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Zprávy z města
Po čase dovolených a prázdnin se vše vrací do běžných kolejí a nejinak je tomu i
v činnosti zastupitelstva města. Podle plánu práce na 2.pololetí roku 2009 by se zastupitelé
měli sejít ke svému jednání v těchto termínech: 23.září, 4.listopadu a 9.prosince. Změna
termínů není samozřejmě v případě nutnosti vyloučena.
Rada města se scházela i v prázdninových měsících pravidelně. Pracovníci úřadu se
začínají připravovat na mimořádné volby do Poslanecké sněmovny. Konat se budou ve dnech
9.-10.října 2009.

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
Republiky
Prezident republiky vyhlásil termín konání předčasných voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České Republiky na dny 9. a 10.října 2009.
Voličům, kteří z jakéhokoliv důvodů nebudou moci volit v příslušném volebním
okrsku v místě svého bydliště, kde jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, připomínáme, že
mohou podle § 6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České Republiky
v platném znění, požádat o vydání voličského průkazu, který je bude opravňovat k hlasování
v jakémkoli volebním okrsku na území ČR, nebo zvláštním volebním okrsku při
zastupitelském úřadu.
O vydání voličského průkazu může volič požádat písemnou žádostí s ověřeným
podpisem doručenou nejpozději do 2.října 2009 obecnímu úřadu, u kterého je zapsán ve
stálém seznamu voličů, nebo tamtéž osobně nejpozději do 7.října 2009. Pokud by byl volič na
vlastní žádost již zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem, musí
o vydání voličského průkazu požádat tento zastupitelský úřad.
J.Baron, SO MěÚ Planá

Planý poplach
Každou první středu v měsíci v pravé poledne probíhá celostátní zkouška
poplachových sirén. Nejinak tomu bylo i ve středu 4.srpna t.r. Vnímavější a poučenější
občané se tentokrát poněkud vylekali. Sirény totiž houkaly ostrý poplach. Místo rovného
nepřerušovaného signálu se městem rozléhal signál „všeobecná výstraha“. Okamžitým
dotazem na Krajském operačním středisku v Plzni bylo zjištěno, že se jedná o nemilý omyl, a
že se žádný poplach nekoná. V Plané máme dvě sirény pro varování obyvatelstva. Jedna je
umístěna na střeše polikliniky v Plzeňské ulici a druhá na střeše školy Na Valech. Obě tyto
sirény jsou dálkově ovládány z Plzně. Na internetu i v televizních zprávách se později
objevila zpráva, že ostrý poplach byl takto vyhlášen v celém Plzeňském kraji. Jak se říká, i
mistr tesař se někdy utne….
(MM)

Bude se vypínat
Ve středu 2.září bude bez elektřiny Tachovská ulice od čp. 249 do 254. V této době
bude opravováno vedení NN.

Čapí seriál pokračuje
Během posledního měsíce čapí mláďata z hnízda na stožáru ve Hřbitovní ulici
znatelně povyrostla. Bylo zajímavé pozorovat je, jak se postupně učí opouštět hnízdo a zase
se do něj vracet. To je nebezpečná etapa jejich života a mohou se jim přihodit různé nehody.
Jedna z nich se odehrála ve středu 12.srpna. Jedno z mláďat nezvládlo dosed na střechu
základní školy a zřítilo se do malého dvorku mezi budovou školy a radnicí. Naštěstí si toho
lidé všimli a mládě včas vysvobodili, čímž mu zachránili život. Samo by totiž z malého
prostoru nedokázalo vzlétnout a zcela jistě by uhynulo. (MM)

Město Planá hledá …
Město Planá hledá pracovníka pro výkon interního auditu. Nejedná se o pracovní
poměr, ale o práci na dohodu o provedení práce. Interní audit je součástí vnitřního kontrolního
systému podle zákona o finanční kontrole a související prováděcí vyhlášky. Bližší informace
obdrží zájemce u starosty, místostarosty nebo tajemnice městského úřadu.

Oznámení
Pro školní rok 2009/2010 Základní škola Planá náměstí Svobody otevírá ranní
družinu pro žáky prvního stupně. Provoz bude zahájen 2.září 2009 v 6:45 hod.

