Plánský měsíčník
Ročník 2007
Číslo 4

Přejeme všem našim čtenářům i jejich blízkým krásné velikonoční svátky.

Zprávy z města
Plánští zastupitelé se sešli na svém 4.jednání 7.března 2007. Schválili první změny
rozpočtu města na rok 2007, rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací do
fondů, příspěvky na sportovní a zájmovou činnost, rozhodli o majetkoprávních záležitostech.
V části vymezené diskusi občanů se hovořilo hlavně o veřejném pořádku ve městě. V závěru
programu je vyhrazen prostor pro diskusi členů zastupitelstva. Ta se točila hlavně kolem
zatím průběžné zprávy kontrolního výboru o kontrole provedené v Plánských službách, dále
se diskutovalo o zprávě OO Policie ČR v Plané o stavu veřejného pořádku za rok 2006 a také
o podmínkách, za kterých užívá skupina ERION nebytové prostory města jako klubovnu.
K této záležitosti bude podána informace na dalším jednání zastupitelstva. Toto jednání se
bude konat 11.dubna 2007 a na programu by měla být m.j. zpráva o inventarizaci majetku
Města Planá k 31.12.2006 a zpráva interního auditora.
Plné znění usnesení uvádíme zde, upravený zápis z jednání zastupitelstva je vyvěšen
na informační tabuli ve vestibulu radnice.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu, objemného komunálního
odpadu a železného šrotu
NEDĚLE 15.4.2007

stanoviště

čas

sbírané složky

Jateční ul.

8.00 – 11.30

NO+OKO

8.10 – 11.45

NO+OKO

9.00 – 9.30

NO+OKO

zpevněná plocha za prodejnou
potravin naproti nádraží
Fučíkova ul.
zpevněná plocha před bývalou
kotelnou naproti prodejně potravin
PAVLOVICE
Josefova Huť

PAVLOVICE

9.40 – 9.50

NO+OKO

10.00 – 10.35

NO+OKO

12.00 – 15.00

NO+OKO

Ve vilkách
PAVLOVICE
u zast.ČSAD vedle prodejny
KARLÍN
u zastávky ČSAD
Smetanova ul.

14.00 – 16.30

NO+OKO

14.15 – 16.45

NO+OKO

křižovatka se Hřbitovní
Revoluční ul.
plocha u tenisových kurtů
Bohušova ul.

14,30 - 17,00

NO+OKO

ŽELEZNÝ ŠROT
bude svážen od 9:00 hodin

PÁTEK 13.4.2007
stanoviště

čas

sbírané složky
15.00 – 15.20

NO+OKO

VÍŽKA

15.05 – 15.15

NO+OKO

ZLIV

15.25 – 15.35

NO+OKO

15.40 – 15.50

NO+OKO

SVAHY
náves – u prodejny

náves – u kapličky
BOUDY

náves – u kapličky
ŘEŠANOV

15.55 – 16.05

NO+OKO

DOLNÍ SEDLIŠTĚ

16.15 – 16.25

NO+OKO

náves – stan. poj. prodejny
VYSOKÉ SEDLIŠTĚ

16.30 – 16.40

NO+OKO

náves – stan. poj. prodejny
TÝNEC

16.45 – 16.55

NO+OKO

náves – u rybníčka
OTÍN

17.10 – 17.35

NO+OKO

17.30 – 17.45

NO+OKO

17.55 – 18.15

NO+OKO

náves – před domem p.Lišky
KŘÍNOV
náves – u zast.autobusů
KŘÍŽENEC
na návsi u rybníčka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŽELEZNÝ ŠROT
bude svážen v NEDĚLI 15.4.2007 od 9:00 hodin
Ve vymezeném čase mohou občané zdarma předat do mobilní sběrny firmy
EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady:
televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky, obaly se zbytky barev a
laků, (plastové, plechové), olověné akumulátory, monočlánky, pneumatiky, oleje, olejové
filtry, hadry od oleje, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné
složky vyskytující se v komunálním odpadu.
Na uvedených stanovištích bude přistaven velkoobjemový kontejner na objemný
komunální odpad vznikající provozem domácnosti ( například části vyřazeného nábytku,
koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.), který vzhledem k jeho velikosti nelze
odložit do běžné sběrné nádoby (popelnice).

Železný šrot mohou občané soustřeďovat také na uvedených stanovištích. Sbírán bude
postupně v neděli 15.4.2007 od 9.00 hod specializovanou firmou.
Prosíme občany k donášení uvedených odpadů pouze v době přistavení kontejnerů,
aby odpady byly ukládány přímo do nich.
Děkují Vám pracovníci firmy EKODEPON.

Velikonoční výstavka
Žáci Domova mládeže SOU Planá pořádají 2.4 - 4.4.2007 v přízemí Městského úřadu
v Plané velikonoční výstavu. Výzdobu na sváteční stůl si mohou všichni zájemci zakoupit
v pondělí a v úterý od 9.00 do 17.00 hod., ve středu od 9.00 do 12.00 hod.

