Zprávy z města
Plánští zastupitelé se sejdou na svém
30.jednání ve středu 16.června t.r. Na
programu bude závěrečný účet 2009
Města Planá, výroční zpráva o městské
honitbě a čtyři nové obecně závazné
vyhlášky Města Planá (OZV o zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství,
k ochraně
životního
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní
veřejné zeleně, OZV o stanovení
podmínek pro pořádání veřejnosti
přístupných akcí, OZV upravující
pravidla pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích a OZV o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných
činností).

Výzva pro poctivého nálezce
V pondělí
3.května
při
oslavě
osvobození na náměstí Svobody byla
ztracena obálka s větším obnosem
peněz. Poctivý nálezce se může
přihlásit na městském úřadu. Odměna
jej nemine.

Nezapomněli jste ….
…zaplatit daň z nemovitostí na rok
2010? Složenku jste měli dostat od
finančního úřadu v minulých dnech.
… dát očkovat svého psa proti
vzteklině?

Sochy jsou v depozitáři
Z podnětu několika občanů jsme se
zeptali vedení plánské nemocnice na
osud soch, které celé roky zdobily areál
nemocnice v Bezdružické ulici. A jak to
tedy se sochami je?
Z rozhodnutí
majitele nemocnice byly ze svého
stanoviště odstraněny a uloženy
prozatímně
v depozitáři
jako
preventivní
opatření
proti
jejich
případnému odcizení. Objevily se totiž
určité náznaky, že by o ně byl zájem.
Sochy určitě najdou v areálu své místo,
které bude v souladu s novou koncepcí
vzhledu
areálu
zpracovávanou
v současné
době
zahradním
architektem.

Pískoviště ano či ne ?
Jednoduchá pískoviště byla v minulosti
vybudována jako základní příslušenství
bytových domů. V podobě, v jaké nyní

jsou, však nesplňují přísné hygienické
normy, protože nejsou chráněna proti
nežádoucím návštěvníkům a možným
rizikům. Je smutnou pravdou, že velmi
často slouží jako prostor pro venčení
psů, pro odkládání nejrůznějšího
odpadu, někde se prý objevily i použité
jehly odhozené narkomany.
Povinností města je buď stávající
pískoviště
upravit
dle
přísných
požadavků hygieniků nebo je odstranit.
První možnost je finančně a provozně
velmi náročná (ostatně ta druhá je také
dost drahá). Náklady na stavbu nových
moderních a dokonalých dětských
hřišť jdou do miliónů a tak máme
v Plané zatím pouze jedno takové
hřiště v zahradě mateřské školy ve
Smetanově ulici. Ostatní pískoviště by
měla být letos postupně zlikvidována.
Některým občanům ale přišlo líto, že
by mělo být zrušeno místo, na kterém
strávili pod dozorem rodičů při plácání
báboviček, stavění
hradů a jiných
velkolepých stavebních děl kus dětství.
Přišli proto s nápadem, jak místa pod
okny domů využít jinak. Inspirovali jsme
se jimi a nabízíme společenstvím
vlastníků v bytových domech možnost
starat se o „jejich“ pískoviště. Buď tedy
tak, že si pořídí kryt písku na dobu
mimo provoz např. z netkané textilie
nebo mulčovací folie (nedoporučuje se
igelit nebo pogumovaná plachta) a
výměnu písku jednou ročně by zajistilo
město, nebo je další možností
betonovou
vanu
nepotřebného
pískoviště využít jako „truhlík“
či
„květináč“
s výsadbou
drobných
okrasných dřevin.
Své názory či zájem o navrhovaná
řešení nechť zástupci společenství
bytových domů projeví písemně na
odbor ŽP MěÚ Planá,
zp@muplana cz.

Zásobování města pitnou
vodou
Naše město odebírá vodu ze tří zdrojů.
Především
využívá
prameny
v broumovských lesích, které jsou
v jeho vlastnictví. Broumovská voda má
velmi dobrou kvalitu, splňuje natolik
hygienické parametry, že nevyžaduje
žádnou úpravu, jen v souladu s normou

