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Všem našim čtenářům přejeme vydařenou dovolenou, spoustu příjemných nevšedních
zážitků i krásnou letní pohodu a dětem pěkné prázdniny.

Zprávy z města
Jednání plánského zastupitelstva bylo svoláno na středu 27.června, tedy po uzávěrce
PM. Proto usnesení z něj bude zveřejněno až v srpnovém číslu. Na programu mělo být
projednání závěrečného účtu Města Planá za rok 2006, rozpočtové opatření 2007,
majetkoprávní záležitosti a zástupci Biskupství plzeňského chtěli zastupitele i plánskou
veřejnost informovat o stavu kostelů a dalšího církevního majetku v regionu a o plánech na
jejich záchranu a další využití.
Během července a srpna bude pravidelně pracovat rada města, zastupitelstvo v těchto
měsících nezasedá, jednání je plánováno až na středu 12.září 2007.

Provoz knihovny o prázdninách
Knihovna v Plané bude mít jako každý rok v červenci a v srpnu změněnou půjčovní
dobu. Obě oddělení budou otevřena vždy v úterý od 9 do 12 a od 13 do 16 hod. a ve středu od
12 do 15 hod.
Letos také bude knihovna zcela uzavřena celé 3 týdny a to od 23.července do 10.srpna.
Pracovnice knihovny budou jednak čerpat dovolenou a následně bude probíhat celková
povinná revize skladu.
Myslete na to a vyberte si čtení pro tuto dobu v předstihu.

Letošní hornická slavnost
Hornicko-historický spolek Planá pořádá v sobotu 14.července 2007 tradiční
hornickou slavnost. Koná se jako vždy na prostranství před hornickým muzeem v Sadové
ulici. Od 14 hod. zde bude vyhrávat hornická kapela Nýřaňanka, připraveno je rýžování pro
děti, bohaté občerstvení, volný vstup do muzea. Na slavnost jsou zváni všichni příznivci
hornického spolku a dále všichni, kteří chtějí strávit příjemné odpoledne.

Poděkování
Dlouholetý vedoucí domu dětí a mládeže při ZŠ Planá, náměstí Svobody pan Josef
Staněk v této funkci končí. Rád bych mu touto cestou poděkoval za obětavou práci, kterou na
úseku zájmové činnosti v Plané v minulých letech vykonal.
Poděkování patří také paní Anně Hasalové, vedoucí školní jídelny, za práci na úseku
stravování pro žáky i veřejnost a vstřícnost při řešení veškerých problémů. Také ona s koncem
školního roku odchází do důchodu.

Oběma jmenovaným přeji do dalších let za sebe, pedagogické i správní zaměstnance
naší školy a v neposlední řadě i naše žáky do dalšího života zdraví, rodinnou pohodu a hodně
elánu.
Jindřich Kolesa, ředitel školy

Potřebujete pomoc?
Středisko Víteček v Černošíně nabízí pomoc rodinám s postiženými dětmi i dospělým
osobám bez omezení věku. Provozuje denní stacionář pro děti s postižením od 2 do 12 let a to
každý všední den. Pro osoby s postižením starší 15 let jsou určeny dílny pro trávení volného
času, kde se naučí i novým dovednostem, mohou uplatnit své schopnosti a navazovat nové
kontakty. Dětem a lidem s postižením bez omezení věku je možné poskytovat osobní asistenci
a to v domácím prostředí i při volnočasových aktivitách. Rodinám pečujícím o postižené dítě
pak nabízí respitní péči, kdy o dítě pečuje pracovník respitní péče a rodiče tak získají čas na
potřebný odpočinek, vlastní zájmy, práci v domácnosti či v zaměstnání. Kontakt na vedení
střediska: p. Tomáš Rusňák, Lestkov 184, tel. 374 797103, mobil 606 500 252

Pozvánka na 18. PROKOPSKOU POUŤ
V sobotu 30.června 2007 se na Březových Horách (u Příbrami) koná tradiční
Prokopská pouť. Její program je velmi bohatý. Namátkou uvádíme: 5.sjezd rodáků a přátel
Březových Hor, výstava hasičské techniky, svěcení praporu Březových Hor,bohatý kulturní
program, výstava fotografií, večer hornické čepobití, nedělní bohoslužba, velký hornický
průvod s přehlídkou na náměstí v Příbrami ke kostelu sv. Prokopa v Březových Horách, polní
mše. V areálu dolu Marie jsou připraveny pouťové atrakce, otevřeny všechny expozice
Hornického muzea Příbram za symbolické vstupné 1 Kč.
Na Prokopskou pouť pojedou a ve slavnostním průvodu se představí i členové
hornického spolku z Plané.

