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Slovo starostky
Územní plán obce (ÚP) je velmi
podrobným popisem toho, jak bude
uspořádáno její území např. z hlediska
ochrany životního prostředí, rozmístění
průmyslových areálů nebo komunikací či
objektů pro bydlení a služby. Územní
plány tak řeší budoucí podobu veškerých
ploch na území obce.
Územní plán by měla mít každá obec. Jeho
pořízení je však časově i finančně velice
náročnou záležitostí. Naše město má nový
ÚP od roku 2012. Pořizovatelem našeho ÚP
je úřad s rozšířenou působností - Tachov.
Podle stavebního zákona úřad, který územní
plán pořizuje, předkládá zastupitelstvu obce
minimálně jednou za čtyři roky zprávu o
uplatňování územního plánu. Čili zprávu o
tom, jak se územní plán osvědčil a co je
potřeba změnit. Pokud zpráva obsahuje
pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP,
postupuje se dále podobně jako v případě
pořízení nového ÚP. O tom, jestli se bude
připravovat územní plán, rozhoduje obecní
zastupitelstvo.
S ohledem na nutnost reagovat na některé
nové situace rozhodlo Zastupitelstvo města
Planá na svém posledním zasedání

11. března pořídit změnu ÚP. Na dalším
jednání zastupitelstva budou projednány
podklady pro zadání změny, poté
pořizovatel vypracuje návrh, který bude
zveřejněn na úřední desce. Dotčené orgány,
město Planá, pro které je pořizován, a
sousední obce pak mají 30 dnů na podání
stanovisek a připomínek. Připomínky se
vyhodnotí a návrh se popřípadě podle nich
upraví. Takto upravený návrh posuzuje
krajský úřad. Nakonec probíhá veřejné
projednání, které se oznamuje veřejnou
vyhláškou.
Při pořizování nového ÚP i při jeho změně
má veřejnost možnost podávat námitky a
připomínky. Námitku může podávat jen
dotčený vlastník a zástupce veřejnosti.
Připomínku může podat každý občan.
Námitky i připomínky se mohou podávat
před veřejným projednáním a potom
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání. Především vlastníci pozemků v
dotčeném území by měli celý tento proces
ve vlastním zájmu sledovat.

Výstavní sezónu tohoto roku v Galerii ve
věži v Plané zahájí 25. dubna Václav
Malina.
Uznávaný malíř, zanícený propagátor
výtvarného umění a také dlouholetý ředitel
Západočeské galerie v Plzni, vystaví v naší
galerii kolekci obrazů na téma „les“.
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Plánská galerie letos oslaví 20 let
Městská galerie v Plané letos oslaví 20 let.
Byla otevřena 28. července 1995 ve věži
kostela Nanebevzetí Panny Marie po její
rozsáhlé rekonstrukci.
V letošním roce rozšiřujeme otvírací dobu
galerie, a to takto:
Pondělky vždy zavřeno, úterý až neděle od
14 do 17 hodin, v červenci a srpnu od 13 do
17 hodin.
Pokud nenastane neplánovaná změna,
můžete se těšit na tyto výstavy:
25. 4. Václav Malina
30. 5. Lukáš Miffek
4. 7. Václav Sika
29. 8. Antonín Střížek
(Milena Nová,
vedoucí Městského kulturního střediska)
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Václav Malina: V lese

Odstávky elektřiny

Vernisáž výstavy se koná
v sobotu
25. dubna od 17 hodin za přítomnosti
autora. Výstava potrvá do 27. května.
Na výstavu vás zve Městské kulturní
středisko v Plané.

Městský úřad Planá informuje, že seznam
plánovaných odstávek elektřiny je k
dispozici
na
webových
stránkách
www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Přehled by se mohl hodit všem, kteří
připravují nějakou investici, výstavbu nebo
veřejnou akci.

(Dušan Kokaisl, kurátor výstavy)

(Městský úřad Planá)
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I smrt je součástí života - smuteční síň projde rekonstrukcí
V dnešní společnosti je skoro povinností
být mladý, zdravý, šťastný a úspěšný.
Smrt, a vše s ní spojené, si připouští jen
málo lidí. Přitom se to týká opravdu
každého z nás. Všichni umřeme. Smrt
jako by byla jedním z posledních tabu
naší
společnosti.
Oproti
nedávné
minulosti ubývá i pohřebních obřadů.
Pro vyrovnání se a smíření se smrtí blízkého
člověka jsou však truchlící rituály velmi
důležité. U nás v Plané mají pozůstalí
možnost se rozloučit se svými blízkými buď
v kostele, nebo ve smuteční síni vedle
městského hřbitova.
Smuteční síň byla postavena v šedesátých
letech minulého století. O dvacet let později
prošla rekonstrukcí, ale její stav je v
poslední době dosti tristní. Proto v minulém
volebním období zastupitelé rozhodli
prostřednictvím architektonické soutěže
zadat projekt modernizace této významné
stavby. Ke konci roku 2014 byla konečně na
světě kompletní projektová dokumentace.
V krátkosti se pokusím projekt rekonstrukce
popsat. Řečeno slovy autorky projektu:
„Architektonická
interpretace
objektu
smuteční síně by měla poskytovat uklidnění,
být jasně čitelná, neměla by na sebe strhávat
pozornost.“
V rámci modernizace bude odstraněno
stávající zastřešení a nahrazeno novým
zastřešením jak vyšší části samotné
smuteční síně, tak nižší části celého zázemí.
Hmota hlavního sálu v centru tak bude
vystupovat nad nižší střechu okolo, a

