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Zprávy z města
Zastupitelstvo města se sešlo na 7.jednání 14.5.2003. Celé znění usnesení
uvádíme zde. Příště se zastupitelstvo sejde 18.června 2003 a na programu bude m.j.
informace o letošních investičních akcích.

Oznámení
Konkursní komise jmenovaná Městem Planá - zřizovatelem škol,
předškolních a školských zařízení v Plané oznamuje, že Město Planá vyhlašuje
KONKURS

na obsazení funkce ředitele-ředitelky Základní školy v Plané, Na Valech,
příspěvkové organizace.
Požadavky na uchazeče:
Vzdělání a pedagogická praxe dle vyhlášky MŠMT č. 139/1997 Sb., o
podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o
předpokladech kvalifikace výchovných poradců, organizační a řídicí schopnosti,
znalost školní legislativy a souvisejících předpisů, občanská a morální
bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
Písemné přihlášky do konkursu uchazeči doručí (poštou, osobně) v zalepené
obálce s označením „Konkurs –ředitel ZŠ Na Valech, Planá“ nejpozději do pondělí
16.června 2003 do 16 h na adresu: Město Planá, náměstí Svobody l, 348 15 Planá.
K přihlášce doloží:
Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), doklad o průběhu zaměstnání (potvrzený
posledním zaměstnavatelem)a o délce pedagogické praxe, životopis (psaný vlastní
rukou), vlastní představu o rozvoji Základní školy v Plané, Na Valech (maximálně
3 strany strojopisu), výpis z rejstříku trestů (ne starší půl roku) nebo doklad o jeho
vyžádání, čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče
k výkonu vedoucí funkce.
Konkurs se bude konat v úterý 1.7.2003 od 9 h na ZŠ Planá, Na Valech.

Novinky v dodávkách vody
Město Planá jako vlastník infrastruktury vodohospodářského majetku
oznamuje všem odběratelům vodného a stočného, že ke dni 9.4.2003 odstoupilo od

nájemní smlouvy s provozní společností VAK Karlovy Vary a.s. Přesto VAK
Karlovy Vary a.s. rozeslal v měsíci květnu zálohové faktury, které doporučujeme
nehradit, neboť měly být rozeslány konečné faktury ke dni 30.4.2003.
Všem odběratelům doporučujeme, aby si provedli kontrolní odečty
fakturačních měřidel, jelikož spotřebované vodné a stočné po 1.5.2003 již nemá
právo účtovat VAK Karlovy Vary a.s.
Od 1.5.2003 je novým provozovatelem Vodoservis Planá, spol. s r.o., IČO:
26353938, tel.: 374794092 nebo 721437521. Pro odběratele se podmínky odběru
(tj. cena) nemění a v platnosti zůstává kalkulace pro r. 2003.
František Slabý,místostarosta

V červnu do divadla
Svaz tělesně postižených v Plané společně s Klubem důchodců pořádá
zájezd na operetu „Tulák“ do divadla v Plzni. Odjezd je 20.června 2003 v 16 h.
Přihlášky přijímá každé úterý odpoledne v Klubu důchodců.
p. L.Kožinová.

Poznávací zájezdy
Svaz tělesně postižených v Plané připravuje na letní období několik
zajímavých zájezdů. V období červenec až září chtějí postupně navštívit zámek
Lužany a ZOO Plzeň, dále Český Šternberk a Blaník a také skansen s motýlí
farmou v našem kraji. Upřesněné termíny sledujte na vývěsce před radnicí.

Oprava
Opravujeme informaci uvedenou v minulém čísle PM – gynekologická
ordinace dr. Bejbla a dr. Klicmana v plánské nemocnici zajišťuje služby pro
gynekology v okolí – ultrazvuk a funkční vyšetření plodu, pacientky neregistruje.

Přeplněné sběrné nádoby minulostí?
Od 20.5.2003 se mění režim vyvážení sběrných nádob na tříděný odpad
v Plané. Nádoby na papír a plasty budou vyváženy každý týden. Zvýší se sice
náklady na sběr a odvoz odpadu, ale měl by zmizet nepořádek kolem nádob.
Občané by měli mít možnost odložit papír a plasty pokaždé, když ke sběrné nádobě
dorazí, takže zmizí důvod odkládat odpad mimo nádoby, a také Plánské služby,
s.r.o. budou pravidelně kontrolovat pořádek na stanovištích nádob.

Pozvánka na koncert
Koncertní sezóna v kostele sv. Petra a Pavla pokračuje v sobotu 7.6.2003.
Tentokrát se plánskému hudbymilovnému publiku představí vokální sdružení Pêle

Mêle Quintet z Mariánských Lázní pod vedením Mgr. Jana Ambrože. V programu
zazní spirituály, gospely a také skladby swingové a jazzové.
Koncert začíná v 18.30 h, vstupné jednotné 40 Kč.

Vysoké ocenění
Hornické muzeum v Plané se stále více dostává do povědomí odborné i
laické veřejnosti v naší republice, ale i za hranicemi. Svědčí o tom stále stoupající
návštěvnost i složení návštěvníků. Vzácnou návštěvu přivítalo 6.května 2003, kdy
do něj zavítal předseda Českého báňského úřadu – nejvyšší kapacita přes hornictví
a s ním související obory – prof.JUDr. Ing. Roman Makarius, CsC. s několika
svými spolupracovníky. Při přijetí na radnici ocenil předseda ČBÚ to, jak město
Planá podporuje snahu o udržení hornických tradic a památek a především
ohromnou práci, kterou při vybudování muzea a následně jeho provozováním
odvedli a stále odvádějí členové hornicko-historického spolku pod vedením jeho
předsedy p. Jana Teplíka. Za rozvoj a podporu hornických tradic obdržel starosta
p.ing. Vrzala a předseda spolku p.Teplík pamětní plaketu a pamětní list, na oplátku
pak předseda ČBÚ obdržel stříbrný šlikovský tolar – repliku tolaru raženého
v 17.stol. v plánské šlikovské mincovně. Setkání pokračovalo společným obědem
vzácných návštěvníků, vedení města a členů výboru hornického spolku v restauraci
na plánském koupališti a prohlídkou muzea, které je po pilné přípravě plně
připraveno na novou návštěvnickou sezónu.
M.Mertlová

