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Zprávy z města
Zastupitelstvo se sešlo na svém 9.jednání dne 24.10.2007. Na programu byla mj.
souhrnná informace o plánských školách, další úprava rozpočtu na rok 2007, majetkoprávní
záležitosti, výběr názvů nových ulic. Platné znění usnesení najdete nawebových stránkách
města, na úřední desce a v č.12 PM.

Nové ulice pojmenovány
Zastupitelstvo města rozhodlo na svém jednání dne 24.října o názvech nových ulic
v rychle rostoucí obytné zóně Planá-sever. Názvy ulic navrhovali plánští občané. Těch návrhů
bylo celkem 190 (některé se ale opakovaly). Z prvního kola výběru se do druhého dostalo
celkem 35 názvů. A jak se tedy ulice budou jmenovat? Budete-li napříště hledat, kde jsou
v Plané ulice Křížová, Dolní, Horní a Větrná, budete už vědět, kde je najdete..
Autoři vítězných návrhů budou podle slibu odměněni hodnotnou knihou. Pokud by
některý název zaslalo více navrhovatelů, bude rozhodovat čas podání návrhu.

Přerušení dodávky elektřiny
Dne 2.11.2007 od 8 do 16 hod. bude přerušena dodávka elektřiny do celé Tachovské
ulice (včetně sádek, autobazaru, Plánských lesů, s.r.o. a domů čp. 267 a 268).

Proč se kope v Bezdružické ulici?
V současné době vede celou Bezdružickou ulicí podélný výkop. Společnost
Západočeská plynárenská a.s. totiž ruší regulační stanici za poliklinikou a buduje novou u
vodojemu. S tím souvisí nutnost propojit stávající plynárenskou soustavu s novou stanicí a
týká se to nízko-, středo- i vysokotlakých plynovodů. Zároveň se k domům, které nebyly
dosud plynofikovány, a jejich majitelé projevili o plynofikaci zájem, budují nové přípojky.
Termíny dokončení, již s ohledem na blížící se zimu, by měly být dodrženy a provoz v ulici
obnoven v plném rozsahu.

Počítačové kurzy na SOU Planá – listopad 2007
08. 11. 2007

Používání elektronické pošty pro začátečníky a lehce pokročilé.

15. 11. 2007

Hromadná úprava snímků z digitálního fotoaparátu.

22. 11. 2007

Nebojte se hromadné korespondence – Word pro pokročilé.

29. 11. 2007
Používání elektronické pošty pro pokročilé. Pravidla zpráv,
automatická odpověď, podpis.

Začátek vždy ve 14:15 v budově školy u kostela. Kurzy jsou pro pracovníky škol
zdarma.
kansky@souplana.cz

Alej v Plzeňské ulici dožívá
Jírovcová alej v Plzeňské ulici - pro nás, plánské občany - známá lokalita. My, kteří
alejí procházíme, si všímáme, že kaštany lemující silnici na Plzeň doznaly postupem času
výrazných změn.
Stromům ubývá větví a přibývá ran stáří, dutin a puklin v kmenech stromů. Jejich kůra
je narušena, někde dokonce na válci kmene z větší části chybí. Mnoho stromů je postiženo
hnilobou, oslabeno klíněnkou.
Kaštany jsou ve vlastnictví státu, jejich správu, resp. údržbu zajišťuje Správa a údržba
silnic Stříbro a ta se rozhodla ty stromy, které bezprostředně ohrožují život a zdraví lidí, a při
jejichž pádu hrozí škoda značného rozsahu, pokácet.
Toto neodkladné odstranění dřevin bude velkým zásahem do plánské krajiny.
Záměrem orgánu ochrany přírody je alej, leč místy pouze jednostrannou, obnovit.
Věříme, že se podaří od vlastníků pozemků sousedících se silnicí získat souhlas
k výsadbě nových stromů, bez kterého nelze záměr realizovat.
MěÚ Planá, odbor ŽP

Díky, plánští hasiči!
Někdy nastávají okamžiky, které nám rázem změní život. A zdaleka to nemusí být jen
příjemné záležitosti – svatba, zrod nového života… Může jít i o osudové okamžiky, v nichž se
rozhoduje o našem zdraví, bytí či nebytí… A právě v nich člověk pozná, jak nesmírně závislý
je na rychlém konání ostatních lidí... Jak samozřejmé nám někdy připadá, že ti druzí
nezaváhají a pomohou...
Ne vždy a ne všichni! Viník, který nasměroval koncem srpna naše auto poblíž Kočova
mimo vozovku, se ze všech sil snažil zbaběle ujet a nepomoci. Díky jiným se mu to ale
nepovedlo. Naopak ti, kteří jen pár minut nato nedovolili ohni, aby vrak auta totálně zničil,
neváhali a rychle zasáhli. Naši plánští hasiči. Byli po ruce a pomohli pak i osamělé sestře ze
záchranky, aby i ona zvládla svůj nelehký úkol – bez lékaře. Nemají to lehké. Leccos by ke
své práci potřebovali, aby byla stále dokonalejší a profesionálnější – ale stát je k nim spíše
nahluchlý. Máte svá města a obce – slyší hasiči většinou z centra…To, co by si za svoje
nasazení všichni hasiči skutečně zasluhovali, my jim dát nemůžeme – ale můžeme těm našim
poděkovat a vzdát veřejně úctu. Plánští hasiči, tisíceré díky…
Jaroslava a Jiří F e j t o v i