přídavek chloru. Voda je v lesích
odebírána díky důmyslnému systému,
který pochází již z doby kolem roku
1930. Ve vytipovaných prameništích
bylo vybudováno celkem 13 jímacích
studní. Každá studna svými jímacími
rameny
jímá
podzemní
vody.
Jednotlivé studny jsou napojeny na
sběrné potrubí, které odvádí vodu do
vodojemu
v broumovském
lese.
Systém propojení studní s vodojemem
je tvořen potrubní soustavou o celkové
délce přes 4,5 km. Z vodojemu je voda
odváděna potrubím kolem obce
Broumov. Pod Broumovem se potrubí
rozdvojuje do dvou větví. Jedna vede
do Zadního Chodova, druhá přes Horní
a Dolní Jadruž do Plané. Kromě Plané
odebírá ze systému vodu i obec
Broumov a obec Zadní Chodov. Větev
jadružská byla pro své stáří poruchová,
z části také vedla pod silnicí. Jaké
vznikaly problémy při opravách poruch,
nemusím popisovat.
V letech 2004 a 2005 proto město
zrealizovalo položení nového potrubí a
to v délce cca 5 km. Nové potrubí
nevede již pod silnicí, ale souběžně
s ní. Voda je potrubím přiváděna do
původního vodojemu nad nemocnicíBraun a odtud je pak dodávána
spotřebitelům v Plané.
Broumovská voda tvoří 60 - 70 %
plánské spotřeby, 30 – 40 % pak Planá
získává ze studní pod sídlištěm. Jako
doplňkový zdroj používá Planá ještě
vodu z přehrady Lučina upravenou
v úpravně vody Svobodka. Touto
vodou
je
zásobována
plánská
nemocnice a nemocnice následné péče
Svatá Anna.
Zásobování našeho města vodou
z vlastních zdrojů je dostatečné.
Mimořádný problém, např. poruchu
vodovodního řadu, nelze ovšem
vyloučit. Na takové situace musí být
město připraveno. Z tohoto důvodu
jednalo s Vodárenským sdružením obcí
Halže o pronájmu vodojemu, který se
nachází nad plánským koupalištěm
v blízkosti vodojemu Braun. Vodojem je
ve vlastnictví Vodárenského sdružení
obcí Halže a nebyl jím, resp.
společností VAK Karlovy Vary a.s.,
využíván. Jednání byla poměrně složitá
a zdlouhavá. Nakonec k dohodě došlo

a město má vodojem v nájmu.
Podmínkou uzavření smlouvy bylo
převzetí celého vodojemu, i když město
využije jen jednu z jeho komor o
objemu 2,5 tisíc m3.
Vodojem bude zajišťovat dostatečnou
zásobu vody pro případ vzniku
problému. Například kdyby došlo
k poruše přivaděče vody ze zdroje,
musel by být tento přivaděč uzavřen a
opraven.
Město
by
pak
bylo
zásobováno
vodou
z vodojemu.
Samozřejmě ale, že voda je plynule
z vodovodu odebírána pro spotřebu a
pravidelně zase ze zdrojů doplňována.
Další funkcí vodojemu je vyrovnávání
rozdílů v denní spotřebě vody. Přispívá
také k udržení rovnoměrných tlakových
poměrů ve vodovodním řadu.
Tímto se dostávám k odpovědi na
otázku,
kterou mi položili někteří občané –
z jakého důvodu se provádějí výkopové
práce okolo Bohušova vrchu. Výkop se
provádí proto, aby mohla být odváděna
do vodojemu voda ze studní pod
sídlištěm Fučíkova. Potrubí povede od
studní podél plzeňské silnice, kolem
parku pod Bohušovým vrchem směrem
k rozhledně a pod ní se stočí
k vodojemu. Práce by měly být
dokončeny do konce května.
Vodojem bude plněn vodou ze studní,
ale i broumovskou vodou. K doplnění
vodní zásoby bude sloužit především
noční voda.
Ing. Karel Vrzala,
starosta

Oslavy osvobození 2010
Následujícími řádky bych se chtěla
vrátit k letošním oslavám osvobození
Plané.
K jejich
přitažlivému
a
důstojnému průběhu přispěla určitě
účast vojenských historických vozidel
Convoy of Remembrance. Ta také
přilákala na náměstí velké množství
lidí, kteří si mohli prohlédnout jednotlivá
vozidla, jejich vybavení a také jejich
posádky
oblečené
vesměs
v historických uniformách armády USA
či jejich replikách. Účastníkem konvoje
byl i jeden z veteránů armády USA,
která osvobodila západní Čechy.
Zvláštním hostem pak byla paní
Kathleen Hofmann. Její otec p. Charles
Robert Lemmons přišel do Plané
6.května 1945 jako vojenský policista
spolu se 16.divizí armády USA. Byl
ubytován ve 2.patře na radnici a
v Plané prožil řadu týdnů. O tom, co
viděl po cestě z Francie do západních
Čech, a co potom prožíval v Plané,
napsal své ženě řadu dopisů. Jeden
z nich nám paní Hoffman předala a
přivezla také mnoho fotografií, které její
otec pořídil v Plané v době svého
pobytu. Je na nich například zachyceno
celé plánské náměstí a některé uličky
tak, jak vypadaly v květnu 1945.

