Zprávy z města
Zastupitelstvo se poprvé v tomto roce
sejde ve středu 3.února. Hlavním bodem
programu bude schválení rozpočtu Města
Planá na rok 2010. O veřejném pořádku
ve městě by měla informovat jak Policie
ČR, tak Městská policie v Plané.
Projednávat se budou také majetkoprávní
záležitosti.
Další jednání zastupitelstva se uskuteční
17.března 2010.

Výsledek Tříkrálové sbírky

cíle, kterých se svou členskou základnou
chtějí dosáhnout. Samozřejmě nebude
chybět
odborná
přednáška.Zveme
všechny členy ZO ČZS v Plané, ale rádi
mezi sebou přivítáme i nové zájemce o
práci v naší organizaci. Ve spolupráci
s tachovskými zahrádkáři připravujeme
zahrádkářský ples, zájezdy do Litoměřic a
do Českých Budějovic, okresní výstavu
ovoce a zeleniny, moštování ovoce a
prezentaci na výstavách v rámci slavností
a poutě.
Př. J.Smrčka

V sobotu 9.ledna chodily po Plané tři
cizokrajně oblečené osoby. Byli to Tři
králové a sbírali dary pro Tříkrálovou
sbírku. Z ní pak Charita rozděluje
příspěvky těm potřebným v našem
nejbližším okolí i ve vzdálenějších
zemích. Aktuálně bude část letošní sbírky
použita na pomoc obětem ničivého
zemětřesení na dalekém Haiti. I když byla
velká zima a moc lidí venku nechodilo, a
někteří, když Tři krále zahlédli, raději
přešli na jinou stranu, sešlo se nakonec
v pokladničkách celkem 15.890 Kč, což je
o cca 300 Kč více než v roce 2009.
Charita všem dárcům děkuje.

Připomínáme…

Poděkování

Bezplatná poradna pro
nedoslýchavé

Chtěl bych prostřednictvím Plánského měsíčníku
poděkovat všem, kteří
připravili oslavu mých
100.narozenin na plánské
radnici,
za
krásné
gratulace a pěkné dárky.
Udělali mi tím velikou
radost.
Emanuel Ferus

Výběrové řízení
na funkci vedoucí odboru výstavby MÚ Planá
je prodlouženo do 19.2.2010.
Informace na www.muplana.cz

Bude se vypínat
Dne 1.února 2010 bude v době od 8 do
16 hod. přerušena dodávka elektřiny do
Pavlovic - Josefovy Huti a do Zlivi.
Důvodem jsou nezbytné práce na vedení
22Kv.

Zahrádkáři budou hodnotit
Plánští zahrádkáři se sejdou na výroční
schůzi v sobotu 27.února 2010 od 9 h ve
školní jídelně ZŠ. Zhodnotí zde uplynulý
rok 2009 včetně hospodaření a výsledků
základní organizace. Stanoví si úkoly a

… do 31.března t.r. musí být zaplaceny
letošní poplatky za psy a nájemné
z pozemků pronajatých od Města Planá.
… v podatelně MěÚ si můžete koupit
výpravné publikace Zdeňka Procházky
„Sklářství v Českém lese na Domažlicku
a Tachovsku“ a „Příběhy vepsané do
kamene 1 a 2“, dále knihu „Planá ve staré
fotografii“ a pohlednice z okolí Plané.
… povinnou výměnu řidičských průkazů
vydaných od 1.1.1994 do 31.12.2000 držitelé jsou povinni si je vyměnit do
31.12.2010.

Český klub nedoslýchavých nabízí
občanům bezplatné sociální, zdravotní a
technické poradenství, zprostředkování
oprav a servisu sluchadel, prodej kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé i
neslyšící, baterií do sluchadel, zesílené
telefony, signalizační zařízení atd.
V roce 2010 bude v provozu bezplatná
poradna pro nedoslýchavé občany ve
dnech 7.ledna, 4.února, 4.března,
1.dubna, 6.května a 3.června a to
v zasedací místnosti radnice ve Stříbře
(přízemí) vždy od 8.30 do 11 hodin.
Klub nedoslýchavých chce umožnit
kvalitnější život sluchově postiženým
osobám zmenšením či odstraněním
bariér způsobených nedoslýchavostí
nebo ztrátou sluchu.

