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ÚVODNÍK 

Vážení přátelé,
po mírné zimě a předčasném létě vás znovu vítám
při čtení našeho Zpravodaje. Rok 2007 je naplněn
investičními akcemi, které zlepší vzhled našich obcí
a města. Po dlouhém období, které bylo naplněno
budováním plynu, kanalizací a vodovodů se
konečně dostáváme na povrch ke koncepční
regeneraci našich obcí a města. O kvalitu kulturního
dění se nemusíme obávat, protože i letos se stanou
obce a Plasy centrem kultury celého regionu. Právě
vycházející Zpravodaj vás uvede do dění a proto
vám přeji příjemné čtení.
Starosta Mgr. Miloslav Hurt



Zprávy z radnice



To nejdůležitější z jednání Rady města
č. 4/07 ze dne 31.1.2007 – schvaluje
- osvobození od poplatku z prodlení při placení nájemného v bytech ve vlastnictví města za rok 2005 a 2006 s tím,
že od 1.1.2007 bude při pozdní úhradě nájemného vždy účtován také poplatek z prodlení (penále). Nájemníkům
bude zaslán výpis o osvobození od poplatku z prodlení za rok 2005 a 2006 a změna pravidel od 1.1.2007
- použití přeplatku za otop ZŠ Plasy za rok 2006 na opravu podlahy a položení lina ve školních družinách při ZŠ
(únor 2007)

- smlouvu mezi Městem Plasy a Sdružením nájemníků bytových jednotek Stará cesta 433-434 na realizaci
přístupové komunikaci k bytovým domům pod školou a dále přípravu žádosti o dotaci na přestavbu 7 bytů v bývalé
škole v Žebnici.
- návrh mandátní smlouvy č. 134AS-INŽ-06 mezi Městem Plasy a firmou Ingem, Barrandova 366/26 Plzeň na
zajištění inženýrské činnosti projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu: Výstavba 32 b.j. v Plasích
- schvaluje návrh dohody o spolupráci mezi Městem Plasy a panem Jaroslavem Svěceným, Praha, V Podbabě 29a o
spolupráci při zpracování dokumentárního filmu „Hledání nacistických pokladů¨“ se zaměřením na osudy rodiny
Metternichů s cílem prokázat či vyloučit možné pokračovatele rodu a popularizaci metod identifikace osob (odběr
DNA)
- návrh pojistné smlouvy č.8026759019 mezi Městem Plasy a ČSOB pojišťovnou Pardubice na pojištění souboru
budov pro období od 1.2.2007 do 1.2.2008. Celková výše pojistného činí 171 133 Kč.
- úhradu nákladů za opravy věžních hodin kostela v Žebnici ve výši 10793 Kč formou uzavření DPP s panem
J.Urbanem, Žebnice 36
- přidělení bytu v čp.115 panu Miroslavu Šaldovi s tím, že smlouva bude uzavřena od 1.2.2007 na dobu určitou 6
měsíců tzn. do 31.7.2007
- schvaluje přidělení bytu č. 11 v čp. 490 v Plasích slečně Markétě Červenkové, Plzeň, U Pošty 4 s tím, že smlouva
bude uzavřena s platností od 1.3.2007 na dobu určitou do 31.8.2007.

č. 5/07 ze dne 21.2.2007 – schvaluje
- v rámci vítání občánků předání věcných darů v ceně cca 1200 Kč na jedno dítě. Dále schvaluje nákup
upomínkového předmětu (zvoneček) pro novomanžele
- částku 500 Kč za pronájem sálu kina Střela bez promítače a částku 700 Kč za pronájem sálu kina Střela Plasy
s promítačem pro cizí zájemce s platností od 21.2.2007
- finanční příspěvek 358,50 Kč pro SDH Plasy na úhradu el.energie spotřebované v pronajatých prostorách Jednoty
Plasy
- jmenování vedoucí finančního odboru MěÚ Plasy Ing.Janu Musilovou, Kralovice, Jiráskova 907. Smlouva bude
uzavřena od 1.3.2007 na dobu neurčitou
- přijetí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV stát. rozpočtu na rok 2007 ve výši 115 900 Kč na poskytování
sociálních služeb – pečovatelská služba
- povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ a to ve dvou třídách z počtu dětí 24 do počtu 28 dětí smyslově, tělesně
a duševně zdravých, starších 3 let, a dále schvaluje žádost o povolení otevření speciální logopedické třídy pro děti
s vadami řeči pro školní rok 2007-2008

č. 6/07 ze dne 14.3.2007 – schvaluje
- spolupořadatelství města pro rok 2007 u těchto akcí:
5.5.2007 – Majáles, pořadatel Gymnázium Plasy
5.-6.5.2007 – Den ve vzduchu, pořadatel Aeroklub Plasy
14.7.2007 – Národní přehlídka koní, pořadatel JK. Aris Pláně
Pořádající organizace budou informovány o pravidlech prezentace města
- předložený návrh smlouvy č. 020AS-TDI-07 mezi Městem Plasy a Ingem inženýrská a.s. Plzeň na zabezpečení
úplného rozšířeného inženýringu akce „Rekonstrukce školní jídelny při ZŠ Plasy“ za cenu 226 100 Kč včetně DPH
- návrh dodatku č. 1/2007 ke smlouvě o poskytnutí fin. příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou s tím, že výše příspěvku činí 76 620 Kč
a je splatný do 31.10.2007
- prodloužení smlouvy o výpůjčce mezi NPÚ Plzeň a Městem Plasy na předměty zapsané v inventárním seznamu
obrazů v Galerii Stretti ze dne 27.10.1998. Nájemní smlouva bude prodloužena od 1.1.2007 do 31.12.2010
- složení krizového štábu města Plasy takto: RM, tajemník a ved. TS a složení povodňové komise města Plasy
takto: RM, tajemník a ved. TS
- nové zástupce města do těchto orgánů:
KÚ PK – komise pro celoživotní vzdělávání: PaeDr. Ludmila Mašková,Plasy 499
KÚ PK – komise EVVO: Mgr. Zdeněk Chlup, Žebnice
KÚ PK - cestovního ruchu: Karel Mařík, Plasy 470
- uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Plasy a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Plzeň na
st.p.č. 104/1 a 104/2 obě v k.ú. Žebnice s platností od 1.3.2007 do doby uzavření kupní smlouvy na výše uvedené
pozemky, nejdéle však do 31.12.2007
- uzavření dohody o spolupráci mezi Městem Plasy a Policií ČR PS při vytyčování priorit pro výkon služby
příslušného obvodního oddělení s cílem řešit problémové oblasti a hledat společná řešení, na kterých se budou
obce spolupodílet

