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Zprávy z města
Ve středu 16.května se konalo 6.jednání plánského zastupitelstva. V jeho úvodu
vystoupili zástupci firem, které zpracovaly projekt a následně realizovaly přestavbu plánské
výtopny v Plzeňské ulici na spalování biomasy. Byla pro ně připravena řada dotazů, které na
místě zodpověděli, mj. slíbili svolat schůzku s odběrateli k upřesnění smluv o dodávce tepla.
Zastupitelé pak schválili třetí změny rozpočtu města na rok 2007, majetkoprávní záležitosti,
po obšírné a vzrušené diskusi přijali stanovisko ke zprávě kontrolního výboru . Posledním
bodem programu byla diskuse k Plánskému měsíčníku (více v upraveném kompletním zápisu
z jednání zveřejněném na webu a na informační tabuli ve vestibulu radnice). Z vlastního
rozhodnutí odstoupil z funkce člena redakční rady její zakládající člen p.ing. Vrzala. Na
7.jednání zastupitelstva bude redakční rada doplněna.
Poslední jednání v tomto pololetí se bude konat 27.června a jeho hlavním bodem bude
závěrečný účet města za rok 2006.

Sbírka na transplantaci kostní dřeně
Při 35. ročníku „Plánské 50“ dne 21.4.2007 probíhala též veřejná sbírka pořádaná
Nadací pro transplantaci kostní dřeně. V Plané účastníci tradičního pochodu vložili do
pokladničky částku ve výši 3.188 Kč a l euro. Tato finanční hotovost byla předána
protokolárně zástupci Nadace panu René Jokschovi v měsíci květnu.
Ing. Ťupová, vedoucí FO MěÚ Planá

Upozornění pro řidiče
Podle zákona č.361/2000 Sb. (§ 87 odst. 3) jsou řidiči povinni se podrobit lékařským
prohlídkám při dovršení věku 60,65 a 68 let. Po dovršení věku 68 let pak každé dva roky.
MUDr.J.Kučera

pořádá dne 5.6. od 17.00 v kině „Školní akademii“.
Naši žáci si pro Vás připravili flétničkový koncert, pohádky a vlastní povídky o škole.
Nebude chybět ani zpěv našeho příležitostného pěveckého sboru. Program obohatí taneční
skupina z LŠU.
Srdečně všechny zvou učitelé a žáci školy

Plánská výtopna – Projekt roku 2006
Teplárenské sdružení ČR spolu s Českou energetickou agenturou a Státním fondem
životního prostředí vyhodnotily přestavbu plánské výtopny na biomasu jako Projekt roku
2006 v systémech dálkového vytápění a chlazení. V konkurenci obdobných projektů je toto
hodnocení od nezávislých institucí velkým úspěchem projektantů i realizačního týmu stavby.

ZŠ Planá, náměstí Svobody 59
Oznamujeme, že ve středu 13.06.2007 se od 15.30 hodin bude konat informativní
schůzka pro RODIČE NASTÁVAJÍCÍCH ŽÁKŮ 1. TŘÍD ZŠ Planá, nám. Svobody 59.
Na schůzce se dozvíte vše potřebné, budou zodpovězeny vaše dotazy a seznámíte se
s třídními učitelkami příštích prvňáčků.
Všechny srdečně zveme!

Pozvání na výstavu
Zveme všechny příznivce dětské kresby na výstavu výtvarných prací, která je součástí
okresní soutěže CESTOU NECESTOU.
Výstavu zahájíme vernisáží dne 6. června 2007 v kostele Petra a Pavla. Začátek je
v 16.30 hod. Vystoupí hudební skupina „Všechny barvy“ a taneční skupina ZUŠ Planá.
Na programu je předání cen autorům vítězných prací, které vybrala porota ve složení
Jana Křístková, Lenka Vokrojová, Saša Pilná a Zdenka Čepičanová.
Na výstavě budete mít možnost prohlédnout si i fotografie naší školní soutěže
„PUTOVÁNÍ“.
Výstavu můžete také navštívit ve čtvrtek 7.6.2007 a v pátek 8.6.2007 od 10 do 12 hod.
a od 14 do 16 hod. a v sobotu 9.6.2007 od 14 do 17 hod.

