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Vážení spoluobčané,
doufám, že jste prožili krásné Vánoce, a že jste si udělali čas na odpočinek a na setkání s blízkými a přáteli.
Nyní nám opět končí jeden rok a nastává nový – tentokrát již desátý rok třetího tisíciletí. Jako každý rok bych chtěl při této
příležitosti poděkovat členům Zastupitelstva města Planá za to, že věnovali část svého volného času práci pro město.
Děkuji pracovníkům městského úřadu a městských organizací za dobré plnění úkolů. Děkuji také plánským občanům za
podporu, pomoc, ale i připomínky a kritiku, pokud byla podnětná.
Do nového roku přeji všem občanům mnoho zdraví, štěstí, pohody, úspěchů v zaměstnání i v osobním životě a také
mnoho vzájemné tolerance, lásky a úcty. Našemu městu přeji jako vždy, aby vzkvétalo, aby se o ně dobře staralo nejen
městské zastupitelstvo, ale i všichni jeho občané, a aby těch, kteří je poškozují, bylo co nejméně.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Zprávy z města
Plánští zastupitelé se sešli na posledním
jednání roku 2009 dne 9.prosince.
Schválili poslední úpravy rozpočtu na rok
2009 a zásady rozpočtového provizória,
podle kterých bude město hospodařit do
doby schválení řádného rozpočtu na rok
2010. Dále zastupitelé schválili dvě nové
obecní
vyhlášky,
rozhodli
o
majetkoprávních
úkonech,
schválili
smlouvu o dotaci na realizaci programu
„zkvalitnění podmínek výuky na Základní
škole náměstí Svobody“ a seznámili se
s návrhem územního plánu Města Planá,
který bude po dopracování předložen
k veřejné diskusi.
V prvním pololetí roku 2010 by se
zastupitelé měli sejít v těchto termínech:
3.února,
7.března,
28.dubna a
16.června.

Blahopřejeme nejstaršímu
plánskému občanovi
V Plánském
měsíčníku
pravidelně
blahopřejeme plánským občanům k jejich
životním jubileím. Obvykle je to jen
stručná zmínka – jméno, někdy počet
dožitých let. Tentokrát ale musíme udělat
výjimku. V prosinci t.r. totiž oslavil pan
Emanuel Ferus životní jubileum 100 let.
Stoletých občanů není v naší zemi mnoho
a v Plané patří panu Ferusovi prvenství,
alespoň podle pamětníků.
Pana Feruse mnozí z nás znají. Ti starší
si jej mohou pamatovat ještě z doby, kdy
aktivně pracoval, ti mladší jej určitě
mnohokrát potkali při jeho pravidelných
procházkách kolem Plané. Ještě před
několika lety často chodili s manželkou po
silnici do Výškova. Přívětivý pán, vždy
dobře naladěn. Pro mne osobně
představuje historii Plané, tedy alespoň té
novodobé, počítané od roku 1945. A tak

jsem využila možnosti a pana Feruse
jsem pro měsíčník vyzpovídala.
Pan Ferus se narodil – dobře se to počítá
– v roce 1909 v Janovicích nad Úhlavou.
Jeho otec zde byl šafářem na menším
statku, maminka se starala o velkou
rodinu a také pomáhala na statku. V roce
1920 si rodiče koupili domek, od místního
faráře 2 krávy, pronajali si pole a začali
samostatně hospodařit. V rodině bylo
celkem 5 dětí – čtyři kluci a jedno děvče.
Chlapci šli později do učení. Pan Ferus
se vyučil v Klatovech knihařem a jako
knihař pracoval až do roku 1951.
V roce 1937 se oženil, po roce se
narodila dcera a v roce 1944 ještě syn.
Na podzim roku 1945 se rodina
přestěhovala do Plané. Byli tu již předtím