Vizualizace vítězného projektu přestavby smuteční síně.
AUTORKA: Hana Ryšavá
vytvářet tedy dominantu celé budovy. Na hlavního sálu a místnosti pro vystavení
jihozápadní straně (směrem k parkovišti) je zesnulého budou obloženy velkoplošným
navržena přístavba foyer, které bude opticky dřevěným dýhovaným obkladem z javoru
propojeno jak s exteriérem parku, nebo břízy. Celá stavba je řešena jako
obklopujícího smuteční síň, tak s prostorem bezbariérová. Počátkem tohoto roku
hlavního sálu. Na severovýchodní straně proběhlo výběrové řízení na dodavatelskou
objektu obklopuje hlavní sál zázemí firmu a 1. dubna by se měla stavba
nezbytné pro chod smuteční síně. Hlavní sál rozběhnout. Hotovo by mělo být 31. října.
bude vnořen do středu celé budovy a stane Z výše uvedeného vyplývá, že naše
smuteční síň bude od 1. dubna na půl roku
se tak jejím hlavním těžištěm.
Na foyer navazuje mimo hlavního sálu také uzavřena. Místní pohřební služby jistě
prostor pro vystavení zesnulého, toalety pro pozůstalým při sjednávání pohřbu nabídnou
smuteční hosty a vstup do administrativního pro smuteční obřad nějakou jinou
zázemí objektu. Zde bude umístěna alternativu, zřejmě Stříbro či Mariánské
technologie pro uložení zesnulých, sklady, Lázně.
(Pavel Nutil, místostarosta)
technická místnost a kancelář. Vnitřní stěny

Hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Plzeňským krajem
AUTOR ČLÁNKU: Josef Švarcbek
(zastupitel Plzeňského kraje)
Hospodaření zdravotnických zařízení
zřizovaných Plzeňským krajem (PK) a
mzdový vývoj v letech 2006 – 2014 v
těchto zařízeních.
Plzeňský kraj zřizuje:
4 nemocnice akutní péče a.s.
(Klatovy, Domažlice, Stod, Rokycany)
2 nemocnice léčby dlouhodobě nemocných
LDN s.r.o. (Horažďovice, Planá)
1 Zdravotní záchrannou službu PK p.o.
Finanční výnosy těchto zařízení:
V roce 2006 činily finanční výnosy těchto
zařízení 908 mil. Kč, převážně od
zdravotních pojišťoven (ZP).
V roce 2014 činily finanční výnosy těchto
zařízení 1.192 mil. Kč, převážně od ZP.
Výnosy v porovnání 2014: 2006 vzrostly o
31,2 %, což při inflaci +20 % reálně činilo
nárůst 11,2 %
Finanční náklady těchto zařízení:
V roce 2006 činily finanční náklady v těchto
zařízeních 1.074 mil. Kč.
V roce 2014 činily finanční náklady v těchto
zařízeních 1.778 mil. Kč.
Náklady v porovnání 2014: 2006 vzrostly o
65,5 %, což při inflaci +20 % reálně činilo
nárůst 45,5 %.

Výsledky hospodaření těchto zařízení:
V roce 2006 činila ztráta hospodaření v
těchto zařízeních 157 mil. Kč, což činilo
18,3 % k vlastním výnosům.
V roce 2014 činila však ztráta v těchto
zařízeních již 586 mil. Kč, což činilo 49,1 %
k vlastním výnosům.
Mzdový vývoj v těchto zařízeních:
V roce 2006 činily osobní náklady (vč.
odvodů) v těchto zařízeních 638 mil. Kč,
což k vlastním výnosům činilo 70 %.
V roce 2014 činily osobní náklady (vč.
odvodů) v těchto zařízeních již 1.136 mil.
Kč, což činilo již 95 % k vlastním výnosům.
Mzdový vývoj u lékařů:
V roce 2006 činila průměrná hrubá mzda
lékaře v těchto zařízeních 40 tisíc Kč. V
roce 2014 činila průměrná hrubá mzda
lékaře v těchto zařízeních 70 tisíc Kč, což
znamená 75% nárůst a při inflaci +20 % i
reálný růst mezd o 55 %.
Mezi jednotlivými zařízeními jsou však
značné rozdíly. Nejvyšší mzdy mají lékaři u
Zdravotní záchranné služby (ZZS) PK a v
domažlické a horažďovické nemocnici, kde
tyto mzdy průměrně převyšují 75 tisíc Kč.
Naopak nejnižší mzdy mají lékaři v LDN
Planá a v rokycanské a stodské nemocnici,
kde průměrná mzda je pod 65 tisíc Kč.
Mzdový
vývoj
u
středního

zdravotnického personálu:
V roce 2006 činila průměrná hrubá mzda
tohoto personálu 18 tisíc Kč.
V roce 2014 činila průměrná hrubá mzda
tohoto personálu 27 tisíc Kč, což znamená
50% nárůst a při inflaci +20% i reálný růst
mezd o 30 %.
Mezi jednotlivými zařízeními jsou však
značné rozdíly. Nejvyšší mzdy mají
zdravotní sestry a střední zdravotnický
personál u ZZS PK, naopak nejnižší v
rokycanské nemocnici.
Finanční podíl Plzeňského kraje na
dorovnání ztráty hospodaření:
Plzeňský kraj si je vědom odpovědnosti za
stav a kvalitu poskytovaných služeb ve
zdravotnictví
v
organizacích
jím
zřizovaných. Z výše uvedeného rozboru
jasně vyplývá, že jednotlivé nemocnice ani
Zdravotní záchranná služba by bez finanční
pomoci nebyly schopny existence, či by
musely výrazně omezit poskytované služby.
Nemocnicím kraj pomáhá prostřednictvím
tzv. služby obecně hospodářského zájmu
(SOHZ) a Zdravotní záchranné službě PK
formou účelové dotace. Tato finanční
pomoc však v posledních létech převyšuje
únosnou mez.
POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU NA STR. 7

SPOLKY & AKTIVITY | 3

Plánský měsíčník 4/2015

Plánská organizace STP měla členskou schůzi

Kam s jarním prořezem?