č. 7/07 ze dne 4.4.2007 – schvaluje
- zachování rozmístění VO v obci Žebnice ve stavu ke dni 14.3.2007 (varianta odsouhlasená OV Žebnice)
- konání letního open air festivalu Czech Rock Block dne 4.8.2007 na Velké louce v Plasích od 13.00 – 01.00h od.
(zvukové zkoušky 10.00 – 12.00 hod.) včetně pronájmu klubovny. Dále schvaluje uzavření veřejné cesty od areálu
sádek za klubovnu dne 4.8.2006 od 8.00 hod. do 5.8.2006 do 01.00 hod. Kontrol.výbor provede opakovanou
průběžnou kontrolu vstupenek v průběhu konání akce
- bezúplatný převod majetku SDH Žebnice na město Plasy a dále dodatek k nájemní smlouvě na pronájem hostince
v KD Žebnice s odpuštěním nájemného po dobu 4 let tzn. od 1.1.2007 do 31.12.2010.
Kamna FILAKOVO – repase
(sál)
5.000,- Kč
Barový nábytek (výčep)
24.000,- Kč
Kuchyňská linka (výčep)
13.290,- Kč
Odsávač par (výčep)
1.599,- Kč
Varná deska (výčep)
6.990,- Kč
Nová kamna – před opravou (výčep)
2.000,- Kč
Oprava kamen (výčep)
5.000,- Kč
celkem
57.879,- Kč
- uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Plasy a firmou HL TRADE – ing. Luboš Hlávka, Tatina 75 na instalaci
rozhlasové ústředny a vedení veřejného rozhlasu v Žebnici za cenu 40.793 Kč včetně DPH s termínem dokončení
16.4.2007
- ukládá zaslání stanoviska města s požadavkem zapracování sjezdu z trasy velkého obchvatu na komunikaci III. tř.
ve směru Plasy – Babina, maximálního oddálení od obce Nebřeziny a posouzení zásahu do Krajinné památ. zóny
Plasko. Žádost bude odeslána na KÚ PK s tím, že bude zapracována do další fáze zpracování projektové
dokumentace. Zodpovídá: Ing. Domabyl, I. Brunclíková
Termín: 12.4.2007
- ukládá podání žádosti o registraci města Plasy jako poskytovatele sociálních služeb na KÚ PK
Zodpovídá: Ing. Domabyl, J. Henzlová
Termín: 31.5.2007

To nejdůležitější z jednání Zastupitelstva města
č. 4/07 ze dne 31.1.2007 – schvaluje
- rozpočet příjmů ve výši 46 212 100 Kč a výdajů 54 435 000 Kč a splátku úvěru ve výši 2 000 000 Kč na rok
2007, který vychází z předloženého výhledu finančního hospodaření na rok 2004 – 2007, dále plán investičních
akcí na rok 2007 (viz. příloha zápisu) a dále schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2007 a objemy mzdových
prostředků podle jednotlivých paragrafů na rok 2007. Rozpočet je navržen jako schodkový s tím, že schodek
bude pokryt z přebytku hospodaření z předchozích let.
- předložený návrh rozpočtu ZŠ Plasy, MŠ Plasy, ZUŠ Plasy a MěK v Plasích na rok 2007 s tím, že příspěvek od
zřizovatele pro rok 2007 činí:
ZŠ Plasy
3 042 400 Kč (rok 2006 – 2 730 900 Kč)
MŠ Plasy
990 700 Kč + 90 000 Kč školné – bude použito na pokračování úprav zahrady
MŠ (rok 2006 –912 200 Kč + 70 000 školné)
ZUŠ Plasy
74 000 Kč (výměna osvětlení, malování, nová kopírka)
MěK v Plasích 2 946 000 Kč (rok 2006 – 2 822 000 Kč)
ZM schvaluje finanční příspěvek obcím s knihovnami v regionální působnosti MěK Plasy ve výši 4.370.290 Kč.
Příspěvek bude vyplacen z přidělené dotace a zůstatek k 31.12.2007 bude činit 7 447 120 Kč. Na § 3314 –
knihovny se převádí zůstatek k 31.12.2006 - 6 545 410 Kč
- zrušení usnesení ZM č. 5-84 ze dne 6.8.2003 ve věci dlouhodobé spoluúčasti města ve výši 10% při získání
dotací na opravu kostela a fary v Žebnici v rámci programů vyhlašovanými jednotlivými ministerstvy ČR. ZM dále
schvaluje 10% spoluúčast města při získání dotace na opravu kostela a fary v Žebnici pro rok 2008 v rámci
programů vyhlašovanými jednotlivými ministerstvy ČR. V dalším období by město ve spolupráci s majitelem objektů
posuzovalo podání žádosti o dotace a případnou finanční spoluúčast města individuálně.
- jako nástupnický orgán zrušení usnesení obecní rady v Žebnici ze dne 5.4.1940 odst.1 (převzetí povinnosti
udržování věžních hodin v Žebnici a úhradu za elektrické natahování hodin z obecní pokladny). Další záležitosti ve
věci spolupráce města a Římskokatolické farnosti Žebnice budou řešeny samostatně.
- předložený návrh darovací smlouvy mezi Správou vojenského bytového fondu Praha, U Prioru 8, Praha a Městem
Plasy na bezúplatný převod:
budovy: objekt bydlení, čp. 413 na st.p.č. 522
objekt bydlení, čp. 414 na st.p.č. 521
pozemky: st.p.č. 521, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 474 m2
st.p.č. 522, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 467 m2

p.p.č. 445/54 zahrada, výměra 326 m2
p.č. č. 445/55 zahrada, výměra 329 m2
vše zapsané na LV č. 157 pro k.ú. Plasy

Informace
Kanalizační přípojky ve čtvrti Plasy – Střelnice a ul. Lesní – vážení občané, v části města Střelnice a ul. Lesní město
vybudovalo hlavní kanalizační řady. Upozorňujeme, že podmínkou konečné úpravy povrchů komunikací je 100%
vybudování kanalizačních přípojek majiteli jednotlivých nemovitostí.
Získávání informací o činnosti města – důležitá je včasná a co možná nejpřesnější informace. Tím předcházíme
dezinformacím a různým manipulacím s neúplnými informacemi. Informovanost má dvě stránky – aktivní předávání
informací občanům a alespoň minimální snaha občanů informace aktivně získat. Uvádíme některé možnosti
získávání informací:
- úřední deska u radnice – přístupná 24 hod. denně
- webové stránky města (www.plasy.cz) - zejména zápisy a usnesení z jednání Zastupitelstva města a Rady města,
dále sekce „telegraficky“ na úvodní stránce a „dokumenty úřední desky“
- elektronická pošta (posta@mestoplasy.cz)
- Zpravodaj města
- informace od členů Zastupitelstva a osadních výborů
- informace přímo na MěÚ Plasy
- kulturní přehledy pro město a celý mikroregion Dolní Střela
- přímá účast na jednání Zastupitelstva
Přivítáme další návrhy na zdokonalení vzájemné informovanosti i když si myslíme, že možnost získat informace je
v našem městě nadstandardní.
Veřejné jednání – kino 18.4.2007
Na základě usnesení schváleného Zastupitelstvem bylo rozhodnuto pořádat pravidelná setkání s občany
v půlročních intervalech k nejdůležitějším investičním a rozvojovým plánům města a obcí. Toto setkání organizovali
členové Zastupitelstva zvolení za ODS. Bylo rozesláno 1100 pozvánek do domácností v Plasích a obcích. Na jednání
se dostavilo cca 120 občanů. Hlavním tématem byla investiční akce plánované výstavby mostu, kruhové křižovatky
s celkovou regenerací středu města (parkoviště, chodníky, lávka aj.). Přizvaní odborníci od památkářů, policie ČR,
projektanti a architekti zodpovídali dotazy příznivců i odpůrců výstavby a zejména přítomných občanů. Další setkání
se uskuteční v říjnu 2007 (pořadatelem budou zástupci KDU-ČSL).


INVESTIČNÍ AKCE
Skutečnost - rok 2006
Obec : BABINÁ

projekt invest. opravy celkem převod
v tis.