na obhlídce, líbila se jim zdejší krajina a
také tu pan Ferus mohl pracovat ve svém
oboru. V domě čp. 55 na náměstí bylo
totiž knihařství s papírnictvím a pan Ferus
je převzal jako národní správce. Do Plané
je přestěhoval místní přepravce pan
Hejtmánek. Nejdříve bydleli asi 4 roky
v domku v Tepelské ulici, pak se
přestěhovali na náměstí do domu čp.3, ve
kterém pan Ferus žije dodnes. V domě
byla v přízemí řeznická výrobna, tu si
vlastním nákladem během 3 týdnů
přestavěl na prodejnu a v zadní místnosti
do dvora měl knihařskou dílnu. Práce
bylo dost, ve firmě pracovala i manželka.
V roce 1951 ale v rámci akce „všichni
muži do výroby“ byl převelen do
Karlových Varů, ale brzy se díky svým

schopnostem stal inspektorem a jezdil na
kontroly po papírnických prodejnách
v celém kraji. Asi po dvou letech tuto
činnost ukončil a vrátil se do Plané. Tady
nastoupil do zaměstnání jako účetní
výkupního
družstva
zemědělských
produktů a setrval zde až do odchodu do
důchodu v roce 1970. V občanském
průkazu (je to ta původní červená
knížečka a má ji z roku 1956) má sice
uvedeno asi 8 zaměstnavatelů, ale
jednalo se stále o stejnou firmu, jejíž
poslední název byl Agroservis Planá.
Jeho jediným celoživotním koníčkem byla
jeho práce. Na nic ostatního nezbýval
čas. Byla to spíše jeho manželka, která
se věnovala ochotnickému divadlu.
Ochotníci v Plané byli velmi dobří,
vystupovali často i v zámeckém parku.
Na jejich představení bývalo vždy
vyprodáno a jezdili na ně i z okolních obcí
a měst, dokonce speciálními autobusy.
S manželkou prožil pan Ferus skoro 70
let. Rodina se rozrostla, ke dvěma dětem
přibylo 11 vnoučat a pravnoučat. Zdraví
už tolik panu Ferusovi neslouží, přišly
obvyklé neduhy vyššího věku, ale na
procházky chodí stále, i když už trasy
nejsou tak dlouhé. Často sleduje televizi,
hlavně sport, čte časopisy a poslouchá
také rádio, i když s pomocí sluchadla. Má
to prý své výhody, když se mluví o
něčem, co jej nezajímá, tak jednoduše
sluchadlo vyndá.
Na závěr našeho rozhovoru mi pan Ferus
řekl, že v Plané žil a žije rád a nechápe
lidi, kteří zde jsou nespokojení a jen stále
kritizují.
Na sté narozeniny pana Feruse
nezapomnělo ani Město Planá. V pátek
19.prosince pro něj uspořádalo spolu
s rodinou oslavu na radnici za účasti
dalších gratulantů a pan starosta panu
Ferusovi předal kromě blahopřání a
dárkového balíčku také stříbrný šlikovský
tolar. Všichni samozřejmě popřáli panu
Ferusovi do dalších let hlavně zdraví a
dobrou pohodu a k tomu se připojuje i
redakce Plánského měsíčníku.
M.Mertlová

Upozornění pro plátce
S účinnosti od 1. ledna 2010 dochází ke
změně
účetnictví
měst
a
obcí.
V souvislosti s tím se zruší používání
bankovních účtů příjmových a výdajových
(s předčíslím 19 a 27).
Proto vyzýváme všechny občany, kteří
posílají platbu převodem na účet města
Planá, aby od uvedeného data zasílali
prostředky
jen
na
účet
1980720349/0800. Pro identifikaci platby
je nutno použít správný variabilní symbol.
Pokud jej neznáte, pak se obraťte na
finanční odbor.

