Slovo starostky…
…znovu ke zdravotní péči.
Po tom, co jsme se obrátili na
Plzeňský kraj s prosbou o pomoc při
řešení nedostatečného pokrytí našeho regionu akutní lůžkovou péčí a
nebyli vyslyšeni, přichází další rána
v podobě omezení služeb Zdravotnické záchranné služby Plzeňského
kraje (dále jen ZZS PK).
Na začátku září se ke mně dostala
informace, že ředitel ZZS PK jedná
se zaměstnanci výjezdové oblasti
Tachov o snížení počtu zaměstnanců. Na 16. září byla do Tachova
svolána schůzka, které jsem se také
účastnila. Toto jednání bylo velmi
emotivní, ale musím pochválit
především zaměstnance ZS, kteří po
tom, co jim pan ředitel oznámil, že je
postaven před hotovou věc ušetřit
12 mil. Kč, měli připravené návrhy,
jak část finančních prostředků ušetřit,
aniž by muselo být zrušeno jedno
vozidlo včetně posádky.
Druhé setkání se uskutečnilo o
měsíc později. Tou dobou jsme měli
již
více
potřebných
informací.
Skutečnost je však taková. ZZS PK je
příspěvkovou organizací zřízenou
Plzeňským krajem (dále jen PK) a
jako taková je financována z jeho
rozpočtu. Náklady této organizace
jsou přibližně 400 mil. Kč ročně,
z toho 300 mil. je pokryto příspěvkem
zřizovatele. V současné době je
připravován rozpočet kraje na rok
2014, který bude Zastupitelstvo PK
schvalovat na svém prosincovém
zasedání. Bude-li zastupiteli PK
schváleno snížení příspěvku pro ZZS
PK, bude to s největší pravděpodobností znamenat i jistá omezení, která
se dotknou nás všech. Zarážející na
celé záležitosti je především to, že ti,
kteří mluví o podpoře venkova, se
rozhodli šetřit zrovna v oblasti
záchranné služby i s vědomím toho,
že PK je jediným krajem se dvěma
okresy bez nemocnice s akutními

lůžky. Bohužel pro nás, Tachovsko je
zrovna jedním z nich. Záchranná
služba je tedy v současné době to
jediné, na co se může místní občan
spolehnout. Omezit její kapacitu
v našem okrese je rozhodnutím nad
rámec chápání nás všech. Uvidíme,
jak poslanci z našeho regionu budou
v této záležitosti hlasovat. Každý
z Vás se může na stránkách PK
seznámit nejen s rozpočty kraje za
poslední čtyři roky a výhledem na rok
2014 a 2015 a později i se
schváleným rozpočtem na rok 2014,
ale také s průběhem hlasování.
Mgr. Martina Němečková
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Už se taky těšíte?
Na co? No přece na Vánoce. Zdá se,
že je na ně ještě dosti času, ale
kdepak. Až budete držet v rukou
příští číslo měsíčníku, bude začínat
advent. První adventní neděle
vychází letos na 1.prosinec. Určitě
se máme zase na co těšit – čekají
nás adventní koncerty, předvánoční
besídky a vše ostatní, co k tomuto
krásnému času čekání patří. Takže si
zatím užívejme pěkného podzimu, a
ať je těch protivných a nevlídných
listopadových plískanic co nejméně.
(MM)

Plánské Farmářské trhy…
…, které jsme původně ohlásili na
termín 26. 10. 2013, se přesouvají
na sobotu 2. listopadu – tradičně od
9 do 13 hodin u Hornického muzea
v Sadové ulici. Přesunuty jsou
s ohledem na plánovanou a hlavně
potvrzenou účast vhodných prodejců.
Ti stěžejní totiž měli v říjnovém
termínu problémy s dojezdem do
Plané. Do konce letošní sezóny pak
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bude zbývat už
jen
jediný
farmářský trh –
a to v sobotu
30. listopadu, v
obvyklém čase
na
známém
místě.
Vzhledem k tomu,
že
se
Plánské
Farmářské trhy staly vyhledávanou
a velmi oblíbenou prodejní akcí nejen pro obyvatele
města, ale i širokého okolí, budou
pokračovat i v příštím roce 2014. Už
nyní si tedy můžete zaznamenat do
kalendářů a diářů jejich termíny.
První farmářský prodej v roce 2014
se uskuteční v sobotu 22. 3. a pak
následují další soboty – 19. 4., 17. 5.,
14. 6., 12. 7., 23. 8., 20. 9., 18. 10.,
15.11. a poslední Plánské Farmářské
trhy pak proběhnou v sobotu 13. 12.
2014. Věříme, že i třetí sezóna bude
pro tuto prodejní akci úspěšná, stejně
jako ty předcházející. Uděláme vše
pro to, abychom do Plané dostali i
v příštím roce co nejvíce kvalitních
farmářských produktů.
(fej)

Plánské služby – nastal čas
na změnu
V březnu 2011 jsem psal do PM
článek o tom, jak funguje společnost
Plánské služby, s.r.o. (pro stručnost
dále jen PS) a jaké jsou smluvní
vztahy mezi městem Planá a touto
společností, založenou a plně
vlastněnou městem.
Vysvětloval jsem tehdy, že město
má s PS uzavřenu mandátní smlouvu
na výkon správy nemovitostí v majetku města (bytů a nebytových
prostor), dále smlouvu na provoz
a správu veřejného pohřebiště a
konečně smlouvu o dílo na provozování veřejně prospěšných služeb
pro město (údržba komunikací,