Tip na výlet
V bavorském Zwieselu (cca 10 km od Železné Rudy) byla koncem května zahájena
výstava Bavorsko – Čechy 1500 let sousedství. Výstava potrvá do 14.října. Stovky
hodnotných exponátů pocházejících z obou stran společné hranice přibližují 1500 let společné
historie. Jsou mezi nimi archeologické nálezy, umělecká díla, skvostné zlatnické práce,
barokní broušené sklo, chebské intarzie a řada originálních dokumentů (mezi nimi text
Mnichovské dohody), nahrávky pamětníků a fotografie. Výstava však nehovoří jen o historii,
uzavírá ji pohled na současnost a společnou budoucnost v rámci sjednocené Evropy. Otevřena
je denně od 9.30 do 17.30 hod. Vstupné pro dospělé je 6 Euro, zlevněné 4 Euro, rodinné 14
Euro. Na výstavu je možné jet i vlakem. Při předložení jízdenky se platí zlevněné vstupné.

Na cestě do sjednocené Evropy
Závěr školního roku nám přinesl kromě stresů a finišování také zajímavé okamžiky
strávené se zahraničními kamarády. Naše škola v krátkém období uvítala návštěvníky
z německých škol v Parksteinu a ze vzdálenějšího Bogenu.
Děti z 1. stupně přijely na 1 den a stihly se svými českými kamarády spoustu aktivit.
Kromě prohlídky Galerie ve věži si zasportovaly na hřišti, jiní zas ve výtvarné dílně vyrobili

batikované tričko či zdobený květináč. Domů žáci odjížděli s výrobkem pod paží, v bříšku
dobrý oběd ze školní jídelny a v duši zážitek z tanečního vystoupení. A jak se během celého
dne mluvilo? Děti se domlouvaly, jak to šlo. Bez velkých rozpaků mluvily německy,
anglicky, i rukama nohama..
Náročnější byl týdenní výměnný pobyt 15 studentů z Bogenu s 2 učiteli. Pro německé
děti naše škola ve spolupráci s rodiči připravila týden plný kvalitního programu, který skýtal
zábavu, sport i poučení. Německým studentům, ubytovaným v rodinách, se po celý den
věnovaly české děti z hostitelských rodin, a byly tak vlastně nuceny během celého dne
konverzovat v němčině či angličtině.
Už tradičně se žáci bogenské školy účastní naší školní olympiády. Letos autobus
přivezl 50 nadšených sportovců, z nichž se řada může pochlubit cennými medailemi.
Věříme, že zprostředkováním takových časných mezinárodních kontaktů našim dětem
alespoň trochu upravíme cestu do světa a pomůžeme v úsilí zvládnout a naučit se používat
cizí jazyk.
Z.Kokaislová

Spor města s firmou Klár
V poslední době se mezi občany rozšířily některé fámy týkající se vztahu našeho
města a firmy Klár a exekuce, která byla nařízena.
Abych zabránil nepodloženým spekulacím, vysvětlím podrobně celou problematiku od
začátku.
Město uzavřelo v březnu 2000 s firmou Klár-EKKL smlouvu na rekonstrukci
městského stadiónu. Firma byla vybrána ve výběrovém řízení. Šlo o položení umělých
povrchů na běžeckou dráhu, stavbu doskočišť, hřiště na míčové hry uvnitř stadiónu, úpravu a
zatravnění fotbalového hřiště, odvodnění, zavedení automatického zavlažování, dále dodávku
sportovního náčiní(překážky, fotbalové branky apod.). Cena díla byla sjednána částkou
7.025.500 Kč. Termín dokončení byl dohodnut na 31.8.2000. Tento termín byl stanoven
proto, aby již od září mohly stadión využívat plánské školy pro hodiny tělesné výchovy.
Zároveň byla sjednána smluvní pokuta, kterou má firma Klár zaplatit městu v případě, že
nedokončí dílo včas.
K předání stadiónu firmou Klár městu došlo 26.9.2000. Dílo bylo předáno s vadami.
Vad bylo shledáno 11 a byly stanoveny termíny pro jejich odstranění.
Převzetí stadiónu bylo nutné ze dvou závažných důvodů. Především šlo o příslib
dotace od ministerstva školství ve výši 1 mil.Kč. Pokud by dílo nebylo převzato v určeném
termínu, hrozilo by nebezpečí, že dotace vyplacena nebude. Dalším důvodem bylo, aby
stadión mohly začít využívat školy. Víme, že kapacita tělocvičen je pro ně nedostačující.
Vady díla neznemožňovaly využití hřiště k hodinám tělesné výchovy. Znamenaly jen určité
omezení. Vzhledem ke zjištěným vadám nebyla sjednaná cena zaplacena celá. Bylo zaplaceno
6.214.055 Kč. Nebyla zaplacena částka 811.445 Kč. Uvedenou sumu město samozřejmě mělo
a stále má k dispozici, nezaplatilo ji jen kvůli zjištěným vadám. Firma Klár ovšem
odstraňovala vady velmi liknavě. Ještě 20.3.2001 byla upozorňována na nedodělky.
K úplnému odstranění vad nedošlo. Z tohoto důvodu město uplatnilo vůči firmě Klár smluvní
pokutu, z níž 811.445 Kč započetlo proti nedoplatku kupní ceny.
Firma Klár podala proti městu žalobu ke krajskému soudu, kterou žádala, aby městu
bylo uloženo zaplatit nedoplatek ceny díla, tedy 811.445 Kč. Krajský soud vynesl rozsudek,

