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Zprávy z města
Jednání Zastupitelstva města Planá – již 24. – se konalo 25.května. Na program bylo
zařazeno projednání závěrečného účtu města za rok 2004 včetně výsledku přezkumu
hospodaření nezávislou auditorkou. Dalším bodem programu byly první změny rozpočtu na
rok 2005, rozhodování o majetkoprávních záležitostech a průběžná informace o investičních
akcích města v tomto roce. Zastupitelé byli rovněž seznámeni s nabídkou Plzeňského
biskupství na bezúplatný převod kostela ve Vysokém Sedlišti do majetku Města Planá. Aby
věděli, o čem budou rozhodovat, chtějí si kostel prohlédnout v pondělí 27.6.2005 v 17 h
(mohou přijít i občané, pokud budou mít zájem).
V červenci a v srpnu se zastupitelstvo nesejde, další jednání by se mělo konat
počátkem měsíce září 2005. Rada města Planá se i v této době schází pravidelně.
Různé:


Nezapomněli jste? Posledním dnem pro zaplacení daní z nemovitostí za rok 2005 byl
31.květen 2005!


Upozornění - Městský úřad v Plané bude v pondělí 4.července 2005 uzavřen (5. a 6.7.
jsou státní svátky).


Poděkování - do krásy prokoukla kaplička na křižovatce Revoluční a Zámecké ulice.
Zednické a malířské práce provedli učňové SOU Planá v rámci svého praktického výcviku
bezplatně. Poděkování patří jim, jejich mistrovi i ředitelce SOU p.ing. Kapolkové.

Mateřská škola o prázdninách
V době letních prázdnin bude provoz Mateřské školy Planá omezen takto: pracoviště
Havlíčkova bude uzavřeno od 4.7.2005 do 29.7.2005, pracoviště Smetanova bude uzavřeno
od 1.8.2005 do 26.8.2005.

Výstava bonsají
V sobotu 30.července 2005 od 9 do 17 h bude ve vestibulu radnice k vidění autorská
výstava bonsají a suiseki p. Karla Moulise z Plané. Přijďte se podívat a potěšit nevšední
krásou.

Zahrádkáři cestují za poznáním
Plánští zahrádkáři zvou všechny zájemce na celostátní výstavu se zahrádkářskou
tématikou „Zahrada Čech“ v Litoměřicích, která se koná 24.září 2005. Odjezd autobusem
z autobusového nádraží v 5.10 h, návrat do 20 h. V rámci výstavy je možné navštívit Jízdu
krále a historické slavnosti na náměstí v Litoměřicích. Cena zájezdu 300 Kč na osobu. Hradí
se zároveň s podáním přihlášky do 30.června 2005 p. Jiřímu Smrčkovi – zahrádkářská osada
Plzeňská nebo Fučíkova 701. Počet míst je omezen, jede více organizací, kdo se dříve
přihlásí, ten jede!

Zahrádkáři připravují společně se ZO ČZS v Tachově okresní výstavu květin,
zeleniny, ovoce, paprik, bonsají ve dnech 16. až 18.září 2005 v novém sále kina Mže
v Tachově. Dále jako každoročně počítají se zahájením moštování ovoce a to poslední
zářijovou sobotu.
Za výbor ZO ČZS p. Smrčka

Koncert na Sv. Anně
Římskokatolická farnost – sbor Collegium Planense srdečně zve na KONCERT
v neděli 19.června 2005 od 17 h v kostele Sv. Anny v Plané. Na programu je varhanní hudba,
skladby pro flétnu a samozřejmě nebude chybět ani zpěv. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Hornická slavnost v Plané
S předstihem informujeme o přípravách na konání Hornické slavnosti 2005 v Plané.
Bude se konat v sobotu 16.července 2005. Měla by připomenout, že je to již 10 let, kdy svoji
činnost zahájil Hornicko-historický spolek v Plané a dále při ní bude slavnostně uvedena do
provozu nová expozice v přístavbě provozní budovy.
Program začne ve 13.15 h na náměstí Svobody před obchodním domem koncertem
Dechové hudby mladých z Tachova a vystoupením mažoretek. Ve 14 h odejde průvod
z náměstí k Hornickému muzeu v Sadové ulici. Ve 14.30 h bude slavnost oficiálně zahájena a
pak bude program pokračovat svěcením tupláku, které zajišťuje Spolek příbramských
horníků, připraveno je rýžování zlata pro děti i dospělé, volná prohlídka expozice ve štole i v
nové přístavbě. K poslechu i k tanci bude vyhrávat hornická kapela Nýřaňanka a samozřejmě
bude zajištěno i bohaté občerstvení.
Hornickou slavností bude prolínat i další celoměstská akce – setkání všech obcí
z České republiky nesoucích jméno Planá.

Oznámení pro chovatele zvířat
Na vývěsce před radnicí je zveřejněna informace pro chovatele zvířat o zřízení
konzultačního a servisního střediska ústřední evidence hospodářských zvířat.