Auto-Moto-Party je tu zase
Jaro už je konečně v plné síle a to znamená, že v Plané tradičně vrcholí přípravy na
motorkářský a tuningový svátek zvaný Auto-Moto-Party. Již podeváté vypukne 2.června na
letišti Kříženec show plná zábavy a adrenalinu. Jako vždy budou celodenní program
zpestřovat motocykloví kaskadéři.Uvidíte např. jízdu po zadním kole za mrtvým bodem,
dlouhou jízdu po předním kole zakončenou otočkou či brutální gumovačky. Také bratři
Orsagové přijedou ukázat svou motardovou show. Účast přislíbilo mnoho kaskadérů, tak se
nechtě překvapit. Každý, komu nestačí jen pohled na kaskadéry, se může nechat svézt po
zadním kole v rychlosti 200 km/hod. Milovníci aut si také přijdou na své. Opět vystoupí
„Demolition Man“ Honza Sedloň. Nejenže se svým týmem zajistí totální demolici auta, ale
tentokrát na trať vlítne také s legendárním Mitsubishi Lancer EVO VII. Dále se představí
profesionální automobiloví kaskadéři. Minulý rok bylo k vidění BMW v různých možných i
nemožných polohách. Tentokrát budou auta dvě a k vidění bude mimo jiné kaskadér, který
pojede na střeše auta a bude proskakovat ohnivým kruhem. Tento prvek je velmi nebezpečný,
což dokazuje i vážné zranění jednoho z aktérů při vystoupení v Číně.
Samozřejmostí budou sprinty aut a motorek. Každý může v této disciplíně ukázat své
schopnosti za řídítky či volantem. Stačí mu k tomu 50 Kč na startovné a silný stroj, nebo
kuráž. Tyto sprinty budou rozděleny podle kubatur a vítězové odměněni skvělými poháry. Pro

majitele upravených aut bude připravena soutěž o nejlepší tuning. Také nebude chybět dráha
pro čtyřkolky, terénní buggy, minibiky a motokáry. Vše si můžou vyzkoušet jak děti, tak i
dospělí. Pro odvážné bude připraven bungee jumping nebo vyhlídkové lety. O občerstvení se
postará profesionální agentura, která zajistí všemožné kulinářské speciality z různých koutů
světa. A po utichnutí nadupaných motorů a kvílejících pneumatik se o zábavu postará kapela
Erion. Také nebude chybět erotické překvapení. Celou tuhle akci připravujeme pro Vás
diváky, takže se nemusíte bát drahého vstupného. Vstupné se nezdražilo, takže stále
symbolických 100 Kč za osobu. Děti do 12 let v doprovodu dospělého mají vstup zdarma.
Také parkování je zdarma. Tuneři a motorkáři se nemusí bát o své miláčky, protože pro
zaparkování motorek a upravených aut bude vyhrazena asfaltová plocha.
Informace 777 02 90 96 Marek, foto z předešlých ročníků www.motoparty.wz.cz

Prodej majetku
Obec Zadní Chodov v souladu se záměrem prodat, pronajmout nebo jiným způsobem
využít objekt areálu bývalé Pohraniční stráže (s pozemky, s příslušenstvím a všemi součástmi)
vyhlašuje výzvu odborné i laické veřejnosti k předložení nabídek, námětů či doporučení na
způsob využití areálu. www.zadnichodov.imunis.cz/edeska/

Nabídka kulturních akcí
Městské kulturní středisko připravilo na červen 2007:
2. 6. Zájezd do Hudebního divadla v Karlíně na muzikál Noc na Karlštejně
Odjezd autobusu: 9.45 vlakové nádraží, 10.00 AN Planá
2. 6. Setkání kapel na koupališti v Plané
Vystoupí skupiny: STŘET, EYE OF FLEY, SKLEP, PORNOGRAFIC GIRL,
PUNK
SECTOR, SPZ 06 – 05, DMP
Koupaliště Planá, začátek ve 20.00 hod, vstupné Kč 30.
7. 6. Zájezd na abonentní představení do Divadla v Mar. Lázních na hru „Perla
Hollywoodu
a já“. Hrají herci Divadla Ungelt Praha. Odjezd autobusu: 18.40 vlakové nádr.,
18.50
AN Planá.
8. 6. Zájezd na abonentní představení do Divadla J. K. Tyla v Plzni na operu Dalibor.
Odjezd autobusu: 17.15 Chodová Planá, 17.20 Luční ul., 17.25 vlakové nádr.
17.30 AN Planá.
23. 6. Zájezd do Českého Krumlova na Den pětilisté růže a na divadelní představení
Sluha dvou pánů.

Odjezd v 7.45 z vlakového nádraží, v 8.00 z AN Planá
Vstupenky si vyzvedněte nejpozději do 10. 6. 2007.
30. 6. XV. ročník „ PLÁNSKÁ STRUNA „
Účast přislíbily skupiny: Strašlivá podívaná, Blue Gate, VaBiVod, COP s M.
Leichtem.
Koupaliště Planá, začátek ve 20.00 hod. Vstupné Kč 60,- děti 30,-

Pozvánka do Galerie ve věži
Od soboty 19. května vystavuje v prostorách Galerie ve věži západočeský výtvarník –
malíř , kamenosochař a restaurátor Jaromír Nedorost. Výstava je prodejní a končí 17. června.
Následovat bude výstava vynikajícího českého grafika , tvůrce současných českých bankovek
Oldřicha Kulhánka. Protože je výtvarník dlouhodobě v zahraničí nebude výstava otevřena
vernisáží. Zájemci mohou tuto jedinečnou výstavu shlédnout v galerii od 23. 6 do 22. 7.
2007.Tato výstava bude rovněž prodejní.