Prodej plánské nemocnice
V čísle 10 Plánského měsíčníku jsem psal, že poté, kdy zájemce o plánskou nemocnici
Západočeská nemocnice a.s. nesložila v dohodnuté lhůtě kupní cenu, odstoupil správce
konkursní podstaty od kupní smlouvy. Následně pak věřitelský výbor vybíral mezi zájemci

jiný subjekt. Vybrána byla společnost UNIMEX Group a.s. Tato společnost se vyjádřila, že
není schopna sama nemocnici provozovat, ale nevylučovala, že objekty může pronajmout
jinému subjektu, který by nemocnici provozovat mohl. Zavázala se, že složí kupní cenu ještě
před podpisem smlouvy. V dohodnuté lhůtě tak ale neučinila, a proto s ní správce konkursní
podstaty ukončil jednání.
Následně byla oslovena firma, která skončila v předchozím kole jako druhá – a to
společnost FFUS, s.r.o., která nabízela za nemocnici kupní cenu 40 mil. Kč. Firma složila
zálohu 5 mil. Kč a poté s ní byla uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, podle které po
zaplacení zbylých 35 mil. Kč do 60 dnů od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě s ní
bude uzavřena smlouva kupní.
Společnost FFUS na rozdíl od společnosti UNIMEX Group sdělila, že chce sama
provozovat nemocnici, i když ve zmenšeném rozsahu.
Samozřejmě, že po předchozích zkušenostech vím, že zatím není důvod k jásotu, ale
spokojeni můžeme být teprve, když se sliby stanou realitou. Pakliže ale tato společnost bude
skutečně činit kroky ke zprovoznění nemocnice, mohu slíbit za Svazek obcí nemocnice Planá
a samozřejmě i za sebe osobně, že jí budeme v její aktivitě pomáhat. Zejména půjde o
uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami, jednání s ministerstvem zdravotnictví,
s Plzeňským krajem, získávání potřebných licencí a zajišťování zdravotnického personálu.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Zprovoznění dálničního obchvatu
V roce 1997 byla dokončena stavba dálnice v úseku Plzeň-Rozvadov. Od té doby jsou
obyvatelé plánské Nádražní ulice a jejího okolí vystaveni hluku a dalším nepříjemnostem
spojeným s tím, že touto ulicí vede veškerý provoz směřující k dálnici.
Původní koncepce výstavby dálnice předpokládala, že před jejím uvedením do
provozu bude významně zrekonstruována komunikace vedoucí z Plané k dálnici včetně
obchvatů obcí. Dálnice ovšem byla zprovozněna bez splnění této podmínky. Zástupci
dotčených obcí vedli řadu jednání, při kterých požadovali urychlenou výstavbu obchvatů,
protože při průjezdu vozidel směřujících k dálnici (včetně velkého množství kamiónů)
obcemi, docházelo k řadě nebezpečných situací a občané byli obtěžováni hlukem a
exhalacemi.
Já osobně jsem zpracoval písemný rozbor situace včetně fotodokumentace.
Výsledkem této aktivity bylo to, že obchvat Plané byl nově naplánován hned po dokončení
obchvatu Brodu. Město Planá přispělo k urychlení realizace stavby také vykoupením
pozemků od soukromých vlastníků. Přes všechnu snahu byl ale počátek výstavby plánského
obchvatu oddalován. Proto vznikla myšlenka protestní blokády Nádražní ulice a byla dokonce
již schválena radou města. K blokádě nakonec nedošlo.
Pan Josef Švarcbek, který byl tehdy poslancem Parlamentu ČR, sjednal schůzku
s příslušnými funkcionáři ministerstva dopravy. Společně jsme pak s nimi jednali. Následně
se uskutečnila schůzka s ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury, které se spolu se
mnou zúčastnili poslanci Švarcbek a Votava a senátor Macák. Výsledkem jednání byl příslib,
že do státního rozpočtu na rok 2006 budou navrženy finanční prostředky na realizaci stavby.
Stavba byla slavnostně zahájena dne 14.3.2006.

