Plánský měsíčník
Ročník 2007
Číslo 5

Zprávy z města
Zastupitelstvo města se sešlo na svém 5.jednání dne 11.dubna. Úvodní diskuse byla
tentokrát nezvykle dlouhá. Se svými připomínkami k průjezdu těžké techniky přišli obyvatelé
Severní ulice. Další skupina občanů přišla vyjádřit svoji nespokojenost s náklady na teplo a
TUV za rok 2006. Program pak pokračoval zprávou o práci Rady, zprávou zastupitele p.
Teplíka ke smlouvě s firmou TENZA, schváleny byly druhé úpravy rozpočtu na rok 2007,
majetkoprávní záležitosti, stanovisko k záměru výstavby větrného parku na bavorské straně
hranice (uvádíme dále) a zastupitelé vzali na vědomí zprávu vnitřního auditu o provedených
kontrolách a zprávu o výsledku inventarizace majetku Města Planá k 31.12.2006.
Během jednání obdrželi zastupitelé zprávu kontrolního výboru o kontrole smluvních
vztahů města s Plánskými službami, zpráva bude na programu 6.jednání ZMP, které se sejde
16.května 2007. Plné znění usnesení je zveřejněno zde.

Květnové oslavy
V neděli 6.května 2007 přijede do Plané v době mezi 10.30 a 11.00 hod. konvoj
dobové techniky U.S.army. Jeho organizátoři chtějí v autentickém prostředí připomenout
konec II. světové války a květnové dny, kdy do těchto míst dorazila americká armáda, aby je
osvobodila od nacistické okupace. Jejich motto: ..když se připomíná osvobození západních
Čech americkou armádou, všichni myslí na Plzeň. Jako kdyby nikde jinde Američané nebyli.
Přitom demarkační linie se táhla od Ašského výběžku po Domažlice…
Konvoj se zdrží na náměstí zhruba 30 minut a zájemci si během této doby mohou
prohlédnout techniku i dobové uniformy.
Součástí této akce bude krátký pietní akt u pomníčku armády USA a poté budou
položeny květiny i u válečného hrobu na hřbitově.

Nenechte si dobrý nápad pro sebe
V nové obytné zóně Planá – sever vzniknou čtyři nové ulice a ty je třeba pojmenovat.
Rada města Planá proto vyhlašuje soutěž na pojmenování těchto ulic. Nelze užít jména
žijících osobností veřejného života a názvy musí být v češtině. Pro nedostatek místa
nezveřejňujeme plánek zóny, ale zájemci jej najdou na webových stránkách města nebo si jej
mohou prohlédnout v podatelně městského úřadu. Návrhy je třeba doručit do 31.srpna 2007,
aby z nich mohli zastupitelé na svém zářijovém jednání vybírat. Vítězné návrhy budou
oceněny věcným darem.

Ocenění dárců krve
Každý rok na jaře je veřejně prezentováno a oceňováno bezpříspěvkové dárcovství
krve. A je tomu tak i letos. Již v březnu byly předány bronzové medaile dr. Janského a mezi
oceněnými byli i občané z Plané – paní a pánové Eva Čermáková, Šárka Havlová, Lenka

Hlinčíková, Petr Kajlík, Miroslav Kočí, Miloslav Kubálek, Ondřej Pospíšil, Marie Říhová a
Petr Šuranyi. V dubnu pak byly předány stříbrné a zlaté medaile. I tady měla Planá své
zástupce. Stříbrnou medaili obdrželi p. Vladimír Kliment a paní Jana Kovárníková a Eva
Třeštíková. Nejvyšší ocenění – zlatou medaili dr. Janského dostala p. Vlasta Cibulková.
Slavnostní akce se za město Planá zúčastnil místostarosta p. Slabý a předal oceněným dárkové
balíčky. Zvlášť bylo oceněno dlouholeté bezplatné dárcovství krve p. Cibulkové – od města
Planá dostala pamětní šlikovský tolar.

Koupaliště se připravuje na sezónu
Začátkem dubna proběhla na plánském koupališti kontrola přípravy areálu na koupací
sezónu. Jako vždy byla voda přes zimu z nádrže vypuštěna a před napouštěním nové byla
nádrž uklizena a vystříkána. To zajistili plánští hasiči. Začalo se už se sekáním trávy,
pokračují úpravy terénu a opravuje se, co je třeba. Pro letošní sezónu bylo stanoveno vstupné
ve výši 30 Kč dospělí a 15 Kč děti.

Třebel – krajina po bitvě
Zájemci o historii našeho regionu si mohou na podatelně městského úřadu koupit
výpravnou knihu Třebel – krajina po bitvě. Jejím autorem je dr. Václav Matoušek a kniha
stojí 250 Kč.

Nabídka
Město Planá nabízí zájemcům o reklamu možnost využít pro umístění reklamních
panelů plochy na nové lávce, která vede nad dálničním přivaděčem z Fučíkovy ul. do ulice
Jateční. Zájemci mohou své nabídky předkládat písemně, e-mailem nebo osobně na městském
úřadu v Plané.

Výluka na dráze
Dne 2. května 2007 (středa) v době od 07:45 hodin do12:10 hodin se koná výluka
koleje v úseku mezi stanicemi KOZOLUPY – PŇOVANY. Náhradní přeprava je zajištěna
autobusy. Přeprava zavazadel v omezené míře, přednostně budou přepravovány dětské
kočárky.

Nabídka zaměstnání
Plánské služby, s.r.o. Planá přijmou pracovnici-pracovníka na sezónní údržbu dřevin
ve městě. Kontakt: ing. Veselý, 374 756 230.

