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Všem našim čtenářům i jejich rodinám přejeme, aby v pohodě a bez
zbytečných stresů prožili letošní adventní čas a krásné Vánoce v kruhu svých
nejmilejších, blízkých i přátel.

Zprávy z města
V tomto čísle zveřejňujeme usnesení z 9.jednání Zastupitelstva města Planá.
V listopadu zastupitelé nezasedali, sejdou se na 10.jednání ve středu 12.prosince 2007.

Úřední hodiny v pondělí 31.12.2007
V pondělí 31.prosince 2007 jsou úřední hodiny na Městském úřadu v Plané od 7 do 12
hod.

Dálniční přivaděč konečně v provozu
Dne 9.listopadu byl slavnostně uveden do provozu dálniční přivaděč, jehož úkolem je
odvádět automobilový provoz směřující od Chebu k dálnici a opačně mimo město.
Zprovozněna byla současně i lávka pro pěší a cyklisty vedoucí ze sídliště Fučíkova přes
přivaděč do Jateční ulice. Díky přivaděči došlo k významnému odlehčení Nádražní ulice, na
což její obyvatelé netrpělivě čekali. Bohužel, někteří řidiči (i kamiónů) jezdí po paměti a mají
cestu přes Nádražní ulici tak vžitou, že si ani nevšimli nového značení, které je navádí na
obchvat.
Doufejme, že i jim během doby dojde, kudy mají nyní projíždět.
Ing. K.Vrzala, starosta

Kam letos pro vánoční stromek a kapra?
Vánoční stromky bude prodávat p. Bláha v prodejně Bumerang od 5.prosince ve
všední dny od 9 do 17 a v sobotu od 9 do 11.30 hod. Nabízet bude smrky, stříbrné smrky,
jedle a borovice.
Kapry budou prodávat rybáři na plánských sádkách od pondělí 17.prosince až do
neděle 23.prosince vždy od 8 do 15 hod.

Výroční schůze STP
Plánská místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR o.s. zve své členy na
členskou schůzi. Koná se v pátek 7.prosince 2007 od 15.00 hod. v jídelně SOU Planá (naproti
nemocnici). Na programu je stručná rekapitulace roku 2007, taneční vystoupení dětí z DD
Planá, posezení s hudebním doprovodem a volná zábava. Občerstvení zajištěno, vítáme
dobrou náladu a nápady pro naši práci.

Historie lesní i válečná
V podatelně městského úřadu je možné zakoupit 2 publikace. Autorem té první s názvem Lesní historie je pan Josef Langáš.
Čtenář se v ní dočte o tom, jak se odedávna hospodařilo s lesními porosty se zaměřením na lesy v okolí Plané, i o historii města. Publikace
stojí 200 Kč. Autorem druhé publikace s názvem Třebel – obraz krajiny s bitvou je Václav Matoušek. Publikace pojednává o dějinách
třicetileté války, o účasti švédské armády v této válce se zaměřením na oblast západních Čech, největší část pak je věnována bitvě u
nedaleké Třebele. Zajímavě a podrobně je zde popsán historický vývoj Plánska a Bezdružicka od pravěku až do současnosti a čtenář zde
najde řadu dalších zajímavých informací vztahujících se k regionu. Publikace stojí 250 Kč. Obě zmíněné knihy by mohly být vhodným
vánočním dárkem, tak neváhejte.

Bylinkářství BONKA oznamuje …
Vážení čtenáři, oznamujeme vám, že od 2.prosince t.r. se náš krámek Bylinkářství
BONKA přestěhoval z domu čp. 11 do domu čp. 52 (zelený dům nalevo od obchodního
domu). Doufáme, že zde budete spokojeni, protože v nových větších prostorech bude také
rozšířen sortiment zboží. Prodej bude zahájen společnou vánoční výstavou s Domem dětí o
první adventní neděli 2.prosince. Přijďte určitě – podívat se, nakoupit pro sebe i své nejmilejší
a posílit se do vánočního shonu dobrou medovinou - budeme se na vás těšit. Věříme, že
zůstanete našimi dobrými zákazníky nejen letos, ale i v roce 2008 (a dalších), do kterého Vám
přejeme hodně zdraví, spokojenosti a všechno jen to nejlepší.
BONKA

Hezké sváteční dny…
Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu v Plané přeje všem občanům Plané a
zahrádkářům zvlášť hezké prožití vánočních i novoročních svátků a v roce 2008 hodně zdraví,
spokojenosti a pěstitelských úspěchů. V roce 2008 připravuje naše organizace pro zahrádkáře
i pro veřejnost výroční členskou schůzi, odbornou přednášku, zahrádkářský ples v Tachově,
okresní výstavu ovoce, zeleniny, květin, bonsají a kaktusů a moštování v plánské moštárně.

