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Zprávy z města
Zastupitelstvo se sešlo na 3.jednání dne 31.1.2007. Schválilo rozpočet města na rok
2007 a řadu majetkoprávních záležitostí. Celé znění usnesení zveřejňujeme zde.
Další, v pořadí 4.jednání zastupitelstva je svoláno na středu 7.března 2007. Na
programu bude mj. také rozdělení příspěvků na sportovní a zájmovou činnost organizací i
jednotlivců pro rok 2007.

Připomínáme…


do 31.března 2007 musí být uhrazeny místní poplatky za psy a nájemné za pozemky
pronajaté od Města Planá. Za opožděnou úhradu může být účtováno penále.


parkovací karty jsou již od února 2007 prodávány v kanceláři Plánských služeb (za
Triolou), na městském úřadu už se koupit nedají.

Platíte daně jako OSVČ?
Finanční úřad v Tachově organizuje pro plátce daně z příjmu fyzických osob přijímání
daňového přiznání v Plané. Po dohodě s vedením města bude ve dnech 8. a 15.března 2007
v zasedací místnosti Městského úřadu v Plané (1.patro č.13) zřízeno detašované pracoviště
tachovského finančního úřadu. Plátci daně si zde budou moci vyzvednout potřebné tiskopisy,
konzultovat případné nejasnosti při jejich vyplnění a to včetně využití vzorů vyplněných daňových
přiznání. Vyplněné přiznání pak bude možné zde řádně podat, čímž odpadne povinnost navštívit FÚ
v Tachově. Pracoviště bude v provozu od 8.30 do 16.30 hod. s polední přestávkou od 12 do 13 hod.
Pokud se ukáže, že je o takovouto službu zájem a že je dostatečně využívána, mohla by se stát
pravidlem.

Provozní doba sběrného dvora
Již od začátku února byla rozšířena provozní doba sběrného dvora ve středisku technických
služeb u hřbitova. Nyní je otevřeno vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hod. a každou sobotu od 9
do 11 hodin (dosud to byla jen každá lichá sobota). Provozovatel dvora tímto reaguje na celkem
běžnou skutečnost, že po každém lichém víkendu se před vraty dvora objevily hromady složeného
odpadu, který zde složili občané, když narazili na uzavřená vrata.

Nabídka pro seniory
Velmi zajímavou nabídku pro občany důchodového věku připravuje tachovský REVIS
(Regionální a vzdělávací středisko). V desetihodinovém kursu, který se uskuteční v průběhu jednoho
kalendářního týdne, se senioři seznámí se základní obsluhou počítače a internetu, naučí se používat

mobilní telefon a platební kartu. Tento kurs je bezplatný a náklady na jeho realizaci se hradí z grantu
(Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, Nadace České spořitelny a T- Mobile). Pokud ale
nebude žádost REVISu o grant kladně vyřízena, kurs se neuskuteční. Další podmínkou realizace kursu
je dostatečný počet zájemců. Termíny v roce 2007 (11.-15.6., 9.-13.7.,13.-17.8.,10.-14.9.,8.12.10.,12.-16.11.,10.-14.12.). Přihlášky budou k dispozici v městské knihovně v Plané. Zájemci by se
měli přihlásit co nejdříve, nejlépe ihned. Telefon na REVIS: 374 616950.

Zápis do MŠ
A už je to tu zase. Rok utekl jako voda a už je tu opět zápis dětí do obou mateřských škol. I my
pořádáme zápis dětí, abychom se seznámily s našimi „malými kamarády“. A nejen to. Během celého
roku pořádáme v obou školkách bohatý program, který dětem zpříjemňuje pobyt. Navštěvujeme
divadelní a filmová představení, jezdíme s dětmi do bazénu v Tachově, aby se nebály vody. Každým
rokem pro ně pořádáme sportovní olympiádu na městském stadiónu. A vítězové samozřejmě
neodejdou bez medaile a diplomu. A k tomu všemu ještě vyrážíme do přírody – opékáme si buřtíky,
hrajeme na stopovanou a hledáme poklad. Na podzim, když nastanou plískanice, zase navštěvujeme
muzea – Hornické muzeum v Plané a Muzeum Českého lesa v Tachově. Prostě – děti čeká plno
nových poznatků a zážitků. V zimě jezdíme na „Školičku bruslení“ do Mariánských Lázní. A je toho
daleko víc, co v našich mateřinkách děláme. Nevěříte? Věřte a přijďte se přesvědčit. Kdy? 19. až
23.března 2007 vždy od 10 do 15.30 hod. Kam? Do obou školek v Plané. A proč? No přece proto, že je
zápis. Těší se na Vás pracovnice obou MŠ

Nové ceny vodného a stočného
Od 1.dubna 2007 se zvyšuje cena vodného a stočného. Vodné bude činit Kč 25,78/m3 a
stočné Kč 16,36/m3, celkem tedy 42,14 Kč. Naposledy byly tyto ceny zvyšovány v lednu 2003.