Upozornění od Městské policie v Plané
Upozorňujeme, že psi, které občané naleznou a přivedou na naši služebnu, nebudou
přebíráni. Důvodem je malá kapacita kotců, Do odchytového zařízení budou umístěni jen psi,
které odchytili strážníci Městské policie v Plané.
Dále upozorňujeme občany , že je zakázáno volné pobíhání veškerého zvířectva na
veřejných prostranstvích v Plané. Chovatelé zvířat jsou povinni učinit veškerá opatření, která
zabraňují úniku zvířat a jejich volnému pohybu. Tyto povinnosti stanoví obecně závazná
vyhláška Města Planá o ochraně životního prostředí a veřejném pořádku ze dne 22.3.2000
v čl. 11 odst. 1 písm. a).
Upozornění pro řidiče motorových vozidel: pokud naleznou za stěračem vozidla
„Předvolání pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku“, musí se dostavit (podle
poučení na tiskopisu předvolání) do 8 dnů na služebnu Městské policie v Plané. Pokud se
nemohou dostavit ve stanovené lhůtě, mohou se telefonicky se strážníky domluvit na jiném
termínu. Pokud tak neučiní, bude jejich přestupek oznámen na odbor dopravy MěÚ Tachov.
Telefonní čísla: 374 752 924, 739 145 161, 603 334 725.

Moštování ovoce
Plánští „zahrádkáři“ organizují letošní moštování ovoce poněkud odlišněji. Protože se
urodilo málo ovoce, bude se moštovat pouze v sobotu 10. a 24.října 2009 vždy od 8 do 12 a

od 13 do 17 hodin. Bude-li mít někdo zájem o jiný sobotní termín, musí si jej rezervovat
nejpozději do středy příslušného týdne. Sdělit musí své jméno, telefonní číslo a množství
ovoce pro moštování. Je to proto, že potřebujeme zajistit obsluhu moštárny a dále
potřebujeme vědět, kolik zájemců minimálně bude, abychom jim mohli říci, v kterou dobu se
mají dostavit. Telefonické kontakty: ing. Ťupa 604 558 634, p.Smrčka 606 221 188.
Moštujeme jen ovoce čisté, bez hnilob a nečistot. Příjezd do moštárny je kolem fary ke dvoru
domu dětí a mládeže. Ceny jsou stejné jako v minulých letech. Na Vaši návštěvu se těší
pracovníci moštárny v Plané.
Za výbor ČZS v Plané p.Jiří Smrčka

„Veřejná služba zahájena“
Od července t.r. Město Planá zřídilo tzv. „veřejnou službu“. Nabídlo tím plánským
příjemcům dávek v hmotné nouzi možnost zachovat si dosavadní výši dávky, případně si ji i
navýšit. Těm, kteří tuto možnost nevyužijí, je totiž dávka od července snížena na tzv.
existenční minimum. Objevilo se několik zájemců o tuto službu, zatím jich nastoupilo 6.
Jejich povinností je odpracovat každý měsíc pro město 20, případně 30 hodin a to především
při úklidu ulic, zelených ploch, hřišť a dalších veřejných prostranství. V souladu s platným
předpisem je s nimi uzavřena jednoduchá dohoda o výkonu veřejné služby. Nejedná se však o
pracovní poměr. Město je pouze povinno tyto osoby pojistit pro případ úrazu či škody.
Zaplacené pojistné dostaneme zpět formou dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Pracovníci města, kteří se na organizaci služby podílejí, s tím mají dost práce – jak
administrativní, tak při hledání a přidělování vhodné práce a kontrole jejího provádění.
A proč vlastně Město Planá tuto službu zřídilo, když to není povinné? Sleduje se tím
několik cílů. Je to jednak snaha umožnit lidem, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, zachovat
si pracovní dovednosti a návyky a také dosavadní výši dávky. Na druhé straně jejich práce
přispěje ke zlepšení čistoty a vzhledu našich ulic, parků a dalších ploch ve městě.
Mimo tuto veřejnou službu ještě město zaměstnává 7 pracovníků na veřejně prospěšné
práce, jejichž plat je hrazen z dotace od Úřadu práce.
Trvale také máme v evidenci 10-11 osob, kterým byl uložen trest obecně prospěšných
prací pro Město Planá. Spolupráce s nimi je až na výjimky velmi obtížná a tím potrestaným je
tady spíše město. (MM)

Dobrá rada
Předáváme informaci odboru životního prostředí MěÚ Tachov. Pokud se někde
vyskytnou problémy se zápachem z aplikace statkových hnojiv, případně z jejich úložišť, je
třeba kontaktovat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ( ÚKZUS) - pracoviště
Plzeň, Ing. Chvátal, Ing. Král, tel.č. 377 666 515, 377 666 545, FAX 377 666 555,
e-mail: vladislav.chvatal@ukzus.cz
Ani MěÚ Tachov, ani MěÚ Planá nejsou příslušnými úřady pro řešení této záležitosti.

