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Vážení spoluobčané,
opět nám nastává konec starého roku a přichází rok nový.
Věřím, že pro většinu z nás nebyl rok 2008 rokem špatným, ale že jsme v něm prožili
šťastné okamžiky a vykonali užitečné věci.
Jako každoročně bych chtěl při příležitosti konce roku poděkovat členům plánského
městského zastupitelstva za to, že věnovali značnou část svého volného času práci pro naše
město. Děkuji pracovníkům městského úřadu a organizací zřízených městem za dobré plnění
úkolů. Děkuji také plánským občanům za jejich podporu, náměty i připomínky.
Do nového roku přeji všem plánským občanům mnoho zdraví, lásky, štěstí, pohody a
úspěchů v osobním životě i v zaměstnání.
Našemu městu přeji do nového roku, aby vzkvétalo, abychom se o ně my všichni
občané dobře starali, a aby těch, kteří je poškozují, bylo co nejméně.
Ing. K.Vrzala, starosta

Zprávy z města
Zastupitelstvo města se sešlo na svém 18.jednání (v mimořádném termínu) dne
26.11.2008. Další jednání, již 19., se konalo 17.12.2008. Usnesení a zápisy z obou jednání
jsou zveřejněna na www.muplana.cz.
V průběhu ledna 2009 bude na úřední desce vyvěšen návrh rozpočtu města na rok
2009. Tento návrh musí být vyvěšen minimálně 15 dnů před jeho projednáním
v zastupitelstvu. Občané se k tomuto návrhu mohou vyjadřovat písemně předem i přímo při
jednání zastupitelstva, které by se mělo konat ve středu 4.února 2009.

Pozvání na silvestrovskou oslavu
Připomínám, že budeme opět slavit konec starého a začátek nového roku na plánském
náměstí. Reprodukovaná hudba začne hrát ve 23 hodin. O půlnoci si popřejeme a pak budou
následovat pyrotechnické efekty. Nejdříve bude ponechán prostor občanům. Vrcholem oslav
bude městský ohňostroj. Znovu upozorňuji, že je nutné, aby již v odpoledních hodinách
neparkovala auta v prostoru mezi morovým sloupem a kašnou před obchodním domem a
rovněž na komunikaci ve směru od morového sloupu ke kinu. Nebude ovšem škodit, když
budou auta odvezena i z jiných prostor náměstí. Je třeba zabránit vzniku škod.
Všechny občany na oslavu srdečně zvu.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Oznámení
Městský úřad v Plané bude ve středu 31.prosince 2008 otevřen do 14 hodin. V pátek
2.ledna 2009 bude úřad uzavřen.

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám do nového roku 2009 popřál především pevné zdraví, štěstí a
mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Ing. Václav Votava, poslanec Parlamentu České republiky

Městská policie hlásí
Do odchytového zařízení v Plané byla dne 5.11.2008 umístěna volně pobíhající fena
vlčáka.
Tato fena se pohybovala v okolí obce Karlín. Dne 2.12.2008 sem byl umístěn volně
pobíhající pes kříženec, dlouhosrstý, černé barvy s bílou náprsenkou. Tento pes se pohyboval
v ul.Jateční.
Městská policie žádá veřejnost o pomoc a informaci, která by přispěla k identifikaci
majitele volně pobíhajících psů. Veškeré informace sdělte prosím Městské policii Planá, se
sídlem nám.Svobody 1 nebo na tel.374 752 924, mobil 603 334 725, 739 145 161.

Ceny vodného a stočného od 1.1.2009
Rada města Planá projednala a schválila dne 3.12.2008 kalkulace vodného a stočného
předložené provozovatelem vodohospodářské infrastruktury. Od 1.1.2009 platí tyto ceny:
Vodné: 26,44 Kč, dříve 24,55 Kč, nárůst o 7,7 %.
Stočné: 17,99 Kč, dříve 15,58 Kč, nárůst o 15,47 %.
Voda předaná: 11,96 Kč, dříve 10,27 Kč, nárůst o 16,46 %.
Likvidace kalů: 12,07 Kč, dříve 9,08 Kč, nárůst o 32,93 %.
Srážková voda: 17,99 Kč,dříve 15,58 Kč, nárůst o 15,47 %.
K úpravám těchto cen dochází po dvouletém cyklu, tj. 2007-2008 stará cena, 2009
nové ceny.
Pro informaci našich čtenářů uvádím ceny v sousedních regionech - vodné 30,30 Kč,
stočné 20,91 Kč. Jde o přepočet typického odběru, protože se jedná o cenu dvousložkovou.
Veškeré ceny zde uváděné jsou bez DPH, které je zatím 9 %. S DPH bude cena
vodného 26,44 x1,09= 28,82 Kč a stočného 17,99 x 1,09 = 19,61 Kč
František Slabý, místostarosta