Trasa obchvatu je následující: ve směru od Brodu u kravína odbočuje doprava, dále
pokračuje mostem přes Hamerský potok, obchází průmyslovou zónu a mezi areálem jatek a
čistírnou odpadních vod se napojuje na silnici Cheb-Plzeň. Z křižovatky vyúsťuje i nová
komunikace obsluhující průmyslovou zónu. Od sídliště Fučíkova k ulici Jateční je přes
přivaděč postavena lávka pro pěší a cyklisty. Její šíře je 3 m, délka 180 m. Z každé strany
lávky je postaven nový chodník.
Výstavba dálničního přivaděče včetně lávky je financována státem. Výše investice činí
157 mil.Kč (z toho lávka cca 17 mil.Kč). Komunikace vedoucí k průmyslové zóně a chodníky
vedoucí k lávce financuje městě ze svých prostředků nákladem 2.478.000 Kč. Lávka, přesto
že je postavena z prostředků státu, bude předána do vlastnictví města. Výběr dodavatele pro
stavbu obchvatu a lávky – firmy Stavby silnic a železnic Karlovy Vary, a.s.- provedlo
Ředitelství silnic a dálnic ČR v r. 2005. Město provádělo výběrové řízení na firmu pro stavbu
komunikace vedoucí k průmyslové zóně a chodníků vedoucích k lávce až v roce 2007.
Nejvýhodnější nabídku předložila firma Stavby silnic a železnic Karlovy Vary. Výběr této
firmy byl vhodný i proto, že je tak nejlépe zabezpečena koordinace celé stavební akce.
V současné době se stavba jak obchvatu, tak komunikace vedoucí k průmyslové zóně,
lávky a chodníků dokončuje. Dne 9.listopadu 2007 bude celý komplex uveden do provozu.
Následně budou prováděny již jen úpravy okolních pozemků a výsadba zeleně. Tyto práce již
neovlivní provoz na komunikacích. Stavební firma byla rychlejší, než předpokládala smlouva.
Podle ní byl termín zprovoznění stanoven do poloviny roku 2008.
Konečně tedy budou občané kolem Nádražní ulice zbaveni nepříjemného a
nebezpečného provozu. Občanům Fučíkovy ulice a přilehlých částí bude zjednodušena cesta
k nádraží a za prací na průmyslovou zónu a chodci také nebudou ohroženi vozidly.
Dne 9.listopadu v 9 hodin bude slavnostně uvedena do provozu lávka. Za přítomnosti
zástupců sdělovacích prostředků bude při vstupu od Fučíkovy ulice přestřižena páska.
K dispozici bude pro přítomné malé občerstvení. Všechny zájemce srdečně zvu. Následně
v 10 hodin bude slavnostně otevřen dálniční přivaděč. Páska bude přestřižena v místě
napojení plánského přivaděče na brodský.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Večerní běh Planou
Dne 18. 10. 2007 se konal pro všechny sportovce i nesportovce Večerní běh Planou.
Ve 14 kategoriích se tu sešlo 151 dětí i dospělých. I přes nepřízeň počasí běželi všichni
s obrovským nasazením. Zde jsou výsledky:
Předškoláci I - Počet účastníků: 7 (MŠ Ch.Planá, MŠ Havlíčkova- Planá, MŠ
Trstěnice)
1. místo Michal Volčík,Ch. Planá , 2. místo Martin Kapolka, MŠ Planá, 3. místo Jar.
Šroub - MŠ Planá
Předškoláci II - Počet účastníků: 19 (MŠ Ch.Planá, MŠ Smetanova-Planá, MŠ
Havlíčkova-Planá, MŠ Liberec, ZŠ Valy-Planá, ZŠ Ch.Planá,ostatní)
1. místo Husam Alsaleh, ZŠ Valy, 2. místo Ondřej Otta, ZŠ Valy, 3. místo Martin
Slavík - MŠ Ch.Planá
Nejmladší žákyně I - Počet účastníků: 9 (ZŠ Ch.Planá, ZŠ náměstí-Planá, ZŠ ValyPlaná)

1. místo Nicola Bohuňková, ZŠ Ch.Planá, 2. místo Terezie Hreusová, ZŠ Ch.Planá, 3.
místo Ivana Rosová, ZŠ Ch.Planá
Nejmladší žáci I - Počet účastníků: 14 (ZŠ Ch.Planá, ZŠ náměstí-Planá, ZŠ ValyPlaná)
1. místo Pavel Kudláček, ZŠ Ch.Planá, 2. místo Matyáš Vivodík, ZŠ náměstí, 3. místo
Lukáš Dezort, ZŠ Valy
Nejmladší žákyně II - Počet účastníků: 13 (ZŠ náměstí-Planá, ZŠ Ch.Planá)
1. místo Anna Suková, ZŠ Ch.Planá, 2. místo Petra Pánková, ZŠ náměstí, 3. místo
Petra Orlová ZŠ náměstí
Nejmladší žáci II - Počet účastníků: 15 (ZŠ náměstí-Planá, ZŠ Valy-Planá)
1. místo Tomáš Župan, ZŠ náměstí, 2. místo Jiří Kroc,ZŠ Valy, 3. místo
Mikulík,ZŠ Valy-Planá

Denis

Mladší žákyně - Počet účastníků: 8 (ZŠ náměstí-Planá, ZŠ Valy-Planá)
1. místo Lucie Kralovičová, ZŠ náměstí, 2. místo Kristýna Krocová,ZŠ Valy, 3. místo Veronika
Černá, ZŠ náměstí

Mladší žáci - Počet účastníků: 18 (ZŠ náměstí-Planá, ZŠ Valy-Planá, ZŠ Na
Příkopech)
1. místo Dominik Sovka, ZŠ náměstí, 2. místo Tomáš Vejvoda, ZŠ náměstí,3. místo
Dominik Kapitán, ZŠ náměstí
Starší žákyně - Počet účastníků: 10 (ZŠ náměstí-Planá, ZŠ Valy-Planá, ZŠ Bor,
Baník-Stříbro)
1. místo Adéla Klečková,Baník Stříbro, 2. místo Lucie Tonková, ZŠ náměstí,3. místo Jana Švajcrová, ZŠ Valy
Starší žáci - Počet účastníků: 9 (ZŠ náměstí-Planá, ZŠ Valy-Planá, Gymnázium
Stříbro,ZŠ Zárečná-Tachov)
1. místo Oto Horvath,ZŠ náměstí, 2. místo Karel Seknička,Gymnázium Stříbro,3.
místo Marek Kišš, ZŠ Zárečná-Tachov
Dorostenky - Počet účastníků: 5 (SOU Planá)
1. místo Marie Schleicherová, 2. místo Kateřina Zelenayová, 3. místo Kristýna
Šoulová,
Ženy - Počet účastníků: 2
1. místo p.Hrubá, 2. místo p.Růžičková
Muži - Počet účastníků: 9
1. místo Petr Kunc, 2. místo Karel Juhl, 3. místo Milan Málek
Veteráni - Počet účastníků: 12
1. místo Zdeněk Procházka, 2. místo Jan Haks, 3. místo Jaroslav Vlasák
Dovolte nám poděkovat všem, kteří se ve svém volném čase podíleli na organizaci
závodu.