Ocenění pro dárce krve
Červený kříž v Tachově každoročně
slavnostně oceňuje bezplatné dárcovství
krve. Letos se tato akce konala
26.listopadu a Planá na ní měla své
zastoupení. Pan Zdeněk Kulhánek
obdržel zlatou Janského plaketu za 40

odběrů, bronzovou plaketu za 10 odběrů
obdrželi dárci paní Libuše Vaněčková a
pánové Radek Kulhánek a Jakub
Svoboda. Slavnostní akce se za město
Planá zúčastnil místostarosta p.Slabý,
který všem oceněným předal dárkový
balíček a „zlatý dárce“ pan Kulhánek
navíc obdržel pamětní šlikovský tolar.
Všem jmenovaným patří ocenění a úcta
nás všech. Budeme-li to, nedej bože,
někdy potřebovat, může to být právě
jejich krev, která nám zachrání život.
MM

požáru, stále pokračuje. Občané mohou
využít pro finanční dar pokladničku
v přízemí radnice dveře č. 3, nebo zaslat
peníze na zvláštní účet, jehož číslo je
749381319/0800.
Dar zaslaný na veřejnou sbírku může
poskytovatel odečíst dle zákona č.
586/1992 od základu daně. Potvrzení o
přijetí daru vydá občanům vedoucí
finančního odboru ve II. patře MěÚ
v Plané – dveře č. 15.

Parkovací karty 2010

Město Planá vyhlašuje výběrové řízení na
funkci vedoucí odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Plané.
Zájemci najdou podrobné podmínky
výběrového řízení na úřední desce a na
webových stránkách Města Planá.
Upozorňuji, že přihlášku je nutné podat
nejpozději do 9 hodin dne 12.ledna 2010.
M.Mertlová, tajemnice MěÚ Planá

Plánské
služby,s.r.o.
oznamují,že
7.12.2009 byl zahájen prodej parkovacích
karet pro r. 2010 v budově Slovanská
čp.110. Parkovací karta opravňuje
k parkování
vozidla
uvedené
SPZ
celodenně mimo doby od 2 do 6 hodin a
to na placeném parkovišti města Planá a
na
všech
parkovacích
plochách
vyhrazených dopravní značkou pro
držitele parkovací karty.
Držitelem parkovací karty může být po
zaplacení stanovené ceny každý majitel
motorového vozidla, který má
a) trvalé bydliště ve městě Planá a jeho
částech b)ostatní držitelé.
Cena parkovací karty zakoupené do
31.07.2010 pro držitele 3a) je 500 Kč
včetně DPH,
pro držitele 3b) 800 Kč včetně DPH.
Cena parkovací karty zakoupené od
01.08.2010 pro držitele 3a) je 300 Kč
včetně DPH,
pro držitele 3b) je 450 Kč včetně DPH.
Cena za parkování na placeném
parkovišti města Planá je 20 Kč včetně
DPH za každou započatou hodinu.

Cena vodného a stočného

Prodej nádob na odpady

Tříkrálové koledování
Na sobotu 9.ledna 2010 je do Plané
hlášena
velice
exotická
návštěva.
Přicestují sem totiž Tři králové. I tentokrát
ponesou dary, i když, pravda, skromné.
Do označených pokladniček budou
naopak vybírat peněžní příspěvky na
pomoc těm nejpotřebnějším mezi námi.
Tak si nějakou tu korunku pro ně
schovejte, oni vám za to zazpívají
známou koledu “my tři králové jdeme
k vám“. Garantem sbírky je Charita a ta
dobře ví, kam směrovat potřebnou
pomoc.

Výběrové řízení

Rada města Planá projednala a schválila
dne 2.12.2009 kalkulace vodného a
stočného předložené provozovatelem
vodohospodářské infrastruktury na
období od 1.1.2010 takto:
Vodné: dříve 26,44 Kč, nyní 26,45 Kč,
nárůst o 0,04 %.
Stočné: dříve 17,99 Kč, nyní 18,22 Kč,
nárůst o 1,28 %.
Voda předaná: dříve 11,96 Kč,
nyní 12,11 Kč, nárůst o 1,25 %.
Likvidace kalů: dříve 12,07 Kč,
nyní 12,10 Kč, nárůst o 0,25 %.
Srážková voda: dříve 17,99 Kč,
nyní 18,22 Kč, nárůst o 1,28 %.
Naposledy se ceny upravovaly
k 1.1.2009. K jejich úpravě dochází po
ročním cyklu.
Včetně stávající výše DPH ( 9 %) by
konečná cena vypadala takto: vodné +
3
stočné 48,69 Kč/m . Pokud by došlo ke
změně sazby DPH na 10 %, pak by
3
konečná cena byla 49,14 Kč/m .
Ceny za odpad se nemění, zůstávají
stejné jako v roce 2009.
František Slabý, místostarosta