„PLÁNSKÝ KOUPÁK 2007“
se poprvé představuje…
Rozhodujete se, kdy v létě odjet z Plané na dovolenou? Rozhodně to nedělejte koncem
července. To sem naopak pozvěte všechny příbuzné, přátele a známé. V sobotu 28.7.2007
odpoledne totiž na plánském koupališti odstartuje akce, kterou zatím nikdo nejen v Plané, ale
ani na Tachovsku nepamatuje. V mezinárodní hudební řeči se jí říká „Open air music

festival“. Po našem bychom řekli – hudební festival pod širou oblohou. Ano – právě ten pro
vás bude připraven jako odpolední, večerní i noční pokračování tradiční Anenské pouti, která
nás čeká ten samý den dopoledne.
Mnozí to znají z jiných, velkých, open-air festivalů, které se v létě konají po celé
republice. Velké, zastřešené pódium, zvuková aparatura, kterou dobře znají i Pink Floyd, obří
světelný park, jako když před vámi vybuchne slunce, umělci i skupiny zvučných jmen, ale
také množství stánků… To vše bude připraveno v sobotu 28. července na koupališti. Na
velkolepý hudební svátek, který jsme nazvali „Plánský koupák 2007“, se už teď chystají
skupiny Turbo, Mňága a Žďorp, Erion, Hamleti (Dalibor Gondík, Aleš Háma, Jakub
Wehrenberg a další), – ale také jedna z úspěšných SuperStar Bára Zemanová, Martin Čarný
Band a další. V jednání jsou i špičkové skupiny ze sousedního Německa… Proč jezdit na
„fesťák“ stovky kilometrů daleko, když budeme mít ten svůj přímo doma?
Netajíme se tím, že akce takového rozsahu pohltí i hodně peněz. Honoráře všem
vystupujícím, zaplacení veškeré techniky, provozu, energií – nebude to nic jednoduchého. Ale
my věříme, že se všichni přijdete pobavit a podpoříte nás! Že to řeknete všem svým
příbuzným, přátelům i známým – a že je s sebou přivedete! Že se i za pomoci ochotných
sponzorů celkové náklady zaplatí a snad něco zbude i na další ročník. Zkrátka – že si společně
vytvoříme tradici, která se bude každý rok opakovat a na kterou se všichni budeme těšit.
Začínáme „při zemi“, jednodenním „festíkem“, ale už příští rok – pokud se ten letošní start
díky vám povede – bychom připravili dvoudenní hudební program a nebáli bychom na
plánské koupaliště pozvat i např. poněkud dražší Čechomor (se kterým plánský Erion
společně koncertoval vloni na podzim), či Divokého Billa a další zvučná jména. Letošní 28.
červenec tedy bude prubířský. Myslete na to a nepřipusťte, aby první skutečný hudební
festival v těchto končinách byl zároveň i posledním. Sledujte internet – zanedlouho
odstartuje www.koupak.cz.
Umělecká agentura ERION PRODUCTION

Blahopřejeme jubilantovi
Začátkem dubna se mezi letošní šedesátníky zařadil pan Jirka Kalaš. Myslím, že
každý, kdo právě čte tyto řádky, ví, o kom je řeč. Není v Plané asi člověka, který by dosud
nenavštívil plánské kino. Pana Kalaše tam zajisté musel potkat – jednou trhá lístky, jindy
spěchá do promítací kabiny, ale nejčastěji, alespoň v poslední době, sedí v pokladně, prodává
vstupenky a těší se z každého človíčka, který se rozhodl kino navštívit. Podle mne prožil
v kině celý svůj dosavadní život a míní v tom pokračovat, dokud bude moci. Kino pro něj
nikdy nebylo zaměstnáním, natož pak prostředkem k tomu vydělat si nějaké peníze. To
neplatilo ani dříve, když ještě lidi do kina chodili, a neplatí to ani dnes. Film a kino jsou
prostě jeho celoživotní hobby a láska a je i jeho zásluhou, že plánské kino stále funguje a
pravidelně promítá, zatímco v jiných městech vesměs kina zanikla. Na jednání zastupitelstva
dne 11.dubna byla jeho záslužná činnost o kino veřejně oceněna a obdržel za ni pamětní
stříbrný šlikovský tolar. Využíváme této příležitosti veřejně mu ještě jednou poděkovat a
popřát hodně zdraví, sil a elánu do dalších let.
M.Mertlová

Očkování pokračuje
P.dr. Krys očkuje v květnu každé úterý a čtvrtek ve své ordinaci v Kyjovské ulici.
Očkování na vesnicích: 10.5.2007 v 18.15 Týnec, 18.45 Vysoké Sedliště, 19.00 Dolní
Sedliště.

15.5.2007 v 18.15 Karlín.
P.dr. Heller očkuje v Pavlovicích v sobotu 12.5.2007 takto: od 14 do 14.15 u obchodu,
od 14.20 do 14.30 na odbočce k mlýnu, od 14.40 do 15 hod. u nádraží.
Očkování je ze zákona povinné pro psy starší 6 měsíců. Zájemci si mohou nechat
naočkovat psa i trojkombinací.

Bude se vypínat
Bez elektrické energie bude 9.května od 9 do 13 hod. levá strana Plzeňské ulice proti
areálu SÚS a dále Vysoké Sedliště, Týnec, Otín, Křínov, Řešanov a Boudy.

Letecká show
V pátek 4.května od 16 do 18 hod. se koná letecká show na letišti Kříženec.
Několikanásobný mistr Německa a ČR v akrobatickém létání Klaus Lenhart předvede své
umění a synchronizovaný program s Albertem Winterem LEKI v DUETU. Akce je pořádána
v rámci „Dne otevřených dveří letiště Kříženec“. Vstupné zdarma, překvapení pro děti. Od 18
hod. hraje hudební skupina. Všichni jsou srdečně zváni.

Veřejné sbírky
Dne 3. dubna 2007 se žáci SOU Planá zapojili do celostátní sbírky Srdíčkový den.
Pravidelně ji organizuje Občanské sdružení Život dětem. Děkujeme všem občanům, kteří
nejsou lhostejní a přispěli na dobrou věc zakoupením reflexního pásku v hodnotě 35 Kč.
Získané prostředky jsou určeny na nákup přístrojové a zdravotnické technologie pro dětská
oddělení nemocnic, na rekonstrukci těchto zařízení a zlepšení jejich prostředí.
Dne 16. května 2007 Vás opět osloví žáci našeho učiliště s nabídkou na zakoupení
žlutého kvítku měsíčku lékařského v hodnotě 20 Kč. Akci s názvem Květinový den pořádá
Liga proti rakovině. Cílem sbírky je získat prostředky na nádorovou prevenci, zlepšení kvality
života onkologických pacientů, podporu provozu Ligy a onkologického výzkumu.
Věříme, že i tentokrát budou srdce plánských občanů otevřená a že se nám všem
společně podaří naplnit získanými prostředky ušlechtilý cíl.
Ing. S.Kapolková, ředitelka SOU

Stanovisko zastupitelů Města Planá k záměru výstavby větrného
parku
Město Planá nesouhlasí s výstavbou větrného parku v sousedství státní hranice u
Mähringu a Griesbachu vzhledem k prokazatelně negativním vlivům na krajinu, volně žijící
druhy a rekreaci a vzhledem k možným negativním vlivům na zdraví osob v přilehlých
obcích. Město Planá považuje uvedené skutečnosti za dostatečně závažné k pozastavení
přípravy stavby a vyzývá odpovědné orgány německé strany, aby bylo od plánované výstavby
upuštěno. Zároveň apeluje na další obce regionu na české i německé straně státní hranice, aby
podpořily snahu o zachování krajinného rázu a ochranu volně žijících druhů severní části
Českého lesa a odmítly nyní i v budoucnu stavbu podobných zařízení na výrobu elektrické
energie.