kterým žalobu firmy Klár zcela zamítl a ztotožnil se se stanoviskem města. Firma Klár ale
podala odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Ten zrušil rozsudek krajského soudu se
stanoviskem, že věc neměl v prvním stupni rozhodovat krajský soud, ale okresní soud. Věc
tedy následně řešil Okresní soud v Tachově. Ten žalobu firmy Klár zamítl co do částky
182.663 Kč a městu uložil zaplatit firmě Klár 628.782 Kč. Uznal tedy částečně právo města
na smluvní pokutu. Město podalo proti rozsudku odvolání. O odvolání rozhodoval Krajský
soud v Plzni (jiný senát než v předchozím řízení). Ten rozsudek Okresního soudu v Tachově
potvrdil. Rozsudky okresního a krajského soudu se staly ze zákona pravomocnými a
vykonatelnými.
S ohledem na stanovisko krajského soudu vyslovené v prvním rozhodnutí podalo
město ve věci ještě dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Svou argumentaci v dovolání město
opírá mimo jiné o dřívější judikaturu nejvyššího soudu. Jde o stanovisko, že dílo je
provedeno, pokud je předáno a řádně ukončeno. Pokud má dílo vady, pak není ukončeno, a to
ani tehdy, když je objednatel převezme.
Dovolání je tzv. mimořádný opravný prostředek, který může být podán proti
pravomocnému rozhodnutí soudu. Přesto, že bylo podáno dovolání, měla firma Klár právo
požádat soud o nařízení exekuce podle rozsudku okresního a krajského soudu. Město mohlo,
aby zabránilo exekuci, požadovanou částku firmě Klár zaplatit, a v případě svého úspěchu u
nejvyššího soudu ji požadovat zpět. Po zaplacení firmě by ale vzniklo nebezpečí, že město
peníze nedostane zpět, i kdyby mu nakonec na vrácení vznikl nárok. Bylo tedy rozhodnuto, že
peníze do rozhodnutí nejvyššího soudu zaplaceny nebudou. Město dále požádalo nejvyšší
soud o odklad vykonatelnosti rozsudku okresního a krajského soudu. Než o této žádosti
nejvyšší soud rozhodl, požádala firma Klár Okresní soud v Tachově o nařízení exekuce.
Exekuce byla nařízena usnesením soudu ze dne 9.2.2007. Po nařízení exekuce nabízelo město
firmě Klár dohodu, podle které by složilo příslušnou částku do notářské úschovy a firma Klár
by iniciovala zastavení exekuce. Peníze složené u notáře by firmě Klár byly vyplaceny, pokud
by město nebylo u nejvyššího soudu úspěšné. Firma Klár ale na navrhovanou dohodu
nepřistoupila. Následně ale nejvyšší soud na návrh města odložil vykonatelnost rozsudků a
v důsledku toho Okresní soud v Tachově exekuci zastavil.
Po dobu, kdy trvala exekuce, nesmělo město podle zákona (§44 odst. 7 zákona č.
120/2001 Sb., exekuční řád) nakládat se svým majetkem vyjma běžného nakládání. Mohlo
tedy plnit své běžné závazky, ale nesmělo například prodávat své nemovitosti. To se bohužel
dotklo několika občanů, kteří čekali na převod pozemků v oblasti Planá-sever. Jinak exekuce
do života města v podstatě nezasáhla.
Ještě je nutno dodat, že veškerá soudní řízení vede město za účasti svého právního
zástupce z mariánskolázeňské advokátní kanceláře advokátů Šupa a Jiráska.
Ing. K.Vrzala, starosta

Nabídka kulturních akcí
Městské kulturní středisko nabízí:
30. 6.