H. Jelínkové, p. Havlovi, všem pedagogickým pracovníkům ZŠ Planá náměstí a Valy,
panu školníkovi ZŠ náměstí, V. Justovi, městskému strážníkovi a všem hasičům, Plánským
službám, žákyním 8. a 9. tříd ZŠ náměstí, fotografům D. Sovkovi a J. Tomáškovi, žákům a
žákyním SOU Planá za čaj, samozřejmě těm, kteří přišli závodit nebo jen povzbuzovat své
přátele.
Na závěr děkujeme sponzorům: MĚSTO PLANÁ, SPORT BUMERANG PLANÁ,
LÉKÁRNA POD VĚŽÍ PLANÁ A SRPŠ ZŠ PLANÁ NÁMĚSTÍ.
Dům dětí a mládeže Planá

Říjen v Domě dětí a mládeže
V Domě dětí a mládeže již proběhlo v tomto školním roce několik akcí. Jednou z nich
byl Dětský filmový festival, také tradiční Večerní běh Planou, v době podzimních prázdnin
měli všichni možnost navštívit klubovnu volného času a Výtvarnou dílnu.
Při DDM nyní pracuje 19 zájmových kroužků, kam dochází 229 přihlášených.
Dvacátý kroužek začíná pracovat nyní a my Vás srdečně zveme do auly na stolní tenis.
Bližší
informace
získáte
v DDM
Planá
a
na
webových
stránkách www.zsplananamesti.cz, kde si také můžete prohlédnout fotografie z jednotlivých
akcí.
Pracovnice DDM

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc listopad 2007:
l.11.
9.11.
,,Pohled

Předváděcí akce firmy TOP MoraviaQ, sál MěKS Planá, začátek v 16.00 hod.
Zájezd do Komorního divadla v Plzni na abonentní představení činohry
z mostu“‘. Odjezd autobusu v 17.30 z AN Planá.

17.11 Večer s místní romskou kapelou v sále MěKS Planá. Vstupenky za Kč 60
budou v předprodeji na MěKS Planá od 12.11.2007. Začátek ve 20.00 hod., předpokládaný
konec ve 24.00 hod. Občerstvení zajištěno.
20.11. Soutěžní odpoledne pro učně SOU Planá i jiné zájemce od 15 do 18 let.
Sál MěKS Planá, začátek v 16.00 hod.
23.11. Předvánoční trhy na nám. Svobody v Plané od 9.00 do 16.00 hod.
29.11. Přednáška PhDr. Markéty Novotné na téma „Slavní rodáci města Planá“
Sál MěKS Planá, začátek v 18.00 hod., vstupné Kč 40.
Další zprávy: Zájemci o předplatné do Divadla J. K. Tyla na sezónu 2008 si mohou
od 5.11. vyzvedávat vstupenky na MěKS Planá.

Bleší trh
Bleší trh se bude konat v neděli 11.11.2007 od 10 hod v kulturním domě v Chodové
Plané.
Výtěžek z prodaného zboží bude sloužit na vyřezávání figur do chodovoplánského
betléma. Figury si však mohou zájemci rovněž zakoupit a ponechat je v kostele se jmenovkou
o svém věnování. Betlém je zatím, co do postav, prořídlý. Bude naší společnou věcí, jaká
podoba jej čeká v budoucnu. Litujeme těch, kteří si původní figury přivlastnili, možná za
účelem obohacení. Půjde-li nám společně o bohatství ducha, jistě se najde i nějaký ten drobet,
kterým přispějeme ke společné radosti.
Adventní duchovní obnova na faře v Plané – sobota 1.12.2007 od 9.00 hod.
Se společným obědem, svátostí smíření, adorací a procházkou. Pokusíme se získat
P.Jana Vladimíra Franze z Konstantinových Lázní.

Co nás čeká v listopadu ?
Na listopad připravujeme sportovní odpoledne, Výtvarnou dílnu – vyrobíme si
adventní věnec. Tento měsíc bude pro nás především přípravným - už nyní se těšíme na
tradiční Vánoční výstavu, která bude začátkem prosince v nových prostorách. Tentokrát nám
je zapůjčí firma Bonka (zelený dům vedle spořitelny), kam pak přesune svou prodejnu bylin a
řemesel.
Připravujeme také Mikulášskou nadílku – pokud to vyjde – netradičně. A na
předvánoční čas se těšte na malé překvapení.
Dům dětí a mládeže, Lenka Vivodíková

Co v Plané ještě chybí
Planá se za poslední desetiletí určitě změnila k nepoznání. Většina domů má nový
kabát, bylo opraveno mnoho komunikací a chodníků, jsou tu nová pěkná hřiště.Něco nám tu
ale pořád ještě chybí.Jsou to místa k relaxaci a odpočinku, místa, kde by bylo možno v klidu
posedět nebo se projít. Dříve bylo kolem Plané mnoho vycházkových okruhů lemovaných
kamennými lavičkami a kapličkami. Pak se na ně jaksi zapomnělo, mnoho cest bylo
zalesněno nebo zoráno a dodnes se nám je nepodařilo obnovit. Máme sice vizi centrálního
parku, ale je to spíše hudba budoucnosti. Musíme tedy začít s tím, co už v podstatě máme.
Prostor kolem kostelíka sv.Petra a Pavla by s nenáročnou úpravou mohl být tou první
vlaštovkou. Je tu průchod od polikliniky i z Bezdružické ulice, chybí pouze oplocení
k sousednímu domku, pěkná lavička a doplnění zcizených okapů. V Plané máme mnoho
objektů, které jsou zapsány na seznamu kulturních památek. Chodíme kolem nich a pramálo
víme o jejich historii.Přitom by náprava byla jednoduchá. Na každý takový objekt umístit
malou tabulku s popisem.S obnovou starých vycházkových okruhů to bude asi horší. Přesto
bych měl jeden tip. Za kostelem sv.Anny doposud stojí kaple, kde bývala zázračná léčivá
studánka. Dnes je kaple v dezolátním stavu, pramen studánky zanikl v důsledku těžební
činnosti uranových dolů a cesty jsou zarostlé. Pokud by se podařilo najít prostředky pro
zlepšení tohoto stavu, byl by tu nádherný procházkový okruh s historickou alejí, poutním
kostelem sv.Anny i možností občerstvení v penzionu.
M.Antropius