Běh Terryho Foxe letos startuje od plánského koupaliště
Start letošního běhu je v sobotu 2.června ve 14 hod.,zápisová místa budou připravena
již od 13 hod.
Po startu v prostoru parkoviště vede trasa ke kruhovému objezdu do ul.Revoluční.U
kapličky
u městského rybníka odbočuje vlevo ul. Zámeckou a Mezibranskou na náměstí.Dále
trasa odbočuje z náměstí do ul.Hřbitovní, pak ul.Smetanovo kolem budovy mateřské školy
opět na
kruhový objezd s výjezdem do ul.Tepelská a do cíle u koupaliště. Jak je již
známo,uvedenou
trasu je možné absolvovat nejenom během, ale i chůzí, na kole, koloběžce.....Důležité
je svojí
účastí a příspěvkem podpořit hlavní smysl této pohybové aktivity:pomoci získat
prostředky na výzkum zhoubných onemocnění. Pro aktivní účastníky jsou připraveny
diplomy, kšiltovky, klíčenky, v omezeném množství trička, vše v barvě fialové.
Po skončení BTF bude v prostorách koupaliště, kam je vstup zdarma, pokračovat
zábavný program s ukázkami nejen pro děti, které slaví svůj svátek, ale i ostatní
návštěvníky.Ve sportovní části uvidí diváci vystoupení gymnastek (vede pí Součková),
skupiny AIKIDO (p.ing.Minařík), dále cvičení dívek SOU při hudbě (pí.Ticháčková), ukázky
služební kynologie (p.Postl). Do programu slíbili přispět také místní hasiči, zazpívá pěvecký
soubor Dětského domova (pí řed.Tvarogová). Bude také otevřeno hřiště na plážový
volejbal,zájemci si mohou vyzkoušet,jak se na takovém povrchu hraje. P.Reichl bude mít
připravenou střelnici pro vzduchovky, pracovníci letního tábora Bonětice různé hry pro děti.
Program bude slovem provázet moderátor p.Fejt.
Pořadatelé zvou děti,rodiče i ostatní příznivce k účasti na sobotním odpoledni.
J.Staněk, DDM

Dům dětí a mládeže informuje (květen 2007)
- poslední cyklovýlet sportovního klubu při DDM směřoval do krásného údolí Kosího
potoka k Čertově skále pod osadou Křínov.Skála je to krásná a náročná hlavně pro horolezce
s patřičným vybavením. My jsme však nemohli z důvodu bezpečnosti stanout až na vrcholu. I
tak to bylo zajímavé a opečený buřt na ohništi pod skálou byl výborný.
- ani mateřské povinnosti nejsou pro pí.uč.Pelánovou, vedoucí divadelního kroužku,
důvodem nezakončit činnost v tomto škol.roce pohádkovým představením nejen pro děti ve
škole,ale i pro rodičovskou veřejnost.Víme,že to bude v aule ZŠ nám., termín a další
podrobnosti budou včas zveřejněny.
- kroužek těch nejmladších dětí „KLUBÍČKO“ se sešel na poslední schůzce v úterý
29.5. Z osobních důvodů vedoucí pí.Fischerové je činnost v tomto školním roce ukončena. Za
vedení kroužku pí.Fischerové, která dojížděla z Chodové Plané, děkujeme.
- také početná skupina rodičů a dětí měla cvičení 29.5.naposledy.Paní Jana Mašková
cvičila úspěšně s touto skupinou několik roků. Za její obětavou práci vyslovujeme
poděkování.
- vedoucí keramického kroužku pí.uč.Predková a pí.uč.Šlapáková chystají rovněž
rozloučení pro tento školní rok. Společně s dětmi vytvořily mnoho hezkých výtvorů pro
potěšení i radost druhých. Zájemci mohou některé shlédnout ve skříňkách na chodbě
v přízemí budovy DDM.
- šachový kroužek pořádá turnaj dvoukolově systémem každý s každým do 18.6., kdy
vedoucí p.Hrbáček předá vítězi krásný putovní pohár.
- organizací místní a okresní soutěže „Zlatá udice“ byl letos pověřen plánský rybářský
kroužek.Ani nepříznivé počasí v dopolední části soutěže nemělo vliv na regulérnost.
Odpolední část u rybníka „Sportovní“už byla slunečná a tak soutěž proběhla ke spokojenosti
všech účastníků.Děkujeme instruktorům a vedoucímu kroužku p.Janu Krauskopfovi.
- připomínáme, že prázdninový tenisový kurz pro začátečníky i pokročilejší bude
probíhat ve spolupráci s tenisovým oddílem TJ Sokol Planá na tenisových kurtech v týdnu od
30.července. Bližší informace podá p.Šilhavý na DDM od 13 do 15 hod. každý den do konce
června, nebo správce tenisových kurtů.
Poděkování za spolupráci
Hlavní náplní činnosti Domu dětí a mládeže, který je součástí ZŠ Planá náměstí a
jehož chod materiálně zajišťuje Město Planá, je nabízet zajímavé aktivity pro volný čas dětí a
mládeže a také dát příležitost rodičovské veřejnosti a ostatním občanům podílet se na
veřejných akcích.Tímto zadáním jsem se řídil po dobu 9 let působnosti jako vedoucí tohoto
zařízení. Nejvíce dětí našlo své místo v pravidelných zájmových kroužcích, těch pracovalo
20-22 s průměrnou návštěvností 12, pod vedením odborných vedoucích, pedagogů i
ostatních.V rámci spontánní činnosti se osvědčil provoz klubovny pro volný čas v době po
skončení výuky ve školách,hlavně pro děti dojíždějící. Při příležitostných akcích
humanitárního charakteru se konalo 8 ročníků Běhu Terryho Foxe s doprovodným
programem a několikrát byla uspořádána sbírka prostřednictvím Květinového dne. Ze
sportovních akcí má na podzim své místo Večerní běh Planou nejen pro místní příznivce
atletiky, je zařazen také v okresním kalendáři. Pracovní dílny, sportovní turnaje a veřejná
vystoupení byly další příležitostí k využití volného času.

