Slovo starostky
Co říká na poskytování zdravotní
péče zákon.
Je na čase, abychom se domáhali
svých práv. V zákoně o poskytování
zdravotní péče, v § 46 se kromě
jiného uvádí: „Zdravotní pojišťovna
je povinna zajistit poskytování
hrazených
služeb
svým
pojištěncům, včetně jejich místní a
časové
dostupnosti.“
Tato
dostupnost je v § 40 stanovena jako
doba v celých minutách, která
odpovídá efektivní dostupnosti místa
dopravním prostředkem rychlostí,
která je přiměřená typu pozemní
komunikace. Nařízení vlády č.
307/2012 stanovuje tuto dojezdovou
dobu do zařízení poskytujících
lůžkovou péči v oborech ARO a JIP,
gynekologie
a
porodnictví,
neonatologie,
dětské
lékařství,
chirurgie, interna a ošetřovatelská
péče na 60 minut a to jako nejzazší
možnou dobu.
10. června jsem se (kromě jiného)
za nás všechny zeptala, kdo je za
dodržování
těchto
zákonů
zodpovědný, pana ministra Hegera,
hejtmana
pana
Chovance,
zdravotního rady pana Šimánka,
ředitele VZP pana Kabátka a vedoucí
plzeňské
pobočky
VZP
paní
Hlachové.
Jako první odpověděla ředitelka
Regionální
pobočky
VZP
Ing.
Bronislava Hlachová. Potvrdila, že
tato povinnost dopadá na všechny
zdravotní pojišťovny. Současně však
konstatuje, že v současné době
považuje lůžkovou péči v našem
regionu za dostatečně zabezpečenou
a to i s přihlédnutím k výše
citovanému nařízení vlády.
Pan hejtman a zdravotní rada za
sebe nechali odpovědět vedoucího
odboru zdravotnictví pana Karáska,
který se ve svém dopise z 18.
července omezil pouze na citace
výše uvedených zákonů a doporučil
nám obrátit se na pojišťovnu a

ministerstvo
zdravotnictví.
Pan
ministr Heger mezitím přestal být
ministrem, a tak nám nezbývá než
počkat, kdo jím skutečně bude.
Vyzkoušet si, za jak dlouho se
dostaneme do nemocnice autem,
pakliže budeme dodržovat všechny
předpisy.
Seznámit se s dalším
paragrafem a to s § 48 zákona o
poskytování zdravotní péče, ve
kterém se uvádí, kdy Vás může
zdravotnické zařízení odmítnout;
pakliže tak učiní, musí Vám vydat
písemnou zprávu, ve které je uveden
důvod odmítnutí. Tímto důvodem by
nemělo být nic jiného než překročení
pracovního zatížení poskytovatele
nebo provozní důvody. Budete-li
odmítnuti z jiného důvodu, dopouští
se tím nemocnice správního deliktu,
za který jí může být uložena pokuta
ve výši až 300 tisíc. Za nevydání
písemné zprávy pak 100 tisíc.
O dalších jednáních s pojišťovnami a
ministerstvem Vás budu informovat.
Mgr. Martina Němečková

Nepřehlédněte dále v listu
Sběr tiskových kazet (cartridge)
Koncert na Sv. Anně
Farmářské trhy
Dětská burza
Výletnění 2013

Vybírá se nejlepší sběrný
dvůr
Občané
se
mohou
zúčastnit
hodnocení
dvorů
pomocí
vyhledávače www.sberne-dvory.cz.
Každý si na něm najde příslušný
sběrný dvůr a ohodnotí jej 0 až 5
hvězdičkami,
a
to
v
těchto
kategoriích: dostupnost, přístupnost,
pořádek, otevírací doba, ochota
obsluhy a rozsah odebíraných
komodit. Občané mohou k hodnocení
sběrného dvora připojit i
slovní
komentář. Soutěž potrvá až do
listopadu 2013.
Nejlepší sběrný dvůr obdrží finanční
odměnu. Odměněni budou i hlasující
1

občané. Losování vždy o jeden
z devíti USB flashdisků Maxell
s kapacitou 32 GB či mobilní telefon
Samsung Galaxy Pocket Black se
uskuteční 15.srpna a 15.října 2013.
Hlasováním mohou lidé nejen
podpořit „svůj“ sběrný dvůr a soutěžit
o mobilní telefon, ale pomůžou také
dalšímu zlepšování nebo rozšiřování
služeb dvora a díky tomu i celé
myšlence
ekologického
třídění
odpadů.
Správní odbor MěÚ

Přerušení dodávky elektřiny
Dne
8.srpna
bude
přerušena
dodávka elektřiny v dále uvedených
obcích a časech takto:
Zliv od 7.30 do 9.00 celá obec,
Vížka od 11.30 do 13.00 - chaty,
Vížka od 9.30 do 11.00 celá obec,
Svahy od 13.30 do 15.00 celá obec.
Důvodem
přerušení
dodávky
elektřiny jsou nezbytné práce na
zařízení distribuční soustavy.