XV. ročník „Plánská struna“, zahrají skupiny: Blue Gate, Strašlivá podívaná a COP s
M. Leichtem. Koupaliště Planá, začátek ve 20.00 hod.

21. 7. Výstava barevných litografií malířky Emmy Srncové v kostele sv. Petra a Pavla

a koncert sdružení MUSICA DOLCE VITA.
Kostel sv. Petra a Pavla v Plané, začátek v 16.00 hod., vstupné Kč 40,-

27. 7. Vernisáž výstavy kreseb a grafik Josefa Blechy.
Galerie ve věži, pátek 27. 7. 2007, začátek v 17.00 hod.

28. 7. Tradiční Anenská pouť
Program – Anenské trhy na nám. Svobody 9.00 – 15.00
Dechová hudba Chodovarka

9.00 – 13.00

Vystoupení skupiny KORBEL před radnicí 10.00 a 11.00
Výstava bonsají a sukulentů ve vstupním prostoru radnice
Galerie ve věži – výstava

9.00 – 12.00

9.00 - 16.00

15.00 – 18.00

Kostel sv. Petra a Pavla – výstava 15.00 - 17.00

Pozvánka na výstavy
Od neděle 24. 6. je v Galerii ve věži k vidění výstava litografií vynikajícího českého a
světoznámého grafika Oldřicha Kulhánka. Výstava potrvá do neděle 22. 7. 2007.
Od 27. 7. do 10. 9. představí v Galerii ve věži svoji tvorbu kreslíř a portrétista Josef
Blecha.
Ve svých pracích dokázal v jednoduché a elegantní lince najít čistotu a vypovídající
sílu. Portrétuje konkrétní osoby, jejichž tváře se mu stávají hegemonem i cestou, jak
proniknout k dílu i povaze portrétovaného člověka. Jeho portréty se vyznačují nejen
výjimečnou technikou kresby, ale jsou obohaceny i závěrečnou katarzí. Josef Blecha navazuje
na odkaz
portrétních karikaturistů Františka Bidla, Antonína Pelce a Adolfa Hoffmeistra.
Pro letošní prázdninovou sezónu připravila Galerie moderního umění v kostele sv.
Petra a Pavla výstavu vynikající české malířky Emmy Srncové. Její barevné litografie plné
pohody a úsměvu jsou tím pravým, čím si lze zpříjemnit letní atmosféru.
Výstava bude zahájena v sobotu 21. 7. 2007 v kostele sv. Petra a Pavla.
Otevření výstavy bude pokračovat programem s názvem: Poetická zastavení aneb
Milostná lyrika v proměnách času.
Na koncertě zazní hudba mistrů, inspirovaná nejkrásnějším lidským citem, láskou,
doplněná nádhernými verši harfenistky Zbyňky Šolcové. Zazní hudba G. F. Händla, A.
Vivaldiho,

W. A. Mozarta, C. Debussyho, M. Ravela a dalších autorů citlivě spojená s něžnou
poezií slibující nevšední umělecký zážitek, jenž zůstane dlouho v srdci každého posluchače.
Účinkují: MUSICA DOLCE VITA
Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová –
harfa, autorka básní.