Sbírka na faru pokračuje
Veřejná sbírka organizovaná Městem
Planá, jejímž účelem je shromáždění
prostředků na opravu střechy fary po

Dne 6.1. 2010 bude Město Planá od 9.00
do 17.00 hodin prodávat v bývalé kotelně
u bytového domu č.p. 455 a 456 ve
Fučíkově ulici, Planá (vedle prodejny
potravin) nádoby na odpad. Koupit si
můžeme plastovou nádobu o objemu 120
l za 720 Kč/ks. Jedná se o rozprodávání
nevyužívaného materiálu.
Informace na tel. 374 752 922,
OŽP MěÚ Planá

Termíny vývozu popelnic
Z důvodu zachování 14denního cyklu
budou popelnice s vývozem jednou za 14
dní vyváženy v r. 2010 v liché týdny.

Ptáte se na práci?
V poslední době se po Plané šíří
informace o otevření nové výrobny. Měla
by působit v objektu pod sídlištěm
Fučíkova, který dosud patří firmě
Keraplast. Na městský úřad chodí
zájemci o zaměstnání, že prý slyšeli, že
se zde budou přijímat přihlášky. Je
pravda, že jakási jednání s firmou již
proběhla, ale vše je zatím ve stádiu
záměru. Firma si vzala na definitivní
rozhodnutí čas do února. Pokud by se
opravdu rozhodla do Plané přijít, jistě by
nějaký čas trvalo, než by byl objekt
připraven tak, aby v něm mohla zahájit

svoji činnost. V žádném případě ale
nepověřila městský úřad, aby pro ni
shromažďoval přihlášky zájemců o
zaměstnání. Je proto zbytečné v této
záležitosti na úřad chodit. Pokud by se
situace změnila (v tom kladném případě),
bude veřejnost náležitě informována.
MM

Nové městské vyhlášky
Plánští zastupitelé na svém prosincovém
jednání schválili dvě nové obecně
závazné vyhlášky (OZV) Města Planá.
Vyhlášky by měly omezovat činnosti,
které mají nepříznivý vliv na život občanů
ve městě.
První z nich – OZV č. 2/2009 – zakazuje
požívání alkoholu na vymezených
místech v Plané. Jedná se především o
náměstí a k němu přilehlé ulice a některá
další místa, na kterých se obvykle
pohybuje větší množství lidí. Díky
vyhlášce by odtud měly zmizet osoby,
které budily veřejné pohoršení tím, že se
celé dny povalovaly, kde se jim právě
zlíbilo,
konzumovaly
nejrůznější
alkoholické nápoje a znečisťovaly veřejná
prostranství. Zákaz neplatí ve dnech
31.prosince, 1.ledna a při Anenské pouti.
Dále se tento zákaz nevztahuje na
sezónní zahrádky u restaurací.
Druhá OZV č. 3/2009 zakazuje užívání
zábavní pyrotechniky a to v celém
prostoru městské památkové zóny
v Plané. I tato vyhláška stanoví výjimku
ze zákazu. Ten se nevztahuje na
silvestrovské a novoroční oslavy. Další
výjimku může udělit Rada města Plané
na základě žádosti. Podrobnosti najde
zájemce ve vyhlášce.
Kontrolu nad dodržováním obou vyhlášek
provádí
Městská
policie
v Plané.
Porušování vyhlášek bude postihováno
jako přestupek podle paragrafu 46
zákona o přestupcích a pokuty nejsou
malé. V blokovém řízení je to až 1.000
Kč, v řízení o přestupku je možné udělit
pokutu až do 30 tisíc korun.
Obě vyhlášky začnou platit od 1.ledna
2010. Jsou vyvěšeny na úřední desce a
dále umístěny na webových stránkách
města.
M.Mertlová