Kolik zaplatíme za komunální odpad
Od 1.1.2009 se mění ceny za vývoz domovního odpadu. V dále uvedené tabulce si
každý může najít, kolik za svoji popelnici zaplatí.
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Poplatek za komunální odpad vznikající plátci v objektu umístěném v rekreační
zástavbě a ve stavbách pro individuální rekreaci je ve výši 500 Kč za sezónu (období dubenříjen), a to při četnosti vyprazdňování sběrné nádoby 1x za 14 dní (s objemem 60 l).
Doplňková služba k jednotlivým sazbám za likvidaci zbytkového komunálního
odpadu – jednorázový pytel s potiskem „ODPAD MĚSTA PLANÁ“ za 30 Kč.

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc leden 2009:
15. 1. Předváděcí akce firmy Best 4 Home, 14.00 – 18.00 hod. Sál MěKS Planá
23. 1. Zájezd do Komorního divadla v Plzni na představení činohry CHICAGO.
Odjezd v pravidelnou dobu ze všech zastávek.
26. 1. Předváděcí akce firmy Golden Gate, 9.00 – 12.00 hod. Sál MěKS Planá
Nabídka na měsíc únor 2009: zájezd na muzikál „ Adéla ještě nevečeřela“, který
uvádí Divadlo Broadway. Jednalo by se o odpolední představení v sobotu nebo v neděli, cena
vstupenky s dopravou by činila Kč 560.
Na měsíc březen: zájezd na muzikál „ Mona Lisa“, který rovněž uvádí Divadlo
Broadway. Odpolední představení v sobotu nebo v neděli, cena vstupenky s dopravou Kč 560.
Zájemci, hlaste se co nejdříve na MěKS Planá, tel. 374 794223, 603 788954.

Zápis dětí do 1.tříd

Zápis dětí do obou ZŠ je ve středu 4.2.2009 od 14 do 17 hodin současně na obou
školách. Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Pozvánka na maškarní
SPORTKLUB TJ Slavoj Chodová Planá zve všechny příznivce dobré nálady a báječné
hudby skupiny TRIANGL, prostě všechny, kteří se chtějí dobře pobavit a něco pro to i udělat,
na MAŠKARNÍ PLES do zrekonstruovaného sálu kulturního domu v Chodové Plané. Kdy?
V sobotu 7.února 2009. Ceny pro nejlepší masky budou připraveny.

Leden 2009 v Muzeu Českého lesa v Tachově
Sobota 3.1. v 15 hod. vernisáž výstavy VYKROČENÍ – obrazy Romana Brücknera.
Po několika letech představuje svou tvorbu neprofesionální umělec žijící a tvořící ve
Stráži.
Čtvrtek 22.1. v 17 hod. přednáška „Po stopách Zlaté cesty“, přednáší Ing. Roman
Soukup,
zástupce spolku Terra Tachovia, který se problematikou Zlaté cesty na Tachovsku
dlouhodobě zabývá.
Úterý 27.1. v 17 hod. křest knihy „Příběhy vepsané do kamene aneb putování za
drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska“. Knihu Nakladatelství Český les
představí autor pan Zdeněk Procházka. V programu bude po letech opět promítnuto dílo Igora
Šlechta Kamenné plastiky Georg Böhm, ve kterém je použita skladba A.Dvořáka Stabat
Mater Dolorosa a záběry zaniklých vesnic z oblasti Českého lesa.