údržba zeleně, správa a údržba
veřejného osvětlení, apod.).
Od doby, kdy vyšel zmíněný
článek, uplynulo již dva a půl roku.
Celková roční částka, kterou Plánské
služby inkasují z těchto tří smluv, se
od té doby vyšplhala na 12,267 mil.
Kč. Jedná se tedy o nemalou část z
městského rozpočtu. Všechny tři
zmíněné smlouvy jsou ale koncipovány tak, že je v nich vyčíslena
celková roční úhrada a ta je potom
Plánským
službám
vyplácena
paušálem. A v tom vidím velký
problém. Tento systém totiž podle
mého nijak nemotivuje tuto firmu ke
zvyšování výkonu, produktivity práce
či ke snaze o snižování režijních
nákladů. Po dobu uplynulých dvou let
jsem proto usiloval o to, aby systém
paušálních úhrad byl nahrazen
klasickou fakturací za jednotlivé
provedené práce, případně u bytů a
nebytových prostor odměnou podle
počtu spravovaných jednotek. V radě
města (rada plní funkci valné
hromady společnosti PS a současně
je objednatelem jejich služeb) se
však nepodařilo najít shodu pro
změnu smluv; peněžní tok mezi
městem a PS proto zatím zůstává
v nezměněné podobě.
V současné chvíli jsou znovu
připraveny návrhy nových smluv na
výkon veřejně prospěšných prací a
na správu hřbitova. Podle nich by
menší část odměny (úhrada za
vlastní správu – hřbitova, komunikací, zeleně, veřejného osvětlení, atd.)
byla PS vyplácena dále paušálem,
převážná část odměny by však byla
vyplácena již na základě fakturace
skutečně provedených prací. Zní
to možná samozřejmě, ale není
jednoduché to prosadit. Změny smluv
budou projednávány na nejbližších
jednáních městské rady v průběhu
listopadu. Doufám, že letos konečně
dojde ke shodě a podaří se pro
financování PS nastavit pravidla
trochu více se blížící podmínkám
tržního prostředí.
Omlouvám se všem čtenářům, pro
které byl tento článek nudný, ale
osobně považuji problémy v něm
popsané za docela zásadní a chtěl
jsem s nimi seznámit i plánskou
veřejnost.
Pavel Nutil,
místostarosta

V listopadu jsme pro naše příznivce
ve spolupráci s Hafan studiem
připravili:
v pondělí 11.11. od 18 h –
ochutnávka Svatomartinských vín
a ochutnávka martinských dobrot
vámi donesených – např. husička,
knedlíčky, zelíčko, koláčky – zkrátka
jak je vám libo, potěší cokoliv!
Sejde-li se více dobrot, dojde i na
vyhlášení té nejlahodnější!
Místo konání: prodejní galerie,
Dukelských hrdinů 102, Planá
(tel.: 602 414 420).
ve čtvrtek 28. 11. od 17 h – vernisáž
šperků z „lehaného“ skla Zlatice
Pohorelské a adventních věnců a
dekorací Evy Vanišové.
Místo konání: prodejní galerie,
Dukelských hrdinů 102, Planá
(tel.: 602 414 420).
Přijďte, těšíme se na vás!
Informace pro zájemce o kroužek
scénického čtení – další setkání jsou
naplánována na pátek 15. 11. a na
sobotu 30. 11. V případě zájmu nás
prosím kontaktujte.

Léto na plánském koupališti
Provoz plánského koupaliště zajišťují
od letošního jara Plánské služby,
s.r.o. Na to, jak se jim v nové činnosti
vedlo, jsem se zeptala ředitele PS a
zároveň i plavčíka p. ing. Jiřího
Draxala.
Jak jste jako nový provozovatel
koupaliště spokojen s letošní
sezónou?
J.D. Se sezónou jsem spokojen,
návštěvnost byla dobrá, počasí se
vydařilo a kvalita vody byla na dobré
úrovni. Ke konci sezóny se kvalita
vody horšila, ale s ohledem na
vysoké letní teploty a podmínky
přírodního koupaliště byla adekvátní.
Co bylo při zajišťování provozu
největším problémem?
J.D.
Nejvíce
starostí
působí
nedostatečný zdroj vody, což se
projevuje již při jarním napouštění
nádrže. Tento problém se neřeší již
několik let. Pokud by bylo koupaliště
průtočné, jak tomu bylo na začátku
sezóny, byla by kvalita vody
nesrovnatelně lepší. Po právě
uplynulé sezóně je zřejmé, že je
nedostatek parkovacích míst, a to i
pro cykloturisty. Návštěvníci se často
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ptali na možnost ubytování a
nabídce volnočasových aktivit, což
bohužel (zatím) v areálu chybí.
Co se vám podařilo zlepšit nebo i
vymyslet nového?
J.D. Provoz jsme zahájili za
stávajících podmínek, na základě
dřívějších poznatků. Zásadní změnou
bylo oddělení provozu restaurace od
provozu koupaliště. Restaurace byla
předána do nájmu firmě, která
v oboru podniká.
Jak se to podle Vás osvědčilo?
J.D. Zejména finanční stránka je pro
nás, jako nájemce areálu, přínosem.
Co chystáte na novou sezónu?
J.D. V plánu na příští rok je
navrhována rekonstrukce brouzdaliště, které je návštěvníky nejvíce
využíváno, bohužel letos se je opravit
nestihlo. Několik firem už poslalo
nabídky řešení. Doufám tedy, že
město přijme potřebná opatření, aby
oprava proběhla co nejdříve a aby se
vyřešilo i dostatečné zásobování
vodou. Je třeba obnovit - vybudovat
sociální zařízení (WC a převlékárny).
Pro příští rok navrhujeme nákup
tenisových stolů, vybudování nového
pískoviště a vybudování komunikace
s inženýrskými sítěmi v horní části
areálu pro možnost ubytování. Také
bychom rádi pořídili stojany na kola a
zajistili více místa pro cykloturisty.
Rada města již schválila vybudování
většího pískoviště.
Jak jste Vy osobně zvládal dvojroli
ředitele PS a plavčíka?
J.D. Funkce plavčíka je zodpovědná
a zavazující pro dodržování zásad
provozu a při ochraně zdraví
návštěvníků. Není to jen o chození
kolem vody, je to zodpovědná práce.
Jako plavčík jsem se snažil vciťovat
do postavení návštěvníků, uvědomovat si, kde jsou kritická či ohrožená
místa, kde se mohou poranit, kde se
vzalo to sklo, proč je zde nepořádek,
ty botičky někdo ztratil nebo vyhodil
atd…
Jako ředitel jsem viděl vysoké
náklady provozní, vysokou spotřebu
el.energie na čističku, nedostatek
vody; na druhou stranu upravený
areál, posekaná tráva, několikrát
denně úklid prostranství, rekonstrukce restaurace v řádech statisíců Kč.
A zejména spokojenost návštěvníků
při odchodu. Většina si pochvalovala
areál jako celek.
Co byste Vy sám rád čtenářům PM
sdělil?
J.D. Tímto bych chtěl poděkovat
všem těm, kteří na naše koupaliště

rádi
chodili,
a
také
našim
pracovníkům, kteří se v letošních
parných dnech zasloužili o jeho řádný
chod. Věřím, že v příštím roce bude
provoz prodloužen a areál bude
využívat více návštěvníků i v době
mimo koupací dny. Děkuji za
rozhovor. (článek byl připraven pro
říjnové číslo, pro nedostatek místa jej
zařazujeme až do listopadového).
M.Mertlová