Plánská nemocnice …a co dál?
Plánská nemocnice je pro většinu občanů Plané a celého Tachovska bolavým místem.
Na konci roku 2002 byla postupem, který byl již mnohokrát popsán, uzavřena.
V současné době je nemocnice v konkursu a správce konkursní podstaty ji prodává.
Od poloviny prosince 2006 probíhala internetová dražba veškerého majetku jako celku.
Věřitelským výborem byla určena vyvolávací cena 46 mil. Kč. Konec dražby byl stanoven do
16 hod. dne 31.1.2007. Podmínkou účasti bylo složení 2 mil. Kč jako jistoty.
Dražby se zúčastnil jediný subjekt a to Západočeská nemocnice, a.s., která učinila
nabídku 46.460.000 Kč. Uvedený subjekt projevoval o plánskou nemocnici zájem delší dobu.
Osobně jsem opakovaně jednal s předsedou představenstva MUDr. Mickou a s předsedou
dozorčí rady ing. Vadlejchem (ten vykonával již v roce 2002 po krátkou dobu funkci ředitele
plánské nemocnice). Oba prohlašovali, že chtějí v nemocnici zprovoznit všechna základní
oddělení.
Po ukončení dražby byla se Západočeskou nemocnicí uzavřena smlouva o budoucí
smlouvě, podle které s ní měla být uzavřena kupní smlouva po doplacení zbytku částky, za
kterou nemocnici vydražila (tedy 44.460.000 Kč). Termín doplacení byl stanoven na
2.4.2007. Západočeská nemocnice, a.s. jej nedodržela a žádala prodloužení lhůty na 19.4.
Předložila příslib úvěru od Slovinské banky (pobočka v Ostravě). Věřitelský výbor žádosti
vyhověl, Západočeská nemocnice ale nakonec cenu nedoplatila, a to i přesto, že tak přijde o
složenou jistotu 2 mil. Kč.
Nemám konkrétní informace, proč nebyla předmětná částka zaplacena, domnívám se
ale, že jedním z důvodů bylo úmrtí ing. Vadlejcha (zemřel v polovina dubna) a také
onemocnění MUDr. Micky (podle svého sdělení je momentálně hospitalizován).
Další postup, o kterém rozhodl věřitelský výbor, je prodej nemocnice po jednotlivých
budovách. S tímto postupem jsem já osobně nesouhlasil, byl jsem ale přehlasován 3:1.
S prodejem po budovách jsem nesouhlasil, protože se tím komplikuje zprovoznění
nemocnice. Bude nutno provést nový odhad ceny budov, nově zaměřit pozemky. Jednotlivé
budovy nemají samostatný přístup. Inženýrské sítě fungují pro celý komplex společně.
Přesto rozhodně nelze říci, že uvedené řešení znamená, že nemocnice již zprovozněna
nebude. Mimo jiné i proto, že územní plán města, který je pro všechny závazný, v areálu
nemocnice nepředpokládá jinou činnost než provozování zdravotnictví a s tím souvisejících
činností.
Stále nemohu pochopit postupy, kdy stát vloží do stavby nového pavilonu plánské
nemocnice 320 mil. Kč, a v krátké době ji uzavře. Nechápu také rozpor, kdy se postaví za více
než 1 miliardu nemocnice v Domažlicích, rekonstruuje se stodská a další nemocnice v kraji a
na druhé straně stojí nevyužitá špičkově vybavená plánská nemocnice.
Přes dosavadní neúspěchy stále věřím, že alespoň nový pavilon bude plně využit pro
zajištění nemocniční péče. V tomto směru budu vyvíjet veškeré možné úsilí.
Ing. K. Vrzala, starosta

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na květen 2007:
4. 5.

Zájezd na abonentní představení do VD v Plzni na představení „ Královna Margot“.

Odjezd autobusu: 17.15 Ch. Planá, 17.20 Luční ul., 17.25 vlakové nádraží, 17.30
AN Planá.
19. 5. Vernisáž výstavy obrazů a soch Jaromíra Nedorosta a zahájení 13. sezóny Galerie ve
věži. Galerie ve věži, začátek v 17.00 hod.
19. 5. Koncert vokálního sdružení Pêle Mêle Quintet. Kostel sv. Petra a Pavla, začátek v
18.00 hod.Vstupné Kč 40.
21. 5.

Zájezd na představení Divadla J. Cimrmana do divadla v Mar. Lázních.
Odjezd autobusu v 18.40 vlakové nádr., 18.50 AN Planá.

22. 5. Soutěžní odpoledne pro učně SOU Planá i ostatní zájemce od 15 do 18 let
a závěrečné vyhodnocení a ocenění nejlepších družstev a jednotlivců.
Sál MěKS Planá, začátek v 16.00 hod.
27. 5. Zájezd na muzikál Angelika do Divadla Broadway v Praze.
Odjezd autobusu: 8.30 Chodský Újezd, 8.45 vlakové nádr. Planá, 9.00 AN Planá,
AN Stříbro.Vstupenky si vyzvedněte nejpozději do 20. 5. 2007 na MěKS Planá.