Tímto stručným výčtem činností chci doložit, kolik obětavých lidí bylo potřeba
k uskutečnění programu DDM a také pochopení a pomoci ze strany MěÚ Planá, ředitelů ZŠ,
ředitelek SOU a ZUŠ, Dětského domova a MěKS, TJ Sokol Planá.
Ke 30.červnu mé působení v DDM končí a proto ještě jednou děkuji všem, kteří byli
ochotni věnovat svůj čas dětem, spolupracovat, radit a pomáhat mi naplnit co nejlépe poslání
tohoto zařízení.
Josef Staněk

Sliby chyby – aneb o nové kotelně
Na úvod svých kritických výhrad ke smlouvě, kterou město pronajalo na 10 let
městskou výtopnu firmě TENZA, musím uvést, že jsem rád, že „my, občané Plané“, máme
novou moderní kotelnu na biomasu. Tento pocit uspokojení z moderní kotelny je však
výrazně zkalen podmínkami smlouvy o pronájmu kotelny, kterou město uzavřelo s firmou
TENZA. Z důvodů omezenosti tiskových možností v PM se nebudu zabývat některými méně
významnými problémy, ale soustředím se pouze na ten nejzávažnější. Za tento považuji fakt,
že kromě topné sezóny roku 2007 v této smlouvě naprosto chybí ustanovení o regulaci ceny
za GJ do dalších let. Občané ze sídlišť si dobře pamatují, že jim pan starosta na schůzích a v
tisku sliboval zachování dosavadní ceny, tj. 350 Kč za 1 GJ - v tisku byl dokonce vyjádřen i
předpoklad nižších cen za GJ .
Avšak už současné vyúčtování topné sezóny 2006 jasně ukazuje, že se občané mají do
budoucna čeho obávat, to znamená výrazného zvýšení ceny za GJ. Toto vyúčtování mimo jiné
také jasně ukazuje, že místostarosta p.Slabý opětovně podává zastupitelům a přítomným
občanům nepravdivé informace. V listopadu tvrdil, že nám,tzn. Městu – tzn. i občanům ze
sídlišť může být naprosto jedno, za jaké peníze si TENZA sjednává nakladač od firmy
VONEX, protože my máme s TENZOU pevně dohodnutou cenu. Pan místostarosta jaksi
zapomněl, že za topnou sezónu 2006 plně odpovídaly Plánské služby,s.r.o. Takže je více než
jasné, že si VONEX ve své fakturaci 1,7 mil. Kč za dodané palivo započítal také svůj
nakladač. Toto vyúčtování mimo jiné dokazuje další nepravdu p. místostarosty, tzn., že
odběratele tepla před zdražováním ochrání Energetický regulační úřad, protože pokud
provozovatel kotelny předloží úřadu patřičné doklady ( například , že topil více plynem nebo
jiným dražším palivem ), tak úřadu nezbude než konstatovat, že cena je správná, tak jako je
správná cena 440 Kč/ GJ za topnou sezónu 2006, protože se topilo především drahým plynem
a také dva měsíce štěpkou za 1 733 000 Kč.
Ale zpět k hlavnímu problému, to znamená ke špatné smlouvě. Přiznám se, že
nechápu, jak pan starosta Vrzala mohl podepsat takovouto smlouvu, protože již při prvním
přečtení mně by bylo jasné, že i mimo tento hlavní problém je tato smlouva i v dalších bodech
pro město nevýhodná.
Na jednání zastupitelstva se v diskusi o této smlouvě prokázalo, o jak závažné
pochybení starosty – městské rady jde. Ukázalo se, že občané sídliště jsou v podstatě plně
v rukou TENZY, protože pokud nepodepíší s TENZOU smlouvu na odběr tepla, tak jsou bez
tepla. Úvahy o tom, že si jako vlastníci domů vybudují své vlastní plynové kotelny, jsou
nerealizovatelné, protože v městském územním plánu je toto území vymezeno jako centrálně
vytápěné území.!!! To znamená, že jim stavbu vlastní plynové kotelny nepovolí..!
Jan Teplík člen zastupitelstva

