diskutovat.
V. Soušková

Září 2008 u katolíků v Plané a okolí
Sobota 6.9.2008 – Diecézní pouť v Teplé (celodenní program)
Den otevřených dveří v Plané,koncert houslisty Jar.Svěceného
Neděle 7.9.2008 – 11 hod. Dolní Jadruž - poutní mše sv. Narození P.Marie (svezení
z Chodského Újezdu v 10.30 hod. a zpět).
Neděle 14.9.2008 – 11 hod. Chodský Újezd – poutní mše sv. s rodáky Povýšení
sv.Kříže, 14 hod. Otín – poutní mše sv. Jména P.Marie (svezení z Chodové Plané)
Sobota 20.9.2008 - 9 hod. Brod n.T. – mše sv., 17 hod. Sv.Anna
Neděle 28.9.2008 - 11 hod. Michalovy Hory – poutní mše svatá sv.Michaela
Archanděla
(svezení z Chodského Újezdu, případ. Chodové Plané), 14 hod. Vysoké Sedliště –
poutní mše svatá sv. Václava.
Charita na faře v Plané
Od 9.září opět každé úterý od 15 do 16 hodin (odebírání oděvů, obuvi, knih, domácích
potřeb apod., rovněž předávání humanitární pomoci potřebným za symbolický poplatek, nebo
zdarma). Vaše spolupráce je vítána. Prosíme, respektujte dobu a rovněž charakter pomoci –
nemůžeme být sběrnou věcí na vyhození, lidská důstojnost si žádá rovněž důstojnou pomoc.
Pán Bůh vám odplatí. (kontakt – 607202127).

Hledáme místní výrobky!
Vyrábíte místní produkty z regionu Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska a
Hracholusek, nebo byste rádi začali? Občanské sdružení Český Západ – Místní partnerství se

snaží podpořit místní výrobce, řemeslníky, lidové umělce – soukromé živnostníky, menší
firmy, začínající i zavedené, ale i ty, kteří řemeslo provozují jen pro své potěšení ve volném
čase.
Proto vyzývá řemeslníky (hrnčíře, dráteníky, šperkaře, hodináře, nožíře, sklenáře,
truhláře, tesaře, stolaře, kováře, bednáře, čalouníky, švadlenky, ševce, tkalce, brašnáře a jiné
tovaryše), lidové umělce (sochaře, kameníky, řezbáře, keramiky, vitrážisty, malíře, ilustrátory,
knihaře, výrobce hudebních nástrojů, klenotníky, knoflíkáře, vyšívačky, mastičkáře), výrobce
potravin (pekaře, cukráře, perníkáře, včelaře, mlékaře, sýraře, výrobce marmelád, bylinkáře,
pivovarníky, lihovarníky, řezníky, uzenáře, rybáře) a všechny další, co mají šikovné ruce, aby
se přihlásili do adresáře místních výrobců a řemeslníků.
Tento adresář s kontakty na místní řemeslníky, výrobce a lidové umělce je
připravován proto, aby se stal podkladem pro vytvoření regionální značky zaštiťující místní
výrobky a pro pořádání historických jarmarků a řemeslných trhů.
V rámci programu LEADER 2007-13 poskytuje MAS Český Západ – Místní
partnerství rovněž dotace na rozvoj drobného podnikání na venkově, zahájení nebo rozšíření
výroby pro podnikatele s max. 10 zaměstnanci.
Řemeslníci, lidoví umělci, výrobci potravin… dejte nám o sobě vědět a informujte se
o možnostech získání dotace! Napište nebo zavolejte na některý z níže uvedených kontaktů.
ČESKÝ ZÁPAD - MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ
Kancelář-OÚ Olbramov,Olbramov 5,tel.: 374692021,tel.: 373700742
Kontaktní místo-Infocentrum Kladruby,Husova 6,tel.: 37372002
info@leader-ceskyzapad.cz