Nové pohlednice Plané a okolí
Vydavatel publikace „Planá ve staré fotografii“ vydal v červenci t.r. sérii pohlednic
zachycujících současný vzhled města Planá, rozhledny na Bohušově vrchu a kostela na sv.

Anně. Tyto pohlednice si zájemci mohou zakoupit v papírnictví Planfilm, ve stánku na
autobusovém nádraží, v hornickém muzeu a v trafice na náměstí.
V omezeném nákladu také byly vydány samostatné pohlednice každé z obcí, které
patří pod Planou – Křížence, Křínova, Otína, Bud, Zlivi, Svahů, Vížky, Pavlovic,
Týnce,Vysokého a Dolního Sedliště s Kar.Dolinou. Prodejci tyto pohlednice neodebrali,
protože předpokládají, že o ně bude minimální zájem. Případní zájemci o jednotlivé pohledy,
případně jejich série, je mohou získat v podatelně městského úřadu v Plané.
(MM)

Rozhledna na Bohušově vrchu slavila 100 let
Bohušův vrch je významným krajinným prvkem. Z tohoto důvodu je chráněn
zvláštními právními předpisy. Pro plánské občany vždy představoval cíl procházek, zvláště
když mohou vystoupat na rozhlednu. Rozhlédnou-li se po okolí, vidí nádherné panoráma
Přimdy, Českého lesa a Slavkovského lesa. Bohušův vrch získal svůj název podle rytíře
Bohuše, který si zde podle pověsti již v 9.století postavil tvrz. Podle některých verzí to byl
loupeživý rytíř. Ve středověku stála na vrcholu šibenice a tak se mu říkalo Šibeniční vrch.
Dnešní název je pro nás samozřejmě mnohem přijatelnější.
Na počátku 20.století stála na Bohušově vrchu dřevěná, již nevyhovující rozhledna a
tak v roce 1908 Ozeleňovací a okrašlovací spolek inicioval stavbu nové rozhledny, která by
byla dostatečnou dominantou nad Planou, a vyhovovala by požadavkům tehdy bouřlivě se
rozvíjející turistiky. Původně měla být kamenná, vysoká 27 metrů. Zřejmě díky nedostatku
peněz byla postavena v takové podobě, v jaké ji známe dnes – zděná, vysoká 16 metrů.
Slavnostně otevřena byla v březnu 1909. Dostala název, jaký měly i některé jiné rozhledny
v té době – rozhledna Františka Josefa. Součástí stavby rozhledny byl i strážní domek. O
kousek dál stála malá výletní restaurace. Ruiny strážního domku zde zůstávaly ještě
v šedesátých letech minulého století.
Počátkem 20.století vypadalo ale okolí rozhledny zcela jinak než dnes. Na dobových
fotografiích vidíme, že vrch byl zcela holý. Teprve pak zde byl zase z iniciativy
Ozeleňovacího a okrašlovacího spolku vysázen třešňový sad, jehož zbytky zde existují
dodnes. V současné době je Bohušův vrch porostlý bujnou až přebujelou vegetací místy
zakrývající přístupové cesty. Stromy, které obklopují rozhlednu, musely být několikrát
prořezány nebo i odstraněny, aby nebránily výhledu.
Rozhledna sloužila svému účelu do 60.let minulého století. Pak byla znepřístupněna
pro veřejnost, protože na ni byl umístěn televizní převaděč. Když byla později v sousedství
postavena telekomunikační věž a televizní převaděč na ni byl přemístěn, bylo možno na
rozhlednu vystoupit, ale její stav byl neutěšený. Opravy se rozhledna dočkala v roce 1999,
právě když slavila své 90.narozeniny.
Rozhledna je volně přístupná veřejnosti celoročně, každý na ni může vystoupat a
pokochat se pohledem na Planou a okolí. Bohužel není jen cílem procházek slušných lidí, ale
objevují se zde i vandalové, kteří zde rozhazují odpadky nebo se snaží ukojit svou „touhu po
ničení“ malováním a sprejováním po zdech rozhledny. Co si můžeme myslet o inteligenci
takových lidí, to nemusím ani uvádět. Díky těmto hloupým vandalům musí být rozhledna a
její okolí čas od času vyklízena a každý rok musí být některé části vnitřních prostor
vymalovány.
Na úpravu celého Bohušova vrchu byla v minulosti zpracována studie, která
předpokládá, že bude odstraněna přestárlá a nežádoucí zelen a vysázena nová, zejména

