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Babí léto je pomalu za námi a je tu říjen. Spolu s listopadem patří mezi nejméně vlídné
měsíce roku. Dny se krátí, ráno dlouho tma, brzy odpoledne už zase tma, chladno, plískanice.
Ale na druhou stranu – díky návratu k „zimnímu času“ budeme vstávat o hodinu déle,
konečně bude čas sednout si doma v klidu a přečíst si, co jsme během jara a léta nestihli,
uspořádat si fotografie z prázdnin a dovolených, zajít si do kina nebo do divadla, prostě se
zvolna přizpůsobit období určitého klidu, které je spojeno s přicházející zimou. A věřte,
nevěřte, koncem příštího měsíce už zaklepou na dveře Vánoce – vždyť první adventní neděle je
už 29.listopadu.

Zprávy z města
Po delší letní přestávce se ve středu 23.září sešli ke svému 24.jednání plánští
zastupitelé. Na programu pro ně byla připravena informace o hospodaření Města Planá a jeho
organizací za první pololetí tohoto roku. Projednali a rozhodli o majetkoprávních
záležitostech a schválili dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací města. Schválili
rovněž čtvrté úpravy letošního rozpočtu města. Celé znění usnesení je zveřejněno na jiném
místě.
Další jednání zastupitelstva se bude konat 4.listopadu. Na programu bude výroční
zpráva o školách v Plané, pátá úprava letošního rozpočtu a majetkoprávní záležitosti.
Zastupitelé by také měli předběžně jednat o rozpočtu na rok 2010, především o prioritách
v investiční oblasti.

Volby se nekonají
Jak již jistě všichni vědí, jsou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
odloženy na neurčito, pravděpodobně se budou konat až v řádném termínu, tedy v červnu
2010. Informace o voličských průkazech zveřejněná v minulém číslu PM tudíž neplatí.

Veřejná sbírka
Město Planá se rozhodlo vyhlásit veřejnou sbírku dle zákona č. 117/2001 Sb. za
účelem shromáždění finančních prostředků na opravu farní budovy v Plané po požáru z 3.září
2009.
Od Krajského úřadu v Plzni jsme již obdrželi rozhodnutí, podle kterého můžeme
zahájit sbírku dne 1. října 2009. Prostředky budou shromažďovány po dobu šesti měsíců.
Přispět je možno dvěma způsoby: převedením finanční částky na zvláštní bankovní účet číslo
749381319/0800 nebo v hotovosti do zapečetěné pokladničky umístěné v budově MěÚ
v Plané v přízemí, číslo dveří 3. Organizací této veřejné sbírky je pověřena ing. Ťupová,
vedoucí finančního odboru. O výtěžku sbírky a jejím využití budete informováni v příštím
roce v Plánském měsíčníku.
Věříme, že i teď, v době ekonomické krize se projeví vzájemná solidarita občanů a
kulturní památka – fara v Plané – bude s novou střechou opět tvořit jednu z dominant našeho
města.

Digitalizace televizního vysílání dokončena
V noci na 1. října 2009 v západních Čechách definitivně skončí analogové televizní
vysílání ze všech vysílačů velkého výkonu. Ty přestanou vysílat programy komerční i veřejné
služby. Česká televize vypne analogové vysílače ČT1 na Krkavci v Plzni, u Krašova na
Plzeňsku, na Zelené hoře u Chebu a na Klínovci v Karlovarském kraji.
Analogové převaděče ČT1 napojené na tyto vysílače velkého výkonu zůstanou zatím
v provozu.

Od pondělí 3. srpna 2009 nastala mimořádná situace na 48 převaděčích analogového
vysílání ČT1, které využívají analogový signál Jedničky z Krkavce, Krašova nebo Klínovce
jako svůj zdroj. Tyto vysílače malého výkonu, lokálního významu sice přebírají vysílání
včetně piktogramu, textové lišty a spotu, ale není tím signalizováno jejich brzké vypnutí.
Jedná se jen o důsledek jediného reálného technického řešení. Dané analogové převaděče ČT1
jsou nyní na přelomu září a října 2009 postupně přelaďovány na jiný zdroj a zůstanou zatím v
provozu – diváci přijímající jejich signál zaznamenají pouze krátkou výluku v řádech
několika hodin až dnů, poté jim piktogram i lišta z obrazu zmizí a analogový příjem ČT1
prozatím zůstane zachován bez nutnosti jakýchkoliv úprav na anténách nebo přijímačích.
Vypínání analogových převaděčů a výstavbu digitálních dokrývačů (opakovačů nebo
převaděčů) v západních Čechách bude Česká televize řešit zřejmě již od konce roku 2009. O
situaci bude ČT informovat dotčená města a obce.
Výše uvedená informace platí i pro převaděč na Bohušově vrchu.