Nabídka bytu k prodeji
Město Planá nabízí k prodeji volný byt v
domě čp. 773 v Bohušově ulici v Plané.
Jedná se o byt č. 2, o velikosti 1 místnost
s příslušenstvím, v prvním nadzemním
podlaží domu. Celková výměra bytu je
32,78 m2 (pokoj 23,57 m2, předsíň 4,61
m2, koupelna 2,13 m2, WC 1,03 m2,
sklep 1,44 m2), ústřední vytápění. Podíl
na společných částech domu čp. 773 a
774 a na zastavěném pozemku, st.p.č.
1859 a st.p.č. 1858, je 160/10000.
Žádosti o prodej bytu s nabídkou kupní
ceny a způsobu její splatnosti je možno
podat nejpozději do 20.ledna 2010
v podatelně Městského úřadu Planá na
náměstí Svobody čp. 1, kancelář č. 16,
druhé poschodí, v zalepené obálce
označené textem „byt č. 773/2 –

NABÍDKA“. Nejnižší možná nabídka
kupní ceny je 290.100 Kč.
Obálky s žádostmi budou otevřeny a
předložené nabídky vyhodnoceny na 27.
zasedání Zastupitelstva města Planá,
podle čl. III. odst. 3 zásad města Planá
pro prodej bytů ze dne 11.4.1995,
v platném znění.
Prohlídku nabízeného bytu lze dohodnout
v sídle Plánských služeb s.r.o., Planá,
Slovanská 110, číslo telefonu 374756234.
Informace : kancelář č. 8/22
1. poschodí MěÚ, telefon 374752921.

Nabídka bytu k prodeji
(opakovaná)
Město Planá nabízí k prodeji volný byt v
domě čp. 436 ve Wolkerově ulici v Plané.
Jedná se o byt č. 1, o velikosti 2 + 1, v
prvním nadzemním podlaží domu.
Celková výměra bytu je 55,10 m2
(kuchyň 11,4 m2, pokoj 12,8 m2, pokoj
14,7 m2, předsíň 2,7 m2, koupelna s WC
3 m2, sklep 10,5 m2), lokální vytápění.
Podíl na společných částech domu čp.
436 a na zastavěném pozemku, st.p.č.
860, je 1407/10000. Byt vzhledem ke
svému stavu vyžaduje rozsáhlejší opravu.
Žádosti o prodej bytu s nabídkou kupní
ceny a způsobu její splatnosti je možno
podat nejpozději do 20.ledna 2010
v podatelně Městského úřadu Planá na
náměstí Svobody čp. 1, kancelář č. 16,
druhé poschodí, v zalepené obálce
označené textem
„byt č. 436/1 –
NABÍDKA“. Nejnižší možná nabídka
kupní ceny je 201.000 Kč.
Obálky s žádostmi budou otevřeny a
předložené nabídky vyhodnoceny na 27.
zasedání Zastupitelstva města Planá,
podle čl. III. odst. 3 zásad Města Planá
pro prodej bytů ze dne 11.4.1995,
v platném znění.
Prohlídku nabízeného bytu lze dohodnout
v sídle Plánských služeb s.r.o., Planá,
Slovanská 110, číslo telefonu 374756234.
Informace: kancelář č. 8/22 1. poschodí
MěÚ, telefon 374752921.

Zápis do 1.tříd
Zápis dětí do 1.tříd obou ZŠ se koná ve
čtvrtek 11.února 2010 od 14 do 17 h
současně na obou školách. Rodiče
s sebou přinesou rodný list dítěte a svůj
OP.

