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Léto ještě nekončí a tak našim čtenářům i jejich rodinám přejeme, aby se srpen povedl
a my abychom si užili těch pravých požitků léta, ať už budeme v Plané, či cestovat po
Čechách nebo blízké i daleké cizině.

Zprávy z města
Během prázdninových měsíců si volna užívají i plánští zastupitelé. Podle plánu se
schází rada města. Dovolenou si vybírají i pracovníci městského úřadu. Může se proto stát, že
někdy občan narazí na zamčené dveře kanceláře a musí se smířit s tím, že vyřízení jeho
záležitosti musí počkat. Tyto případy jsou ale výjimečné, protože se v maximální míře
snažíme zajistit zastupitelnost úředníků.

Hornické muzeum v Toulavé kameře
V pátek 23.července natáčeli v plánském hornickém muzeu pracovníci ČT 1 příspěvek
do oblíbeného seriálu Toulavá kamera. Vysílat by se měl asi za 3 týdny. Kdo se na
„Toulavku“ dívá pravidelně, ví, že se vysílá vždy v neděli v 10 hodin na ČT 1.
(MM)

„Samoobsluha“ na sídlišti jede dál
Část občanů bydlících kolem sídliště Fučíkova byla v minulých měsících pobouřena
záměrem Jednoty Tachov uzavřít prodejnu potravin ve Wolkerově ulici. Dokonce kvůli tomu
sepsali petici, kterou adresovali Radě města Planá. Město následně vyzvalo Jednotu, aby se
k žádosti a petici občanů vyjádřila, ovšem to zůstalo bez odezvy. Zatím se ale zdá, že věc má
šťastný konec. Prodejna sice byla na krátký čas uzavřena, ale jen proto, že se měnil její
provozovatel. V pondělí 27.července v 7 hodin ráno byla prodejna opět otevřena a uvítala
prvního návštěvníka. Byl jím starosta města Planá p.ing. Vrzala. Kvitoval s potěšením, že
nový provozovatel p.František Florián vyslyšel přání občanů a prodejnu převzal zatím do
nájmu s tím, že od 1.prosince t.r. by se měl stát jejím výhradním majitelem. Zásadní úpravy či
změny proto ještě nějaký čas počkají, zatím byla prodejna vymalována a vysmýčena do
posledního kouta. Postupně se začnou doplňovat regály veškerým zbožím, které by mohli
zákazníci požadovat. V sortimentu budou běžné potraviny včetně uzenin, zelenina, ovoce,
drogistické zboží, noviny a časopisy. Zákazníkům budou nabízet i dárkové balíčky, cukrářské
výrobky, obložené mísy a chlebíčky na objednávku. Samozřejmostí budou oblíbené slevové
akce a vstřícné a přátelské jednání personálu. Otevřeno bude každý den od 7 do 18 hodin,v
sobotu od 7 do 12 hodin.
Zároveň pan Florián ukončuje dnem 31.července svou činnost v obchodním domě na
náměstí a prodejnu přebírá jiný provozovatel.
MM

Zelená třída

V loňském roce se pár nadšených pedagogů rozhodlo vybudovat zelenou učebnu,
která bude sloužit k výuce „pod širým nebem“. Velmi vhodným se jevil prostor školní
zahrady pěkně umístěné pod kostelními hradbami.
Cílem bylo rozčlenit pozemek tak, aby bylo možné na dané ploše vybudovat naučnou
stezku, která bude zaměřena na naše základní ekosystémy, relaxační prostor hlavně pro žáky
prvního stupně a školní družiny, zastřešenou pergolu, kde budou žáci v interakci s okolní
přírodou i v rámci „nepřírodopisných předmětů“, a políčko s pokusnými záhony a malým
školním sadem.
V blízkosti školy vznikla nově upravená zelená plocha, na níž mají děti příležitost
poznávat přírodu ve svém okolí. Zahrada jako přírodní místo poskytuje dostatečný prostor a
podněty ke zkoumání přírody. V současné době se vytrácí vztah k pěstitelství a praktickému
zahradničení, a proto se snažíme u dětí vybudovat lásku k přírodě.
Na konci června byla dokončena první etapa našeho projektu. Splnili jsme dílčí cíle,
vybudovali jsme stanoviště našich základních ekosystémů (lesa, louky, rybníka, zahrady)
s naučnými tabulemi a pracovními listy. Vybudovali jsme zastřešenou pergolu pro výuku
„ pod širým nebem.“ Vytvořili jsme místo s pokusnými záhony, kde budou moci žáci
pěstovat základní druhy zeleniny, a vybudovali nový skleník.
Nově vytvořené prostředí ukazuje, že se na zahradě dá učit jinak, zajímavěji a že je to
místo pro všechny předměty a všechny učitele, ne jen pro praktické činnosti.
Většina žáků při pracovních činnostech, pěstitelských pracích a jiných činnostech
bude moci tento prostor plně využívat. Věříme, že zelená učebna bude v budoucnu plně
využita a zpestří výuku nejen v přírodopisu, ale i ostatních předmětech.
Tato krásná učebna by nevznikla, kdyby nebylo prvotního nápadu pana Kubáta,
obrovského zápalu, ochoty, nasazení a organizačních schopností pana Králíka a pomoci
slečny Veselé. Velmi důležitá byla podpora nadačního fondu Zelený poklad, který na základě
projektu zpracovaného výše jmenovanými lidmi poskytl finanční dotaci ve výši 100 tisíc
korun.
Na realizaci se podíleli i další ochotní nadšenci – pánové Křístek, Antropius, Buchart,
Pelán, Minařík, Manda, Orel, Mertl, firma pánů Kotka, Šafránka, Šlechty, Květoně, Horáka,
Vodičky, plánští hasiči, pila Mar. Lázně, a další, kteří nejsou jmenováni, ale podíleli se na
různých úpravách. Finanční pomoc poskytly paní Pánková, Rysková, Rigová a restaurace
pana Staňka.
Vše by se nepodařilo bez snahy, ochoty a pracovitosti žáků 2.stupně, kteří mají
zásluhu na krásně upravených zelených plochách a chodníčcích, tabulích a ostatních učebních
pomůckách. Žáci byli aktivní a snažili se zvládnout úkoly co nejlépe. Věříme, že v budoucnu
se nám s jejich pomocí podaří splnit i další úkoly, které jsme si v souvislosti se zahradou
vytýčili.
Všem jmenovaným i nejmenovaným patří velký dík.
Za kolektiv realizátorů Jana Basáková, ředitelka školy