Hřiště
odvodnění hostince
cesta okolo kapličky - rekonstrukce
výkupy pozemků

392
55
450

450
450

Obec : LOMNIČKA
projekt úpravy návsi a hřiště
oprava kapličky
oprava cesty k Antošovi
oprava cesty - Loza
projekt na náves Lomany

447

projekt invest. opravy celkem převod
30

120
50
48

30

150
50
48
30
278

Obec NEBŘEZINY

projekt invest. opravy celkem převod

úprava návsi
opravy cest - u obchodu

500

500
80

80

580
Obec: ŽEBNICE

projekt invest. opravy celkem převod

oplocení hřiště
Vrt
úprava povrchů MK
II. Et.rekonstr.hostince
příspěvek na opravu kostela
přemístění a nákup rozhlasu

237
100

100
100
200
120

100
200
120

520
Obec : HORNÍ HRADIŠTĚ

projekt invest. opravy celkem převod

Kanalizace
přístavba hostince – projekt
rekonstrukce vodovodu a opravy
krov na hasičské zbrojnici
příspěvek na hasiče

Celkem:

237

1521
5

5
150
100

150
100

4288,--

Plasy

255

1521

2083

2205

projekt invest. opravy celkem převod

kanalizace ul.Lesní a Ke Kolu
- dešťová Ke Kolu
oprava kanalizace – běžné
oprava MK – běžné
- Drahotín
- Lesní a Ke Kolu
úprava povrchů ul.Manětínská – vjezdy
- chodníky
povrchová úprav chodníku ul.Potoční
opravy V.louka
nákup budovy čp. 291 (spořitelna)
nákupy pozemků
koncept a návrh územního plánu

3348
1000

3348
1000
80
50
180
400
500
1450
130
100
1500
50
271

80
50
180
400
500
1 450
130
100
1500
50
271

9059

Plnění:

Plán akcí pro rok 2007
Obec : BABINÁ

projekt Invest.

rekonstrukce povrchu MK u kapličky
+ zemní práce
Oprava MK -u prodejny
Součet:
Obec : HORNÍ HRADIŠTĚ
Chodník od hospody
Výměna části vodovodu

Opravy

1700
300
100
100

2000

projekt Invest.

0
Opravy

70
80

2100

Oprava střechy na has.zbrojnici
Rekonstrukce povrchu MK Na Hůrku
Projekt na přístavbu zádveří u hostince
Součet:
Obec : NEBŘEZINY

10
3000
70

3000

projekt Invest.

Opravy MK
Oprava vodoměrné šachty
Přeložka telef.vedení

90

3 160

Opravy
200
10

92
Součet:

Obec : ŽEBNICE

92
projekt invest.

Vrt a vodovod
Rozhlas
Dokončení oprav v KD a terasy
Dokončení sport.areálu
Dětské hřiště – vybavení
Oprav kostela – příspěvek
Oprava hasičárny – střecha a fasáda

200
30
100

302

Opravy

13
10

9781, Opat 5.3.

70
150

Součet:
Obec : LOMNIČKA

210

400
projekt

Oprava kapličky
Náves - Hřiště
Oprava MK k Antošovi

173

573

invest. Opravy
140
1 000

Součet:

1000

140

1140
7275

Obec : PLASY

projekt

Ulice Pod Tratí, Luční, Lesní - MK
Soc.ek.sféra – chodníky a parkoviště
Sběrný dvůr
Knihovna – víceúčelové zařízení, kino
Územní plán
Výstavba bytových domů+inž.sítě
Kanalizace Hutní
ul. Lípová – MK, chodníky
Chodník Babinská
Povrchy Střelnice
Běžné opravy MK
Opravy Kanalizace
Oprava roštů u čp 285
Výkupy pozemků
Oprava hřbitovní zdi

invest. Neinvest.

260
270
170
500
255
280
200
120

Součet: 2055

1000
769

200
278 z toho pozastávka
150
80
40
50
50

1769

570

4394
11289





SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

Srdečně blahopřejeme, pevné zdraví a dobrou životní pohodu přejeme všem, kteří oslavují
ve dnech od 1.února 2007 do 30.dubna 2007 svá životní jubilea.
60 let

Marie Fenclová, Marie Janečková, Lidmila Sadílková, Kajetána Suková, Vlasta Vadlejchová,
Jaroslav Střihavka a Karel Kydlíček z Plas, Antonie Píšová z Horního Hradiště a Jana
Holotová z Nebřezin

65 let

Bohumil Bláha, František Vinduška, Jaroslav Mráček, Josef Šubrt a Josef Oliverius z Plas a
Jaroslav Hanzlíček z Babiné

70 let

Jiří Sadílek, Zdeněk Sadílek a František Vaník z Plas

75 let

Růžena Jirková a Libuše Kloučková z Plas, Jarmila Plachetková z Babiné, Marie Soukupová
z Horního Hradiště, Václav Churavý z Lomničky a Arnošt Bilík z Nebřezin

80 let

Vladimír Klouček z Plas a Josef Sinkule z Babiné

81 let

Zdeňka Janečková, Libuše Jíchová a Jiří Šimandl z Plas a Ludmila Šmídlová z Babiné

82 let

Miloslava Bobysudová a Václav Široký z Plas a Jaroslav Urban ze Žebnice

83 let

Josefa Bílá, Jiřina Janoušková, Božena Střihavková, Alexandr Sadílek a Miloslav Štrunc
z Plas, Božena Hubková z Lomničky a Jaroslav Zeman ze Žebnice

84 let

Stanislav Pfau z Plas

85 let

Anna Rovenská a Emilie Veselá z Plas, Blažena Benešová a Josef Sinkule z Babiné

86 let

Marie Hřebcová a Jaroslav Kail z Plas a Karel Holas z Babiné

87 let

Vlasta Bláhová z Plas

89 let

Miloslava Knedlhansová z Plas

91 let

Emilie Pokorná z Plas

95 let

Alois Šoupal z Plas



Rozloučili jsme se
S paní Jarmilou Pfauovou, s paní Helenou Ptákovou, s panem Miroslavem Kroftou, s panem Bohuslavem
Řenčem, s panem Ladislavem Cízlem, s panem Josefem Kydlíčkem a panem Václavem Palátem z Plas,
s panem Josefem Netrhem z Horního Hradiště, s panem Vlastimilem Fajfrem z Nebřezin a panem
Václavem Bischofem ze Žebnice.


Vítáme s velkou radostí narozené děti :
Viktorii Bastlovou, Jakuba Brettla, Magdalénu Dlouhou, Vanessu Hübnerovou, Šimona Jurčíka, Anetu
Kozovou, Jana Krejčího, Dominika Maye, Jaroslava Stenzela, Jiřího a Pavla Šourka, Davida Topinku, Jana
Unatinského a Karolínu Vitoušovou.
Ve společenské kronice neuvádíme tituly, neboť to nejsou údaje povinné pro registr evidence obyvatel. Pokud si
nepřejete být uveřejněni ve společenské kronice, sdělte toto na MěÚ pí.Sadílkové.


Město Plasy – kulturní akce v roce 2007
Datum

Název akce

5.5.

Majáles

5.-.6.5

Den ve vzduchu s Kiss Proton

5.5.

12.5.
13.5.
18.5.
19.5.
19.5.
26.5.
30.5.
5.6.

Turnaj v karetní hře „Prší“
Koncert duchovní hudby pro varhany a
sólový zpěv – V. Roubal a J. Koucká
Májová taneční zábava
Besídka MŠ k svátku matek
Zájezd do Českých Budějovic
Májová taneční zábava – hraje Expres
Okresní soutěž SDH
Brutus – koncert pravé bigbítové skupiny
Den dětí se stonožkou
Den životního prostředí

9.6.

Osobnost roku 2007

16.6.-7.7..