Akademie ve škole Na Valech
Až do odpoledne bylo úterý 5. 6. 2007 úplně stejné jako každé jiné úterý tohoto roku.
Dopolední učení a odpolední vybíjení stresu a všech starostí z hlavy při volejbalu. Ale přesto
se toto úterý stalo trochu výjimečným. Po 17. hodině jsme s kolegy ještě zpocení a uhnaní
dorazili do místního biografu, abychom naší přítomností podpořili snahu všech účinkujících
prvostupňáčků na naší “Školní akademii“.
Nic zvláštního jsem nečekal. „Pár básniček, nějaká ta písnička, možná že i taneček
bude a mám to za sebou“, říkal jsem si. Byl jsem ale velmi mile překvapený. Každičké
vystoupení těch malých „prcků“ bylo perfektní. Jejich nadšení, tréma, radost, popletenost,
soustředěnost, bezprostřednost, to vše bylo zamícháno do takového koktejlu, který se nemůže
vypít „na ex“, ale musí se pomalinku usrkávat a vychutnávat každičkou jeho molekulu,
každičký jeho atom.
A že se něco nepovedlo, že se někdo přeřekl, upadl či šel jinam než měl, vůbec
nevadilo. To bylo to pravé koření, bez kterého by ten skvěle připravený koktejl neměl tu
správnou chuť a možná by pak tou svou dokonalostí chutnal malinko mdle.
Myslím, že i přítomní rodiče se velmi bavili a každé vystoupení ocenili bouřlivým
potleskem. A je moc prima, že rodičů nepřišlo málo a že kino bylo po dlouhé době zase plné.
Právě tady totiž mohli vidět, co jejich děti dokážou a jak je to baví. Právě tady mohli všichni
přítomní vidět, co je to vlastně ten „nový školní vzdělávací program“. Že v naší škole a
doufám i v jiných nepůjde jen o to, nasadit dětem do hlavy trychtýř a nalít jim tam všechna ta
hlavní města, anglická slovíčka, mocniny, přísudky a podobně. Že nám všem půjde hlavně o
to, aby děti do školy chodily rády, aby je to u nás bavilo a jen tak mimochodem jim v
hlavičkách uvízlo to málo, co budou skutečně potřebovat v tom našem světě.
Myslím si, že právě proto se snažíme pro naše děti připravit takové akce, které je nadchnou a
naučí je mezi sebou spolupracovat a připraví je na všechny nástrahy života.
A že se vlastně neučí. Nesedí vzorně v lavicích a lačně nehltají každé slovo učitele či
učitelky.
Ale učí se. A možná víc než v té lavici. Myslím, že se učí to, co je skutečně důležité, to že si
musí pomáhat. Učí se to, že když se jedno kolečko v hodinách zastaví, stojí celé hodiny. Učí
se to, že je třeba ta kolečka promazávat, některá míň a některá víc. Učí se také to, že když se
některé kolečko rozbije, musí se opravit, posadit na správné místo a pomoci mu se zase
rozběhnout.
Myslím, že toto je jedna z těch nejdůležitějších věcí, kterou bychom měli naše děti naučit, se
kterou by od nás měli odcházet, abychom se za ně , a vlastně i za sebe, pak nemuseli stydět.
A právě toto úterý mi ukázalo, že to v naší škole možná i dokážeme.
Je to těžká práce a paní učitelky z prvního stupně ji opět odvedly na výbornou. Myslím, že je
třeba je za to moc ocenit a velice jim za jejich práci poděkovat.
Musíme poděkovat i všem malým i větším účinkujícím, že nám ukázali, co je baví, a že se
jejich hodiny ani trochu nezadrhly. Doufám, že dál pošlapou stejně a možná, že i líp.
Bylo úterý, bylo výjimečné úterý a jsem za něj rád.

Děkuji všem.
Jan Kubát, učitel ZŠ Na Valech

Jaký byl BTF s doprovodným programem v Plané 2.6.2007
Běh Terryho Foxe není měřen minutami ani vteřinami, nejsou ani stupně vítězů.Částka
1.420 Kč, kterou 42 aktivních účastníků odevzdalo do připravených kasiček, je přece jenom
příspěvkem, i když menším než v minulých ročnících, na dobrou věc: podpořit výzkum
zhoubných onemocnění. Po skončení BTF v hezkém prostředí plánského koupaliště
následoval program jak pro aktivní činnost (střelba ze vzduchovky, pohyb na plážových
kurtech,slaňování), tak i sledování vystoupení hlavně dětí (sport.gymnastky, aikido, tance při
hudbě) i dospělých (policejní kynolog,hasiči).
Děkujeme p.Fejtovi za moderování a všem ostatním, kteří se na organizaci BTF i
doprovodného programu podíleli: učitelé, hasiči, trenéři, zástupci TJ Sokol, MěÚ.
Poděkování patří také Městu Planá a prodejně sportovního zboží BUMERANG Planá
za finanční příspěvek na nákup materiální podpory pro aktivní účastníky BTF.

Výsledky šachových turnajů mladých šachistů DDM:
Pohár, který věnoval p.Hrbáček, vyhrál Matouš Pilný, na dalších místech skončili
Michal Dvořák, Michael Kotschy a Martin Bruna, nejmladší žák 4.tř. Pohár je putovní, pouze
trojnásobný vítěz se stane natrvalo jeho držitelem. Také šachová přípravka zakončila školní
rok turnajem. Nejlépe si vedl Martin Kubát, druhá skončila Kristýnka Zítková a 3.místo
obsadil Josef Zivčák. Blahopřejeme.
V přátelském utkání družstvo přípravky kopané DDM (vedoucí p.ing.Šatra) doplněné
hráči přípravky BKV Planá (trenéři p.Tonka a p.Pánek) zvítězili plánští vysoko 11:4.
Nejproduktivnějšími hráči byli Lukáš Tonka, David Jakubec a Martin Buben, velmi dobře
chytal Daniel Šatra. Blahopřejeme hráčům a trenérům.
Při příležitosti zakončení školního roku přeji všem dětem a mládeži prázdniny
naplněné krásnými zážitky za sebe i ostatní pracovníky DDM při ZŠ Planá
nám.Svobody.
J.Staněk