Plánské farmářské trhy…
…se

v
tomto
posledním
prázdninovém
letním
měsíci
uskuteční v sobotu
24. srpna od 9 do
13
hodin
na
známém místě, u
Hornického muzea
v Sadové
ulici.
Věříme,
že
i
tentokrát bude o
akci velký zájem i
přesto, že období
dovolených a prázdnin bývá až do
konce
srpna
v plném
proudu.
Usilujeme o to, aby se na farmářské
trhy dostali další kvalitní prodejci,
kteří v běžném roce naši akci
opomíjejí a zavážejí pouze trhy ve
velkých městech, jakými jsou Plzeň,
Karlovy Vary, atd. Tam je větší kupní
síla a tak předpokládají mnohem
větší zájem o farmářské produkty,
nežli v menších městech. I když,

podle informací některých farmářů,
ani toto prý už nebývá vždy
pravidlem… Zveme vás tedy na
srpnové farmářské trhy a věříme, že
hojná účast přesvědčí prodejce, že i
v menších městech chtějí lidé
nakupovat kvalitní zeleninu, ovoce a
mnoho dalších produktů.
(fej)

Sbírka na povodně
Plánští hasiči zorganizovali veřejnou
sbírku
na
pomoc
postiženým
povodněmi. Sbírka trvala od 10. do
16.června. Za tu dobu se jim podařilo
od firem a plánských občanů vybrat
finanční hotovost ve výši 34 tis.Kč a
materiál, kterým naplnili dodávkové
auto. To vše předali dne 19. června
do rukou starostky obce Chodouny,
okr. Litoměřice, včetně protokolu o
předání a převzetí daru. Všem
drobným i větším přispěvatelům patří
veliké díky, které postižení povodněmi vzkazují do Plané.

Zase něco o stromech...
Není pochyb o tom, že stromy ve
městech plní řadu velmi kladných
funkcí.
Stromy zachycují sloučeniny síry a
olova, uvolňují do vzduchu kyslík,
příznivě upravují městské mikroklima,
při přívalových deštích zpomalují
dopad vody na zem, snižují hluk.
Zeleň v městských ulicích nemá jen
funkci estetickou, ale podílí se
výrazně na duševní výkonnosti,
duševním i tělesném zdraví a rovněž
v nemalé míře ovlivňuje sociální
chování obyvatel. Psychologové
soudí, že stromy a vegetace
vyvolávají u člověka vrozené pozitivní
reakce, protože lidský druh většinu
doby
žil
obklopen
přírodním
prostředím,
zatímco
chybějící
vegetace byla většinou spojena s
přírodními pohromami či neúrodou a
hladem. Tyto vrozené a automaticky
probíhající reakce mohou dost
výrazně ovlivňovat náš subjektivní
pocit spokojenosti.
Stromy a keře také určitým
způsobem člení a ohraničují prostor.
Zatímco neohraničený, otevřený
venkovní prostor je pro lidi poněkud
nepříjemný,
uzavřený
prostor
vyvolává pocit bezpečí a lidé jsou
pak ochotni v něm trávit více času.
Udržovaná zeleň vzbuzuje dojem
pořádku,
určitého
bohatství
a
exkluzivity, což zpětně působí na lidi,
kteří se v tomto prostředí pohybují, a
do určité míry modifikuje jejich
chování. Lidé se podvědomě chovají
v tomto prostředí jinak, než by se

chovali třeba na zanedbaných
předměstích.
Prostě kladných vlastností, kterými
stromy prospívají městu, je mnoho,
údajně téměř sto.
Stromy ovšem vzbuzují i negativní
reakce, někdy oprávněné, někdy
naprosto iracionální. Působí „nepořádek“, alergie, nadměrně stíní,narušují
soužití občanů. Vzbuzují pocit
strachu, často jsou „příliš vysoké“, ve
větru se ohýbají (!?).
V literatuře se uvádí, že při vnímání
rizika u stromů vstupuje do hry 47
známých faktorů. U stromů funguje
spolehlivě princip „NIMBY (not in my
backyard – stromy ano, ale ne u mě).
Omlouvám se za poněkud rozsáhlejší
úvod, ale teď už budu věcnější. Ve
čtvrtek 13. června se z ničeho nic
vylomil z jednoho z kaštanů před
dětským domovem kus kmene a
spadl do Zámecké ulice. Strom musel
být bohužel ihned pokácen. Špatný
stav stromu byl zcela jednoznačně
způsoben tím, že před několika
desítkami let došlo na něm
k neodbornému zásahu – hlavní
kosterní
větve
byly
odřezány
v tloušťce 20 - 30 cm. Žádný strom
nedokáže tak velké rány úplně
zahojit, a pro kaštan je takovýto
zásah naprosto devastující. Stejným
způsobem
byly
kdysi
ovšem
„ošetřeny“ i další kaštany v našem
městě, a to zejména
v ulici
Dukelských hrdinů. V této ulici byly
navíc kdysi v rámci tzv.Tachovské
výzvy vysázeny jehličnany, do této
lokality naprosto nevhodné. Musím
se přiznat, že jako zaměstnanec
Lesního závodu jsem se na jejich
výsadbě tehdy sám podílel.
Myslím, že nastal moment, kdy
bychom se měli začít
zabývat
kompletní výměnou stromů na
Dukelské. Měly by zde být vysázeny
kultivary
vhodné
pro
uliční
stromořadí, které by dobře odolávaly
zátěži městského prostředí a byly
přiměřené i svou velikostí. Případné
kácení v samém centru města jistě
vzbudí hodně emocí, ale myslím si,
že k němu pomalu nazrál čas.
Pavel Nutil

Občané děkují
Děkujeme Městu Planá, že vyslyšelo
naši prosbu a vyznačilo Zákaz stání a
parkování při vjezdu a výjezdu z ulice
Na Valech v kritickém místě u fary a
za cukrárnou. Toto místo je důležité
pro zásobování OD, výkup zvěřiny,
pro popeláře, kafilerii a místní
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uživatele,
kde
parkující
auta
znemožňovala klidnou jízdu a kde
došlo i k poškození vozidel. Žádáme
Městskou policii o ohlídání a postih
neukázněných řidičů.
Obyvatelé a občané ulice Na Valech

Chystáme dětskou burzu
Maminky, babičky, tetičky....opět pro
Vás chystáme dětskou burzupodzim, zima. A to ve dnech 20. až
22. září 2013. Burzička se opět bude
konat v tělocvičně ZŠ Na Valech.
Bližší informace v příštím měsíčníku,
na
letácích
a
na
emailu
burzaplana@seznam.cz. Všem Vám
přejeme krásné léto, hodně sluníčka
a v září se budeme těšit.
Za burza team Andrea Seemannová