Dne 26. února se uskutečnila členská
schůze plánské organizace Svazu tělesně
postižených (STP) v ČR. Konala se jako i
v minulých letech ve školní jídelně
základní školy.
Na schůzi byla shrnuta činnost organizace v
loňském roce včetně hospodaření a byl
představen plán akcí na rok letošní,
samozřejmě včetně rozpočtu.
Schůze se zúčastnila i starostka města
Martina Němečková. Ta informovala členy
o některých důležitých úkolech, které
vedení města řeší, např. zajištění zdravotní
péče o plánské občany. Jsme rádi, že i v
letošním roce je v rámci rozpočtu města
vyčleněna významná částka jako příspěvek
na činnost plánské organizace Svazu tělesně
postižených. Letos bude ovšem s ohledem
na nové předpisy, které vyžadují splnění
řady formalit, vyplacena později než v
předchozích letech. Díky finanční podpoře
města může organizace požadovat od svých
členů za dopravu při výletech částku
přijatelnou i pro ty sociálně slabší.
Schůzi také navštívila paní Růžena
Typovská,
předsedkyně
tachovské
organizace,
a
paní
Jiřina
Hrubá,
předsedkyně organizace stříbrské, které
informovaly o činnosti svých organizací.
Potěšující je, že se rozvíjí spolupráce s
uvedenými partnerskými organizacemi.
O náladu se při akci postaral harmonikář
pan Zdeněk Šujan.
V loňském roce byl program organizace
bohatý. Byly uspořádány čtyři zajímavé
poznávací výlety: do Litoměřic a Budyně
nad Ohří; na Andělskou horu do Valče a
Žlutic; do Regensburgu a konečně do
Tirschenreuthu. Uskutečnily se také
návštěvy divadelních představení v Plzni a v
Praze, např. představení Divotvorný hrnec v

Jaro se blíží a organizace Plánské služby
nabízí občanům města a přilehlých obcí
bezplatný odvoz a likvidaci větví z
jarního prořezu.
„Aby nedocházelo k hromadění větví na
obecních pozemcích, lidé musejí nejprve
kontaktovat vedení technických služeb, kdy
a kde budou větve shromážděné,“
vysvětluje jednatel společnosti David
Draský. „Po následné domluvě termínu si je
z daného místa vyzvedneme a odvezeme.“
Kontakt na vedení technických služeb je
374 798 438 nebo na mobilní telefony 604
152 971 či 604 898 438.
Zima také způsobila problémy na místních
komunikacích. „Na začátku dubna začneme
pracovat na opravách výtluků ve městě i v
okolních obcích. Těšíme se, že na výmoly a
díry v komunikacích použijeme novou
technologií oprav,“ prozrazuje jednatel.
Od dubna do konce října bude přerušen
provoz smuteční síně v Plané. „My jako
správci hřbitova však můžeme potvrdit, že
ohledně hřbitova se nic nemění a provoz a
údržba
hřbitova
bude
probíhat
v
nezměněném režimu, navíc s lepším
vybavením a technologií údržby,“ ujišťuje
David Draský.
(red)

Novém divadle v Plzni. Tradicí se staly
výlety za zábavou do restaurace Na Spilce v
Plzni a do restaurace Vlčák v Černošíně a
také turnaje v bowlingu.
Plánská organizace udržuje živé kontakty s
partnerskou organizací v Tirschenreuthu.
Naši členové se na její pozvání zúčastnili v
únoru masopustu a v prosinci vánočních
akcí. Jako již v předcházejících letech si
členové obou organizací změřili síly v
bowlingu.
K utužení zdraví slouží tělesně postiženým
rekondiční pobyty. V loňském roce se
členové plánské organizace zúčastnili
pobytu v Sezimově ústí, v Hrádku u Sušice
a v Mariánských Lázních.
Plánská organizace se také snaží udržovat
kontakty i s těmi členy, kteří se pro svůj
zdravotní stav nemohou zúčastňovat jejích
akcí, a to formou návštěv a dárků při
jubileích a o vánocích.
Na příští rok se opět plánují výlety, a to v
rámci naší republiky a také do SRN. Opět se
budou členové bavit na Spilce a ve Vlčáku,
hrát bowling, jezdit do divadla a
samozřejmě se setkávat s partnerskou
organizací v Tirschenreuthu. Konkrétní
plánované akce budou členům včas sděleny.
Zajímavým bodem programu je Českoněmecká kuchařka, do které dodají recepty
členové plánské organizace a členové
organizace
z Tirschenreuthu
včetně
fotografií svých výtvorů.
Za to, že plánská organizace Svazu tělesně
postižených je tak aktivní, je třeba
poděkovat jejímu výboru, především
předsedovi panu Josefu Anslovi.
(Karel Vrzala,
člen plánské organizace STP)

Zahrádkáři bilancovali uplynulý rok
V sobotu 21. února se konala bilanční
schůze Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu (ZO ČZS) Planá v
jídelně plánské základní školy. Z téměř
stočlenné základny se sešla skoro
polovina
aktivních
plánských
zahrádkářů.
Úvodní slovo měl předseda ZO ČZS Jiří
Ťupa, který přivítal všechny přítomné. Dále
přednesl zprávu o činnosti za rok 2014, kde
zhodnotil, že cíle a stanovené úkoly byly
splněny.
Vyzdvihl aktivitu místních zahrádkářů v
aktivní účasti na okresní výstavě květin,
zeleniny a ovoce v Tachově, kde dvě členky
naší ZO ČZS získaly ocenění za vystavené
výpěstky. Jednalo se o Anežku Boudovou a
Marii Dvořákovou ze zahrádkářské osady
Svornost – kolekce různých odrůd jablek.
Na podzim loňského roku dále výbor
zabezpečil provoz místní moštárny, o kterou
byl vzhledem k dobré úrodě jablek veliký
zájem. Celkem bylo zpracováno přes 15
tisíc kilogramů ovoce a zmoštováno více

než 11 tisíc litrů čerstvého moštu.
Na jednání bylo předáno republikové
vyznamenání ČZS – stříbrná medaile
Anežce Boudové, a dále čestné uznání ČZS
Ladislavu Němečkovi. Je nám velice líto, že
předání výše uvedených vyznamenání se
nezúčastnil žádný zástupce Územního
sdružení ČZS v Tachově, přestože byli včas
pozváni.
Po přestávce a občerstvení následovala
odborná část jednání, kde se pro zájemce
uskutečnila přednáška lektorů ČZS k
pěstování bobulovin.
ZO ČZS v Plané se v letošním roce zúčastní
výstav pořádaných ČZS, připraví a
zabezpečí další sezónu v místní moštárně,
dále bude podporovat činnost ve svých
zahrádkářských osadách Plzeňská a
Svornost.
(Jiří Smrčka, člen Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Planá)