V červenci 1945 fotografoval také
procesí z Plané do poutního kostela
Sv.Anny. Tyto fotografie mají pro nás
zvláštní cenu tím, že byly pořízeny v
době, kdy v Plané nebyl snad ani jeden
Čech. Žilo zde tehdy více než 4 tisíce
německých obyvatel, několik stovek
běženců ze Slezska a pak posádka
americké armády. Podle plánské
pamětní knihy se sem Češi začali
vracet až po 15.květnu 1945.
Paní Hoffman byla velmi dojata, když
procházela radnicí a místy, která dobře
znala z otcových dopisů a fotografií.
Spolu s dalšími hosty se zúčastnila
obřadů a položila květiny u pomníčku
armády USA na náměstí a u památníků
obětí fašismu na plánském hřbitově.
Potěšil ji zájem především dětí o
popovídání s ní a měla možnost
prohlédnout si i kostel sv.Anny. Byla
velmi překvapená a dle svých slov i
poctěna krásným přijetím u pana
starosty Vrzaly. Odjížděla z Plané
s tím, že zde není naposledy, a že se
sem ráda znovu podívá nejspíše za 5
let při 70.výročí osvobození.
Za pomoc při organizaci návštěvy a za
její
hladký
průběh
děkujeme
tlumočnicím p.Mgr. Aleně Havelkové
(Mertlové) a p.Mgr. Zuzaně Kokaislové.
Fotografie pořízené p. Lemmonsem
v roce 1945 budou umístěny na webu
města a v některém z dalších čísel
měsíčníku.
M.Mertlová

Přijďte na zámek
V pátek 25.června t.r. zveme Vás a
Vaše děti na Zámek v Bezdružicích.
V 18
h
zde
začíná
akce
„STRAŠIDELNÝ ZÁMEK“. Vstupné
dobrovolné. Připraveny jsou soutěže
pro děti a posezení u táborového ohně.
Občerstvení bude možno zakoupit na
místě. Děti do 10 let se mohou
zúčastnit pouze s doprovodem osoby
starší 18 let.
Moc se vás těšíme.

Informace k brigádě – sčítání
aut
Náplň práce: Sčítání aut v terénu (4 – 8
hodin denně)
Kde: Na určeném stanovišti
–
v blízkosti místa bydliště
Kdy:
v přesně určených dnech a to
6.6, 13.6, 18.6, 20.6, 18.7, 20.7, 21.7,
22.7, 28.7, 12.8, 22.8, 7.9, 8.9, 9.9,
10.9, 17.9, 21.9, 22.9, 23.9, 24.9, 5.10,
6.10, 7.10, 19.10, 20.10, 21.10.
Ohodnocení: 100 Kč/hodina
Co je potřeba: Věk 18 let, spolehlivost,
automobil – výhodou.
Před nástupem na brigádu je nutné :
1.Projít školením a testy, toto školení
se absolvuje na internetu na stránkách:
http://csd.cdv.cz.

2. Po absolvování testů se Vám
zobrazí certifikát, který je potřeba
vytisknout a podepsat. Bez certifikátu
není možné pracovat!!
3.Certifikát je nutno na pobočku
osobně odnést nebo předat na předem
určeném místě.
Po dohodě Vám budou
předány
potřebné pomůcky / sčítací listy a
bezpečnostní vesta, mapa s místem
určení, pracovní smlouva/.
4.Po obdržení certifikátu je nutné
předem zavolat či napsat na 731 412
664 a domluvit si schůzku.
Upřednostňujeme uchazeče,kteří mají
možnost pracovat po dobu všech
předem daných termínů!!!
Kontakt Manpower: Petra Šujanová,
Manpower spol.s.r.o., 731 412 664
nebo 731 412 660
Pobočka: Plzeň, Resslova 2