3. ročník fotosoutěže Plaská lípa

22.6.
30.6.

7.7.

Plzeňská filharmonie
Brutus – koncert pravé bigbítové skupiny
Koncert pro Novou českou píseň a sbor z
Barcelony
Pouť a svěcení kapličky a zvonu

14.7.

Národní přehlídka koní

14.7.
21.7.
28.7.
28.7.

Jízda přes rybník
Traktoriáda 2007
Brutus – koncert pravé bigbítové skupiny
Nohejbalový turnaj

12.5.

5.7.

Pořadatel

Doba
konání/hod

Místo konání

Gymnázium Plasy,
Velká louka
Město Plasy
Aeroklub Plasy,
Město Plasy, Kiss
letiště Plasy
Proton
SDH Horní Hradiště Hostinec U Floriána
Farnost Plasy

kostel

SDH Žebnice
MŠ Plasy
SDH Horní Hradiště
SDH Horní Hradiště
SDH Lomnička
TJ Sokol Plasy
DDM Radovánek
DDM Radovánek
Město Plasy,
farnost Plasy
Klášter, Fotoklub
Plasy

Hostinec U Hasiče
Kino Střela

TJ Sokol Plasy
Farnost Plasy,
klášter
SDH Lomnička
JK Aris Pláně,
Město Plasy
SDH Horní Hradiště
SDH Žebnice
TJ Sokol Plasy
SDH Žebnice

9,00 hod
12,00 hod

13,30 hod
6,00 hod
20,00 hod
13,00 hod
19,00 hod

Hostinec U Floriána
Lomnička
Velká louka

Kostel
Sál prelatury
Sál prelatury
Velká louka

18.30 hod.
19,00 hod

Sál prelatury

17,00 hod

Lomnička

13,00 hod

Velká louka
13,00 hod
Žebnice
Velká louka

19,00 hod

Kulturní akce – mikroregion Dolní Střela - 2007
Datum
19.5.

Název akce
Fichtl Cup Kozojedy 2007

26.5.

Dětský den

2.6.

120 let SDH Hromnice - soutěže

23.6.

Memoriál J. Frenkla ve střelbě

5.7.
5.7.

Dětské sportovní odpoledne
Pouťová zábava

7.7.

Memoriál v české házení

7.7.

Pouťová taneční zábava

8.7.

Sportovní odpoledne

28.7.

Taneční zábava - Expres

Pořadatel

Místo konání

Kozojedy
hřiště u
ČSŽ Hromnice
koupaliště
SDH Hromnice
Hřiště TJ
střelnice Horní
MS Hromnice
Bříza
SDH Chotiná
hřiště
SDH Chotiná
KD Chotiná
areál TJ Sokol
TJ Sokol Hromnice
Hromnice
Areál TJ Sokol
TJ Sokol Hromnice
Hromnice
TJ Hromnice
hřiště
Hřiště TJ Sokol
TJ Sokol Kozojedy
Kozojedy

Doba konání

Kulturní spolek

13,00 hod

20,00 hod
11,00 hod
20,00 hod
13,00 hod



Policie ČR informuje
V rámci efektivnější služby Policie ČR vůči občanům byla ze strany vedení okresního ředitelství Policie ČR přijata
nová opatření ve výkonu služby jednotlivých obvodních oddělení. Jedná se zejména o přiblížení se policistů
občanům. Plnění záměrů vedení Okresního ředitelství Policie ČR již začalo koncem roku 2006, kdy se po

komunálních volbách uskutečnila jednání s nově a mnohdy i opětovně zvolenými starosty jednotlivých měst a obcí
se zástupci Policie ČR. Jednání se uskutečnila pro celý okres. Zástupcům samospráv měst a obcí byli představeni
vedoucí příslušných obvodních oddělení. Velitel pro uniformovanou policii mjr.Bc.Harant seznámil účastníky se
záměry a úkoly na úseku zajištění bezpečnosti občanů a veřejného pořádku. Cílem celého setkání bylo prohloubit
součinnost samospráv s jednotlivými policisty, kteří mají místní a územní odpovědnost, na takovou úroveň, aby
občan znal „svého“ policistu a bez obav se na policistu v případě potřeby mohl obrátit. Ze strany vedení Policie ČR
bude tlak na podřízené, aby se opět vrátili k obchůzkové službě, byli více vidět v jednotlivých městech a obcích.
Starostové byli požádáni o možnost, v případě potřeby Policie ČR, vyslechnout zejména starší občany v prostorách
úřadu. Všichni starostové tuto iniciativu přijali a přislíbili spolupráci na tomto úseku. Jednání byl přítomen také
tiskový mluvčí okresního ředitelství, který přítomné seznámil s působením Policie ČR v oblasti prevence, zejména u
rizikových skupin obyvatelstva jako je školní mládež, osoby mladistvé a v neposlední řadě senioři, kteří jsou často
oběťmi trestné činnosti. Starostům byla nabídnuta pomoc při různých preventivních akcích např. besedy se seniory,
na školách, učilištích a předány různé propagační materiály, které slouží k prevenci, ochraně občanů a jejich
bezpečnosti před kriminálními živly. V závěru jednání, kterého se zúčastnil také vedoucí OOP v Kaznějově
npor.Miloslav RYBÁK, měli starostové obcí možnost vznést připomínky k práci Policie ČR, bezpečnostní situaci v
jednotlivých obcích a městech, případně své představy o vzájemné spolupráci s Policií ČR. Připomínky a dotazy se
týkaly zejména dopravní situace, bodového systému, pouliční kriminality apod. Jednání mělo pracovní a
konstruktivní průběh a jistě se v nastoleném trendu bude pravidelně po určitém období pokračovat. Pro potřeby
občanů uvádím telefonní čísla, kam je možno se v případě potřeby telefonicky obrátit. Na OOP Kaznějov
974327720, nebo na operační středisko 158, případě 974327101.
nprap.Josef AUBRECHT, pracovník preventivně informační skupiny