Stavební suť do sběrného dvora ne …
V dubnu tohoto roku byl rozšířen „ sortiment“ druhů odpadů přebíraných
v plánském sběrném dvoře. K dispozici je zde velkoobjemový kontejner na zelený odpad ze
zahrad (tráva, listí apod.), který již není třeba mechanicky upravovat. Za odložení tohoto

odpadu se neplatí. Jde o službu pouze pro občany. V žádném případě není určena pro
podnikatele.
V areálu služeb byl umístěn i kontejner na stavební suť (mimo prostor sběrného
dvora, do kterého se nevešel). Pro přebírání tohoto odpadu byla stanovena pravidla. Po krátké
době se ukázalo, že je nelze dodržovat jednak kvůli umístění kontejneru a hlavně díky
neukázněnosti některých z nás. Výsledkem dobrého úmyslu je, že místo pro odkládání suti
bylo zrušeno.
Stavební suť, kterou jako stavebníci vyprodukujeme, musíme vlastními prostředky
dopravit k recyklační lince nebo už jen na skládku odpadu.
Seznam uvedených zařízení najdete na internetu, na stránkách Krajského úřadu
Plzeňského kraje, oblast životního prostředí, oddíl odpady (http://www.kr-plzensky.cz). Pro
přepravu můžeme využít i nabídky Plánských služeb,s.r.o.
E.Čermáková, OŽP MěÚ Planá

Děkujeme, je zač
Kolektiv učitelů ZŠ Planá náměstí se rozhodl využít 5. výzvy Regionálního
operačního programu Jihozápad v oblasti podpory 2. 4. Rozvoj infrastruktury základního,
středního a vyššího odborného školství a získat tak finanční prostředky v rozsahu 5 mil. korun
na ZKVALITNĚNÍ PODMÍNEK VÝUKY NA ZŠ PLANÁ, NÁMĚSTÍ SVOBODY.
Rádi bychom oznámili široké veřejnosti, že ani samo zpracování a příprava projektu
až po osobní podání žádosti by se neobešlo bez vydatné pomoci, podpory, pochopení a
spolupráce ze strany zřizovatele a oslovených odborníků.
Chceme, aby naši spoluobčané věděli, že jsme neměli problém jednat s radními Města
Planá, že bez pomoci pánů Miloslava Antropiuse, Karla Čermáka, Romana Horáka, Jiřího
Ťupy a zejména pana Miroslava Křístka bychom se stěží obešli. Pro plně vytížené učitele
bylo velmi příjemné a povzbuzující zjištění, jak aktivně a podnětně se výše zmínění a rovněž
plně vytížení pánové k projektu postavili.
Zpracovaný projekt osobně odevzdal starosta Plané pan Karel Vrzala Radě ROP v
Plzni a nám nezbývá nic jiného než trpělivě čekat na její rozhodnutí. Pokud nám štěstí bude
přát, nezapomeneme čtenáře seznámit s podrobnostmi realizovaného projektu.
Všem, úplně všem, kteří se na zpracování žádosti podíleli, touto cestou mnohokrát
děkujeme.
Kolektiv učitelů ZŠ Planá, náměstí Svobody