Výzva ke kácení
Firma ČEZ žádá majitele a uživatele pozemků, aby v období od 1.října do 15.listopadu
pokáceli či oklestili stromoví a jiné porosty nacházející se v blízkosti elektrických rozvodných
zařízení. Podrobnější informace jsou umístěny na vývěsce a na webu města. Pokud nebude
dodržen stanovený termín, provede potřebné úpravy stromoví a porostů firma ČEZ.

Mobilní sběr
objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu, zpětný odběr
elektrozařízení, sběr kovového šrotu
Ve stanoveném čase mohou občané zdarma:
- předat do mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o:


objemný komunální odpad, který vzhledem k jeho velikosti nelze odložit do běžné
sběrné nádoby ( části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů
apod.)


nebezpečné odpady (obaly se zbytky barev a laků, obaly znečištěné škodlivinami,
oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty od oleje, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel,
olověné akumulátory, monočlánky, případné další nebezpečné složky vyskytující se
v komunálním odpadu)
elektrozařízení (televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky, veškeré ostatní elektrospotřebiče).
Převzaté odpady a elektrozařízení budou proškolení pracovníci oprávněné firmy ihned třídit a ukládat do speciálních nádob.

- odložit přímo na uvedených stanovištích železný šrot. Firma ho bude postupně
sbírat v neděli 18.10.2009 od 9 hodin.
pátek 16.října 2009
stanoviště

od- do

sbírané složky

SVAHY

15.00 – 15.20

OO+NS+EZ

VÍŽKA

15.05 – 15.15

OO+NS+EZ

ZLIV

15.25 – 15.35

OO+NS+EZ

15.40 – 15.50

OO+NS+EZ

ŘEŠANOV

15.55 – 16.05

OO+NS+EZ

DOLNÍ SEDLIŠTĚ

16.15 – 16.25

OO+NS+EZ

16.30 – 16.40

OO+NS+EZ

16.45 – 16.55

OO+NS+EZ

17.10 – 17.35

OO+NS+EZ

17.30 – 17.45

OO+NS+EZ

17.55 – 18.15

OO+NS+EZ

náves – u prodejny

náves – u kapličky
BOUDY
náves – u kapličky

náves
VYSOKÉ SEDLIŠTĚ
náves
TÝNEC
náves – u rybníčka
OTÍN
náves – před domem p.Lišky
KŘÍNOV
náves – u zast.autobusů
KŘÍŽENEC
na návsi u rybníčka
neděle 18.října 2009
PAVLOVICE

8.00 – 8.15

OO+NS+EZ

Josefova Huť
PAVLOVICE
ve vilkách

8.20 – 8.35

OO+NS+EZ

PAVLOVICE

8.40 – 8.55

OO+NS+EZ

u zast.ČSAD vedle prodejny
PLANÁ, Nádražní

9.20 – 9.35

OO+NS+EZ

u bytovek 721
PLANÁ, Karlín

9.40 – 10.10

OO+NS+EZ

10.30 – 11.30

OO+NS+EZ

10.30 – 11.30

OO+NS+EZ

u zastávky ČSAD
PLANÁ, Fučíkova
zpevněná plocha vedle prodejny potravin
PLANÁ, Bohušova

Železný šrot bude svážen v neděli 18.10.2009 od 9 hodin.