Plánská padesátka: 25. 4.
Klub českých turistů při Tělovýchovné
jednotě Sokol Planá pořádá v sobotu
25. dubna 2015 již 43. ročník tradičního
pochodu Plánská padesátka. Start pro
všechny trasy je u základní školy Na
Valech.
- Trasy pro pěší (start 7.00 – 10.00):
10 km, 20 km, 30 km, 50 km
- Cyklotrasy (start 8.00 – 12.00):
35 km, 50 km
- Toulavý kočárek (start 10.00 – 12.00):
Na minitrase možnost zakoupení a opékání
vuřtů.
Startovné: 20 Kč minitrasa 10 Kč
Cíl otevřen do 19.00 hod.
Informace: Karel Kašpar, tel. 739 578 951
e-mail: karelkaspar46@seznam.cz
(Karel Kašpar, předseda TJ Sokol Planá)

Loni se Plánské padesátky účastnilo přes
1600 lidí.
FOTO: Karel Kašpar
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První dáma České republiky navštívila plánský Dětský domov Čtyřlístek
Ve středu 4. března navštívila plánský
Dětský domov (DD) Čtyřlístek manželka
prezidenta republiky Ivana Zemanová.
„Přípravy na návštěvu první dámy České
republiky byly ve znamení velkého úklidu a
nacvičování vystoupení, abychom mohli
vzácné návštěvě ukázat, co umíme,“ vypráví
Lenka Kompánková, zástupkyně ředitele
DD Čtyřlístek. „Nacvičili jsme písničky s
hudebním doprovodem a věříme, že se paní
Zemanové i ostatním přítomným naše
vystoupení líbilo.“
Paní Zemanová přijela spolu s manželkou
hejtmana Plzeňského kraje Petrou Šlajsovou
a dalším početným doprovodem. „Po
příjezdu je přivítal náš ředitel Jiří Kotschy a
poté následovalo posezení návštěvy s
vedením domova. Následně paní Zemanová
absolvovala prohlídku našeho domova a
setkala se i se skupinou nezletilých matek.
Pěveckým vystoupením byla její návštěva
ukončena,“ popisuje zástupkyně.
Návštěva první dámy si samozřejmě

vyžádala řadu opatření. „Policie hlídala
příjezdové cesty do našeho domova již
dlouhou dobu před příjezdem paní
prezidentové a ochranka procházela budovu
také dlouho předtím, než paní Zemanová
přijela osobně,“ vzpomíná.
A jaké dojmy manželka pana prezidenta v
domově zanechala? „Paní Zemanová byla
velmi milá a přinesla nám také dárky –

Přeshraniční spolupráce

Žáci základní umělecké školy sklízejí úspěchy

Po několika společných akcích v loňském
roce pokračuje i letos spolupráce
Středního odborného učiliště Planá a
odborné školy Berufschule Wiesau.
Poslední velkou akcí bylo česko-bavorské
„vánočnění“
v
podobě
třídenního
gastronomického workshopu nazvaného
Vánoce v Bavorsku, Vánoce v Čechách
2014. Při něm se žáci a učitelé z Wiesau
seznámili i s památkami a pozoruhodnostmi
Plané, stejně jako s budovou SOU. „Velkým
potěšením pro nás bylo uznání od
německých žáků, že máme hezké a příjemné
třídy,
vesele
barevně
vymalované,“
vzpomíná učitelka odborného výcviku
Ladislava Petříková, která se na přípravě a
průběhu celé akce podílela, a pokračuje:
„Historická budova naší školy prošla
zdařilou sanací a například také školní
kuchyně, která slouží pro odborný výcvik, je
špičkově vybavená.“
Na jaro tohoto roku učiliště plánuje
třístrannou akci – a to mezi žáky z Plané, z
partnerské školy ve Wiesau a také jejich
partnerské školy z Mexika. Žáci by měli
vedle typické gastronomie připravit také
kulturní program na plánském stadionu tak,
aby se jej mohla zúčastnit i široká veřejnost.
„Chceme ve společných akcích nadále
pokračovat, a poukázat tak na význam
našeho partnerství pro region i tím, že
obohatíme také občany našich měst o nové
zkušenosti,“ řekl učitel odborného výcviku z
Wiesau Markus Schultes.
Absolventi plánského SOU se podle slov
ředitele školy budou moci pochlubit
mezinárodními zkušenostmi v mnoha
výučních oborech. „Pro naše pečovatelky se
totiž plánuje spolupráce s belgickým
Domovem pro postižené v Schoondehage,
která začne již v příštím školním roce,“
prozrazuje ředitel Josef Mára.
(Vladimír Kasík, učitel SOU)

Návštěva z Hradu poctila dětský domov svou návštěvou poprvé. FOTO: Lenka Kompánková