Staňte se příjemci výroční 100. dotace z MAS Český Západ!
Místní akční skupina Český Západ - Místní partnerství se již od roku 2005 snaží
přivést evropské dotace do našeho regionu. Řada obcí, neziskových organizací nebo
podnikatelů této možnosti již využila a díky dotacím zkrášlila svoji obec, postavila dětské
hřiště, opravila kostel, kapličku, rozšířila podnikání a to v takové míře, že MAS přijala již
přes 100 žádostí o dotaci.
Udělení sté dotace nás ale teprve čeká, buď v právě připravované 4.výzvě anebo
podzimní páté, která bude zaměřena na rozvoj podnikání a cestovní ruch.
Dovolujeme si proto všechny zájemce o dotace upozornit, že v průběhu srpna 2009
bude vyhlášena 4.výzva programu LEADER 2007-13. V této výzvě budou podpořeny
především obnovy veřejných prostranství, budování naučných stezek a konání vzdělávacích

akcí a seminářů. Pokud uvažujete o potřebě dotace na zmíněné aktivity, konzultujte své
záměry s MAS již nyní, uzávěrka příjmů žádostí o dotace bude již v průběhu září. Více
na www.leader-ceskyzapad.cz

MAS Český Západ hledá nového spolupracovníka
Místní akční skupina hledá asistenta/ku pro monitoring realizace projektů a
koordinátora/ku projektů spolupráce. Pokud máte středoškolské či vysokoškolské vzdělání
nejlépe ekonomického nebo technického směru, umíte pracovat s počítačem, zvládnete
komunikovat buď v angličtině či němčině a máte zájem podílet se na rozvoji regionu,
hledáme právě Vás. Nabízíme práci v oboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu, obnovy
památek nebo ekonomiky a přípravy a realizace projektů podporovaných EU. Uzávěrka
přihlášek je 14.srpna 2009 a více informací se dočtete na našich stránkách www.leaderceskyzapad.cz.

Informačních center k digitalizaci
pro handicapované přibude
V rámci informační kampaně k přechodu na digitální televizní vysílání přibudou ve
středních a západních Čechách speciální informační centra pro handicapované občany.
Celkem vznikne od poloviny srpna t.r. 22 nových informačních středisek, kde si zdravotně
postižení spoluobčané mohou vyzkoušet práci se set-top-boxem a přijít si pro radu ohledně
přechodu na digitální televizní vysílání.
Více informací: Rostislav Starý, tiskový mluvčí projektu digitalizace TV vysílání
Email: rostislav.stary@prpoint.cz, tel.: 241 408 194, 774 278 839

Nabídka kulturních akcí
Městské kulturní středisko Planá připravilo na měsíc srpen 2009:
Sobota 15.srpna od 14 hodin - Oslava 100 let rozhledny na Bohušově vrchu
Pro připomenutí tohoto výročí byl koncipován bohatý kulturní program, který se bude
odehrávat nejen na prostranství pod rozhlednou na Bohušově vrchu, ale výtvarně budou
oživeny také přístupové cesty na rozhlednu (viz přiložený letáček)
Tento program je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj- Investice do vaší budoucnosti a byl připraven ve spolupráci s produkční agenturou
Hafan Studio paní Blanky Borůvkové.

Kostel sv.Petra a Pavla v Plané
Výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti „ Barevné léto“.
Výstava je přístupná vždy v sobotu a neděli od 15 do 17 hodin a potrvá do 13.9.2009.
Galerie ve věži v Plané
Výstava obrazů pražského výtvarníka Aleše Růžičky „ Stále živé“

Otvírací doba galerie: ÚT až PÁ 14 – 16, SO a NE 14 - 17
Výstava potrvá do 31.srpna 2009.
Naše tipy
7. - 9. srpna – Historické slavnosti v Tachově
14. – 16.srpna – Chodské slavnosti v Domažlicích
22.srpna – Tradiční slavnosti piva v Chodové Plané
28. – 29. srpna – Valdštejnské slavnosti v Chebu
Další informace:

Výzva:
Chcete-li být informováni emailovou poštou, napište na mks@muplana.cz
Podrobnosti na plakátech MěKS a tel. 374 794 223, 728 488038, mks@muplana.cz

Dny evropského dědictví / European Heritage Days ( EHD )
Dny evropského dědictví 2009 proběhnou v České republice 12. až 20. září. Národní
téma pro rok 2009 je: „ Památky měřené časem“. V těchto dnech budou postupně
zpřístupněny v Plané tyto objekty: Kostel sv.Petra a Pavla, Kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Poutní kostel sv.Anny a Galerie ve věži. Přesný časový rozpis bude uveřejněn v zářijovém
číslu Plánského měsíčníku.