Dárci krve dostanou ocenění
Úřad oblastního spolku ČČK v Tachově pořádá dne 5. června 2003 ve 14 h
v Zrcadlovém sále kina Mže slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve
z Tachova a spádových obcí.
Dárci krve dostanou kromě pamětních plaket dr. Janského drobné dárky za
účasti zástupce Transfuzního oddělení FN Plzeň, sponzorů a starostů obcí a měst.
Z Plané dostanou zlatou plaketu pánové Štefan Kapolka, Jiří Smrčka, Karel
Pour, stříbrnou plaketu obdrží pánové Miroslav Badina a Zdeněk Kulhánek,
bronzovou plaketu paní Eva Hánová a pánové Josef Kadlec, Viktor Kapolka, Erich
Mazur a Martin Fikar. Všem jmenovaným patří za jejich činnost veřejné uznání a
poděkování.

Boj s odpadky
Přestože se většina z nás pohoršuje nad pohazováním odpadků, je k vidění
v prostoru Plané a v jejím okolí mnoho míst odpadky zaneřáděných. To se
samozřejmě netýká jen Plané, ale i jiných měst. Nejhorší situace v tomto ohledu
bývá po skončení zimy. Při procházkách jsme mnohdy znechuceni tím, co si

někteří lidé dovolí. Odhazují papíry, plasty, vyvážejí za město televize, lednice i
starý nábytek.
Na jaře se tedy pouštíme do jarního úklidu. Občané a firmy uklízejí okolí
svých domů, Plánské služby vyjíždějí do ulic s čisticím vozem. Všem bych chtěl za
práci poděkovat. Zvláštní dík ale patří žákům a učitelům Základní školy Na Valech,
kteří provedli dne 24.4. v dopoledních hodinách doslova generální úklid
v některých částech města. Zúčastnilo se jej 416 dětí z prvních až devátých tříd. Od
odpadků děti vyčistily okolí své školy, park pod touto školou, okolí fotbalového
hřiště, lesík pod sídlištěm a zámecký park. Tato iniciativa má význam samozřejmě
pro nás všechny, ale i pro samotné děti, které si uvědomí, jakou práci dá odstranění
odpadků, které se tak snadno odhazují.
Na některých místech bylo také využito práce osob odsouzených soudem
k trestu obecně prospěšných prací, např. v prostoru za čističkou odpadních vod,
v okolí cesty ze sídliště na nádraží.
Chytá mě ovšem beznaděj, když vidím, jak se uklizené prostory pomalu opět
zaplňují odpadky. Vím, že většina z nás se chová v tomto ohledu slušně, ale i ta
menší část občanů nám všem stačí velmi znepříjemnit život. Přitom je zajištěno
místo, kam je možné odpady odkládat, a občané jsou o těchto otázkách
informováni.
Městským zastupitelstvem byla také přijata vyhláška, která vychází ze
zákonné úpravy, podle které musí každý prokázat, jak je zapojen do likvidace
domovního odpadu. Jsou ovšem takoví občané, kteří si troufají tvrdit, že domovní
odpad nemají. Neumím si takovou situaci vůbec představit. Tito lidé prostě chtějí
žít na úkor nás ostatních, kteří platíme poplatky za odvoz domovního odpadu.
Právě od nich hrozí největší nebezpečí, že budou svůj odpad vyvážet za město nebo
případně odkládat do popelnice někoho jiného. V souladu s uvedenou městskou
vyhláškou byly již řadě občanů, kteří neprokázali zapojení do systému likvidace
domovního odpadu, uloženy pokuty a v kontrolách se nadále pokračuje.
Ještě bych se chtěl zastavit u odvozu tříděného odpadu ukládaného do
speciálních nádob rozmístěných po Plané. Občané si stěžují na nepořádek v okolí
nádob a na to, že nádoby jsou mnohdy přeplněny, a odpad není kam odložit. Tato
situace se samozřejmě nelíbí ani mně. Město sleduje pravidelnost odvozů nádob,
jejich naplnění a s firmou IGRO, která odvoz provádí, o těchto otázkách jedná.
Mohlo by se zdát, že nejjednodušším řešením by bylo rozmístit po Plané
více nádob na separovaný odpad. Za separaci odpadu ale město zaplatí při
současném počtu nádob 170.000 Kč ročně. Lepší řešení je tedy odpad umisťovat do
nádob tak, aby se ho tam vešlo více (papír složit, umělohmotné lahve sešlapovat
atd.).
Chtěl bych apelovat na všechny občany, aby odpady ukládali tam, kam se
ukládat mají, tedy plasty, sklo a papír do nádob na separovaný odpad, nebezpečný a
velkoobjemový odpad do sběrného dvora v areálu Plánských služeb a běžný
domovní odpad do popelnic.