STP zve na členskou schůzi
Plánská místní organizace občanského
sdružení Svaz tělesně postižených v ČR
zve své členy na bilanční členskou
schůzi. Koná se v pátek 19.února 2010
od 15 hodin v plánském kině. Vítáme
dobrou náladu, připomínky a nápady pro
další práci.
Výbor MO STP v Plané

Zimní úklid komunikací
Letošní zima se projevila mimořádnou
nadílkou sněhu. Na pohled jde o zimní
idylku, na druhou stranu nám sníh přináší
mnoho nesnází – ztíženou chůzi a
jízdu,nedostatek prostoru na parkování.
Rada
našeho
města
každoročně
schvaluje plán údržby komunikací, ve
kterém se stanoví pořadí úklidu podle
jejich významu a frekvence na nich. Úklid
pro město provádí středisko technických
služeb spadající pod Plánské služby,
s.r.o.
Někteří občané si stěžují, že technické
služby provádějí úklid nedostatečně. Já
bych se jich chtěl zastat. Především je
třeba uvést, že jejich pracovníci pracují
s opravdovým nasazením. Při ranním
sněžení vstávají i ve 3 hodiny ráno.
V letošním roce mají mnohem více práce
než v letech předchozích. Podle zákona
jsou totiž obce povinny uklízet veškerá
veřejná prostranství. Občanům se tato
povinnost již neukládá. Technické služby
mají na starosti chodníky a komunikace
nejen v Plané, ale i v obcích, které
k Plané náležejí (Pavlovice, Kříženec,
Otín, Křínov, Vysoké a Dolní Sedliště,
Boudy, Zliv, Svahy, Týnec, Vížka). Jedná
se o desítky kilometrů komunikací. Navíc
letošní nadílka sněhu je opravdu vydatná.
Při vytrvalém sněžení ošetřené plochy
rychle opět zapadnou sněhem, případně
jsou při příjezdu techniky již ušlapané.
V některých
případech
pak
práci
komplikují špatně zaparkovaná auta.
Velkou problémem letos byly poruchy
techniky.
V prosinci
se
porouchal
diferenciál a servořízení u hlavního
odklízecího vozidla PRAGA. Příslušné
porouchané části musely být odeslány
k opravě do Čáslavi. Oprava trvala jeden
měsíc a teprve 21.ledna mohl být stroj
nasazen. Dále se porouchala převodovka
multikáry (zařízení s radlicí a sypačem
určené především pro úklid chodníků) a
několik týdnů byla v opravě v Plzni.
Samozřejmě, že se vyskytují v ulicích
problémy, ale úklid prostě nelze provést
stoprocentně. Při srovnání s některými
jinými obcemi jsou komunikace v Plané
uklizeny slušně. Chtěl bych pracovníkům
technických služeb za práci poděkovat.
Také děkuji občanům, kteří, i když
povinnost sníh odklízet nemají, před
svým bydlištěm chodník ošetřili.
Ing. K.Vrzala, starosta

Přijďte na maškarní 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 PLES
do sálu kulturního domu v Chodové Plané
a to v sobotu 6.února 2010. Ceny pro
nejlepší masky budou připraveny.

Týden otevřených dveří a
zápis dětí do 1. třídy ve škole
na náměstí
Vážení rodiče, milé děti, blíží se únor a
s ním jako každý rok i zápis dětí do škol,
tentokrát narozených v období od 1. září
2003 do 31. srpna 2004.
Záleží nám na tom, aby do naší školy
přicházely děti rády a bez obav, aby se
na chvíle strávené v kolektivu a se svou
paní učitelkou těšily. Náš vlastní
výchovně-vzdělávací program, kterým se
škola řídí, jsme nazvali Přátelská škola a
velmi se snažíme, aby život naší školy
přesně danému názvu odpovídal.
Protože není nad to přesvědčit se
osobně, zveme Vás na TÝDEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Znamená to, že
rodiče i s dětmi mohou v týdnu od 1. do
5.února 2010 v dopoledních hodinách
navštívit naši školu a nahlédnout do
hodin v prvních, druhých a třetích třídách
a případně se i vyučování zúčastnit.
Na vlastní oči se tak můžete seznámit
s rozličnými formami a metodami práce a
způsoby vyučování na naší škole. Můžete
si promluvit s vyučujícími o všem, co Vás
zajímá. Zároveň uvidíte, jak moc se
změnilo vnitřní vybavení školy - už brzy
budou všechny třídy 1. stupně vybaveny
nejmodernějším výškově stavitelným
nábytkem, počítač v každé třídě a práce v
počítačové pracovně či s interaktivní
tabulí patří už k běžným vyučovacím
dnům..
V druhém patře na chodbě proti schodišti
se budete moci podívat na výstavu
fotografií, které dokumentují aktivity školy,
jejích žáků, ale také práci kroužků DDM.
Přijďte se k nám podívat!
Vedle toho, že součástí naší školy je i
DDM, v budově školy na náměstí je
umístěna jak školní jídelna, kde se děti
mohou kvalitně stravovat, tak i školní
družina, v jejímž čele stojí kvalifikovaná
vychovatelka.
Těšíme se na všechny, kteří se
rozhodnou přivést své dítě v den zápisu,
to je 11. února 2010, k nám do školy v
době od 14:00 do 18:00.
Už teď slibujeme, že nebude nouze o
dobrou náladu, příjemnou atmosféru a že
ani překvapení nebude chybět.
Kolektiv učitelů ZŠ Planá,
náměstí Svobody