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc leden
2010:
14.1. – 18.00 hodin, Kino Planá
„Expedice Humi Outdoor Gasherbrum I.
2009“ - přednáška o výstupu plzeňských
horolezců na jedenáctou nejvyšší horu
světa Gasherbrum (Pákistán). Kombinací
videa, fotografií a mluveného slova vás
provede člen expedice Jan Trávníček ze
Stříbra. Vstupné 40 Kč.
29.1. – zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni
na abonentní představení „Romeo a
Julie“.

Odjezd autobusu: Chod. Planá 17.15 h.,
ul. Luční 17.20 h., AN Planá 17.30 h.
Další informace:
Pro zájemce o muzikálová představení !
MěKS by rádo uspořádalo zájezd na
některý z uváděných muzikálů. Na výběr
je buď muzikál Děti ráje (březen, Goja
Music Hall) nebo Carmen (duben,
Hudební divadlo Karlín). Uskuteční se
představení, o které bude dostatečný
zájem. Cena vstupenky s dopravou by
činila Kč 670 až 710 Kč. Zájemci, hlaste
se co nejdříve na MěKS Planá.
Podrobnosti na plakátech MěKS
a tel. 374 794 223, 728 488 038,
mks@muplana.cz

Spolufinancováno Evropskou
unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj

Evropské peníze na podporu přátelství
Chceme se podělit o potěšení ze
skutečnosti, že naší škole byl přidělen
grant z prostředků Evropské unie DF Cíl
3 ČR-BY na projekt nazvaný ŽIJEME
VEDLE SEBE - POZNÁVÁME SE.
Žáci naší školy se ho zúčastnili formou
fotografické soutěže a výstavy nazvané
MĚSTO, KDE BYDLÍM, která v
prosincových dnech byla zveřejněna v
prostorách plánské radnice a školy na
náměstí. Následně výstava spolu s žáky
školy putovala do partnerské školy v
německém Bogenu, do Státní LudmillaRealschule. Společně s výstavou naši
žáci představili německým přátelům
české vánoční tradice.
Věříme, že i letošní předvánoční setkání
českých a německých žáků a učitelů
všem přineslo příjemné chvíle a nové
poznatky a zážitky.
ZŠ Planá, nám. Svobody

Ohlédnutí
V měsíci prosinci pořádal DŮM DĚTÍ
mnoho akcí. Úspěšné bylo setkání s
Mikulášem, čerty a anděly. To se v
Hornickém muzeu sešlo 288 dětí a
dospělých. Všichni odvážně prošli cestou
mezi čerty až k Mikulášovi a andělům,
kde na všechny děti čekala malá
odměna. Děkujeme těm, kteří přišli, a
samozřejmě všem za pomoc při
organizaci. Na fotografie se můžete
podívat
na
www.zsplananamesti.cz.

270 dětí navštívilo kino v rámci
DĚTSKÉHO VÁNOČNÍHO FILMOVÉHO
FESTIVALU. Součástí byla výtvarná
soutěž.
Kdo
se
stal
vítězem?
V 1. kategorii se na 1. místě umístila
Adélka Kapitánová. Druhé místo patřilo
Honzíkovi Kotschymu a třetí byla Ivetka
Mašková. Ve 2. kategorii byla na 1. místě
Petra Pánková a Petra Orlová. Druhé
místo patřilo Ivaně Vančurové a Andree
Sytaiové. A třetí místo obsadila Eva
Hamalová. Všem vítězům blahopřejeme.
Pracovníkům kina děkujeme a těšíme se
na další akci v kině.
Prosinec patřil také sportu. 22. 12. se v
aule konal turnaj ve stolním tenise. 28.
prosince se sešli šachisté a hned druhý
den 29. 12. 2009 patřil tenistům. Výsledky
najdete na našich webových stránkách.