O tom, že na ulicích se odpadky neodhazují na zem, ale do odpadkových
košů, snad ani nemusím nikoho poučovat.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Změna správce sítí
Naše město odebírá pitnou vodu ze tří zdrojů : z pramenišť v broumovských
lesích, z městských studní pod plzeňskou silnicí a z přehrady Lučina.
Vodotechnická zařízení v katastru Plané jsou ve vlastnictví města (stejně je tomu u
jiných obcí). Vodotechnické zařízení v oblasti broumovských lesů (studny a
potrubí) rovněž patří Plané. Ostatní vodotechnická zařízení mimo katastry obcí jsou
ve vlastnictví Vodárenského sdružení obcí Halže, jehož je Planá členem. Všechna
vodotechnická zařízení spravuje – (spravovala) na základě smluv vodohospodářská
organizace Vodárny a kanalizace a.s. Karlovy Vary. Původní smlouvy byly
uzavřeny s Vodotechnickými službami s.r.o. Stříbro, později ale a.s. VAK Karlovy
Vary tuto společnost koupila a vstoupila tak do jejích práv a povinností, aniž by
město mohlo tuto záležitost jakkoliv ovlivnit. V a.s. VAK má většinový podíl
francouzská firma ONDEO Services (dříve Lyonnaise des eaux).
Pokud vodotechnická zařízení v Plané obhospodařovaly Vodotechnické
služby Stříbro, dá se říci, že byla ze strany města spokojenost. Po převzetí zařízení
a.s. VAK se ale situace zhoršila. Především se zhoršila péče o majetek města a jeho
údržba. V tomto ohledu si město a VAK vyměnily v loňském roce řadu dopisů.
Dalším problémem byl nárůst ceny vodného a stočného z 26 Kč na 39 Kč za 1 m³ .
Kalkulace ceny byla pro město nepřehledná. K nespokojenosti s činností a. s. VAK
byly ovšem dány i další důvody. Městská rada – předchozí i současná – se snažila
s a.s. VAK jednat o nápravě. Když se situace nelepšila, jednala s ní městská rada o
ukončení provozování vodotechnických zařízení města. Podle předběžných jednání
se tak mělo stát ke dni 31.3.2003. A.s. VAK si ale pro uzavření dohody kladla pro
Planou nepřijatelné podmínky. Jednou z takových podmínek je limitování množství
odběru vody z přehrady Lučina, další podmínkou je stanovení ceny vody, která by
byla pro Planou odlišná od ceny vody pro ostatní obce. K odběru konkrétního
množství vody se Planá nechce zavázat. Nebylo by to pro ni výhodné, protože
odebírá vodu především z vlastních zdrojů a jejich vydatnost v průběhu roku nelze
předem určit. Mělo by se pokračovat v zásobování města vodou tak, jak se to dělo
bez problémů v předcházejících letech. Cenu vody odlišnou od ceny vody
dodávané jiným obcím z přehrady Lučina nemůže Planá akceptovat už z toho
důvodu, že je rovnoprávným členem Vodárenského sdružení obcí.
Vzhledem k nejistotě dohody o ukončení provozování vodohospodářských
zařízení dalo město společnosti VAK koncem roku 2002 výpověď smlouvy.
Muselo tak učinit, protože, jak je ve smlouvě ujednáno, lze smlouvu ukončit
výpovědí s výpovědní lhůtou jeden rok ke konci kalendářního roku.
Protože se práce a.s. VAK nezlepšila, dále proto, že a.s. VAK činila potíže
firmě, která provádí pro Planou rekonstrukci čistírny odpadních vod, proto, že
propustila z plánského střediska 10 zaměstnanců a proto, že vznikaly i další

problémy, rozhodla se městská rada v souladu se smlouvou pro okamžité
odstoupení od smlouvy. K odstoupení došlo v polovině dubna.
Odstoupení nechce a.s. VAK akceptovat a činí městu různé potíže. Důvodem
je jistě skutečnost, že takto ztrácí lukrativního partnera. Potíže spočívají například
v neochotě předat vodotechnická zařízení, v neochotě společně řešit některé
ekonomické a technické otázky spojené s oddělením Plané.
Správa plánských vodotechnických zařízení byla prozatímně, do doby
vypsání a ukončení řádného výběrového řízení, předána společnosti Vodoservis
spol. s r.o. Planá. Jednateli této společnosti jsou dlouholetí pracovníci plánského
střediska někdejších Vodotechnických služeb Stříbro a později a.s. VAK Karlovy
Vary – Gustav Holý a Daniel Holý. Vodoservis také zaměstnal některé dřívější
pracovníky a.s. VAK.
Doufám, že se spory mezi Planou a a.s.VAK nepřenesou do plynulosti
zásobování města pitnou vodou.
Upozorňuji na to, že od 1.5.2003 bude provádět vyúčtování vodného a
stočného Vodoservis, spol.s.r.o. Planá.
Ing. Karel Vrzala,starosta

Rekonstrukce obtoku koupaliště
Jak jsem již v Plánském měsíčníku psal, je nyní plánské koupaliště napájeno
ze studní, které se nacházejí v lese nad ním. Voda je do koupaliště přiváděna
potrubím položeným v loňském roce. Jde o kvalitní vodu, kterou v minulosti
využívala plánská nemocnice jako vodu pitnou.
V předcházejících letech sloužil k napájení koupaliště potůček. Ten přitéká
lesem směrem od Křížence a nad koupalištěm je sveden do betonového potrubí o
průměru 500 mm. Potrubí se větví. Jedna část vede do koupaliště, druhá tvoří
obtok, do kterého byla voda odváděna v případě, že byla kalná nebo koupaliště
bylo naplněno.
Obtok koupaliště byl v letošním roce rekonstruován. Rekonstrukce byla
nutná proto, že potrubí bylo částečně zaneseno a v řadě míst propadlé. Vzhledem
k jeho stavu se pak stávalo, že když se zvýšil stav vody v potůčku, nebo když se
vypouštěly rybníčky nad koupalištěm, potrubí vodu nepobralo a ta tekla přes hráz
do koupaliště.
Při rekonstrukci byly propadlé části vyměněny za nové, další část byla
vyčištěna tlakovou vodou. V místech, kde čištění tlakovou vodou nebylo možné (
pro příliš velké zanesení), bylo potrubí vyzvednuto ze země, po částech vyčištěno a
uloženo zpět. Zrekonstruovány byly také čisticí šachty (jsou 4) a na vstupu do
potrubí byl vybudován odlučovač písku a nečistot, aby se potrubí opět nezanášelo.
V době provádění této rekonstrukce tekl potůček přes nádrž koupaliště. Ta byla
poté dočištěna vystříkáním a teprve následně mohla být napouštěna. Rekonstrukce