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc říjen 2009:
13.10. – zájezd do Divadla v Mariánských Lázních na představení „Když ty, tak já
taky,miláčku!“ Hraje Divadelní společnosti Háta.
Vstupné s dopravou 290 Kč. Odjezd autobusu v 18.50 z AN Planá.
16.10. – zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni na abonentní představení „ Nabucco“.
Odjezd autobusu: Chod. Planá 17.15 hod., ul.Luční 17.20 hod., AN Planá 17.30
hod.
24.10. – 18.30 hodin, Kino, Planá
Divadelní spolek Komedyjanti z Tachova zahrají komedii Jaroslava Koloděje „ Postel
pro anděla“. Vstupné 50 Kč, děti a důchodci 25 Kč ( možnost koupit v předprodeji )
27.10. od 18 do 19.45 hodin
Slavnostní večer k 91.výročí vzniku Československé republiky.

Program: projev starosty města, promítnutí krátkého dokumentu o T.G.Masarykovi,
slavnostní koncert, ohňostroj na prostranství před kinem. Podrobnosti budou zveřejněny na
plakátech.
Další informace:
Galerie ve věži v Plané – výstavní sezóna 2009 potrvá až do 11.října 2009.
Výstava Iriny Slámové „Obrazy a plastiky“, ÚT až PÁ 14 - 16, SO a NE 14 – 17
h.
Podrobnosti na plakátech MěKS a tel. 374 794 223, 728 488038, mks@muplana.cz

Dětské dopravní hřiště
Naši žáci si budou moci opět vyzkoušet jízdu podle silničních pravidel. Po několika
letech přijede do Plané „Dětské dopravní hřiště“. Ve spolupráci s autoškolou Tachov, naší
školou
a MěÚ jsme našli vhodný prostor.
Je velmi dobré, že žáci budou uplatňovat své teoretické znalosti v praxi pod dohledem
zkušeného instruktora.
Mgr. Jana Basáková, ŘŠ

Oznámení změny
SOU Planá už neprovozuje školní jídelnu. Od 1. 9. 2009 je jídelna pronajata firmě
Stravbyt, s. r. o., která zajišťuje stravu pro ubytované žáky na domově mládeže a je i
dodavatelem stravy do nemocnice následné péče na Svaté Anně.
S.Kapolková, řed.SOU

Revis Tachov
Regionální vzdělávací a informační středisko Tachov připravilo pro školní rok 20092010 rozmanitou nabídku vzdělávacích, jazykových a odborných kurzů ( výuka NJ a AJ,
práce s počítačem, psaní na PC a administrativa). Pro zájemce o odborné semináře např.
personalistiku, management, ekonomiku a účetnictví, ale nabízí také profesní školení a
rekvalifikace. Z volnočasových aktivit je to např.fotografování, posilování, cestopisné
přednášky, výroba dekorací atd. Všichni zájemci se mohou obrátit na tel. 374 616 959, nebo
email info@revis-tachov.cz.Propagační materiály jsou k dispozici také na MKS Planá.

Padesát let PLÁNSKÉHO KINA
Na konci tohoto roku bude plánské kino slavit kulaté narozeniny. Uplyne totiž právě
50 let ode dne 26.prosince 1959, kdy bylo nově postavené kino, tehdy nejmodernější v okrese,
slavnostně otevřeno. Za těch padesát let bylo provedeno mnoho úprav. Nejen technických, ale
měnil se i interiér celé budovy.