Vážení občané města Planá,
dovolujeme si touto cestou reagovat na článek „Sliby chyby…“ pana Jana Teplíka
v tomto čísle Plánského měsíčníku. Rádi bychom uvedli na pravou míru některé informace
týkající se smlouvy o pronájmu kotelny a stanovování cen tepla.
Úvodem bychom chtěli připomenout skutečnost, že smlouva byla součástí
výběrového řízení - její znění bylo formulováno na základě požadavku Státního fondu
životního prostředí před zahájením samotného výběrového řízení. Bez přijetí daného znění
smlouvy oběma stranami – městem Planá a společností TENZA a.s. – by město Planá
v podstatě přišlo o možnost získat dotace v konečné výši 36 miliónů korun.
Tvrzení, že cena nebude po skončení roku 2007 nijak regulována, není pravdivé. Cena
tepla pro odběratele samozřejmě podléhá regulaci i v dalších letech a to v souladu s platnými
právními předpisy (zejména Energetickým zákonem a Cenovými rozhodnutími Energetického
regulačního úřadu). Tyto předpisy, které jsou závazné pro všechny dodavatele tepla, přesně
stanoví, které náklady je možné do ceny tepla kalkulovat.
Z vyúčtování za rok 2006 není možné předjímat růst cen v dalších letech. Je třeba vzít
v úvahu, že cenové vyúčtování za rok 2006 bylo ovlivněno konkrétními mimořádnými
okolnostmi, které cenu v daném období navýšily. Byla to především nutnost v několika
obdobích roku topit plynovým kotlem. Příčinami byly především nízké teploty na začátku
roku 2006 a rekonstrukce kotelny na ulici Plzeňské, kde po dobu demontáže starých uhelných
kotlů a montáže nových kotlů na biomasu dodávky tepla a teplé užitkové vody zcela
zajišťoval plynový kotel. Neexistuje žádný důvod, proč by se měli odběratelé a priori „obávat
výrazného zvýšení ceny za GJ“.
Panem Teplíkem zmíněná alternativa výroby tepla ve vlastních plynových kotelnách
by pro vlastníky domů byla velmi nákladná. Je nutné si uvědomit, že do nákladů na výrobu
tepla nevstupuje jen cena paliva, ale i další náklady s výrobou spojené – údržba a opravy,
revize, odpisy (investice do vybudování kotelen), obsluha apod. Toto řešení navíc výrazně
prodražuje fakt, žeplyn je více než dvakrát nákladnější palivo než biomasa:
Palivové náklady na výrobu 1 GJ:
- z plynu
- z biomasy

280 – 300 Kč/GJ (dle kategorie odběru)
110 – 150 Kč/GJ

Věříme, že tento článek napomůže k vysvětlení některých nepřesných informací
týkajících se nové kotelny a přispěje k lepší informovanosti odběratelů tepla ve městě Planá.
David Benža,TENZA a.s.