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na
měsíc červen 2010:
5.6.2010 v 17 hod. Galerie ve věži
v Plané
Vernisáž výstavy obrazů pražského
výtvarníka Jiřího Mocka, který se
zabývá malbou, kresbou a ilustrací.
Výstava potrvá do 4.července 2010.
25.6.2010 - zájezd do Divadla J.K.Tyla
v Plzni na abonentní představení
„Salome“.
Odjezd autobusu: Chod. Planá 17.15,
ul.Luční 17.20, AN Planá 17.30 h.
26. - 28.6. 2010 – Výstava Suiseki,
nerostů a zkamenělin
Výstava bude zahájena v sobotu 26.6.
v 15 h v prostorách kostela sv.Petra a
Pavla v Plané.
Budete mít možnost shlédnou SUISEKI
Karla Moulise st. a Anny Divišové, dále
NEROSTY A ZKAMENĚLINY Karla
Moulise ml. a Jitky Jandové. Expozice
bude otevřena takto: SO 26.6. 15 – 18
h, NE 27.6. 15 – 17 h, PO 28.6. 9 – 12
h a nebo dle dohody. Vstupné 20 Kč,
děti a důchodci 5 Kč.
26.6.2010 – od 17 h v areálu koupaliště
v Plané –
MěKS ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže v Plané
pořádá COUNTRY VEČER s kapelou
“Rozvrzaná židle“
se zábavným
programem pro Vaše pobavení určený
pro děti i dospělé.
Všechny zájemce čeká malá výuka
country tanců a soutěž o nejrychlejšího
jedlíka.
Vstupné pro dospělé 50 Kč a pro děti
20 Kč. Registrace
soutěžících je
možná předem nebo až na místě –
zápisné u dospělých je 20 Kč a u dětí
10 Kč, vítězové jednotlivých kategorií
budou odměněni pěkným cenami.

Další informace:
Připravujeme zájezd do přírodního
divadla v Lokti na představení opery
Rusalka v podání sólistů opery ND a
Státní opery Praha. V
sobotu
17.7.2010, odjezd autobusu v 18 h,
začátek představení ve 21 h.
Vstupenky je možné zajistit v hodnotě
350-1000 Kč, doprava 150 Kč. Zájemci,
hlaste se co nejdříve na MěKS,
telefon 374 794 223 nebo 728 488 038.
Kurz tance a společenské výchovy
v Mariánských
Lázníchpořádá
taneční studio M+J Pecinových v
termínu od 30.9. – 3.12.2010. Zájemci
si mohou přijít nebo napsat o bližší
informace na MěKS Planá nebo přímo
na email TS.PECINA@seznam.cz.
Galerie ve věži – Upozornění: na
prostranství mezi Galerií ve věži a
budovou SOU probíhají stavební práce,
které ale neomezují chod Galerie ve
věži.
Podrobnosti na plakátech MěkS a tel.
374 794 223, 728 488 038,
mks@muplana.cz

Naši žáci nám nedělají
ostudu
Mnozí plánští občané často ani nevědí,
jaké obory se vyučují na plánském
učilišti. Vedle nástavbového studia a
provozu služeb jsou to pečovatelské,
kuchařské, truhlářské, malířské a
zednické práce.
Zejména budoucí malíři a zedníci
vykonávají činnosti pro zájemce z řad
spoluobčanů. O tom, že naši chlapci
jsou již zdatní řemeslníci, svědčí i
děkovné
dopisy.
Proto
rádi
zveřejňujeme i tento následující.
Paní ředitelce SOU Planá. V minulých
dnech u mě prováděli zednické práce
učňové prvního a druhého ročníku
vašeho učiliště, s odborným dozorem
pana Kadlece a pana Kovárníka.
Kvalita jejich práce, slušné chování a
odborné vedení jejich mistrů mě natolik
překvapily, že Vám chci co možná
nejvíce poděkovat za to, že mám tu
možnost a čest těšit se z jejich kvalitně
vykonané práce.
Zdeněk Rybák Vedení SOU Planá

Děti z dětských domovů se
baví a sportují
Ve čtvrtek 13. 5. 2010 se v Plané
uskutečnily sportovní hry pro děti
z dětských domovů Plzeňského a
Karlovarského kraje. Celá akce se
konala z pověření Federace dětských
domovů (FICE). Děti soutěžily celkově
ve dvanácti disciplínách a dohromady
se sportovního dne zúčastnilo 65 dětí z
deseti dětských domovů.

Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří se podíleli na přípravě a
průběhu sportovních her. Kromě
pracovníků dětského domova se na
bezproblémovém průběhu jednotlivých
disciplín podílelo několik dobrovolníků
z Plané, kterým patří náš velký dík.
Jmenovitě děkujeme za pomoc při
organizaci sportovních
her paní
Jelínkové,
panu
Havlovi,
panu
Šilhavému, panu Pelánovi, panu
Kapolkovi a panu Sovkovi. Bez nich
bychom podobnou akci jen těžko
zvládli. Dále patří naše poděkování
městu Planá za zapůjčení městského
hřiště a Základní škole náměstí
Svobody za zapůjčení sportovního
náčiní.
Dětský domov ale nežije jen sportem,
své pevné místo má i kultura. Dne 19.
června t.r. se v Plánském biografu
uskuteční festivalové odpoledne pro
děti nejen z dětského domova, kde
vystoupí tyto soubory: Taneční skupina
DD, Charlie 97, Junior Dixieland,
Beatbox Copany, Václav Pešek a
skupina T. A. L. Akce začne ve 14.30 a
potrvá do 18.30. Informace a další
odkazy můžete získat na těchto
stránkách: www.fiesta.own.cz. Jsou
zvány nejen všechny děti, ale mohou
přijít i rodiče. Vstupné dobrovolné.
Pracovníci Dětského domova, Planá

Dům dětí a mládeže v Plané
CESTOU NECESTOU
I letos proběhla tradiční výtvarná
soutěž CESTOU NECESTOU. Zaslaná
výtvarná díla čekají na vyhodnocení.
Jak vše dopadlo a komu se dařilo, se
dozvíte na VERNISÁŽI, na kterou Vás
srdečně zveme.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny při
zahájení výstavy v pondělí 21. června
2010. Začátek v 16.30, v kostele Petra
a Pavla (Planá). VERNISÁŽ zahájí
pěvecký sbor ZŠ Planá náměstí.
Výstava potrvá do 24. 6. 2010.
Otevřeno bude každý den od 10 do 12
a od 14 do 16 h.
ŠACHY A TENIS
Ani v měsíci červnu nebudou zahálet
naši sportovci. Dne 12. června 2010 se
budou konat hned dva turnaje. Ve
škole se nad šachovnicemi sejdou děti
z celého kraje a tenisové kurty budou
patřit všem sportovcům našeho okresu.
LEZECKÝ KROUŽEK
Lezecký kroužek má v této sezóně za
sebou dvě soutěže. 6. června 2010 je
čeká do třetice Kladrubský expres –
lezení na rychlost. Držíme palce!
Léto 2010
Na příměstský tábor je volných jen
několik míst. Pouze na první a poslední
den. Pokud máte zájem jet v tyto dny
s námi na výlet, informujte se v DDM.
Za DDM L. Vivodíková

Skončil jeden dlouhý a
krásný život
V lednu jsme psali o krásném životním
výročí 100 let, které oslavil plánský občan
pan Emanuel Ferus. Jeho 101.narozeniny
už s ním, bohužel, neoslavíme. Ve čtvrtek
13.května pan Ferus náhle zemřel. Na
pamětním listu stálo, že s odchodem
rozhodně nepočítal a měl stále se
životem své plány. Vyšší moc rozhodla za
něj.
S laskavým a vždy usměvavým
pánem odešel i kus paměti našeho
města. Čest jeho památce!