Bolí Vás záda, klouby….?
Pak si možná se zájmem přečtete podrobnější informace o možnosti získat ZDARMA
magnetoterapeutický lékařský přístroj značky RENAISSANCE do domácího užívání.
Uvedený přístroj má pomoci zejména při domácí léčbě bolestí zad a kloubů, špatného
prokrvování končetin, atrofie, ztuhlosti a zkrácení svalů a případně i proleženin (dekubitů)
vzniklých nedokonalou péčí při dlouhodobém pobytu na lůžku či invalidním vozíku. Možnost
domácí léčby je důležitá právě pro tělesně handicapované, pro něž je nutnost docházet na
potřebnou terapii do zdravotnického zařízení často velice zatěžující. Leták s požadovanými
informacemi najdete na nástěnce ve vestibulu radnice nebo na webových stránkách
www.muplana.cz.

Andělé z náměstí - poslat obrázek!!!!!!!
Všichni ten běh života už známe, a tak konec roku 2008 nás zastihl připravené.
Připravené důstojně i příjemně a mile se rozloučit s končícím rokem. O tom, že jsme začali
včas, nás jednoznačně přesvědčily výkony dětí, ať už na výtvarném či hudebním poli.
Každoročně pořádáme malý vánoční koncert na školních schodech, kde si společně
zazpíváme koledy a prožijeme si chvíli výjimečné atmosféry na slavnostně vyzdobeném
schodišti.

Pro dekoraci končícího roku 2008 školní děti vytvořily spousty andělů a použily je pro
výrobu malých přáníček i pro velké a působivé obrazy.(Možno zhlédnout na schodišti školy
na náměstí a na schodišti plánské radnice.)
Letos poprvé jsme naše zpívání na schodech připravili i pro rodičovskou veřejnost.
Podle ohlasů soudíme, že děti udělaly na posluchače velký dojem. Je zřejmé, že čas, který
přípravě věnovaly, byl beze zbytku proměněn v překrásné vystoupení.
Pokud se chcete podívat, jaké to bylo, najděte si naše webové stránky
(www.zsplananamesti.cz)!
Všem čtenářům přejeme krásné vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku.
Zaměstnanci ZŠ Planá, náměstí

Betlémské světlo opět v Plané
Ve čtvrtek 18.prosince přijel do Plané autobus plný rakouských turistů. Nebyl to
běžný turistický zájezd a i důvod jeho cesty do Plané byl specifický. Zájezd totiž
zorganizovala plánská rodačka p. Ada Brandstetterová, aby se svými krajany přivezla do
kostela sv.Petra a Pavla betlémské světlo. O této tradici jsme v Plánském měsíčníku psali již
vícekrát. Hosté si prohlédli hornické muzeum a bylo pro ně připraveno odpolední občerstvení
na radnici. V zaplněném kostele pak proběhl program předání betlémského světla do
posledního detailu vypilovaný p.Brandstetterovou. O hudební doprovod se postaralo pěvecké
trio z Waldsassenu a skupina učitelů z plánské umělecké školy.Po necelé hodině si přítomní
odnášeli domů ve svých lucerničkách betlémské světlo, zatímco rakouští hosté odjeli do
nedalekého bavorského Neualbenreuthu, kde měli zajištěno ubytování. Pilná paní
Brandstetterová se postarala i o program zbývající části večera. Na pozvání se jej zúčastnil i
plánský starosta s doprovodem spolupracovníků a v sále byli i hosté z Neualbenreuthu a
okolních obcí. Program se nesl v duchu blížících se vánočních svátků, takže došlo i na
vánoční vyprávění a hlavně koledy. A to byla chvíle, kdy naplno dostala svou příležitost
hudební skupina plánských učitelů. My plánští je známe a víme, co dokážou, ty ostatní hosty
ale jejich spontánní a perfektní výkon doslova zvedl ze židlí. A co na tom bylo nejzajímavější
a nejkrásnější? Že tradiční krásné vánoční koledy, o kterých si myslíme, že jsou výsostně
českou záležitostí, zpívali s námi jak Rakušané až z dalekého Nussdorfu u jezera Attersee, tak
Bavoráci zpoza hranic. Každý sice jinou řečí, ale všichni jsme zpívali o tomtéž. Není to zase
jeden důkaz o tom, že poté, co zmizely umělé hranice, vlastně žádné hranice mezi lidmi dobré
vůle neexistují?
M.Mertlová