Upozornění pro rodiče:
* Chce–li budoucí prvňáček navštěvovat
základní školu mimo spádovou oblast, do
které patří podle svého trvalého bydliště,
je bezpodmínečně nutné, aby do této
školy přišel i k zápisu žáků do prvních
tříd.

* S sebou přineste průkaz totožnosti
zákonného zástupce a rodný list dítěte.
* Pokud chcete požádat pro Vaši
dceru/syna o odklad docházky na školní
rok 2010/2011, podle pozměněných
směrnic zpracovaných k 5.3.2009 tak
musíte učinit písemně do 31.5.2010.
K žádosti o odklad musíte přiložit
doporučující
posouzení
odborného
lékaře, nebo příslušného školského
poradenského zařízení.

Nová lávka přes trať
Vycházky a cyklistické vyjížďky plánských
občanů často směřují na Svatou Annu.
Cílem bývá poutní kostel, pension
s příjemným posezením na terase nebo
návštěva pacienta nemocnice. Cesta
vede starou anenskou alejí nebo silnicí
na Kyjov nebo stezkou od Chodové
Plané. Železniční trať Cheb - Plzeň
přecházeli donedávna za Chodovou
Planou přes nechráněný přejezd, kdo šel
starou anenskou alejí, musel překonat
krkolomný neupravený přechod přes
koleje. Právě v těchto místech se kdysi
nacházely železniční závory, které byly
mechanicky obsluhovány. V souvislosti
s někdejší úpravou trati a silnice
k nemocnici (před víceméně 40 lety) byl
železniční přejezd se závorami zrušen.
V současné době probíhá a z velké části
již proběhla rozsáhlá rekonstrukce celé
železniční trati Plzeň-Cheb. Já a starosta
Chodové Plané jsme s investorem
konzultovali její řešení okolo
Plané.
Doporučili jsme vybudování bezpečnějšího přechodu, nejlépe vybudování lávky.
Nyní je již lávka hotová. Překonává trať
vedle
bývalého
strážního
domku.
Směrem k lávce pokračuje podél trati
nová chodovoplánská cesta. I z druhé
strany, tedy od Plané, bude nejpozději
v květnu nová cesta dokončena. Náklady
na vybudování lávky jsou zahrnuty
v nákladech rekonstrukce železnice. To
se týká i nové cesty od Chodové Plané.
Investor totiž musel na své náklady
postavit nový bezpečný přechod včetně
přístupu k němu. Náklady plánské části
cesty ponese naše město.
Věřím, že vybudování lávky a nových
cest zkvalitní vycházky a vyjížďky
občanů. Bude jimi totiž uzavřen příjemný
vycházkový okruh Planá-Chodová PlanáSvatá Anna-Planá.
Pokud jde o starou anenskou cestu,
počítáme
i
s jejím
postupným
zlepšováním. Těším se, že už v letošním
roce stejně jako v dalších letech půjde
poutní procesí ve svátek Sv.Anny
tradiční cestou, kterou chodilo po
desetiletí- starou anenskou cestou a dále
přes novou lávku ke kostelu.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Kostel v Otíně
V loňském
roce
probíhala
akce
Odstranění havarijních stavů kostela
Jména Panny Marie v Otíně. Kostel je
kulturní památkou ze 14. století a město
Planá jej získalo v havarijním stavu v r.
2008 darem od Římskokatolické farnosti.