obtoku byla tedy důvodem, proč se začalo s napouštěním o něco později než
v předchozích letech. Rekonstrukce stála přibližně 200.000 Kč.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Jaké byly letošní „čarodějnice“ ?
Jak už to bývá zvykem, někteří návštěvníci odcházeli z koupaliště spokojeni,
že prožili příjemný večer, jiní, a těch nebylo mnoho, měli výhrady k tomu, že
program skončil již o půlnoci, a že se vybíralo vstupné.
Na to, proč se vybíralo vstupné, je velmi jednoduchá odpověď. Vstupné se
vybíralo již v minulých letech jako dobrovolné, letos poprvé na zúčtovatelné
vstupenky. Cena vstupného byla stanovena na 30 Kč pro dospělého, děti a mládež
do 18 let měly vstup zdarma a tato informace byla prezentována jak na plakátech,
tak i v tisku. Pravdou je, že ani takto vybrané vstupné nepokrylo celkové náklady
na pořádání této akce. V minulém roce se na dobrovolném vstupném vybralo 8 200
Kč a všechny tyto finanční prostředky obdržel Sbor dobrovolných hasičů Planá (v
tu dobu nájemce koupaliště) na pokrytí svých nákladů spojených nejen s pořádáním
Pálení čarodějnic, ale i Plánské struny a Anenské pouti. Současný uživatel
dřevěného pavilonu p. Pavel Kubíček mi za pořádání pouze této jediné akce
vystavil fakturu na 6 674 Kč. Když k této částce připočtu náklady na honorář
skupině Tendr a autorský poplatek OSA, vyšplhají se náklady na téměř 16 000 Kč.
Podle smlouvy měla veřejná produkce trvat od 18 do 24 h, což se také stalo,
i když poslední hodinu vystřídala Tendr skupina Baba Hed. To, že tato skupina
nemohla hrát déle, bylo způsobeno tím, že neměla vlastní aparaturu, a vedoucí
skupiny Tendr pan Martínek nebyl ochotný dále vlastní aparaturu zapůjčit. Já jako
pořadatel jsem nemohla tuto skutečnost nijak ovlivnit, neboť smlouva mezi MěKS
Planá a skupinou Tendr byla dodržena.
Vlasta Soušková, MěKS Planá

Pozvánka na výstavu
Výstavní prostory Galerie ve věži v Plané budou v měsíci červnu patřit
dvěma plzeňským výtvarníkům – malířce Daně Raunerové a sochaři Ivanu
Hostašovi.
Dana Raunerová patří mezi nejzřetelnější osobnosti plzeňské výtvarné scény
a dá se říct, že i k osobnostem z nejaktivnějších. Nejenže působí jako výtvarný
pedagog, ale je známá především jako autorka ilustrací, keramických soch,
papírových objektů, dekorací v divadlech i veřejných interiérech a v neposlední
řadě také jako malířka porcelánu. Na výstavě v Plané se autorka představí kolekcí
obrazů nazvanou „Nadechni se a leť!“ Její obrazy jsou plné dynamiky, pohybu a
uvolněnosti a také radosti. Je z nich patrné, že malování je pro D. Raunerovou
hrou, která ji nejen baví, ale i uspokojuje.

Ivan Hostaša výrazně uspěl v roce 1989 v konkursu evropského
keramického centra v Nizozemsku. Pro každý svůj artefakt vymýšlí nové
technologie a díla pálí ohněm ve vlastní peci, kterou si sám zkonstruoval.
V invenční tvorbě neustále hledá nové postupy, ale často se také vrací k prvotní
práci s hlínou tak, jak se uplatňovala již před staletími. Ojedinělý je také jeho
keramický maják, který je zapsán do Guinessovy knihy rekordů. Velmi známé jsou
i jeho originální nápojové soupravy a nádobí z glazované keramiky.
Výstava Dany Raunerové a Ivana Hostaši bude otevřena slavnostní vernisáží
v sobotu 7. června 2003 v 17 h. Výstava potrvá do 6. července a poté bude Galerie
ve věži uzavřena z důvodu rekonstrukce.
Vlasta Soušková, galeristka

Kulturní nabídka
Městské kulturní středisko připravilo na červen 2003:
7.6. vernisáž výstavy Dagmar Raunerové – obrazy a Ivana Hostaši –
keramika. Galerie ve věži v Plané v 17 h. Výstava potrvá do 6.7.2003.
7.6. koncert vokálního sdružení Pêle Mêle Quintet v kostele sv. Petra a Pavla
od 18.30 h, vstupné 40 Kč.
9.6. pondělí – divadlo v Mariánských Lázních – večerní posezení s režisérem
Zdeňkem Troškou. Odjezd v 18.50 h z AN. Vstupenka s dopravou 170 Kč. Zájemci
mohou volat ihned na telef.č. 374 794 223.
10.6. přednáška ing. Petra Bořila „Ekvádor, země na rovníku“, sál MěKS,
začátek ve 20 h, vstupné 20 Kč.
11.6. zájezd do divadla v Mariánských Lázních na abonentní představení
„Zahraj to znovu, Same“. Odjezd autobusu v 18.50 h z AN, v 18.55 h z Luční ul.
20.6. zájezd do Plzně na balet Labutí jezero (abonentní představení), odjezd
z Luční v 17.20 h, v 17.30 h z AN.
28.6. „ Plánská struna – 9.ročník“. Účinkují folkové a country skupiny:
Pudeto, Spektrum, MDK Band, Kamarádi údolí klidu, Nová tvář, Grasscocktail,
Pedro, písničkář M. Cína. Areál koupaliště v Plané, začátek v 16 h. Vstupné dospělí
60 Kč, děti a důchodci 30 Kč.
Připravujeme:
zájezd na muzikál „Rebelové“ v sobotu 4.října 2003 na odpolední
představení v 15 h v Divadle Broadway Na Příkopech v Praze. Odjezd z AN Planá
v 11 h. Vstupenka s dopravou 560 Kč. Zájemci si mohou vyzvednout vstupenky
osobně na MěKS Planá nebo zamluvit na telef.č. 374 794 223.