U katolíků v Plané a okolí
v červnu 2010
U katolíků v Plané a okolí v červnu
2010
(mimo pravidelný program setkávání)
Čtvrtek 3.6. v 17 h Planá – Slavnost
Těla a Krve Páně
Pátek 4.6. v 16.30 h adorace a mše
sv.
Sobota 5.6. ve 13 h Benešovice –
poutní bohoslužba, ve 14.30 h Záhoří
– mše sv. při Chlebomáslových
slavnostech
Pátek 11.6. v 17 h Planá – Nejsvětější
Srdce Páně
Neděle 13.6. v 17 h SVATÁ ANNA –
koncert sboru z Tirschenreuthu a LŠU
Planá
Sobota 19.6. v 11 h Chodová Planá –
požehnání hasičskému sboru, v 17 h
Svatá Anna- českoněmecká mše sv.
Sobota 26. 6. v 10.30 h Svojšín – pouť
sv. Petra a Pavla, ve 12.30 Lom u
Stříbra – poutní mše sv.
Neděle 27.6. v 11 h Ch. Planá – poutní
slavnost Narození sv. Jana Křtitele
(svoz v 10.30 z Ch. Újezda a Z.
Chodova, kde není mše sv.), 14 h
Nynkov – žehnání opravené kapličky.
DARY LÁSKY
Dva bratři společně pracovali na
rodinné farmě. Jeden byl ženatý a měl
velkou rodinu. Druhý byl svobodný.
Večer si vždy veškerou úrodu i peníze
dělili napůl.
Jednoho dne si svobodný bratr řekl:
„Není spravedlivé dělit si všechno
napůl. Já jsem sám a mé potřeby jsou
menší.“ Každou noc potom nabral z
truhlice pytel obilí, proklouzl do
bratrova domu a vysypal obilí do jeho
truhlice.

Mezitím si ženatý bratr řekl: „Není
správné dělit si vše napůl. Já jsem
ženatý a mám rodinu, která se o mne
jednou postará. Bratr nemá nikoho, kdo
by se o něj postaral.“ Každou noc
nabral tedy pytel obilí a vysypal ho do
bratrovy truhlice.
Oběma bratrům bylo celá léta divné, že
jim obilí neubývá. Až jednou, když byla
tmavá noc, do sebe venku narazili.
Pomalu jim začalo docházet, proč obilí
neubývalo. Položili pytle a pevně se
objali. Z knihy B. Cavanaugha: Malé
příběhy

Miloň Kohout, Vladimír Konrád, Růžena
Kornová, Libuše Margetínová, Božena
Neumannová, Ludmila Pavlíčková,
Zuzana
Slovenkaiová,
František
Šilhavý, Hedvika Šilhavá, Miloslav
Švamberk, Zdeněk Šujan.

Koupaliště na odpis aneb
Čtenáři nám píší…

Pátrání po historii
Tachovska
Jak zajímavé dokážou být náhody a co
nám mohou přinést, se přesvědčil snad
každý žák třídy 9.B ZŠ Na Valech.Díky
své třídní učitelce jsme se totiž všichni
obohatili o mnohé zkušenosti jak
v pátrání po faktech dávno minulých,
tak v pocitech a starostech spojených
s dějepisným projektem pojednávajícím
o Johannesovi Urzidilovi, spisovateli,
který ve 20.století sepsal povídku
„Žena s rukavicemi“, odehrávající se
v okolí Plané. Narodil se v Praze,
v rodině
železničního
úředníka.
Vystudoval Gymnázium a filozofickou
fakultu. Johannův dědeček ukončil
měšťanku v Plané a poté učil v
Michalových Horách, Třebeli, Vysokém
Sedlišti, Černošíně, Dlouhé Vsi,
Bernaticích, Ostrovci, Bezdružicích,
Šipíně, Ošelíně a Boru. Díky němu měl
autor vztah k plánskému okolí. Na
začátku naší výpravy jsme si všichni
pozorně přečetli celou povídku, poté
následovala
návštěva
Okresního
archivu v Tachově, kde jsme hledali
podrobné informace k naší povídce. Po
dva týdny jsme zjišťovali, pátrali a
studovali zdroje potřebné k dokončení
závěrečného projektu. Pracovalo se ve
skupinách podle děje v obcích Planá,
Michalovy Hory, Bezdružice, Šipín, Bor.
Nakonec vznikly 4 postery. Projekt
jsme prezentovali 5.května námi
přizvané veřejnosti: panu starostovi,
paní ředitelce, paním knihovnicím,
našemu
oblíbenému
učiteli
Ing.
Králíkovi a panu Anslovi. Všechny naše
práce jsou vystaveny ve vestibulu
městského úřadu. Práce s projektem
byla velice zajímavá a zábavná.
Myslíme si, soudě z nadšených výrazů,
že se všem líbila.
Barbora Dámková, Hana Fialová

Blahopřejeme ….
Všem dále uvedeným plánským
občankám a občanům, kteří v měsíci
květnu t.r. oslavili svá životní jubilea.
Jsou to paní a pánové Jan Bošek,
Jaromír Černý, Božena Havlíčková,
Růžena Jeřábková, Jana Kalašová,