ŘKC v Plané májově-svatodušní 2007
Naše akce a setkání mimo pravidelný pořad:
1.5.2007 v 17 hod. Májová pobožnost v Plané (asi se mší sv.)
májové pobožnosti v květnu ve čtvrtek po mši sv., v ostatních kostelech po nedělní
mši svaté.
5.5. v 11 hod. Vysoké Sedliště
12.5. v 10 hod. Chodová Planá – mše svatá s rodáky, vyhlášení Chodové Plané za
městys, žehnání a program.
13.5. v 11 hod.Domaslav – mše sv. za Korunu českou.
17.5. v 17 hod Planá – Nanebevstoupení Páně
19.5. v 11 hod Brod n.Tichou mše sv., ve 14 hod.mše sv. kaple v Pavlovicích(P.vikář
Born), v 15.30 hod. u Černého mlýna –pod Pavlovicemi (P.J.Šašek), v 17 hod. Sv.Anna, v 18
hod.
21.5.ve 20 hod. setkání Spolku pro Sv.Annu na faře v Plané s občerstvením, zveme
rovněž všechny zájemce o partnerství měst Planá a Tirschenreuth.
26.5. Dny víry v Plzni, můžeme jet společně jako loni v 8 hod. od fary.
27.5. Seslání Ducha svatého – nedělní pořad

Vítáme vaši pomoc
Úklidy a brigády před poutěmi a průběžně. Určitě budeme po opravě uklízet v Chodové Plané
– pátek a sobota 5.5. odpoledne po 15.hod. Rovněž v Lestkově 30.6. po 10.hod.
Vítána květinová výzdoba od vás – kdekoliv, praní kostelního prádla – mimo Zadní Chodov
kdekoliv, pomoc při hraní a zpěvu zvláště v kostelech a při setkáních, kde býváme zřídka.
Vítána pomoc v Charitě – čtvrtky od 16 hod. na faře a návštěvy s knězem- třídění pomoci atd.

Kněžský hrob v Plané je v pronájmu naší farnosti zatím na 10 let. P.Milan Hejhal
(mše sv.12.6. v 9 hod.) bude spolu s bývalým děkanem mít po roce nový náhrobek v ceně cca
100 tis.Kč. Velkou část hradí němečtí rodáci a rovněž farnosti vikariátu tachovského. Také
my bychom měli přispět na hrob kněží, kteří patří do naší rodiny. Žádostí o úhradu nároků
k notáři řešícímu dědictví po P.M.Hejhalovi máme naději dosáhnout vrácení podstatné části
financí zpět. Je však nutné za práci a materiál zaplatit minimálně zálohu. Děkujeme každému,
kdo dobrovolně přispěje.

Dům dětí a mládeže informuje
- připomínáme všem čarodějnicím,malým i velkým: jejich večer nastane v pondělí 30.dubna.
Pro čarodějničky začíná program na plánském koupališti již od 19 hod. s odměnou pro nejkrásnější
z přítomných. Oheň bude zapálen a čarodějnice upálena asi ve 20.30. Společně s MěKS zveme také
rodiče a ostatní doprovod dětí.

Výsledky sportovních soutěží v uplynulém měsíci:
- velikonoční turnaj ve stolním tenisu byl rozlosován ve dvou kategoriích. Pořadí
mladších: N. Bohuňková, D.Macík a Katka Brůhová. Kategorii starších vyhrál L. Kralovič,
když překvapivě porazil A. Bandovou a D.Bohuňkovou.
Střelbu ze sport.vzduchovky na dvorečku DDM vyhrál V. Svoboda před D. Alexou a
L. Němcem.
Vítězem jarní kuličkiády se stal V.Popelka, na dalších místech skončili A.
Chvostalová a D. Šatra. Celkem bylo 16 účastníků, ceny pro vítěze věnoval obchod Hračky
p.Ansla.
- TO TJ Sokol Planá nabízí o prázdninách týdenní tenisový kurs pro začátečníky i
pokročilé v rozsahu 10 hodin v červenci (termín 16.7.-20.7.2007), cena 400 Kč, tenisové
antukové kurty u sokolovny. Přihlášky nejpozději do konce června u p.Šilhavého na DDM
v přízemí každý den kromě so a ne od 13 do 15 hod. nebo u správce tenis.kurtů. Informace o
další výuce v případě zájmu podá rovněž p.Šilhavý.
- příměstské tábory pro děti zaměstnaných rodičů, které byly tradiční součástí
prázdninové nabídky DDM při ZŠ nám.Svobody, se z rozhodnutí ředitele školy neuskuteční
v souvislosti s ukončením smlouvy s pracovníkem DDM k 30.6.2007.
Připravujeme v měsíci květnu 2007:
- místní a okresní kolo rybářské soutěže Zlatá udice
- cyklokrosový závod pro žákovské kategorie
- tenisový turnaj pro členy kroužku tenisu.

Časové upřesnění včas zveřejníme !

Běh Terryho Foxe
v sobotu 2.června na plánském koupališti od 14 hod.s dalším programem:
Město Planá je i v letošním roce pořadatelem BTF, který se uskuteční již po osmé.
Tato pohybová aktivita propaguje zdravý způsob života a má charitativní charakter. Finanční
výtěžek je poskytován zdravotnickým a výzkumným pracovištím zabývajícím se léčbou
zhoubných onemocnění. Letošní ročník se za organizační účasti DDM při ZŠ Planá
nám.Sv.,místních hasičů, TJ Sokol, oddílu Aikido a dalších uskuteční v areálu plánského
koupaliště v sobotu 2.června od 14 hod. Mění se nejen místo ale i termín této akce
v porovnání s předešlými ročníky. Nebude se však v zásadě měnit trať, zůstává také
doprovodný program s vystoupením sportovních mládežnických oddílů a dalších zájmových
činností. Rozmanitostí tohoto programu chceme dát příležitost dětem i dospělým k oslavě Dne
dětí.
V loňském roce se této slavnosti pohybu aktivně zúčastnila téměř stovka občanů a
bylo odesláno 2.139.-Kč na konto léčby rakoviny .
Další informace a podrobnosti včetně plánku trati budou včas zveřejněny.
Za organizaci BTF: J.Staněk, DDM při ZŠ Planá nám.Svobody