www.leader-ceskyzapad.cz

Cesta kolem světa za osmdesát minut
Nevěříte? V tom případě jste jistě nebyli svědky famózního vystoupení kytarového
virtuóza prof.Štěpána Raka. Přesně tato doba totiž umělci stačila k tomu, aby nám divákům
předvedl hudbu z téměř z celého světa. Cesta započala v sousedním Slovensku a pokračovala
dále na východ romantickou krajinou Koločavy, malebnou Gruzií a dále drsnou Sibiří až do
Japonska, kde jsme se seznámili s tamní čajovou kulturou, kterou jsme záhy mohli porovnat
s kulturou Číny a Indie. Zaznělo mnoho dalších krásných písní, mezi nimiž i proslulé
McCartneyho Yesterday a Presleyho Love me tender, ovšem ve zcela originálním, neotřelém
podání. Obdivuhodný výkon spolu se skvělou akustikou kostela sv.Petra a Pavla chvílemi
navozoval iluzi, že neposloucháme sólistu, ale hned celý orchestr. Štěpán Rak zakončil své
vystoupení vlastenecky Smetanovou Vltavou a sklidil bouřlivé ovace publika. Díky za krásný
zážitek.
JT

Jsme všichni závislí?!
Jak poznám závislost?
Závislost patří mezi chronická onemocnění a vyvíjí se delší čas. Závislost vzniká na
základě následujících příznaků:

a)
silná
touha
užívat
drogu
b)
potíže
v
kontrole
užívání
drogy
c) užívání drogy k odstranění tělesných odvykacích příznaků (absťáků)
d)
potřeba
vyšších
dávek
drogy
k
dosažení
žádoucího
stavu
e)
zanedbávání
jiných
zájmů
a
potěšení
než
je
užívání
drogy
f) pokračování v užívání i přes jasný důkaz škodlivých následků užívání - depresivní stavy,
nákaza virovou žloutenkou při injekční aplikaci, cirhóza jater při užívání alkoholu apod.
Jaká je závislost? Je některá, která by byla méně závažná?
Závislost se dělí na psychickou závislost a fyzickou závislost.
Fyzická závislost
Fyzická složka závislosti nutí uživatele dodržovat mezi jednotlivými užitími drogy
určitý časový odstup, aby nedošlo k rozvoji odvykacího stavu (tzv. absťák). Odvykací stav je
sice nepříjemný, může ohrozit i život postiženého, ale odeznívá během několika dní. Velmi
vážný tělesný odvykací stav paradoxně vyvolávají látky legální - některé léky
(benzodiazepiny, barbituráty) a alkohol. Tam dochází k vážným komplikacím mnohem častěji
a rozvinutý odvykací stav není prakticky možné zvládnout bez hospitalizace. Pokoušet se
zvládnout bez lékaře delirium tremens (odvykací stav u alkoholu) je vysloveně nebezpečné.
Psychická závislost
Psychická složka závislosti je mnohem hůře ovlivnitelná a její zvládnutí vyžaduje
mnohem více než pevnou vůli. Právě ona je důvodem, proč existují léčebná zařízení jako
například terapeutické komunity a doléčovací centra; právě ona je příčinou recidiv i po
několikaleté abstinenci. Její zvládnutí může trvat mnoho měsíců či let a často vyžaduje
zásadní změnu myšlení, vztahů, prostředí a životního stylu vůbec.
Existují drogy, po kterých vzniká závislost již po prvním užití?
Neexistuje droga, po které by vznikla závislost již po prvním užití. Existují různé
druhy drog, které v sobě nesou rozlišně vysoká rizika návykovosti, a to jak psychické, tak i
fyzické. Na opiátech se vyvíjí fyzická závislost poměrně rychle. Psychická závislost se rozvíjí
v souvislosti s osobnostní charakteristikou a zralostí jedince, který látku užívá. Někteří mají
sklony k rychlému vzniku závislosti, zatímco u jiných se vyvíjí pomaleji a u některých se
závislost nevyvine vůbec. Droga jako taková je pouze jediným z mnoha faktorů ovlivňujících
vznik závislosti. K dalším důležitým faktorům patří samotná osobnost člověka, jeho odolnost,
životní situace, zdravotní a psychický stav, rodinné zázemí, vztahy a prostředí, ve kterém žije.
Jak se léčí drogová závislost a je možné se vyléčit?
Drogová závislost může končit i smrtí, ale stejně tak může dojít i k vyléčení, resp.
k trvalé abstinenci. Samotná léčba drogové závislosti je složitý a dlouhodobý proces. Hlavním
a základním stavebním prvkem v léčbě je samotná motivace člověka k abstinenci, uvědomění
si, že negativa užívání drog jsou větší než pozitiva, a že vznikl problém, který je třeba řešit.
Bez tohoto vnitřního přesvědčení je léčba již od počátku neúspěšná.
V léčbě drogových závislostí je vždy důležitý komplexní postup zahrnující
psychologický přístup, úpravu sociálního zázemí klienta a případný farmakologický přístup,
který může pomoci překonat odvykací příznaky, toxickou psychózu nebo zvládnout duševní
krizi.
Další dotazy nebo náměty na článek ohledně drogové problematiky můžete posílat
na tachov@kotec.cz .