Na kostele byla propadlá střecha nad lodí
a do nechráněných konstrukcí zatékala
voda. Naštěstí nejstarší část kostela,
presbytář
s
gotickými
křížovými
žebrovými klenbami byl v roce 1992
provizorně zakryt stříškou s lepenkovou
krytinou. Hlavní věž však musela být
v roce 2006 stržena, neboť byla již ve
stavu ohrožujícím životy kolemjdoucích.
Stavební obnova zahrnovala sanaci zdiva
lodi, ukončení zdí, zastřešení presbytáře,
lodi i provizorní stříšky věže trvanlivou
krytinou, dozdění rozpadlého zdiva
sakristie a její zastřešení.
Projekt byl podpořen Místní akční
skupinou Český Západ – Místní partnerství v rámci realizace Strategického plánu
LEADER
z prostředků
Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
V současné době provádí MAS a Státní
zemědělský intervenční fond kontrolu
administrace projektu. Předpokládáme,
že po kladném výsledku kontroly bude
vyplacena dotace ve výši 966 254 Kč, což
je 90 % nákladů vynaložených na
záchranné práce.
Díky realizaci projektu byla zachována i
pro budoucí časy přirozená dominanta
obce s velkou historickou hodnotou.
Objekt bude samozřejmě využíván
veřejností – budou se zde konat
příležitostné kulturní akce a pravidelné
náboženské obřady o Vánocích a
Velikonocích. Návštěvníkům bude kostel
přístupný celoročně.
Město Planá počítá následně s další
etapou obnovy objektu kostela, která lépe
zpřístupní okolí stavby. To však bude
záviset na zajištění dalších finančních
zdrojů.
Připojená fotografie ilustruje stav před

zahájením záchranných prací. O jejich
výsledku se může každý přesvědčit
osobně – do Otína je z Plané příjemná
procházka.
Ing. J.Ťupa

Sbírka ošacení
Město Planá se připojí k humanitární
sbírce občanského sdružení Diakonie
Broumov, neziskové organizace, která
poskytuje sociální služby a materiální
pomoc sociálně potřebným.
Sbírka se bude konat ve dnech 23. až
26.února (Út, Čt, Pá od 14 do 16.30 h,
středa od 15 do 18 h) v sálu Městského
kulturního střediska (Zámecká ulice
čp.124).
Vybírat se bude letní a zimní oblečení
(dámské, pánské, dětské), lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony,

látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte
nám odřezky a zbytky látek), domácí
potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky
(vše nepoškozené), peří, péřové a
vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv
( veškerá nepoškozená).
Věci, které vzít nemůžeme: ledničky,
televize, počítače a jiná elektronika,
matrace, koberce
(z ekologických
důvodů), nábytek, jízdní kola a dětské
kočárky (ty se transportem znehodnotí),
znečištěný a vlhký textil.
M. Kráčmarová

Plánský Koupák nejlepší
kulturní akcí Tachovska
Tachovský deník přinesl báječnou
zprávu: Náš letní hudební open-air
festival Plánský Koupák byl ve
vyhlášené anketě jeho čtenáři zvolen
nejlepší kulturní akcí uplynulého roku
2009 na celém Tachovsku. Koupák tak
zanechal daleko za sebou, podle
hlasování čtenářů deníku, takové tradiční
akce, jakými bezesporu jsou tachovské
Historické slavnosti, Loretánské slavnosti
v Boru anebo Městské slavnosti ve
Stříbře – o dalších hudebních akcích
nemluvě. Výsledek ankety nás potěšil a
jasně ukázal na to, že lidé dokáží ocenit
akci, která si na nic nehraje, snaží se být
každým ročníkem stále lepší a která je
určena právě jim. Je stále více zřejmé, že
se z Koupáku stává dobrá tradice, bez
které by si řada lidí nejen v našem
regiónu, ale i daleko za jeho hranicemi
nedokázala představit kulturní dění na
přelomu července a srpna. Jsem moc
rád, že se postupně začíná naplňovat
záměr, se kterým jsem před čtyřmi lety
start prvního ročníku „obhajoval.“ Dát
nejširší veřejnosti hudební zážitek na té
nejvyšší možné úrovni a založit dobrou
tradici oblíbené akce. Festival by však
nikdy nemohl být tím, čím je podle
čtenářů Tachovského deníku dnes –
nejlepší kulturní akcí regiónu – kdyby od
začátku nebyla pro jeho konání
všestranná
podpora
plánských
zastupitelů napříč politickým spektrem,
podpora a vstřícnost členů rady, vedení
města i jeho organizací. Festival by se
dnes nemohl pyšnit titulem nejlepší akce
Tachovska, kdyby nebylo mnohostranné
podpory takových firem, jako je
MERIMEX, Chodovar, Stora Enso, VNX,
Magic Cars, AFR a celé řady dalších –
však je všechny velmi dobře znáte
z festivalových plakátů, bannerů a
prezentací. Dá se říci, že na koho jsme
se v minulosti obrátili s prosbou o pomoc
festivalu, ten se snažil v rámci svých
možnosti vyjít vstříc a také vždy pomohl.
Zpočátku se našly i výjimky, které se
nechaly veřejně prezentovat,
a pak
vypočítavě odmítly festivalu pomoci, ale
to už je za námi… Vítězství v anketě
deníku tedy není jen vítězstvím pořádající
umělecké agentury Erion Production, ale
je společnou výhrou všech, kteří
pomáhají – i těch, kteří odměňují
organizátory svoji hojnou účastí a
zájmem.