Pozvání do Pavlovic
V sobotu 19.května od 14 hod. se v kapli v Pavlovicích uskuteční mše svatá. Mši bude
celebrovat vikář Born z Boru. Při této příležitosti oslavíme dokončení rekonstrukce kaple.
Byla opravena věžička (vyměněny shnilé trámy a položena měděná krytina), na střechu byly
místo poškozených plechů položeny tašky. Kaple také dostala novou fasádu. Za provedené
práce je třeba poděkovat zručným plánským řemeslníkům – klempíři p. Františku Přibáňovi,
tesaři p. Josefu Matějovskému, zedníku p. Karlu Rybenskému. Po ukončení mše bude ještě
vysvěcena kaplička v Pavlovicích – Černém mlýně. Vysvěcení provede plánský farář P.Šašek.
I tato kaplička byla zrekonstruována. Práce provedla firma BKV. I jí děkujeme.
Věřím, že oprava kapliček potěší jak věřící, tak i ostatní občany, protože obě stavby
jsou dědictvím po předcích, které si musíme chránit. Nerozlučně patří k Pavlovicím a
esteticky dotvářejí celé prostředí. Na slavnost zvu srdečně všechny občany.
Ing. K.Vrzala, starosta

Náš „Den Země 2007“
V pátek 20. dubna 2007 jsme, tak jako po celé zeměkouli, oslavili svátek naší Země –
„Den Země“. Tento den lidé slaví, aby si připomněli, na jak nádherné planetě žijí a zamysleli
se nad tím, zda všechny jejich činy jsou pro naši rodnou kouli přínosem.
My jsme se rozhodli, že tento svátek oslavíme hravě.
Po tom, co jsme se všichni sešli pod plánskou rozhlednou na Bohušově vrchu,
odstartoval náš netradiční závod. Žáci se rozeběhli do okolních remízků a křovisek, kde pod
nádherně rozkvetlými třešněmi začali plnit rozmanité úkoly. Pojmenovávali rostliny a
živočichy, hledali houby, dojili „kozu“, skládali kostru králíka a žáby, krmili divou zvěř,
naslouchali zvukům divočiny, lovili ryby a podobně.

Děti zažily také mnoho zábavy. Z kostry králíka dokázaly vykouzlit třeba dinosaura,
kočku či labuť (viz fotogalerie), „mléko“ z kozího vemínka stříkalo všude, jen ne do
kbelíku…
Bylo nám všem sice trochu zima, ale na konci jsme se ohřáli u ohýnku, o který se
vzorně starali dva zkušení dřevorubci. Nasytili jsme se také výbornými buřtíky a prohlédli si
hasičský vůz a hasební techniku plánských dobrovolných hasičů. Za ochotu k nám přijet a
věnovat se dětem jim také moc děkujeme.
Myslím, že to bylo příjemné dopoledne a v uších mi pořád ještě zní vtipná hláška
jednoho z našich žáků: Na stanovišti, kde žáci přiřazovali organismy k výrobkům, které se z
nich vyrábí, jeden prvňáček omylem přiřadil konopí k hladké mouce. „Kdo dal trávu k
mouce? Teď už vím, proč jsem vždycky divnej, když jím buchty,“ ozvalo se za chvíli.
Přeji nám všem, abychom i my byli divní – šťastní, spokojení a veselí a to i bez
takových buchet. Alespoň tak, jako snad byla většina našich žáků toto páteční dopoledne.
Jan Kubát

BONSAI MERKLÍN 2007
Líbily se Vám předchozí ročníky bonsajové výstavy v Merklíně, nebo Vám unikly pro
nedostatek času? Máte starosti se svými bonsajemi, chcete poradit či se jen podělit o své
radosti a úspěchy v této zálibě?
Pro Vás všechny připravujeme 4.ročník BONSAI MERKLÍN 2007 a věřte, že i
v letošním roce na Vás čeká mnoho krásných bonsají, několik doprovodných akcí a také
pěstitelé toužící se s Vámi podělit o zkušenostmi s pěstováním bonsají.
Výstava bude probíhat o prvním červnovém víkendu, tedy 2.6. – 3.6. 2007, vždy od
9.00 hod do 18.00 hod v Merklíně u Přeštic v areálu Merklínského zámku.
V sobotu 2.6.2007 od 11.00 hod předvede ukázku aranžování květin Hana Šebestová,
trojnásobná vítězka na mistrovství ČR ve floristice. Její originální aranžmá zdobí mnoho
svateb, interiérů, dokáže však také modelky či nevěsty ozdobit květinovými šperky.
Od 13.00 hod Vás čeká ukázka tvarování Martina Ašenbrennera, absolventa japonské
bonsajové školy, známého demonstrátora a zkušeného pěstitele bonsají.
V neděli od 11.00 hod bude probíhat společná dílna, která bude zaměřena na tvorbu
„mrtvého dřeva“.Chcete-li poradit s Vaší bonsají či jejím pěstováním, přijďte i s Vaší bonsají.
Výstavou Vás budou provázet pěstitelé z Plané u Mariánských Lázní, Plzně,
Libochovic, Holýšova, Staňkova, Sušice i Merklína a bude zde opět možné zakoupit bonsaje i
pomůcky k jejich pěstování, které Vám doveze L.Kotál, M.Ašenbrenner a J.Glaser.
Srdečně Vás zveme na relaxování mezi krásnými bonsajemi a setkání s lidmi, kteří
mají stejně zajímavou zálibu jako Vy.
Pořadatelé

Vzpomínka
Dne 13.května uplyne první smutný rok ode dne, kdy nás navždy opustil náš syn
Honzík Pech. Všichni, kdo jstejej znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Rodiče

Akce Vlajka pro Tibet
Kdo mě trochu zná, nebude jistě překvapen tím, že reaguji na článek o vyvěšení
tibetské vlajky uveřejněný v minulém čísle Plánského měsíčníku. Autor článku to sice přímo
neříká, ale já mám pocit, že mu vyvěšování vlajky Tibetu na plánské radnici nějakým
způsobem vadí.
Chci zde proto říci, proč jsem vyvěšování vlajky 10.3. vždycky prosazoval a proč ji
mám stále vyvěšenou i u nás v Otíně.
Původním náboženstvím Tibeťanů je tantrický buddhismus. Už z podstaty buddhismu
jako takového pramení nenásilí, úcta ke všemu živému a tolerance k jiným světonázorům – ve
střetu s brutální komunistickou diktaturou pak taková kultura nemá mnoho šancí na přežití.
V Tibetu jsem sice nebyl, ale o rozsahu ničení buddhistických klášterů a
pronásledování mnichů jsem si udělal poměrně dobrou představu při své návštěvě tehdy ještě
komunistického Mongolska.
O vztahu komunistického státu ke kulturnímu dědictví minulosti snad netřeba hovořit
– nemusíme cestovat do Tibetu, stačí se rozhlédnout kolem sebe.
Vyvěšování vlajky Tibetu tedy vnímám hlavně jako symbolické přihlášení se k obraně
hodnot, které stojí za to hájit – individuální svoboda člověka, tolerance k jiným kulturám a
náboženstvím, svobodný vývoj bez dohledu Velkého Bratra.
Pavel Nutil, Otín