Nová divadelní sezóna
Zájemci o předplatné do divadla v Mariánských Lázních na sezónu podzim
2003 se mohou hlásit na MěKS do 30.června t.r. Uváděné tituly:
září – tragikomedie „Hřbitov slonů“ v režii M.Štěpánka, v hlavních rolích
Jiřina Jirásková, Jana Brejchová a Pavlína Filipovská.
říjen – „Pokušení sv. Antonína“ – Divadlo Semafor, režie Petr Novotný,
v hlavních rolích Jiří Suchý a Jitka Molavcová.
listopad – „Řidič paní Daisy“ – Divadlo Ungelt Praha, režie Ladislav
Smoček, v hlavních rolích Alena Vránová a Stanislav Zindulka.
prosinec – „Ten, kdo utře nos“ – Východočeské divadlo Pardubice, režie
Lída Engelová. Hra byla oceněna jako Komedie roku 2002 a získala Cenu diváků
za nejlepší komedii.
Cena předplatného včetně dopravy: přízemí 800 Kč, I.balkon 600 Kč.

Dům dětí a mládeže při ZŠ nám.Planá informuje
- Květinový den - finanční sbírka na léčbu zhoubných onemocnění se
v Plané konala již pátým rokem. Symbol,žlutý měsíček,nabízely Eva Hůlová a
Andrea Kantová z 9.A ZŠ nám., Pavlína Voskárová a Míša Trnková z 9.A ZŠ
Valy.Uvedeným žákyním i všem,kteří finančně přispěli, patří poděkování za to,že
z Plané mohla být odeslána na konto Ligy boje proti rakovině částka 5.119,30
Kč (průměr za jednu květinu činí 25,60 Kč).
- do okresního kola soutěže mladých rybářů Zlatá udice se z Plané
kvalifikovalo 7 nejlepších.Nejlépe si v rámci okresu vedl Jan Čermák, skončil na 7.
místě. Blahopřejeme.
- Běh Terryho Foxe v Plané, rovněž 5. ročník za účasti 119 startujících na
2,3 km dlouhou trať vynesl 5.076,10 Kč.Poděkování za organizaci patří především
učitelům obou ZŠ (obstarali zápis), místním hasičům (zajišťovali bezpečnost na
trati spolu s městským strážníkem p.Langmayerem), vedoucím kroužků DDM,
zást.MěÚ pí Mertlové,p.Císařovi,pí.Boškové, p.Havlovi,startéru běhu, p.Fejtovi za
moderování celé akce a také p.Peštovi za úklid části náměstí.Doprovodný program
zajistil dixielandový soubor,oddíl AIKIDO a sportovní gymnastky.Vedoucím a
trenérům patří za obětavou práci poděkování.
- ani nepřízeň počasí neodradila děti a dospělé od účasti na sletu
čarodějnic na plánském koupališti. Soutěže pro větší děti pomáhali organizovat
ved.kroužků DDM p.Laurenčík a p.Minařík, pí.Vondráková se věnovala ostatním
dětem a moderovala vyhodnocení. Děkujeme za odvedenou práci.
- atletický víceboj plánských a chodoplánských dětí se na žádost hostů
uskuteční 4.a 6.června na stadionu v Plané (původní termín byl 21.5.).

Nabízíme v měsíci červnu 2003:
4. středa od 16 h na stadionu v Plané atletický trojboj se žáky 2.a 3.tříd
z Chodové Plané
6. středa od 16h na stadionu v Plané atletický čtyřboj se žáky 4. a 5.tříd
z Chodové Plané
11. středa od 14 h na stadionu v Plané již 4.ročník turnaje ve streetballu.
Přihlášky na místě.
Divadelní představení souboru DDM pro děti i širokou veřejnost v aule ZŠ
nám.Termín bude včas oznámen.

Posilte řady šachistů
Před dvěma lety měla Planá dvě silná šachová družstva .V sezóně 2002/2003
jsme dokázali do okresní soutěže postavit už jenom jedno družstvo. Naše účast v
sezóně 2003/2004 je dnes velmi nejistá, protože se nám nedostává
šachistů. V posledních dvou letech utrpěl Šachový klub Planá celou řadu
personálních ztrát - odchodů. Dva silní šachisté nám umřeli, dva se odstěhovali a
další dva šachisté nemohou z pracovních důvodů o sobotách hrát. Nehrají ani 4
nadějní mladí šachisté, kteří se plně soustřeďují na studium.
Za této personální situace se obracíme na zájemce - neregistrované hráče
šachu s výzvou na posílení řad šachového klubu Planá. Podrobnosti mohou
zájemci získat na tel. 737 658 320 – Jan Teplík, nebo u p. Štefana Kapolky –
prodejna vedle Raiffeisen banky .
Roční poplatek registrovaného šachisty je 150 Kč. Sezóna trvá od října do
konce března.
Za šachový klub Jan Teplík

Hurá na čarodějnice
Už pátý rok se Dámský klub Planá pečlivě připravoval na 30.duben –
čarodějnice. Jako každoročně jsme uvažovaly, čím tentokrát překvapíme. Všechny
členky DK se zapojily do pečení perníčků, výroby košťátek s voňavými pytlíčky,
výroby čarodějniček a v neposlední řadě do přípravy čarodějnických masek.
Velkým překvapením pro nás bylo, když jsme se dočetly, že náš přílet na
koupaliště je naplánován až na 21 h. Tato akce je přece hlavně pro děti, tak proč tak
pozdě? I když se nám to moc nelíbilo, přesto jsme se rozhodly, že přiletíme jako
obvykle. Při příletu ke koupališti nám bylo divné, že odcházeli bezdětní dospělí, ale
i rodiče s dětmi. U brány nám došlo, proč. Vstupné, které nebývalo žádné, případně
dobrovolné, činilo povinně 30 Kč. Dalším překvapením pro nás bylo i to, že náš
přílet nikdo neoznámil a nikdo nezabezpečil zapálení ohně, ve kterém měla shořet
Morana. Oheň jsme nakonec zapálily my samy, bylo to však bez asistence
jakéhokoliv dozoru. Každou chvíli hrozilo zřícení hranice, u které stáli dospělí i

děti, dokonce zde začali opékat buřty. Jelikož můžeme posoudit všechny předešlé
ročníky „pálení čarodějnic“, došly jsme k názoru, že letošní organizace byla velmi
slabá a veškeré naše snažení se zdálo být zbytečným. Proto jsme se rozhodly, že se
této akce pro příští léta pravděpodobně nezúčastníme.
Dámský klub Planá