Byli mezi prvními, kteří přišli do Plané v roce 1945
Je 15. září 1945 a z pražského rychlíku vystupují pan Ferus a pan Vondra. Na nádraží
se tenkrát seznámili a jejich přátelství trvá už šedesát let. Oba přijeli do Plané hledat uplatnění
ve svých profesích. Pan Ferus je knihvazač, pan Vondra stavař.
Planá je nenadchla. Staré, oprýskané, zanedbané domy, neudržované chodníky, blátivé
silnice – všechno poznamenáno válkou. Jen rodinné domky na „Eilandě“ byly v dobrém
stavu.
Panu Ferusovi bylo na náměstí nabídnuto papírnictví s knihařskou dílnou – dnes je
tam drogerie a fotografie. 15. října vše převzal. Začátky nebyly lehké. Papírnické zboží
odpovídalo německým normám. Prvními zákazníky byli hlavně Němci. Pan Ferus v obchodě
zaměstnal původní německou majitelku paní Lieblovou. Z Prahy začal vlakem vozit balíky
českého papírnického zboží. Obchod se začal rozbíhat. Horší to bylo s ubytováním rodiny.
V té době už byla v Plané o byty nouze. Až do prosince bydleli u německé občanky vedle

zámku. Pak si našli domek na křižovatce Tepelské a Dvořákovy ulice. Ten však později
potřeboval Národní výbor pro paní Čejkovou a panu Ferusovi nabídli dům na náměstí.
V přízemí byl sekretariát lidové strany, v patře bydlel vedoucí jatek, který se stěhoval do
Prahy. Přízemí domu bylo třeba upravit – zřídit sklady, dílnu a prodejnu. Přestavbu řídil pan
Vondra. Ferusovi dostali na celý objekt dekret, část jeho ceny bylo možno zaplatit z tak
zvaných vázaných vkladů. Po roce 1948 byl obchod znárodněn a stala se z něho NARPA.
Pan Ferus rád vzpomíná na hezký společenský život v té době. Pořádalo se mnoho
plesů, dobře fungoval divadelní spolek, na jehož představení se sjíždělo hodně lidí z okolních
vesnic. Vzpomíná i na podvečerní návštěvy hraběte Nostice, který přicházel na kus řeči –
uměl česky.
Pan Vondra přišel do Plané se soukromým stavitelem Jaroslavem Klauzem, aby zde
pracoval jako stavbyvedoucí u národní správy firmy Schwarzmeier. Zpočátku bydlel u
německého stavebního podnikatele Zellera v Tylově ulici. Jak se situace ve městě
konsolidovala, stal se členem komise pro výstavbu. Vedl a řídil celou řadu staveb (např. kino,
mateřskou školku, obřadní síň, rekonstrukci náměstí).
Život v Plané se rychle rozbíhal. Přibývalo obchodů a řemeslnických dílen. Pan Ferus
sestavil seznam prvních živnostníků a obchodníků v Plané. Nám, starousedlíkům, tato jména
mnohé připomenou.
Restaurace: Petr Glatt – Medvěd, Mareš – U nádraží, truhlářství: Havelka, klempířství:
Přibáň, malíř pokojů: Sosna, Židů, holiči: Zanáška, Greif, Maier, obuvník: Petele, krejčí:
Martínek, Kosík, Novák, autodílna: Janda, Šindelář, zámečník: Tichý, autodoprava: Dolejš,
Hejtmánek, kominík: Bálek, kartáčník: Vrba, stavební podnikatel: Ing. Jelínek, kamnář: Tejkl,
řezník: Stýblo, Kabát, elektrikář: Černý, instalatér: Mařík, cukráři: Kuchynka, Brůha, tesař:
Karvánek, tiskař: Král, pekaři: Svoboda, Kovář, koloniál: Pužej, Kabát, mlékárna: Jícha,
zelenina: Konzal, Štěrbová, textil: Eibych, drogerie: Chochol, obuv: Bošek, knihkupec:
Babka, švadlena: Lešková
Mnozí se odstěhovali, mnozí už zemřeli. Nejsou uvedeni všichni, ale jsou to ti, kteří
život v Plané rozjížděli. Po nich přišli další a další, život se postupně měnil, nejvíce v roce
1989.
Vzpomínání s panem Ferusem je moc příjemné. Navzdory vysokému věku – 96 let –
vypráví o počátcích českého osídlování Plané velmi poutavě.
Minulost předválečné Plané je víceméně německá a na nás tedy je vytvářet tradici
českou a měli bychom naslouchat těm, kteří ji budovali od začátku.
Proto bychom rádi požádali ještě další plánské občany, kteří se nastěhovali do Plané
brzy po ukončení 2. světové války, aby se s námi podělili o své vzpomínky na tuto dobu plnou
změn. Pokud nechtějí sami o tom napsat článek do měsíčníku, pokusíme se jejich vyprávění
čtenářům měsíčníku zprostředkovat.
L.Kožinová