Tleskáme
Správci p. Veselému i některým obyvatelům domu s pečovatelskou službou ve
Smetanově ulici za to, jak je dům i jeho okolí od jara do podzimu upraveno. Vždy posekané
trávníky, květiny v oknech, na balkonech i před domem, prostě krása.

Pískáme
U závory na cestě pod Homolí nad Křížencem kdosi odložil Trabanta.Nenechal ho na
cestě, ale pro jistotu jej shodil ze stráně do lesa. Jediným poznávacím znamením je černá
nálepka koně s jezdcem na zadním sklu. Zřejmě někdo vyměnil třicet koní za jednoho.

Plánští maturanti
V polovině září ožila Planá lidmi, kteří absolvovali střední školu v plánském
gymnáziu. Myšlenku uspořádat setkání všech, kteří od roku 1947 až do roku 1974 v Plané
maturovali, měl Miroslav Pavec (absolvent posledního ročníku z roku 1974).
Pro svou myšlenku získal několik spolupracovníků, kteří připravili akci, přesahující
rámec malého města. Mnozí jsme některé nápady a nadšení Miroslava Pavce a jeho pravé
ruky Blanky Havlové zpochybňovali, ale postupně se začal sen několika lidí stávat
skutečností.
A jaký byl ten SLAVNÝ DEN? Více jak dvě stovky maturantů, kantorů i lidí, kteří
měli nějakým způsobem vztah ke škole, která prošla zajímavou a ne vždy lehkou cestu,
zaplňovaly ráno prostor před kinem
Nádherné chvíle a dokonalý program, který neměl žádnou trhlinu, nadchnul všechny
účastníky setkání. Dopolední program, včetně vystoupení hostů, představitelů města,
prezentace kultury včetně projekce DVD o historii GYMNÁZIA, sledovali všichni s velkou
pozorností a zájmem. Odpoledne si prohlédli budovu školy a v aule se začalo vzpomínat na
vše, co připomínalo léta studentská. Při letmém pohledu se nechtělo věřit, že se v aule sešli
sedmdesátníci, kteří pamatovali začátky, se zralými padesátníky, kteří maturovali v roce 1974.
Všichni byli mladí duchem. Náročný den vyvrcholil v areálu místního koupaliště, odkud se
pozdě v noci rozjížděli „mladí“ gymnazisté do celé naší vlasti. Planá může být na mnohé
absolventy hrdá. Ale to by bylo dlouhé povídání. Takže závěrem jeden názor absolventa,
který zůstal stále mladý a plný elánu. Je to maturant z roku 1958 pan prof. RNDr. Václav
Pelouch, CSc., vysokoškolský profesor UK - 2. Lékařská fakulta, Praha, který napsal:
Po několika dnech od návratu z Plané, se dostávám k tomu, abych napsal pár řádek.
Chtěl bych všem, kteří připravili naše setkání, poděkovat. Byl jsem potěšen a obdivuji, jak se
Vám to vše podařilo zajistit. Myslím, že jste ukázali všem kolem, že gymnázium si vychovalo
mnoho lidí, kteří i po tolika letech mají stále velmi pozitivní vztah k městu a škole - řada z nás
už je dávno mimo tuto lokalitu, nicméně - rádi se vracíme a rádi se setkáváme.
Srdečně zdravím a přeji Vám vše dobré.Václav Pelouch
Na svém posledním setkání se organizátoři akce „opatrně“ zmínili, že možná za pár let
se opět pokusí podobné setkání zajistit. Takže možná „brzy“ opět v Plané na shledanou.
Jiří Kalaš