Jarní úklid
Po skončení zimy se většina z nás s radostí pouští do jarního úklidu domácnosti a
zahrady. Těšíme se z toho, že zimu máme za sebou a přejeme si mít vše kolem sebe co
nejhezčí a nejčistší. To by se ale nemělo týkat jen vlastního domu, bytu a zahrady, ale měli
bychom se rozhlédnout i po bezprostředním okolí svého bydliště, zamést chodník před
domem, sebrat z něj odpadky.
Planou samozřejmě uklízejí Plánské služby s.r.o. Při neukázněnosti občanů to však
rozhodně nemohou stačit. Nepořádek - rozházené nejrůznější odpadky vidíme po ulicích, na
travnatých plochách, v prostorech mezi domy, na sídlištích apod. Nechápu, jak je vůbec
možné, že občané nedokáží své odpadky odnést na místa k tomu určená, ale prostě je pohodí
nebo naskládají, kde se jim to hodí. Někteří občané si myslí, že je v pořádku, když složí vedle
kontejnerů velkoobjemový odpad (starý nábytek, elektrospotřebiče atd.). Takový odpad patří
do sběrného dvora Plánských služeb, který je k tomu určen. Jsem přesvědčen, že většina z nás
se chová slušně a těch, kteří znečišťují prostředí, je málo. Přesto tato menšina dokáže těm
ostatním velmi znepříjemnit život.
Jako i v minulých letech začali v Plané pracovat občané, které městu poskytl Úřad
práce v Tachově z řad nezaměstnaných k veřejně prospěšným pracím. Letos jich bylo
poskytnuto pět. Tito pracovníci postupně uklízejí odpadky z veřejných prostranství.
Především uklízejí zelené plochy, protože na nich nelze použít uklízecí zařízení Plánských
služeb. Začali ve Fučíkově ulici a postupně projdou celou Planou. Následně budou ještě
vyklízet bezprostřední okolí Plané - odpadky kolem komunikací a černé skládky. Odpad
ukládají do igelitových pytlů, které pak odvážejí Plánské služby na skládku.
V zájmu zlepšení čistoty veřejných prostranství poskytlo město půjčku 3 mil. Kč
Plánským službám pro účely zakoupení zařízení na úklid. Plánské služby budou půjčku
postupně splácet.
V rámci výběrového řízení předvádělo několik firem své výrobky. Plánské služby se
také dotazovaly na zkušenosti s některými zařízeními v jiných obcích. Nakonec byla vybrána
nejlepší nabídka a to BUCHER CITY CAT 2020 XL švýcarské firmy HANES. V ČR je
v současné době užíváno asi 50 kusů tohoto zařízení a je obcemi chváleno.
Zařízení má minimální šíři záběru 1,3 m, maximální pak 2, 6 m. Kvůli možnému
úzkému záběru bude sloužit především k úklidu chodníků, ale může uklízet i silnice. Bude
pracovat s využitím tří zametacích kartáčů s vysavačem včetně skrápěčů. Dále může být

použita kropící lišta, která bude čistit pod tlakem až 20 barů. Kromě toho bude k dispozici i
zimní nástavba, to je radlice, kterou lze naklápět doleva i doprava, nebo nastavit šípovitě a
dále chodníkový sypač. Přitom obě nástavby letní i zimní mohou být nainstalovány a
používány současně. Zařízení se pohybuje s pomocí dieselového motoru.
Věřím, že nové zařízení významně přispěje ke zlepšení čistoty města. Aby práce
Plánských služeb a pracovníků poskytnutých Úřadem práce v Tachově nebyla sisyfovská,
apeluji na občany, aby se ukáznili a odkládali odpadky, kam patří - do košů, kontejnerů a
velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad na sběrný dvůr Plánských služeb. Nesmíme také
zapomínat na třídění odpadu.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Očkování psů proti vzteklině
P.dr. Krys očkuje v dubnu a v květnu každé úterý a čtvrtek ve své ordinaci v Kyjovské
ulici. Očkování na vesnicích:
26.dubna 2007 v 18.15 Svahy, 18.45 Vížka, 19.00 Zliv, 19.30 Boudy.
10.5.2007 v 18.15 Týnec, 18.45 Vysoké Sedliště, 19.00 Dolní Sedliště.
15.5.2007 v 18.15 Karlín.
Liškovi budou očkovat v Kříženci 19.4.2007 v 17 hod., 25.4.2007 v 18 hod. v Otíně a
v 18.30 hod. v Křínově.