Na žáka 9. třídy je to jistě slušný
výkon.
Co dodat na závěr? Martine,
děkujeme za výbornou reprezentaci a
zviditelnění naší školy. Do dalších let Ti
přejeme jen to nejlepší, hodně úspěchů
ve studiu i v Tvých volnočasových
aktivitách.
D. Šandová

Úspěšný rok žáka „Lišáka“.
Mezi
nejúspěšnější
absolventy
základní školy v Plané na náměstí se
zapsal i Martin Liška, zatím ještě žák 9.
B. Od 6. třídy nemohl a nechtěl chybět
v žádné vědomostní soutěži, která se
na škole organizovala. Výjimkou nebyl
ani letošní školní rok. Vítězné tažení
započal již v listopadu 1. místem
v Přírodovědném klokanu. Postupně
pak následovala vítězství ve školních
kolech Dějepisné, Zeměpisné a
Biologické olympiády. Svá prvenství
v těchto soutěžích dokázal obhájit i na
okresní úrovni a postoupil do krajských
kol.
Zde
vybojoval
16.
místo
v Dějepisné a výborné 2. místo
v Zeměpisné olympiádě. Vyvrcholením
Martinových úspěchů bylo nejkrásnější
1. místo v Biologické olympiádě. Jen
škoda, že v kategorii 8. a 9. tříd se do
vyšších kol nepostupuje. Snad příští
rok, ale to již v barvách Gymnázia
Mariánské Lázně.
Výčet Martinových úspěchů tímto
nekončí. Byl členem školního týmu
v okresním kole soutěže „Rubikon“ (2.
místo). Troufám si tvrdit, že se umístí
na jednom z předních míst v krajské
korespondenční soutěži „Plzeňské
kvítko“. Nasvědčují tomu získané body
z dosavadních
bodovaných
úkolů.
A aby toho nebylo málo! Vynikající
školní prospěch je samozřejmostí.
Všechen volný čas Martin věnuje svým
největším zálibám – meteorologii a
přírodě. Ve svých 15 letech je
nejmladším
pozorovatelem
meteorologické stanice ČHMÚ. Pro
Správy chráněných krajinných oblastí
Český a Slavkovský les provádí
pravidelné sčítání a monitorování
ptactva na Tachovsku.

Nemilé překvapení čekalo nejen na
mne a moji ratolest, ale i na desítky
dalších rodičů s dětmi, kteří se
zúčastnili
letošních
„Čarodějnic“
v areálu plánského koupaliště. Děti
jsou tvorové skutečně neposední, a
není proto divu, že hlavně ty nejmenší
vyhledávají kromě programu i nějaké to
pohoupání a podobné činnosti. A tak
jsme se s nimi vydali na malou exkurzi
po areálu koupaliště. Co jsme viděli?
Utrhaná torza houpaček, místo kterých
nám údržba areálu nabídla jen
zpřetrhané řetězy bez sedátek. Vedle
dřevěného altánu jakási po léta
zapomenutá
kovová
prorezlá
konstrukce starých stánků, která při
letmém dotyku dětských ruček hrozila
zřícením. Samotný altán poničený,
neopravený,
nenatřený,
za
ním
nahromaděný letitý nepořádek. U plotu
nevzhledné haldy nadělaného dřeva,
jako kdyby to bylo soukromé odkladiště
otopu. O stavu venkovních záchodků
ve
zničených
buňkách
ani
nemluvě…Nebyl jsem sám, kdo nad
žalostným stavem areálu koupaliště
spráskl ruce a velmi dlouho kroutil
hlavou. Nevím, kdo má areál konkrétně
na starosti – abych někomu nekřivdil –
ale co vím bezpečně, je fakt, že Planá
nemá prakticky žádný jiný prostor na
to, aby se při různých akcích mohlo
setkávat více lidí pohromadě. O to více
bychom si měli takového přírodního
areálu považovat a pečovat o něj. A tak
se veřejně ptám za všechny, kterým
tento stav dlouhodobě vadí – kdo za
areál koupaliště odpovídá, kdo ho má
v péči a proč nic nedělá pro to, aby to
bylo skutečně pěkné a upravené místo,
kam se budeme vždycky rádi vracet.
Jar.Pajer, Planá

HALENS (dříve Quelle)
v čp. 54 na náměstí Svobody v Plané
nabízí - bytový textil, punčochové
zboží, spodní prádlo.
Zajišťuje tyto služby – chemická
čistírna oděvů, praní koberců, čištění
peří, šití dek a polštářů.