Vím, že nevím!
Takhle musím já, člen městské rady,
odpovídat občanům na řadu otázek
spojených s problematikou rekonstrukce – opravou náměstí Svobody.
Fakt, že odpovědi na takto důležité
otázky neznají ani členové městské
rady a zastupitelstva, považuji za
velice špatný, protože přestavba
náměstí je velmi zásadní záležitostí a
změny, které tam budou provedeny,
mohou
dlouhodobě
významně
ovlivnit život na náměstí, tzn. i ve
městě.
Tato neznalost budoucí podoby
náměstí je zapříčiněna zejména tím,
že se nekonalo pracovní zastupitelstvo, které by tuto problematiku
řádně projednalo.
Fakt, že pracovní zastupitelstvo bude
svoláno někdy v září, považuji za
velkou chybu. Obávám se, že v září
budou věci tak daleko, že budeme
úředníky
=
památkáři,
policií,
projektantem …… postaveni před
,,hotovou věc“, tzn. skoro schválený
projekt a nám nezbude nic jiného,
než to odsouhlasit.
To,
že
jsou
moje
obavy
opodstatněné, vyvozuji mimo jiné
z pokračování
projektu
Severní
strana náměstí, který byl vyvěšen na
internetových stránkách města a
který, jak to vypadá, navazuje na
celkovou
studii, která nám byla
předložena
na
květnovém
zastupitelstvu. Tento návrh úpravy
náměstí (zeleně + komunikací,
chodníků a parkovišť) je pro mne
nepřijatelný, mimo jiné proto, že se o
cca 30 % sníží počet parkovacích
míst, což se zcela jistě projeví
v životaschopnosti
obchodů
na
náměstí.
Jan Teplík st.

A takhle musím na předešlý článek
reagovat já, starostka města.
Právě proto, že si uvědomujeme, jak
důležitá a složitá je otázka revitalizace celého náměstí, budou na
podzim
tohoto
roku
zahájena
nejrůznější jednání o jeho budoucí
podobě. To, co probíhá právě teď, je
obnova komunikace a severního
chodníku s vytvořením dalších 16
parkovacích míst oproti stávajícímu
stavu. Celkovou studii náměstí si
vyžádali „památkáři“. Bez ní bychom
nemohli opravit ani komunikaci. Za
vedení města musím říci, že se
v tomto volebním období nechystáme
realizovat revitalizaci zbylé (té
podstatné) části náměstí. Ponechat
komunikaci ve stavu, ve kterém byla
po letošní zimě, se nám však zdálo
nemožné. Pan radní Teplík navrhoval
položit na komunikaci další vrstvu
asfaltu, ale zastupitelé rozhodli jinak.
Jsem přesvědčena, že rozhodli
dobře, protože v budoucnu bude
možné na tuto opravu navázat.
M.Němečková

V knize najdeš moudrost, poučení,
zábavu. S knihou můžeš prožít
dobrodružnou výpravu. Proto
knihu čti, važ si jí a měj ji stále rád,
pak bude kniha tvůj nejlepší
kamarád!

oddělení pro děti:
úterý
9-12,
pátek
13-15.
Čtenáři mají možnost půjčit si na
prázdniny více knih a vrátit je až v
září. Knihovna bude tyto výpůjčky
sama aktualizovat bez sankčních
poplatků.
Ve dnech 5. - 9. srpna bude knihovna
zcela uzavřena.
Jedno ohlédnutí na konec školního
roku v dětském oddělení knihovny,
kde proběhlo - Pasování na rytíře
řádu ČTENÁŘŮ.
Do řad čtenářů byli uvedeni žáci 1. C.
Ti splněním úkolů – poznáváním
písmen abecedy, hledáním pohádkových postav a především tím, že
přečetli část textu, dokázali, že si
pasování na rytíře opravdu zaslouží.
A protože jsme byli v knihovně,
pasování proběhlo knihou pohádek
Boženy Němcové. Každý rytíř čtenář dostal malý dárek a hlavně
poukaz na registraci do knihovny
zdarma.
Tato akce byla premiérou i pro nás
knihovnice. Vyzkoušely jsme si, jak
by vše mělo probíhat a doufáme, že
příští rok budeme „pasovat“ žáčky
všech
prvních
tříd.
Chceme
poděkovat paní učitelce Koťátkové a
Maščákové za jejich pomoc a hlavně
chuť něco takového podniknout.
Ivana Vasuková a Lucie Šrajerová
Provozní doba knihovny v červenci a
v srpnu:
oddělení pro dospělé:
pondělí 9 - 12 a 13-15,
středa 9-12 a 13-17, pátek 9-12.
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Čápům se letos nevede

Počasí letos v květnu a začátkem
června bylo velmi nepříznivé pro čapí
populaci v Plané. Podle sdělení pana
Makoně z plzeňské záchranné
stanice živočichů našli při jarním
objíždění hnízd v západní části
plzeňského kraje jen mizivý počet
mláďat. V Plané je situace asi
nejhorší. Hnízdo ve Hřbitovní ulici (na
sloupu) je obsazeno celým párem,
pravděpodobně se i vylíhla mláďata,
ale v důsledku několikatýdenního
deštivého a chladného počasí
uhynula. Nyní se na hnízdě
zdržuje celý pár, ale mláďata nemá a
hnízdo je prázdné. Na komíně proti
zámku hnízdí také celý pár, ale
pravděpodobně rovněž bez mláďat.
Jeden z ptáků je kroužkován, ale
číslo kroužku se nedalo řádně ověřit.
Hnízda na nemocnici a v Karlíně jsou
dlouhodobě neobsazena.
Raritou je proto čapí hnízdění
v nedalekém Brodu nad Tichou.
Podle pamětníků zde čápi nehnízdili
nejméně 70 roků; letos se tu ale
nejen
zahnízdili,
ale
dokonce
úspěšně vyseděli hned tři čápata.