Požádali jsme vedoucí kulturního střediska p.Souškovou o vyjádření
k článku Hurá na čarodějnice. Uvádíme jej v plném znění.
Ještě před uzávěrkou Plánského měsíčníku jsem dostala možnost vyjádřit se
k článku Dámského klubu v Plané, kterým jeho členky reagují na letošní průběh
„pálení čarodějnic“. Jelikož jeho obsah je velice kritický k letošní organizaci
čarodějnic, nezbývá mi, než na něj reagovat.
Přílet čarodějnic byl skutečně původně plánován až na 21 h, ale po
konzultaci s Dámským klubem byla doba příletu upravena na 20 h a tento čas byl
v dostatečném předstihu zveřejněn jak na plakátech, tak i v tisku. Vstupné 30 Kč
odmítla zaplatit pouze jedna rodina s tím, že nejdou na čarodějnice, ale pouze do
hospody na pivo. Přílet čarodějnic byl řádně ohlášen, a to dokonce třikrát po sobě,
jak mi sdělila p. Marta Vondráková, která měla organizování zábavy v altánu na
starosti (p. Vondráková je rovněž členkou DK). Se zapálením ohně skutečně nastal
problém, ale bylo to dáno také tím, že nový nájemce, který byl spolupořadatelem
této akce poprvé, bohužel včas na tuto situaci nezareagoval, a tak se stalo, že oheň
byl zapálen později, než měl být. Oba jsme si vědomi tohoto nedostatku a příště se
již určitě nebude opakovat.
Co mě však na článku velice zaráží, je, že některým členkám Dámského
klubu vadilo vybírání vstupného, i když vědí, že MěKS jako organizační složka
napojená na městský rozpočet má stanovený plán tržeb, který musí plnit. Proč tedy
ony samy nerozdávaly svoje výrobky návštěvníkům koupaliště zdarma? Odpověď
je velmi prostá – chovají se tržně a tímto způsobem si vydělávají na činnost
Dámského klubu. Podotýkám, že Dámský klub jako jediný nikdy neplatil za
pronájem místnosti na MěKS ani za následný úklid tak, jak je to zvykem u jiných
organizací a různých sdružení. Že by tedy v tomto případě platilo přísloví „když
dva dělají totéž, není to totéž?“
Pokud se tedy členky Dámského klubu rozhodnou, že se v příštích letech
této tradiční akce nezúčastní, bude to jistě politováníhodné, ale rozhodně si
nemyslím, že by mohl nastat konec čarodějnic v Plané.
V.Soušková, ved. MěKS

Pozn.: prostor k vyjádření dostaly obě strany. Čas většinou všechno srovná a
věříme, že tomu bude tak i v tomto případě, protože by byla každopádně škoda
zrušit oblíbenou a dá se říci, že již tradiční plánskou akci.

Byli jsme až u severního polárního kruhu
Ve dnech 26.4. až 10.5.2003 navštívilo 13 žáků osmých a devátých tříd ZŠ
Na Valech vzdálené Finsko. V rámci vzdělávacího projektu Socrates- Comenius
zde strávili nezapomenutelných čtrnáct dní. Součástí pobytu ve finském Kajaani
(64osev.šířky, 28o vých. délky) byly nejen zajímavé výlety, návštěvy, ale i
intenzivní práce na jazykovém projektu a činnost ve výtvarné dílně. Vedle tvorby
CD s česko-finským slovníkem v psané i mluvené formě si žáci vyzkoušeli
například výrobu laponských šamanských kamenů ze sobích parohů i vyvolávání
černobílých fotografií.
Nezapomenutelné zážitky pro všechny však neznamenala jen práce
v dokonale vybavené základní škole, ale i celá řada výletů. Jako jedni z mála Čechů
navštívili severní polární kruh. Zde se mohli žáci vyfotit se Santa Clausem, za
„pouhých“ 39 EURO. I dívky zaujala nožířská firma proslulého Marttiiniho
v Rovaniemi u polárního kruhu. Velkou zábavou byl sněhový tunel v zimním
sportovním středisku Sotkamo-Vuokatti nedaleko Kajaani, kde často trénovala
Kateřina Neumannová. Cestování nekonečnými finskými lesy mezi četnými jezery
zpestřovali sobi a tetřevi podle cest.
Stranou pozornosti samozřejmě nezůstalo ani mistrovství světa v ledním
hokeji, které nejvíce prožívali hoši. Během prvních dnů v Helsinkách fandili na
zápase ČR- Rakousko. V Kajaani pak byli atrakcí jako jediní čeští fanoušci. Ve
školní aule sledovali zápas ČR-Finsko. Poslední zápas českých hokejistů (s
Kanadou) v poslední den pobytu byl stejně smutný jako rozloučení s lidmi, se
kterými nás spojují měsíce práce a společně strávené týdny.
O tomto projektu bychom rádi informovali formou výstavy v prostorách
plánské radnice.
Ivana Netrvalová, Jaroslav Spurný, učitelé ZŠ Na Valech