Dvakrát čti, jednou piš !
Parafrází známého rčení: dvakrát
měř, jednou řež, musím čtenářům
PM objasnit svou velkou chybu. Ve
dvou předchozích článcích jsem
mimo jiné napsal, jak paní starostka
pí. Němečkova překroutila – hrubě
zkreslila můj výrok na jednání MěZ psal jsem o záplatování silnice.
Faktem je ale to, že paní starostka
napsala: pan radní Teplík navrhoval
položit další vrstvu asfaltu…, což
sice není pravda, ale je faktem, že
nenapsala nic o záplatování staré
silnice.
Hlavním impulsem k napsání
dotyčného článku byl odposlechnutý
hovor jednoho občana, který článek
paní starostky pochopil tak, že jsem
byl proti nové silnici, že jsem chtěl
jenom zalepit díry. Tato slova mi
utkvěla v mysli natolik, že jsem sedl
k počítači a napsal další článek +
pokračování po dalším článku paní
starostky. Až po upozornění od pana
Němečka jsem si první článek znovu
přečetl a tak zjistil, že v tomto bodu
naší novinové polemiky s paní
starostkou nemám pravdu.! Došlo
sice ke zkreslení, ale nikoliv k tak
zásadnímu, jak jsem psal.
Tímto se paní starostce Mgr.
Martině Němečkové i veřejně omlouvám za moje nepravdivé tvrzení – o
záplatování silnice.
Na závěr si kladu otázku, proč paní
starostka tuto novinovou debatu
neřešila se mnou osobně, protože
tak jak se ona setkává se mnou, tak
se já setkávám s ní. K tomu všemu
lze pouze dodat, že co se v tisku
„rozmázne“, tak se v tisku také
musí objasnit. Já jsem
mimo
uvedenou chybu, za kterou se
omlouvám, nikde neuváděl žádné
polopravdy. Na otázky občanů – jak
bude celé náměstí vypadat, kolik asi
bude oprava stát peněz, kdy by to
mělo být hotové, musím stejně jako
před půl rokem odpovědět, že nevím.
Jan Teplík, člen městské Rady

ŘK církev opravuje v Plané i
okolí

Nový kříž pro „ruský
hřbitov“

I když mnohým mezi námi bohužel
postačí
mediálně
zlovolně
pokroucené
informace
kolem
restitucí, co že to ta církev pořád
chce, musíme umět nad takovou
nevědomostí pokrčit rameny a
pracovat a snažit se neochvějně dál.
Mj. to nevzdáváme s různými
opravami, ač na prvním místě je jistě
člověk.
(Zde ovšem, i přes množství nabídek,
m.j. pedagogické vstupy ve školách
apod., zájem není, nebo je utlumen
jinými starostmi. I přesto se snažíme,
aby si děti a mladí nevystačili
s nevědomostmi o nejdůležitějších
otázkách života a jeho smyslu). A tak
stále něco opravujeme, neboť dluh
dříve povinného, tedy státu, který se
o památky staral, je značný.
V Lestkově díky dotačnímu programu
a spolupráci obce snad budeme mít
na kostele příští rok již střechu – jde
o miliony. V Chodové Plané lze dělat,
také díky méně penězům, jen drobné
krůčky v ošetřování okolí kostela a
v opravě varhan, i když právě zde by
bylo potřeba dokončit opravu krovů
nad presbytářem. Zadní Chodov –
zde již za částečného podílu obce
byla zhotovena nová elektroinstalace
a
západní
fasáda
kostela.
V Domaslavi se občanské sdružení
dlouhodobě snaží mimo svých aktivit
v kulturně-duchovní oblasti postupně
opravovat rovněž kostel. A v Plané
s Programem záchrany architektonického dědictví postupně opravujeme
vitráže, dveře a fasádu – ještě to
bude nějakou dobu trvat. Farní
budova bude moci v příštím roce
snad doznat i vnější proměny ve
fasádě a několika dodělávkám uvnitř
tak, aby mohla cele sloužit. Na Svaté
Anně s dlouhodobou pomocí rodáků,
kteří
se
nenechali
zmasírovat
jednoduchými odsudky z různých
stran, je vidět pomoc nejvíce. V tomto
roce se zde uskutečňuje generální
oprava historických varhan ve
spolupráci
s
Českoněmeckým
fondem budoucnosti. Drobné opravy,
které nejsou tolik vidět, se dějí také
v Brodu n.T., Pístově a mnoho, i přes
péči jednoho člena občanského
sdružení, chybí v Michalových
Horách.
Vám, kteří tyto potřeby chápete a
eventuálně pomáháte, jak můžete,
patří poděkování a požehnání.
P. J.Šašek

Mnohým občanům Plané, kteří netuší, o co jde, je nutno připomenout, že
se jedná o hřbitov, který byl součástí
velkého zajateckého tábora v době
I. světové války. Tento tábor se
nacházel v prostoru za Karlínem. Asi
hlavně proto, že ke hřbitovu nevedla
a ani nyní nevede žádná řádná
přístupová komunikace, je jeho
existence a historie pro veřejnost
stále velkou neznámou.
V roce 2002 byl Hornicko-historickým spolkem na hřbitově nainstalován nový velký dřevěný kříž a malá
informační tabule, aby příchozím bylo
jasné, na jakém pietním místě se
vlastně nacházejí. Pak 27.října 2002
byl hřbitov znovu vysvěcen.
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Hlavní symbol hřbitova – dřevěný
kříž - koncem minulého roku spadl.
Poučeni chybami z předchozí výroby
a instalace jsme se rozhodli pro
výrazně kvalitnější materiály, a tak
hlavně z finančních důvodů nám
dosti dlouho trvalo, než byl postaven
nový a kvalitnější kříž. Celkové
náklady na výrobu a instalaci tohoto
kříže byly 12.097 Kč (kříž – 7.760
Kč, železo na konstrukci upevnění
1.260 Kč, zámečnické práce +
pozinkování 1.652 Kč, beton 560 Kč,
dlažba 855 Kč). Hornicko-historický
spolek zaplatil 9.297 Kč, 2.800 Kč
bylo uhrazeno z peněz, které byly
vybrány na dobrovolných příspěvcích
při filmových přestaveních ruských
filmů u příležitosti výročí osvobození
Československa v roce 1945.
Jan Teplík, předseda
Hornicko-historického spolku.