Setkání s Mikulášem, čerty a anděly …..
tentokrát trochu jinak. Zveme všechny děti i rodiče do Hornického muzea, kde se
mohou setkat s Mikulášem, čerty a anděly. Připravili jsme pro Vás také malou čertovskou
diskotéku a pokud najdete odvahu k setkání s čerty a Mikulášem, čeká Vás odměna. Těšíme
se na všechny ve středu 5. prosince 2007 od 16 do 18 hod. před Hornickým muzeem v Sadové
ulici.
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč, čertíci, andělíčci a permoníci mají vstup zdarma.
Lenka Vivodíková DDM Planá

Blíží se čas vánoční

Už se stalo tradicí, že před školou Na Valech se rozsvítí stromek a
zazní vánoční písně a koledy.
Dovolujeme si Vás pozvat na předvánoční zastavení ve středu 19.12. v 17.00 hodin.

Žáci a učitelé si pro Vás kromě vlastního vystoupení připravili i občerstvení a drobné dárky
pro potěšení.

Město Planá Vás zve na rozloučení s rokem 2007
I letos se bude na náměstí Svobody v Plané konat rozloučení se starým rokem a
přivítání roku nového. Program bude následující: od 22.30 – 24.00 hod. reprodukovaná hudba
( zajistí skupina Erion ), 24.00 - 0.15 hod.společný přípitek a přivítání nového roku, 0.15 0.30 hod. slavnostní ohňostroj, 0.30 - 2.00 hod.reprodukovaná hudba, volná zábava. Oslava se
koná za každého počasí!

Kalendář Planá Bogen
Vážení rodiče, přátelé školy! Máme pro vás vánoční překvapení!
Na stránkách plánského měsíčníku jsme už několikrát veřejnost informovali o
navázání a skutečném udržování fungujících přátelských vztahů s školou z německého
Bogenu. Dnes nebudu vyjmenovávat řadu společných akcí, výměnné pobyty, koncerty apod.,
dnes Vám chci představit kouzelný výsledek společné několikaměsíční práce.
KALENDÁŘ 2008 KALENDER vznikl na základě výtvarných prací žáků školy na
náměstí v Plané a žáků bogenské školy. Výkresy, malby i kresby, keramické objekty či
fotografie shromažďovali učitelé výtvarné výchovy a vedoucí výtvarných kroužků obou škol.
A když vybrali ty nejlepší práce z nejlepších (zkuste si představit, jak je to těžké), 12 z každé
školy, byl vytvořen základ pro malý školní mezinárodní kalendář.
Každému měsíci v roce jsou věnovány 2 stránky: horní celou pokrývá velký obrázek,
spodní obsahuje kalendárium v češtině, němčině a angličtině , menší obrázek z druhé školy a
logo sponzora. U všech obrázků je vždy uvedeno jméno, věk autora a škola.
Ale dost popisu! Je potřeba to vidět na vlastní oči! Pokud ještě nemáte kalendář na
příští rok, nebo uvažujete o vhodném dárku pro babičku, právě jste dostali nabídku.
Abyste nekupovali zajíce v pytli, najděte si elektronickou podobu kalendáře na
stránkách školy (www.zsplananamesti.cz) a dobře se podívejte. Třeba zrovna vy tam objevíte,
jak máte šikovné dítě.
K dostání v kanceláři školy na náměstí, v prodejně květin Bonka vedle bufetu a v
nové bylinkové lékárně Bonka naproti škole vedle zeleného domu, cena 100,- Kč.
Jsou mezi námi – poděkování sponzorům
Abychom mohli kalendář dovést až do konce, oslovili jsme plánské podnikatele.
Velmi příjemné bylo zjištění, že kromě dvou výjimek jsme byli přijati vstřícně a s
porozuměním.
Každý se podílel podle svých možností a podle svého rozhodnutí, a tak jsme nakonec
získali velmi pěknou částku. Rádi bychom, aby plánští spoluobčané věděli, kdo se v dnešní
náročné době nebojí dobrých skutků.
Sponzory uvádím v pořadí , jak byli oslovováni: Květiny Bonka H. Zimáčková,
Drogerie Fialka I. Fialová, Lékárna Pod věží Mgr. I. Tomášková, Rybí restaurace M. Staněk ,
Květinářství J. Vodičková, VF auta J. Faflík, Železářství V. Zdvihal, Broker Consulting, a.s.
P. Sovková, Junger s.r.o. Ing. P. Žižka.
Ještě jednou všem moc děkujeme.

ZŠ Planá, nám. Svobody

PC lekce na SOU Planá - prosinec
Tabulky Excelentně 6. 12. 2007
Tvorba tabulek a používání Excelu pro začátečníky.
Psaní bez problémů 13. 12. 2007
Odstranění problémů při zpracování textu na počítači.
Začátek vždy od 14:15 v učebně VT v budově školy u kostela. Prosím přezůvky.
Veřejnost 60 Kč, pracovníci škol zdarma.
www.souplana.cz/skoleni