Vážení odběratelé,
jak jste již byli informováni, společnost TENZA, a.s. převzala tepelné hospodářství
v Plané.
Minulý týden proběhl „Den otevřených dveří“ v areálu rekonstruované kotelny
v Plzeňské ulici. Prohlídky kotelny se účastnilo mnoho obyvatel Vašeho města. Na základě
jejich dotazů vznikl tento článek, kterým odpovídáme na dvě nejčastěji kladené otázky.
Nejvíce dotazů padalo k celkovému vyúčtování za rok 2006.
Cenové vyúčtování za rok 2006 bylo ovlivněno nutností v několika obdobích roku
topit plynovým kotlem. Na začátku roku 2006 byly příčinou extrémně nízké teploty, kdy byl
plynový kotel využit pro doplnění potřebného výkonu. V průběhu rekonstrukce kotelny (po
dobu demontáže starých uhelných kotlů a montáže nových kotlů na biomasu) na ulici
Plzeňské pak byly dodávky tepla a teplé užitkové vody zcela zajišťovány plynovým kotlem.
Další dotazy se týkaly ceny tepla na rok 2007 a nových smluv na dodávky tepla.
V nejbližších dnech Vám budou doručeny nové smlouvy na dodávku tepelné energie.
Ve smlouvách bude uvedena cena tepla a výše zálohy za dodávku tepelné energie a studené
vody pro ohřev teplé užitkové vody.
Cena tepla uvedená ve smlouvě se skládá ze dvou složek. První složkou je tzv.
pracovní složka ceny tepla a její výše je určována ze skutečných nákladů (spotřeby) vstupních
energií (biomasa, plyn, elektrická energie apod.) potřebných pro výrobu a dodávku tepelné
energie. Druhou složkou ceny tepla je základní čili fixní složka - ta je tvořena náklady na
vlastní provoz tepelného hospodářství (mzdy, nájem, režie, revize a opravy a ostatní).
Výše zálohy byla stanovena na základě průměrné ceny tepla pro kalendářní rok 2007
(350 Kč/GJ bez DPH při předpokládaném celkovém prodeji tepla cca 26 000 GJ/rok).

Po skončení účtovacího období (kalendářní rok) bude na základě odběratelem
skutečně odebraného tepla a skutečných nákladů na vstupní energie vypočtena skutečná
pracovní složka ceny tepla. Celková fixní složka ceny se nemění. Na základě tohoto výpočtu
bude pro jednotlivá odběrná místa stanovena skutečná cena za GJ na vstupu do objektu.
Věříme, že spolupráce města Planá s firmou TENZA a.s. bude vždy provázena Vaší
plnou spokojeností.
S pozdravem TENZA a.s.

IV. ročník Plánského desetiboje
V loňském roce proběhl úspěšně III. ročník sportovní soutěže Plánský desetiboj.
V letošním roce Planá vyhlašuje již IV. ročník této soutěže. Bude probíhat v období od
9.5.2007 do 23.9.2007 a to stejně jako loni na městském stadionu a přilehlém míčovém hřišti.
I letos se do soutěže mohou hlásit plánští občané a žáci plánských škol, i když plánskými
občany nejsou. Rovněž pravidla a soutěžní disciplíny se nemění.
Disciplíny budou vyhodnocovat rozhodčí. Soutěží se ve 14 kategoriích : 11 - 12 let, 13
- 14 let, 15 - 16 let, 17 - 19 let, 20 - 35 let, 36 - 49 let, 50 a více let. Každá kategorie je
hodnocena zvlášť pro dívky a ženy, chlapce a muže.
Soutěžní disciplíny jsou následující : běh na 60 metrů, běh na 1 okruh stadionu (333
m), běh na 3 okruhy stadionu (1000 m), skok vysoký, skok daleký, trojskok sounož z místa,
slalom s míčem mezi kužely na čas, hod kriketovým míčkem nebo granátem, hod na cíl, hod
na koš.
Dosažené výsledky se hodnotí podle bodových tabulek. Každý soutěžící má možnost 3
pokusů, z nichž se mu bude počítat nejlepší výsledek. Disciplíny může plnit ve dnech, které si
vybere v rámci vypsaných soutěžních dnů. Děti mohou disciplíny plnit v rámci školní
výchovy.
Pro každý soutěžní den je z řad rozhodčích jmenován vedoucí soutěžního dne.
Rozhodčí budou zaznamenávat výsledky disciplín do své evidence a zároveň je potvrzovat
účastníkům do jejich karet. Výsledky budou zpracovány počítačem a budou průběžně
zveřejňovány.
Soutěžící se mohou hlásit v podatelně městského úřadu (2. patro). Každý z nich obdrží
účastnickou kartu, bodové tabulky a informace pro soutěžící. Žáci si mohou přihlášky
vyzvednout na sekretariátech škol a tamtéž je mohou odevzdat.
Soutěžit se bude v těchto soutěžních dnech :
1.

9.5.2007

středa

17.00 - 19.00 A

2.

15.5.2007

úterý

17.00 - 19.00 B

3.

23.5.2007

středa

18.00 - 20.00 A

4.

4.6.2007

pondělí

18.00 - 20.00 B

5.

11.6.2007

pondělí

18.00 - 20.00 A

6.

17.6.2007

neděle

18.00 - 20.00 B

7.

25.6.2007

pondělí

18.00 - 20.00 A

8.

26.7.2007

čtvrtek

18.00 - 20.00 B

9.

15.8.2007

středa

18.00 - 20.00 A

10.

4.9.2007

úterý

17.00 - 19.00 B

11.

13.9.2007

čtvrtek

17.00 - 19.00 A

12.