Oddělení pro děti:
Pondělí 13-17, Úterý 13-16,
Středa 13-15, Čtvrtek ZAVŘENO,
Pátek 13-15.

Čtení, čtení … nad ně není!
Městská knihovna
Městské kulturní středisko
– knihovna Planá pořádá:

Odpoledne s pohádkou

ČTENÍ POD VEVERČÍM
STROMEM

V dětském oddělení knihovny
vyrostl strom.
Na něm se zabydlely tři veverky,
které sbírají oříšky.
V každém je ukryta jedna
pohádka. Pojďte si s námi
poslechnout, jaká se ukryla do
prvního oříšku …

Zveme každého, kdo má rád
klasické pohádky na jejich
hlasité předčítání.
Kde ?
Oddělení pro děti
Kdy ?
Úterý 12.listopadu
V kolik ? V 16.30 hodin
Těšíme se na vaši návštěvu.
Otevírací doba
Oddělení pro dospělé:
Pondělí 9-12/13-17,
Úterý 9-12/13-16, Středa 9-12/13-18,
Čtvrtek ZAVŘENO,
Pátek 9-12/13-15.
Připomínáme, že ve stejnou dobu je
našim čtenářům k dispozici čítárna
v přízemí. Mohou si zde prohlédnout
knihy či zalistovat v
mnoha
časopisech, které zde na ně čekají,
a k tomu si dát dobrou kávu či čaj.

Rady a tipy pro všechny, kterým leží
na srdci vztah dětí ke knihám a čtení.
Příklady táhnou – čtoucí dospělý je
pro dítě ten nejlepší příklad, že čtení
knih je činnost samozřejmá a je
běžnou součástí života.
Správný výběr – čtení vybírejte
podle toho, co dítě zajímá, co ho
baví. Nemusíte číst jen pohádky,
nahlas číst se dá i naučná kniha
o dinosaurech, zvířátkách nebo
pirátech.
Zapojte celou rodinu – číst dětem
nemusí pouze rodič. Zapojte babičky,
dědečky, tety a strýčky. Číst mohou
starší sourozenci, kterým samostatné
čtení již nedělá problémy.
Staňte se při čtení herci – měňte
hlasy,
šeptejte,
zvyšujte
hlas,
vymýšlejte si. Změnou příběhu, který
už dítě zná, probudíte jeho zájem.
Vysvětlujte
–
nepodceňujte
vysvětlování slov, která mohou být
pro malého posluchače neznámá.
Povídejte si o obrázcích – v knížce
je ilustrace pro dítě velice důležitá,
nevynechávejte je při čtení. Samotný
příběh takovou „odbočkou“ neutrpí.
Dejte knihu dítěti do rukou – kniha
má být kamarádem, ne věcí
nedotknutelnou. Vysvětlete, jak se
s knihou zachází.
Jedno místo – pro dětské knihy
doma najděte jedno místo, kam je
budete ukládat. Dítě bude vědět, kde
najít své oblíbené příběhy.
Čtěte
pravidelně
–
odborníci
doporučují nejméně 10 minut každý
den a to v dobu, kdy na to budete
mít čas. Nejvhodnější čas je prý před
spaním.
Tvořte si podle toho co právě čtete –
pracujte s tím co jste dětem přečetli.
Při jiných aktivitách malujte obrázky
podle textů, vyrábějte figurky, záložky
…
Motivujte – slibte dítěti, že když
dočtete knihu, pustíte si film, který byl
podle ní natočen nebo že se půjdete
popdívat na zvířata o kterých jste
četli apod.
Čtení = Potěšení – čtení má být
pro všechny potěšením, nikoliv
stressovou záležitostí. (převzato
ze zdrojů Městské knihovny
v Praze)
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STP Planá
Členové plánského Svazu tělesně
postižených v ČR o. s. v počtu 22 byli
od 13. do 19. října na relaxačním
ozdravném pobytu v lázeňském
domě Chaloupka v Termálních
lázních Velké Losiny.
Vedle každodenního koupání v
termální vodě, lázeňských procedur,
jako byly masáže a zábaly, byly
uskutečněny výlety po okolních
zajímavostech. Účastníci si prošli
státní
zámek
Velké
Losiny,
absolvovali exkursi do pivovaru a
muzea v Hanušovicích (HOLBA –
ryzí pivo z hor) a navštívili město
Šumperk, kde si prohlédli expozici o
zdejších čarodějnických procesech.
Také navštívili unikátní ruční papírnu
ve Velkých Losinách. Velkolosinská
manufaktura dnes patří k nejstarším
doposud pracujícím podnikům svého
druhu v Evropě. Jako jediná v Evropě
vyrábí ruční papír. Prošli si město
Bruntál a prohlédli si jeho zámek.
Zajímavá byla prohlídka „kosárny“
v Karlovicích, která je úzce spjata s
železářskou historií obce. Navštívili
Loštice, kde se vyrábějí tvarůžky
(olomoucké syrečky), prohlédli si
expozici, zhlédli zajímavý film a
nakoupili si v podnikové prodejně.
Následovala prohlídka pohádkového
hradu Bouzov a lovecko-lesnického
muzea s unikátní sbírkou loveckých
trofejí v zámku Úsov. Jeden večer
strávili
v
příjemné
společnosti
kytaristy, s nímž si zazpívali i
zatančili. Poslední večer strávili
návštěvou nedalekého Maršíkova,
kde je palírna s výrobou výborných
likérů, které ochutnali a samozřejmě
nakoupili.
Pobyt a výlety se všem líbily, přispěly
ke zlepšení a upevnění zdraví
účastníků, k jejich relaxaci a k
navázání nových přátelství.
Na listopad připravujeme:
návštěvu termálních lázní v nedalekém Sibyllenbadu (16.11.)
zájezd na divadelní muzikál „Evita“
v Plzni (23. 11.)
posezení s harmonikou na koupališti
v Plané (30.11.).
Bližší informace na vývěsce u
radnice a v obchodě HRAČKY na
ulici Dukelských hrdinů (naproti pěší
zóně).
J. Ansl, předseda MO STP v ČR o.s.