Kam s nepotřebnými věcmi?
Nevíte, co s věcmi, které se Vám již nehodí? Nechcete kazit vzhled našeho města a okolní
přírody a nevlastníte dopravní prostředek, kterým byste tyto věci odvezli do areálu střediska
technických služeb ve Dvořákově ulici čp. 679, kde se nachází sběrné místo firmy Ekodepon? Právě
toto středisko Plánských služeb, s.r.o. je tím správným obchodním partnerem, který Vám nakládku a
odvoz těchto věcí zajistí. Stačí zavolat: mobil 604 892893 nebo linka 374 798 438.
ing. J.Veselý, jednatel

Orkán Kyrill v Plané
Zřejmě díky globálnímu oteplování jsou v posledních létech v naší zemi silné vichřice a jiné
výkyvy počasí mnohem častější než dříve. I když škodlivým následkům těchto jevů zabránit nelze,
můžeme alespoň něčemu předejít vzhledem k tomu, že meteorologové jsou schopni je poměrně
přesně předvídat.
Dne 18.1.2007 řádila v České republice silná vichřice. Nevynechala ani Planou a způsobila zde
škody. Nápory vichřice nevydržely některé stromy. Několik jich při svém pádu poškodilo elektrické

vedení. Projevilo se to mohutnými záblesky a posléze vypadly dodávky elektrického proudu. Veliký
ohňostroj jsme mohli spatřit poblíž hasičské zbrojnice. Zde strom spadl na vedení, naštěstí je ale
nepřetrhl. Horší byla situace nad koupalištěm, kde padající strom elektrické vedení přetrhl. Výpadků
dodávky elektřiny bylo několik. Ten nejdelší trval od večera do následujícího dne odpoledne a postihl
větší část Plané.
Ke škodám došlo i na některých střechách ve městě. Například byla stržena část střechy na
jednom z panelových domů ve Fučíkově ulici. Ze střechy školy na náměstí odletělo několik m2
alukrytu. Alukryt byl poškozen i na budově školy Na Valech. Střechy škol opravila firma BKV. K lítosti
především sportovců byla protržena a následně spadla nafukovací sportovní hala. Šlo o největší
škodu na majetku města způsobenou touto vichřicí.
Mohl bych jmenovat ještě celou řadu menších poškození majetku v Plané a také v osadách
patřících pod Planou. Například v Pavlovicích padající topol poškodil hasičskou nádrž. Naštěstí budou
škody na majetku města uhrazeny plněním pojišťovny Kooperativa.
Smutné pohledy nám vichřice připravila v lese. Polomy vznikly jak v přímém okolí Plané, tak
v plánských lesích na Broumovsku. Polámány byly stromy v objemu asi 5000 m³. Dřevo je z lesů
postupně těženo. Stále pak platí zákaz vstupu do lesa.
S odstraněním škod vydatně pomáhali i plánští hasiči. Všem, kteří se podíleli na odstraňování
následků vichřice, děkuji jménem svým i jménem Města Planá. Ing. K. Vrzala, starosta

Petr Kasl nezahálí
Plánský běžec Petr Kasl se v uplynulých dnech zúčastnil dvou závodů v zahraničí. První se
konal ve Švýcarsku v Ženevě, kde se běžel mezinárodní závod v crossu na 10 km. Na závodníky čekalo
6 okruhů, které vedly kolem stadiónu po trávě a zpevněných cestách. Petr startoval v kategorii elite.
Po prvních dvou kolech běžel na 5.místě. Postupně se však propracoval na 2.místo a to si udržel až do
cíle. Se svým výkonem byl nadmíru spokojen, neboť čekal umístění kolem 10.místa. Na prvním místě
se umístil běžec afrického původu závodící za Švýcarsko. Třetí skončil závodník z Portugalska.
O týden později měl možnost startovat na světovém závodě v Lucembursku, který pořádala
IAAF (Světová atletická federace). Tento závod měl špičkové obsazení nejlepších běžců z celého světa,
převážně závodníků tmavé pleti, Trať byla velice náročná a běžci se pohybovali v bahně. Na start se
postavilo 75 závodníků, ale díky náročnému terénu jich doběhlo jen 37. Petr skončil na 29.místě. Byl
to pro něj jeden z nejtěžších závodů, ale přesto byl spokojen se svým umístěním, a hlavně s tím, že
nabral mnoho zkušeností.
H.Kaslová