Výtopna na spalování biomasy Planá
Dne 16. 5. 2007 jsem se na pozvání představitelů města zúčastnil veřejného zasedání
Zastupitelstva města Planá. Jako zástupce projektové a inženýrské organizace jsem měl
možnost seznámit účastníky zasedání s přípravou a realizací akce – přestavby výtopny
v Plané. Původní kotelna, která spalovala hnědé uhlí, se dostala na hranici své životnosti a
zatížení okolního prostředí emisemi bylo rovněž neúnosné.
Naše společnost se již více jak 10 let zaměřuje na ekologické projekty. Tento
komunální projekt získal výraznou finanční podporu z fondů EU prostřednictvím SFŽP ČR.
Podmínky, které žadatel (město) muselo splnit, byly poměrně přísné, administrativně náročné
a trvale pod kontrolou SFŽP ČR a MŽP ČR. Součástí zadávací dokumentace pro výběr

dodavatele a provozovatele byl i návrh příslušných smluv, které jsme s uvedenými institucemi
zpracovali a tyto se staly závaznými pro další postup. V souladu se smlouvou o dílo byla akce
realizována a nyní je dílo ve zkušebním provozu. Od 1. 1. 2007 převzala provoz dle smlouvy
firma TENZA Brno, jako vítěz výběrového řízení na dobu 10 let.
V rámci zkušebního provozu byla provedena odborná měření (certifikovanou firmou)
na zjištění dodržení stanovených emisních limitů. Výsledky ukazují, že množství škodlivin
vypouštěných do ovzduší je dokonce výrazně nižší než stanovují ČSN a Standardy EU. Tato
skutečnost se výrazně promítne do kvality ovzduší a životního prostředí města Planá a
jednoznačně tak podporuje koncepci centrální výroby a distribuce tepla. V roce 2006
probíhala přestavba výtopny téměř bez přerušení provozu.
Kotelna je koncipována tak, aby umožnila napojení dalších objektů. Protože bylo
dosaženo maximální možné dotace, byla uzavřena nájemní smlouva, která zajistila to, že
město se podílelo finančně jen na části projektové dokumentace.
Ing. arch. Václav Franěk, za generálního projektanta a technický dozor investora

Kostely a další objekty ve správě Řím.katol.církve v Plané
Chodová Planá - dokončena etapa opravy krovů kostela sv.Jana Křtitele (cca
1.200.000Kč),
50 % z Českoněmeckého fondu budoucnosti, ostatní – rodáci, městys a farníci. Městys
Ch.Planá zhotovuje přístupovou cestu k bočnímu vchodu a schody.
Planá - prozatímní příslib financí k pokračování na opravě fary (odvodnění, schodiště,
fasáda). Kostel - sejmutí omítky v zadní části kostela uvnitř k vysušení.
Lestkov - 150 tis.Kč z havarijního fondu ministerstva kultury (náš podíl 5 %) a snad
333 tis. Kč z jiného fondu k pokračování opravy věže a konzervace kostela.
Otín – 100 tis.Kč k pokračování konzervace kostela z havarijního fondu MK (5 %
podíl).
Domaslav –150 tis.Kč z havarijního fondu MK,toto řeší občanské sdružení Domaslav.
Zadní Chodov – dokončení fasády kostela (250 tis.Kč), spoluúčast obce, biskupství a
farnosti. Farní budova po zatím neuskutečněném prodeji je v pronájmu.
Vysoké Sedliště – zatím nevyšly přísliby financí, budeme opětovně žádat a snad se
zde pod vedením Dr.Zdeňky Karpíškové utvoří rovněž občanské sdružení.
Boněnov – farní budova (ruina) je v jednání k prodeji, kostel neopravitelný a bez
naděje na financování (není tzv.památkou).
Michalovy Hory – občanské sdružení zde uklízí a je snaha kostel opravit (mají jej
půjčený).
Brod nad Tichou – není přímo plánovaná etapa oprav.
Pístov – do vyřešení vlastnických vztahů nebudeme konat větší zásahy a opravy
(rovněž na kostele).
Svatá Anna – záměr pronájmu domečku zatím nevyšel. Na opravu a zprovoznění
bude potřeba více peněz. V současné době se řeší částečné zprovoznění sociálního zázemí
(kanalizace a voda).
Pozvánky na akce mimo pravidelný pořad katolíků na Plánsku

2.6. v 11 hod. Vysoké Sedliště
3.6. v 11 hod. Zadní Chodov – pouť Nejsvětější.Trojice (odvozy Ch.Újezd a Ch.Planá,
kde nejsou bohoslužby)
16.6. v 11 hod. Brod n.T., 14 hod. mládež na faře a v 17 hod. Sv.Anna
18.6. v 18 hod. Requiem za + kněze P.Milana Hejhala a požehnání nového kněžského
hrobu na hřbitově v Plané (občerstvení na faře poté)
24.6. v 11 hod. Chodová Planá – pouť sv.Jana Křtitele (odvozy ze Z.Chodova a
Ch.Újezda, kde nejsou bohoslužby)
30.6. v 10 hod. úklid kostela v Lestkově před poutí
7.7. v 9.30 hod. žehnání kaple na cestě Vysoké Jamné a pěší pouť do Lestkova, kde se
koná v 10.30 hod. mše sv. při svátku sv.Prokopa.
Charita v Plané
Dovolujeme si požádat o pochopení, že o prázdninách nebudeme, vyjma vážnějších
potřeb (zde telefonická domluva-607202127) přijímat ve čtvrtky odpoledne (16-17 hod.)
oděvy a jinou pomoc. Poslední příjem je tedy 28.6. a potom až 6.9.2007. Děkujeme. O Vaši
pomoc i jiného druhu ovšem naléhavě stojíme – nemocní lidé, osamocení apod. š