Bývalí horníci jsou stále
aktivní

V září se pak plánští horníci zúčastní
setkání českých hornických měst a
obcí, které se bude konat v Kladně.
No a samozřejmě při tom všem běží
naplno
turistická
sezóna
a
v hornickém muzeu se „dveře
netrhnou“. Pro jeho návštěvníky i
ostatní zájemce spolek letos vydal
nového průvodce muzeem a to
v trojjazyčné verzi.
MM

Dění okolo regionálních
operačních programů (ROP)

Členové
plánského
hornického
spolku jsou tak říkajíc stále v jednom
kole.
V květnu se jejich delegace
zúčastnila evropského setkání hornických měst, obcí a spolků, které se
konalo ve slovenských Košicích.
V závěru června uspořádali tradiční
letní hornickou slavnost, tentokrát
jako součást setkání měst a obcí
nesoucích název Planá.
V polovině července pak jejich
delegace navštívila na pozvání
partnerského německého spolku
město Naila v severním Bavorsku.
Spolu se členy tohoto spolku byli
součástí hornické sekce obrovského
průvodu, který procházel městem, a
z chodníků jej zdravily možná tisíce
přihlížejících. Zajímavé bylo složení
průvodu – představily se v něm snad
všechny městské firmy a podniky,
organizace, spolky, sportovní a
zájmové kluby, kluby důchodců, celé
školní třídy ze všech škol v Naile
včetně mateřských škol, skupiny
vozíčkářů, hasičů a záchranářů i
s technikou a záchranářskými psy, to
vše doprovázené do pochodu
několika velkými i menšími kapelami.
Nechyběli
samozřejmě
hlavní
představitelé města a kraje a celý
průvod vedl „divý muž“, legendární to
postava městských dějin, která je
znázorněna i ve znaku města. Až
jsme se všichni divili, odkud všichni ti
lidé na chodnících jsou, když, jak se
zdálo, všichni obyvatelé města
pochodují v průvodu. No, stálo to za
to.

ROP
Jihozápad
by
mohl
k současným 17 miliardám Kč, které
má
rozdělit
v
Plzeňském
a
Jihočeském kraji, získat dalších 600
miliard z jiných operačních programů,
které se do příštího roku nepodaří
dočerpat, např. právě z ROP
Severozápad.
Byl osloven Ministerstvem místního
rozvoje (MMR) a navrhl mu čtyři
oblasti podpory: rozvoj školské
infrastruktury (150 mil.Kč), infrastruktury pro sociální integraci
(120 mil.Kč), modernizaci silniční sítě
(250 mil.Kč) a vozového parku HMD
(zbytek 80 mil.Kč).
ROP Jihozápad prý Evropská komise
vnímá jako minimálně rizikový; zvládl
přehodnocení 5. výzvy, zaplatil
korekce za 2. a 3. výzvu, řádně
kontroluje proplácení a chybovost se
pohybuje kolem 2,3 %.
V probíhajícím plánovacím období
(2007-13) přijal už 2711 žádostí o
dotace, uzavřeno bylo 690 smluv
v celkové výši 14,7 mld. Kč, ukončeny byly projekty za 8,8 mld. Kč.
Asociace krajů a ministerstvo pro
místní rozvoj navrhují vládě, aby
peníze z nového Integrovaného
regionálního operačního programu
místo ROP získaly, rozdělovaly a
kontrolovaly přímo kraje. Z nového
evropského programu by dle návrhu
MMR získaly Plzeňský a Jihočeský
kraj v letech 2014-20 po pěti až
sedmi miliardách korun. U ostatních
krajů by se suma odvíjela podle
počtu obyvatel.
Místo současného úřadu regionální
rady ROP by každý kraj zřídil
příspěvkovou organizaci, která by
evropské
peníze
spravovala,
rozdělovala
a
kontrolovala.
O
dotovaných
projektech
by
rozhodovali
zaměstnanci
kraje,
politici, ale hlavně široká veřejnost
včetně hospodářských a agrárních
komor a podobných organizací. Nová
koncepce
by
přenesla
jasnou
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odpovědnost za projekty, jejich
financování a případné sankce přímo
na
kraje.
Též
by
snížila
administrativní zátěž žadatelů. Proto
je nutné přiblížit ROP k programům
přeshraniční spolupráce, kde je
administrativa zhruba desetinová
oproti ROP.
Peníze v novém programovacím
období EU by měly jít podle názoru
vedení Plzeňského a Jihočeského
kraje hlavně do krajských a místních
silnic, čistíren odpadních vod a
kanalizací, sociálních a školských
zařízení,
hlavně
na
technické
vzdělávání. Člen regionální rady
ROP
Jihozápad
RSDr.
Josef
Švarcbek

Tři týdny Baroka
Plzeň - Evropské hlavní město
kultury 2015 otevírá již letos
regionální
programovou
linii
„Západočeské baroko“, která nabízí
sérii koncertů a doprovodných akcí
pod názvem Tři týdny baroka.
Festival
začal
27. července
a
s přestávkami poběží do 22. září.
Společné
téma
spojuje doposud
samostatné
akce
významných
pořadatelů a v součtu přinese více
než dvacet hudebních představení.
Festival propojuje tři části: Mistrovské
varhanní kurzy v Úterý pořádané
občanským
sdružením
Bart,
Haydnovy
hudební
slavnosti
organizované Českou společností
Josepha
Haydna
a
koncerty
s podtitulem
Barokní
hudba
Plzeňska.
Do této části projektu patří také
koncert pořádaný 29.srpna od 18 h
v poutním kostele sv. Anny u Plané.
Podrobnosti naleznete na propagačních materiálech akce.