Rekonstrukce broumovského přivaděče vody
Naše město odebírá vodu ze 3 zdrojů a to především z vlastních zdrojů (prameniště
v broumovských městských lesích a městské studny), dále doplňkově z přehrady Lučina.
Vodotechnická zařízení (t.j. studny, potrubí apod.), která se nacházejí v katastru Plané,
jsou ve vlastnictví našeho města. Rovněž vodotechnická zařízení v oblasti broumovských
městských lesů a potrubí vedoucí odtud vodu do Plané, Chodského Újezda, Horní Jadruže

a Dolní Jadruže jsou ve vlastnictví Plané. Vodotechnická zařízení, která přivádějí vodu
z přehrady Lučina, patří Vodárenskému sdružení obcí Halže (dále jen Sdružení obcí). Naše
město je členem tohoto sdružení. Všechna vodotechnická zařízení ve vlastnictví Sdružení obcí
spravuje akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (dále jen V a K). Tato
společnost spravovala do dubna 2003 i vodotechnická zařízení ve vlastnictví Plané. Z důvodu
špatné spolupráce s VaKem vypovědělo naše město smlouvu s touto společností. Šlo
především o to, že město nebylo spokojeno s tím, jak VaK pečuje o jeho vodotechnická
zařízení. Od dubna 2003 spravuje městská vodotechnická zařízení společnost Vodoservis, s. r.
o. Planá.
Po ukončení smlouvy začala firma VaK činit Plané různé potíže. Odmítala vydat
dokumentaci, předat vodotechnická zařízení atd. Největší potíže způsobila tím, že zrušila
napojení přivaděče vody z broumovských pramenišť na přivaděč DN 400. Šlo o následující
záležitost: potrubí DN 400 patří do vlastnictví Sdružení obcí a je jím přiváděna do Plané a
Chodové Plané voda z přehrady Lučina. Voda z broumovských pramenišť byla dopravována
do Plané samostatným potrubím, které pochází z roku 1929. Díky malému průtoku vody
v potrubí DN 400 do Plané a Chodové Plané tekla z přehrady Lučina voda se zvýšeným
obsahem železa, které se tam dostávalo z potrubí. Z tohoto důvodu došlo v roce 2002
k propojení obou řadů a potrubím DN 400 pak tekla do Plané nejen voda z Lučiny, ale i
z broumovských pramenišť. O tom byla mezi Planou a Sdružením obcí sepsána smlouva. Pod
vlivem VaKu Sdružení obcí vypovědělo smlouvu a firma VaK zrušila napojení. Voda
z broumovských pramenišť pak začala do Plané znovu téci starým potrubím. Díky jeho stáří a
náhlému zvýšení tlaku docházelo k častým poruchám, které musely být odstraňovány.
Obnovit napojení firma VaK neprovedla, přestože jí to uložil Okresní soud v Tachově
předběžným opatřením. Odvolala se a řízení protahovala. Z těchto důvodů naše město
rozhodlo položit nové potrubí k přivedení vody z broumovských pramenišť. Položení
prováděla společnost Vodoservis, s. r. o. Planá. Práce byly prováděny ve dvou etapách. První
byla ukončena na jaře 2004. Jedná se o úsek vedoucí z Chodského Újezda do Horní Jadruže o
délce 2,7 km. Ten byl velmi problematický, protože zde staré potrubí vedlo pod silnicí. Při
každé poruše byl omezen provoz na silnici a náročná byla vždy úprava povrchu po provedení
opravy. Nové potrubí vede souběžně s původní trasou mimo komunikaci a obce. Nyní byla
dokončena další etapa. Měří cca 2500 m. Vede od Horní Jadruže do Plané, kde se u
železničního mostu napojuje na městský vodovodní řad. Pokládání potrubí bylo náročné ve
dvou místech. Šlo o nutné protlaky a to pod Hamerským potokem a pod tachovskou silnicí
vedle objektů firmy Stora Enso Timber. Potrubí je umělohmotné, bylo svařováno po úsecích
cca 10 m. Je položeno do hloubky minimálně 1,5 m proto, aby na ně nepůsobily povětrnostní
vlivy, zejména promrzání půdy. Je obsypáno pískem, aby bylo chráněno před případně
pronikajícími kameny. S položením potrubí samozřejmě souvisí odstranění překážek z trasy
(např. větších kamenů nebo dokonce proražení podzemních skalních útvarů) a úprava povrchu
po pokládce. Je nutno říci, že práce byly provedeny velmi dobře.
Paradoxní je, že nové potrubí vede paralelně s potrubím DN 400, které patří Sdružení
obcí a spravuje je firma VaK. Tím, že Sdružení obcí s firmou VaK zamezily Plané dopravovat
uvedeným potrubím vodu z broumovských lesů, přichází VaK o peníze z nájemného, což by
mohlo ročně činit několik set tisíc Kč.
Ještě se krátce zmíním o další akci, která se prováděla v zájmu dobrého zásobování
Plané pitnou vodou. Šlo o vyčištění jedné z potrubních větví, které propojují v broumovských
lesích studny. Potrubí často v místech spojů zarůstá jemnými kořínky, které pak snižují
průtok. Vyčištění se provádělo po úsecích asi 50m zařízením, které má na ocelovém laně
připevněnu speciální hlavici, která se otáčí a tak potrubí čistí. Vyčištěn byl úsek o délce
několik set metrů.