listnatá, a že budou upraveny přístupové cesty. Některé kroky k realizaci studie byly
v minulosti provedeny (odstraněny některé dřeviny, skupinová výsadba javorů, lip a dubů).
V letošním roce byla upravena cesta v parku vedle ulice Plzeňská. To samozřejmě není
mnoho. Realizace projektu je ale finančně náročná. Město tedy žádá o dotaci. Ta by mohla
být poskytnuta na vybudování přístupové cesty vedoucí od Plzeňské ulice z parku kolem
zahrádkářské kolonie až k rozhledně.
V tomto roce slaví rozhledna 100 let. Takové narozeniny je jistě nutno si připomenout
a tak se 15.srpna na Bohušově vrchu konala oslava. Nejdříve ovšem musela být rozhledna
vymalována, znovu natřeno schodiště, z okolí rozhledny odstraněny náletové dřeviny a keře,
posekána tráva a posbírán odpad. Generální úklid okolí prováděly plánské technické služby
spolu s pracovníky, které městu poskytl úřad práce z řad nezaměstnaných. Tuto činnost
organizovala (a sama rovněž přiložila ruku k dílu) paní Eva Čermáková, vedoucí odboru
životního prostředí MěÚ Planá. Po úklidu byla pro všechny případy zajištěna po několik dnů
ostraha rozhledny plánskou městskou policií.
Vlastní slavnost začala 15.srpna ve 14 hodin. Návštěvníci, kteří šli k rozhledně od
Plané, se po cestě mohli potkat s díly výtvarníků (velký dřevěný krasohled, gobelín z rostlin,
Bazilišek a další), mohli přihlížet práci Jaroslava Máchy, který na místě vytvářel své dřevěné
dílo. Samozřejmě byla vyzdobena i rozhledna a její nejbližší okolí. Potěšilo mne, že plánský
občan Petr Kasl nejenže úspěšně reprezentoval Planou ve sportu, ale je i výtvarníkem. Pro
výzdobu vytvořil a posléze městu daroval svou ze dřeva zhotovenou Dryádu javorovou. Pro
dobrou pohodu účastníků oslavy sloužilo několik stánků s různým občerstvením. V prodeji
byly i příležitostné pohlednice a jiné propagační materiály města.
O vlastní program se pak postarala řada herců a hudebníků (vesměs mimoplánských).
Hafan Studio Praha předvedlo svůj Kratochvilný automat a loutkové představení Aby to čert
vzal. Rakvičkové divadlo Milana Formana hrálo představení Učené prase. Folk, jazz a
hospodský šraml hrála berounská kapela s názvem Ponožky pana Semtamťuka. Děti i dospělí
mohli ve výtvarném ateliéru pod dohledem výtvarníků vyrobit z různých materiálů svou
rozhlednu. Z výtvorů pak byly vybrány ty nejlepší. K programu také přispěli sousedé
z Waldsassenu, jejichž žesťový soubor nejprve zahrál z ochozu rozhledny slavnostní fanfáry a
potom z pódia skladby nejrůznějšího žánru. Rozhlednu pozdravil i p. Gold, místostarosta
Tirschenreuthu, který je naším partnerským městem. Vrcholem programu pak byla Draceana
– představení na motivy legendy o svatém Jiří, který přemohl draka. Velkolepé představení
předvedl Circus Sacra z Prahy.
Celou akci velmi profesionálně zorganizovala paní Blanka Borůvková (rozená
Vilímová z Plané), za což jí patří zvláštní poděkování.
Oslavu navštívilo mnoho plánských občanů i výletníků odjinud – dětí i dospělých a
většině z nich se líbila.
Akci financovalo město ze svých prostředků, ale dostalo na ni prostřednictvím Euregia
Egrensis příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj. K jeho získání přispělo svou
podporou i partnerské město Tirschenreuth.
Za to, že jsme mohli takto důstojně oslavit výročí naší rozhledny, bych chtěl srdečně
poděkovat všem účinkujícím i těm, kdož se postarali o zvelebení objektu a jeho okolí. Chtěli
bychom obdobné akce na rozhledně pořádat každý rok v létě.
Na závěr se nemohu nezmínit o tragické události, která poznamenala závěr celé
oslavy. Po skončení představení Draceana totiž zkolaboval představitel jejího hlavního
hrdiny – sv.Jiřího- Matěj Němeček. Přes obrovské úsilí zdravotníků se nepodařilo jeho život