Večerní běh Planou 2013
Ve čtvrtek 17. října se konal
Večerní běh Planou. Závod začal
v 17 h startem předškoláků, v 19 h
startovaly poslední kategorie a to:
Ženy do 39 let, Muži do 39 let a
Veteráni (tyto kategorie startovaly
společně). Zavítali k nám běžci z
Chodové Plané, Tachova, Stříbra,
Nýřan, Halže, Velké Hleďsebe,
Mariánských
Lázní,
Kladrub,
Bezdružic a Sokolova. Celkem se
závodu zúčastnilo 272 běžců. Celým
závodem účastníky provázel Luboš
Beran. Dětským vítězům byl předán
diplom, medaile a pexeso. Dospělí
vítězové si místo pexesa odnesli
dárkovou láhev vína. Ceny předával
ředitel ZŠ a starostka města. Večerní
běh Planou je součástí seriálu Běžec
Tachovska
a
Dětský
běžec
Tachovska.
Závodu
se
zúčastnila
Ivana
Sekyrová, držitelka českého rekordu
v běhu na 20 tisíc metrů na dráze,
držitelka
národního
rekordu
v
hodinovce a reprezentantka ČR na
letních olympijských hrách v Londýně
v maratónu (olympijský maratón
dokončila v čase 2.37:14 na
celkovém 67. místě). Ivana Sekyrová
startovala v kategorii Veteráni - ženy
na trati 3000 m a suverénně zvítězila
v čase 11:57.
Touto cestou bych ráda poděkovala
Městu Planá za věnované ceny a
dále všem, kteří se zapojili do
přípravy a realizace akce. Za DDM
při ZŠ Planá Miroslava Vlášková
Vítězové ( v pořadí 1. 2. 3.):
Předškoláci I (ročník 2010 a mladší)
- Jan Horváth (Planá), Eliška
Polánková (Velká Hleďsebe), Alice
Altmanová (Tachov)
Předškoláci II (ročník 2007 – 2009)
- Markéta Andrlová (Stříbro), Kristián
Stach (Stříbro), Marek Roučka
(Planá)
Nejmladší žákyně I (ročník 2004 –
2006) - Nikola Poláková (Stříbro),
Daniela Krajčíková (Stříbro),
Petra Dufková (Planá )
Nejmladší žáci I (ročník 2004 –
2006) - Lukáš Hudler (Planá),
Jaroslav Šroub (Planá),
Tomáš
Procházka (Bezdružice)
Nejmladší žákyně II (ročník 2002 –
2003) - Marie Ščasnárová (Planá),
Daniela Fürstová (Stříbro),
Andrea Gabrišková (Tachov)
Nejmladší žáci II (ročník 2002 –
2003) - Jakub Davidík (Stříbro),
Radek Andrle (Stříbro),

Martin Kapolka (Planá)
Mladší žákyně (ročník 2000 – 2001)
Tereza
Sekyrová
(Sokolov),
Kateřina Benešová (Stříbro),
Laura Gabčová (Stříbro)
Mladší žáci (ročník 2000 – 2001) David Kopl (Planá), Marek Vyšín
(Stříbro), David Ott (Bezdružice)
Starší žákyně (ročník 1998 – 1999) Eliška Slovenkaiová (Planá),
Tereza Poncová (Sokolov)
Erika Hepnerová (Planá)
Starší žáci (ročník 1998 – 1999) Jan
Davidík
(Stříbro),
Radek
Homolka (Planá), Jan Sýkora (Planá)
Ženy do 39 let a dorostenky Veronika Šrámková (Stříbro),
Soňa Müllerová (Stříbro),
Aneta Vesecká (Stříbro)
Muži do 39 let a dorostenci –
David Špindler (Mar. Lázně),
Lukáš Kopča (Tachov),
Jaroslav Stahl (Stříbro)
Ženy veteránky - Ivana Sekyrová
(Sokolov), Jana Hrubá (Stříbro),
Světlana
Ambrožová
(Chodová
Planá)
Muži veteráni - Jiří Trávníček
(Stříbro), Jan Flaks (Stříbro),
Milan Šrámek (Stříbro)

Městský rybník v Plané
Rybník s názvem Městský se
nachází v centru našeho města. Má
rozlohu 31.046 m2. Přes své jméno
není majetkem města, ale patří
Rybářství Třeboň Hld a.s. Existuje
již staletí. Můžeme jej vidět nejen na
prvorepublikových pohlednicích, ale i
na starých vyobrazeních Plané.
Jeho okolí i sám rybník prodělaly
za svou existenci různé změny.
Plánští pamětníci vědí, že před lety
měl o něco větší rozlohu. Ze strany
od Smetanovy ulice jej obklopovala
bažina s rákosovým porostem. Tam,
kde jsou dnes tenisové kurty, se
rozkládalo hřiště, kde se trénovala
atletika, hrály míčové hry, za
slušného počasí zde probíhaly školní
hodiny tělesné výchovy. Abychom
nemuseli rybník obcházet oklikou,
chodili jsme k hřišti (respektive
skákali) po kamenech položených do
bažiny.
Léta rybník sloužil jako čisticí
nádrž. Vedla do něj stoka z vepřína
někdejšího plánského JZD. Vepřín,
kravín a další objekty JZD se
rozkládaly
v
místě
dnešního
sportovního
stadionu
a
domu
s pečovatelskou službou. Do rybníka
ústila i městská kanalizace z části
5

náměstí a z oblasti Planá – sever.
Po zlikvidování objektů JZD vznikla u
rybníka skládka odpadu, kterým byla
jeho plocha do jedné třetiny
zavezena. Skládka byla posléze
zrušena a okolí rybníka v tomto místě
zkultivováno.
Počátkem 90. let byla vybudována
nová
kanalizace.
Vede
podle
Městského rybníka k tak zvanému
Malému městskému rybníku (rybník
pod hrází na druhé straně silnice).
Odtud byla hornickým způsobem
proražena
průchozí
štola
pod
zámkem až k městským sádkám.
Dále pak již vede klasická kanalizace
do plánské čističky odpadních vod.
Tato kanalizace stála městskou
pokladnu 15 mil. Kč. Díky štole pod
zámkem lze říci, že jde o unikátní
dílo. Jeho význam spočívá mimo jiné
v tom, že Městský rybník již není
čisticí nádrží a voda v něm je čistá –
přitéká z pramenišť nad koupalištěm.
Je využíván k chovu ryb.
Okolí rybníka se ale měnilo i jinak.
Na přelomu 80. a 90. let zde byly
vybudovány tenisové kurty a ve
druhé polovině 90. let sportovní
stadion s příslušným zázemím.
Ing. Karel Vrzala