Nakonec bych se ještě vrátil ke společnosti Vodoservis, s. r. o. Planá. Za dobu, kdy
tato společnost spravuje vodotechnická zařízení a stará se o dodávku vody plánským
občanům, jsme velmi spokojeni a to jak s údržbou a zlepšováním stavu zařízení, tak se
spoluprací s orgány města. Velmi významné pro občany Plané je to, že cena vodného a
stočného v Plané je o 6 Kč za 1 m3 nižší než v obcích, ve kterých zajišťuje dodávku vody
VaK. To představuje pro plánské občany celkem za jeden rok úsporu přes 2 mil. Kč.
Ing. K. Vrzala, starosta

Pozvánka na koncert
V sobotu 11.6.2005 se uskuteční v kostele sv. Petra a Pavla v Plané další z řady
plánovaných koncertů. Tentokrát se posluchačům představí klarinetové duo EBONY, které
vzniklo v listopadu 2004 jako spojení klarinetů dvou konzervatoří, a to z Plzně a Č.
Budějovic. Oba muzikanti - Věra Kestřánková a Antonín Cír jsou z Tachovska a do svého
repertoáru zahrnují nejen klasickou vážnou hudbu, ale i jazz, folklórní hudbu a dokonce i
moderní skladby současných hudebních skladatelů. Druhá část koncertu bude patřit pražským
konzervatoristům, sourozencům Anně a Jiřímu Kohutkovým. Anna Kohutková studuje zpěv a
Jiří Kohutka hru na varhany a klávesy. Koncert začíná v 18.15 hod, vstupné 40 Kč.

Očkování proti žloutence
Na vývěsní desce na MěÚ v Plané je umístěna nabídka Zdravotního ústavu se sídlem
v Plzni na očkování proti hepatitidě typu A a B, které probíhá od dubna do června za
zvýhodněnou cenu. Více informací na vývěsní desce nebo na telefonu : 374 732 531, e-mail :
vakcinace@zuplzen.cz

Opatření proti následkům přívalových dešťů
Všichni víme, jaké potíže může způsobit přívalový déšť, ať už na ulicích, v zahradách
nebo v různých objektech. V Plané je z tohoto hlediska jedním z kritických míst Bohušův
vrch, kde je dlouhý a příkrý svah a jsou zde také široké asfaltové plochy, do nichž se voda
nevsakuje. Hrozí zde také nebezpečí spláchnutí zeminy a zanesení silnic a kanalizace.
Z těchto důvodů zde bylo nutno provést určitá opatření, která zabrání vzniku škod.
Před jejich provedením se při silných deštích voda pohybovala následovně: směrem od
Křížence na Planou tekla voda v obou příkopech podél sinice. Větší množství ale teklo
v příkopu levém. Nad prvními domky v Bezdružické ulici voda přetékala přes silnici a
hromadila se v příkopu pravém. V těchto místech se také spojovala s vodou tekoucí od Otína.
V zatáčce nad nemocnicí protékala propustkem pod silnicí a následovně vtékala do městské
kanalizace. Při přívalových deštích tak prakticky celý proud vody vtékal do městské
kanalizace a ta tak byla zaplněna už v těchto místech a navíc bývala zanášena marastem, který
s sebou voda přinesla. Co to dále způsobovalo, si všichni umíme představit.
Účelem prováděných opatření tedy bylo především přívalovou vodu rozdělit do více
proudů. Z tohoto důvodu byl nad křižovatkou silnice vedoucí od Křížence s cestou vedoucí
k vodojemu vybudován nový propustek pod silnicí, který odvede vodu z levého příkopu
(míněno ve směru od Křížence) na druhou stranu silnice. Zde se voda shromáždí v přírodní
jímce. Dalším opatřením byla úprava levého příkopu podél silnice vedoucím na Planou od
Otína, aby se přívalová voda mohla rozdělit mezi oba příkopy. Voda, která se zachytí
v pravém příkopu, pak proteče dalším propustkem pod silnicí do příkopu vedoucího po pravé