Od 16. do 18. února se konala okresní
kola soutěží Základních uměleckých škol
(ZUŠ). Celé tři dny soutěžilo celkem 71
žáků ze ZUŠ Bezdružice, Stříbra,
Tachova a Plané. Porota vybrala 25
nejlepších, kteří se zúčastní krajského
kola soutěže. Ze ZUŠ Planá nakonec
postupuje 12 žáků.
V pondělí 16. února soutěžili v ZUŠ Stříbro
zpěváci, v úterý 17. února byli v ZUŠ
Tachov na řadě hráči na žesťové nástroje a
poslední kolo soutěže, zaměřené na hru na
dřevěné dechové nástroje, se konalo v ZUŠ
Planá ve středu 18. února.
„Naši mladí muzikanti dosáhli vynikajícího
úspěchu,“ hodnotí výsledky okresních kol
soutěže ředitel ZUŠ Planá Miroslav
Koranda. „Absolutní vítězkou okresního
kola soutěže ve zpěvu se stala naše žákyně
Adéla Gašparovičová, další velký úspěch s
postupem zaznamenal Radek Pecka a Klára
Balážová. Ve hře na žesťové nástroje jsme
obhájili jedno postupové místo díky
Ondřejovi Ottovi. V kategorii dřevěných
dechových nástrojů postoupilo osm žáků.
Nejsilnějším nástrojem, ačkoli co do
velikosti je právě tím nejmenším, se
projevila právě zobcová flétna a bravurnost
jejího ovládání předvedli Barbora Novotná,
Adéla Agnes
Zapletalová,
Natálie
Krištofová, Marek Čepičan, Kamila
Trkovská a Josef Zivčák. Za příčné flétny
bodovala
Barbora Vršková. Všichni
postupují do krajského kola,“ dodává.
Absolutním vítězem okresního kola soutěže
ve hře na dřevěné dechové nástroje se stal
Daniel Šatra. „Jeho výkon ve hře na
saxofon porota posoudila jednoznačně jako
profesionální a od všech porotců získal
maximální počet bodů,“ říká ředitel.
Mimořádné ocenění za skvělé akordeonové,
klavírní a bicí doprovody soutěžících si

knihy o Pražském hradu. I my jsme předali
dárky, které jsme sami vyrobili. Potěšilo
nás, když si první dáma všimla, že
háčkované pouzdro na mobil ladí s jejím
kostýmem, což jsme samozřejmě předem
nemohli naplánovat. Z návštěvy jsme měli
velmi dobrý pocit a věříme, že i manželce
pana prezidenta se u nás líbilo,“ dodává
Lenka Kompánková.
(red)

Nejvíce postupujících měla ZUŠ Planá mezi
hráči na zobcovou flétnu.
FOTO: Miroslav Koranda
odnesl učitel ZUŠ Planá Ladislav Pohořelý.
„Také naši malíři nechtěli zůstat pozadu, a
přihlásili se do výtvarné soutěže s názvem
U nás na západě,“ informuje ředitel ZUŠ.
„Na vernisáž do Senátu PČR v Praze byly
pozvány Natálie Seligerová, Markéta
Pajerová, Adélka Stodolová a Kateřina
Šteflová. Jejich výkresy byly totiž oceněny
mezi nejlepšími,“ vysvětluje.
„Právem tak patří velké poděkování za
reprezentaci školy a za šíření dobrého
jména města Planá nejen všem zúčastněným
žákům, ale i jejich pedagogům,“ zdůrazňuje
Miroslav Koranda. „Rád bych poděkoval již
zmiňovanému Ladislavu Pohořelému, dále
paní učitelce zpěvu Kristýně Radačovské,
paní učitelce příčné a zobcové flétny Evě
Hrabákové, paní učitelce na zobcovou
flétnu Soně Lašákové, paní učitelce na
saxofon, klarinet a zobcovou flétnu Marii
Kuzmiakové, panu učiteli na trubku Josefu
Koreisovi, dále Vlastě Andršové, učitelce
výtvarného oboru a Janě Vokaté, učitelce
klavíru a varhan, která mladé sólisty
doprovázela. Jsem rád, že se věhlas naší
školy, prezentovaný mladou generací
budoucích umělců, šíří za hranice okresu.
Nezbývá, než držet palce, aby se žákům
jejich snaha v krajském kole zúročila,“
dodává s úsměvem.
(red)
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Plánský oddíl lyžování i letos uspořádal tradiční kurzy
Oddíl lyžování Tělovýchovné jednoty
Sokol Planá snad ani nespočítá,
pokolikáté už pořádá pro žáky plánských
škol pravidelné lyžařské kursy. V lednu a
v únoru, sobotu co sobotu, jede autobus
plný dětí za sněhem.
Bývaly doby, kdy cílem tohoto autobusu byl
Boží Dar v Krušných horách. Někdy se
jezdilo na Šumavu či blízkou Přimdu. V
posledních letech se natrvalo stal
domovskou
základnou
nejmenších
lyžařských adeptů z Plané areál Velfink na
Perninku.
Už si tam zimu bez „plánských“ ani
nedovedou představit. Autobus má na
parkovišti své vyhrazené místo. Družstva v
červených, žlutých, bílých a modrých
vestičkách tam zná takřka každý. Nejmenší
a ti, kteří stojí na lyžích poprvé, mají
vestičky červené. To je pádů, vstávání a
slziček, když se nedaří, ale vždy je po ruce

cvičitelka, která jim pomůže na lyže a vede
jejich první lyžařské krůčky. Na posledním,
šestém zájezdu však už bravurně zvládnou
závodní slalomovou trať, a příští rok
postoupí do družstva žlutých, potom do
bílých a skončí v modrých.
Někdy se sněhové podmínky nevydaří a
šest zájezdů se neuskuteční. Letošní zima
nám však přála a vše proběhlo podle
scénáře, včetně
závodů ve slalomu a
závěrečného maškarního reje na sněhu.
Těch roků, kdy z Plané vyjíždí autobus plný
malých lyžařů, je více než třicet a kolik dětí
dostalo lyžařské základy, nikdo neví. Dnes
už vodí k autobusu své ratolesti rodiče,
kteří vzpomínají, jak oni jezdili v červených
vestičkách. V počátcích se jezdilo autobusy,
které dnes vidíte v muzeu, mnohokrát se
stalo, že autobus stávkoval nebo zapadl v
závějích. Dnes už je to komfort, pohodlné
autobusy, pohodlné cesty, doba se mění.

Co se však nemění, jsou lyžařští instruktoři;
většina jich stála u zrodu této plánské
lyžařské školičky. A také řidiči, tedy alespoň
jejich jména. V našem lyžařském pravěku
řídil autobus pan Volf. Jeho úlohu převzal
syn Pavel Volf a dnes se střídá se svým
potomkem Petrem. Až na výjimky se dá říci,
že za volantem autobusu seděl vždy
příslušník rodiny Volfů. Přáním všech je,
aby příští rok bylo zase dost sněhu.
(Miloslav Antropius, člen oddílu)

Děti si lyžařskou školičku na Perninku užily.