Katolická církev v Plané a okolí
Pátek 6.7. v 11.30 - Žehnání opravené kaple u Lestkova, 12.30 hod. sázení lípy na
místě zbořeného kostela-hřbitov Lestkov
Sobota 7.7. v 10.30 hod. Lestkov - pouť sv. Prokopa(čs.něm.)
Čtvrtek 26.7. v 15 hod. Vysoké Sedliště – posvícení(čs.něm.)
Pátek 27.7. v 9.15 hod. pěší pouť z Plané a z Mähringu na Sv.Annu a poté
německo-česká mše sv. od 10 hod., 14.30 hod. Brod nad Tichou – pouť
sv.Jakuba(čs.něm.)
Sobota 28.7. v 9.30 hod. Domaslav (pouť sv.Jakuba,čs.něm.), 11 hod. Broumov pouť
sv.Anny, 12.30 hod. Michalovy Hory (čs.něm.bohoslužba), 14 hod. Štokov – poutní mše sv. u
kaple, 15 hod. Kyjov – poutní mše sv. u kaple

Neděle 29.7. v 16 hod. Chodová Planá – mše sv.( čes.něm.)
Neděle 19.8. v 9 hod. Planá –pouť Nanebevzetí P.Marie
Neděle 26.8. v 15 hod. Pístov – pouť sv. Bartoloměje(čs.něm.)
Kontakt.P.J.Šašek 607202127 e-mail: sasajara@seznam.cz
Charita v Plané – vyjma telefonické dohody a v naléhavých případech se o
prázdninách charitní setkávání (čtvrtek 16 hod.) nekonají.
Pravidelné bohoslužby o prázdninách :
Neděle - Planá 9.00 hod., Chodský Újezd 11.00 hod., Chodová Planá 14.00 hod.,
Zadní Chodov 15.30 hod.
Čtvrtek (není-li uvedeno jinak) – Planá 17.00 hod. (zde také přítomnost pro vás).
Školy a možnost výuky náboženství, resp. exkursů na volená témata:
Prosíme rodiče a učitele, aby dali dětem příležitost seznámit se alespoň základním
způsobem s bohatstvím křesťanství při naší integraci do Evropy, kde jsou tyto základy
samozřejmostí. Jistě půjde rovněž o nezanedbatelný vklad ve výchově k budoucí podobě naší
společnosti. S přáním zasloužených dnů volna v pokoji a radosti.
JŠ – farář.

Poděkování
V tomto školním roce vyhlásila naše škola již třetí ročník okresní výtvarné soutěže
CESTOU NECESTOU. Zúčastnilo se 11 základních škol a 4 mateřské školy, s 209 pracemi.
Všechny práce jste pak mohli vidět na výstavě, která byla zahájena slavnostní
vernisáží 6. června 2007 v kostele Petra a Pavla. Dovolte mi touto cestou poděkovat všem
výtvarníkům, kteří se soutěže zúčastnili, a těm, kteří se podíleli na průběhu celé akce.
Děkujeme porotě – vybrat z tolika krásných obrázků ty nejlepší nebylo snadné. Velký
dík patří sponzorům akce – Janě Křístkové, Květinářství – Bonka, SRPŠ ZŠ Planá, náměstí
Svobody, Pivovar Chodová Planá, Elektro Eva.
Vyhodnocení soutěže a předání cen, které bylo součástí vernisáže, skvěle doplnila
hudební skupina s příznačným názvem „Všechny barvy“ pod vedením p.učitele Pohořelého a
taneční skupina ZUŠ v Plané. O technickou část se postaral p. Dušan Bostl. Na přípravě
vernisáže a samotné organizaci se podílely D. Říhová, J. Křístková, B. Vodrážková, H.
Kotalová, E. Cvrčková, B. Iccacová a děti z výtvarného kroužku, který pracuje při ZŠ
náměstí.
Nesmím také zapomenout na všechny návštěvníky vernisáže, kterých bylo letos kolem
120, i na ty, kteří přišli obdivovat dětskou kresbu v ostatních dnech výstavy, kdy je přivítala
paní M. Lišková.
Všem patří poděkování.
Myslím, že se díky Vám všem soutěž s výstavou vydařila a těším se na spolupráci při
příštím ročníku.
Lenka Vivodíková, ZŠ nám. Svobody Planá