Toto výročí si připomeneme programově. Filmové a společenské akce začnou již v
měsíci říjnu Dětským festivalem. Podrobnější informace se dočtete v příloze tohoto Plánského
měsíčníku. Jen připomínáme, že přivítáme delegace herců a tvůrců. Přijedou sourozenci
Valentovi, které znají diváci především z televizního seriálu ULICE. Další den mezi děti
zavítá i režisér filmu Peklo s princeznou. Přislíbil, že spolu s ním se v Plané objeví i někdo z
hereckých představitelů.
Poslední den v listopadu přijede do Plané herec Rudolf Jelínek. Bude hostem celý den,
kdy se uvedou jeho filmy Mravenci nesou smrt, Smrt v sedle a večer si připomeneme film
Král Šumavy, kterým se před padesáti lety zahajovalo promítání v našem kině.
Dalším hostem bude tvůrčí delegace k filmu Drsná Planina. Byl to film, který vidělo
nejvíce diváků za celou dobu od zahájení promítání v roce 1959. Navíc se mnoho plánských
občanů podílelo na natáčení tohoto filmu a tak to bude příjemné setkání po třiceti letech.
Divákům se představí i ti, kteří hráli ve filmu jako malé děti, ale i někteří, kterým je dnes něco
přes sedmdesát. Na ten večer se připravuje mnoho překvapení pro všechny diváky a hosty.
Dalším hostem by měla být Naďa Konvalinková, která byla v Plané při premiéře filmu
Tři chlapi na cestách. Bylo to před třiceti pěti lety a prozatím je dojednáno, že by se dětem i
dospělým připomenula jako půvabná Mařenka z filmu Honza málem králem.
Ale to není vše. Budou malé retrospektivy filmů minulých let, zvláštní propagační
akce, soutěže i výstavky. Pochopitelně, že jsou připraveny i premiéry nových filmů, které nám
poskytli pracovníci distribučních společností.
Jednáme i s Českou televizí, které bychom věnovali jeden den v prosinci. V kině se
budou uvádět i FILMOVÉ TÝDENÍKY staré padesát let. V čase předvánočním se bude také
konat druhý DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL.
Závěrem této malé informace se obracíme na všechny občany, kteří mají fotografie
nebo jiné materiály týkající se kina od jeho počátků až po dnešní dny, aby je zapůjčili k
možnosti využití pro výstavku nebo i publikaci, která by se věnovala KINU v Plané.
Materiály můžete předat na těchto místech: Dům dětí a mládeže v Plané, Městské kulturní
středisko, nebo v tiskárně LIEBLPRINT. Pochopitelně vše zpracujeme a vrátíme majitelům.
Co dodat závěrem. Těšíme se na setkání při oslavách padesátin kina v PLANÉ.
J. Kalaš

Oznámení
Od 1.9.2009 převzal MUDr. Václav Jungr ordinaci praktického lékaře včetně obvodu
MUDr. Viktora Leukaniče. K témuž dni zahájil výkon lékařské praxe v oboru praktického
lékařství pro dospělé a pracovní lékařství. Ordinační hodiny pro veřejnost zůstávají beze
změny:
pondělí až pátek od 6 do 11 hodin, v úterý ještě od 11.30 do 16 hodin.
Telefon/záznamník 374 782261.

Diamantová svatba
Takový obřad, jaký zažila obřadní síň plánské radnice v sobotu 19.září t.r., se nekoná
příliš často. Diamantovou svatbou v kruhu své rodiny si připomněli své 60leté soužití manželé
Pavlína a Zdeněk Babičkovi z Plané. Přejeme jim ještě hodně pěkných společných roků ve
zdraví a dobré pohodě. Redakce PM a Sbor pro občanské záležitosti v Plané

Mateřská škola Planá
Na jaře jsem informovala veřejnost o vybudování nového dětského hřiště v MŠ
Smetanova. Vybudovala ho firma PROLEMAX a město za něj ze svého rozpočtu zaplatilo
1,72 mil. Kč. Kč.
Hřiště užívaly děti z MŠ, od července bylo zprovozněno též pro děti a rodiče z města.
V parkovém prostředí se nacházejí různé sportovní atrakce, pískoviště, lavičky. Mohou sem
chodit malé děti v doprovodu rodičů a větší děti do 10 let věku. Pro vstup do areálu se musí
používat čip, který je nutné si zakoupit ( cena 250 Kč.) Prodej je zajištěn v MŠ každý lichý
týden v pondělí od 15 do 16 hodin. Prodej a evidence uchazečů je vedena počítačově.
Současně je vydán provozní řád hřiště, který se bude aktuálně měnit. Celý areál je
sledován kamerami, aby se zabránilo ničení a devastování. V příštím roce chceme zajistit
dostupnost sociálního zařízení.
Přeji všem návštěvníkům příjemné chvíle.
N.Kvasničková, ředitelka MŠ