Marta Doubková,
tel. 731 577 767

NOVÝ CÍL VAŠEHO
VÝLETU
OTEVŘENO DENNĚ OD 8 – 12 A 16 – 20 HOD
V SOBOTU A NEDĚLI OD 8 – 20 HOD

KDE NÁS NAJDETE ? JE TO
JEDNODUCHÉ . V AREÁLU
TOVÁRNY VE TŘECH SEKERÁCH.
VSTUPTE HLAVNÍ BRANOU A JIŽ
NÁS VIDÍTE.
PULTOVÝ PRODEJ S POSEZENÍM UVNITŘ
I VENKU NA TERASE.

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ
NÁVŠTĚVU

Hledám brigádníka
na sekání trávy a jiné drobné
pomocné práce.
Podmínkou je ŘP sk. B.

Telefon : 606 311 864
Chcete zhubnout?
Vytvarovat stehna, břicho,
zadeček? Máte pocit těžkých
nohou? Cítíte se unaveni po
sportovním výkonu? Potřebujete
se rozhýbat po úrazu?
Potřebujete celkovou regeneraci?
Víme, jak na to –

volejte 602 115 810
Pronajmu řadovou garáž
v Plané (za nemocnicí), 24m2.
Cena k jednání 1000 Kč/měsíčně.

Tel. 731 119 538

BAR 22
– náměstí Svobody čp. 22 v Plané,
www.ubytovaniplana.cz,
FCB:BAR Planá,
tel. 777 655 706 = rezervace.
Akce: 5.6.2010 ve 21 h
První pokerový turnaj,
19.6. Taneční disco,
26.6. Čtvrtý turnaj šipek – výhry a
diplomy. Dále platí Happy hour
každou sobotu 23-24 h.

Prodám byt 3+1 v OV.
Byt se nachází v ulici Dukelských
hrdinů v Plané, je po celkové
rekonstrukci, plocha i
s příslušenstvím bytu (2x sklep, 2x
garáž, půda) je 126 m2.
Cena k jednání je 1 550.00 Kč.
Byt je v nabídce RK RAZKA.
Tel. kontakt na majitele

734 331 830.
Prodám byt 3+1
po rekonstrukci, Fučíkova 472.
Při rychlém jednání sleva.
Telefon 737 740 858 (večer).

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

WWW.dogsalon.info.
Areál přírodního koupaliště v Plané

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

Objednávky: p. Matoušek

mobil: 607 815 364

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

Firma Miklas Planá

ODDLUŽENÍ
VE SPLÁTKÁCH
ZDARMA poradíme jak se
oddlužit formou splátek a při
splnění podmínek
garantujeme 100 %
úspěšnost v oddlužení
v rámci soudního jednání.

Mobil :
605 814 218,
777 990 392.

Petr ŠTULAJTER
– stavební a malířské práce.
Zateplování, opravy a malby fasád,
šlechtěné omítky a malby. Vyřídíme
dotace na zateplování včetně úvěru.
Vlastníme certifikát jako osvědčení
kvality v organizaci v souladu s ISO
9001:2008.

Telefon: 604 612 198,
374 793 193

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

Tel. 604 879002
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

VEŠKERÉ
ZEDNICKÉ PRÁCE
JAN ČEČ,
VÁCLAV RYBA
Strojní omítky, fasády,
zateplování domů (minerální
vata, polystyrén),
rekonstrukce bytů,
koupelnová jádra, obklady,
dlažby, lité podlahy, výstavba
rodinných domů.
Vlastníme certifikáty
k zateplovacím systémům.
Zajistíme Zelenou úsporám
nebo zajistíme financování.

Kontakt:
603 155 472,
603 101 071
zednictvi.cec@seznam.cz

ČSOB Pojišťovna
(jedna z nejsilnějších
finančních skupin v EU)
Osobní pojišťovací poradce
Co s námi získáte ?
- jistotu, že tuto práci
zvládnete,
- perspektivu stálého
odborného i osobního
růstu
- seberealizaci při
uplatňování nabytých
dovedností
- finanční a odbornou
podporu do začátku
- finanční ohodnocení
úměrné vašim výsledkům
- možnost naplnit si své cíle,
sny a přání
- benefity v podobě
zvýhodněných služeb
ostatních společností
ČSOB Group.
Pokud hledáte uplatnění,
přidejte se k nám !!!

Kontakt :
724 295 220