Nová kotelna zahájila provoz
Jak jsem již v měsíčníku psal, přechází Planá na vytápění svých sídlišť biomasou. EU a náš stát
přechod na tato média podporuje.
Využití biomasy (dřevní štěpka, obilná sláma, řepková sláma, kůra apod.) má celou řadu
výhod. Především jde o šetrný způsob vytápění z hlediska životního prostředí. Oxid uhličitý, který se

při spalování vypouští do ovzduší, je při růstu biomasy při fotosyntéze zase spotřebováván, takže ve
výsledku jsou exhalace nulové. Další výhodou je, že palivo nemusí být dováženo, ale může být
získáváno přímo v regionu. To na sebe váže zakázky pro místní podnikatele a vytváření nových
pracovních míst v regionu. Také peníze zůstávají v regionu.
Stát na projekty využití biomasy poskytuje významné finanční dotace. I to byl důvod, proč
naše město k jejímu využití přistoupilo.
Aby byla žádost města o dotaci úspěšná, musela být ale zpracována celá řada dokumentůenergetický audit, projekty atd. Podklady pro žádost o dotaci i samotnou žádost zpracovala na
základě smlouvy uzavřené s městem firma EGF se sídlem v Sušici, která se na tuto činnost
specializuje.
Město dotaci ve výši 36 mil. Kč od státu (Státního fondu životního prostředí) získalo. Po
příslibu dotace proběhlo výběrové řízení na firmu, která zrealizuje stavbu, dodá technologie a kotelnu
bude provozovat. I výběrové řízení organizovala uvedená firma EGF. Mezi podmínkami výběrového
řízení bylo stanoveno, že přihlášená firma musí mít roční obrat minimálně 100 mil. Kč, dále že již
postavila kotelnu s výkonem přes 4 MW. Těmto podmínkám nevyhověly 2 z 15 přihlášených firem a
byly proto z výběrového řízení vyřazeny. Ze zbývajících byla vybrána podle dalších kritérií firma
TENZA, a.s. Brno. Důležitým kritériem bylo i to, že firma zaručí zachování stejné ceny za 1 GJ, jaká se
platila do této doby.
Cena zakázky je 45 mil. Kč. Z toho 36 mil.Kč činí dotace státu, na 9 mil. Kč bude započteno
desetileté nájemné. Firma TENZA totiž bude kotelnu provozovat na základě nájemní smlouvy
uzavřené na 10 let.
Rekonstrukce probíhala od jarních do podzimních měsíců minulého roku. Odstraňovaly se
staré kotle, prováděly se stavební úpravy, aby se vyhovělo hygienickým předpisům a instalovaly se
kotle nové. Dále se musely provést určité úpravy na plynovém kotli. Ten zůstane v kotelně nadále
jako kotel zálohový. Plynový kotel také sloužil k ohřevu vody a případně k přitápění po dobu
rekonstrukce do spuštění prvního z nových kotlů. Kotel na dřevní štěpku byl nainstalován 26.října
2006 a celou zimu již městu dodával teplo, i když se zatím stále jedná o zkušební provoz. Koncem
roku byl také již připraven kotel na spalování slámy. V rámci zkušebního provozu probíhají zkoušky
parametrů, vzájemné slaďování provozu obou kotlů, zkoušení různých palivových směsí (kůra, dřevní
štěpka, různé vlhkosti apod.), zacvičování obsluhy atd.
Přestože převádění kotelny na biomasu je náročné (uvědomme si, že např. musely být
přepojovány potrubní systémy), nevznikly vážnější problémy v dodávkách teplé vody a tepla, i když
samozřejmě ke krátkým přerušením došlo.
V současné době máme informace, že kotelna vydává v určitých obdobích nepříjemné zvuky.
Způsobuje je hydraulické čerpadlo, které zajišťuje tlakovou kapalinu pro podávání štěpky do kotle. Na
odstranění problému se pracuje. Také nakladač štěpky vydává nepříjemný hluk. Ten nelze odstranit,
jen zmírnit, dojde ale k reorganizaci práce a to takové, že nakládání bude prováděno jen jednou
denně (jedno naložení stačí na 24 hodin) a to v nejvhodnější denní dobu – zřejmě odpoledne. Někdo
by mohl považovat za problém kouř, který vychází z komína kotelny. To, co ale vidíme z komína