23.9.2007

neděle

16.00 - 18.00 B

Ve dnech označených A bude možno plnit běh na 60 m, běh na 1 okruh stadionu, skok
vysoký, skok daleký, hod míčkem na cíl. Ve dnech označených B bude možno plnit trojskok
sounož z místa, slalom s míčem mezi kužely na čas, hod kriketovým míčkem nebo granátem,
hod na koš a běh na 3 okruhy stadionu.
I letos se vyhlašuje soutěž rodin. Přihlásit se do ní mohou nejméně tříčlenné rodinné
týmy čítající alespoň 2 generace a to děti, rodiče, prarodiče. Do soutěže se přihlásí každý člen
samostatně a zároveň musí být podána přihláška rodiny, ve které budou vyjmenováni
soutěžící členové rodiny. Do soutěže rodin se bude započítávat umístění tří nejúspěšnějších
členů rodiny. Vítězná rodina bude ta, u které součet pořadí bude nejnižší.
Bude také vyhlašován absolutní vítěz soutěže, ten bude vybrán následujícím postupem
: aby bylo možno porovnávat různé kategorie, byl pro každou kategorii vypočten
přepočítávací koeficient. Výkon (počet získaných bodů) vítěze každé kategorie bude
vynásoben příslušným koeficientem. Absolutním vítězem soutěže bude ten, kdo bude mít po
vynásobení koeficientem nejvyšší počet bodů. Koeficient byl vypočten takto : v každé
kategorii se vypočetl u prvních pěti soutěžících průměrný počet bodů. Nejvíce bodů měli
muži v kategorii 20 - 35 let. Těm byl přičleněn koeficient 1,00. Koeficient ostatních kategorií
byl vypočten tak, že se průměrný počet bodů získaných v kategorii muži 20 - 35 let podělil
průměrným počtem bodů v té které kategorii. Koeficient byl vypočten z výsledků tří
předchozích ročníků.
Po skončení soutěže a to dne 23.10.2007 bude provedeno slavnostní vyhodnocení
v plánském kině od 17.00 hodin a pro nejúspěšnější jsou připraveny zajímavé a hodnotné
ceny.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Plánská 50
Klub českých turistů při TJ Sokol Planá zve na 35. ročník „Plánské 50“, která se koná
v sobotu 21. dubna 2007. Jsou připraveny trasy na 5 - 13 - 23 - 33 - 50 km a cyklotrasy 35 a
50 km. Start pochodu je od Základní školy Na Valech (u kostela).
Od 7.00 d 9.00 startují trasy 13 - 23 - 33 - 50 km, minitrasa od 10 hodin, cyklotrasy od
8.00 hodin. Startovné je 20 Kč. Na některých trasách bude možné si zakoupit občerstvení. Pro
každého bude v cíli připraven pamětní list, razítka pochodu a suvenýry. Žádáme všechny
účastníky pochodu, aby se v přírodě chovali tiše, nezkracovali si cestu mimo vyznačené trasy
a neodhazovali odpadky.
Kontakt : tel. 739 578 951, e-mail : karel_kaspar@centrum.cz

Manifestace na Pístově
Pietní manifestace k uctění památky obětí fašismu se bude konat v neděli 23.dubna
2007 v 10:00 hodin u památníku Pístov. Zvláštní autobus pojede z autobusového nádraží v
Plané v 9:20 hodin.

Nabídka volného místa
Základní škola v Plané na náměstí Svobody přijme pracovnici na pozici VEDOUCÍ
ŠKOLNÍ JÍDELNY. Požadujeme střední odborné vzdělání ukončené maturitou a alespoň 3
roky praxe. Nástup možný od 1. 7. 2007. Bližší informace na tel. 374 798 465, mob.
777 098 465. Zájemci se mohou hlásit do 30. 4. 2007 písemně na adrese ZŠ Planá, náměstí
Svobody 59, 348 15 Planá. Ke své žádosti připojí kopii dokladu o vzdělání, stručný přehled
praxe a jednoduchý životopis.

Nové jízdní řády
Od 4.3.2007 jsou v platnosti nové jízdní řády. Upozorňujeme na linku 490700 PlanáBor, na které přibylo několik spojů. Jsou určeny především pracovníkům, kteří dojíždějí na
pracoviště na Nové Hospodě.

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 vedoucímu střediska
p. Mandovi: mobil 604 898 283 nebo linka 374 798 438.
ing. J.Veselý, jednatel

Den s deníkem
Ve čtvrtek 19. dubna uspořádá Tachovský deník prezentační akci nazvanou Den
s deníkem. Týden před ní dostane každá domácnost do schránky zvláštní číslo novin
s podrobnostmi. V den D, tedy 19.4., by měli externí spolupracovníci chodit po městě a
prodávat noviny. Hlavní program začne cca v 15 nebo v 16 hodin a bude trvat 90 – 100 minut;
jeho součástí budou jednak různé menší motivační soutěže o drobné ceny, hlavní slosovatelná
soutěž o automobil (ten bude vystaven, ale soutěž skončí v červnu a pro Plzeňský kraj je jeden
automobil), dále moderátor představí redakci a noviny jako takové, zároveň se bude na pódiu
hovořit o nějaké zajímavé kauze typické pro Planou, diváci rovněž uvidí vznik jedné
novinové strany v přímém přenosu, součástí programu bude také vystoupení nějakého
místního souboru nebo umělce.