Připravujeme

Velmi často se píše o uzavření
nemocnice ve městě, o problémech s tím
spojených, o aktivitách směřujících
k jejímu znovuzprovoznění. Nemocnice
následné péče Sv. Anna zůstává trochu
ve stínu této své sestry. Přitom tato
nemocnice velmi dobře pracuje a jejích
služeb využívají občané ze širokého
okolí.
Chtěl bych popřát všem pracovníkům
nemocnice Svatá Anna do nového roku
hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody
v osobním životě a dobrou pohodu a
úspěchy v zaměstnání.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Vzpomínka
Dne 5.ledna 2010 uplynou již čtyři roky
ode dne, ve kterém nás navždy opustil
pan Jacques Liška z Otína Kdo jste jej
znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

Pro všechny zájemce připravujeme na
leden sportovní odpoledne a již tradiční
turnaj ve společenské hře ČLOVĚČE
NEZLOB SE. Sledujte bližší informace a
propozice na nástěnkách ve školách a na
webových stránkách.
Za DDM Lenka Vivodíková

Úspěch žáků SOU Planá
v soutěži
Dne 9. prosince 2009 se žáci oboru
kuchařské práce při SOU v Plané
zúčastnili
gastronomické
soutěže
„Hrnečku vař“ ve Stodě. Soutěžní tým ve
složení Vítězslav Maňák a Šárka
Pokorná získal v náročné konkurenci
středních hotelových a gastronomických
škol pěkné čtvrté místo. Přípravě žáků se
ochotně věnovali instruktoři odborného
výcviku restaurace Stará sladovna
Chodová Planá a vyučující
V. Šenkapoulová a E. Kašparová.
Děkujeme za úspěšnou reprezentaci
školy a města. Za SOU Planá Iva Holá

Poděkování
Před několika lety se moje matka
podrobila operaci kyčelního kloubu.
Následovala rehabilitace. Tu absolvovala
v Nemocnici následné péče v Plané na
Svaté Anně. Byla velmi spokojená a to
jak s prostředím, tak s péčí personálu.
V letošním roce musela matka bohužel
do nemocnice znovu, tentokrát v daleko
vážnějším
stavu.
Nejdříve
byla
hospitalizována v Mariánských Lázních,
následně byla na vlastní žádost
přemístěna na Svatou Annu, kde strávila
více než 3 měsíce.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
pracovníkům této nemocnice – lékařům,
ale především zdravotním sestrám a
dalšímu zdravotnickému personálu za
dobrou péči, kterou mé matce poskytli.
Jejich práce je velmi náročná. Pečují
většinou o těžce pohyblivé, mnohdy i
nepohyblivé pacienty, přesto s nimi mají
velkou trpělivost a snaží se jim ulevovat
od jejich trápení, což je obzvlášť
záslužné.

Vedle našeho Školního vzdělávacího
programu
„Barevná
škola“
(ŠVP)
nabízíme již od první třídy hru na flétničky
jako doplněk k hudební výchově a výuku
anglického jazyka, která má za cíl formou
básniček a písniček motivovat žáky. Od
třetího ročníku již probíhá výuka
anglického jazyka podle ŠVP.
Od druhé do páté třídy mají žáci možnost
vybírat si z povinně volitelných předmětů
–dramatická výchova, hudebně-pohybová
výchova, sportovní výchova, přírodovědné poznávání a ruční práce. Mimo
těchto předmětů nabízíme práci ve
výtvarném kroužku. Díky výborné práci
vyučujících se často úspěšně účastníme
mnoha
výtvarných,
recitačních,
čtenářských a sportovních soutěží.
Vyučující I. stupně

Blahopřejeme….
…všem dále uvedeným plánským
občankám a občanům, kteří v prosinci t.r.
oslavili svá životní jubilea.
Jsou to paní a pánové Emanuel Ferus –
100 let, Božena Švejdová, Josef Samek,
Růžena Fialová, Anna Kašparová, Vlasta
Ječná, Kazimíra Votavová, Markéta
Kovářová, Josef Fiala, Marie Pácalová,
Zdeněk Babička, Alžběta Gergelová,
Michal Biroščák, Emil Fázik, Anna
Fefferová,
Zdeněk
Sýkora,
Marie
Sušická,
Jana
Surová,
Bohumila
Šimáková, Mária Drabíková, Božena
Rešlová, Josef Nýč.