Cestujeme za poznáním i za kulturou
Naše organizace – Svaz tělesně postižených- pořádá od roku 1995 poznávací zájezdy.
Bývá jich každoročně šest, letos sedm. Můžeme si to dovolit jen díky štědré dotaci z rozpočtu
města Planá. Členové platí jen malé jízdné. Snažíme se, aby to byly zájezdy s různorodou
tématikou a aby byly vhodné pro účastníky vyššího věku se zdravotními problémy.
Dubnový zájezd byl do klášterního muzea v Mariánské Týnici, v Rakovníku jsme si
prohlédli synagogu a galerii V.Rabase a zájezd jsme zakončili na hradě Krakovci.
V květnu jsme jeli na zámek v Mníšku pod Brdy, prošli jsme se po hrázi Štěchovické
přehrady a poprvé jsme zařadili i trochu techniky, s průvodcem jsme si prohlédli zařízení
vodní elektrárny Slapy.
V červnu jsme byli v Divadle J.K.Tyla v Plzni. Byla to nesmírně působivá inscenace
opery G.Verdiho Nabucco. To byl velmi silný zážitek.
Červenec – každý rok zajedeme do některého kouta Šumavy. Letos to byly Kašperské
Hory, nově otevřená botanická zahrada v Prášilech, skleněný oltář a křížová cesta v Dobré
Vodě. Nedostali jsme se na rozhlednu v Javorníku, zdržela nás malá dopravní nehoda.
V srpnu jsme byli na květinové výstavě v Čimelicích, můžeme vřele doporučit. Do
tohoto zájezdu jsme ještě zařadili hrad Zvíkov. Procházka po Písku a návštěva cukrárny u
kamenného mostu přes Otavu – to byl moc příjemný závěr.
Zájezd v září patřil Praze. Národopisná expozice v letohrádku Kinských v krásném
parku na úpatí Petřína, působivé prostředí Národního divadla, moderní balet na hudbu
B.Smetany, A.Dvořáka, L.Janáčka, B.Martinů a k tomu prosluněný den začínajícího podzimu
– dobře jsme si to užili.
Letošní sezónu uzavřeme 27.října v akvaparku ve Františkových Lázních. Tento
zájezd bude určen především těm členům, kteří ze zdravotních důvodů se nezúčastňují
náročnějších zájezdů.
Na takovéto zájezdy jezdíme tedy už 12 let. Znásobíme-li toto číslo šesti, zjistíme, že
naši členové vyjeli za krásami naší země přibližně 72x.
Jedním z důvodů, proč se na zájezdy těšíme, je jejich pohodovost. Spřátelíme se,
popovídáme a na chvíli zapomeneme na nemoci a ostatní problémy našeho věku. Mnohou
hezkou chvíli jsme již na nich prožili.
Livie Kožinová

Výpověď o tom, jak proměnit všední dny na sváteční
Již mnoho let se hovoří o tom, že kina jsou instituce, které nemohou v dnešní
technické době přežít. Mladý divák nestojí o příběhy na filmovém plátně. Tak se promlouvá
ústy mnoha odborníků a mnozí této „pravdě“ začínají nejen věřit, ale především v kinech
propadají poraženeckým náladám.
Ale ne všude „hází pomyslnou flintu do žita“. Například v Ostrově nad Ohří probíhal
v letošním roce už 39. DĚTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL OTY HOFMANA.
U nás v Plané jsme s trochou závisti pokukovali do dílny „ostrovanů“ a hledali
možnost, jak kousek toho kouzelného prostředí přenést k nám. A vše vyřešila náhoda a jeden
telefonát s paní Ilonou Hálovou. Domluvili jsme se velmi rychle, že i v Plané může
proběhnout SATELITNÍ PŘEHLÍDKA z Ostrova. Mohli jsme si vybrat klasické filmy a TV

filmy, které byly v letošním roce tématicky zaměřeny na díla, kde hlavní roli měly děti a
zvířátka.
Díky pochopení paní Lenky Vivodíkové se začal rodit první program, který se
několikrát upravil a změnil s ohledem na požadavky vedení škol. Nakonec jsme předložili
tento program plánským dětem, jejich rodičům, ale i všem zájemcům o film. Po dva říjnové
dny jsme nabídli pestrou mozaiku z programu v Ostrově a plně jsme využili nabídky
televizních filmů, které jsme díky našemu vybavení umožňujícím DVD projekci mohli
realizovat ve velkém sále PLÁNSKÉHO BIOGRAFU. Posuďte sami, že nabídka byla
opravdu zajímavá:
100 + 1 princezna

(režie: Jaroslav Hanuš, scénář: Egon Tobiáš)

Škola na výsluní (režie: Miroslav Balajka, námět a scénář: Eva Pelantová, Ivo Pelant,
Zdena Svobodová)
Ratatouille - O komickém učni a dceři cukráře (režie: Pavel Jandourek, scénář: Alena
Bartošíková)
Trápení (Režie: Karel Kachyňa)
Program byl připraven a tak se začaly řešit organizační otázky . Znovu se ukázalo, že
úspěch každé akce je zaručen v případě, že se kolem objeví lidé, kteří chtějí a umějí přiložit
pomocnou ruku. V našem případě to byl především Jan Teplík, který bez dlouhých řečí
dovede organizačně rozmotávat „klubíčko problémů“ tak bravurně, že se v průběhu několika
dnů odstraní každá překážka, která by mohla PŘEHLÍDKU ohrozit.
Naplno se rozjela druhá etapa přípravy. Děti pod vedením paní Vivodíkové a kolegyň
ZŠ náměstí začaly připravovat výtvarné práce, které se staly součástí výzdoby v prostorách
kina. Mladí „fotografové“ se zúčastnili soutěže, kterou vyhlásili pořadatelé z Ostrova a zaslali
tam své fotografie (5.místo ze stovky fotografií je opravdu úspěch - Milanu Hiršovi
gratulujeme!). V kině se připravily tiskové materiály a vyrobil se letáček, hlasovací lístky,
vstupenky na jednotlivá představení .
Dva dny se měnilo předsálí kina ve velkou výstavní síň. Dětské práce se staly součástí
PŘEHLÍDKY a aniž bychom tušili, tak došlo k zajímavé změně. Prostředí kina se stalo
„majetkem“ dětí. Už to nebylo prostředí, kde je pro ně něco připravováno, ale právě děti si
připravily své prostředí pro svůj FESTIVAL.
Ve škole se o filmech a účasti mluvilo od rána do pozdních odpoledních hodin a tak se
nedočkavě očekávalo první uvedení filmu pro malé diváky ze škol. Před vlastním promítáním
jsme se všemi v zaplněném sále kina domluvili, že dnes nejsou obyčejnými diváky, ale stávají
se „důležitými porotci“, kteří o tom, jaký film je, rozhodnou po představení svým hlasem,
který odevzdají do krabičky „ANO“, nebo do druhé s označením „NE“. Již při prvních
obrázcích na plátně a prvních reakcích jsme zjistili, že máme před sebou jiného diváka. Byl to
aktivní a pozorný divák, který po promítání sám od sebe vyjádřil svou spokojenost bouřlivým
potleskem.
Spadl nám kámen ze srdce, protože jsme si uvědomili naše společné vítězství.
Odpolední a všechna další promítání měla stejně kouzelnou atmosféru a úspěch byl i v tom,
že nám například „třeťáci“ věnovali kresby k uvedenému filmu Jaroslava Hanuše 100+1
princezna.
Jak dopadlo hodnocení? Tady se opět stalo něco, s čím jsme vůbec nepočítali. Nejvíce
se líbil TV film O kominickém učni a dceři cukráře. V jednom rozhovoru odpověděl režisér
Pavel Jandourek na otázku O čem pohádka bude? „My říkáme, že to je pohádka, ale na