Nabídka kulturních akcí
Městské kulturní středisko připravilo na duben 2007:

2. 4. Rodinné konstelace III. Přednáší ing. Sára Mixanová. Klubovna MěKS, začátek
v 18.00 hod. Vstupné Kč 30.
3. 4. Soutěžní odpoledne pro učně SOU Planá i pro ostatní zájemce od 15 do 18 let.
Sál MěKS Planá, začátek v 16.00 hod.
8. 4. Velikonoční koncert v kostele Nanebevzetí P. Marie v Plané. Účinkuje smíšený
komorní sbor z Tachova, sbormistr: Zuzana Černá a Ing Tomáš Mates. Začátek
v 16.00 hod., vstupné Kč 50.
14. 4. Zájezd do Prahy na muzikál Angelika. Odjezd autobusu v 9.45 z vlakového
nádraží, v 10.00 z AN Planá. Předpokládaný návrat je ve 20.00 hod.
l5. 4. Zájezd na abonentní představení „ SHIRLEY VALENTINE“ do divadla v Mar.
Lázních. Odjezd autobusu v 18.40 z vlakového nádraží, v 18.50 z AN Planá.
18. 4. Přednáška Mgr. Miloslavy Rutové na téma : Léčení pro 21. stol. pomocí
kineziologie One Brainovou metodou / viz článek /. Sál MěKS Planá, začátek v 18.00 hod.,
vstupné Kč 30.
30. 4. Tradiční pálení čarodějnic na koupališti v Plané. Program: 19.00 – 20.00 soutěž
o nejhezčí malou čarodějnici, 20.00 – 20.30 slet čarodějnic u brány koupaliště, 20.30 zapálení ohně a upálení čarodějnice. 21.00 – 24.00 volná zábava. Hrát a zpívat Vám bude
country kapela KNAIPEN-ROLL music. Vstupné pouze dospělí Kč 40. Přijďte se pobavit !
Akce se koná za každého počasí !
Další zprávy MěKS:
MěKS Planá pořádá zájezd do Divadla v Mar. Lázních na představení Divadla Járy
Cimrmana „ Dlouhý, Široký a Krátkozraký“. Pondělí 21. 5. 2007. Cena vstupenky s dopravou
cca Kč 260. Zájemci, hlaste se nejpozději do 15. dubna 2007 na MěKS Planá.
Pro velký zájem se uskuteční ještě jeden zájezd na muzikál Angelika a to v neděli 27.
5. na odpolední představení. Cena vstupenky s dopravou činí Kč 570,-. Odjezd v 10.00 z AN
Planá. Zájemci, hlaste se co nejdříve na MěKS Planá, tel . 374794223 nebo mob.603 788 954.
MěKS Planá připravuje zájezd do Českého Krumlova na Den pětilisté růže - zahájení
slavností včetně ohňostroje a večerního představení Divadla s otáčivým hledištěm „Sluha
dvou pánů“. Cena vstupenky s dopravou cca Kč 850. Zájemci, hlaste se nejpozději do konce
dubna na MěKS Planá.
Cesta k rovnováze těla i mysli pomocí kurzů kineziologie
One Brain – jednotný mozek. Jedná se o terapeutickou metodu, která pomocí
svalového testu dokáže zmírnit a odstranit psychické a fyzické problémy dětí a dospělých a
nastoluje rovnováhu. Pomáhá dětem při obtížích ve škole, strachu, nízkém sebevědomí,
alergiích apod. Dospělým pomáhá v narušených vztazích profesních i partnerských a také při
nápravě fyzických i psychických problémů.
Přednáška Mgr. Miloslavy Rutové se koná v úterý 18. 4. 2007 v 18.00 hod. v sále
MěKS Planá.

Akce Vlajka pro Tibet
Plánská radnice je jednou z 322 radnic, které u příležitosti potlačeného povstání
z 10.3.1959 ve Lhase čínskou armádou, vyvěšují tibetskou vlajku.
Již v dávných dobách byl Tibet buddhistickým královstvím, které bylo řízeno z centra
Lhasy kněžskou aristokracií v čele s nejvyšší hlavou tibetského buddhismu - dalajlámou.
Součástí Čínské říše se stal Tibet za vlády dynastie Jüan na konci 13. století a tak tomu bylo
až do revoluce v roce 1911, kdy získal samostatnost. Tento stav trval do roku 1950, kdy bylo
území opětovně obsazeno čínskou armádou. Za čínské revoluce bylo v Tibetu zničeno
množství svatyň, byl potlačován buddhismus. Po roce 1980 je však řada klášterů obnovována
a otevírána. Rok 1987 znamená další růst napětí mezi minoritními etnickými Číňany a
majoritními Tibeťany. Celá situace je řešena v roce 1989 téměř rok trvajícím výjimečným
stavem vyhlášeným čínskou armádou.
Cítím potřebu se k této problematice vyjádřit ne proto, že bych jakýmkoliv způsobem
chtěl schvalovat situaci,ke které zde před 48 lety došlo. Připadá mi však přinejmenším
podivné, že „kdosi“, kdo si na tyto události po 37 letech vzpomněl a založil uvedenou
iniciativu, se podle mého názoru chtěl pouze podivným způsobem zviditelnit. Nemám
absolutně žádný problém si tuto tragickou událost připomínat, ale na druhé straně nechápu
některé volené zastupitele města Plané, kteří tuto iniciativu až „nekriticky“prosazují,zároveň
svorně, téměř programově odmítají připomínat si situace,ke kterým dochází v poslední době.
Cožpak je menší důvod připomínat si agresi vůči národům Jugoslávie, kterou naopak naši
„demokraté“ schválili a bombardování škol, nemocnic a zařízení infrastruktury nazvali
dokonce „humanitárním“ aktem ? Cožpak není důvodem připomínat si začátek systémového
vyvražďování Iráčanů? Zde bylo podle odhadů od počátku agrese v roce 2003 zabito více jak
700 000 občanů Iráku. Jen málokdo si uvědomuje, že vzhledem k tamní demografické situaci
tvoří více jak polovinu oběti dětské. To vše za použití OSN zakázaných bojových prostředků,
clusterových bomb a střel s ochuzeným uranem.
Za velice paradoxní, pokrytecké a ryze „české“ mi připadne, že pokud je při hlasování
o vyvěšování tibetské vlajky učiněn návrh připomínat si zároveň i tyto události, je tento návrh
ze strany některých poslanců zastupitelstva volených za ODS označován jako „levicový“ a
nesmyslný.
Stanislav Kvasnička