kansky@souplana.cz

Nové objekty na průmyslové zóně
Průmyslová zóna je určena k výstavbě a provozování průmyslových objektů. Město
zde připravilo pozemky a zajistilo k nim již v roce 1997 přívod inženýrských sítí (kanalizace,
voda, elektřina, plyn). Ke zatraktivnění naší průmyslové zóny pro podnikatele dochází také
jistě díky novému dálničnímu přivaděči, který vede bezprostředně kolem.
Jako první postavila svůj objekt v průmyslové zóně firma Matsushita.
V tomto roce byla postavena provozovna firmy MASTERFLEX Česko, s.r.o. Planá.
Uvedená firma koupila pozemek od firmy Maco Color. Ta před časem koupila tento pozemek
od města. Nezvládla ovšem realizaci svého záměru a tak pozemek se souhlasem města
prodala firmě MASTERFLEX. Pozemek má výměru cca 5000 m2. Firma na něm vybudovala
halu o rozměrech 60 x 20 m včetně hygienického zázemí a odpočinkové místnosti pro
zaměstnance, dále dvou místností pro kanceláře. Uvnitř areálu je parkoviště vydlážděné
zámkovou dlažbou. Objekt je vybaven retenční a protipožární nádrží. Celý areál je oplocen a
napojen na dálniční přivaděč.
Stavba probíhala velmi rychle. Dne 14.8. bylo vydáno stavební povolení a 9.11.
proběhla kolaudace. Na stavbě se podílely místní firmy, koordinoval ji ing. Šitera.
Firma MASTERFLEX se zabývá výrobou hadic a potrubí pro pevná, tekutá i plynová
média. Ve dvojsměnném provozu zaměstnává 32 pracovníků. Firma má ovšem v úmyslu dále
rozšířit svůj provoz.
V letošním roce bylo vydáno stavební povolení firmě PHYSIO CARE MEDICAL. Na
jaře příštího roku zde má tato firma začít stavět svůj objekt na pozemku o výměře cca 6200
m2. Firma se bude zabývat výrobou různého léčebného materiálu pro lázeňské potřeby. Půjde
především o sáčkování rašeliny. Zaměstnávat bude do 50 zaměstnanců.
Jistě nemusím vysvětlovat, jak je důležité, aby v Plané byly budovány nové
průmyslové objekty. Proto se také město snaží průmyslovou zónu rozšiřovat a proto také žádá
Pozemkový fond ČR o převod dalších pozemků, což ale bohužel není jednoduchou
záležitostí.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Malá Bretaň ve středu Evropy
Bretaň, krásný západní cíp Francie, určitě každého zaujme svojí tajemnou historií a
drsnou krásou. U velmi starých kamenných kostelů často vidíme kamenné plastiky – kalvárie,
znázorňující utrpení Krista. Když jsem měl to štěstí a mohl tento kraj projet, připadala mi ta
místa povědomá, ačkoli jsem tu byl poprvé. Začalo mi svítat. Okolo Plané máme mnoho
kamenných památek, které velmi připomínají ty krásné bretaňské. Jsou to kříže a sochy
kameníka Georga Böhma, který tvořil v polovině 19.století. Tento umělec žil ve Studánce a
byl pouhým kameníkem, který umění nikdy nestudoval a také do světa se nedostal. Přesto
nám zanechal velké množství kamenných barokních soch a křížů, které najdeme od Domažlic
až po Mariánské Lázně. Kříže jsou velmi monumentální, vysoké kolem 5 m, z kvalitní místní
žuly, bohatě zdobeny motivy barokních reliéfů. Mnohdy je však ani nevnímáme, protože jsou
obrostlé stromy, zašlé a nenápadné. Při bližším pohledu však musíme smeknout před tou
kamennou krásou. Chceme-li si udělat kolem Plané malý „bretaňský“ okruh, pojedeme
silničkou na Chodský Újezd - kdysi Svatý Kříž. Hned za odbočkou ze silnice na Tachov
uvidíme po pravé straně silnice první kříž .Tak jako většina ostatních je značně poškozen a
chybí mu část původních plastik. V Horní Jadruži na návsi najdeme ve velmi dobrém stavu
krásnou sochu sv.Jana Nepomuckého - opět Böhmův rukopis včetně charakteristických hlav
andílků. Kousek nad sochou je druhý kříž s letopočtem 1836. Před Chodským Újezdem se po
levé straně silnice skrývá mezi stromy třetí kříž. Ten není v dobrém stavu, ale kdosi se ho
v minulosti snažil zachránit stažením ocelovými obručemi. V Chodském Újezdě najdeme na
hřbitově čtvrtý kříž, který není tak zdobný, zato se na něm zachovala velká plastika litinového
Krista, ta zřejmě zdobila i ostatní kříže. U hřbitovní zdi jsou krásná boží muka s letopočtem
1842. Ve vsi před domem č.57 proti hospodě se nachází starší boží muka s letopočtem 1694.
Vraťme se však k Böhmovi a pokračujme po silnici směrem na Zadní Chodov. Za vesnicí po
levé straně silnice je mezi vzrostlými stromy skryt pátý kříž. Ze Zadního Chodova odbočíme
na Kyjov. Na návsi mineme sochu Jana Nepomuckého, která ale z Böhmových
rukou nepochází, pokračujeme kolem statku na polní cestu a zde nalezneme torzo šestého
kříže. Ten je na naší cestě posledním. Viděli jsme však jen malou část z díla tohoto
pozoruhodného a dlouho neznámého umělce a jeho pokračovatelů. Celkový počet těch
krásných pozdně barokních soch a křížů se v této krajině blíží ke stovce.
M. Antropius

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na prosinec 2007:
2.12.