Nikam nechoďte. Občanské
vzdělávání přijde za vámi!
Svět se dynamicky vyvíjí a technický
pokrok pronikl i do oblasti vzdělávání.
Aktuálním trendem je úspora času za
cestování a dostupnost vzdělávání
v místě a čase, které Vám vyhovují.
Za kurzy tak již nemusíte cestovat.
Můžete si je spustit na internetu,
kdekoli a kdykoli.
Již delší dobu se na poli vzdělávání
objevuje tzv. e-learning a můžeme
říct, že si tam vydobyl své pevné
místo.
E-learning
si
můžeme
představit jako předem připravené
vzdělávací materiály v elektronické
podobě, které si účastník prochází

formou samostudia. Materiály mívají
nejčastěji
formu
prezentace
s
multimediálními
či
interaktivními
prvky (těmi mohou být např. různá
videa, zvukové soubory, testy či
úkoly). Kurz si můžete spustit
v jakoukoli denní dobu a kdekoli, ať
už jste právě doma, v práci či na
dovolené. Výuku můžete také
přerušit a neomezeně se k ní vracet.
Novější formou vzdělávání přes
internet jsou pak online kurzy, někdy
nazývané také webináře. Jedná se o
výuku v reálném čase s živým
lektorem. Účastník se přihlásí
v předem určený čas na svém
počítači do virtuální třídy, kde má
možnost vidět i slyšet lektora,
sledovat jeho prezentaci či zapojovat
se do diskusí s ostatními účastníky.
Tato forma výuky si tedy zachovává
výhodu interaktivity, komunikace
s lektorem a účastníky, přitom ale
kurz můžete sledovat z jakéhokoli
počítače s internetem. Lektor tedy
„přijde se svým školením až za vámi“.
Obě výše zmíněné metody využívá
také projekt zaměřený na občanské
vzdělávání, který s ústředním mottem
„Nebuď
ovčan!
Občanskou
gramotností proti ovčanství“ přináší
návod, jak se účinně zapojit do
občanského života. Projekt se
zaměřuje na pět témat: Aktivní
občanství a participace občanů na
veřejném dění, Odpovědný přístup k
životnímu
prostředí,
Odpovědný
přístup k financím, Multikulturalismus
a
prevence
extremismu
a
Dobrovolnictví.
Všechny kurzy jsou realizovány
zdarma a srozumitelnou formou
s důrazem na praktické pojetí a
využití. Pokud si tedy chcete
vyzkoušet zdarma moderní výukové
metody
v praxi
a
přiučit
se
občanským dovednostem, najdete
termíny i detailní informace na
www.nebudovcan.cz,
Celý název projektu: „Podpora,
stimulace a propagace dalšího
vzdělávání
jednotlivců
v oblasti
odborných a obecných kompetencí“,
reg.
č.
CZ.1.07/3.1.00/37.0206.
Projekt je financovaný Evropskou
unií a státním rozpočtem České
republiky.

Výměnný pobyt – Praha
Od 17. až do 21.června jsem byla
s paní učitelkou Gomolákovou a se
svými
kamarády
v
Praze
na
výměnném pobytu s německými
přáteli. Nás bylo jedenáct a Němců
devět. Ubytování jsme byli v hostelu
Cortina. V pondělí kolem 9. hodiny
jsme vyjeli z Plané. Čekaly nás ještě
skoro tři hodiny cesty. V úterý jsme se
vydali za památkami Prahy. Dokonce
jsme měli i paní průvodkyni, která nám
vyprávěla jejich historii. Bylo to
zajímavé. Navštívili jsme Pražský
hrad, Chrám svatého Víta a mnoho
dalších překrásných památek. Ve
středu nás čekala návštěva zoologické
zahrady a plavba lodí. Nejdříve jsme
byli v ZOO, kde nás rozdělili do skupin
po dvou. Každá skupina, ve které bylo
jedno české dítě a jedno německé,
měla splnit několik úkolů, abychom
přispěli ZOO na opravu dolní části,
která byla zničena povodní. Přišlo mi

to jako bezvadný nápad. První místo
získala Blanka Brunová a Fritz
Holmer. K večeru jsme pluli lodí
Kotvou po řece Vltava. Při této
nádherné plavbě jsme viděli úžasná
místa a také i Vyšehrad. Ve čtvrtek
jsme byli na Petříně. Vylezli jsme na
rozhlednu a navštívili jsme zrcadlové
bludiště. V pátek nás už čekal odjezd.
Po snídani jsme měli chvíli na balení a
na
to, abychom se rozloučili
s německými kamarády. V Plané už
nás vítali naši rodiče a další příbuzní.
Tento výměnný pobyt se mi velmi líbil.
Náramně jsem si ho užila. Myslím si,
že jsme se i více poznali s dětmi
z Bogenu.
Kristýna Janečková, 7.A