Svěží vánek nebo uragán?
Když jsem před podzimními volbami zjistil, že ve městě chce kandidovat nový subjekt byl jsem tomu rád.Vždyť
každý kdo má chuť pracovat pro věci veřejné je vítán, čím více aktivních lidí, tím lépe pro obec.
Povolební vyjednávání koalice bylo složité, ale nakonec byla dohoda uzavřena a vítěz voleb ODS obsadila post
starosty a místostarosty a obě menší koaliční strany získaly 3 křesla z 5 v městské radě. Všichni pak se zavázali
dodržovat koaliční program a zdálo se, že pro úspěšnou práci zastupitelstva jsou dobré podmínky.
Brzy však měly nastat potíže. Členka rady pí.Lorenzová a člen kontrolní komise se obrací na řadu institucí
s dotazy, které zpochybňují již přijaté řešení dopravních komunikací v Plasích. To vše bez jakéhokoliv pověření
rady, či zastupitelstva. Aniž je vyčkáno reakcí dotčených institucí, je iniciována petice proti kruhové křižovatce,
vzniká občanské sdružení, rozpadá se koalice, zhoršují se i osobní vztahy zainteresovaných, zahájení stavby
průtahu se odkládá na neurčito. Za to vše může kruhový objezd.
Pravda, když jsem poprvé slyšel o kruhové křižovatce, reakce byla jasná „to je zbytečné, nesmysl..“ Nechal jsem
si tedy vysvětlit od odborníků důvody tohoto záměru a pak jsem musel uznat, že je vše v pořádku a že není
důvodu zpochybňovat jejich práci. Hlavními důvody jsou zajištění veškeré dopravní obslužnosti centra, dnes i
v budoucnu, zvýšení bezpečnosti, regulace rychlosti a přitom zajištění plynulosti dopravy. Podstatný je i fakt , že
toto řešení bylo jediné přijatelné pro všechny zainteresované a hlavně pak pro památkáře, policii, dopravní
specialisty a investora.
Další oprávněnou otázkou je, kdo to zaplatí? Celkové náklady /most, komunikace, chodníky, infrastruktura sítí,
kruhová křižovatka/ jsou dnes stanoveny na cca 110 až 130 mil Kč. Teprve podrobný rozpočet a výběrové řízení
stanoví konečné ceny. Z této částky cca 25 -30 mil Kč by byly investice města. Je však vysoce reálné, že tato část
by byla většinou hrazena z dotací a konečný podíl by tak byl okolo 5-8 mil Kč. Navíc projekt umožňuje rozložení
prací do více let. Zbývající investice jsou věcí státu. Samotné náklady na kruhovou křižovatku včetně výjezdů jsou
cca 25 mil Kč.
Pokud se týká tvrzení, že tzv.velký obchvat Plas je v dohledu za pár let a proč nepřesunout miliony tam, tak to
Vás ujišťuji je nemožné a bude-li hotovo do r.2020 bude to úspěch.
Naprosto zásadní je však skutečnost, že realizace této stavby je předpokladem celkové revitalizace centra Plas.
Jen pro ilustraci: Protože nebude realizováno parkoviště v centru, je zpochybněn projekt přestavby kina na
víceúčelové zařízení protože chybí parkování v dosahu objektu. Při posuzování žádosti o dotaci je to podstatná věc
a bez dotace realizovat stavbu za 30 milionů město nemůže.
Dnes je již jasné, že brzy se stavět nezačne, velká investice, opravené chodníky, bezpečnost dopravy, upravenost
centra jsou v nedohlednu. A v budoucnu bude muset obec realizovat většinu staveb tak jako tak, ale již bez podílu
státu a bez dotací a tak se ptám, jak přispěje občanské sdružení a signatáři petice řešení této situace?
Jak budeme reagovat až dopraváci z důvodů špatného stavu mostu omezí provoz kyvadlově semafory a klidně na
několik let než bude velký obchvat ?

A tak se ptám - je za tím vším jen kruhový objezd, chtějí opravdu všichni regenerované centrum, investice a
rozvoj Plas, velký obchvat? Nestojí zato se informovat dříve než protestovat? Je vždy snazší být proti něčemu než
pracovat pro něco.
Velmi se obávám, že nový subjekt nepřinesl do Plas svěží vánek nových nápadů, ale ničivý uragán Kyril. Budu
však rád jestli se mýlím, vždyť i změna postoje, je-li ku prospěchu obce, zaslouží úctu.
Mgr. Vladimír Dlouhý, poslanec parlamentu ČR


Z farnosti
Jerusalem, convertere!
Na Velký pátek jsme letos (2007) měli vzácnou příležitost
vyslechnout v rámci koncertu duchovní hudby v našem plaském
kostele Nanebevzetí Panny Marie dílo Jana Dismase Zelenky (16.
října 1679 Louňovice pod Blaníkem – 23. prosince 1745 Drážďany):
Nářky proroka Jeremiáše a Responsoria pro svatý týden. Bylo
vybráno šest responsorií a čtyři nářky (latinsky Lamentationes)
v provedení Collegia 1704 (dvoje housle, viola, violoncello, dva
barokní hoboje, barokní fagot a cembalo) a Collegia vocale 1704
pod vedením dirigenta Václava Lukse.
Nevím, jak ostatním přítomným v kostele, ale mně dodnes znějí
Zelenkovy tóny v hlavě. Z rozsáhlého, asi stominutového, koncertu
mne mimo jiné zaujala slova, která nebyla v programu rozepsána,
přestože se opakovala na závěr všech čtyř Lamentací/Nářků/:
„Jerusalem, convertere, convertere ad Dominum, Deum tuum“,
přeloženo: „Obrať se, Jeruzaléme, obrať se k Pánu, Bohu svému“.
Zelenkovo hudební zpracování tuto výzvu velmi zdůrazňuje jako
vrchol a vyústění předchozího textu, který je vždy citací biblické
knihy Jeremiášova Pláče nad zkázou Jeruzaléma rukou Babyloňanů v
roce 586 př.n.l. Město, které bylo nejen středem Judského
království, ale také místem jediného Hospodinova chrámu na zemi,
padlo do rukou pohanů. Teprve pozdější reflexe tohoto faktu
přivedla Židy k přiznání vlastní viny na tomto faktu, který citovaný hebrejský biblický text označuje jako těžký hřích
a nečistotu (text druhého Nářku podle tištěného programu). Hudební i textová hloubka se setkávají v sdílené a
zakoušené bolesti, která však nemá mít poslední slovo. Posledním slovem je naopak výzva k návratu, ke konverzi.
Lidský zármutek nad vlastními i cizími chybami nemá mít poslední slovo, ale může být očištěn návratem
k hodnotám, které chtěl původně budovat a ke kterým se může vrátit. Obrácení nebo pokání tedy není umělým
cvičením v samoúčelném ponižování se, nýbrž očistou a zaměřením se na původní sílu a motivaci, kterou potřebuje
každý lidský vztah: např. v rodinách i na pracovištích. Tento návrat bývá vítaný a po nutné chvíli autentické očisty
přichází obnovená radost. Židé se mohli po desetiletích vrátit z babylonského zajetí a znovu vybudovat chrám i
Jeruzalém; my, křesťané, o velikonocích slavíme velkodušnou oběť života Božího Syna Ježíše Krista na kříži, po níž
následuje návrat k životu, k němuž, jak věříme, zve i nás. Domnívám se, že výzva k návratu může oslovit i lidi, kteří
nesdílejí židovskou nebo křesťanskou víru, právě ke zmíněné obnově vztahů člověka k jeho blízkým, tam kde nový
začátek má smysl; obrácení se k pravdě o životě, ať už je chápána jakkoliv, k očistě původních ideálů, s nimiž jsme
šli do života: Jerusalem, convertere!
Zelenkovo dílo má ještě další rozměr: vrací nás do doby, kdy diskuse na tato náboženská témata byla ve středu
společenského zájmu a motivem ke zpracování hudebních témat (velmi nepřesnou obdobu můžeme dnes vidět
v muzikálech); i dílo velkého lidského dramatu, utrpení a bolesti je možné zpracovat s působivou krásou a přivést
k zamyšlení. Tento koncert měl být původně uveden pouze v zahraničí, šťastnou shodou okolností se podařilo
uvést toto mimořádné dílo za laskavého přispění sponzorů i tady, jsem velmi rád, že jsme mohli v našich
skromných podmínkách vyslechnout špičkové dílo vrcholného baroka, dílo velké duchovní i hudební působivosti a
hloubky.
Dovoluji si Vás, milí čtenáři, pozvat do kostela i na koncert pro sólový zpěv a varhany v sobotu 12.května (Jana
Koucká a Vladimír Roubal); a na vyhlášení osobnosti roku 9. června (na varhany zahraje doc. Jaroslav Tůma); další
informace najdete na internetových stránkách farnosti: www.sweb.cz/farnispolecenstvi.
P. Ing. Pavel Větrovec, Th.D., administrátor farnosti Plasy