Akce pro Tibet je celosvětovou akcí, která vznikla v první polovině 90.let v západní Evropě a
v r.1996 v ČR jako připomínka potlačení povstání Tibeťanů čínskou armádou v r.1959. Není to tedy
iniciativa nová. Nesouhlasím proto s výrokem p. Kvasničky, že „kdosi“ se chtěl touto iniciativou
zviditelnit. Svou ruku jsem zvedla pro tuto akci proto, že ne nekriticky ani ne programově, ale
objektivně dle historických faktů souhlasím s touto iniciativou a jsem ráda, že Město Planá patří mezi
322 obcí v ČR, které pro tuto akci vlajku vyvěsily.
MUDr. Marie Průchová, členka ZMP

Red.: k akci „Vlajka pro Tibet“ byly otištěny názory z obou opačných stran
názorového spektra. Tím je diskuse na toto téma v PM uzavřena.

Městské finance bez pravidel?
Článek s tímto názvem napsal pro Plánský měsíčník p.M.Pelán na základě předběžné
zprávy kontrolního výboru přednesené na 4.jednání ZMP. Tuto zprávu budou zastupitelé
projednávat na jednání dne 16.5.2007. Článek je zveřejněn v autentickém znění.
Na březnovém jednání zastupitelstva města Planá si občané mohli vyslechnout zprávu
kontrolního výboru, ve které je mimo jiné popisován způsob financování podniku Služby
města Planá s.r.o. a zvláštní podpora hudebního tělesa ERION.
Kontrolní výbor dospěl k závěru, že každý měsíc je městským službám odvedena
částka cca 600 000.-Kč (tj.7 mil.ročně). Takto se financování Služeb Planá praktikuje již 12
let. Na tom by nebylo nic zvláštního. Přinejmenším zarážející však je, že uvedené s.r.o.
nedokladuje zpětně městu Planá a ani nevede evidenci, na co byly tyto městské (státní) peníze
použity. To znamená, že nikdo nemůže zkontrolovat efektivnost a hospodárné nakládání
s těmito nemalými prostředky. Podle zmiňované zprávy a dle vyjádření osoby „znalé poměrů“

nikdo nemá šanci zjistit, kolik provedené služby stály, zda vůbec byly provedeny a zda nebyly
nepřiměřeně předražené. Také vás možná napadne otázka, zda opravdu celých cca 600 000.Kč za měsíc městské služby spotřebovaly a kam se poděly peníze, které případně zbyly?
Troufám si říct, že městu se zpět určitě nevrátily. Tento fakt může vést ke spekulacím, že
peníze daňových poplatníků, tedy vaše i moje, kamsi nekontrolovatelně „tečou.“ Nechci žít
s myšlenkou, že se možná někdo na můj, ale i na váš úkor nestydatě obohacuje, a zároveň
také nechci, aby byli někteří zodpovědní pracovníci města nedůvodně podezíráni z
protiprávního jednání. Je proto nezbytné, aby v rámci objektivity byla celá kauza prošetřena
kompetentními orgány, které buď jednoznačně vyloučí nebo jednoznačně potvrdí
odpovědnost konkrétních osob.
Věřím, že zastupitelé města neprodleně podniknou razantní kroky, které povedou
k transparentnímu a efektivnímu využívání našich peněz. Rozhodně by se již nikdy neměla
opakovat trapná kauza se skupinou ERION, která nejen, že dostane prostory městského bytu
jako zkušebnu, ale k tomu jako bonus zdarma elektřinu a dokonce ještě za její koncerty pro
město honorář. Doufám rovněž, že se již nestane, aby zastupitelstvo dvakrát prodloužilo
smlouvu o pronájmu bytu - zkušebny, která nikdy nebyla sepsána! Osobně fandím podpoře
různých zájmových skupin, musí se tak ale dít za jasných podmínek, které měří všem stejným
metrem. Argument, že město podporuje také jiné zájmové skupiny, před tímto velkorysým
nadstandardem neobstojí.
Vážení zastupitelé. Máte před sebou vážný problém. Sláva, o kterou nikdo nestojí,
některé z vás bohužel, nicméně po právu, asi nemine. Těžko někdo vysvětlí veřejnosti, že vše
kolem financování městských služeb a kolem poskytování zvláštních výhod „jen komusi“ je
„čisté jak lilium.“ Je však nutné postavit se k tomuto čelem a rychle najít řešení tohoto,
řekněme „nepořádku“.
Bc. Miroslav Pelán , učitel ZŠ Planá Valy

Reakce manažera skupiny ERION:
Žurnalistika bez pravidel?

Už je mi jasné, proč se ke mně, po mém vystoupení na dubnovém zastupitelstvu,
přitočil chlapík, který se představil jako učitel Pelán. Snažil se mi vysvětlit, že v Plánském
zpravodaji vyjde jakýsi jeho článek, kde prý budou nepravdivá fakta o skupině Erion. Abych
se prý nezlobil, že takové dostal informace… Teprve ve světle toho, co jsem na zastupitelstvu
k této věci řekl i fakticky prokázal, zřejmě s hrůzou zjistil, že všechno je vlastně úplně jinak a
že ve svém článku velmi silně přestřelil… Tak tedy – pojďme k tomu, co se v jeho článku
týká skupiny Erion:
Pan učitel Pelán zašel mnohem dál, nežli celá zpráva kontrolního výboru. Rovnou
totiž nazval Erion trapnou kauzou, aniž by nám dal prostor se vyjádřit! Aniž by se pokusil o
jakékoli, alespoň nepatrně objektivní, zhodnocení celé věci! Takový je to ranař! Komu anebo
čemu má tato „žurnalistika“ posloužit? To ví jen on a pak samozřejmě ještě ten, kdo mu
vylhaná fakta podstrčil. Zastupitelům i občanům jsem předložil řádnou smlouvu s ČEZ na
odběrové místo (zkušebnu) – včetně zálohových faktur a ústřižků složenek k nim, placených
od jara 2005 (to je ten bonus ve formě zdarma elektřiny, o kterém pan učitel píše). Tehdy
městská rada rozhodla o dočasném přidělení místnosti skupině Erion jako zkušebny. Ano,
žádný několikapokojový městský byt, ale ve skutečnosti jen jedna místnost se zákoutím, ze
které bude po vystěhování Erionu kancelář. Kdyby se pan učitel, či jeho informátor,
obtěžovali přijít podívat – zjistili by, že sami by v takovém „městském bytě“ rozhodně bydlet