A opět je tu měsíc myslivosti
Využíváme příležitosti informovat širokou veřejnost o činnosti myslivců. Ti
totiž pouze nestřílejí zvěř – jak se mnozí často domnívají – ale především ji
chovají, starají se o ni, v zimě krmí, chrání před škodnou, opravují myslivecká
zařízení. Červen je pro myslivce nejdůležitějším měsícem roku. Zvěř vyvádí
mláďata a potřebuje v tuto dobu co největší klid od myslivců i ostatních
návštěvníků lesa. Každý rok upozorňujeme na to, že lidé by neměli sahat na
osamělá mláďata – ta jsou opuštěna jen zdánlivě, ale matka je obvykle někde
v okolí a hlídá. Pokud ale ucítí na mláděti lidský pach, už je nepřijme. V lese je
třeba zachovat klid, chodit pouze po veřejných cestách, nepouštět na volné
pobíhání psy. Myslivci mají stále co dělat – více se rozmnožují straky, škodí, plení
hnízda, vybírají vajíčka i mladé ptáčky, objevuje se stále více kormoránů a
krkavců, přibývají jezevci, pořád je dost lišek, i když se střílejí a naštěstí se zatím
na Tachovsku neobjevila vzteklina. Dost práce dá i obnova posedů – hodně jich
bylo zničeno při říjnové vichřici, mnohé z nich ničí vandalové.Myslivci přitom

posedy potřebují ke své činnosti . Využívají je k pozorování zdravotního stavu
zvěře a zjištění jejího počtu a samozřejmě také na čekanou. Ochranu lesa zajišťují i
příslušné zákony.
Myslivci věří, že veřejnost pochopí potřebu ochrany zvěře a to nejen
v červnu – měsíci myslivosti, nýbrž celoročně, za což srdečně děkují. Za MS Lov
Planá J.Frančík

Inzerát
Elektro Eva, náměstí Svobody 3 – elektrospotřebiče, audiovideo,kuchyňské
potřeby, vše pro domácnost. Nově zrekonstruovaná prodejna zve zákazníky
k návštěvě. Nabízíme prodej na bezúročné splátky a jiné možnosti platby za Vámi
vybrané zboží, které zdarma odvezeme domů. Po předložení tohoto inzerátu
nabízíme 5 % slevy na Vámi vybrané zboží.

Si dovoluje pozvat milovníky dobrého jídla na nový jídelníček rozšířený o
zvěřinové
speciality,
zeleninové
saláty,
moučníky
a
ryby.
Změna
připojení
na
internetu www.ukvetinky.cz
Dále přijmeme vyučenou kuchařku na ranní směnu informace osobně nebo na
tf.603/701852

Inzerát
Nově otevřená prodejna Hobby potřeby – Dukelských hrdinů 92 u
autobusového nádraží. Těšíme se na Vaši návštěvu.

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

Inzerát
Nabízím novou službu – žehlení prádla osobního i ložního. Telefon
777/121925.

Inzerát
Firma D + D
Chcete mít peřiny a polštáře jako nové za poloviční prodejní ceny?
Prošívaná deka 145 x 200 cm 730 Kč
Peřina 145 x 200 cm 690 Kč
Polštář 90 x 70 cm 199 Kč
Ceny jsou včetně kvalitní sypkoviny, šití a čištění peří.
Rozvoz zakázek v okrese Tachov !!! ZDARMA !!!
Dále nabízíme kolekci ložního programu značky Klinset – přikrývky,
polštáře, duodeky, dětské přikrývky a zdravotní profilované polštáře.
Klinset – značka kvality – vhodné pro alergiky – zaváděcí ceny
Otevřeno – Po,Út, St 13.00 – 17.00 h
Čt, Pá 9.00 – 12.00 h
Telefonické objednávky směrujte na tel: 608/ 305506 nebo 608/ 305 658
fax: 374 728 496
Kde nás najdete?
V naší provozovně ve 3. patře obchodního domu na náměstí v Plané.

Inzerát
Nabízíme rekvalifikační kurzy: masér,saunér, pedikúra. Akreditováno
MŠMT. Možnost získání živnostenského listu. Individuální výuka a přístup. Tel.
602 478 448, 604 238 911.

Inzerát
Byt na prodej – po celkové rekonstrukci. Podkrovní byt 2+KK v 2.patře
domu čp.505 v Nádražní ulici v Plané, I.kategorie, velikost bytu 77, 37 m2 + sklep,
cena Kč 499.000,-, možnost čerpat hypoteční úvěr. Informace na tel.č. 374 794
062.

Program kina na měsíc červen
2. - 3.6.2002 ČR

Krysař

Prý něco mezi Krysařem Viktora Dyka a Daniela Landy je nový film F.A.
Brabce, který režíroval, stál za kamerou a s Ivanou Novákovou napsal scénář.
Démonický cizinec Krysař (Petr Jákl) bloudí s magickou píšťalou hříšným městem

směřujícím k půlnoci, která má přinést zkázu. Na cestě potkává i osudovou lásku
Agnes (Ester Geislerová).
4.6.

Velká Británie

Johnny English

Ve špionážní komedii Johnny English se spojily dva ryze britské filmové
žánry v jediný originální celek, jemuž dominuje strhující, excentrický komediální
výkon Rowana Atkinsona (tedy Mr. Beana, jak mu všichni podvědomě říkáme).
Zajímavé je, že impulsem k napsání scénáře se stala série reklamních spotů,
natočených v 90. letech pro kreditní karty Barclaydcard. Právě v nich Rowan
Atkinson vytvořil postavu agenta typu "neřízená střela", který se umí postavit
skutečně ke všemu, ale vždycky jen a jen po svém. Takovému útoku na bránice se
nedá odolat
5.6.

Německo

Láska na grilu

Rozhlasový moderátor Chris a jeho druhá žena Katrin už si nemají skoro co
říci. V posteli i mimo ni. Uwe, Chrisův přítel, otročí dnem i nocí ve svém stánku
s občerstvením, už skoro zapomněl, že má ženu Ellen a děti.
Přichází „malé“ překvapení. Muž jedné a žena druhého se při zoufalém
hledání změny sblíží. Jsou přistiženi při činu. A výsledek? Všichni čtyři jsou
najednou vytrženi ze všední otupělosti, pohodlnosti a lhostejnosti. Jejich existenční
nejistota dostává raketový start, najednou si kladou otázky o životě a o svém místě
v něm, najednou zjišťují, že i ve Frankfurtu nad Odrou se mohou dít malé zázraky.
Hlavně v ně musíte věřit!
6.6. v 17.30 h ČR

Krakonoš a poslíček

Pohádkové pásmo pro malé i velké
9.6.