Informace z kláštera…
V prvních měsících letošního roku došlo po přibližně deseti letech
k výměně prostor mezi Centrálním depozitářem a klášterem, takže
správa objektu sjednotila celé první patro pod sebe a otevřel se tak
prostor pro rehabilitaci těchto místností po bývalém Muzeu
osvobození.
Tyto místnosti budou v první fázi upraveny pro Galerii Stretti, která
je dnes návštěvníků uzavřena (zbyly jen tři místnosti s obrazy
ak.malíře Aloise Doležela), výhledově využity k rozšíření hlavního
prohlídkového okruhu.
Vymezením depozitu se také otevřela možnost rozšířit prostory pro
výstavy o jednu místnost sousedící s jižním rondelem. V obou
místnostech byl instalován nový galerijní systém, byly upraveny
elektrorozvody, drobně vyspraveny dveře, okna a podlahy. (Poprvé
těchto prostor využije Ivo Kornatovský pro pořádání výstav fotografií
a obrazů různých umělců, v létě např. fotografií Jindřicha Štreita.)
V chodbě Nemocničního křídla byla doplněna expozice lékárenství o
plastiky, obrazy a grafiky svatých ochránců a patronů proti různým
chorobám a bolestem. Bylo tím nahrazeno zbylé torzo původní
expozice zrestaurovaných obrazů z depozitářů hradů a zámků
Plzeňského kraje. Drobných kosmetických úprav také doznala
expozice v knihovním křídle konventu.
Kvůli další výměně na postu ředitele Národního památkového ústavu
v Plzni nebylo dotaženo jednání o zřízení prohlídkového okruhu do kostela Nanebevzetí Panny Marie, takže tento
úkol spadl opět do dalšího (letošního) roku.
Po téměř třech letech byla dokončena oprava jihovýchodní ambitové chodby v přízemí včetně elektrorozvodů a
zahájeny práce na opravách dveří a oken, takže chodbu již nehyzdí lešení s roztrhaným igelitem.
Přes mírnou zimu pak pokračovaly práce na opravách jižní části hospodářských dvorů (střešní krytina, krovy,
zajištění statických poruch), letos k nim přibude ještě oprava střešního pláště na budově konventu (bohužel se ani
letos tato akce nedotáhne ke zdárnému konci) a oprava krovu a položení nové střešní krytiny na schodišti a části
sálu budovy prelatury. I letos tak ještě zůstane lešení v prostoru tamního schodiště, jelikož dojde k velmi náročné
výměně a protézování vazných trámů nesoucích fresku od J.Lišky. (Na tomto úkolu se podílí kromě firmy Tesmo i
prof.Karel Stretti.)
O mnoho horší situace je pak s letošními financemi na tzv. malou údržbu a průvodcovské zajištění návštěvnické
sezóny.
Mgr.Pavel Duchoň – kastelán Kláštera Plasy


DDM Radovánek
Velikonoce v Radovánku v Plasích
Ke svátku Velikonoc jsme si připravili spoustu akcí pro různé
věkové skupiny, ale také v nejrůznějších časech. Obsáhli jsme
tím co možná největší skupinu dětí a dospělých, kteří projevili
zájem se o Velikonocích něco dozvědět, nebo si vyrobit
velikonoční výzdobu do svých domovů. Během patnácti dnů nás
navštívily tři třídy ze ZŠ v Plasích, několik skupin plzeňských
MŠ, MŠ Rybnice, senioři z Plas, mládež a dospělí z Plas a okolí.
Akcí se celkem zúčastnilo 168 dětí a dospělých.
21.3. Velikonoční věneček pro děti – seminář, na kterém
si děti ozdobily slaměný věneček kokosovým vláknem a doplnily
kraslicemi vlastnoručně nazdobenými ubrouskovou technikou.
22.3. Velikonoční seminář pro seniory. Jako polotovar jsme pro naše milé seniory použili nedopletený
proutěný košíček, na proutky navlékli kraslice, vnitřek košíčku jsme vyplnili mechem a na vrcholku jsme svázali
proutky mašlí a jarně dozdobili celý košíček. Jako vždy jsme měli největší radost z toho, jak pyšně si od nás senioři
vlastnoručně vyrobené košíčky odnášejí.

27.3. a 4.4. Putování za velikonočním zajíčkem – ekologický výukový program pro MŠ. Děti na připravené
stezce plnily vědomostní, smyslové a sportovní úkoly za přítomnosti velikonočních zajíčků. Na závěr si děti za dobře
splněné úkoly vyrobily velikonoční vajíčko v hnízdečku a rozloučily se se zajíčky.
29.4. a 3.4.Velikonoční dílny pro ZŠ v Plasích. Se žáky první a druhé třídy jsme připravili výzdobu do jejich
domovů.
4.4. Velikonoční věnec pro dospělé. Věnec z mechu jsme dozdobili nejrůznějšími přírodními materiály, proutky
z kroucené vrby, březovou kúrou, skořápkami a peřím. Každý zapojil při výrobě svoji fantazii a těšil se, až věnec
zavěsí na domovní dveře a uvítá svátky jara.
5.4. Velikonoční prázdniny – velikonoční tradice. Pro
zpestření velikonočních prázdnin jsme nabídli dětem malování
kraslic voskovou technikou, zdobení proutěného jarního
košíčku a další kreativní techniky.

Plán příležitostných akcí květen – srpen 07
KVĚTEN
6.5.
Den ve vzduchu – letiště Plasy od 9 hodin – sportovní
a ekologické soutěže
10.5. Odpoledne s Radovánkem od 17 hodin, tělocvična
SOŠ – ukázka činnosti kroužků
9.-11.5. Jarní výstava 9 – 18 hodin
31.5. Den dětí se stonožkou od 15 hodin, hřiště za Radovánkem – téma: louka
ČERVEN
5.6.
Den životního prostředí pro MŠ
17.- 22. 6.
letní tábor pro maminky s dětmi – Ondřejov, Cena 2450 Kč(maminka + 1 dítě), 2950 Kč (maminka
+ 2 děti) Přihlášky do 30.4.2007
SRPEN
4. – 11. 8. letní tábor v Nových Hamrech – Z deníku cestovatele- procestujeme Egypt, Afriku, Ameriku, Jižní pól a
Čínu. Cena 2300 Kč, přihlášky do 30.4.2007
Informace: tel. 373 322 255, 605 247 135, e- mail: ddmplasy@volny.cz
Šárka Růžková


Projekt ENVIC – Environmentální informační centra – IC Plasy
Environmentální informační centrum Plasy, sídlící v Klášteře Plasy, jehož zřizovatelem je DDM
Radovánek Kaznějov, se prezentuje na akcích pořádaných DDM a též i svými samostatnými
aktivitami. Oficielní provozní doba centra pro veřejnost je Út – 12-16, St – 13-17, Čt – 12-16
hod. Po telefonické domluvě lze schůzku objednat i mimo úřední hodiny. Kontakt na centrum
je na čísle 774 454 557 a 774 454 558 nebo e-mailem ic.plasy@envic.cz.
Připravované tématické akce v Plasích jsou
31.5. – přednáška DOPRAVA + výlet historickým autobusem na trase Plasy – Kralovice – Mariánská
Týnice – Mladotice – Manětín – Lomany – Plasy
14.6. – přednáška + zahájení výstavy GEOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI ZÁPADNÍCH ČECH
27.6. – vycházka OCHRANA PŘÍRODY – Nepomucká ornitologická společnost
28.6. – stánek k tématu CO DĚLAT, ABYCHOM ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ ŠKODILI CO NEJMÉNĚ…
12.7. – stánek a přednáška na téma OCHRANA PŘÍRODY
Konkrétní akce a informace můžete též sledovat na www.envic.cz
ENVIC je síť informačních center v oblasti životního prostředí. Informační centrum (IC) sítě ENVIC najdete v
každém okrese Plzeňského kraje.
Proč je tu síť ENVIC? - Informační centra podávájí důležité informace o prostředí, ve kterém žijeme a které má
bezprostřední vliv na kvalitu našeho života a na naše zdraví. Kvalitní životní prostředí je důležité pro důstojný a
kvalitní život. Dva hlavní pilíře činnosti sítě ENVIC jsou Informační a poradenská činnost v problematice životního
prostředí a vzdělávání v hlavních tématech životního prostředí.
Co znamená ENVIC? - ENVIC je zkratka názvu ENVironmentální Informační Centra. Environment (angl.) =
prostředí, životní prostředí. Hlavní okruhy naší informační a vzdělávací činnosti : Doprava, odpady, energetika,
ekologická stavba domu, kvalita ovzduší, kvalita vod, klima, ekosystémy, ochrana přírody, ekologické zemědělství a
krajinotvorba
Ing.Ivo Kornatovský, Jaroslava Šustová