Příměstské tábory nabízejí dětem řadu zážitků

Knihovna informuje

Dům dětí a mládeže (DDM) při Základní
škole
Planá
pořádal
o
jarních
prázdninách příměstský tábor s pestrým
programem. Žáci navštívili plzeňskou
Techmánii, zaplavali si v Aquaparku ve
Františkových Lázních, zabruslili v
Mariánských Lázních, zkusili si práci s
keramickou hlínou a smaltování v
„domečku“ v Plané. Děti také navštívily
kino, kde zhlédly novou pohádku Zloba –
Královna černé magie.
Příměstský tábor je také připravený na
velikonoční prázdniny. Ve čtvrtek 2. dubna
se koná výlet do Západočeského muzea v
Plzni na výstavu Trnkova zahrada.
„Originální expozice kombinuje instalace na
pomezí divadla, výstavy a animovaného
filmu,“ prozrazuje Miroslava Vlášková,
vedoucí DDM. Projekce se promítají na

VELIKONOČNÍ
DEKORACE
Městské
kulturní
středisko – knihovna,
oddělení pro děti, zve
všechny šikovné děti na velikonční dílnu,
kde si mohou i se svými rodiči vyrobit
pěkné dekorace.

stěny, na strop, na zem, ve skříni, dokonce i
v hlavě trpaslíka. Kromě samotné výstavy
se děti zúčastní také doprovodného
programu Zdivočelá zahrada v Ateliéru v
suterénu Západočeského muzea, kde se
setkají s Trnkovými ilustracemi v životní
velikosti a také se samotnou knihou
Zahrada,“ popisuje.
V pátek 3. dubna děti zamíří na rozhlednu
na vrchu Vysoká u Tachova, která byla
zpřístupněna veřejnosti v září minulého
roku. „Doufáme, že nám vyjde počasí a
dopřeje nám spoustu krásných pohledů do
jarní krajiny,“ uvedla Miroslava Vlášková.
Během měsíce dubna bude také zveřejněn
program na letní prázdniny. „Počet míst je
omezený a je potřeba se přijít přihlásit
včas,“ dodává vedoucí.
(red)

Kde?
Oddělení pro děti
Kdy?
Středa 1. dubna 2015
V kolik? 13.00 – 17.00 hodin
S sebou potřebujete jen šikovné ruce a
dobrou náladu.
POHÁDKOVÝ DESETIBOJ
Městské kulturní středisko – knihovna,
oddělení pro děti, vyhlašuje pohádkový
desetiboj Poznáš, z jaké knihy je ukázka?
Celá soutěž bude probíhat po dobu 10
týdnů. Začneme
13. dubna 2015
a
skončíme 22. června 2015. Každý týden
budou mít soutěžící za úkol poznat podle
krátké ukázky pohádkovou knihu.
Dostanou několik doplňujících otázek, které
se jí týkají. Za správné odpovědi budou
sbírat body; a ty pak rozhodnou o vítězi
Pohádkového
desetiboje.
Vyhlášení
nejlepších se uskuteční v pátek 26. června.
Výherci dostanou pěknou knížku na
prázdniny.
ODPOLEDNE S POHÁDKOU
Městské kulturní středisko – knihovna
Planá zve malé posluchače na Odpoledne
s pohádkou nazvané Čtení pod veverčím
stromem.
Kde?
Oddělení pro děti
Kdy?
Úterý 14. dubna 2015
V kolik? V 16.30 hodin
.

Děti navštívily v průběhu příměstského tábora také Františkovy Lázně.
FOTO: Miroslava Vlášková

.

(Ivana Vasuková, Městská knihovna)
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Pálení čarodějnic
Městské kulturní středisko (MěKS)
pořádá v posledním dubnovém dni 30. 4.
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
(DDM) při Základní škole Planá tradiční
akci Pálení čarodějnic na koupališti v
Plané.
V 17.30 vychází průvod čarodějnic od
DDM. Na koupališti budou připraveny
soutěže pro děti, zvolíme nejkrásnější malou
čarodějnici, zazpívají nám plánské Rebelky,
podpálíme oheň a upálíme čarodějnici. K
tanci a poslechu bude hrát DM Band.
Nebude samozřejmě chybět občerstvení.
Akci ukončíme cca ve 22 hodin. Vstupné
platí pouze dospělí.
(Milena Nová, vedoucí MěKS)