Adventní koncert spojený s rozsvícením vánočního stromu na nám. Svobody.
Vánoční písně a koledy bude hrát a zpívat dechová hudba Chodovarka.
Nám. Svobody v Plané, začátek v 17.00 hod.
V zeleném domě vedle spořitelny bude otevřena prodejní výstavka vánočního
zboží!

5.12.

Zájezd do Komorního divadla v Plzni na činohru Celebrity s. r. o.
Odjezd autobusu v 17.30 z AN Planá

8.12.

Vánoční koncert skupiny Wyjou. Kostel sv. Petra a Pavla, začátek v 17.00

hod.
Vstupné dobrovolné.
13.12. Soutěžní odpoledne pro učně SOU Planá. Sál MěKS Planá, začátek v 16.00
hod.
15.12. Celodenní zájezd do Prahy na výstavu Albrecht z Valdštejna a jeho doba.
Možnost rodinných a skupinových slev ! Doprava autobusem zajištěna.
Zájemci,
hlaste se nejpozději do 10.12. na MěKS Planá, tel. 374 794223, 603788954.
23.12. Vánoční koncert spojený s předáním Betlémského světla.
Zpívat bude Smíšený pěvecký sbor z Tachova. Kostel Nanebevzetí P. Marie v Plané, na
programu vánoční mše J.J.Ryby, začátek v 15.00 hod. Vstupné Kč 40,-

31.12. Silvestrovské posezení s plánskou romskou hudební skupinou.
Sál MěKS Planá, začátek ve 20.00 hod. Vstupné Kč 40.
Rozloučení se starým rokem na náměstí Svobody

Prosinec v Muzeu Českého lesa v Tachově
1.12. v 15 hod. vernisáž výstavy My jsme holky šikovný -práce členů keramického
kroužku při ZŠ Rozvadov.
2.12. v 17 hod. 1.adventní koncert. Účinkuje Tachovský ženský sbor, průvodní slovo
na téma vánočních tradic PhDr.Markéta Novotná.
6.12. v 17 hod. pořádá město Tachov v muzeu v rámci kampaně Tachov město stromů
vernisáž výstavy Stromy a mystika. Výstava se ve fotografiích a textech zabývá stromem jako
nositelem mystického a symbolického poselství. Úvodní slovo na téma památné stromy
Tachovska: RNDr.Pavel Řepa.

Dům dětí a mládeže se hlásí
V únoru letošního roku byla v Plané založena pod hlavičkou DDM Planá šachová přípravka
pro žáky prvních a druhých tříd.Počáteční neúspěchy v krajských turnajích mladé šachisty
neodradily a jejich výkonnost začíná stoupat.Pomohla k tomu i účast na Letním šachovém
táboře v Kunovicích na Šumavě, i účast na víkendovém soustředění na Babyloně u Domažlic.
A tak již první podzimní turnaje daly zapomenout na jarní neúspěchy a několik posledních
míst.
Nejvíc potěšující je ale nebývalý zájem o šachy mezi plánskými dětmi.Od září má Šachový
klub DDM Planá 28 členů, což jej zařadilo co do počtu dětí na druhé místo v kraji,hned za

Klatovy.Nyní trénují ve třech skupinách pod vedením trenérů Hrabáčka a Zítka.Rozkvětu
šachu v Plané si všimli i šachoví funkcionáři a DDM Planá byl pověřen pořádáním třetího
turnaje z pětidílného seriálu Klatovská věž, určeného začínajícím šachistům.Už to je vysokým
oceněním práce s mládeží v Plané.Turnaj se uskuteční v lednu příštího roku.Ovšem ještě v
prosinci DDM Planá uspořádá okresní kolo přeboru čtyřčlenných družstev základních škol,do
kterého
vyšlou
plánské
školy
5
družstev
mladších
žáků.
A přestože se ze šachového hlediska jedná o velmi krátkou dobu,je již patrný výkonnostní
vzestup.Dva pokročilejší žáci,Martin Bruna a Matouš Pilný nastupují v družstvu dospělých v
okresním
přeboru
družstev.
V listopadu se v Domažlicích uskutečnil první ze šesti turnajů seriálu AMPER v
rapidšachu.Jedná se o krajský přebor.Při účasti padesáti šachistů se plánští Roman Miklas,
Denis Borek a Martin Kubát umístili ve třetí desítce kategorie chlapců H10.Dívky Kristýna
Zítková a Kateřina Petříková obsadily první dvě místa v kategorii D10, přičemž prvně
jmenovaná
vyhrála
i
kategorii
D12.
V sobotu se uskutečnil první turnaj seriálu Klatovská věž v Klatovech.Planou zastupovalo
dívčí trio Zítková,Petříková a Ivanka Vančurová,pro kterou to byl první turnaj v životě.
Rozhodně skončil obrovským úspěchem, když mezi 51 účastníky obsadila s pěti body ze
sedmi partií Zítková desáté místo, Vančurová se 3,5 body 27.místo a se stejným počtem bodů
Petříková
30.místo!
V sobotu 24.11. se uskuteční druhý AMPER,tentokrát v Tachově.A tam se chystají všichni
plánští šachisté. Pro více než polovinu z nich to bude první turnaj! Držme palce!!!
Vedoucí šachového kroužku S.Zítek