Předvánoční zastavení

Je tomu pět let, kdy škola Na Valech poprvé zorganizovala vystoupení v čase
předvánočním. Letos příchozí viděli první velké změny od vystoupení v roce 2004 a to
především v naaranžování scény. Krásné osvětlení celého průčelí školy, profesionální
ozvučení účinkujících, osvětlení hlavního schodiště, nádherný vzrostlý smrk. Před školou byla

vytvořena místa k prodeji výrobků dětí. Vlastní program zahájila ředitelka školy přivítáním
rodičů, žáků a ostatních přihlížejících. Úvod obstaral pěvecký sbor školy, který zazpíval
netradiční vánoční koledy v angličtině. Poté se ujaly režírování učitelky 1. stupně a s dětmi
předvedly divadelní vystoupení, říkanky, písničky, hru na flétny. I přesto, že je trochu
pozlobila technika, předvedly děti nadšený a krásný výkon. V závěru nastoupil na pódium
pěvecký sbor, který i se svými sólisty a dětmi z Milířů ukončil velmi vydařené, vánoční
atmosférou nadýchané pozdní odpoledne. Poděkování za velmi zdařilý podvečer patří všem
žákům, kteří se zúčastnili jako účinkující, ale i těm, kteří vystoupení připravovali a
zabezpečovali, všem pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům školy. Jsme
potěšeni zájmem MěÚ v Plané, který nám pořídil krásné vánoční osvětlení, stejně tak
děkujeme panu Pourovi, který přivezl a staral se o téměř profesionální ozvučení. Podíl na
zdárném vystoupení mají i Plánské lesy, které nám připravily krásný smrk a pan Hruška jej
přivezl. Na výborné atmosféře se podílela i školní jídelna při ZŠ Planá náměstí, která
připravila pro diváky teplý čaj. V neposlední řadě patří poděkování všem rodičům za jejich
pomoc v přípravě. Jsme potěšeni zájmem veřejnosti a těšíme se na příští setkání před
vánočním shonem.
J.Basáková, ředitelka

A ještě jedna pochvala odjinud
Tímto dopisem bych chtěla poděkovat všem učitelům ve vaší ZŠ Na Valech, kteří se
podílejí na tom, že moje dcera Kristýnka dosáhla za první čtvrtletí ohromného zlepšení.Na
vaši školu chodí teprve od září 2008. Od dcery neslyším žádné výtky nebo námitky, spíše
naopak.Je nadšená z toho, jak učitelé vysvětlují látku tak, že to lépe pochopí. Víc ji to baví a
cítí se ve škole svobodnější, volnější, může říci svůj názor a nikdo na ní nehledá žádné
chybičky. Je to především vaše zásluha, že se zas Kristýnka může těšit do školy a díky tomu
z ní snad bude jednou kvalitnější človíček. Za to Vám moc a moc děkuji.
Vděčná maminka Eva Kastenová

Setkání s Mikulášem, čerty a anděly
5. prosince 2008 se sešlo několik andělů, čertů a samozřejmě Mikuláš v Hornickém
muzeu v Plané. Sem za nimi přišla spousta čertíků, andílků a dětí. Někteří odvážně sami, ti
mladší s rodiči. Cesta za Mikulášem nebyla jednoduchá, svítily zde jen svíčky a často se ze
tmy vynořil rozverný čert, který leckteré pozlobil. Některé děti Mikuláši slíbily, že už
opravdu nebudou zlobit, jeden statečný chlapeček odevzdal andělovi svůj oblíbený dudlík,
většina zazpívala písničku, někdy pomáhaly i maminky. Mikuláš slyšel spoustu básniček a
někteří se odebrali do temných chodeb s čerty. Vše dobře dopadlo a každý si odnášel sladkou
odměnu. Je pravda, že mnozí u vchodu skrývali slzičky, ale peklo zůstalo opravdu prázdné a
nám nezbývá než poděkovat všem za návštěvu. Toto páteční odpoledne přišlo 240
návštěvníků.
Poděkování patří i organizátorům celé akce: pracovníkům Hornického muzea, přítomným
učitelům a dětem ZŠ Planá náměstí a všem, kteří se na organizaci podíleli.