ŘKC Planá
Akce mimo pravidelný pořad:
Sobota 17.8. v 17 h Svatá Anna
18.8. v 10 h Planá, pouť Nanebevzetí
Panny Marie s udílením sv.
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biřmování s generálním vikářem
Mons. Josefem Žákem – svoz
ostatních farností, (jinde není mše
sv.) a občerstvení.
25.8. v 15 h Pístov, Sv. Bartoloměje
(svoz)
Vážení přátelé, rodiče dětí v Plané,
učitelé, dovoluji si vás pozdravit a
představit nabídku, kterou, vzhledem
ke svému poslání duchovního, mám.
Proto nabízím vašim dětem toto :
Exkursy do hodin výuky – Občanská
nauka, Základy společenských věd,
Český
jazyk,
Dějepis
apod.
k představení alespoň elementárních
znalostí z oblasti religionistiky, Bible,
dějin náboženství, morálky-etiky,
bioetiky a dalších, které jsou v celé
Evropě naprosto běžné a za nimiž
naše
informace
obecně
velmi
pokulhávají. Nečiním si nárok na
vědecký přístup, ovšem formou
přijatelnou věku vašich svěřenců
mohu pomoci ke snížení tohoto
deficitu.
Možnost výuky předmětu (kroužku)
Náboženská výuka, od září v sále
farní budovy s tím, že vás prosím o
zajištění informací všem žákům,
z nichž se mohou zájemci přihlásit.
Zde bych je ze začátku nového
školního roku pozval a též vás rodiče
ke schůzce.
Beseda v rámci prevence proti
trestné činnosti, aplikace látek
způsobujících závislost apod. s tím,
že
mám
rozsáhlé
zkušenosti
s kriminalitou osob, zvl. mladistvých a
zkušenosti z práce s lidmi ve výkonu
trestu (moje služba vězeňského
kaplana ve věznicích západočeských
krajů, zvl. Kynšperk n.O.).
Děkuji vám za zvážení a případné
odpovědi k těmto nabídkám a přeji
dobrá rozhodnutí a pohodu v práci
s nesnadným „materiálem“, jakým
mladistvý človíček je.
V úctě Mgr. Jaroslav Šašek, farář
v Plané a kaplan VS ČR v Kynšperku
n.O. – e-mail: sasajara@seznam.cz,
tel. 607 202 127.
Duch Boží
Každé generaci Duch Boží zjevuje
Ježíšovo
evangelium
nově
a
překvapivě. Skrze lidi… Duch Boží
není duchem uniformity. Tak jako
jsou pestré osudy lidí, tak pestrý a
rozmanitý je duch boží při svém díle
v lidských srdcích. Duch Boží se
snaží člověka rozhýbat. Kristův Duch
nevane jen uvnitř našich kostelních
zdí. (Joachim Wanke)

Každému je dán zvláštní projev
Ducha, abychom byli užiteční...
(1 Kor 12,7)

Výlet STP se vydařil
V sobotu 20. července navštívilo 20
členů
našeho
Svazu
tělesně
postižených v ČR o. s. výstavu „Natur
in Tirschenreuth 2013“. Protože areál
výstavy je obohacen velkými vodními
plochami, byla procházka milá i v tom
vedru. Viděli jsme krásné záhony,
zajímavá aranžmá přírodnin, výrobky
z darů přírody, expozice o vodním a
jiném ptactvu, o ochraně životního
prostředí, o zachování pestrosti
živočišných a rostlinných druhů.
V tento den zde také vystupovaly
hudební soubory z celého Bavorska,
celou dobu nás tedy provázely
taneční, džezové i lidové melodie.
Stánky s občerstvením nás lákaly na
každé trase. Zajímavé pro nás bylo
značné množství lidí s různými
handicapy, kteří nezůstali sedět
doma, ale přijeli se, třeba i na vozíku,
podívat.
Po výstavě nám naši partneři z SHG
Tirschenreuth, což je obdoba našeho
Svazu tělesně postižených, s nimiž
spolupracujeme již tři roky, darovali
česky
komentovanou
prohlídku
zajímavostí a pamětihodností města.
Při procházce po městě jsme nemohli
vynechat prohlídku „Domu u rybníka“
s akvárii s velkými živými rybami.
Milovníci
porcelánu
zavzdychali
v muzeu u výstavky výrobků bývalé
zdejší porcelánky, která však již
nepracuje.
Zaujala
nás
také
expozice, věnovaná vztahům mezi
městy Tirschenreuth a Planá.
Byl to příjemný den, nebyli jsme ani
moc utahaní, všichni jsme se dobře
bavili i trochu se poučili, že poznávat
nové věci jde v každém věku i
s nějakými těmi neduhy. Návštěvu
našeho partnerského města a současné výstavy každému doporučujeme.
Zdeňka Anslová

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

Blahopřejeme…
…všem plánským občanům a
občankám, kteří v měsíci červenci t.r.
oslavili svá životní jubilea. Jsou to
paní a pánové Robert Balý, Anna
Beránková, Jaroslav Čečil, Anna
Daudová, Hana Fundová, Zdena
Hanusová, Anna Hejmanová, Alžběta
Hodoušová, Václav Kočí, Štefan
Koleňák, Jan Kroc, Pavel Křížek,
Vlasta Křížová, Božena Sýkorová,
Josef Šoustek, Magdalena Voláková.

Ještě jedna vzpomínka na
p. MUDr. Machače
V nedávných dnech nás, bohužel,
opustil pan primář MUDr. Miroslav
Machač. Jeho odchod nás nutí ke
krátkému zamyšlení o dobách
strávených pod jeho vedením. Řada
z nás nastoupila po ukončení studia
na interní oddělení nemocnice
v Plané, které vedl. Díky jeho
pochopení a lidskosti jsme dokázali
překonat nejisté medicínské začátky.
Svými
obrovskými
znalostmi,
pracovním nasazením i humorem
nám předával svou lásku k interní
medicíně. Mnoho z nás si tento obor
na základě získaných zkušeností
také zamilovalo a pracuje v něm i
nyní. Děkujeme.
Za lékaře bývalého interního oddělení v Plané MUDr. Jana Křístková a
MUDr. Renata Meinlová.