straně do nové záchytné jímky. Ta znamená nejpodstatnější opatření. Byla vybudována
v zatáčce nad nemocnicí, před propustkem pod silnicí. Z jímky voda sice stejně jako dříve
poteče propustkem do kanalizace, bude ale odváděna rourou o průměru 150 mm. To znamená,
že při silném dešti se shromáždí v nádrži a z té bude odváděna postupně. Betonová hráz, která
byla rovněž nově postavena, a která je vysoká cca 2,5 m, zadrží kromě vody i marast, který
voda přinese, a nebude jím tedy zanesena městská kanalizace. Jímku bude samozřejmě nutno
pravidelně vybírat, avšak toto bude snazší než čištění kanalizace. Při budování dolní
akumulační nádrže bylo odbagrováno a odvezeno 90 tater odpadu, který se tam nahromadil
v minulých desetiletích. Především právě tímto odpadem byla zanášena kanalizace.
Dalším problematickým místem v případě silnějších dešťů je křižovatka ulic
Bohušova, Slovanská a Sadová. V těchto místech se stýkají tři kanalizační řady. V řadu, který
vede Sadovou ulicí od Trioly, je s ohledem na značný spád největší tlak. V místech střetu
kanalizačních řadů dochází k přetlaku vůči tlakům v řadech vedoucích Bohušovou ulicí a
Slovanskou ulicí. Voda pak stříká ven kanálovou propustí a dochází k záplavě. I v těchto
místech je třeba provést příslušná opatření (posílení dalším kanalizačním řadem). Bude k nim
přistoupeno tehdy, až se Plané podaří získat dotaci z příslušného dotačního titulu. O tom
podrobněji napíšeme v některém z příštích měsíčníků.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Kulturní nabídka
Městské kulturní středisko připravilo na červen 2005:
11.6. Vernisáž výstavy obrazů Sylvy Prchlíkové a plastik manželů Věry a Jaroslava
Stejných. Galerie ve věži, začátek v 17 hod.
11.6. Koncert v kostele sv. Petra a Pavla
V programu vystoupí konzervatoristé Věra Kestřánková, Antonín Cír a sourozenci
Anna a Jiří Kohutkovi. Začátek v 18.15 hod. Vstupné 40 Kč.
23.6. Abonentní představení v Divadle Mariánské Lázně „Můj báječný rozvod“
s Eliškou Balzerovou v hlavní roli. Odjezd autobusu : 18.40 vlakové nádraží, 18.50
autobusové nádraží, 18.55 Luční ul.
24.6. Abonentní představení VD J.K. Tyla v Plzni „Hejtman z Kopníku“
Odjezd autobusu : 17:15 Chodová Planá, 17.20 Luční ul.,17:25 vlakové nádraží,
17:30 autobusové nádraží
Další informace
13. ročník přehlídky „Plánská struna“ se v letošním roce uskuteční v pátek 1.
července 2005 na plánském koupališti od 20 h. V programu vystoupí skupiny : Nová tvář
z Tachova,
Grasscockteil z Plzně, Patrola z Českých Budějovic, Semtex z Plzně.
Vstupné : dospělí 60 Kč, děti do 15 let 20 Kč.
Připravujeme zájezd do přírodního divadla v Lokti na představení opery G.Verdiho
RIGOLETTO v pátek 22.7.2005. Vstupné 350 Kč, doprava 130 Kč. Zájemci, hlaste se co
nejdříve na MěKS, telefon 374 794223 nebo 603 788954.
Zájemci o abonentní představení Divadla J.K. Tyla v Plzni se ještě mohou hlásit na
MěKS Planá, tel. 374 794 223

skupina S 12 - pátky
28.10. B. Martinů

Hry o Marii - opera

18.11. R. Blahník

Maskovaná milenka - opereta

9.12. R. Dubovský, I. Holováč
6.1.

B. Hrabal

Prométheus - balet

Obsluhoval jsem anglického krále - činohra

Bonus : Mamźelle Nitouche - neděle 25.9.2005 - opereta
Cena předplatného včetně dopravy cca 900 Kč

Galerie Ve věži má za sebou 10 let činnosti
V sobotu 7. května byla v městské Galerii ve věži zahájena již 11. sezóna otevřením
výstavy akad. sochařky Šárky Radové.
Deset uplynulých let zhodnotila ředitelka Západočeské galerie v Plzni PhDr. Jana
Potužáková.
Ve svém projevu vyzdvihla už samotný nápad zřídit pro výstavy výtvarného umění
galerii v tak nezvyklém prostoru,jakým je kostelní věž. Dále cituji : „ Zřízení galerie
umožnilo městu a jeho okolí zásadní kulturní prožitky. Úmyslně říkám zásadní, neboť
dramaturgie výstav přinesla poznání tvorby současných předních umělců a je sympatické, že
možnost prezentace dostali i výtvarníci z regionu. Všichni, pokud vím,přijali možnost
vystavovat v Plané s pocitem, že tato galerie má již své renomé a že vystavovat v Plané je
poctou. Věhlasnost věžní galerie přilákala již v minulých letech i umělce ze zahraničí.
K pozitivům rozhodně náležejí také vazby vnější. Město získalo od vystavujících
autorů řadu výtvarných děl darem, takže vlastně vznikla a dále vzniká cenná sbírka
soudobého českého moderního umění. Každý líc má však i svůj rub. Galerie také stojí nějaké
peníze, avšak vzhledem k výše uvedeným pozitivům prosím vedení města, aby i nadále
zůstalo nakloněno své galerii, neboť si mnozí možná ani neuvědomujete, jak významnou
propagaci v ní máte. My z vnějšku to však moc dobře víme.“