Týden v kině
Poslední předvánoční týden jsme společně s pracovníky KINA připravili pro děti i
rodiče VÁNOČNÍ DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL. Celý festival zahájili žáci ZŠ náměstí,

návštěvníky kina potěšili vánočními koledami. V úterý a ve středu si každý mohl vyrobit malý
dáreček. Ve čtvrtek před filmovým představením zahrála hudební skupina Vysmátí komáři.
Po krátkém programu usedly děti před filmové plátno, kde se každý den promítala pohádka.
Po pohádce čekalo na všechny losování, kdy si někteří šťastlivci odnášeli drobné vánoční
dárky nebo volnou vstupenku na film Madagaskar.
Děkujeme všem za návštěvu a pracovníkům kina za spolupráci při organizaci celé
akce.

Výtvarná soutěž
V říjnu nás oslovila společnost SOMICH s žádostí o spolupráci . Jednalo se o
vyhlášení výtvarné soutěže na téma OČI, BRÝLE. Pracovníci oční ordinace a optiky byli mile
překvapeni. Sešlo se zde 70 prací – zúčastnili se žáci ZŠ Planá náměstí, ZŠ Planá Valy, ZUŠ
Planá, DDM Planá, MŠ Planá a ZŠ Chodová Planá. 30 z nich postoupilo do užšího kola. Teď
je však na vás, kdo se stane vítězem. Zveme tedy příznivce dětské kresby do průjezdu oční
optiky (tu najdete v ulici Dukelských hrdinů), kde si můžete obrázky prohlédnout a dát svůj
hlas výtvarné práci, která se Vám bude nejvíce líbit. Hlasování bude ukončeno 31. ledna
2009. Vyhlášení výsledků nás pak čeká v únoru. Všem výtvarníkům děkujeme a na ostatní se
těšíme při hlasování.

Poděkování
Je za námi rok 2008 a já bych ráda poděkovala za všechny děti i jejich rodiče MĚSTU
PLANÁ za finanční podporu, kterou jsme obdrželi. Jednalo se o částku, která byla použita na
vybavení a rekonstrukci Domu dětí a mládeže. Všichni víme, že k výchově dětí patří i estetika
prostředí, ve kterém se pohybují a tráví svůj volný čas. V měsíci lednu nás čeká ještě doladit
několik detailů a pak Vás všechny srdečně zveme, přijďte se podívat.
Připravujeme…
Na leden připravujeme pro sportovce i nesportovce SKOROBIATLON.
V den pololetních prázdnin bude otevřena KLUBOVNA VOLNÉHO ČASU.
Bližší informace o akcích DDM čtěte na webových stránkách ZŠ Planá náměstí.
Lenka Vivodíková, DDM při ZŠ Planá náměstí

Planá poráží Tachov
Se skvělým nápadem přišli Václav Truksa, vedoucí tachovských šachových nadějí a
Jarda Bruna, nový vedoucí plánských žáků. 20.12. uspořádali v Restauraci Pohoda ve
Vítkově, kterou provozuje známý tachovský šachista Jirka Danko, a kterému patří velký dík,
historicky první zápas Tachov- Planá v kategorii mladších žáků. Inspiraci načerpali
z nedávného zápasu Sněženky a Machři v Mariánských Lázních. Pětičlenná družstva Tachova
a DDM Planá se utkala na pěti šachovnicích, kdy v partiích s tempem 20 minut na partii hrál
postupně každý hráč se všemi hráči soupeře.
Při neúčasti sourozenců Fiklíkových v barvách Tachova se zápas stal jednoznačnou
záležitostí plánských šachistů. Planá vyhrála 16,5:8,5 a to mohl výsledek být ještě
markantnější, kdyby plánský Matěj Slavík v partii s tachovským Truksou reklamoval
soupeřovo překročení času, a kdyby Kristýna Zítková v partii se stejným Tachovákem ve
hladce vyhrané pozici nepřekročila čas.