Příprava Plánského Koupáku 2010 je
v plném proudu. I letos se budeme snažit
vylepšit akci o některé nové prvky a
přivézt do Plané špičkový hudební
program, který potěší fanoušky rocku,
popu i dalších hudebních směrů. Včas se
o něm dozvíte více. Jako vždy bude
záležet na přízni, vstřícnosti a náklonnosti
našich sponzorů, abychom mohli udržet
onu pomyslnou vysokou laťku – kterou
potvrdil výsledek ankety Tachovského
deníku. Pevně věříme, že se nám to
společnými silami opět podaří zvládnout
na jedničku…
Jiří Fejt st., hlavní organizátor,
Erion Production

Telefony do nemocnice
Pro případnou potřebu zveřejňujeme
několik telefonních čísel do plánské
nemocnice SWISS Med Clinic. Recepce
374 612 111, chirurgie 374 612 183, ORL
374 612 180, urologie 374 612 181 a
gynekologie 374 612 182.

Bezpečnější přechod do
Nádražní ulice
Na 25.jednání plánského zastupitelstva
v listopadu 2009 upozornil jeho člen p.
MUDr. Kučera na nedostatečně osvětlený
přechod pro chodce ze Sadové ulice do
ulice Nádražní. Správce komunikací
(Plánské
služby,
s.r.o.)
reagoval
bezprostředně a předložil na nejbližším
jednání radě města nabídku na instalaci
nového výkonnějšího osvětlení za cca 12
tis.Kč. Rada nabídku přijala, takže práce
mohly započít. I přes drobnější problémy
(práce musely být prováděny za plného
provozu na komunikaci) vše proběhlo
velmi rychle a nové osvětlení tak na
přechodu slouží již od počátku prosince.
MM

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc únor
2010:
9.2.2010 – 17 h v zasedací místnosti na
radnici - přednáška Zdeňka Procházky
z Nakladatelství Českého lesa. Pohovoří
o nejnovějších a dosud nezveřejněných
poznatcích, které se vztahují k Plané.
Svoje vyprávění doplní obrazovou
projekcí a představí knižní novinky roku
2009 a plány na rok 2010 s možností
zakoupení vybraných publikací.
Vstupné 50 Kč.
19.2.2010 – zájezd do Divadla J.K.Tyla
v Plzni
na
abonentní
představení
„Maryša“.
Odjezd autobusu: Chod. Planá 17.15 h,
ul.Luční 17.20 h, AN Planá 17.30 h.

Pozor – začátek března
9.3.2010 – 18 h, sál MKS - přednáška
PhDr. Markéty Novotné na téma „Jak se
v Plané úřadovalo“. Pohovoří například o
správním vývoji města Planá; jak je to
s pojmenováním našeho města - Planá
versus Planá u Mariánských Lázní.
Vstupné 50 Kč.

Další informace:
Pro zájemce o muzikálová představení !
Pro velký zájem se pojede na dvě
představení – 21.3.2010 představení
pouze Děti ráje, které je již vyprodané, a
v dubnu poté představení smíšené Děti
ráje a
Carmen. Cena vstupenky
s dopravou by činila Kč 670 – 710 Kč.
Podrobnosti na plakátech MěKS
a tel. 374 794 223, 728 488 038,
mks@muplana.cz

Muzeum Českého lesa
Tachov
2.2.2010 – 17 h - vernisáž výstavy
mladých výtvarníků „…..do třiceti“
16.2.2010 – 17 h – Setkání s p.Zdeňkem
Procházkou „Co se tiskne u Procházků“,
kde se představí produkce za rok 2009 a
plány na 2010.