nechtěli… Erionu bylo usnesením rady v březnu 2005 určeno řádně platit energii a chovat se
tam slušně (hygienicky). Což od té doby poctivě a pravidelně děláme…
A teď k honorářům, které prý navíc dostáváme od města k té zdarma elektřině. V roce
2000 jsme se s MěKS a městem dohodli na dlouhodobé spolupráci. Prostě - navzájem si
vycházíme v mnoha věcech vstříc. Městu tato dohoda zdarma přinesla řadu koncertů, ale i
zapůjčování kvalitní zvukové aparatury i s odbornou obsluhou na řadu městských akcí – dále
pak i moderování akcí, atd. Pravda je taková, že za sedm let dostal Erion od města jeden
honorář v plné výši a u několika dalších akcí pak město zaplatilo jen nepatrnou část
skutečných nákladů. To abychom mohli alespoň zaplatit např. za zapůjčení dodávky na
převoz nástrojů a aparatury, či za zapůjčení a převoz světelné aparatury, apod. Tedy - aby
Erion nebyl po gratis akci pro město v minusu. Celkově za sedm let: 19.640,- Kč. V tom
samém období ale Erion městu naopak věnoval své služby – naprosto regulérně ohodnocené
částkou 164.870,- Kč. A to jsme ještě, podle evidence MěKS, prý na některé akce zapomněli.
Čili – město dostalo téměř 9x více, nežli samo dalo. Erion nikdy za ta léta nežádal o jakoukoli
dotaci, jako jiné organizace či spolky – až letos. Odešli jsme ale s nepořízenou. A vůbec se
nezlobíme. Město poskytne z investic pouze 20.000,- Kč na část rekonstrukce budoucí
zkušebny. Opět, jako v případě úprav zkušebny, kde jsme nyní, si vlastně jen zhodnotí
majetek, jehož bude zanedlouho řádným vlastníkem. Ale sláva městu alespoň za to, že nám
nebude padat omítka na hlavu a že tam snad nebudou hořet zásuvky! Snad se na zbytek
nutných prací najdou ochotní sponzoři… Za sedm let město rozdělilo mezi různé subjekty
přes 4 milióny korun. Organizace, spolky i jednotlivci dostávají od 8 do 70 tisíc korun ročně –
ale některé také kolem 200 tisíc korun. Kolik z nich se ale chová jako my – městu mnohem
více přinést, nežli si vzít? A teď máme poslouchat řeči o tom, jací jsou starosta a radní téměř
kriminální živly za to, že nám zkušebnu dočasně zapůjčili bez pronájmu? Jsme rádi, že nám
město poskytlo střechu nad hlavou a že se našel sbor rozumných lidí, kteří studentskou kapelu
bez jakýchkoli dotací „netrestají“ k energii ještě pronájmem… Jestli potom došlo k chybným
formulacím v usneseních při prodlužování našeho pobytu a najednou byla na světě smlouva o
pronájmu, kterou vlastně nikdy nikdo neuzavřel – i to se může „v konání lidském“
samozřejmě stát. Bohužel, nikdo si toho šotka nevšiml… Tady je ale rozhodující, že se nikdo
na ničem, ani na nikom, neobohatil! Ani my jsme se snad, proboha, neobohatili na městu,
kterému léta zdarma pomáháme velmi drahou technikou i našimi silami! To je v kostce
všechno k té, podle pana učitele Pelána, trapné kauze skupiny Erion – k té zvláštní podpoře a
velkorysému nadstandardu, který podle něj od města požíváme plnými doušky…
Pracuji v médiích, s malými přestávkami, už téměř 30 let a tak vím, že dobrý novinář,
či dopisovatel, vždy musí v těchto případech ctít základní pravidlo: dát prostor oběma
stranám. Stačí si zapnout TV – Občanské judo, Černé ovce, atd. Tam je jasně vidět, jak se
tento obor žurnalistiky dělá. Doporučil bych – jako starší, zkušenější novinářský kolega –
panu dopisovateli Pelánovi, aby se více na tento typ pořadů díval a přemýšlel. Pak jistě přijde
i na to, jak profesionální je např. od redakční rady Plánského zpravodaje dát mi možnost se
ihned vyjádřit k jeho článku. Čtenáři dostanou fakta z obou stran naráz a sami si udělají
úsudek o skutečném stavu věci. Škoda, že se nezachoval také tak. Mohl si minimálně ušetřit
trapné vysvětlování, že dal do tisku článek, kde směrem k Erionu dostala pravda pořádně na
frak. V dobré novinařině platí, že v příspěvku nesmí být ani jedna lež. Jinak totiž vnímavý
čtenář nevěří ani dalším předkládaným faktům, byť by v té chvíli byla sebepravdivější… To
pak novinář totálně prohrává a ztrácí důvěru čtenáře, který zpravidla už nemá chuť riskovat,
že i další fakta nemusí být pravdivá… A to neplatí jen v žurnalistice, ale jistě i v zprávách z
kontroly… Plánský zpravodaj potřebuje na svých stránkách dopisovatelské oživení – to je
jasné. Ale musí to být oživení na úrovni, pravdivě a objektivně popisující problémy kolem
nás. A že jich je – to vědí nejvíce právě pedagogové. Proto by byla veliká škoda, kdyby