stoupat, je pára, která vzniká při předsoušení štěpky v kotli. Štěpka je dodávána do kotelny v různém
stupni vlhkosti. To platí i pro slámu.
Jak už bylo řečeno, bude kotelnu na základě nájemní smlouvy provozovat společnost TENZA.
To je výhodné proto, že tato firma bude mít jako provozovatel zájem na rychlém odstranění všech
případně vzniklých nedostatků a jako dodavatel technologií je k tomu dobře způsobilá.
Firma bude k provozu využívat místní pracovníky a k zajištění některých činností místní firmy.
Garantem svého úkolu – vytápění a dodávky teplé vody bude ale samozřejmě jen ona.

Město plánuje pro občany prohlídku kotelny. Nejdříve bude uspořádána prohlídka pro
odbornou veřejnost. Dne 16.března 2007 od 14 do 18 hod. bude kotelna otevřena ostatním
zájemcům. Případná změna termínu by byla oznámena.
Ing. K.Vrzala, starosta

Cizí vojenská základna – prý relativně bezvýznamná věc!
Jednou za čas se na jednání Městského zastupitelstva rozhoduje o záležitosti , která
svým významem přesahuje běžné městské problémy. Na posledním jednání Městského
zastupitelstva 31. ledna se mimo jiné rozhodovalo o vyvěšení tibetské vlajky a také o mém
návrhu zaslat české vládě dopis s požadavkem, aby o možném vybudování americké vojenské
radarové základny rozhodli občané v celostátním referendu.
K vládnímu záměru povolit USA vybudovat na území České republiky protiraketovou
základnu bych mohl uvést celou řadu důvodů, proč jsem proti, ale to není pro tento článek
důležité. Jsem přesvědčen, že o tak závažném vnitrostátním, ale i mezinárodním rozhodnutí
by měli rozhodnout občané v referendu , protože jde o rozhodnutí velmi důležité a zřejmě i
dlouhodobé, které zcela jistě přesahuje volební mandát současných poslanců i senátorů.
Po přednesení mého návrhu vyslovil svůj odmítavý názor pouze pan starosta ing. K.
Vrzala. On není odpůrcem referenda, protože jsou věci, které by se měly řešit pomocí
referenda, ale na straně druhé jsou věci, kde považuje referendum za zbytečné. Máme přece
zvolený parlament, senát. A je tudíž nesmyslné, aby si občané po volbách mohli nárokovat
referenda kvůli každé relativně bezvýznamné věci ..
Cizí vojenská základna na území ČR = bezvýznamná věc!!!
Pan starosta a odpůrci celostátního referenda by mohli mít pravdu - avšak pouze za
předpokladu, kdyby politici – politické strany s námi občany – voliči jednali poctivě, tzn. že
by ve svých předvolebních programech na rovinu řekli „ Chceme, aby tu byla vojenská
základna USA“. Pokud by s takovýmto volebním plánem u voličů uspěli, tak potom můžeme
říci – ano, mají mandát k takovémuto rozhodnutí. Avšak všichni víme, že tomu tak nebylo a
tak referendum je jediná průkazná a demokratická možnost, jak zjistit názor občanů na
vybudování cizí vojenské základny na území České republiky.Nelze než dodat, že
přesvědčený demokrat se nebojí žádného referenda.
Hlasování na zastupitelstvu dopadlo takto: 5 pro můj návrh, tzn. pro zaslání dopisu
vládě, 7 proti a 1 se zdržel hlasování.
Jan Teplík

(V rámci objektivity otiskujeme úryvek zápisu z jednání městského zastupitelstva,
které se konalo 31.1.2007: Pan Teplík navrhuje poslat dopis naší vládě, že podporujeme
referendum týkající se stavby americké radarové základny. Pan starosta – od toho máme

parlament, aby o takových věcech, kterým rozumí, a jsou na to odborníci, rozhodoval sám.
Jestliže si parlament neví rady, nechť vyhlásí referendum.)