Městská policie informuje
 Městská policie tímto děkuje
všem účastníkům silvestrovských oslav
na náměstí v Plané za bezpečnou
manipulaci se zábavnou pyrotechnikou a
za hladký průběh oslav.
 Díky
kamerovému
systému
města Planá bylo v lednu zaznamenáno
v Jateční ulici odkládání odpadů mimo
vyhrazené místo. Kamera zaznamenala
SPZ vozidla a strážníci bezpečně poznali
řidiče, kterému byla následně uložena
bloková pokuta. Opět upozorňujeme, že
sběrné nádoby rozmístěné po Plané jsou
určeny pro tříděný odpad pouze od
fyzických osob - právnické osoby
(podnikatelé, firmy) sem nesmí ukládat
odpad vzniklý z jejich činnosti.
 V prosinci 2009 bylo předáno
k užívání nové parkoviště se 44
parkovacími místy za poliklinikou. Ubyly
sice problémy s místem na parkování, ale
někteří řidiči se dopouštějí přestupku tím,
že neoprávněně parkují v prostoru vjezdu
na parkoviště. Tento prostor je vyhrazen
pouze pro vozidla, která dávají přednost
vozidlu vyjíždějícímu z parkoviště.
 Upozornění pro kuřáky – zákon
č. 379/2005 Sb. (tabákový zákon)
zakazuje kouření na veřejných místech,
mimo jiné též na místech souvisejících
s veřejnou dopravou – nástupiště,
přístřešky a čekárny. Tento zákaz je
často porušován na autobusovém
nádraží v ul.Dukelských hrdinů. Za jeho
porušení již strážníci udělili několik
blokových pokut a kontroly budou
pokračovat.
 Řidiči motorových vozidel, kteří
naleznou
za
stěračem
tiskopis
„Předvolání pro nepřítomného pachatele
dopravního přestupku“ od strážníků
Městské policie v Plané, se musí ve
vlastním zájmu podle poučení na
tiskopisu dostavit do 8 dnů na služebnu,
případně se mohou telefonem domluvit
se strážníky na jiném termínu. Pokud tak
neučiní, bude přestupek oznámen na
odbor dopravy v Tachově.

Člověče nezlob se
Turnaj v tradiční společenské hře se
konal v DDM 19. ledna 2010. Sešlo se 26
dětí, které soutěžily ve dvou kategoriích.
Na prvním místě v 1. kategorii se umístil
Hosam Al Saleh, druhý byl Martin Slavík
a na třetím místě Tomáš Kubát.
Ve 2. kategorii byl na prvním místě Martin
Deus, druhé místo obsadil David Kopl a
na třetí příčce byl Mohy Al Saleh.
Vítězům blahopřejeme.
Upozornění
Od 1. února do 5. února 2010 bude
uzavřena KLUBOVNA VOLNÉHO ČASU
v DDM.
Pro sportovce
Zveme všechny sportovce i nesportovce
na již tradiční soutěž SKOROBIATLON
dne 23. února 2010. Začátek je ve 14 h,
tělocvična
ZŠ
Planá
náměstí.
Nezapomeňte s sebou sportovní obuv a
soutěžní náladu.
Jarní prázdniny
Na JARNÍ PRÁZDNINY připravujeme
příměstský
tábor.
Letos
potěšíme
výtvarníky, ale zkrátka nepřijdou ani
ostatní. Přihlášky a bližší informace
získáte v kanceláři DDM.
Maškarní ples
Na MAŠKARNÍ PLES vás pozveme
v březnu. Připravujte si masky a
v březnovém čísle Měsíčníku sledujte
přesný termín.
Za DDM Lenka Vivodíková

Adopce na dálku
Ve dnech 6.-8. ledna 2010 uspořádala
naše škola, jako již tradičně několik let,
sbírku, která byla zahájena na svátek Tří
králů. Výtěžek sbírky je určen na úhradu
studia základní školy indického chlapce
Sunila. Sunil je výtečný žák, nejvíce ho
baví kreslení. Jednou za půl roku nám
posílá
krátký
dopis
v
hindštině.
V posledním nám napsal už i několik
krátkých vět anglicky. Sbírku doprovázeli
Tři králové, kteří v každé třídě zazpívali.
Přispívali žáci i učitelé. Celkem se vybralo
3.000 Kč. Všem dárcům děkujeme.
Žákyně 9.B T. Matalová,
D. Adamcová a T. Otavová