zachránit. Jednalo se o mladého talentovaného herce a výtvarníka, mimo jiné autora onoho
Baziliška, kterého jsme mohli vidět při cestě k rozhledně. Čest jeho památce!
Ing. Karel Vrzala, starosta

Novinky z „KOTCE“
Občanské sdružení KOTEC se rozšířilo o několik členů. Máme také novou otevírací
dobu Kontaktního centra v Tachově (K.H Borovského 1177). Každý den od 10 h do 17 h,
kromě úterý - od 13 do 17 h.
Kontakty na pracovníky kontaktního centra: Mgr.David Klaus tel. 608 656 538, Jitka
Vavříková Dis. tel. 739 285 102.
Terénní programy se budou také rozšiřovat do nových lokalit našeho regionu.
Kontakty
na
terénní
pracovníky:
Lucie
Veselá
tel.
733 127 759,
Josef Hakl tel. 608 656 539.
Služby nabízíme beze změny uživatelům drog, jejich blízkým a rodičům. Jedná se o
poradenství, poskytování informací, sociální práci, testování na infekční nemoci, výměnný
injekční program a krizovou intervenci.
Novinkou v Kontaktním centru je testování na HIV určené pro klienty Kontaktního
centra (tj. uživatele drog a jejich blízké). Termíny testování jsou vyvěšeny na dveřích
Kontaktního centra.
V případě Vašeho zájmu o naše služby kontaktujte pracovníky Kontaktního centra
telefonicky nebo e-mailem: kc_tachov@kotec.cz. Pro bližší informace o našem zařízení
můžete využít i internetovou stránku: www.kotec.cz

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc září 2009:
Dny evropského dědictví 2009 proběhnou v České republice 12. až 20. září. Národní
téma pro rok 2009: „ Památky měřené časem“.
Volný vstup do objektů:
Kostel sv.Petra a Pavla v Plané 12.a 13.9.2009 od 14 do 16 hodin.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané 12.9.2009 od 15 do 17 hodin .
Galerie ve věži 13., 19. a 20.9. 2009 od 14 do 17 hodin.
Poutní kostel sv.Anny 19.9.2009 od 15 do 17 hodin.
12.9. v 17 hodin, Galerie ve věži v Plané
Poslední vernisáž letošní výstavní sezóny bude patřit akademické malířce Irině
Slámové z Tachova. Výstava potrvá do 11. října 2009.
13.9. v 17 hodin, Kostel sv.Petra a Pavla v Plané

Hudební vystoupení originálního středověkého a kramářského dua ELTHIN. Zazní
písně a instrumentální skladby z období gotiky a rané renesance za použití replik historických
nástrojů. Vstupné 50 Kč.
12.9. a 13.9. 2009 od 14 do 16 hodin, 19.9. a 20.9. 2009 od 13 do 18 hodin Klubovna
MKS
Výstava fotografií a materiálů z archivu městského kulturního střediska za posledních
padesát let.
Další informace:
13.10. – zájezd do Divadla v Mariánských Lázních na představení „Když ty, tak já
taky,miláčku!“ Hraje Divadelní společnosti Háta. Přihlášky do 28.9.2009. Vstupné s dopravou
290 Kč. Odjezd autobusu v 18.50 z AN Planá.
POZOR, ZMĚNA !
Galerie ve věži v Plané – výstavní sezóna 2009 potrvá až do 11.října 2009,ÚT až PÁ
14 až 16 hod., SO a NE 14 až 17 hod.
Univerzita třetího věku v Tachově
Od října 2009 se v budově REVISU v Tachově otvírá Univerzita třetího věku. Studijní
obory: Vybrané kapitoly z dějin výtvarného umění a architektury (hlavní obor) a Práce na
počítači (doplňkový obor). Zápis ke studiu se koná v tyto dny: čtvrtek 10.9.2009 od 9 do 14
hodin a čtvrtek 17.9.2009 od 11 do 17 hodin. Poplatek za obor a rok (2 semestry, 14
přednášek) je 600 Kč, s sebou si vezměte občanský průkaz. Veškeré informace na telefonu
374 616 950.
Pátrání po historických záhadách a tajemnu
3.9.2009 od 18 hodin – Revis Tachov - přednáška a beseda se Stanislavem Motlem,
reportérem televizního pořaduNa vlastní oči. Vstupné je 50 Kč.
Dny otevřených dveří v REVISu - 18.9. 2009 od 9 do 18 h a 19.9.2009 od 9 do 12
h.
Podrobnosti na plakátech MěKS a tel. 374 794 223, 728 488038, mks@muplana.cz