Nabídka kulturních akcí
Městské kulturní středisko připravilo na březen 2007:
l.3. Soutěžní odpoledne pro učně SOU Planá i pro ostatní zájemce ve věku 15 – 18 let.
Sál MěKS Planá, začátek v 16.00 hod.
7.3. Zájezd do Divadla v ML na první abonentní představení „ Kornelovy vdovy“. V hlavních
rolích: M. Dolinová, M. Kantorková, J. Šulcová. Odjezd autobusu v 18.50 z AN Planá.
11.3. zájezd do Prahy na muzikál „Angelika“ – Divadlo Broadway, Příkopy.
Odjezd autobusu v 10.00 hod. z AN Planá.
20.3. Soutěžní odpoledne pro učně SOU Planá, sál MěKS Planá, začátek v 16.00 hod.
23.3. Rodinné a systemické konstelace II, přednáší dr. Mixanová. Sál MěKS Planá, začátek
v 18.00 hod.
30.3. zájezd do Divadla J. K. Tyla v Plzni na baletní představení „Zahrada“, odjezd autobusu
v 17.30 hod. z AN Planá.
Další informace:
Dubnový zájezd na muzikál Angelika je již zcela vyprodaný, v případě většího zájmu by se
další zájezd uskutečnil v první polovině května.

MěKS Planá vyhlašuje soutěž pro fotografy amatéry, tentokrát na téma „Město a lidé“.
Fotografie formátu nejméně A5 a větší budou přijímány do konce měsíce srpna 2007. Nejzdařilejší
snímky, popř. celé kolekce snímků budou vystaveny od měsíce září v prostorách plánské radnice a
ohodnoceny jak finančními, tak i věcnými cenami.

Půst – stávka proti egoismu
Ve světě, kde již často nevíme, co je pravda a co nikoliv, sice můžeme mít pocit, že žijeme
absolutně svobodně. Přitom jsme ovšem spíše otupováni, abychom si příliš nepřipouštěli svá otroctví.
Snad právě proto potřebujeme kousek postní praxe a smýšlení, abychom se byli schopni vydat na
cestu reality, ne zdání.
K čemu je takový půst ? Cílem postu je propuštění člověka na svobodu, aby už nemusel být
v žádném otroctví hmotných skutečností. Nejde jen o jídlo. Je-li člověk v závislosti na věcech a
prostředcích potěšení, je možná ve zdánlivé pohodě, ale v nitru je docela pustý.

Můžeme se postit od čehokoli : jídlo, televize, počítačové hry atd. Tělo, paradoxně posílené
postem(od jídla) neotupuje ducha a člověk je citlivější vůči Božímu vanutí Ducha a k ostatním lidem.
Není to cíl, jde o disponovanost k naslouchání a konání spolu s Kristem. S Ním se také aspoň na
popeleční středu a Velký Pátek postem od masa a újmou jídla spojujeme.
Program akcí farnosti do Velikonoc v Plané a okolí
Biřmovací přípravy na faře – soboty 3.3. a 17.3. od 14 hod. (poté výlet apod.)
Křížové cesty – Planá – čtvrtky 16.45 hod. v kostele v Plané, ostatní kostely dle možností
v neděli před bohoslužbami.
Postní duchovní obnova farnosti – sobota 24.3. od 9 do 15 hod. (program: 9 a 11 hod. –
instrukce, 12.30 –„lunch“-lehký oběd, 13.30 – křížová cesta , 15 - káva atd.)
Setkání mládeže diecéze v Plzni – 31.3.sobota – odjezd auty od fary v 8 hod.
5.4. – Zelený Čtvrtek – 17 hod. – Chodský Újezd a 19 hod. – Planá
6.4. – Velký Pátek -

17 hod. - Chodský Újezd a 19 hod. – Planá

7.4. - Vzkříšení -

17 hod. - Chodský Újezd a 19 hod. – Planá

8.4. – Boží hod velikonoční – 9 hod. Planá, 11 hod. Ch.Újezd, 14 hod. Ch.Planá, 15.30 hod.
Z.Chodov.
9.4. – Pondělí velikonoční - 9.30 hod. Brod n.T., 11 hod. Dolní Jadruž, 14 hod. Broumov.
Změny vyhrazeny. Kontakt:P.J.Šašek –607202127.