Opravy školních budov
Během letních prázdnin jsou školní budovy opuštěny, ale rozhodně zde nepanuje
žádný klid. Naopak – je to nejlepší čas na realizaci větších oprav a úprav, které není možné
provádět během školního roku, kdy běží výuka. Na otázku, co se v plánských školách o
letošních prázdninách dělo, jsme dostali následující odpovědi:
MŠ Planá – proběhla velká investiční akce v budově ve Smetanově ulici a to
rekonstrukce rozvodů vodovodního řadu. Současně byly opraveny a vyměněny všechny
toalety, umyvadla, byla položena dlažba, obklady, nová elektroinstalace v kuchyni. Byl
vymalován celý objekt. Zakoupili jsme nové koberce do tříd. Celou opravu v hodnotě 1,453
mil.Kč provedla firma SD NOVOSTAV, s.r.o. STŘÍBRO. V novém kalendářním roce
bychom chtěli zvelebit zahradu druhé budovy MŠ v Havlíčkově ulici.
ZŠ Na Valech - v učebně ICT, kanceláři a ředitelně bylo zrekonstruováno osvětlení,
zásuvky a připojení k internetu, poté byly místnosti vymalovány. V učebně ICT byla také
zrekonstruována parketová podlaha a učebna byla vybavena novými počítačovými stoly.
Parkety byly přebroušeny a natřeny také ve sborovně. V pěti třídách byly vyměněny tabule.
V jedné třídě byly staré lavice nahrazeny novými, výškově nastavitelnými. Bylo kompletně
očištěno a natřeno zábradlí do 2. patra. O jarních prázdninách byla vymalována 1 odborná
učebna a dvě kmenové třídy. Za materiální vybavení bylo zaplaceno 280 tis.Kč,
elektroinstalace stála 254 tis.Kč, malířské práce 13 tis. a podlahářské práce 69 tis.Kč, celkem
tedy 616 tis.Kč.
ZŠ náměstí Svobody - budova naší školy doznala i během letošních prázdnin
značných změn a úprav. Za úspěch považujeme dokončení rekonstrukce žákovských WC
(tentokrát to byly dívčí toalety a rekonstrukce přišla na cca 600 tis.Kč).Dočkali jsme se i
rekonstrukce školní kuchyňky včetně nového nábytku - v hodnotě cca 170 tis.Kč. Těsně před
prázdninami jsme dokončili výměnu tabulí ( celkem 136 tis.Kč), a ve všech kmenových
třídách tak máme krásné a moderní vybavení. I v letošním roce přibude ve škole výškově
stavitelný nábytek pro jednu třídu za cca 70 tis. Kč. Všechny tyto náklady- cca 976 tis.Kč byly hrazeny z prostředků Města Planá na provoz. Asi 400 tis.Kč je uvolněno z fondů školy
na listopadové práce v suterénních prostorách, kde dlouhodobě bojujeme proti vlhkosti.

Rádi se pochlubíme zajímavě uspořenými financemi - místo pravidelné plošné
výmalby celých tříd jsme zvolili cestu malovat tam, kde je to třeba. A tak řada tříd školy byla
vymalována jen do výše přibližně jednoho a půl metru, tedy v místech, která při běžném
provozu trpí nejvíce. Ve dvoře školy, kde bylo loni slavnostně otevřeno hřiště a lezecká stěna,
jsme pro teplé dny zprovoznili pergolu. Zde se mohou děti učit, pobývat s družinou či
setkávat se při různých akcích.

Aktuálně:
Pět jednotek hasičů bojovalo ve
čtvrtek 3.září 2009 s požárem fary. Při
požáru, zaplať Pán Bůh, nebyl nikdo
zraněn, ale oheň zničil obytné místnosti ve
druhém podlaží a celou střechu. Díky firmě
Bolid – M s.r.o. se ihned započalo se
záchrannými
pracemi
na
objektu.
Dobrovolníci přenesli věci z fary do
kostela, aby byly uchráněny před zničením
v nezakryté budově
Poděkování vám…
Milí přátelé, v tyto dny naší nouze poznáváme vaši nelhostejnou přítomnost.
Někteří z vás jste pomohli (a snad ještě pomůžete) přímo na místě fyzicky, někteří
finančně, ať už při sbírce v kostele, nebo 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… Díky ovšem za pomoc též
duchovnímu, který přišel o všecko. Solidarita a nabízená pomoc byla nad očekávání…
Vyhoření je docela strašná rána. Nebyly naštěstí ztraceny mobilní věci z inventáře
farnosti, spisy, matriky apod. Požár však zničil celou střechu a voda při hašení pak přes
polovinu stropů a dalších částí budovy, takže škoda je velmi vysoká.Záchranné práce se
rozběhly velmi rychle, již stojí lešení a dochází k sanaci. Vstřícností a spoluprácí mnohých
jsou „vyběhány“ potřebné papíry. Celkové náklady na opravy jsou odhadnuty na 6, 110
mil.Kč. Z nich by největší část měla být uhrazena z mimořádného státního příspěvku, ale
povinná je zde takzvaná spoluúčast města Planá i farnosti. Jakákoliv vaše spoluúčast,
sponzorský dar, benefiční koncert apod. je vítána. Farní budova by mohla brzy opět sloužit
svému účelu – setkávání věřících, duchovním obnovám, setkání občanů partnerských měst
Planá a Tirschenreuth, charitní pomoci, výuce atd. Příčina požáru není dosud objasněna.
Děkujeme vám a těšíme se z další spolupráce. Díky i těm, kteří se solidárně zúčastňují,
ač jsou odjinud.
Za farnost Planá a okolí váš farář P.Jaroslav Šašek