Muzeum Českého lesa
Sobota
2.11.
oživené
noční
prohlídky - tradiční oživené noční
prohlídky kláštera a přilehlého
kostela sv. Maří Magdaleny a sv.
Alžběty. Přijměte pozvání do kláštera
a kostela k poslechu moudrého slova
a krásné hudby za svitu svící, setkání
s mnichy františkány i bývalými
obyvateli a návštěvníky města
Tachova. Již po několikáté a přesto
zase trochu jinak. Vždy každou celou
hodinu. Začátek v 17 h, poslední
prohlídka od 22 h. Doporučujeme
využít předprodej v pokladně muzea.
Sobota
16.11. v 15 h vernisáž
výstavy ČÍNA – provincie Sin-t’iangfotografie Evy Stanovské představují
oblast s muslimským náboženstvím
původních obyvatel
Ujgurů, zemi
pouště
s
drsnými
přírodními
podmínkami, zemi plnou nerostného
bohatství, zemi utlačovanou čínskou
státní mocí, zemi plnou protikladů.
Autorka uvede výstavu promítáním a
vyprávěním o této nejzápadnější
čínské provincii. Výstava potrvá do
8.12.
Úterý 26.11. v 17 h nové knihy s
regionální
tématikou
pod
stromeček knihu.

Představíme nové číslo Sborníku
Muzea Českého lesa s články o
výzkumu pozůstatků bojišť třicetileté
války u Rozvadova, o Američanech v
Kladrubech v r.1945, o významném
rodákovi židovského původu z Telic a
o sovách na Tachovsku. Dále
uvedeme na trh knihu starých
fotografií z Tachovska a knihu
kuchařských receptů ze zámeckých
kuchyní. Zároveň ochutnáme nějakou
specialitu z kuchyně halžských
Ladwehrů. Obě knihy vydává Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích
pana Zdeňka Procházky.
Připravujeme: neděle 1.12. v 17.30 h
první
adventní
koncert
sboru
KOSTlivecz, otevření velkoplošného
betlému a výstavy starých vánočních
a novoročních pohlednic.
Úterý 3.12. v 17 h Pocta Rumplerovi
-v předvečer narozenin slavného
rodáka happening u pamětní desky a
další program v muzeu – více
v prosincovém vydání TL

Hasiči vám píší
10 věcí, na které byste neměli
zapomenout, než začnete doma topit.
Koncem října teploty klesají již tak
nízko, že v mnoha domácnostech
alespoň na noc začali přitápět. Se
začátkem topné sezóny každoročně
hasiči likvidují zvýšený počet požárů
způsobených od komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv. Hasiči důrazně
upozorňují na důslednost při jejich
údržbě.
I když dnes již k topení spíše než
tuhá paliva používáme plyn, jídlo
ohříváme v mikrovlnné troubě a to,
že máme na domě komín, už skoro
ani nevnímáme, hasiči by tuto
domněnku rychle vyvrátili.
Hasiči v Plzeňském kraji každoročně
vyjíždějí
ke
desítkám
požárů
způsobených komíny nebo topidla.
Loni hasiči během topné sezóny
evidovali celkem 32 požárů od
komínů nebo topidel. Při těchto
požárech došlo k zranění osmi osob.
Celková výše škody se vyšplhala na
8,2 milionů korun. Na začátku topné
sezóny 2013 hasiči v Plzeňském kraji
zaznamenali již 5 takových požárů.
Vznikla škoda téměř za 250 tisíc
korun.
Pokud se podíváme na příčiny
požárů od komínů, jednoznačně vede
právě vznícení sazí v komíně. A to je
skutečnost, kterou může každý z nás
ovlivnit tím, že si bude pravidelně
nechávat komín čistit. Tato investice