Prodejní vánoční výstava
Letos jsme opět pro vás připravili prodejní VÁNOČNÍ VÝSTAVU. Tentokrát vás
zveme do bylinkové lékárny, která se přestěhovala do zeleného domu vedle spořitelny.
Výstavu zahájíme první adventní neděli 2. 12. 2007 ve 14 hodin. Potrvá do soboty 8.12. 2007.
Otevřeno bude od pondělí do soboty vždy od 8.30 do 18.00 hod. Přijďte si koupit
dárky pro své blízké, vánoční dekorace, přáníčka, keramiku, adventní věnce, medovinu,
kalendář na rok 2008, …. Novinkou budou Výtvarné dílny, které budou probíhat
v odpoledních hodinách celý týden.
Lenka Vivodíková DDM Planá

Dětský vánoční filmový festival
Pro malé i velké pořádá KINO Planá a DDM Planá od 17. prosince až do 21. prosince
2007.
Program:
Pondělí 17.12. 2007 Vystoupení dětí Dětského domova Planá, prezentace fotografií
z akcí Dětského domova, film: Dva lidi v ZOO
Úterý 18.12 2007
školních akcí,

Výtvarná dílna - vánoční dárky, prezentace fotografií ze

film: Ať žijí duchové

Středa 19.12.2007
DDM

Výtvarná dílna – vánoční dekorace, prezentace – videa kroužků

film: Terezu bych kvůli žádné holce neopustil
Čtvrtek 20.12.2007

Výtvarná dílna – vánoční dekorace, prezentace fotografií ze školních akcí, film:
Krakonoš a Lyžníci

Pátek 21.12.2007

Vánoční diskotéka, film: Páni kluci

Celý program proběhne v kině vždy v 16.30 hod. Vstupné na každý film je 5 Kč.
Každý den po skončení filmového představení proběhne losování vstupenek o drobné
milé dárky. Neseďte doma, přijďte se pobavit nebo si něco vytvořit.
Celý týden budete mít možnost si v kině zakoupit malé občerstvení nebo jen tak
posedět u vánočního čaje.
Lenka Vivodíková DDM Planá

ADVENT

VÁNOCE

Bez televize, ale s Ježíšem……aneb: taková malá stávka proti hedonismu, resp. pro
skutečné, nemoderované, nikým nenarafičené setkání. Víra je veliký dar. Ne každý jej uviděl,
ne každý jej přijal. A i ten, který přijal víru, musí bojovat, často se ocitá v pochybnostech,
uvěřil totiž tomu, kdo kvůli nám prohrál,avšak nikdo z těch, kteří jej zavrhli, ho tím
zavržením nepřekonal.
Zůstaň s námi, Lásko.
Jsi jediná naděje světa, jeho poslední šance.
Vždyť se ještě rodí slunce, děti, chléb,
úsměv a laskavá slova…
zůstaň s námi, Lásko!
(Markéta Procházková)

Náš společný program:
So 1.12. adventní duchovní obnova na faře v Plané.
Ne 3.12. 9 hod. mše sv. v Plané se křty a 1.sv.přijímáním.
RORÁTY – pátky 7.12.,14.12.,21.12. od 6 hod.v kostele Planá
Út 11.12. – duchovní adventní obnova kněží u nás od 9.30 hod. se mší sv.
Dárečky pro naše potřebné – starší a osamělé budeme rozvážet v pátek 14.12 a pondělí
17.12.
Vše pořizujeme za vykoledované peníze (návrat podílu 6.000 Kč).
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – školy a školky k jesličkám :
Čtvrtek 20.12. od 8.20 hod. do 12.30 h, kostel v Plané
Pátek 21.12. od 9.30 do 11 hod., Chodová Planá
Pátek 21.12. od 11.30 hod., Chodský Újezd
KONCERTY : V této chvíli neznáme všechny termíny. V Plané budou zpívat Střípky
z Kraslic 28.12. od 16 h a druhý den 29.12. v ca 11 hod. ve Vysokém Sedlišti. Jistý je koncert