Školské střípky
Jarní měsíce probíhají na našich školách ve znamení
nejrůznějších soutěží. „Zlatá muška“ letos nezapomněla ani na
ZŠ Plasy. Samozřejmě, že za „zlatou muškou“ stojí dlouhá
příprava a velké úsilí žáků i učitelů. Náhoda pomůže, ale jak
řekl jistý klasik: „Náhoda přeje připraveným“.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat a
poblahopřát našim deváťákům, jejichž družstvo ve složení
Kristýna Paulová, Lucie Kroupová, Ivana Medulová,
Pavel Kestler a Ondřej Žižka v oblastním kole soutěže
„Paragraf 11/55“ získalo „stříbro“ a první příčka mu unikla
jen o vlásek. ( Mezi prvním a druhým místem byl rozdíl
jediného bodu.) Poděkování si velmi zaslouží především slečna
Barbora Bajerová, učitelka naší školy, která perfektně
zorganizovala školní kolo soutěže a má velkou zásluhu na
našem úspěchu, přestože jde o začínající učitelku.
Postupovou soutěž Paragraf 11/55 iniciovala Aliance Zákon
18 s cílem zvyšovat právní vědomí dětí a prosazovat
dodržování zákona 379/2005 Sb., který zakazuje prodej
tabákových výrobků do 18 let. Organizátorem soutěže je
občanské sdružení AISIS. Pro Plzeňský kraj je krajskou
koordinátorkou ředitelka DDM Radovánek Kaznějov Bc.Eva
Tischlerová.
Na výše zmiňovanou soutěž navázal projekt „Křeslo pro
hosta“, který chceme realizovat v rámci Školního
vzdělávacího programu ZŠ Plasy. Od 1.9.2007 bude dle ŠVP
probíhat výuka v 1. a v 6. ročníku naší školy. Jde nám o to,
abychom vědomosti žáků získané ve škole, studiem literatury nebo prostřednictvím internetu obohatili o poznatky
a zkušenosti lidí, kteří pracují přímo ve sledované oblasti.
Kdo jiný by měl pocházet z Plas a být obeznámen s tvorbou a uplatňováním zákonů lépe než pan poslanec
Mgr.Vladimír Dlouhý. Pan poslanec velice hezky přiblížil osmákům a deváťákům legislativní proces, odpověděl na
otázky, které v současnosti trápí občany našeho města, i na ožehavé problémy naší i mezinárodní politiky. Podle
svých vlastních slov byl pan Mgr. Dlouhý překvapen nejen rozsahem dotazů, ale i kultivovaným vystupováním
dotazujících se žáků. „ Křeslo pro hosta“ a vystoupení pana poslance Mgr. Dlouhého hodnotili velmi kladně
samotní žáci i paní učitelky.
Dále mi dovolte, vážení přátelé, poděkovat všem žákům, kteří významně uspěli v olympiádách. Poděkování si
nejvíce zaslouží Kristýna Paulová z 9. ročníku za skutečně mimořádný a dá se říci přímo historický úspěch.
Kristýna se probojovala do celorepublikového finále v olympiádě z dějepisu a v olympiádě z anglického jazyka.
V angličtině skončila třetí, nyní se připravuje na červnovou soutěž z dějepisu.
Kristýna Paulová je v anglickém jazyce ve své kategorii třetí nejlepší v celé republice!
Jan Sekera z 8. ročníku zvítězil v krajském kole zeměpisné olympiády a postupuje do ústředního kola, loni byl
desátý v republice.
Klára Macháčková z 8. ročníku byla třetí v oblastním kole matematické olympiády a nyní se připravuje na
krajské kolo olympiády z českého jazyka.
Poděkování patří samozřejmě i všem učitelkám, které pracují s našimi úspěšnými žáky. Děkuji paní Mgr. Korcové
(Aj,D), paní Mgr. Radošové (Z), paní Mgr. Novákové (ČJ) a paní Mgr. Marii Janečkové (M).
Velmi si vážím i obětavých rodičů, kteří vozí naše žáky na uvedené soutěže, zvláště pak pana Zděňka Paula,
kterému jeho dcera připravila několik „výletů“ do Plzně a do Prahy, ale jsou to jistě výlety více než záviděníhodné.
Děkujeme za spolupráci.
Máme letos naději i na další úspěchy. Velmi je přeji jak svým žákům, tak i svým kolegyním, neboť u řady lidí totiž
přežívá dojem, že dobří žáci a dobří učitelé jsou jen na velkých školách a ve velkých městech. Jsem rád, že jsou to
právě žáci ZŠ Plasy, kteří v letošním školním roce dokazují pravý opak.
Děkuji samozřejmě všem žákům ZŠ Plasy, kteří úspěšně reprezentovali školu ve sportovních a jiných soutěžích,
ale o nich podrobněji až příště.
Další velmi pozitivní zprávou je, že už v polovině května by měla být zahájena rekonstrukce školní kuchyně a
jídelny, prozatím přístavba objektu, která nenaruší provoz ŠJ. V září už budeme vařit a obědvat v novém. Věřím,
že se to podaří.

Školní hřiště ZŠ Plasy je volně přístupné pro veřejnost, malá branka je stále otevřena. Školy využívají
sportoviště do 16,00 hodin, v odpoledních hodinách SDH Mrtník (úterý), příležitostně SDH Horní Hradiště a SDH
Babina (sobota, neděle). V letním období pronajímáme hřiště dle konkrétního zájmu sportovním oddílům, které
jsou ubytovány na Máji a na Vlaštovce. Jinak využívají školní hřiště dle dosavadních zkušeností zejména děti
z bytovek pod školou. Kvůli nim by bylo nejspíš zbytečné platit správce a zřizovat sociální zařízení.
Iniciativním a hlavně konkrétním návrhům se samozřejmě nebráníme, stačí zvednout telefon, ale raději zajít do
ředitelny ZŠ a při dobré kávě podiskutovat.
Dveře Základní školy Plasy jsou otevřeny dokořán pro každého, kdo přichází s dobrými úmysly.
Mgr. Josef Henzl, ředitel školy


JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V mateřské škole vedeme děti k poznávání přírody v blízkém okolí našeho města. Vhodnými metodami
seznamujeme děti s významem ochrany životního prostředí. Děti poznávají různé ekosystémy (les, louka, pole,
rybník, řeka, zahrada… ), klademe důraz na rozvoj pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou, začleňujeme
prvky ekologické výchovy do všech činností během celého dne v MŠ. Pokračujeme také v započatém projektu
„Chráníme studánky“. V měsíci březnu jsme pro děti připravili „Vycházku ke studánce Prelátce“. Naši předškoláci ze
třídy „Červánci“ plnili cestou úkoly, které byly motivované pohádkou „O kohoutkovi a slepičce“. U studánky se pak
děti na panelu naučné stezky seznámily s živočichy, kteří zde žijí. A v neposlední řadě jsme okolí studánky uklidili.
Tuto dětskou aktivitu ocenil jeden návštěvník Plas, který mateřské škole věnoval sponzorský dar. Patří mu naše
poděkování.
V rámci ekologické výchovy se také uskutečnila akce pod názvem „Květina pro MŠ“. Děti přinášely svoje kytičky
v barevných obalech a vyzdobily si pak okna ve svých třídách. Děti se učí během pobytu v mateřské škole o květiny
pečovat, starají se o ně, zalévají je. Další společnou akcí dětí a rodičů je soutěž „Veselé sluníčko“. Výrobky z textilu,
z papíru nebo z keramiky zdobí haly v pavilonech MŠ. Dne 10.4. se dopoledne děti na školní zahradě zapojily do
veselého jarního putování „Včelka Mája a její kamarádi“.
Dne 3.4 se uskutečnil „Zápis dětí do mateřské školy“ pro školní rok 2007/2008. I přesto, že zápis již proběhl, nic
nebrání tomu, aby rodiče zapsali své děti dodatečně.
Zveme širokou veřejnost na „Vystoupení dětí ke Dni matek“, které se koná v neděli 13.5.2007 ve 14.00 hodin
v sále místního kina.
Zora Kurcová, učitelka MŠ Plasy


FOTOKLUB PLASY
Vás zve na výstavu fotografií z 3.ročníku celostátní
fotografické soutěže Plaská Lípa na téma „A svět by se
zastavil….“ v barevné a černobílé fotografii. Zahájení
výstavy a udělení cen bude 16.6.2007 v 15.00hod.
Výstava bude otevřena do 8.7.2007, v pátek 13-17h., sone 9-12 a 13-17h.
Více na http:// fotoklub-plasy.wz.cz
Za fotoklub

Ivo Kornatovský, místopředseda




Letecko modelářský klub Plasy
(výsledky soutěží) :
-

uspořádal dne 24.3.2007 soutěž Českého poháru
„Memoriál Luboše Širokého“ volných leteckých modelů
mezinárodní kategorie F1H, F1G a národní kategorie P30,
A3, H. Hlavní putovní cenu soutěže v kategorii F1G obhájil
Jan Klik st. z Plzně.

-

uspořádal ve dnech 7.-8.4.2007 soutěž Českého poháru
volných leteckých modelů mezinárodní kategorie F1E na
Rané u Loun. V sobotní soutěži zvítězil Jiří Blažek z Horní
Branné, před Jaromírem Orlem z Kunovic a Václavem Levým

z Chebu. V nedělní zvítězil Jaromír Orel z Kunovic před Jiřím Schieferdeckerem z Loun a Františkem Kratěnou z
Kunovic.
-

uspořádal ve dnech 14.4.2007 na ploše u obce Kožlany soutěž volných modelů mezinárodní kategorie F1A,
F1B a F1C, která je součástí Českého poháru 2007. Soutěž se létala v nejvíce obsazené kategorii F1A o „Pohár
LMK Plasy“. Držitelem putovního Poháru LMK Plasy se stal pro rok 2007 Bohuslav Rýz z Chocně před Janem
Vosejpkou z Plzně a Bohumilem Klímou z Kutné Hory, v kategorii F1B zvítězil Milan Nový z Teplic před Janem
Čihákem a Janem Šimlíkem ze Sezimova Ústí, v kategorii F1C zvítězil Václav Patěk ze Strakonic před Josefem
Svrčkem z Strakonic a Jaroslavem Strakou z Písku.
Ivo Kornatovský



ZÁMECKÝ KVĚT ROZKVETE PODESÁTÉ.
Staňte se i vy vystavovateli!
Vážení přátelé zahrádkaření,
dovolte, abychom vás pozvali coby vystavovatele na naší 10.
výroční výstavu ZÁMECKÝ KVĚT 2007. Uskuteční se letos o
plaské pouti ve dnech 11. až 13. srpna v zámeckém sále
v Plasích.
Opravu to myslíme vážně s výzvou k představení i vašich výpěstků
na výstavě. Určitě pěstujete květiny pro zkrášlení prostředí bytu,
nebo máte hezky osázené okenní truhlíčky či jinou zajímavou
kombinaci rostlinek ve svém království. Nabídnuté exponáty budou
od vás námi svezeny, označeny cedulkou pěstitele a po skončení
výstavy vráceny majitelům. Pokud dopravíte výpěstek sami, je to
samozřejmě možné, rádi to uvítáme. Informace o svozu výpěstků
od členů i nečlenů naší organizace budou zájemcům včas
oznámeny.
To, co platilo o naší výstavě loni, chceme dodržet i letos. Chceme,
aby výroční výstava byla opravdu naše, z výpěstků v Plasích a
našich obcích.
Tato výzva je právě pro ty z vás, kteří máte zájem účastnit se
svými výpěstky. Aby to byla i vaše výstava, je třeba se na ni
připravit právě v tomto období, kdy veškeré plánování, výsevy a
výsadba probíhá …
A ještě členové, se kterými lze domluvit účast na výstavě: Jiří
Novotný st., Drahotínská 455 a Václav Cach, Luční 243, tel. 373 322
809.
Těšíme se na vaše výpěstky!
Za výbor ZO ČZS Plasy - Václav Cach, předseda


Poděkování poctivému nálezci
Viet Dinh Bui, vedoucí textilu v plaském obchodním domě, našel na hlavní silnici
v Kaznějově 23.3.2007 peněženku s větším obsahem peněz, s osobními doklady a
doklady od auta. Šťastnému majiteli vše vrátil na našem Městském úřadu
v Plasích za přítomnosti pana tajemníka.
Panu Vietovi Dinh Bui, vietnamské národnosti, patří upřímné poděkování za
poctivé jednání.



INZERCE

LOCURA a. s.
Provozovna Plasy Babinská ul. 15, (směr na Babinou proti prodejně potravin)
Velkoobchodní a maloobchodní prodej materiálu sortimentu: voda, topení, plyn
Voda :montážní materiál – trubky, fitinky, kohouty, umyvadla, vany,sprchové vaničky, klozety,
vodovodní baterie, sprchové hlavice, splachovadla, WC sedátka, sifony, materiál na odpady - roury,
kolena, odbočky, ohřívače vody zásobníkové, průtokové, ponorná čerpadla, domácí vodárny
Topení: montážní materiál – plast, měď, radiátory, termostatické kohouty, prostorové termostaty,
expanzomaty, na objednávku kotle všech druhů paliv a výkonů
Plyn: montážní materiál, kohouty, příslušenství PB, kotle
Doplňkový materiál: hadice, zahradní hadice, spojky, svorky, lepidla, akrylátové tmely, montážní
pěny, hmoždinky, šrouby, CD, DVD, elektromateriál - žárovky, prodlužovací šňůry, kabely a příslušenství,
montážní nářadí a příslušenství
Výhodné maloobchodní ceny
Pro firmy a podnikatele nabízíme různé druhy slev
Kontakt: tel. /fax.: 373315460, e-mail: obchod@locura.cz
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