v řádu stokorun může ve výsledku
uchránit majetek za miliony. A to je
prevence, která se vyplatí.
Desatero správného užívání
spotřebiče paliv:
1. Umístění - podle druhu prostoru
je nutné správně zvolit i druh
spotřebiče. Ne každý spotřebič může
být umístěn v jakémkoliv prostoru,
např. v garážích nebo autodílnách je
možné umístit pouze spotřebiče pro
tyto prostory vhodné.
2. Připojení - pro správnou funkci
spotřebičů je potřebné i jejich
odborné připojení k příslušnému
topnému médiu (plyn, elektřina, LTO
apod.). Správné připojení bývá
v převážné většině i předmětem
výchozích zkoušek nebo revizí.
3. Dostatečný přívod vzduchu většina spotřebičů potřebuje ke své
správné funkci i dostatek spalovacího
vzduchu.
Posouzení
tohoto
požadavku, popř. stanovení dalších
případných opatření, bývá součástí
příslušné technické, či projektové
dokumentace.
4. Odvod spalin - spaliny je třeba
bezpečně odvést od spotřebiče do
volného prostoru – většinou do
komína. Správné připojení kouřovodu
či odtahu spalin od spotřebičů
podléhá revizi a pravidelné kontrole.
5. Používání předepsaného paliva každý spotřebič je konstruován na
určitý druh paliva, jehož používání je
nutné
dodržovat.
Zejména
u
spotřebičů na pevná paliva bývá tato
zásada často porušována.
6. Dodržování bezpečných vzdáleností - každý spotřebič by měl mít
výrobcem
stanoveny
bezpečné
vzdálenosti od hořlavých předmětů.
Jejich dodržování je důležité pro
zabránění vzniku požáru vlivem
sálavého tepla.
7. Nehořlavé a izolační podložky,
nehořlavé podlahy - uplatňují se
zejména u spotřebičů na pevná
paliva a brání vzniku požáru od
vypadlých hořících částí paliva.
8. Dodržování návodů k obsluzeke každému spotřebiči jeho výrobce
přikládá i návod k obsluze. S tímto
návodem je třeba se seznámit a při
používání spotřebiče tyto zásady
správného používání a manipulace i
respektovat.
9. Používat schválená topidlavýrobce je povinen garantovat
správnou
a
bezpečnou
funkci
spotřebiče. Proto nejsou povoleny
žádné „domácí“ úpravy a vylepšení
spotřebičů. Mohly by být opět
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příčinou vzniku požáru, výbuchu
nebo jiné havárie.
10. Pravidelné čištění, kontroly a
revize komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv - četnost těchto
úkonů stanoví v podrobnostech
nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o
podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv. Dodržovat tyto
termíny je i v současné době
povinností každého uživatele v rámci
obecné
prevenční
povinnosti
zakotvené občanským zákoníkem a
zákonem o požární ochraně. Komíny,
popř. i jiná vyústění spalin, které
čištění nebo jinou údržbu nevyžadují,
doporučujeme
rovněž
občas
prohlédnout a překontrolovat.
Kontrolu komína by měla dělat
odborná kominická firma (kominík),
která
o
výsledku kontroly a
případném vyčištění komína vystaví
řádný doklad s razítkem a podpisem.
Doklad musí mimo jiné obsahovat
datum kontroly a vyjádření, zda je
komín schopen bezpečného provozu.
O přezkoušení komína je také třeba
požádat při změně topného zařízení
či paliva.
Jak často by měl být komín
kontrolován a čištěn? To je dáno
nařízením
vlády,
které
nabylo
účinnosti dne 1. ledna 2011. Kontrolu
spalinové cesty podle nového
nařízení smí provádět jen odborně
způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru
kominictví. Čištění spalinové cesty,
sloužící pro odtah spalin od
spotřebiče na pevná paliva do
výkonu 50 kW, je možné provádět i
svépomocí. Čištění by mělo být
zaměřeno zejména na odstraňování
pevných znečišťujících částí nahromaděných v komíně.
Čištění spotřebičů na plynná paliva
do výkonu 50 kW se podle vládního
nařízení má provádět jednou ročně, u
spotřebičů na kapalná paliva třikrát
ročně a u kamen a kotlů do 50 kW
používaných celoročně třikrát ročně.
Kouřovody, na které jsou napojeny
spotřebiče
na
pevná
paliva,
používané tzv. sezónně, tedy úhrnně
méně než šest měsíců v roce, stačí
jen dvakrát. U nepoužívaného
komína, který je v ústí zabezpečen
proti vnikání dešťové vody a v
místech připojení spotřebiče paliv je
řádně označen tabulkou s nápisem
"Mimo provoz" nebo jiným vhodným
způsobem, se kontrola a čištění
provádět nemusí.

Jak
poznáte,
že
je
komín
v pořádku? Měl by mít kompaktní,
nepoškozené, omítnuté a obílené
zdivo. Vymetací otvory musejí být
opatřeny dvojitými plechovými nebo
betonovými dvířky. Dvířka nesmějí
být poškozená a musejí být
dostatečně těsná. Je třeba se
přesvědčit, zda v komíně nejsou
zazděné trámy. Minimální vzdálenost
skladovaných hořlavých látek v
půdních prostorách od komína je
1 m. Komíny musejí být volně a
bezpečně přístupné.
Co dělat, pokud v komíně začne
hořet? Pokud vznikne požár sazí v
komíně, je nutno z blízkosti komínového tělesa urychleně odstranit
všechen hořlavý materiál. Hořící saze
nikdy nehasit vodou, komín by mohl
popraskat. Hasiči používají k sražení
a uhašení hořících sazí v komíně
převážně suchý písek.
Vždy byste měli mít na paměti, že
zákon o požární ochraně mluví
jednoznačně: „Každý je povinen
počínat si tak, aby nezavdal příčinu
ke vzniku požáru, neohrozil život a
zdraví osob, zvířata a majetek.“
Josef Švarcbek, velitel zásahové
jednotky SDH města Planá

Blahopřejeme…
… všem plánským občankám a
občanům, kteří v měsíci říjnu t.r.
oslavili svá životní jubilea. Jsou to
paní a pánové Michal Čonka, Anna
Kořánová, Vladimír Kubeš, Helena
Motejlková,
Jindřiška
Polívková,
Alžběta
Růžičková,
Helena
Tomanová, Blažena Vosmiková,
Jindřich Wolf.

Poděkování
Těmito řádky bychom chtěli vyjádřit
vděčnost, kterou cítíme. My, kteří
jezdíme na skateboardech, BMX
nebo MTB kolech a scházíme se na
zdejším skateparku, máme totiž to
štěstí, že naše starostka paní Mgr.
Martina Němečková nám pomohla
realizovat náš dávný sen. Totiž mít
zde v Plané sportoviště tak říkajíc na
úrovni, které by bylo „konkurence
schopné“ a zlepšilo by podmínky pro
trénink, ať už nás starších nebo
začínajících, z mladší či budoucí generace. Jsme opravdu velmi rádi, že
paní starostka má zájem podporovat
mladé lidi, a to širokospektrálně.
Dále jsme moc rádi, že jsme se
mohli podílet na projektu, jímž za
sebou zanecháváme jistý „odkaz“ i
pro příští ročníky, které mají zase o
možnost více, jak trávit kvalitně volný
čas.
Nyní již zrekonstruovaný skatepark
stojí stále na stejném místě jako
doposud, takže pokud má kdokoliv
zájem se projet na překážkách, které
splňují profesionální parametry, má
možnost si je vyzkoušet konečně
také u nás v Plané. Díky!
Plánští bikeři a skateři

Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád a malování
schodišť

Vlastimil Švejda
Telefon

374 794 895, 737 925 664

Plánské služby
nabízejí:





TRUHLÁŘSTVÍ

- MARTIN KVĚTOŇ Slepá 244, 348 15 Planá,

Tel.: 776 178 883
e-mail: martinkveton@seznam.cz
Výroba: kuchyňské linky, vestavěný nábytek,
interiérový nábytek, dřevěná okna, schodiště,
dveře, zárubně, tesařské práce,
pokládání podlah



dopravu a přepravu materiálu
kontejnerovou Avií
dopravu palivového dříví
ve spolupráci nejen
s Plánskými lesy
práci ve výškách do 10 metrů
vysokozdvižnou plošinou,
prořezání stromů, kácení
stromů a následný odvoz
dřeva.
posekání zeleně (trávy a
keřů) a následný odvoz.