dnešní příspěvek pana učitele Pelána byl zároveň i posledním... Ten moralistický a
rozhořčený tón ve větách o skupině Erion bych pak panu učiteli doporučil obrátit proti tomu,
kdo mu o Erionu poskytl vylhaná fakta a kdo ho tím vlastně v této věci i veřejně znemožnil. A
pak samozřejmě i proti jeho vlastní nepochopitelné zbrklosti. Pedagogové, kteří se kdy
„podepsali“ na mě, byli vždy velmi uvážliví, přemýšliví a tudíž úctyhodní lidé… Takže,
mohu-li závěrem parafrázovat jednu větu z jeho článku: Rozhodně by se již nikdy neměla
opakovat trapná kauza s učitelem Pelánem, který nejen, že se nechal kýmsi argumentačně
tahat za nos a udělal tak na veřejnosti medvědí službu sobě i objektivnímu pohledu na věc, ale
jako bonus dokonce rozhořčeně vydával lživá fakta za investigativní žurnalistiku. Jsem
přesvědčen, že v sobě pan učitel Pelán najde dostatek síly a odvahy, aby veřejně přiznal svoji
zbrklost i podivně neobjektivní přístup a aby se skupině Erion příště na tomto místě omluvil
(sám v závěru svého článku píše, že je nutné postavit se k faktům čelem). Dost možná, že
nebude sám – že se k tomu odhodlá i dodavatel jeho informací… Rozhodně tím ale předejde
situaci, kdy by ho kolegové ve sborovně, či rodiče jeho žáků na třídních schůzkách, dlouze
pozorovali – takovými těmi útrpnými pohledy…
Jiří FEJT starší

Vyjádření ředitele Plánských služeb
Tímto reaguji na článek pana Bc.M.Pelána, i když jsem spíše zastáncem osobního
jednání a ne komunikace přes tisková média. Pro upřesnění uvádím,že citovaný podnik
Služby města Planá,s.r.o., nikdy v Plané neexistoval. Stávající obchodní společnost ve
vlastnictví Města Planá s názvem Plánské služby,s.r.o vznikla v průběhu r. 2002 transformací
příspěvkové organizace Služby Města Planá. Tím došlo k zásadní změně ve způsobu
financování z dotace Města Planá na obstaravatelskou cenu obchodní společnosti za
prováděné práce v rámci smlouvy č.04/2005 o zajišťování veřejně prospěšných služeb. S
cílem minimalizace nákladových položek pro pořízení a obnovování pasportizace a s tím
spojených administrativních úkonů byl pro odměňování za práce prováděné v rámci této
smlouvy zvolen systém vzájemně odsouhlaseného ročního cenového ujednání vycházejícího z
původní výše dotace. Zároveň byla dodavateli služeb stanovena maximální roční finanční
hranice, která je při dodržení smluvních ujednání vyplácena v pravidelných poměrných
měsíčních splátkách. Na rozdíl od pisatele příslušného článku jsem přesvědčen, že je vedena
evidence o tom, na co byly městské finanční prostředky použity. Obchodní společnost řádně
vede, v souladu s platnými účetními předpisy, své účetnictví, mimo jiné i o vynakládání
finančních prostředků. O jeho transparentnosti hovoří každým rokem výrok Auditorské
společnosti provádějící audit účetní závěrky. Obdobné jsou závěry kontrol, které provádějí
státoprávní orgány. Z těchto důvodů se nebráním dalším kontrolám, naopak přivítáme
v našem pracovním kolektivu další kompetentní kontrolní orgán složený z odborníků znalých
kontrolované oblasti, aby byla vyvrácena nepodložená tvrzení.
Ing.J.Veselý, jednatel

O šíření zpráv pravdivých, polopravdivých a těch ostatních ….
Na posledních dvou zastupitelstvech se rozvířila ostrá debata o účelnosti čerpání
finančních prostředků Města Planá. Jak vyplynulo ze zápisu, terčem kritiky se mimo jiné stala
i regionální hudební skupina Erion, se kterou již od roku 2000 úzce spolupracuji.
Jako pravdivou lze nazvat informaci o tom, že skupina Erion využívá dočasně bytové
prostory v domě č. 2, které patří Městu Planá.

Jako polopravdivou lze nazvat informaci o tom, že se tak děje bez uzavření řádné
smlouvy. Jako vedoucí MěKS Planá jsem již v roce 2000 uzavřela ústní dohodu s vedoucím
skupiny Erion p. Fejtem o vzájemné výpomoci. Tato, byť pouze ústní dohoda byla pro mne
velice důležitá, neboť po odchodu dvou pracovníků z MěKS Planá jsem nebyla schopna jinak
než dodavatelsky zajišťovat konání některých akcí MěKS a to především po stránce ozvučení
prostoru. Vzájemná dohoda spočívala v tom, že skupina Erion zajistí buď zcela zdarma nebo
pouze za zcela zanedbatelný honorář ozvučení, konferování a vystoupení pro občany města
a město bude nápomocné při vyhledání nových zkušebních prostor pro výše uvedenou
skupinu.
Tato část dohody je beze zbytku plněna a může být řádně doložena.
Jako zcela nepravdivá a zavádějící se mi jeví informace o tom, že skupina Erion za
dobu užívání prostor domu č. 2 neplatila faktury za spotřebovanou energii. Uznávám právo
občanů na informace, jak je nakládáno s finančními prostředky města, na druhé straně si však
myslím, že občan má dostávat pouze pravdivé a předem ověřené informace, což se v tomto
případě nestalo. Věřím, že se tato situace vyřeší ke spokojenosti všech zainteresovaných, ale
pro příště bych byla raději, kdybych se nemusela k podobným zprávám tohoto druhu
vyjadřovat, neboť, jak praví jedno staré české přísloví: jednou vyřčené slovo ani párem volů
zpátky nevrátíš !
V. Soušková, ved. MěKS Planá

Redakční sdělení
V pondělí 23.4. v den uzávěrky tohoto čísla PM dodal p. Teplík článek „Sliby, chyby …“, ve
kterém kritizuje smlouvu o provozování výtopny s firmou TENZA. Článek v plném znění otiskneme
v příštím čísle PM spolu s reakcí na tvrzení v něm uvedená. Pro nedostatek času již nebylo možné tuto
reakci získat ještě pro otištění v tomto čísle.

Nabídka služeb
Plánské služby,s.r.o.,středisko Správa domovního a bytového fondu nabízejí provedení
běžných údržbářských prací v oblasti vodoinstalace a topení, např.výměnu a opravu radiátorů,
rozvodů vody, odpadních potrubí, zdravotně-technické instalace, sanitární techniky včetně drobných
oprav a údržby měřicích a regulačních stanic. Objednávky přijímáme na tel. číslech 374 756 232 – 4
nebo osobně na adrese Planá, Slovanská čp.110.

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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