Petr Kasl – jak si vede?
V dubnu se Petr zúčastnil několika závodů. Ve Stříbře se 7.4. konala VELIKONOČNÍ
DESÍTKA. Hned po startu dal Petr brzy najevo, že role favorita mu byla přisuzována po
právu. Běžel v pohodě a neustále zvyšoval tempo. Nakonec z toho byl i traťový rekord.
Týden na to se běžel závod OKOLO ZÁMEČKU v Plzni – Radčicích. Tam však
skončil až na 3.místě. Moc se zadýchával a v plné míře se projevila alergie. Byl velice
zklamán.
Vše si pak vynahradil 14.4. při Oblastním mistrovství Plzeňského kraje v přespolním
běhu v Bělé nad Radbuzou. Zde jej také trápilo dýchání, ale přesto vyhrál stylem start-cíl.
V letošním teplém počasí jej alergie velice trápí a tak se z tohoto důvodu nezúčastní
ani Mistrovství ČR v duatlonu.
V současné době nabírá síly k závodění na soustředění v Itálii. Tam se mu dýchá
podstatně lépe. Přál by si, aby všechno rychle odkvetlo, a on aby se zase mohl vrhnout do
závodění.
H. Kaslová

Jak pracují mladí plánští rybáři
V současné době má kroužek mladých rybářů 28 členů – dětí, které se pravidelně
jedenkrát týdně scházejí na klubovně rybářské organizaci. Tady probírají rybolovnou
techniku, učí se poznávat rostliny, ryby a živočichy, kteří se vyskytují v blízkosti našich vod a
vedeme je tu k lásce k přírodě a životnímu prostředí.
Dne 28.dubna proběhlo místní kolo soutěže „Zlatá udice“, kde se na prvních třech
místech umístili Miroslav Ludvík, Jiří Korona a Lucie Huňová.

15.května naše místní organizace pořádala okresní kolo soutěže „Zlatá udice“ za účasti
družstev ze Stříbra a Tachova. Naše družstvo ve složení Jiří Korona, Miroslav Ludvík,
Břetislav Hnízdil, Matouš Pilný, Lucie Huňová a Jan Čermák se v rámci okresu umístilo na
druhém místě. Do krajského kola této soutěže postoupila za naši organizaci Lucka Huňová.
Přejeme jí co nejlepší výsledky.
Za úspěšný průběh této soutěže a reprezentaci našeho města děkujeme všem
pořadatelům a sponzorům, bez jejichž pomoci by nebylo možné takovou soutěž důstojně
připravit. Jednalo se o VK Servis Stříbro, Vonex Planá, Elektro Slovenkai, Rodinný pivovar
Chodová Planá, Nábytek Florián, Železářství Planá, p. Petr Hanus a p. Marta Staňová, díky
nimž všichni zúčastnění získali při vyhlašování vítězů hodnotné ceny.
Dne 23.června chystáme pro děti jednodenní výlet spojený s chytáním ryb, který bude
pěkným oceněním práce kroužku mladých rybářů v závěru školního roku.
Za MO ČRS Jaroslav Kotala, jednatel