Telefon č. :
604 898 283, 374 756 230,
725 958 132

Prodám byt ve Smetanově ulici
2+1 s balkonem na západní stranu
v 1. patře, včetně sklepních prostor,
celková plocha 60 m2, nová plastová
okna, vytápění a ohřev vody plynovým
kotlem v bytě. Dům je zateplen.
Případně prodám i garáž v téže ulici.

Informace na tel.: 731 088 611

KADEŘNICTVÍ
Dukelských hrdinů 102
UŽ JSME ZASE KOMPLETNÍ TÝM
Jana Svěchotová:
604 429 796
Markéta Dlouhá:
605 317 957
NOVINKY
Hydroblondes =
Služba stop suchým vlasům

Elumen Color =
Intenzivní odstíny bez hranic
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PLÁNSKÝ BIOGRAF
Úterý 5.listopadu
16.00 hodin
vstupné 20 Kč

LISTOPAD 2013
ČR
66 min.

POHÁDKOVÉ PÁSMO PRO
NEJMENŠÍ
– KAMARÁDI Z TELEVIZE
Pohádkové pásmo pro nejmenší např.
Opičák Mak, Kosí bratři, O hajném
Robátkovi nebo Jája a Pája.

Středa 6.listopadu
20.00 hodin
vstupné 60 Kč

ČR
85 min.

OBCHODNÍCI
Petr a Richard patří k těm, pro které je
pevná pracovní doba noční můrou. Chtějí
být pány svého času a nikomu se
nepodřizovat. Jenže peníze jsou nutnost
a nějak se vydělávat musí. Co třeba
obchod se lží?

Středa 13.listopadu
20.00 hodin
vstupné 60 Kč

USA
111 min.

MAFIÁNOVI
Bývalý mafiánský boss Giovanni Manzoni
(Robert De Niro), jeho rázná manželka
Maggie (Michelle Pfeiffer) a jejich dvě
děti jsou za příkladnou spolupráci se
zákonem umístěni do programu na
ochranu svědků. Žít životem spořádaných
občanů se jim příliš nedaří.

8.listopadu
Zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni na
abonentní představení
„Sestup Orfeův“.
Odjezd autobusu: u Kapličky 17.20 h,
AN Planá 17.30 h

12.listopadu od 16.30 h,
dětské oddělení knihovny
Odpoledne s pohádkou – zveme
každého, kdo má rád klasické pohádky,
na jejich hlasité předčítání.

Úterý 19.listopadu
17.30 hodin
vstupné 50 Kč

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
USA
102 min.

KRÁLOVSTVÍ
LESNÍCH STRÁŽCŮ

Kopr.
102 min.

ČERNÁ VDOVA

Nová dobrodružná animovaná komedie.
Království lesních strážců je příběhem
věčného boje dobra, které chrání přírodu,
a silami zla, které chtějí přírodu zničit.
Když se jednoho dne malá teenagerka
náhle probudí v podivném tajuplném
světě, musí se spolu s partičkou zelených
zábavných postaviček pokusit zachránit
jejich tajný svět...vlastně i náš svět. Od
tvůrců Doby ledové a Ria.

Středa 20.listopadu
20.00 hodin
vstupné 60 Kč

Úterý 26.listopadu
20.00 hodin
vstupné 90 Kč

ČR
99 min.

PŘÍBĚH KMOTRA
Nový český film Petra Nikolaeva
připomene jeden z největších pomníčků
české kriminalistiky - násilnou smrt krále
českého podsvětí Františka Mrázka. Až
teprve po jeho vraždě vyšlo najevo, kam
až sahala jeho chapadla moci.
Hrají: O.Vetchý, L.Vaculík, V.Kerekes,
K.Hádek, A.Hryc a další

Filmová
adaptace
mezinárodního
bestselleru
alžírského
spisovatele
Yasmina Khadraua, jenž byl přeložen do
více než čtyřiceti jazyků, sugestivně
vykresluje morální dilema arabskoizraelského chirurga, potýkajícího se s
obviněními jeho manželky ze sebevražedného teroristického útoku

Středa 27.listopadu
20.00 hodin
vstupné 50 Kč

ČR

MATURITA
Nadšenec pro elektroniku a počítače
Martin se vsadí s kamarády, že se
nabourá do ministerského serveru a
stáhne zadání maturitních otázek. A
protože často není zcela v realitě, vsadí
se evidentně dřív, než domyslí, jak to
chce udělat.

Městské kulturní středisko,nám.Svobody 56, 348 15 Planá, mks@muplana.cz
www.mksplana.cz, tel.374 794 223, 728 488 038

15.listopadu v 19.00 h,
Plánský biograf

O lásce a sexu
převážně - nevážně
Zábavný pořad sexuologa Radima
Uzla a písničkářky Simony Klímové.
Vstupné 140 Kč.
Předprodej : MěKS Planá

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
PODZIM 2013
MOJE MĚSTO A JEHO ZÁKOUTÍ

29.listopadu od 17 h, sál MěKS
Vyhodnocení soutěže a vernisáž
fotografií Fotografického spolku
Planá
Pořádáme ve spolupráci s Fotografickým
spolkem Planá a Lenkou Vivodíkovou.

UPOZORŇUJEME !

.

stávající a nové abonenty Divadla
J.K.Tyla v Plzni, že program
na rok 2014 je již k dispozici.
Při dostatečném počtu zájemců se
uskuteční páteční K8.
(7 představení - 4 x KOMORNÍ
a 3 x NOVÉ DIVADLO).

13.listopadu, 16.00 - 18.00 h,
sál MěKS
Kreativní dílna – smaltovaný šperk.
Podruhé s Lenkou Vivodíkovou,
připravujeme se na Vánoce.
Vstupné 70 Kč

20.listopadu, 17.30 h, sál MěKS
Dana Košková a Ťukání pro

Od ledna 2014 začnou

spokojenost aneb jak se přeladit do
pohody (seznámení s metodou EFT –
techniky emoční svobody).
Vstup volný

vedené tanečními mistry Pecinovými.
Přihlášky a podrobné informace získáte na
MěKS. Kurzy jsou pouze pro páry.

Taneční kurzy pro dospělé i mládež
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