Žáci poděkovali sestřičkám
Žáci ZŠ náměstí Svobody projevili milou
pozorností
úctu k práci sestřiček
v Nemocnici následné péče Svatá Anna,
s.r.o. Dáreček byl opravdovou symbolikou
Vánoc, každá ze zdravotnic obdržela
malou keramickou rybku.
Děti nezapomněly ani na pacienty, kteří
v nemocnici zůstávali o vánočních
svátcích. Jim byly dárečky předány při

podvečerním vánočním setkání s místním
p. farářem Jaroslavem Šaškem.
Chodby a další prostory nemocnice byly
vyzdobeny krásnými obrázky motivovanými vánočními svátky, které nakreslily
děti s p.uč. D. Predkovou.
Keramické obrázky, domečky a jiné
výrobky máme vystavené u recepce
v nemocnici.
Děkujeme také zástupkyni ředitele školy
p.Z. Kokaislové a těšíme se na další
spolupráci.
Za nemocnici Miroslava Kordíková,

hl.s. NNP

Blahopřejeme…
…všem dále uvedeným plánským
občankám a občanům, kteří v lednu t.r.
oslavili svá životní jubilea.
Jsou to paní a pánové
Johanna
Mlnaříková,
Anežka
Kostohryzová,
Jarmila Čechová, Marianne Šašková,
Marie Helusová, Jaroslava Muselová,
Jiřina Havlanová, Štefan Feffer, Marie
Chmelířová, Etelka Miková, Jaromír
Smékal, Zdeněk Hála, Zdeňka Klusová,
Karel Souček, Ema Haislová, Jaroslav
Havlík, Bedřich Diart, Libuše Kolerusová,
Alois Krč.

KANTORSKÝ BÁL
školy na náměstí
Jako každý rok i letošní březen přinese
do stojatých a studených vod předjarních
dnů v Plané trochu tepla i společenského
ruchu. Krásná aula naší školy se na
sobotu 20. března 2010 opět přemění v
kouzelný taneční sál a přivítá tradiční
příznivce plánských Kantorských bálů, ale
i všechny ostatní. Vstupným, tombolou či
konzumací občerstvení přispějí hosté do
fondu, který bude využit ve prospěch
žáků naší školy.
Z.Kokaislová, ZŘŠ

Poděkování
Děkuji panu Karlu Šestákovi – firma
„Parkové a zahradní úpravy“ za krásné
hračky, které daroval dětem z mateřských
škol pod stromeček.
Naděžda Kvasničková, ředitelka školy

Zápis dětí do MŠ
Zveme rodiče a děti do obou mateřských
škol od 1.3.2010 do 5.3.2010 na dny

otevřených dveří, které se budou konat
vždy v dopoledních hodinách.
Můžete si prohlédnout prostředí, které
budou Vaše děti navštěvovat. Vezměte si
s sebou rodný list dítěte a svůj občanský
průkaz.
Těšíme se na Vás, kolektiv MŠ.

Rok 2010 ve farnosti Planá a
okolí
Pouti:
30.5. Zadní Chodov – pouť
Nejsvětější Trojice, 27.6. Chodová Planá
– pouť Narození sv. Jana Křtitele, 3.7.
Svojšín – pouť sv. Petra a Pavla, 10.7.
Lestkov – pouť sv. Prokopa.
Svatoanenské kolečko – českoněmecká
setkání – mše svaté apod.: 29.7. Vysoké
Sedliště,
30.7. pěší pouť z náměstí
v Plané k setkání s poutníky z Německa a
poté v 10 h českoněmecká mše sv. na
Svaté Anně u Plané. 30.7. Brod nad
Tichou – svatojakubská pouť,
31.7. Domaslav (svatojakubská pouť
s O.S.Domaslav),
Michalovy
Hory,
Broumov, Štokov, Kyjov.
1.8. česká pouť u Sv.Anny (svoz farností,
občerstvení), Chodová Planá. 15.8.
PLANÁ – poutní mše sv. Nanebevzetí
P.Marie, 29.8. Pístov – pouť sv.
Bartoloměje, 11.9. Otín (Jména Panny
Marie), 12.9. Dolní Jadruž (Narození
P.Marie), 19.9.
Chodský Újezd
(Povýšení sv. Kříže), 2.10. Michalovy
Hory (sv. archanděla Michaela).
Pořadatel: Římskokatolická farnost Planá,
Kostelní 133, 348 15 Planá,
tel. 607 202 127,
e-mail: sasajara@seznam.cz

Vzpomínka
Dne 1.1.2010 uplynulo 35 let ode dne,
kdy tragicky odešel ve svých 26 letech
pan Karel Hnízdil.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn a rodina