Proč pít zelený čaj
S rostoucí popularitou nutričních doplňků stále více lidí vyhledává aktuální informace
o živinách, které mohou mít v jejich životě velký význam.
Jedním z dlouho známých bylinných léků je ZELENÝ ČAJ. Moderní výzkumy
potvrdily řadu jeho pozitivních účinků. Obsahuje antioxidanty, které účinně bojují proti
volným radikálům a kofein, který aktivizuje mozek a centrální nervovou soustavu. Dále
obsahuje vitamíny C (10 x více než v černém čaji), D,K, beta-karoten a příbuzné sloučeniny.
Napomáhá při udržování tělesné hmotnosti a přispívá k dlouhověkosti. Kromě toho působí na
lidi s chorobami srdce, cukrovkou, vředovými nemocemi, osteoporózou i zubním kazem.
Nyní jsou v prodeji dobré zelené čaje jak sypané, tak v nálevových sáčcích. Kromě
čistých zelených čajů si můžete vybrat zelené čaje s různými přísadami - sušené ovoce,
bylinky, květiny a pod., které chuť čaje zvýrazňují, a každý si může vybrat takový čaj, jaký
mu vyhovuje. To je jen krátký výčet kladů, pro které stojí za to zelený čaj pít. Otevře vám
dobré vyhlídky na zdravý a plnohodnotný život.

Ještě něco k plesu
Minulý týden Tachovský deník uveřejnil zprávu o kantorském bálu, který se konal
v aule ZŠ v Plané na náměstí Svobody.
V článku však chyběla informace, která je podle našeho mínění klíčová – totiž proč
učitelé a ostatní zaměstnanci věnují svůj čas a práci uspořádání taneční zábavy. Důvodů
k pořádání plesu je samozřejmě víc, ale ten hlavní, o němž je třeba se zmínit, je možnost
získat finanční prostředky navíc. Ty jsou pak zcela využity ve prospěch žáků naší školy –
stanou se součástí rozpočtu SRPŠ a hradí se z nich akce, které není možno financovat
z rozpočtu zřizovatele.
A tak si škola může dovolit luxus platit žákům dopravu na různé sportovní akce, např.
dopravu pro žáky 7. ročníku na lyžařský výcvikový kurz, na akce kulturní , jsou peníze i na
doplnění výbavy některých kabinetů.
Domníváme se, že veřejnost by měla být informována i o této stránce naší kulturní
události – není tak obvyklé v dnešní době dělat něco navíc, zadarmo a bez osobního
prospěchu.
Za ZŠ Planá, náměstí Svobody Zuzana Kokaislová

Dům dětí a mládeže informuje
- na Velké ceně DDM Tachov ve stolním tenisu si nejlépe z plánských účastníků vedl
Ondra Mašl, obsadil v kateg.st.ž. 2.místo.Ve stejné kategorii byl Zd.Kuča čtvrtý a
D.Bohuňková sedmá.Za dospělé hráli Lukáš Kralovič a Angelika Bandová,obsadili 5.a
9.místo.Libor Bohuněk skončil na 3.místě.Nejmladší z plánského družstva Nikol Bohuňková
obsadila 11.místo.
- letošní již 8.ročník dětského maškarního karnevalu byl za pěkné účasti dospělých a
hlavně dětí v krásných převlecích naplněný soutěžemi,tancem,muzikou,sportovními hrami.
Porota také odměnila nejlepší masky.Bavily se nejen děti,moderátor pořadu p..Mudroch
nenechal v klidu ani dospělé v pořadu,který trval bez přestávky 3 hodiny.Děkujeme
p.Neubergové a p.Konrádové z dámského klubu, pí Hričkové za úklid a obsluhu bufetu a
dalším obětavým za práci při uskutečnění tohoto programu pro děti.
- na soutěži střeleckých kroužků DDM v Tachově se nejlépe z plánských žáků umístil
Petr Reichel, když ve své kategorii skončil čtvrtý.
- tradiční prázdninové příměstské tábory se uskuteční /pokud budou upřesněny
administrativní záležitosti/ v následujících termínech:
od 9.7.do 13.7.pro děti 2.-3.tříd (pěší výlety do okolí,koupání,sport.soutěže)
od 16.7.do 20.7.pro děti 4.-5.tříd (cyklovýlety,sport,koupání).
Důležité informace (přihlášky,cena) budou včas sděleny.
V měsíci dubnu 2007 připravujeme:
Dny velikonočních prázdnin:
čtvrtek 5.4. od 9 hod. – v horní klubovně DDM pracovní dílna (Velikonoce)
- klubovna v přízemí (dle počasí i dvorek) volný přístup

pátek 6.4. od 9 hod. – v aule velikonoční turnaj ve stol.tenise (neregistrovaní),
v budově DDM přístupné obě klubovny
pátek 20.4. od 14 hod. KULIČKIÁDA na dvorku DDM
pondělí 30.4. od 19 hod. na koupališti pálení čarodějnic s programem.