Veřejná diskuse
Přijďte říci svůj názor, co podniknout se
zaniklými obcemi v pohraničí. V pátek
24. dubna od 14 – 19 hod. a v sobotu
25. dubna od 9 – 14 hod v Plané budou
mít všichni zájemci jedinečnou možnost
zajímavým způsobem vyjádřit svůj názor,
jak naložit se zaniklými obcemi v českoněmeckém pohraničí.
Příhraniční oblast, označovaná jako Sudety,
je stále živou a bolavou vzpomínkou na
historické poválečné události. Nezacelená
rána česko-německých dějin je v těchto
místech stále vidět. Někdejší kulturní
krajina se na mnoha místech proměnila v
divočinu, hustota zalidnění klesla oproti
meziválečné době zhruba na polovinu a
zanikly stovky vesnic i městeček. Stále se
ale vynořuje otázka, co s tím.
Nechat být? Zachovat? Obnovit? To jsou
právě tři otázky, které budou položeny v
rámci putovního setkání, na které jsou
všichni zváni, aby přišli říci svůj názor, co
se zaniklými vesnicemi podniknout do
budoucna. Vyjádřit by jste se měli právě vy,
obyvatelé míst, kterých se tato problematika
týká.
Součástí setkání, které se uskuteční na
Náměstí Svobody – Autobus 2015, bude
výstava nazvaná Obnova krajiny českoněmeckého pohraničí na příkladu obce
Výškovice, která je součástí projektu, který
se snaží najít řešení pro zaniklé obce
českého pohraničí právě na konkrétním
příkladu vesnice Výškovice nedaleko
Chodové Plané. Vedle výstavy budou k
dispozici pro účastníky tři různě barevné
vlajky, na kterých budou zobrazeny tři
stěžejní otázky: Nechat být? Zachovat?
Obnovit? Každý, kdo přijde, si může vybrat
vlajku se „svou“ odpovědí, připsat k ní svůj
názor a zavěsit.
Setkání probíhá v několika městech
Plzeňského kraje a všechny názory pak
budou společně vystaveny 16. května přímo
v obci Výškovice.
Těšíme se na viděnou a jsme zvědaví na váš
názor!
(Klára Salzmann,
krajinářská architektka, autorka projektu)
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Na Konstantinolázeňsku uvítají jaro
Pro loňský velký úspěch se chystají místní
obyvatelé a příznivci regionu v letošním
roce opět přivítat příchod jara Oslavami
jara na Konstantinolázeňsku. Akce se
bude konat o velikonoční neděli 5. dubna.
Součástí bude III. ročník Pochodu za
mašinkou do Bezdružic, který je určen
především rodinám s dětmi.
Sezónu zahájí také Železniční muzeum v
Bezdružicích, kde se na místním nádraží
budou péct špekáčky a soutěžit v
netradičních disciplínách.
Velikonoce si připomenou i na Dvoře
Krasíkov slavnostním vyvedením malých
kůzlátek po zimě do výběhů a bohatým
kulturním programem.
Místa konání akcí propojí mimořádná
autobusová linka Krasíkovského expresu,
která navazuje na přímé vlaky Plzeň –
Bezdružice tak, aby mohli návštěvníci

maximálně využívat veřejnou dopravu.
Oslavy jara na Konstantinolázeňsku pořádá
spolek Plzeňská dráha, Společnost pro
veřejnou dopravu, Škoda bus klub a Dvůr
Krasíkov.
Podporu akce poskytl hypermarket Globus
Chotíkov, Wellness centrum Konstantin,
České dráhy a.s., město Bezdružice, MAS
Český Západ – Místní partnerství.
(Libuše Sittová, Dvůr Krasíkov)

Pietní manifestace u památníku Pístov
Český svaz bojovníků za svobodu, Město
Planá, Tachov a Městys Chodová Planá
vás srdečně zvou na pietní manifestaci u
památníku Pístov, která se koná v neděli
26. dubna v 10 hodin.
Zveme všechny, kteří chtějí vzdát úctu
nevinným obětem boje za svobodu. Oběti
války nesmí být zapomenuty. Uctěte
památku 68 obětí fašismu pohřbených na

Pístově a 980 obětí fašismu na celém
Tachovsku květinou.
Zvláštní autobus vyjede v 8.55 hodin z
Tachova z autobusového nádraží. Další
zastávka je v 9.20 hodin na autobusovém
nádraží v Plané a v 9.30 na autobusové
zastávce v Chodové Plané.
(Český svaz bojovníků za svobodu)
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Plánská struna v červnu
Městské kulturní středisko chystá na
sobotu 20. června již 18. ročník
multižánrového
hudebního
festivalu
Plánská struna. Akce se uskuteční jako
tradičně na koupališti.
„V letošním roce nám přislíbily účast
hudebně velmi zajímavé kapely, například
česko-britská formace Poitín s tradiční
irskou hudbou nebo stylová kapela
St. Johnny a jejich syrové blues, chybět
samozřejmě nebudou ani žánry jako country
či rock,“ prozrazuje jeden z organizátorů
akce Martin Mahdal. „Věřím, že po
kladných ohlasech na loňský pestrý program
dorazí i tentokrát řada příznivců těchto
hudebních akcí pod širým nebem.“
Aktuální informace můžete sledovat na
facebooku nebo na www.planskastruna.cz
(red)

Hospodaření ...
POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU ZE STR. 2
Zatímco v roce 2006 činila SOHZ 8,5 mil.
Kč a dotace do ZZS PK 157 mil. Kč
(celkem 166 mil. Kč), tak v roce 2014 činila
SOHZ 244 mil. Kč, doplatek za ztrátu v
roce 2013 101 mil. Kč a dotace do ZZS PK
241 mil. Kč (celkem 586 mil. Kč), což
přestává být pro kraj finančně únosné. Tyto
finanční částky jsou používány především
na platy zdravotníků, které však v porovnání
s ostatními profesemi rostou nepřiměřeně
rychle.
Zatímco od roku 2006 do roku 2014 platy
učitelů, úředníků, hasičů, policistů a dalších
v reálné hodnotě poklesly, tak ve
zdravotnictví nepřiměřeně rostou.
Příčiny špatného hospodaření nemocnic v
Plzeňském kraji:
1) nespravedlivá úhradová vyhláška
2) řídká osídlenost kraje (třetí dle rozlohy a
devátá dle počtu obyvatel)
3) silná koncentrace do Fakultní nemocnice
Plzeň
4) nízká produktivita práce – méně výkonů
5) vyšší platy – udržení konkurence Fakultní
nemocnice Plzeň vůči Německu
Plzeňský kraj v roce 2014 poskytl
zdravotnickým zařízením celkově dotaci ve
výši 586 mil. Kč. Vedení kraje vnímá
zdravotnictví jako základní a nejdůležitější
službu občanům kraje. Nelze ale
donekonečna
navyšovat
dotace
do
zdravotnictví. Při porovnání s ostatními
kraji ČR při přepočtu na 1 obyvatele dotuje
Plzeňský kraj zdravotnictví suverénně
nejvíce.
(Josef Švarcbek,
zastupitel Plzeňského kraje)