Zemřel pan Vladimír Konrád
Začátkem minulého měsíce byl na
budově plánské radnice vyvěšen
černý prapor. Město tím uctilo
památku pana Vladimíra Konráda,
posledního
předsedy
národního
výboru v Plané, který zemřel ve věku
78 let.
Svou vzpomínku na něj poslal pan
Jan Teplík.
Vzpomínka na předsedu – na
kamaráda
Dne 3.července zemřel pan Vladimír
Konrád, předseda národního výboru
v Plané v letech 1986 –1990. Za
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jeho vedení byla v městě zahájena
výstavba kulturního domu (nedokončeno – dnes provoz dr. Popova) a
výstavba sídliště Bohušova. Jako
předseda národního výboru se po
listopadu 1989 musel vyrovnávat
s celou řadou mnoha problémů, které
přinesla
změna
společenského
systému. To v praxi znamenalo
kooptaci nových lidí z Občanského
fóra do vedení města. Dále šlo o
přerušení výstavby kulturního domu a
sídliště
Bohušova
a
přípravu
komunálních voleb 1990.
Láďu jsem poznal v roce 1986. V té
době jsem ho, jako předsedu,
rozčiloval problematikou obnovení
místní služebny Veřejné bezpečnosti
(policie), s kterou on sám nemohl nic
dělat, protože to bylo rozhodnutí
vyšších míst. Daleko lépe jsem ho
však poznal až po listopadu 1989.
A tak mohu po více než 20 letech
přátelství napsat, že to byl čestný a
poctivý chlap. Čest jeho památce.
Jan Teplík st.

Znaveným krokům popřej klid,
bolesti útěchu…
(Remarque)
Tato slova známého spisovatele nás
upoutala při výběru motta na parte,
ve kterém jsme oznamovali úmrtí
naší blízké příbuzné.
Dožila se vysokého věku a byla
smířena se světem i s bohem. Co jí
však v posledních dnech života
skutečně přinášelo klid i útěchu, byla
péče lékařů a zejména sester
Nemocnice následné péče sv. Anna
v Plané. Od prvního okamžiku nás
zde zaujalo citlivé profesionální
jednání
s
pacienty, neúnavná
průběžná péče a starost i laskavá
slova.
Naši příbuznou jsme do Plané
převezli hlavně proto, abychom jí
mohli být nablízku. Velmi nás
potěšilo, když po krátké zkušenosti
ocenila nemocnici na sv. Anně jako
nesrovnatelnou
s předchozím
zařízením…. a to ve všech směrech.
Proto bychom v tomto článku chtěli
poděkovat všem jejím zaměstnancům.
Chtěli bychom, aby veřejnost věděla,
že Nemocnice následné péče sv.
Anna v Plané je místo, kde se
shledáte s vysokou, ale neodlidštěnou profesionalitou, že je to místo,
kde slova věnovat se pacientům
nejsou pouhou frází.
Zuzana a Dušan Kokaislovi

Informace o plánských
hasičích
První pololetí tohoto roku bylo bohaté
na mnoho událostí. Asi největší
z nich a pro plánskou veřejnost
nejdůležitější byl hasičský ples
pořádaný
na
začátku
února
v kulturním domě v Chodové Plané.
Ples náš sbor organizoval po dlouhé
době poprvé a jeho přípravy zabraly
členům sboru mnoho hodin a úsilí.
Po plese se nám dostalo mnoho
pochval na organizaci, hudbu, ale
také byly připomínky, co bychom
mohli zlepšit.
Nedílnou součástí naší činnosti jsou
závody družstev mladých hasičů.
Naše mladší i starší družstvo se
pravidelně
účastní
závodu
Tachovské ligy v požárním útoku.
V letošním roce se jim daří a
doufáme, že konec sezóny bude
medailový. Obě družstva se ve svých
kategoriích také zúčastnila okresního
kola hry Plamen, kde poměřila své
síly a dovednosti s ostatními mladými
hasiči z okresu. Výsledky byly
uspokojivé.
Mladší
družstvo
vybojovalo 2. místo a starší 4. Všem
závodníkům tak patří velká pochvala.
V kategorii dorostenců jsou naši
závodníci špičkou v okresních i
krajských soutěžích a dokonce nás
reprezentují v celostátních závodech.
V okresním kole se umístila Kateřina
Brůhová na 1. místě a postoupila do
krajského kola. V mužské části se na
okresních závodech skvěle ukázali
Ondřej Miklas (2.místo) a Petr Ansl
mladší (1.místo). Všichni tři tak
dostali možnost reprezentovat náš
okres na krajských závodech. Pilně
proto trénovali a vyplatilo se to. Na
krajských závodech naši závodníci
po urputných bojích opět vybojovali
medaile. Ondra se v kraji umístil na
12. místě, Petr vybojoval druhé a
Kateřina třetí. Je to pro nás velmi
příjemné, neboť Kateřina byla na
krajských
závodech
jedna
z nejmladších a soutěžila na takové
úrovni poprvé. Oba naši medailoví
závodníci pak reprezentovali náš kraj
na celorepublikovém kole, které se
konalo v červenci v Jablonci nad
Nisou. Na svých prvních takto
vrcholných závodech oba shodně
skončili
na
39.
místě.
V kategorii dospělých závodníků se
naše družstvo žen i mužů zúčastnilo
okresního kola v požárním sportu
v Chodové Plané. Obě družstva zde
vyhrála a postoupila do krajského
kola.
Navíc
svým
kolegům