Setkání katolické církve v Plané a okolí – duben a začátek května
2007
(mimo pravidelné akce)
Úterý 2.4. – 17.00 hod.– VELIKONOCE S POUTNÍKEM- koncert (o naději s učiteli
a žáky ZUŠ Planá v kostele Nanebevzetí P.Marie)
Zelený čtvrtek 5.4.- 17 hod. Chodský Újezd, 19 hod. Planá
Velký pátek 6.4. - 17 hod. Chodský Újezd, 19 hod. Planá
Vigilie Vzkříšení 7.4. – 17 hod. Chodský Újezd, 19 hod. Planá
Boží hod velikonoční –neděle:
9 hod. Planá, 11 hod. Chodský Újezd, 14 hod. Chodová Planá, 15.30 hod. Zadní
Chodov a Svojšín, 16 hod. KONCERT komorní hudby v kostele N.P.Marie
Pondělí velikonoční : 9.30 hod. Brod n.T., 11 hod. Dolní Jadruž, 14 hod. Broumov
Sobota 14.4. – 11 hod.Vysoké Sedliště – křesťanská svatba
Sobota 21.4. – 17
9.5.,16.6.,18.8.,15.9.,20.10.)

hod.

Svatá

Anna

–

čs.něm.mše

svatá

(3.soboty:

Úterý 1.5. – 17 hod. Májová pobožnost v Plané.
„V rodinném kruhu“!!!
Pokud je mi známo, nikde v relativně blízkém okolí neexistuje taková tabuizace
tématu smrti a rozloučení s blízkými, jako u nás. Většina parté se zprávou o odchodu člověka
stroze oznamuje, že se na přání zesnulého bude konat rozloučení pouze v rodinném kruhu. Ve
světě nikde není obdoba tohoto nedůstojného zacházení s tajemstvím člověka.
Rodinný kruh je nádherná příležitost, při níž může dojít ke smíření přítomných, nebo
k vzájemnému poskytování smysluplné naděje. Možná se kalkuluje s falší účastníků, někdy
asi má své slovo obava z navýšení ceny pohřbu. Přesto všechno daný člověk patřil a stále
svým přínosem patří mezi společenství těch, kteří jsou „ještě naživu“. Je to koneckonců
služba jim samým – pozůstalým, aby si připustili svoji ohraničenost a s vděčností přijali dar
času, jako šanci, která je v nikoliv bezmezné míře každému z nás dána.
Bylo by milé rozšířit ten náš „rodinný kruh“ i na obci zúčastněných, vždyť i oni mají
být nebožtíkovi za co vděční, případně mají co odpustit. Zde nejde o náboženský vztah víry
v toho, který může vysvobodit z každé smrti, jde o zhola lidský rozměr bytí, k němuž důstojné
společenské rozloučení se zesnulými patří.

Žáci mezi paragrafy
V Základní škole Planá, náměstí dne 13.3.2007 proběhla celorepubliková soutěž
Paragraf 11/55. Je to výchovně- vzdělávací soutěž, která se zábavnou formou zaměřuje na
zvýšení povědomí dětí o zákonech a odpovědnosti. Je určena žákům 2. stupně. V soutěži,
která je tématicky rozdělena do 5 kol, žáci prokázali svoje obecné znalosti o zákonech ,
vyzkoušeli si své komunikativní dovednosti, týmovou spolupráci i správný odhad. Na správné
odpovědi dohlížela porota složená ze zástupců města Planá i pořádající školy.Těsným
výsledkem zvítězilo družstvo bílých (8.A) před týmem modrých (7.A) a žlutých (9.B).
Celé klání proběhlo v nádherné atmosféře, v soutěživém duchu i v příjemném
prostředí vyzdobené auly. Soutěž pozvedlo i využití audio-vizuální techniky, kterou
obsluhoval pan učitel Petr Ečer, zdejší správce počítačové sítě.
Děkuji všem za pomoc při realizaci projektu, hlavně však dětem za kvalitní výsledky,
za organizační pomoc i za to, že si soutěž vzaly za svou, podpořily své týmy transparenty,
volbou barvy svého oblečení i mohutným povzbuzováním.
Soutěž byla velmi vyrovnaná a o prvním místě rozhodla jedna doplňovací otázka. I
proto do oblastního kola vyšleme tým složený ze zástupců všech soutěžních družstev.
Oblastní kolo proběhne 17.4.2007 v Tachově. Naši žáci se zde utkají s družstvy všech
tachovských škol a jedním týmem z Nýřan. Držme jim palce.
Jana Seidlerová