Rozloučení se školou
Po stopách rytíře Bohuše se vydali žáci 3.A pod vedením paní učitelky Kolesové a
ochotných maminek ve čtvrtek 14.června odpoledne. Protože splnili všechny uložené úkoly,
našli zasloužený poklad v podobě lízátek, žvýkaček, bonbónů a spousty jiných dobrot.
Následovalo opékání buřtů u ohýnku, písničky a vzpomínky na celý školní rok! Celá
skupina se pak vrátila do školy, kde proběhla druhá část hry: Odkaz rytíře Bohuše. Čtyři
družstva soutěžila za doprovodu svíček a blikaček a hledala v okolí školy zpověď tohoto
loupeživého rytíře. A vítězové? Těmi se stali nakonec všichni zúčastnění, protože dokázali
překonat nepohodlí, strach a všechny nastražené překážky.
Nakonec děti ve škole přenocovaly. Ráno si pochutnaly na buchtách a koláčcích, které
pro ně napekly starostlivé maminky. Akce se všem moc líbila, tak za rok zase: AHOJ !!
Všem rodičů a učitelům, kteří pomáhali, moc děkujeme, bez nich by se akce nemohla
uskutečnit. Zvláštní díky patří i panu Lafatovi, který svým sponzorským darem osladil dětem
vstup na letošní prázdniny.
Třídní učitelka St. Kolesová

„O nejhezčího voříška“
Soutěž se konala 26.května v areálu kynologického cvičiště ZKO Planá.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 23 psovodů, z toho 15 dětí, soutěžících pejsků
však bylo 26. Přestože jsme oproti loňskému roku přesunuli soutěž kvůli teplotám již na
květen, dosahovala teplota téměř 30° C. Soutěž byla zahájena krátce po 14.hodině a závěrečné
vyhodnocení skončilo v 17.30 hod. V 17.45 se strhla letní bouřka, takže štěstí stálo tentokráte
při nás, i když někteří z návštěvníků již byli značně nervózní. Mezi soutěžemi o nejhezčího
Voříška a nejhezčího z čistokrevných proběhla letos premiérově ukázka Celní správy ČR na
vyhledávání omamných látek. V první části byla předvedena prohlídka vozidla převážejícího
marihuanu, ve druhé části děti simulovaly cestující v dopravním prostředku a pes prohledával
zavazadla, založen byl stejný vzorek. Ukázku prováděla psovodkyně Pavla Rybová se psem
Ronym, osmiletým labradorským retrívrem, se kterým dosáhla těchto úspěchů: 1. místo na
Mistrovství Evropy 2004 Celních správ v jednotlivcích i družstvech, 1. místo a absolutní vítěz
Armádního přeboru 2005, 2. místo Armádního přeboru 2006 a Mistr republiky Celní správy
2007. Čtvrtým bodem programu byla ukázka výcviku poslušnosti hromadně i jednotlivě
v podání členů ZKO. Následovala soutěž o nejšikovnějšího pejska. Byla rozdělena na
povinnou a doplňkovou část a mezi nimi proběhla ukázka výcviku obran, kterou rovněž
předvedli členové ZKO. V povinné části měli pejsci na čas zdolat překážkovou dráhu a porota
bodovala způsob překonaní. V doplňkové části soutěžící předváděli co dalšího ještě jejich
svěřenci umí, rovněž hodnoceno body. Před vyhlášením výsledků měla proběhnout ukázka
práce se psy v podání Policie ČR, ale stejně jako loni, přestože ještě před zahájením byla
účast potvrzena, nemohli se zástupci zúčastnit pro plnění služebních povinností. Proto jsme
uvítali, že jeden ze soutěžících, p. Vydra s HONZOU, německým ovčákem z Mar. Lázní,
předvedli poslušnost dle ZVV 3, národního zkušebního řádu. Tato ukázka byla oceněna
zvláštní cenou poroty. Porota byla složena již tradičně ze tří dospělých (Ing. Karel Vrzala –
starosta města, MVDr. Eva Lišková – veterinární dozor, Vladimír Kerul – předseda ZKO) a
tří dětí z řad diváků. Zapisovatelka měla zároveň hlas poradní pro případ, že by se porota
nemohla shodnout na jednoznačném hodnocení. Před půl čtvrtou rovněž dorazili tradiční
koníci a návštěvníci tak měli možnost se na nich projet. Nejmladším účastníkem byla
Vendulka Víznerová z Ch. Plané, nejvzdálenějším Štěpánka Kratochvílová z Dobřan. Celá
akce mohla být realizovaná pouze za podpory sponzorů, kterých bylo celkem 36, a všem patří