Výroční schůze a činnost STP
V únoru se uskutečnila výroční členská schůze místní organizace Svazu tělesně postižených v
ČR, o.s. Činnost naší organizace významně přispívá k aktivnímu zapojení členů do práce Svazu, do
života obce a k hájení specifických zájmů a potřeb tělesně postižených občanů. V současnosti máme
150
členů
z
Plané,
ale
i
z
Kočova
a
dalších
okolních
obcí.
Činnost organizace je velmi rozmanitá. Vedeme v patrnosti výročí členů, životní jubilea,
uskutečňujeme návštěvy dlouhodobě nemocných a tím upevňujeme jejich spojení s organizací a s
životem v obci. V minulém roce jsme uskutečnili besedu o bylinkách s pracovnicí Dr. Popova. V
Horním Slavkově, v Deštné a Seči proběhly tři ozdravné rekondiční pobyty, kterých se zúčastnilo 22
členů. Velkou pozornost jsme věnovali organizování a uskutečňování zájezdů. Hlavní dík zde patří
neúnavné organizátorce zájezdů p. Livii Kožinové. Sedmi zájezdů se celkem zúčastnilo více než 300
členů a rodinných příslušníků. Zájezdy mají obrovský význam pro sociální včlenění postižených do
společnosti zdravých lidí, přispívají k utužení vzájemných vztahů, získávání nových poznatků atd.
Navštívili jsme divadelní představení „Noc na Karlštejně", operetu „Vídeňská krev" a balet
„Louskáček", prohlédli si v Praze Národní muzeum, Ladovy Hrusice a park v Průhonicích, hrad
Velhartice a město Klatovy, zámek Zbiroh a hrad Točník, porcelán v zámku Mostov a Krajinnou
výstavu
v
Chebu.
Musím připomenout vstřícnost a pochopení ze strany našeho města. Díky tomu, že představitelé

chápou, že i my jsme občany tohoto města, že i my jsme odvedli za život kus práce a že máme zájem i
nadále pracovat podle svých sil, můžeme počítat s jejich podporou. Každým rokem dostáváme
peněžitou dotaci, s jejíž pomocí můžeme rozvíjet naše aktivity. Také v tomto roce věříme v pomoc
města,
které
na
druhé
straně
jako
jeho
občané
plně
podporujeme.
Výroční schůze se zúčastnila řada hostů, kteří přispěli svými vystoupeními k jejímu zdárnému
průběhu a informovanosti přítomných. Např. starosta Plané ing. Vrzala nás podrobně seznámil se
stavem, ve kterém se nachází jednání o nemocnici. Předseda Krajského výboru STP pan Váchal
pohovořil o dopadech nového zákona o sociálních službách na naši práci. Vedoucí Pečovatelské
služby v Plané paní Dlouhá nám konkrétně nabídla pomoc pro potřebné. Předsedkyně OV STP p.
Strapinová nás seznámila s problematikou ozdravných léčebných rekondic. Své názory a poznatky
nám předali i ostatní hosté z nám blízkých organizací - Svazu postižených civilizačními chorobami a
Sjednocené
organizace
nevidomých
a
slabozrakých.
Činnost naší organizace není šedivá, přispívá k vyžití našich členů, k jejich zapojení se do aktivního
života, k rozšiřování jejich poznatků, k odstraňování různých bariér i k pomoci jednotlivcům. Kdo se
zajímá o naší práci, může pravidelně sledovat vývěsku naproti radnici, aktuální informace se také
může dozvědět v Klubu důchodců, jehož činnost se s naší úzce prolíná.
J.Ansl

Jak byla využita nabídka DDM pro volný čas o jarních prázdninách?
Celkem se v zařízeních ZŠ náměstí Svobody a DDM vystřídalo 79 dětí. V pondělí se sešel
kroužek šachový a obsazeno bylo také v dolní klubovně.V úterý probíhala soutěž ve fotbalu a dalších
závodivých hrách. Nejúspěšnější byli Tomáš a Petr Vomáčkovi a Láďa Axman.Ve středu se jelo vlakem
do bazénu v Tachově. Ve čtvrtek se sešli v aule školy na náměstí stolní tenisté, ostatní soutěžili
v tělocvičně v sálové kopané a florbalu.V pátek dopoledne zájemci využili klubovnu pro volný čas a
odpoledne se sešli šachisté-začátečníci.Děkuji všem vedoucím, kteří pomáhali prázdninový program
zajišťovat.