Lety Divokých hus
Plzeň - Nadace Divoké husy vyhlašuje ve dnech 21. 5. – 3. 6. 2005 veřejnou sbírku
pod názvem „Lety Divokých hus“. Z této sbírky podpoří nadace Diecézní charitu Plzeň,
která hledá prostředky na polohovací křeslo pro imobilní klienty v Domově pokojného stáří
sv. Alžběty v Plzni.
Diecézní charita poskytuje péči seniorům, dlouhodobě nemocným či nemohoucím v
domovech pokojného stáří a stacionářích na území západočeského regionu.
Budete-li chtít podpořit tuto veřejnou sbírku, můžete zaslat peníze na účet s názvem
Nadace Divoké husy číslo 27000000/2700, variabilní symbol 186. Můžete však odeslat
také dárcovskou SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena DMS je 30,- Kč plus
DPH a na sbírku připadne nejméně 27,- Kč.
Irena Kastnerová, DCHP, 731 433 017
Bližší informace také Dáša Ženíšková, DCHP, 731 433 007

Dům dětí a mládeže informuje
- cyklokrosový závod pro děti se jel na pěkné trati pod Bohušovým vrchem za
příznivého počasí.16 účastníků bylo rozděleno podle věku do 3 kategorií. Nejrychlejší
z chlapců do 10 let byl Lukáš Semjonov, kategorii do 11 let vyhrál Dominik Sovka a v
kategorii nad 12 let měl nejlepší čas Jan Chodl z Gymnasia Tachov.
- okresní kolo rybářské soutěže „Zlatá udice“se letos konalo ve Stříbře za účasti členů
plánského rybářského kroužku.V jednotlivcích žáků i žákyň obsadili plánští Jan Čermák a
Lucie Huňová první místa a kvalifikovali se do krajského kola.V soutěži družstev obsadila
Planá 3.místo. Blahopřejeme vítězům a také vedoucímu kroužku J.Krauskopfovi, který se
přípravě dětí věnuje již několik roků.
- členové střeleckého kroužku se zúčastnili přátelského utkání ve střelbě ze sportovní
vzduchovky.Soutěž se konala na DDM ve Stodu,dalšími účastníky byly děti ze Stříbra.
Střílelo se v poloze vleže 3x 10 ran ve dvou kategoriích.Výsledky - mladší žáci Petr Reichel
4.místo, starší žáci 2.místo Jan Jedlička,3.místo Vojta Frouz a na 4.místě skončil Milan
Kuloštiak.Naše děti mají možnost střílet díky pochopení vedoucího Domova mládeže
p.Popelky na půdě jejich objektu (jenom za předpokladu, že není velká zima),proto jsou jejich
výsledky velmi dobré. Dopravu 8 dětí na soutěž zajistil vedoucí kroužku p.Reichel, který se
této práci věnuje po celý školní rok bezplatně.
- klubovna pro volný čas má stále dostatek zájemců, vítězům v jednotlivých soutěžích
předává p.Šilhavý na závěr každého měsíce diplomy.V měsíci červnu bude probíhat soutěž
v hodu na koš a přebor ve stolním tenisu jednotlivců.
Připravujeme v měsíci červnu 2005
10.6. pátek od 14 h na stadionu VI.ročník turnaje ve streetballu, kategorie chlapců i
dívek, přihlášky na místě od 13.45
17.6. pátek pohádkové představení v provedení členů divadelního kroužku pro děti
MŠ i rodičovskou veřejnost (bližší informace budou uvedeny na plakátech).
Pravidelná činnost zájmových kroužků bude ukončena podle pokynů vedoucích.

6. ročník Běhu Terryho Foxe v Plané
Na startu se sešlo 90 účastníků (tentokrát za pěkného počasí) a na konto léčby
zhoubných onemocnění bylo vybráno 2.047 Kč. V doprovodném programu se na barevném
tatami před početnými diváky pochlubili svými výkony členové oddílu AIKIDA (vedoucí
p.Kvasnička a p.Minařík) a dívky sportovní gymnastiky ASPV (trenérka Mirka Součková).
Příjemným doplňkem sportovní části bylo vystoupení Plánského dixielandu pod vedením
p.Smrčky. Všem, kteří se podíleli na hezkém nedělním odpoledním programu, děkujeme.
O bezpečnost na trati se starali plánští hasiči se svým velitelem p.Janem Švarcbekem. I
když obsadili klíčová místa na trati, někteří neukáznění řidiči přesto ohrožovali účastníky,
když nepočkali na ukončení běhu.Děkujeme všem dalším, kteří organizačně běh zajišťovali
bez ohledu na svůj volný čas: učitelé u zápisových stolů, startér p.Havel, p.Císař, pí.Bošková,
pí.Mertlová z MěÚ, moderátor p.Jiří Fejt ml. a další ochotní spolupracovníci. Také děkujeme
pracovníkům plánských Služeb (ved.p.Manda) za dopravu potřebného materiálu.
Za organizační tým J.Staněk