z ostatních sborů skoro vyfoukli i
všechny medaile za běh na 100 m
s překážkami. V kategorii žen bylo
pořadí: 1. Simona Pejšová 2. Petra
Fürstová 3. Kateřina Brůhová,
všechny tři z Plané. V kategorii mužů:
1. Petr Ansl ml. (Planá) 2. Pavel
Prokeš (Halže) 3. Petr Nováček
(Planá).
Obě tato družstva nás reprezentovala
na krajském kole v Klatovech, kde
shodně
obsadila
6.
místo.
Na závěr něco o zásahové jednotce
hasičů. Jsou to ti, kteří vám přijedou
pomoci, když zavoláte na číslo 150.
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Od začátku roku jsme je mohli spatřit
u bezmála 60 zásahů. Jejich náplní je
zachraňování lidských životů a
majetku. Vyjíždějí k dopravním
nehodám,
požárům
ale
také
k zásahům typu technická pomoc
a odstranění nebezpečných stavů.
Právě
takových
výjezdů
bylo
v poslední době díky povodním
nejvíce. Mohli jste je spatřit například
u obchodu Penny a Lidl, kde stavěli
hráz z pytlů s pískem. Všechny tyto
zásahy jsou náročné a tak patří
členům zásahové jednotky velký dík.
Petr Ansl, starosta SDH Planá.
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Plánské služby
nabízejí:
 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
Malířské a lakýrnické
práce, nátěry střech a fasád
a malování schodišť.

Vlastimil Švejda
Telefon
374 794 895, 737 925 664
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Putování za pohádkou

PLÁNSKÝ BIOGRAF

Úterý
USA
KÉ 6.srpna
KULTURNÍ STŘEDISKO
16.30 hodin
vstupné 40 Kč
77 min.
MÉĎA BÉĎA
Do Želéstonského parku už nechodí tolik
lidí jako dřív a obchod tak vázne, proto se
starosta Brown rozhodl park zavřít a
pozemek prodat.

Středa 14.srpna
USA
17.00 hodin
vstupné 40 Kč
97 min.
LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH
Hlavní postavou je mladý soví kluk Soren,
který je okouzlen historkami svého otce
o strážcích Ga’Hoolu - mýtické skupině
okřídlených bojovníků. Ti bojovali proti
zlým Čistým, jak si sami říkají, ve velké
bitvě za záchranu všech druhů sov.

SRPEN 2013

MĚSTS

Úterý 20.srpna
GB/SWE
20.00 hodin
vstupné 70 Kč
86 min.
PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI
Tento
dokumentární
film
vypráví
neuvěřitelný,
ale
pravdivý
příběh
Rodrigueze: největší rockové hvězdy 70.
let, která nebyla. Film byl oceněn
Oscarem
v
kategorii
Nejlepší
dokumentární film roku 2013.

Pondělí 26. srpna
20.00 hodin
vstupné 50 Kč
MAMMA MIA!

Otevřeno: úterý – pátek 14.00 - 16.00
sobota, neděle 14.00 – 17.00

HRAČKY 20.STOLETÍ
S ČÍM SI HRAJÍ (HRÁLY) VAŠE DĚTI JISTĚ
VÍTE, ALE VĚDÍ VAŠE DĚTI,
S ČÍM JSTE SI HRÁLI VY?

Výstava je přístupná od pondělí do
pátku vždy 13.00 – 17.00 hod.
v sále MěKS do 31.srpna
Vstupné - děti 5 Kč a dospělí 10 Kč

109 min.

Idylický řecký ostrov, holka na vdávání,
jedna potrhlá matka, tři potenciální otcové
a
nesmrtelná
ABBA.
Divadelní
muzikálovou show Mamma Mia! vidělo v
osmi různých jazykových verzích přes 30
miliónů lidí.

Výstava plzeňské
výtvarnice
Heleny Vendové
potrvá do 22.srpna 2013.
Otevřeno:
pátek-neděle 15.00-17.00

23. - 25.srpna - Výletnění 2013
(multižánrový festival pořádá Blanka
Borůvková – KOS a Hafan Studio)
Info uvnitř měsíčníku

23.srpna, kostel sv.Petra a Pavla vernisáž výstavy fotografií z poutní
cesty do Santiaga de Compostela
(do 5.9.) Rozšířená otvírací doba!
Út-Ne 15.00-17.00 h.

Příběh Spláchnutýho se odehrává v
ulicích britské metropole a překvapivě
také pod nimi. Jeho hrdinou je
rozmazlený myšák z lepší společnosti
Roddy St. James, který si užívá status
domácího mazlíčka.

USA/GB

Kostel sv.Petra a Pavla

Výstava obrazů Tila Ettla potrvá do
1.9.2013

Úterý 27.srpna
USA/GB
17.00 hodin
vstupné 40 Kč
86 min.
SPLÁCHNUTEJ

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

Výstava fotografií ŠUMAVA
Miroslava Ludvíka je umístěna
v prostorách radnice do 15.září 2013

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
PODZIM 2013
MěKS Planá ve spolupráci
s Fotografickým spolkem vyhlašují
fotografickou soutěž na téma
MOJE MĚSTO A JEHO
ZÁKOUTÍ
Zúčastnit se mohou děti a dospělí
(1. kategorie – děti do 15 let, 2.
kategorie – všichni nad 15 let) - každý
soutěžící může odevzdat max.
3 snímky. Soutěž probíhá od srpna do
října 2013. Uzávěrka soutěže bude
31. 10. 2013. Vaše práce vyhodnotí
odborná porota, na vernisáži v měsíci
listopadu vyhlásíme .vítěze a zahájíme
výstavu. Fotografie zasílejte na email
l.vivodikova@seznam.cz
nebo
přineste fotografie na CD, DVD,
flashdisku do MěKS. Nezapomeňte
na jméno, věk a adresu autora.

CHYSTÁME !
7.září, kostel sv.Petra a Pavla, Galerie ve věži poslední výstavou Jana a Evy Spěváčkových
propojíme dva naše výstavní prostory
Den evropských památek v Plané bude
v letošním roce 14.-15. září
26.září – nová show travesti skupiny
Divoké kočky
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e-mail: planskymesicnik@seznam.cz, tajemnice@muplana.cz
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