Nejlepšího výsledku bezpochyby dosáhla Blanka Brunová, která vyhrála všech 5
partií, a největší měrou se zasloužila o vítězství plánských šachistů.
A nyní bodové zisky hráčů: Planá: Brunová 5, Bruna 4, Zítková 3, Slavík 2,5 ,Kubát
2. Tachov: Truksa 3,5,Eidelpes 2,5,Šesták 1,5, Hemer 1, Podsklan 0.
Souběžně se zápasem probíhal i turnaj náhradníků. Bylo jich 13 a hráli turnaj
švýcarským systémem na 7 kol, při stejném tempu, tedy 20 minut na partii. A i zde jasně
dominovala Planá, když nejlepší tachovský šachista Špaček obsadil až 7.místo. Se ziskem 6
bodů zvítězil Roman Miklas před Kateřinou Petříkovou, která měla o bod méně. Třetí skončil
Honza Fára před Jirkou Kováříkem, Mohy Al Salehem a Honzou Sýkorou.
Celý podnik byl především díky Vaškovi Truksovi skvěle zajištěn. Po celou dobu
turnaje byly pro účastníky zajištěny bezplatně zákusky a sladkosti a každý z účastníků si
odnesl domů i cenu. A již po skončení turnaje a zápasu začaly předběžné rozhovory o termínu
jeho opakování.
Mezi šachovými funkcionáři jsem v posledních měsících považován za nelítostného
kritika, ale tuto akci, na níž jsem se podílel pouze řízením turnaje náhradníků, a na jejímž
vzniku a zajištění nemám žádný podíl, považuji za vůbec nejzdařilejší šachové klání mládeže
v Plzeňském kraji tohoto roku. A že jsem se v minulé sezóně se svými svěřenci zúčastnil 21
turnajů a několik jsem jich absolvoval i v této sezóně!!!
Svatoslav Zítek

Co je to MASka?
Velmi často se setkáváme s tím, že řada obyvatel našeho regionu stále neví, co to je
Místní akční skupina, a jak jim může tato organizace pomoci. Proto vznikl tento seriál, ve
kterém bychom všem rádi představili naši Místní akční skupinu Český Západ, a poradili
zájemcům, jak získat peníze na své nápady a na rozvoj našeho regionu.
Bc.Kateřina Kvasničková, MAS Český Západ -Místní partnerství
1.díl: Co se skrývá pod zvláštním názvem Místní akční skupina? A jak nám může
tato organizace pomoci?
Místní akční skupina (zkratka MAS) je organizací, která se zakládá a funguje na
principech doporučených Evropskou unií. Místní akční skupiny vznikají na celém území
České republiky, ale i v jiných evropských zemích a jejich hlavním cílem je zajistit rozvoj
venkovských oblastí.
Rozvoji svého území mohou pomoci získáním finančních prostředků z Evropské unie
a ty pak dále rozdělují. Speciální program vytvořený Evropskou unií k podpoře venkova se
jmenuje LEADER. Aby MASka peníze z LEADERu získala, musí vypracovat program
(Strategický plán Leader), ve kterém musí Evropskou unii přesvědčit, že dokáže svěřené
finance účelně a smysluplně využít pro svůj venkovský region.
Značnou výhodou MASky je, že nevzniká nařízením „shora“, tzn. ze strany krajských
úřadů anebo vlády, ale z iniciativy místních občanů. Takže MASku zakládají lidé, kteří
v oblasti žijí, dobře ji znají a vědí, jaké má jejich oblast problémy, a zároveň mají nápady jak
tyto problémy řešit. Aby ale nedošlo k jednostrannému upřednostňování některých členů
MASky anebo podpoře jen jedné oblasti, musí být v MASce rovnoměrně zastoupeny jak
obce, tak neziskové organizace, podnikatelé a zemědělci.

Na našem území působí MAS Český Západ – Místní partnerství s kancelářemi v obci
Olbramov a městě Kladruby. MAS Český Západ se podařilo získat peníze z Evropské unie již
několikrát a podpořila řadu užitečných projektů. V roce 2007 se jí podařilo uspět v programu
LEADER 2007-2013. A tak v následujících 5 letech bude několikrát do roka připravovat tzv.
Výzvu, v rámci které bude finančně podporovat vybrané projekty.
Máte-li proto nápady, jak pomoci vaší obci, památce, podnikání atd., ale chybějí vám
na to peníze, MASka je tu od toho, aby Vám poradila a případně pomohla peníze získat.
Informace můžete nalézt na webových stránkách www.leader-ceskyzapad.cz anebo na
obecním úřadě.
Příště: co udělat pro získání dotace.

Vzpomínáme…
Dne 5.1.2009 tomu budou právě tři roky, co nás opustil pan Jacques Liška z Otína.

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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