skupiny Kostlivec z Tachova v Plané ve farním kostele v neděli 23.12. od 15 hod. Sledujte
aktuální plakátky apod.
„Půlnoční“ - myšlenku příchodu Spasitele v adventním a vánočním Slově a zpívání
rozvineme v těch dnech, v nichž akce a bohoslužby budou, děkujeme za pochopení. Vánoce
začínají po dni postu v předvečer Narození Páně (25.12.), tedy u nás 24.12.
Čtvrtek 20.12. v 18 hod.nemocnice na Sv.Anně – pro pacienty a personál s naším
sborem pod vedením Zdeňky Huňové.
Pátek 21.12. – předpoklad Brod n.T. – asi v 18 hod.
Neděle 23.12.- 4.neděle adventní: bohoslužby v 9 hod. Planá, 11 hod. Ch. Újezd, 14
hod. Ch. Planá a 15.30 hod. Z. Chodov. Předvánoční bohoslužby v 16 hod.Mich. Hory a
17.30 hod. Svojšín.
Pondělí 24.12. 14 hod.Ch. Újezd, 15.30 hod. Z. Chodov, 22.30 hod. Ch. Planá a 24.00
hod. PLANÁ (bohoslužba slova se zpěvy vánočními).
Úterý 25.12. Boží hod vánoční - 9 hod. Planá, 11 hod.Broumov.
Středa 26.12. sv. Štěpán - 11 hod. Dolní Jadruž a 14 hod. Otín.
Neděle 30.12. Svaté Rodiny- 9 hod. Planá,- mše sv. s obnovením manželských
závazků.
11 hod. Ch. Újezd, 14 hod.Ch. Planá a 15.30 hod. Z. Chodov.
Pondělí 31.12. v 16 hod. Planá - poděkování za rok s adorací.
Úterý 1.1.2008 – s pomocí Boží do nového roku v den Matky Boží Panny Marie. Mše
sv. jsou
v 11 hod.Ch. Újezd, 14 hod.Ch. Planá, 15.30 hod. Z.Chodov a 17 hod. Planá.
Sobota 5.1.2008 (asi i neděle a některý den násl.týdne)-Tříkrálové koledování pro
Charitu.
Potřebujeme spolupráci dospělých i dětí – ošacení pro vás máme. Hlaste se do 15.12.
na faře, díky.

PLANÁ má mistry České republiky !
Dne 17.11. 2007 se v Praze uskutečnilo mistrovství České republiky ve velice
atraktivní disciplině čínském boxu (WU-SHU). V super kategorii nad 90 kg si zlato odvezl
„plaňák“ Ladislav HUDLER. Tímto historickým úspěchem potvrdil své kvality, které
prokázal již na mistrovství České republiky v kick boxu dne 29.9.2007 v Olomouci. Zde
v disciplině light contact v kategorii veteránů vybojoval krásné druhé místo a stal se tak díky
ztrátě pouhého jednoho bodu na vítěze, vicemistrem České republiky.
Úspěch plánských borců trénujících pod vedením trenéra Josefa TARANTA ve
Sportovním centru Aikido Dojo Planá, byl zvýrazněn fenomenálním úspěchem Ladislava
HUDLERA mladšího, žáka 9. třídy plánské školy nám. Svobody.. Ten ve své kategorii ve
výše uvedených mistrovstvích získal dvakrát ! titul „VÍCEMISTR ČR“.
Oběma Ladislavům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci oddílu a našeho
města.

Stanislav Kvasnička

Carbonia Cup 2007 je minulostí
V letošním roce se jel na severu Čech 1. ročník nového poháru v závodu automobilů
do vrchu, který byl pojmenován podle hlavního sponzora „Carbonia Cup“. Tohoto nového
desetidílného seriálu se zúčastnil také Petr Bělohlávek z Plané se svým „dvěstěkolovým“,
oranžovým VW Golf-I. Startoval ve třídě upravených závodních vozů do 2000 ccm. Z deseti
závodů jich jel pouze osm. V osmi závodech byl Petr ve své třídě 4x na 1. místě, 1x na 2.
místě a 2x třetí. Jeden závod pro lehkou havárii, při útoku na 1. místo absolutně, nedokončil.
V absolutním pořadí obsadil celkově 3. místo. Slavnostní vyhlášení 1. ročníku Carbonia Cupu
v sobotu 10. listopadu udělalo definitivní tečku za letošní sezónou. Do Plané přivezl Petr
velký pohár za celkové vítězství ve třídě. Poděkování patří Městu Planá a CK JOVAN Cheb.
Josef Bělohlávek, předseda AK Planá v AČR