Prázdniny s DOMEM DĚTÍ
Již tradičně mohly děti trávit prázdninové dny na příměstském táboře. První den jsme
se vypravili na vycházku do Chodové Plané a po návratu si zahráli hry na novém hřišti ve
dvoře školy. Druhý den nás čekala cesta vlakem do Kynžvartu, kde jsme si samozřejmě
prohlédli zámek a jeho okolí. Třetí den jsme tvořili. Všem se povedlo smaltování a výroba
„deště“. Po víkendu se sešli především sportovci, na které čekal den plný her v tělocvičně.
Ani pátý den jsme nezaháleli a vydali se na pěší výlet. Počasí nám moc nepřálo. Došli jsme

tedy jen na Bohušův vrch, kde jsme si opékali vuřty. Vybaveni zástěrou a utěrkou jsme se
šestý den sešli v DDM a připravovali samé dobroty. Dopoledne to byly chlebíčky a odpoledne
zmrzlinový pohár. V pátek jsme ukončili tábor výletem do Františkových Lázní. Tábora se
zúčastnilo 27 dětí ze ZŠ Valy a ZŠ náměstí.
Na obědy jsme chodili do naší školní jídelny. Paní kuchařky se o nás moc dobře
staraly a my jim moc děkujeme. Fotografie najdete na www.zsplananamesti.cz.
Na prázdniny budou určitě rádi vzpomínat i výtvarníci. Letos naše cesta vedla na
Moravu. Naším cílem byly Hustopeče u Brna. Neodradila nás ani dlouhá cesta plná výluk a
přestupování. Ubytovali jsme se v DDM Hustopeče a prozkoumali blízké okolí. Nikdo z nás
netušil, co v areálu DDM všechno najdeme. Spoustu prolézaček, tenisové stoly, stáje s koňmi,
králíky, psy, … Kousek od našeho ubytování bylo pěkné koupaliště, kam jsme také
samozřejmě zavítali.A nejen tam. Navštívili jsme zámek Lednice (zámek, skleník, výstavu –
Indonésie), prohlédli si Hustopeče (i s návštěvou vinného sklepa) a podívali se do Brna (hrad
Špilberk). Vypravili jsme se do Břeclavi, kde na zámku Pohansko měli být rytíři a kejklíři,..
jenže… organizátoři svou akci propagovali se špatným datem a my byli na Pohansku o měsíc
dřív. Prohlédli jsme si tedy zdejší zámeček a cestu zpátky jsme pojali jako noční pochod.
Další z větších výletů směřoval do Strážnice – skanzenu. Některé dny jsme trávili v DDM,
smaltovali jsme, šili Usínáčky, vyráběli náramky a lampiónky, pletli košíky, batikovali trička
a polštáře, pekli buchty.. Hráli jsme hry, navštívili letní kino, skákali na velké trampolíně,
hráli stolní tenis. Všichni také moc pomáhali v kuchyni, protože jsme si vařili sami.
Počasí nám přálo a někdy nás i velká horka pozlobila. 55 stupňů na sluníčku opravdu
bylo na některé moc.
Výtvarný tábor jsme si užili. Chtěla bych poděkovat Lence Kompánkové a dětem za
celých dvanáct dní. Všichni byli bezva a těším se za rok na další společné prázdninové tvoření
a putování. Fotografie jsou umístěny na stránkách školy. Také zveme na malou výstavku
našich prací, která bude tentokrát v oknech Domu dětí na náměstí.
Prázdniny jsou tedy za námi a my zveme do DOMU DĚTÍ. Přijďte si vybrat
z nabídky kroužků na tento školní rok. Od 7.září 2009 si můžete chodit pro přihlášky.
Najdete nás v kanceláři DDM – přízemí budovy (v odpoledních hodinách). Nabídky děti
obdrží také ve školách. Další informace sledujte na www.zsplananamesti.cz nebo na vývěsní
tabuli (budova DDM).
Za DDM Lenka Vivodíková