Redakce čtenářům
Uzávěrka pro zaslání příspěvků do
květnového čísla je ve středu 15. dubna ve
12.00 hodin. Články došlé po tomto
termínu budou zařazeny do červnového
čísla. Děkujeme za pochopení.
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Digitalizace na Kříženci
V katastrálním území Kříženec bude
obnoven katastrální operát přepracováním
do digitální podoby. Katastrální úřad pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště
Tachov, oznamuje
všem vlastníkům
nemovitostí v tomto katastrálním území, že
je zahájena obnova katastrálního operátu.
Obnovou nejsou dotčena vlastnická ani
jiná práva k nemovitostem.
Při obnově se doplňuje katastrální mapa
zobrazením hranic pozemků, jejichž hranice
v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších
půdních celků, a to podle
zobrazení v
mapách bývalého pozemkového katastru. U
pozemků budou ponechány dosavadní
výměry v případě, že nebyl zjištěn rozdíl
mezi původní a výměrou určenou z
grafického počítačového souboru.
Před dokončením obnovy bude obnovený
operát předložen k veřejnému nahlédnutí.
Vlastníci a jiní oprávnění budou moci během
vyložení a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy
skončilo vyložení, podat námitky k jeho
obsahu. Katastrální úřad vyhlásí platnost
obnoveného operátu, pokud nebyly podány
námitky, nebo bylo o námitkách pravomocně
rozhodnuto. Obnově předchází revize katastru
nemovitostí, v rámci které mohou být
jednotliví vlastníci vyzváni k dodatečnému
plnění svých zákonných povinností. Další
informace o průběhu obnovy budou
zveřejněné na úřední desce městského úřadu
a v Plánském měsíčníku.
(správní odbor Městského úřadu Planá)

Jarní MOBILNÍ SBĚR: 3. a 5. dubna
objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu
a zařízení zpětného odběru
Ve vymezených časech mohou občané,
plátci poplatku za komunální odpad, předat
do mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o.
následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly
(plastové,
plechové)
znečištěné
škodlivinami, pneumatiky, oleje, olejové
filtry, hadry a sorbenty znečištěné
škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a
rozpouštědel, případné další nebezpečné
složky vyskytující se v komunálním odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí
být ze zákona neprodyšně zabalen! Max.
množství odebíraného eternitu je 50 kg na
nemovitost!
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky,
zářivky, výbojky a veškeré ostatní
elektrospotřebiče, baterie a akumulátory.
Zařízení musí být kompletní!
Současně bude přistaven velkoobjemový
kontejner na objemný komunální odpad
(tj. například části vyřazeného nábytku,
koberce, lina, odpady z vyklízení půd a
sklepů apod.).

Prosíme
občany
k
donášení
předmětných odpadů
a zařízení
pouze v době přistavení kontejnerů,
aby mohly být ukládány přímo do
nich!

Panasonic Industrial Devices Czech s.r.o.

MONTÁŽNÍCH PRACOVNIC
na výrobu a montáž elektrosoučástek
Nabízíme:

Požadujeme:

Panasonic Industrial Devices Czech s.r.o.
Průmyslová 820/1, 348 15 Planá

stanoviště/doba přistavení mobilní sběrny:

v pátek 3. 4. 2015
Svahy (náves)
Vížka
Zliv (u kapličky)
Boudy (u kapličky)
Řešanov
Dolní Sedliště (náves)
Vysoké Sedliště (náves)
Týnec (náves)
Otín (náves)
Křínov (náves)
Kříženec (u rybníčka)

15:00 – 15:10
15:15 – 15:25
15:30 – 15:40
15:45 – 15:55
16:00 – 16:10
16:15 – 16:25
16:30 – 16:40
16:45 – 16:55
17:15 – 17:25
17:30 – 17:40
17:55 – 18:10

v neděli 5. 4. 2015
Josefova Huť
08:00 – 08:15
Pavlovice (Ve vilkách)
08:20 – 08:35
Pavlovice (u prodejny)
08:40 – 08:55
Planá, Nádražní (u bytovek)09:20 – 09:35
Planá, Karlín
09:40 – 10:10
Planá, Fučíkova (u kotelny) 10:20 – 11:00
Planá, Bohušova
10:20 – 11:00

(za Město Planá
správní odbor Městského úřadu)
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CUKRÁRNA U KOSTELA
Rádi bychom pozvali všechny zákazníky do
cukrárny U kostela na posezení u zákusku či
dobrého vína a upozornili na změnu
otevírací doby, která bude platná od dubna
do října:
PONDĚLÍ - zavřeno
ÚTERÝ - PÁTEK: 8:00 - 18:00
VÍKEND: 9:00 - 18:00 (beze změny)
Děkujeme a těšíme se na vás.
ADRESA: Kostelní 123 (naproti základní škole Na Valech)

Nově otevřená PEDIKÚRA MARTINA PLICOVÁ
(prodejna Vinotéka – Dárky na náměstí)
OTEVŘENO:
PO – NE dle objednávek
INFORMACE: tel. 736 688 292
nebo prodejna Vinotéka – Dárky

SLUŽBY:
lepší ošetření nohou mokrou
pedikúrou, nehtová modeláž na
nohou

Služby v zahradnictví Baier Vám nabízejí:
Kompletní založení rodinné zahrady
Kompletní údržbu zahrad a zeleně
Zpracovaní studie zahrady
gardenba@seznam.cz, 606 420 751

Rekvalifikační KURZ
www.vip-relax.cz
tel.: 604 238 911
Malířské a lakýrnické práce,

Vlastimil Švejda
Tel.: 374 794 895, 737 925 664

Půjčky pro každého!!

tel.: 608 744 386
e-mail: vaclavlintner@seznam.cz

Půjčky pro podnikatele!!!!

tel.: 608 744 386
e-mail: vaclavlintner@seznam.cz
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MěKS informuje
AUTOR: Milena Nová, vedoucí Městského
kulturního střediska

Přejeme vám veselé Velikonoce a srdečně
Vás zveme na velikonoční koncert v
neděli 5. dubna od 16.00 hodin.
Uskuteční se v Plánském biografu a můžete
se těšit na Malý lidový soubor z Plzně.
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V neděli 7. června pojedeme na muzikál
Fantom opery. Máme ještě několik volných
míst. Mate-li zájem, přijďte se informovat
na
MěKS
nebo
mks@muplana.cz,
tel. 374 794 223 a 728 488 038.
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