A co takhle ulice „ A „ ?
I když jsem uplynulý půlrok strávil poměrně daleko od České kotliny, pravidelně jsem
alespoň prostřednictvím internetu sledoval dění v Plané. Začátkem srpna mě v Plánském
měsíčníku zaujal odstavec, který vyzýval občany , aby podali návrhy na pojmenování 4
nových ulic v nově budované obytné zóně. Taková možnost se v našem městečku nenabízí
každý den. Proto jsem jedno horké nedělní odpoledne věnoval vymýšlení čtyř názvů, které
bych v Plané rád viděl a které by odpovídaly zadání. Pak jsem obětoval pár centů za známku a
odeslal svůj návrh do Plané.
Při čtení říjnového čísla měsíčníku jsem se zaradoval při čtení zprávy , že bylo podáno
celkem 190 návrhů. Byl jsem rád, že je o celou věc takový zájem, a těšil jsem se, že bude
Planá po dlouhé době bohatší o nové zajímavé názvy ulic, vždyť přece je z čeho vybírat.
Když jsem si konečně přečetl , k jakému závěru dospělo říjnové jednání městského
zastupitelstva, měl jsem lehký úsměv na rtech.
Vzpomněl jsem si, že při návštěvě Washingtonu D.C. jsem viděl ještě daleko méně
nápadité
a méně konfliktní názvy ulic , než je Horní-Dolní. Byla tam úplně jednoduše ulice A,
potom B, C , D , a tak dále. Předkládám to jako inspiraci pro příští kolo vymýšlení názvů
nových ulic.
Pavel Nutil, Otín

Školní zahrada – učebna v přírodě aneb už nechceme jen
ředkvičky…
Pokud jste si někdy krátili cestu uličkou kolem městských hradeb, určitě jste si všimli
naší školní zahrady.
Pár záhonů, několik pokroucených švestek a přestárlých jabloní, pár listnatých stromů,
překrásná jedlička u studny a chátrající skleník, který je každý rok zasažen sprškou meteoritů,
jako by je nějak přitahoval, a jeho kabát je tak stále děravý. Tak to je naše školní zahrada.
Každý rok se tam naši žáci lopotí s rýči, lopatami, hráběmi…, aby si vypěstovali svých pár
ředkviček, cibulí apod. Aby se tak naučili obdělávat své budoucí zahrádky, které budou mít
každý nejméně dvě, když to ze školy tak dobře umí .

Řekli jsme si, že půjdeme cestou jiných škol a také se pokusíme z naší zahrady udělat místo,
kde se děti nejen zablátí a opotí.
Vypracovali jsme tedy projekt, podle kterého by se naše zahrada měla proměnit v tzv.
„Učebnu v přírodě“. Chtěli bychom na ní postavit zastřešenou pergolu, vybudovat malé jezírko, chtěli
bychom opravit skleník, obnovit školní sad a upravit pozemek se záhony a kompostem, ale také
vytvořit místa pro odpočinek a poučení dětí i dospělých. Bylo by zde rovněž vytvořeno několik
stanovišť s naučnými tabulemi, na kterých by byly žákům přiblíženy základní ekosystémy naší
republiky.
Například u jezírka by se děti i dospělí dozvěděli, co vše žije a roste v rozmanitých vodních
ekosystémech. Na tyto naučné tabule by měly navazovat i pracovní listy, s jejichž pomocí by bylo
možné si procvičit to základní, co by žáci o naší okolní přírodě měli znát.
I na cizokrajné krajiny jsme trochu mysleli, ale to by předpokládalo celoroční vytápění
skleníku, nejlépe pomocí solární energie.Na tak velkou investici ale bohužel nebudou finanční
prostředky. Podrobnější informace o našem projektu budete brzy moci také získat i na našem webu www.valy.cz
A teď se asi ptáte: „Kde chcete na realizaci tak velkého projektu vzít peníze?“
My jsme totiž neváhali a se souhlasem městské rady jsme celý projekt předložili nadačnímu
fondu „Zelený poklad“, který poskytuje finanční podporu na úpravy školních zahrad. Náš projekt byl
vybrán a naše škola tak získala dotaci 100 000 Kč na realizaci projektu. Sami vidíte, že máme plány
VELKÉ a 100 000 Kč není moc. Máme ale již také přislíbeny peníze i od jiných sponzorů, např.
Vodoservis Planá, Plánské lesy s. r. o. a snad také od Stora Enso Timber, a chtěli bychom oslovit i další
z Vás, kterým není lhostejné, jakým způsobem a v jakém prostředí se naše děti učí, zda byste také
nechtěli přispět na úpravy naší školní zahrady.
Jsme rádi a děkujeme Městu Planá, že odsouhlasilo náš projekt a souhlasilo se změnami na
naší zahradě. Doufáme, že nám i nadále bude vycházet vstříc a bude nám stále podávat pomocnou
ruku.
Jistě jste si někteří z Vás též všimli, že začaly také opravy městských hradeb kolem naší
zahrady. Doufáme tedy, že po jejich dokončení a i po všech úpravách školního pozemku se toto
místo, možná i s Vaší pomocí , promění v místo krásné na pohled. V místo, kam budou žáci chodit rádi
a kde se budou rádi učit.
Držte nám tedy palce a pamatujte, že rádi uvítáme každou pomocnou ruku.
Za ZŠ Na Valech Ing. Zdeněk Králík a Jaroslava Veselá