Září v Muzeu Českého lesa v Tachově
Do 28.9. prodloužena výstava Kaple a kapličky okresu Tachov.
3.9. v 17 hod vernisáž výstavy prací zaslaných do prvního ročníku Trienále
neprofesionální výtvarné tvorby. Zároveň vyhodnocení výsledků a po skončení neformální
posezení soutěžících, organizátorů a poroty. Výstava potrvá do konce září
19.9. Dny evropského kulturního dědictví - stejně jako ostatní památky ve městě je
muzeum otevřeno od 10 do 17 hodin zdarma za účasti kostýmovaných průvodců. Od 15 hod
koncert
v refektáři Hudební putování renesancí a barokem se souborem MUSICA PRO
SANCTA CECILIA, který využívá i dobové nástroje.

22.9. v 17 hod přednáška „Měšťané s erbem“. Na téma tachovských měšťanských
erbovních rodů přednáší PhDr. Markéta Novotná.
29.9. v 17 hod vernisáž výstavy Černý pasažér – fotografie Lucie Valíčkové. Výstava
potrvá do konce října.

Rostlinná zeleň….
… jako součást životního prostředí provází člověka od počátku jeho existence. Je to
přírodní bohatství – važme si jej a pečujme o něj! V předchozím časovém úseku (19. a
20.století) se člověk choval k přírodě až macešsky. Ale postupem času, kdy devastace přírody
dosáhla takových rozměrů, že začala ohrožovat existenci člověka, nabývá snaha o záchranu
zdravého životního prostředí formy celosvětového hnutí. V čem spočívá význam zeleně, víme
a uvádíme alespoň v 6 bodech:
1.kořeny působí protierozivně, tzn., že zpevňují půdu. 2. rostliny uvolňují kyslík. 3.
travnaté plochy a porosty snižují prašnost až o 40 %. 4. listy stromů a keřů zachycují některé
škodlivé plyny a choroboplodné zárodky. 5. zelené pásy snižují hlučnost, omezují šíření
tlakových vln a vibrace. 6. zeleň reguluje vlhkost prostředí, reguluje též tepelné výkyvy.
Městská zeleň je nepostradatelná pro duševní i fyzickou rovnováhu člověka. Je
nezbytná pro náš život i další vývoj. Ozdravuje, zkrášluje… Výsledky snahy o zlepšení jsou
vidět na různých místech města už od jara. A teď, v letním období, kdy je návštěvnost větší, si
toho všimli i mimoplánští. „Vaše město je osázeno takovým množstvím zeleně, že by ostatní
města mohla závidět. Zvlášť nás upoutaly čínské jalovce upravené v japonském stylu, kdy je
pohled na kmen otevřený svému pozorovateli…“ Tak hodnotili vzhled náměstí a okolí
návštěvníci letošní Anenské pouti (byli z Prahy, Vodňan, Rokycan, Příbrami).
Nás tato pochvala potěšila a chceme se o ni podělit s vámi všemi, hlavně pak s těmi,
kteří to všechno „mají na svědomí“. Město Planá rozhodlo a zadalo, p. Pešek uskutečňuje.
K.Moulis a A.Divišová

Blahopřejeme …
… všem dále jmenovaným plánským občankám a občanům, kteří v srpnu t.r. oslavili
svá životní jubilea:
89 let Božena Lešáková
85 let Pavel Hauk
83 let Václav Vácha, Růžena Císařová
82 let Josef Lovecký
81 let Jarmila Matasová
80 let Marie Lahodová, Marie Mrkvanová
75 let Jaroslav Novák
70 let Helena Čárová, Eva Prouzová

„Den otevřených dveří na letišti Kříženec“

v sobotu 12.9.2009 od 12:00 hod. Ukázky různých zájmových činností. Bohatý
program pro malé i velké diváky. Živá hudba !

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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