Vzhledem k požáru nebude Charita fungovat na faře. Jinak vítáme vaši spolupráci při
přebírání humanitární pomoci, vítáme vaši humanitární pomoc - (ne odpadky), vítáme vaši
spolupráci při návštěvách potřebných a vše ostatní…
Říjen 2009:
Sobota 3.10. v 10 h Plzeň – mše sv., narozeniny otce biskupa Františka Radkovského

Sobota 17.10. v 17 h Svatá Anna (poslední v roce)
Dušičkové pobožnosti v Plané a okolí – setkání na hřbitovech (doby mší svatých
zůstávají).
Sobota 31.10.2009 – 9.30 Domaslav, 10 h Lestkov, 11 h M.Hory, 12 h Pístov, 13 h
Nahý Újezdec. Neděle 1.11.2009 - 10.30 Ch.Újezd, 13.30 Ch. Planá, 15.15 Z.Chodov.
Pondělí 2.11.2009 – 15 h Svojšín, 16 h Planá.
Kněz bydlí prozatím v pronájmu: Planá, Fučíkova 476, tel. 607202127. V úterý jste
vítáni od 15 do 16.30 h právě zde: přípravy na křest, sňatek atd., nebo domluva v době
bohoslužeb na místě. Planá úterý 17 h, neděle 9 h. Nedělní mše svaté: 9 h Planá, 11 h
Ch.Újezd, 14 h Ch. Planá, 15.30 h Z.Chodov.
Kontakt: tel. 607 202 127, e-mail: sasajara@seznam.cz

DŮM DĚTÍ v Plané
V neděli 20. září se ve Stříbře konaly závody v lezení na obtížnost. Na pozvání Domu
dětí se na lezeckou stěnu vypravilo 11 sportovců. Všichni se moc snažili a někteří se také
umístili na medailových místech. Naše úspěchy: Štěpánka Novotná v kategorii D1 obsadila
druhé místo. V kategorii H1 obsadil Roman Miklas druhé místo a Jakub Niebauer místo třetí.
Úspěšná byla také Lucie Koronová, vybojovala 2. místo a Tereza Chalupná byla třetí. Třetí
umístění si přivezl Miloš Niebauer. Vítězům blahopřejeme. Dík patří všem, kteří se zúčastnili
a samozřejmě dospělákům za velkou podporu.
Večerní běh Planou
Zveme všechny sportovce na 11. ročník běžeckého závodu Večerní běh Planou. Akce
se koná 22. října 2009 v 17.30 h. Start a cíl je před budovou DDM – náměstí Svobody 51.
Přihlásit se můžete od 16.30 h v přízemí budovy DDM -nejpozději 15 minut před
startem kategorie.
Kategorie: předškoláci I. 2006 a mladší, předškoláci II. 2005– 2003, nejmladší žákyně
I. 2002- 2001, nejmladší žáci I. 2002 – 2001, nejmladší žákyně II. 2000 – 1999, nejmladší
žáci II. 2000 – 1999, mladší žákyně 1998 – 1997, mladší žáci 1998 – 1997, starší žákyně
1996-1994, starší žáci 1996 – 1994, ženy do 39 let, muži do 39 let, veteráni od 40 let.
Dům dětí a Kino Planá
vyhlašují výtvarnou soutěž na téma POHÁDKA. Formát je libovolný. Soutěž je
určena pro všechny děti mateřských škol a 1.stupně základních škol. Uzávěrka soutěže je již
5.
října
2009.
Výtvarné
práce
odevzdávejte
v Domě
dětí
Planá.
Pro vítěze jsou připraveny drobné odměny. Všechny práce budou vystaveny v kině u
příležitosti Dětského filmového festivalu.
21. října 2009 připravujeme pro všechny zájemce výtvarnou dílnu. Tentokrát to bude
podzimní dekorace. Na všechny výtvarníky se budeme těšit v 15 hod. v klubovně DDM.
Stále jsou volná místa v některých zájmových kroužcích DDM. Pokud máte zájem,
přihlášky a bližší informace získáte v Domě dětí.