Seznamte se s občanským sdružením KOTEC
Kotec je občanské sdružení zaměřené na sociální práci s těmi skupinami obyvatel, které jsou
ohroženy
nebo
už
zasaženy
užíváním
drog.
Úkolem programů o. s. Kotec je zamezit u co nejvyššího počtu osob tomu, aby vůbec
návykové látky začaly užívat. Pokud se u některých jedinců nedaří zabránit nástupu užívání

návykových látek, je třeba jej oddálit do co nejvyššího věku a pokusit se minimalizovat rizika
spojená s tímto jednáním jak z hlediska jedince, tak společnosti.
Práce sdružení je rozdělena do dvou oblastí. Tou první je práce s dětmi ve školách.
Naším cílem je pracovat s dětmi tak, aby se vůbec neodvážily drogu vyzkoušet. Tomuto
programu se říká primární prevence. V současnosti se věnujeme dětem na 2. stupni ZŠ a v
prvních dvou ročnících středních škol. Do budoucna připravujeme i program pro I. stupeň. Na
Tachovsku a Stříbrsku realizuje program Prev-centrum o. s. Kotec.
Druhou oblastí, ve které působí o.s. Kotec, je pomoc lidem, kteří už drogy užívají, tzv.
sekundární prevence. Tento program svojí činností chrání veřejnost před negativními jevy
provázejícími užívání drog a u klientů programu zajišťuje snižování zdravotních rizik
spojených s užíváním drog. Nabízí výměnu použitých injekcí, zdravotní ošetření, poradenství,
pomoc v krizových situacích, pomoc blízkým uživatele drog, zprostředkování léčby. Těmto
lidem se věnujeme v jejich přirozeném prostředí - tzn. parky, kluby, hospody, byty. Tomuto
programu říkáme "Terénní program". Ale nezapomínáme na to, že tito lidé potřebují i jisté
zázemí nějakého zařízení, kde by jim mohly být tyto služby poskytovány. Ne všechno se dá
totiž zajistit v "terénu". Tomuto zařízení se říká "Kontaktní centrum".
Společným cílem našich programů je cílená sociální služba, která vede k zapojení
klienta do běžného způsobu života. Neméně naléhavé je zamezení nárůstu experimentálního a
příležitostného užívání drog a ostatních návykových látek u dětí a mládeže, včetně užívání
alkoholu
a
tabáku.
Služby jsou realizovány dle Standardů kvality poskytování sociálních služeb a jejich uvádění
do praxe MPSV a dle Certifikačních standardů pro zařízení pracující s uživateli drog
Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (sRVKPP). Služby Kontaktního
a poradenského centra a Terénní program, stejně jako i služby Prev-centra již úspěšně
certifikacemi s RVKPP prošly.
Zařízení o. s. Kotec působí v Karlovarském a Plzeňském kraji. V Tachově provozuje
Kontaktní centrum a Prev-centrum, ve Stříbře Kontaktní místnost, v Boru, Plané u M. L. a
Stříbře provozujeme také terénní program. Program primární prevence provádíme v Tachově,
Stříbře, Plané u M. L., Kladrubech, Stráži a v Černošíně.
Kontakt na naše zařízení: Tachov:K. H. Borovského 1177 (v 1. patře), tel.:608 656
537 (vedoucí K-centra), 608 656 538 (terénní a kontaktní pracovník), 608 656 539 (terénní a
kontaktní
pracovník),
web: www.kotec.cz,
e-mail: tachov@kotec.cz
Otevřeno: PO,
ST,
PÁ
10
17
h
Den a hodinu setkání je možno dohodnout telefonicky i na ÚT a ČT na tel. 608 656 537.
Služby jsou poskytovány zdarma a anonymita je zaručena!

ŠIKULA CUP
Dne 13. listopadu 2007 se v tělocvičně sešlo jen pět soutěžících, aby změřilo své síly v
přeskoku přes švihadlo. Tato disciplína asi už není tak atraktivní. My i přesto děkujeme těm,
kteří přišli. Zde jsou výsledky: 1. kategorie - 1. Dominika Volfová 2.B, 2. Liliana
Procházková 2.B. 2. kategorie - 1.René Kiš 6.A, 2.Filip Marek 6.A, 3. Zdeněk Tejkl 5.B.
Děkujeme také fotografovi
na www.zsplananamesti.cz

Lukáši

Kožuchovi

a

zveme

do

fotogalerie
DDM Planá

Potápění
V minulém školním roce čtyři chlapci z Výtvarného kroužku vyhráli v soutěži
Podmořský
svět
jednodenní
kurz
potápění.
My
Vás
zveme
do
fotogalerie www.zsplananamesti.cz, kde najdete několik záběrů, jak se potápěl Milošek
Niebauer.
Výtvarný kroužek DDM

DRAKIÁDA
Všichni "třeťáci" jsme se těšili na pátek. Venku krásně, ale větvička se ani nepohnula.
I přesto jsme se vydali v říjnu 2007 na kopec pouštět draky. Pravda trochu jsme se naběhali,
ale nejeden drak vzlétnul. Na závěr našeho společného létání jsme se naučili pracovat s
buzolou. V prvouce se teď učíme světové strany. Většině se orientovat podle buzoly dařilo a
určitě bychom se hned tak neztratili.
Třetí třídy ZŠ náměstí

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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