druhou stranu to pohádka není. Sice tam vystupuje taková zvláštní babička, ale nedělají se
tam žádné čáry. Je to vlastně takový romantický, baladický, vánoční příběh. Pro děti i pro
dospělé. Hlavní postava je kominík Tomáš a je to celé o popelu a tak trošku to připomíná
Popelku. Je to příběh o kominickém učni, který je chudý a nešťastný a nakonec, tak jak to má
v pohádce být, se vše v dobré obrátí. Protože je jim teprve patnáct, tak to nebude žádná
dospělácká láska." Je dnešní divák, kterému předkládáme velké množství násilí a krutosti,
ochoten přijmout podobný film? Odpovídáme, že ano. Děti, od těch nejmenších, až po
„dospěláky“ i rodiče seděli a se zájmem sledovali příběh plný citu a lidskosti.
Známkovalo se jako ve škole a tak nejlepší známkou je jednička, která se ale pro
rozlišení musela psát na desetinná místa.
Hodnocení: O kominickém učni a dceři cukráře - 1,1
1,2 100+1 princezna - 1,4

Škola Na Výsluní (1. a 2. díl) -

V pátek večer se končilo představením filmu Trápení pro členy Filmového klubu.
Všichni, kteří se po dva dny snažili připravit dokonalou atmosféru mimořádné filmové
a televizní akce, si slíbili, že určitě se budou k práci s dětským filmovým divákem vracet.
A dětský divák? Docela určitě byl hrdý i na to, že teprve v sobotu budou vidět děti z
celé ČR první díl seriálu Školy Na Výsluní, ale oni už viděli i díl druhý a nedočkavě budou
čekat na další díly. Ovšem už jen u televizních obrazovek.
K další práci nás zavazuje i to, že pořadatelům chodili děkovat rodiče za sebe i své
„ratolesti“. To je příjemná odměna a je adresována i všem pracovníkům České televize,
režisérům, hercům i dobrému kolektivu v Ostrově nad Ohří. Také jsme rádi, že víme, že
Ostrov je u Karlových Varů a netvrdíme, že je na Moravě, jak to psala jedna novinářka v
loňském roce a také jsme rádi, že víme, že Zdeněk Zelenka dostal letos cenu za svou tvorbu
pro děti a že to nebyl Petr Zelenka, jak zase napsala ČTK letos. Myslíme si, že jsme dokázali,
že film máme o trochu více rádi, než mnozí, kteří o něm rádi píší. Někdy i se značným
pohrdáním.
Tak tedy brzy zase u dobrých filmů na viděnou v PLANÉ.
Jiří Kalaš, PLÁNSKÝ BIOGRAF

Všichni účastníci Dětského filmového festivalu, který byl zatím ojedinělou akcí tohoto
druhu, jistě pochopili, že ten největší dík patří právě panu Jiřímu Kalašovi. Děkujeme a těšíme
se na další společnou akci.
Pracovnice DDM

GO kurz - ZŠ Planá ,náměstí Svobody
Ve dnech 6.-7. září 2007/2008 byl zrealizován dvoudenní výjezd žáků 6. ročníků v
podobě GO kurzu. Smyslem tohoto pobytu mimo školu je podpořit procesy seznamování a
zkvalitnění vzájemných vztahů. Jedná se o situaci, kdy děti dozrávají do věku, kdy končí
období bezvýhradné příchylnosti k dospělé autoritě - rodiči, učiteli a kdy se dynamizují
procesy vlastní autonomie (Já a svět kolem mě).
Tato akce v samém úvodu školního roku významně napomohla urychlení sbližovacích
procesů žáků, zejména v případech žáků, kteří do 6. ročníku přišli z okolních škol. Aktivity
probíhající mimo školu pozitivně podpořily integraci těchto dětí do již dříve zformovaného
třídního kolektivu.