Poslouchali o drogách
Ke každému z nás se již dostalo mnoho informací o drogách.Ne každý ale měl tu
možnost setkat se s člověkem, který se touto problematikou zabývá ve své profesi. Právě
takovou šanci dostali žáci domova mládeže při SOU v Plané. Byla jim umožněna účast na
besedě
s
panem
Jackmannem, pracovníkem PČR. Zajímavé vyprávění, zkušenosti z praxe, možnost vidět
atrapy návykových látek a především zvídavé otázky mladých lidí byly náplní této květnové
akce. S velkým množstvím rozdaných časopisů a materiálů o drogách si dívky a chlapci
odnášeli z besedy mnoho nových informací a zajímavých postřehů z oblasti, která by měla být
pro ně velkou hrozbou a pro život věcí zcela nepotřebnou.
Kolektiv vychovatelů DM

Příprava v plném proudu
Nově vzniklý Autoklub Planá připravuje na víkend 10.-12.června 2005 AUTO
TUNING SRAZ Planá I. Je to sraz majitelů, úpravců a fanoušků tuningových aut. Na
kříženeckém letišti bude bohatý program plný vzrušení, rychlosti a zábavy za mohutného
burácení silných motorů, ukázek závodních automobilů, vystoupení kaskadérů a jekotu
pálících se pneumatik. Páteční odpoledne zakončí večerní diskotéková párty. Bohatý
celodenní program završí večer volná zábava s BABA HED rockem. V jednání jsou další
programová překvapení. Pořadatelé věří, že si v pořadí první tuningový sraz automobilů
nenecháte ujít. Bude se opravdu na co dívat.
J.Bělohlávek

Poděkování
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci
výtvarné soutěže pod názvem Cestou necestou. Soutěž vyhlásila ZŠ Planá nám. Svobody
v prosinci pro všechny školy a školky našeho okresu. Po dubnové uzávěrce se sešlo přes 170
dětských prací.
Každá věková kategorie měla své téma. Cesta do pohádky, Cesta městem, Cesta do
přírody, Cesta do vesmíru a Cesta do vlastní fantazie.
Všechny práce pak zhodnotila odborná porota, které za nelehký úkol děkujeme. Do
poroty byla přizvána paní Alena Mrovcová,p. Jana Křístková a p. Ivana Kubíčková.
Hodnotily práce dětí z MŠ Smetanova a Havlíčkova Planá, Černošín, Stříbro, Chodský
Újezd a ZŠ Chodský Újezd, nám. Planá, Valy Planá, Stráž, Chodová Planá, Staré Sedliště a
Kostelní Tachov. Dík patří především dětem i učitelům, kteří jim při práci pomohli a výtvarné
práce odeslali do soutěže. Obrázky do kostela sv. Petra a Pavla instalovaly děti z výtvarného
kroužku a některé kolegyně z 1. stupně naší školy.
Předání cen a vyhlášení výsledků proběhlo 6. května 2005. Akcí nás provázela p.Eva
Cvrčková. Hezké vystoupení si připravili Maruška Krocová, Honzík Vyhnálek a Tomáš
Pelecháč z DD. Všem moc děkujeme.
Pochvalné listy dostali všichni malíři , na vítěze čekaly odměny . Poděkování patří
především sponzorům celé akce: p. Janě Křístkové, p. Blance Kotschyové a firmě Stora Enso.

Všichni, kteří mají zájem o dětská výtvarná díla, měli možnost výstavu shlédnout
v neděli. Díky panu Staňkovi byla výstava zpřístupněna ještě v pondělí a v úterý dopoledne
dětem ze školek a ostatních škol.
Lenka Vivodíková, ZŠ nám. Svobody Planá