naše velké díky. Těmi největšími byli: ABRUS Pohár Jany Štětkové z Plané – trofeje, DIBAG
a.s. z Helvíkovic – věcné ceny, PILLER GROUP s.r.o. z Ch. Plané – finanční podpora.
Kromě hlavních cen obdrželi soutěžící za svoji účast drobné dárky a katalog soutěže.
Umístění soutěžících v jednotlivých kategoriích:
„O nejhezčího Voříška“ 1. BELA, Jitka Plaszová 11 let, Tachov; 2. MÍŠA, Tomáš
Kerul 10 let, Ch. Planá; 3. BAF, Jiří Žemlička, Mar. Lázně
„O nejhezčího z čistokrevných“ 1. DOMINA, Denis Mikulík 9 let, Planá; 2. KESI,
Lenka Mamulová 15 let, Planá; 3. NELI, Veronika Blažková 11 let Ch. Planá
„O nejšikovnějšího pejska“ 1. MONTY, Veronika Petříková 14 let, Planá; 2. BOSS,
Jarka Voltrová , Tachov; 3. DARYNKA, Jaroslava Šnajdrová, Planá
„Sympatie diváků“ MÍŠA, Tomáš Kerul, 12 hlasů.
S potěšením mohu konstatovat, že celá akce byla velmi kladně hodnocena jak ze
strany diváků a soutěžících, tak ze strany členů ZKO, kteří se podíleli na organizaci dne a
ukázkách.
Fr. Slabý, jednatel ZKO Planá

Oznamujeme nejen rodičům
Blíží se konec školního roku a s ním přichází i čas bilancování. Ohlížíme se zpátky a
hodnotíme, co se nám povedlo, na co budeme rádi vzpomínat nebo čím se můžeme pochlubit.
Do této kategorie určitě patří úspěchy našich žáků v řadě výtvarných soutěží. Pokusím
se uvést alespoň ty nejúspěšnější na 1. stupni.
Pod vedením učitelů výtvarné výchovy jsme se zúčastnili těchto soutěží: MLADÝ
ARCHITEKT, v níž získal ocenění za nejlepší návrh úprav veřejného prostranství Matyáš
Vivodík z 1. B a nejzajímavější myšlenku a vytvoření příjemného prostoru pro lidi a
zvířata Martin Kubát z 2.A.
V soutěži MOTÝLÍ SVĚT Matyáš Vivodík obsadil 1. místo.Výtvarný kroužek pod
vedením
paní
učitelky
Vivodíkové
,
jmenovitě Martin
Kubát 2.A, Miloš
Niebauer 2.A, Vojtěch Novotný 3.B a Pavel Fürst z 2. ročníku ZŠ Valy, získal 1. místo
v soutěži PODMOŘSKÝ SVĚT OČIMA DĚTÍ.
Soutěž STŘÍBRSKÁ LAMPA přinesla další 1. místo výtvarnému kroužku paní
učitelky Vivodíkové, tentokrát se o ocenění zasloužili žáci Matyáš Vivodík 1.B, Martin
Kubát 2.A, Miloš
Niebauer 2.A, Matěj
Křístek 1.B, Lucie
Koronová2.A, Lucie
Dvořáková 1.A, Eliška Zichová 1.B a Eliška Biroščáková 1.A.
Za zmínku rozhodně stojí, že za zrodem dvou dalších soutěží stála právě naše škola. A
tak proběhla již potřetí okresní soutěž CESTOU NECESTOU, v níž v rozličných kategoriích
získali ocenění Matěj Křístek 1.B, Martin Kubát 2.A, Josef Zivčák1.B, Matěj Sykal 2.B, Alice
Nováková 3.B, v kategorii 7. – 9. třídy Nikola Ficnarová 7.A a Tomáš Svoboda 8.B.
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – PUTOVÁNÍ byla vyhlášena pouze pro žáky a rodiče
žáků naší školy. Práce malých či mladých fotografů byly překvapivě působivé. Žáci 1. tříd se
umístili v pořadí 1. místo Matěj Křístek, 2. Matyáš Vivodík, a 3. Eliška Zichová. V 2.
kategorii - 4. třídy získala Lenka Bostlová 1. a 3. místo, Petra Pánková byla druhá. Barbora
Kánskáz 5.B vyhrála spolu s Danou Bostlovou 1. místo v 3. kategorii, 3. místo patří Štěpánce
Dvořákové z 5. A.Mezi 1. a 3. místo 4. kategorie, jímž zabodoval Miroslav Ludvík z 9. A se
vklínil Matouš Pilný ze 7.B.

V rodičovské kategorii si 1. a 3. místo odnesli Alexandra a Petr Pilných, 2. místo
porota přiřkla Lence Vivodíkové.
Věřte, že úspěchy, ať už ve sportu, cizích jazycích či výtvarné výchově, nevznikají
samy od sebe. Je třeba za nimi vidět velký kus práce a nadšení.
Jsme moc rádi, že v tomto ohledu můžeme být my i naše děti spokojeni.
Z.Kokaislová

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