- otevřený šachový turnaj přístupný i pro nečleny kroužku vyhrál Martin Bruna před
Michalem Dvořákem a Michalem Kotschym


- turnaj v nohejbalu (ved.P.Opava) o pololetních prázdninách vyhrála trojice D.Sovka,
T.Vomáčka a G.Lafranchi, turnaj ve stol.tenisu Martin Gregor a Vl.Vaněček


- do šachové přípravky je zatím přihlášeno 8 dětí, ještě jsou 2 místa volná.Zájemci se
scházejí každý pátek od 14 hod. na klubovně DDM.


- děti keramického kroužku (ved.pí.uč.Predková a Šlapáková) připravily pro budoucí
prvňáky hezký dáreček, určitě udělal radost.


- v týmové soutěži ve stolním fotbale nenašla dvojice A.Chvostalová a V.Popelka
přiměřeného soupeře, mají na svém kontě 139 vítězství.V jednotlivcích zvítězila T.Marešová
14 x, J.Dvořák má 9 vítězných utkání.


- velké ceny DDM Tachov ve stolním tenisu v sobotu 10.3. se zúčastní také hráči
našeho kroužku, kteří uspějí v kvalifikaci.
V měsíci březnu 2007 připravujeme:



- 11. neděle od 14 hod.v aule ZŠ náměstí Svobody Dětský maškarní karneval se
soutěžemi, tanečky nejen pro děti, ale i jejich doprovod. Také proběhne soutěž o
nej.....masku se sladkou odměnou pro 10 masek vybraných porotou. Děti v maskách vstupné
neplatí, ostatní 15 Kč, dospělí 30 Kč.


- 16. pátek od 14.30 v klubovně DDM Člověče,nezlob se...pro všechny věkové
kategorie příchozích.


- 30. pátek od 15 hod. na parkovišti u tenisových kurtů poblíž stadionu cyklistická
soutěž zručnosti podle věkových kategorií.
J.Staněk

Zápis 2007
Dne 7.února 2007 se i na naší škole uskutečnil zápis dětí do prvních tříd.
Zvědaví budoucí prvňáčci přicházeli statečně i méně odhodlaně předvést, co se za svůj
dosavadní život naučili. Byli mile překvapeni, když shledali, že jejich hlavním úkolem je příjemně si
popovídat s paní učitelkou, kreslit si a předvádět některé dovednosti , volný čas využít ke hrám nebo
ke sledování zábavného filmu. Někteří byli tak pohlceni atmosférou , že domů odcházeli jen
neochotně, obdarováni malými dárky.
Do školy na náměstí bylo letos zapsáno celkem 55 dětí. Dá se předpokládat, že v příštím
školním roce nenastoupí všichni a jako obvykle bude několik dětí žádat odklad, přesto budou opět
otevřeny dvě první třídy.
Zuzana Kokaislová, ZŠ Planá, náměstí Svobody

Povídání o kamenech
Nedávno jsem při prezentaci výstavy o malých kamenných památkách zaslechl výklad, že náš
kraj od Tachova po Cheb není ničím tak zajímavý, jako množstvím malých kamenných památek, které
vytvořili v historii dávné i nedávné umělci a řemeslníci, jejichž jména nám povětšinou zůstala
neznámá. Ti měli pro svoji práci jedinečný kamenný materiál, kterým tento kraj oplývá.Vydejme se
tedy z Plané za tajemstvím těchto kamenů. První zajímavý kámen najdeme nad plánskými sádkami. Je
jím smírčí kříž s rytinou kupeckých vah.Podle pověsti zde francouzský kapitán zabil chlapce, který se
mu nevyhnul. Když budeme pokračovat po silnici ke Kříženci, najdeme po levé straně v křoví velký
smírčí kříž s rytinou kříže. Jedna pověst praví, že zde zavraždili Žida, podle druhé se tady posekaly
srpy dvě žárlivé děvečky. Z Křížence se dostaneme do Výškova.Tam najdeme na návsi velký kamenný
barokní kříž, na kterém je i podpis autora. Je jím Georg Böhm, který vytvořil v letech 1830 až 1860
mnoho podobných křížů a soch od Domažlicka až k Mariánským Lázním. Ten ve Výškově je určitě
jeden z nejzachovalejších a nejkrásnějších. Z Výškova se po polní a lesní cestě dostaneme na tajemný
Lazurový vrch. V blízkosti jeho vrcholu na ostrohu v místech, kde se Kosí potok lomí doprava,
najdeme zarostlé kamenné valy, které kdysi bývaly hradními zdmi. Stará pověst vypráví o tom, že na
skále stával nádherný hrádek s věží. Když se hrádek změnil v ruinu, na Květnou neděli a Velký pátek
se měla otvírat Lazurová hora. Objevilo se schodiště s klenutím a všude tu leželo velké množství
stříbra na hromadách. Z Lazurové hory najdeme cestu směrem k bývalému mlýnu Buchtál, kde se
hora opravdu otevírá. Najdeme tu velké množství bývalých štol a jeskyní, které jsou pozůstatky po