Autoři: David Klaus (K-centrum, o.s. Kotec), Renáta Demetrová (studentka VOŠ Domažlice, obor
sociální práce)

Pomáháte recyklovat? Chráníte životní prostředí a suroviny!
Co se dál děje s vyřazeným elektrozařízením
Průměrná česká domácnost používá šestnáct různých druhů elektrospotřebičů – od
nejvíce rozšířených praček, ledniček a televizí až po zatím méně obvyklé myčky na nádobí.
Co dělat, když některý z nich doslouží, nebo se jej rozhodnete vyměnit za novější, výkonnější
a úspornější?
Podle provedených průzkumů se ukazuje, že 14 % občanů, kteří vyřadili nějaký
elektrospotřebič, ho odvezlo do sběrného dvora, 6 % jej odevzdalo u prodejce při koupi
nového přístroje; zhruba 15 % občanů ale hází vysloužilá elektrozařízení do popelnice a 12 %
je skladuje doma.
Někdo také prodá vysloužilý spotřebič do bazaru či prostřednictvím inzerátu, další jej
odveze na chatu nebo chalupu a tam používá dál.
Z výsledků výzkumu je dále patrné, že obyvatelé považují své znalosti, jak
s vysloužilými elektrospotřebiči nakládat, za nedostatečné; přibližně čtyři z pěti obyvatel vědí
o možnostech nakládání s elektropřístroji jen málo, popř. mají pouze povšechné informace, a
16 % připustilo, že o tom neví vůbec nic.
Nejlepší odpad: ten, který nevznikne
Ještě menší je pak povědomí o tom, jak se s odevzdaným vysloužilým spotřebičem
nakládá dál. Pravda, to už není věc spotřebitele, ale kolektivního systému zajišťujícího zpětný
odběr, oddělený sběr, recyklaci a materiálové využití odpadu z nich a zpracovatelských firem.
Přesto je ale dobré vědět, že základní myšlenka moderního odpadového zákonodárství v celé
Evropě zní: Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.
Proto kromě kvót na množství vysloužilých elektrospotřebičů, které musí každý
členský stát EU vybrat ročně na každého obyvatele, existují i kvóty na množství druhotných
surovin získaných z nich k dalšímu využití. Na skládkách nebo ve spalovnách smí skončit
vlastně jen nepatrné množství celkového objemu těchto zařízení.
Zároveň obsahují spotřebiče staršího data výroby některé nebezpečné látky, se kterými
umějí nakládat jen zkušení a vysoce specializovaní zpracovatelé.
Pečlivý výběr zpracovatelů
Elektrowin, a. s., proto jako provozovatel kolektivního systému pravidelně vypisuje
výběrové řízení, v němž oslovuje společnosti provozující technologie na zpracování
elektroodpadů.
Účelem řízení je vždy vybrat technologie na nejvyšší dostupné úrovni s nejmenšími
dopady na zdraví lidí a životní prostředí.
Dalším důležitým aspektem je dosažení takové výtěžnosti využitelných materiálů ze
zpracování zpětně odebraných elektrozařízení, aby bylo možné dosáhnout kvót stanovených
zákonem o odpadech.

Rovněž výrobce elektrozařízení je podle zákona povinen poskytnout zpracovatelům
elektroodpadu veškeré informace, které jsou nutné k jeho zpracování, především údaje o
obsažených nebezpečných látkách, možnostech opětovného použití elektrozařízení a
materiálového využití elektroodpadu, případně způsobu jejich odstranění.

Materiálové složení velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů
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Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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