Francie/Velká Británie

Blbec na krku

Tradičního filmového blbečka (hloupý, ošklivý smolař Reggio) má tentokrát
na krku vychytralý grázl Moltes, který utekl z vězení pár týdnů před propuštěním,
aby si stačil vybrat tučnou výhru v Národní loterii. Výherní los má ale Reggiova
žena, která ujela do Afriky... Dílko, jež se snaží navázat na klasickou ztřeštěnou
komedii, režírovali A. Berbérian a F. Forestier.
10. - 11.6.Francie, Velká Británie, Kanada

Zločin je extrémní sport

Válíš to na in-linech a na snowboardu? Dokážeš ujet odkudkoli a komukoli?
Tak proč nekradeš? Tyhle zásadní otázky si zřejmě položila čtyřčlenná partička
sportovců a rozhodla se páchat rafinované bankovní loupeže. Ale protože s jídlem
roste chuť, chtějí udělat v pěti dnech pět bank se ziskem 20 milionů dolarů. Tuhle
akční krimi režíroval Gerard Pires (Taxi)

12.6.

ČR

Hry prachu

Celovečerní dokument režiséra Martina Marečka zachycuje okolnosti, které
provázely před dvěma lety v Praze zasedání Mezinárodního měnového fondu a
Světové banky. Snímek, který je natočen částečně filmovou, částečně digitální
kamerou, byl vyhodnocen jako nejlepší dokument loňského roku.
13.6. v 17.30 h československo-německý film

Čarovné dědictví

Kouzelná čepice může svému majiteli splnit každé přání. Objevil ji ve staré
truhle čepičářův syn Vítek, ale krutý a mocichtivý vévoda se chce kouzla zmocnit
za každou cenu.
16. - 17.6. Německo

Kluci to taky chtěj... a pořád

Ještě poslední zrůžovělý teenager neopustil kino po projekci německé
komedie pro náctileté Holky to chtěj taky... a už je tu variace na dané téma z
pohledu pubertálních mladíků. Sexuálně frustrovaný středoškolák Flo se vetře do
domu své vysněné spolunocležnice coby pečovatel o její senilní babičku. Lechtivá
legrace začíná...
18.6.

ČR/SR/Maďarsko

Útěk do Budína

"Touha vždy sladší je, nežli naplnění," pravil básník a Martin Porubjak,
Marian Puobiš a Miloslav Luther to svým scénářem na motivy Vladislava Vančury
podepsali. Epické drama režiséra Luthera vypráví prvorepublikový příběh mladé
Jany (Lenka Vlasáková), která se pomocí bolavých zkušeností učí stát na vlastních
nohou.
19.6.

Finsko/Německo/Francie

Muž bez minulosti

Fin Aki Kaurismaki přichází s dalším, tentokrát barevným a zvukovým
snímkem, který v Cannes získal cenu za režii a Kati Outinenová ocenění za nejlepší
ženský herecký výkon. Muž bez minulosti vypráví příběh člověka, který je na své
cestě za prací přepaden a zbit tak důkladně, až ztratí paměť. Nemá jméno, nemá
minulost, ale dostává druhou šanci najít v sobě i okolí krapet dobra a laskavosti. V
hlavní roli uvidíte Markkua Peltolu.
20.6. v 17.30 h ČR

Hadí princ

Pohádkové pásmo pro malé i velké
23.-24.6.

USA

Hodina pravdy

Jen třicet minut od Manhattanu leží Long Beach - kdysi výletní letovisko
vyhledávané rodinami s dětmi, dnes bezútěšné útočiště narkomanů a bezdomovců.
Detektivovi z newyorského oddělení vražd Vincentu LaMarcovi se zdá, že na
zdejším pláži kdysi prožíval se synkem Joeym možná nejkrásnější chvíle svého
života. Teď se sem musí vrátit, aby s věrným parťákem Regem Duffym vyšetřil

násilnou smrt drogového dealera - a aby se vrátil k mučivým okamžikům své
minulosti, které se léta pokoušel vytěsnit z paměti.
25.6.

USA

Solaris

Steven Soderbergh (např. Traffic) se vrátil ke kultovní filozofické sci-fi
Stanislawa Lema, kterou už v roce 1972 filmově pojal Andrej Tarkovskij. Opět je
psycholog dr. Kelvin požádán, aby vyšetřil podivné chování posádky orbitální
stanice Prometheus, která má prozkoumat zvláštní planetu Solaris. Šéf expedice za
podivných okolností zemřel...
26.6.

Německo/Francie/Itálie

Samsara

Trochu duchovna do našeho materialistického světa se rozhodl vnést indický
režisér a scenárista - samouk Pan Nalin. Natočení své výpovědi o hledání
duchovního osvícení vydupával na producentech sedm let a nakonec realizoval na
jednom z nejvýše položených obydlených míst Země poušti Ladakh v Himálaji.
Štáb se během natáčení stihl věnovat i józe.
27.6. v 17.30 h USA

Věčný příběh

Verzí příběhu o Popelce existuje několik stovek a až na menší detaily - tu
jsou tři oříšky, tam kouzelná dýně, tu holoubci, tam dobrá víla - mají všechny jedno
společné:Popelka je osudu odevzdané, poddajné děvčátko s pohledem vyplašené
laně a výrazem "mouchy snězte si mě" ve tváři. Ke svému vysněnému štěstí se
dostává, až je-li k němu doslova dokopána působením nejrůznějších
nadpřirozených sil, kouzel a čar, a bez sebemenšího vlastního přičinění. Tomu se
rozhodl učinit přítrž režisér a spoluscénárista filmu Andy Tennant
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