Žáci ZŠ Na Valech zachraňují Madagaskar
První jarní den začali žáci II. stupně návštěvou Zoologické zahrady v Plzni. Hlavním
cílem bylo seznámit se některými zvířaty a rostlinami z ostrova Madagaskaru. Ostrov má
mnoho živočišných a rostlinných druhů, které díky necitlivému zásahu člověka mohou brzy
zaniknout.
Na počátku byli rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina byla v ekologickém
středisku poutavým vyprávěním doplněným obrázky seznámena životem na ostrově. Žáci
získali mnoho zajímavých informací, které druhý den ve škole využívali k plnění úkolů
v dílnách. Druhá skupina byla rozdělena na 4 části, každá z nich měla svého průvodce. Díky
jejich zasvěcenému profesionálnímu přístupu, zápalu a ochotě si získali naši pozornost.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého. U šimpanzů jsme si uvědomili, jak jsou
učenliví a dokáží nás dokonale napodobovat. U lemurů Kata jsme také vydrželi dlouho a
pozorovali jejich hry a skotačení, byli velmi roztomilí.
Čas vymezený prohlídce velmi rychle uplynul, rychle jsme vybrali odpovědi na otázky
a již jsme spěchali do centra a měnili jsme si místo s první skupinou.
Žáci pochopili, jak je důležité starat se o přírodu a chránit ji. V květnu se tam ještě
někteří vrátí a budou reprezentovat naši školu a podpoří projekt na záchranu Madagaskaru.
Program v ZOO se nám moc líbil, mnozí si stěžovali, že bylo málo času a již mají
zamluvenou ještě jednu návštěvu v měsíci dubnu.
Projekt měl pokračování ještě další den. Před zahájením vyučování byl každý z žáků,
který vstoupil do školy označen malgašským tetováním. Každá třída se zúčastnila několika
dílen. V matematické dílně počítali, kolik je potřeba dřeva na postavení malgašské školy, v
českém jazyce luštili přesmyčky, četli malgašskou pohádku. Jinde vařili typická ostrovní

jídla, poznávali ovoce a zeleninu, seznámili se s geografií a historií ostrova, zahráli si
malgašský fotbal, vyráběli lemuří masky a náramky.
Ve škole bylo sice více hluku, ale vládla tam převážně přátelská,pracovitá a spokojená
atmosféra. Žáci plnili mnoho aktivit, které jsou při učení důležité. Spolupracovali spolu,
dokázali se domluvit, pomáhali si, hledali řešení a vybrali si pro ně to nejlepší , komunikovali
spolu, vyhledávali a třídili informace, dodržovali pravidla, chovali se k sobě ohleduplně.
Fotografie z akce jsou k dispozici na www.valy.cz.

Zahrádkáři informují
Dne 24.února proběhla v jídelně školy na náměstí výroční členská schůze plánské
organizace zahrádkářů. Na schůzi byly zhodnoceny výsledky za rok 2006 a nastíněny další
směry činnosti na rok 2007. Byly zde připomenuty výsledky našich členů na okresní výstavě
ovoce, zeleniny, květin, kaktusů a bonsají. Zvlášť úspěšně nás reprezentovali př. Divišová a
př. Moulis se svými kolekcemi bonsají. V minulém roce jsme v moštárně zpracovali více než
3.500 kg jablek, úspěšně bylo dokončeno jednání o prodeji pozemků do vlastnictví
zahrádkářů v osadě Plzeňská. Zahrádkáři z osady Svornost byli informováni o vrácení
pozemků, které jsou historickým majetkem Města Planá, zpět do jeho vlastnictví. Členové
byli informováni o organizaci zájezdů na celostátní zahrádkářské výstavy. Každý zájemce se
individuálně přihlašuje u Územního sdružení ČZS. Mezi oceněnými za práci ve prospěch ČZS
převzal vyznamenání III.stupně předseda plánské ZO ČZS ing. Ťupa. Výbor ZO se také
rozloučil s vedoucí kuchyně p. Hasalovou, která se po dlouhá léta vzorně starala o občerstvení
a přípravu místnosti, a nyní odchází do důchodu. Přejeme jí hodně zdraví a spokojenosti
v osobním životě.
Posledním bodem programu výroční členské schůze byla odborná přednáška
k odrůdám jádrovin a k jejich pěstování v místních podmínkách, kterou přednesl ing. Fischer
z Horní Bělé. Ten také pozval zahrádkáře na seminář a ukázku stříhání jádrovin, který se koná
v Horní Bělé dne 14.4.2007. Nabízet se zde budou nové rezidentní odrůdy jádrovin, peckovin,
angreštů a rybízu za bezkonkurenčně nejnižší ceny. Zájemci o účast se mohou závazně
přihlásit do 6.4.2007 u př. Smrčky, cestovné 100 Kč za jednu osobu.
Za výbor ZO př. Smrčka

Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková organizace,
zve všechny zájemce o projekt
„Konzultant rozvoje venkova – další profesní vzdělávání“
na vstupní Workshop
- dne 12. dubna 2007 v Tachově od 15.00 hod v budově REVIS
nebo:
- dne 19. dubna 2007 ve Stříbře od 15.00 hod v přízemí budovy radnice
Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.

Více informací na:
Tel.: 374 616 950, 374 616 951
Mobil: 775 744 823
E-mail: projekt@revis-tachov.cz, projektKoPilot@revis-tachov.cz
www.revis-tachov.cz

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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