Pojede na ME
V sobotu 30.dubna se v Dobřanech konalo Mistrovství ČR v duatlonu. Závod na
tratích 6,8 km běh, 28 km cyklistika a 3,4 km běh byl zároveň nominací na Mistrovství
Evropy, které se letos pojede v maďarském Debrecenu.
Šampionátu se zúčastnil i Petr Kasl z Plané. Závod mu však nevyšel. Měl velké
dechové potíže a skončil celkově až na 7.místě. Byl velice zklamán, ale útěchou mu bylo to,
že ve své kategorii do 23 let skončil na 2.místě a nominoval se na Mistrovství Evropy do
Maďarska. Doufá jen, že v Maďarsku už toho tolik nepokvete a že bude moci podat dobrý
výkon.
V kategorii družstev skončila KOMA RACING TEAM ve složení Fekl, Kubíček, Kasl
na 1.místě a v této kategorii se stali i Mistry České republiky.
Ještě do uzávěrky stihla paní Kaslová dodat aktuální výsledek z ME v Maďarsku.
V neděli 15.5.205 se v maďarském Debrecínu konalo Mistrovství Evropy v duatlonu.
Toho se zúčastnil i Petr. Na závod odjížděl nachlazen, jelikož týden před ME nastoupil
v závodě XTERRA, ve kterém se brodil po pás v řece, a voda měla jen 12 °C. Skončil zde
celkově 5. a v kategorii M2 na 1.místě.
Brodění řekou a studené počasí na něm nechalo následky. Večer před závodem dostal
i teplotu. Lékař reprezentace mu start nedoporučil. Petr přesto nastoupil, ale bohužel to nešlo.
Poprvé v celé své šestileté sportovní kariéře vzdal. Odjížděl velice zklamaný a smutný.
Nemohl se s tím srovnat, zvláště když ME bylo nominací na MS v Austrálii.

Nabídka sociálních služeb v roce 2005
Integrační středisko pro děti a mládež „Noemova archa“ ( nám. 1.máje 5, Černošín,
tel. 374 797 103, 606 500 252) nabízí tyto služby:


Denní stacionář pro děti s postižením od 2 do 8 (příp.12) let.



Dílny pro osoby s postižením pro osoby s postižením cca od 15 let.



Osobní asistence pro děti a ostatní lidi s postižením.



Respitní péče, odlehčovací služby - je určena rodinám pečujícím o dítě s postižením.



Raná péče - je určena rodinám pečujícím o dítě raného věku (0-7 let), jehož vývoj je
ohrožen zdravotními nebo sociálními vlivy.


Speciální volnočasové aktivity - určeny dětem a lidem s postižením



Poradenství - určeno osobám s postižením a jejich rodinám.

Inzerát
„22“ je v Praze číslo tramvaje, která Vás zaveze až k sídlu prezidenta, k Pražskému
hradu.

Dvaadvacítka je ale především herna a bar v Plané, kam se dostanete i bez politiky
a nekončíte s volebním obdobím !!!
Znáte snad jinou hernu s americkou ruletou, která Vám vedle vysokých výher nabídne
i dokonalé a přitom levné občerstvení po 24 hodin ? nám. Svobody 22, Planá (naproti kinu)
Ruleta Bar-Pension 22 www.plana22.com, 777 655 706
Akce Bar 22- Pension naproti kinu. Stírací losy: Polar ume, Becherovka, nově
Salitos!, míchané nápoje, každý víkend

Inzerát
Nabízíme rekvalifikační kurzy: masér, saunér, pedikúra. Akreditováno MŠMT,
možnost získání ŽL. Dále kurz reflexní terapie, tibetská masáž, shiatsu aj. Individuální výuka.
Tel. 602 478 448, 604 238 911.

Inzerát
Firma D+D Milan Doubek
Čištění peří, šití prošívaných dek, peřin a polštářů.
Prošívaná deka 850 Kč, peřina 790 Kč, polštář 219 Kč
Ceny jsou včetně kvalitní sypkoviny, šití a čištění peří.
Doprava zdarma!!!
Tel.č. 608 305 506, 608 305 970

Inzerát
Prodej skleníků – jediný prodejce montovaných skleníků v západních Čechách, za
nejlevnější ceny – již od 7.100 Kč. Po dohodě zajistíme montáž skleníku na místě. Sklenářství
Václav Hokeš, Trstěnice u Mar. Lázní, tel. 354 671206, 602 420 513, e-mail:
hokes@centrum.cz

Inzerát
Prodám stavební parcelu v Nahém Újezdci, 1 292 m2, elektřina a plyn zabudovány.
Cena dohodou. Volat pouze o víkendech na tel.č. 737 087 235.

Inzerát
BOMBA I. Chci bydlet až za pár let, ale hypotéku si platím už nyní a šetřím za
úroky!!!
BOMBA II. Nejvýnosnější a nejbezpečnější spoření v ČR.
Tel.č. 777 854 624

Inzerát
Nabízím pronájem prostor na obchod-2 místnosti v čp. 102, Planá, Dukel. Hrdinů.
Telefon: 602 414 420.

Inzerát
Areál přírodního koupaliště v Plané – restaurace – možnost konání rodinných oslav,
svateb, rautů apod., cca 60 míst. Objednávky na tel./fax 374 798 441, tel. 374 724 103, mobil
607 815 364.

Inzerát
Pronajmu v bytě 2+1 jednu místnost s příslušenstvím. K dispozici pračka, myčka, byt
je nový, přízemní - místnost částečně zařízená. Cena: 3000/osoba + energie, 2 osoby - sleva.
Tel.č. 608 024 763.
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