Blahopřejeme…
… všem dále jmenovaným plánským občankám a občanům,
kteří v červenci t.r. oslavili svá životní jubilea:
95 let Pravoslav Vedlich
89 let Miloslava Vališová
86 let Vojtěch Kříž, Václav Růžička, Jaroslav Čečil
84 let Josef Sita, Jindřiška Vrzalová, Soběslav Vacek
83 let František Veverka, Anna Lobovská, Jindřich Reil
82 let Margita Strejcová, Jiřina Dejlová, Anna Podlipská
81 let Václav Kočí, Anna Beránková, Hana Fundová, Zdena Hanusová
80 let Stanislav Šolc
75 let Jaroslav Dundálek, Anna Kadorová, Jiřina Křížová, Miloslav Tomášek,
Miloslav Raiser

70 let Anna Hejlková, Jan Hais, Božena Hliboká, Horst Vojtěch

Jaká byla letošní Anenská pouť?
Mám na mysli především její „světskou“ část. Jak ji zorganizovat, aby se líbila co
největší části plánské veřejnosti, není lehký oříšek. V loňském roce se její pořádání přesunulo
na neděli s komponovaným kulturním programem, ale to podle ohlasů nebylo šťastné
rozhodnutí. Proto se letošní pouť vrátila do svého obvyklého termínu. Snahou bylo nabídnout
veřejnosti vše, co k pouti patří. Trhy na náměstí, kulturní vystoupení, krásnou výstavu bonsají
a fuchsií, houpačky a kolotoče atd. Ne vždy všechno vyjde „akorát“. Třeba několik trhovců
s žádaným sortimentem slíbilo, že přijedou, ale nakonec se neobjevili. Počasí také nebylo
zrovna ideální, ale to opravdu pořadatelé nemohli ovlivnit. Snad si každý našel něco, co jej
na pouti potěšilo. Zapomenout by se nemělo na velmi podařený koncert v pátek před poutí
v kostele sv.Petra a Pavla. Škoda také, že jen velmi málo diváků si našlo cestu na stadión, kde
po poledni v sobotu vystoupila skupina čtyř „akrobatek“ na tzv. rýnských kolech. To je
atrakce, která se opravdu nedá vidět jinde, a stálo to za to. Myslím, že si nová vedoucí
kulturního střediska zaslouží pochvalu za to, jak zvládla svoji pouťovou premiéru a na
dokreslení mého názoru připojuji text mailu jednoho z mimoplánských návštěvníků pouti.
MM

„Vyslovuji tímto poděkování a uznání tomu, kdo pořádal letošní Anenskou pouť ve
Vašem městě, neb jsem se jí již několikrát zúčastnil, a mohu konstatovat, že v letošním roce
byla poměrně dost dobře uspořádaná, hlavně byli trhovci s „nepouťovým sortimentem“
vytěsněni mimo střed centra dění a byli na okraji náměstí, což bylo mnoha lidmi, jak jsem
slyšel, dost kladně hodnoceno, jen byla trochu stínem na kráse neukázněnost některých lidí ve
smyslu parkování a porušení vjezdu na náměstí v době konání pouti, jak to předvedl jeden
motorkář, ale komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. Přeji Vám i do dalších let tak dobře
organisované akce a kritiky z Vašich řad, jak jsem zaslechl jednu paní na výstavě bonsají, že
je škoda, že tam nejsou Vietnamci, bych jen politoval a poprosil je, ať se nad sebou trochu
zamyslí, a když sami nic nedělají, ať nekazí radost jiným.
Zdraví spokojený návštěvník pouti M.Š. z Klášterce nad Ohří.“

Kladrubské léto
Oblíbený hudební festival v kladrubském klášteře začal v sobotu 25.7. varhanním
koncertem
Markéty Schley Reindlové.
Pokračuje v sobotu 1.8.2009, kdy je na programu CONSORTIUM PRAGENSE.
Kromě dalších účinkujících vystoupí i prof. Štěpán Rak a předvedena bude světová premiéra
jeho skladby jen pro Kladruby. Další program: G.Händel, J. Pachelbel, J.S.Bach,
W.A.Mozart.
Třetí koncert se koná 8.srpna a vystoupí na něm České saxofonové kvarteto
s programem J.K.Vaňhal, J.I.Linek, A.Dvořák, H.Purcell, M.Iglo, T.Hanzlík.
Poslední koncert letošního festivalu se koná v sobotu 22.8. a vystoupí na něm Pražští
komorní sólisté A.Jírovcová a B.Matoušek. Na programu je G.J.Händel, J.S.Bach, W.A.
Mozart.

Koncerty se konají vždy od 15 hodin, vstupné na jednotlivé koncerty je 100 Kč,
permanentka na všechny je 320 Kč. Předprodej vstupenek: MěÚ Kladruby, tel.č. 374616711,
374 616716, mail: kultura@kladruby.cz

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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