Tip na výlet
Obsah posledních čísel měsíčníku byl nezvykle pestrý.Dozvěděli jsme se, kdo nemá
rád Tibet, kdo ho naopak rád má, kdo chce referendum o radaru a naopak kdo je tak špatný,že
tento názor nesdílí. Jeden čtenář nám tajemně sděluje,že by se mohlo stát to,že by vedení
města mohlo někoho okrádat, druhý dopisovatel ho vzápětí poučil o novinářské etice.Suma
sumárum – docela silný kafe. Už je na čase malinko otočit list a přinést také něco pozitivního.
Proto bych vás chtěl pozvat na výlet. Pro tento výlet je nejlepším časem přelom května a
června. Nejlepším dopravním prostředkem je kolo, popsaná místa je však možné navštívit i
pěšky,ale na několik etap.Výlet začneme v místech za rybníkem Regent mezi Chodovou
Planou a Mariánskými Lázněmi tam, kde z hlavní silnice odbočuje vlevo asfaltová lesní cesta.
Cestou podjedeme železniční viadukt a asi po dvou kilometrech uvidíme po levé straně za
lesíkem rozsáhlou louku, která je spíše mokřadem. .Najdeme tam drobnou nenápadnou bylinu
kosatec sibiřský. Právě na přelomu května a června tato bylina rozkvete. Nad nenápadnými
listy se objeví na dlouhém stvolu květ, který si svojí krásou nezadá s orchidejí.Ten květ není
sám,jsou jich tisíce a pruh louky v délce několika set metrů září nádhernými modrými až
fialovými barvami. Touto krásou se můžeme pouze pokochat,
protože se nacházíme na chráněném území. Kosatec musí zůstat tam, kde je, nesmí se
tedy ocitnout na zahrádce.Cesta pokračuje dále až na křižovatku ve tvaru T.Vpravo vede do
Mariánských Lázní, vlevo do Drmoulu. Zvolíme směr Drmoul. Projedeme obcí směrem na
Tři Sekery. V místech, kde se silnice prudce stáčí vlevo, je na autobusové zastávce nápis
Panský vrch,což je osada s několika staveními. U zastávky odbočíme vpravo. Zhruba 200 m
za posledním stavením je nenápadná odbočka na lesní cestu. Dáme se tady doleva a kolmým
směrem stoupáme lesem. Po 150 metrech se dostaneme na nádherný lesní židovský hřbitov.
Na vestavěných tabulích se dozvíme historii hřbitova i mnoho zajímavostí z židovské kultury.
Židé se v Drmoulu usadili po té, co byli vystěhováni z Plané, o čemž vypráví i pověst
„Vyhnání židů z Plané“. Ze hřbitova se vrátíme zpět na silnici a pokračujeme do Tří Seker.
Na začátku obce odbočíme vlevo a sjedeme do Tachovské Hutě.Tam opět odbočíme vlevo a
v prostřední Plánské Huti narazíme na žlutou turistickou značku. Ta nás zavede po rozbité
asfaltové cestě k rybníku Kajetán, který je v hlubokém lese a připomíná kanadskou divočinu.
Od rybníku pokračujeme pěknou asfaltkou po červené značce do Broumova. Tady se můžeme
občerstvit v České hospodě a potom se přes Kyjov vrátíme do Plané. Na tachometru budeme
mít asi 40 km a v duši klid z pěkných zážitků.
Antropius

Vrchařská sezóna začala
Poslední dubnovou sobotu úspěšně zahájil letošní sezónu v automobilových závodech
do vrchu plánský jezdec Petr Bělohlávek. Na prvním závodě v Oseku-Dlouhá Louka obsadil
ve třídě závodních automobilů do 2000 cm3 se svým oranžovým golfíkem 1. místo a v
absolutním pořadí skvělé 2. místo. Na druhém závodě 19.5. na trati Telnice-Nakléřov své
vítězství ve třídě potvrdil a v absolutním pořadí byl rovněž první.
J. Bělohlávek

Rybářské závody
Sobota 2.června 2007 na rybníku BAŠTA v Teplé nad Bečovem
Prezentace závodníků 5.30 hod., zahájení 6.00 hod., ukončení 11.30 hod., vyhlášení
výsledků: 12.15 – 12.30 hod. Startovné: dospělí 120 Kč, děti do 15 let 60 Kč.
Občerstvení zajištěno!
1. cena Rybářský stan, ceny – 1. až 10. místo dospělí, 1.až 10. místo děti dle výběru,
cena pro trofejní úlovek, cena pro neúspěšného rybáře
Informace tel: 607 58 40 41. Srdečně zvou pořadatelé.

Inzerát
Gymnázium a SOŠE Mariánské Lázně přijme učitele SŠ s aprobacemi ČJL, NJ, AJ,
HV, M,CH, Bi, D. Nástup září 2007. Nabídky zasílejte do 8.6.2007 na gyml@gyml.cz.

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

Plánský měsíčník. Vydává Město Planá, IČO 00260096. Redakce: Michaela Mertlová. Telefon 374 752
911, 374 792 100, fax 374 752 929, e-mail: tajemnice@muplana.cz
Registrováno u MK ČR pod reg.zn. MK ČR E 13389. Vychází jedenkrát měsíčně. K dostání na poště, v
papírnictvích Planfilm, OD Hraničář, v trafice p.Filipa, ve večerce ve Hřbitovní ulici, v novinových stáncích na
sídlišti, na autob. nádraží, nádraží ČD a na radnici. Příspěvky a náměty posílejte poštou, předávejte osobně v
podatelně nebo dávejte do poštovní schránky umístěné zvenku na pravé straně vchodových dveří. Uzávěrka
každého 22.dne v měsíci. Omluvte případné chyby v textu. Tisk Lieblprint Planá, tel.374 794 056.