Poděkování vám…
při obnově vyhořelé fary
Milí přátelé, v tyto dny naší nouze
poznáváme vaši nelhostejnou přítomnost.
Někteří z vás pomohli přímo na místě
fyzicky, někteří finančně jste po zjištění
čísla
účtu
naší
farnosti
(č.ú.
1500920/8030) zaslali peněžní prostředky
na naše konto, nebo jste pomohli
modlitbou a spoluúčastí, či někteří ještě
sílu k pomoci shromažďujete… Solidarita
a nabízená pomoc byla nad očekávání…
Vyhoření naší fary v Plané je docela
strašná rána. Nebyly však ztraceny
mobilní věci z inventáře farnosti, spisy,
matriky apod., ovšem zničení střechy a
po zalití vodou též přes polovinu stropů a
dalších částí činí škodu velmi vysokou.
Záchranné práce se rozběhly velmi
rychle, již je zastřešeno 80 % střechy a
pokud s nějakým dotačním titulem
uspějeme, tak bude možné střechu
dokončit a přikročit také k vnitřní sanaci.
Vstřícností a spoluprací mnohých byly
„vyběhány“ potřebné papíry a tak celková

částka za opravy objektu v roce 2009
činila (a je zaplacena) 4.887.144 Kč.
Naše takzvaná spoluúčast je sice pouze
desetiprocentní, což je však 488.715 Kč.
Město Planá pomohlo dvaceti procenty,
neboť dotace šla z Ministerstva kultury
ČR– program regenerace městského
památkového fondu.
Vaše spoluúčast, sponzorský dar, byla a
je vítána. Farní budova by mohla brzy
opět sloužit svému účelu – setkávání
věřících, duchovním obnovám, setkání
občanů partnerských měst Planá –
Tirschenreuth, charitní pomoci, výuce atd.
Vězte, že se do konce roku 2009 sešlo za
účelem této pomoci na našem farním
účtu od jednotlivých osob, farností a
sdružení na 418.466 Kč (přes 80 % toho,
co jsme měli dát). Nikdo to nečekal,
mluvit o zázraku není příliš od věci. Snad
jej dobrý Bůh dělá v lidských srdcích…
Děkujeme vám a těšíme se z další
spolupráce pro Boží království. Pán Bůh
vám odplatí a požehná vám! Jistě díky
těm, kteří se solidárně zúčastňují, ač jsou
odjinud
a
nikoli
z naší
farnosti.
Radostného dárce miluje Bůh…
Za farnost Planá a okolí
váš žehnající farář P. Jaroslav Šašek

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových
plemen Hisex hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček 17-20 týdnů. Garantujeme
začátek snášky maximálně do 4 týdnů od
data prodeje.
Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří .
Je možno si telefonicky objednat
i slepičky 10týdenní - cena 95 Kč / ks
Prodeje se uskuteční v Plané v úterý
9.března 2010
u autobusového nádraží v 16.45 hod.
Případné bližší informace tel :

Areál přírodního
koupaliště v Plané

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

Objednávky: p. Matoušek
mobil: 607 815 364
Od nového roku plně v provozu

PSÍ SALÓN

Planá, náměstí 22, p. Konopová,
tel.: 777 655 095
Aromaterapie ošetření pejsků i
krátkosrstých. Lakování drápků
a kompletní péče a střih.

www.dogsalon.info
Nabízíme rekvalifikační kurzy:
MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA,
PEDIKÚRA, MANIKÚRA a
NEHTOVÁ MODELÁŹ. 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

728 605 840, 606 490 805
415 740 719, 728 165 166

Nově otevřená kavárna
Ju Vel Café

Levné ubytování,

na náměstí v Plané proti kinu
nabízí velký výběr čajů, horké čokolády,
cappuccina, několik druhů Esspresa,
nealko nápoje-limo i pivo,
nealko nápoje- džusy, pivo a alkoholické
nápoje.
Respektujeme nekuřáky. Prostředí bez
výherních hracích automatů a rulet!!!
Bez televize!!!
Nemáte kde uspořádat firemní či
rodinnou oslavu?

pronájem bytů v centru Plané.
Ceny dohodou.

Info. 777 655 770

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.

TRUHLÁŘSTVÍ
MARTIN KVĚTOŇ
Slepá 244, 348 15 Planá

Tel.: 776 178 883
e-mail: martinkveton@seznam.cz

Výroba:
kuchyňské linky
vestavěný nábytek
interiérový nábytek
dřevěná okna,
schodiště
dveře, zárubně,
tesařské práce
pokládání podlah
Pronájem pro firmy – levně
dlouhodobé i krátkodobé
ubytování. Tel. 777 655 770
Pronajmu ihned byt 4+1
v Bohušově ul. v Plané.
Cena dohodou.
Tel. 604 558 634

Zavolejte –
724 803 008, 602 755 123
Pište: julek4@volny.cz,
nebo rovnou přijďte k nám.
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