Zpívání u vánočního stromu
Již sedmé zpívání u vánočního stromu
bylo složeno z básniček, koled,
vánočního a čertího příběhu. Novinkou
bylo tančení andílků, kteří se jako peříčka
ladně vznášeli v rytmu hudby.
Malí žáčci prvňáčci ukázali, co se dokáží
naučit během pár měsíců. Jejich
vystoupení
doplnili
starší
žáci
s flétničkami. Když nastoupili malí
pekelníci, nikdo nepochyboval, že je
v pekle někdy opravdu horko. Na závěr
vystoupil pěvecký sbor, který svým
zpěvem uzavřel vánoční setkání. Během
vystoupení procházeli naši žáci s košíčky
plnými vlastních výrobků - pečeného
cukroví,
ozdobených
perníčků,
korálkových stromečků, vánočních a
voskových obrázků a drobných ozdůbek
na stromeček. Nechyběly ani teplé nápoje
pro zahřátí, neboť se opravdu pěkně
ochladilo a vánoční čas oznamoval i
poletující sníh. Tento krásný podvečer
nás všechny příjemně vtáhl do blížící se
vánoční atmosféry a oznámil, že
nejkrásnější svátky roku přicházejí.
Co by mohlo zajímat rodiče budoucích
prvňáčků?
ZŠ Planá Na Valech již v listopadu
připravila pro budoucí prvňáčky den
otevřených dveří. Rodiče měli možnost se
seznámit s prostředím školy a vyučujícími
prvního stupně. Dostali odpovědi na
otázky, které je zajímaly.

Pozvánka na ples
SPORTKLUB TJ Slavoj Chodová Planá
zve všechny příznivce dobré nálady,
báječné hudby od skupiny TRIANGL,
prostě všechny, kteří se chtějí dobře
pobavit a něco pro to i udělat, na
MAŠKARNÍ BÁL do sálu kulturního domu
v Chodové Plané a to v sobotu 6.února
2010. Ceny pro nejlepší masky budou
připraveny.

Poděkování
P. dr. Kokay písemně poděkoval
pracovníkům Plánských služeb za to, že
instalovali v ulici Na Valech odpadkový
koš, který tam již dlouho postrádali.

Orientální tanec
Planá 18. ledna 2010
od 19 hodin v aule ZŠ
nám. Svobody 59
kontakt

Zastoupení v Plané
374 794 495,
777 163 211,
776 163 214

t. č. 605 323 131
Pronajmeme byt 4+1

na náměstí v Plané.
Cena včetně energií 10.000 Kč.
Tel.777 655 770, 777 655 095

Karel Býček
– zemní práce, stavební činnost. Planá,
Nádražní 802

Tel. 604 879 002
Strojní výkopové práce, terénní
úpravy, inženýrské sítě, základové
desky, hrubé stavby, dlažby zámkové
i kamenné, obrubníky, ploty,
meliorace, drenáže, nákladní
doprava do 6 tun, řezání živice,
svislá izolace objektů.

Areál přírodního
koupaliště v Plané

RESTAURACE
možnost konání rodinných oslav,
svateb, rautů apod., cca 60 míst

Objednávky: p. Matoušek
mobil: 607 815 364

Nabízíme
rekvalifikační
kurzy:
MASÉR, SAUNÉR,
KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA a NEHTOVÁ
MODELÁŽ. Akreditováno
MŠMT ČR, MAVO, s.r.o.
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA.
Dále učíme masáže: lymfatická,
tibetská, horkými lávovými
kameny, sedativní, aromaterapie,
shiatsu, baňkování, odbourávání
celulitidy, odblokování, měkká
reponace celé páteře, reflexní
terapie nohou, obličeje.

Tel. 602 478 448,
604 238 911
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