těžbě vápence. Na mnoha místech uvidíme krásný červený mramor. Od Buchtálu se dostaneme po
břehu Kosího potoka do Michalových Hor. U silnice nad hospodou stojí krásná barokní socha
sv.Josefa, která je rovněž dílem Georga Böhma. Dostaneme-li se z Michalových Hor přes Caltov po
pravém břehu potoka až pod Křínov, nalezneme tu velkou žulovou skálu, která sem geologicky
nezapadá. Říká se jí Čertova skála a jsou na ní i horolezecké cesty. Podle staré pověsti, když se ještě
čert toulal po zemi, zastavil se jednou v chladivém lesním údolí Kosího potoka, aby se tu vykoupal.
Voda byla čistá a lákala k osvěžení. Čert přinesl odněkud mohutný žulový blok a položil ho k potoku,
aby se na něj mohl posadit. Když strčil kopyto do bublající vody potoka, uslyšel v tu chvíli zvonit
kostelníka v nedalekém Otíně. Jeho zvonění doprovázelo otínského faráře, který šel s posledním
pomazáním do Tomšova mlýna. Zde ležel na smrt nemocný mlynář. Když došel kněz se svátostí při
potoku k mlýnu, čert vyskočil rozčílen a vrhl veliký balvan, na kterém seděl, proti němu. Balvan
proletěl velkým obloukem a dopadl před knězem na ono místo, kde dosud leží. Čert strašlivě zařval,
vypařil se a již nikdy se v těchto místech neobjevil. Velkému skalisku se dodnes říká "Čertův kámen".
Nejzajímavější a nejtajemnější kámen najdeme za Klíčovem pod valem z navršených kamenů u Mže.
Stojí tu kamenný jehlan vysoký asi 3 metry. Mnozí tvrdí,že je to menhir, kultovní kámen, který tu zbyl
po pradávných civilizacích, snad ještě keltských. Nikde to není věrohodně doloženo, ale až ten kámen
uvidíte, určitě se vám vybaví francouzský Carnac, kde jsou podobných kamenů tisíce a nikdo neví o
jejich původu. Abych nepovídal jen o starých kamenech, na závěr našeho putování se dostaneme na
hřbitov v Plané, kde je kámen nejmladší a asi i největší. Je to žulový blok pomníku „Válečným
obětem“. Je jen škoda, že byl dovezen zdaleka a tak trochu mezi ty naše známé kameny nezapadá.
M.Antropius

Se svou troškou do mlýna
V úterý 20.února 2007 proběhlo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. Za naši školu se
zúčastnil žák 9.B David Žipaj, vítěz školního kola. To, že od začátku školního roku poctivě pracoval, se
mu vyplatilo. V poměrně hodně silné konkurenci obsadil velmi krásné druhé místo v okrese Tachov.
Asi mnozí by byli překvapeni, kdyby viděli a na vlastní uši slyšeli naše děti, jak se v necelých
15 letech umí obratně vyjadřovat v cizím jazyce.
Všichni, kteří se soutěže zúčastnili, i když třeba jen ve školním kole, mohou být na sebe pyšní.
Škoda je, že zájemců o účast ve vědomostních soutěžích na naší škole v posledních letech
ubývá. Budeme si přát, aby David byl ta první vlaštovka, za kterou přiletí další.
Z.Kokaislová, ZŠ Planá, náměstí Svobody

Poděkování
Paní Orságová z Plané nás požádala, abychom veřejně poděkovali p. Jiřímu Květoňovi, za to,
jak dobře se stará o čistotu a pořádek v plánských ulicích. Rádi tak činíme a připojujeme se.

Upozornění!
Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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