Akce proběhla v nedalekém Brodě nad Tichou, který nám poskytl ideální podmínky
pro realizaci kurzu. Děti byly ubytovány v místním zrenovovaném sálu kulturního domu.
Toto mělo obrovskou výhodu v tom, že si děti vyzkoušely pobyt v padesátičlenném kolektivu
v omezených prostorech,což připomínalo podmínky například při evakuaci. Místní hostinská
se pak postarala o jejich stravu. Je třeba ji pochválit za to,jak se svého úkolu zhostila.Jídlo
bylo chutné,což děti svými přídavky potvrzovaly. Je třeba je pochválit za to, s jakou ochotou
se hrnuly do příprav ke stolování a k údivu mnohých maminek i do úklidu a mytí nádobí.
Místní hřiště nám pak dobře posloužilo k realizaci sportovních aktivit zejména zátěžových,
nastavených na vzájemnou spolupráci a pomoc v kolektivu, podporu slabšího a hlavně k
zjištění svých dovedností.
Zážitkem pro ně byla i noční hra, která probíhala v tajemném okolí místní fary, kostela
i hřbitova.Druhý den byla již na některých znát únava, na kterou však během dopoledních
aktivit zapomínaly.Pěší túra zpět do Plané většině pak určovala ráz sobotních aktivit – spaní a
ležení. Nicméně v pondělí byly zase děti plné elánu a jely by znovu.Tentokrát bych s tímto
kolektivem jela ihned znovu nejen já, ale i třídní 6.A p. uč. Ečer i školní psycholog Milan
Pfeifer, který mi byl pomocníkem při posuzování jejich reakcí, při hodnocení vztahů mezi
dětmi i vyhledávání případných i vztahových problémů. Všechny děti byly báječné, znovu
nás dokázaly překvapovat svou bezelstností, nadšením pro hru, svou vynalézavostí a
upřímností.
Význam GO-programu ocenilo i 8 nových žáků, kteří si postavení v nových
kolektivech teprve budují. Myslím, že se atmosféra školních kolektivů výrazně zlepšila, a
tudíž akce měla smysl.
Jana Seidlerová, školní metodik prevence

První krůčky jsou za námi
Ve školním roce 2007/2008 byly na naší škole otevřeny dvě třídy prvňáčků. Třídní
učitelkou 1. A je Mgr. Gabriela Provazníková, třídní učitelkou 1. B je Mgr. Renata
Sedláčková. Bylo přijato celkem 42 žáků, 18 dětí dostalo odklad školní docházky.
Po uplynulém měsíci se děti pomalu přizpůsobují školnímu režimu, který je velmi
odlišný od toho, na který byly zvyklé v MŠ. Přestože se mezi sebou některé děti znaly,
zvykají si také na nový kolektiv, ale i na nové paní učitelky a v neposlední řadě na prostředí
školy.
Touha po vědění a poznání je u prvňáčků očividná, všichni se rádi a aktivně do
výuky zapojují. Nedílnou motivací je nejen prostředí třídy, ale i učebnice a krásné pracovní
sešity zakoupené školou.
Prvňáčci mají možnost chodit do školní družiny, stravovat se ve školní jídelně, která
se nachází v budově školy, a navštěvovat zájmové kroužky nabízené DDM.
Nutno podotknout, že je mezi dětmi nemalé procento těch, které neumí správně
vyslovovat všechny hlásky. V tomto směru je třeba apelovat na rodiče, aby řečové schopnosti
svých dětí nezanedbávali.
Na závěr vyslovme přání, aby se dětem nové formy práce programu Přátelská škola
líbily a píle a chuť do učení je neopustily.
Mgr. Gabriela Provazníková

Okresní kolo v přespolním běhu družstev.
Dne 16.10. se naši žáci a žákyně zúčastnili Okresního kola v přespolním běhu v
Tachově.
Skvělého úspěchu dosáhlo družstvo mladších žákyň ve složení: L. Kralovičová, V. Černá, M.
Křížová, D. Bohuňková a L. Tonková, které ve své kategorii zvítězilo a postupuje do
krajského kola. Družstvo mladších žáků skončilo na výborném druhém místě. Družstva
starších žáků a žákyň obsadila shodně sedmé místo.
A. Schreilová, ZŠ Planá náměstí

Vzpomínka
21.listopadu to budou dva roky, co nás opustil Vláďa Zděnek. Vzpomeňte společně
s námi všichni, co jste ho znali a měli rádi, dobrého kamaráda, šikovného řemeslníka.
Rodina

Dušičková setkání na hřbitovech – modlitby za zesnulé
Pátek 2.11. v 15 hod. Pístov, 16.00 hod. Chodová Planá, 17.00 hod. Planá
Sobota 3.11 v 9.30 hod. Domaslav, 10 hod. Lestkov, 11 hod. Vysoké Sedliště + mše
sv., 12 hod. Michalovy Hory, 13 hod. Boněnov – poutní mše sv. Všech svatých na
návsi, 14.30 hod.Svojšín
Neděle 4.11 v 10.45 hod. Chodský Újezd + mše sv., 15.15 hod. Zadní Chodov + mše
sv.,16.30 hod. Broumov (německý hřbitov)
Jména vašich blízkých rádi budeme při společné modlitbě číst, pokud nám je dodáte,
či se svojí modlitbou můžete přidat.

Změna pořadu setkávání katolíků v Plané a okolí!!! (od listopadu 2007)
Po - 18 h - Chodová Planá (modlitební společenství) Út - 15 h - Planá (fara) - Charita,
16 h - modlitby matek 17 h - mše sv. v kostele Čt - 15 h - Chodský Újezd - modlitba v kostele
So - dle dohody akce s mládeží a mše sv. v Brodu, Vysokém Sedlišti a na Svaté Anně.
Nedělní mše sv.: 9,00 h - Planá, 11,00 h -Chodský Újezd, 14,00 h - Chodová Planá 15,30 h Zadní Chodov
kontakt: 607 202 127, e-mail: sasajara@seznam.cz (P.Mgr.Jaroslav Šašek)

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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