Pro maminky tu máme nabídku – máte možnost přihlásit Vaše dítě do zájmového
kroužku KLUBÍČKO. Jedná se o kroužek pro děti od 3 let, v dopoledních hodinách.
Informujte se v kanceláři DDM.
Za DDM L.Vivodíková

Návštěva muzea
Dne 22. září t.r. se naši "třeťáci" vydali do Tachova. Našim cílem byla prohlídka
muzea, kde jsme se zaměřili především na historii a zajímavosti z našeho regionu. Poutavé
vyprávění průvodkyně všechny zaujalo a jen jsme litovali, že bylo tak málo času. Druhá část
naší výpravy nás zavedla k zachovalým hradbám města Tachova. Stihli jsme ještě prohlídku
zámeckého nádvoří, místního kostela a podívali se k mlýnu. Pro některé z nás byla také
zážitkem cesta vlakem.Zbývá jen uplatnit získané poznatky z naší cesty v hodinách prvouky.
L.Vivodíková, J.Horáčková, ZŠ Planá náměstí

WWW.SEDESATKA.CZ – Internetový prostor pro seniory
O prázdninách zahájil provoz významný neziskový internetový projekt pro seniory
v České republice. Na adresewww.sedesatka.cz je umístěn informačně-zábavní systém
s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů a sedmdesát šest okresů. Internetový
projekt Šedesátka.cz umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý návštěvník
může nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, co jej
zaujalo.
„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic
neočekává. Přitom právě ve zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a určitý nadhled.
Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření
názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolický mikrofon“ ,vysvětluje Jan
Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.cz.
Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpůsobil seniorům jednoduché grafické i technické
řešení webu. Hned v prvních dnech provozu se na webu vytvořila aktivní seniorská komunita, která
živě diskutuje a buduje společenské vztahy.
„Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, které mohou bezplatně
zveřejňovat zajímavosti ze své historie i současnosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase
najdou na jednom místě nejrůznější informace, zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, křížovky,
recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost času, se může pohodlně projít celou republikou,
zastavit se třeba v každém kraji nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů“, dodává
šéfredaktor webu Jan Vojvodík.

Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se budete rádi vracet.

Setkání pohraničníků v Chodové Plané
Dne 5. 9. 2009 se v Chodové Plané uskutečnil již X. celostátní sraz veteránů 12.
plánské brigády Pohraniční stráže. Organizátoři srazu ze sekce ochránců státních hranic
Klubu českého pohraničí v Plané připravili 170 účastníkům řadu překvapení.

Akce byla zahájena slavnostním nástupem praporečníků sekce ochránců SH KČP
Planá a KČP v Aši. Čestnou funkci praporečníka reprezentující plánskou brigádu přijal
zasloužilý dlouholetý pohraničník plánské a chebské brigády Václav DOLEJŠ. Po zaznění
československé státní hymny předsedající přivítal čestné hosty, mezi kterými byli např. Mgr.
Miroslav Nenutil, senátor za ČSSD a starosta Stříbra, Mgr. Ivana Levá, poslankyně
Parlamentu ČR za KSČM, Mgr. Ladislav Macák,starosta města Tachov a bývalý senátor za
ČSSD, Jiří PLEVKA, dlouholetý sponzor setkání pohraničníků, majitel rodinného pivovaru
Chodovar a Petr Svoboda, výkonný ředitel nemocnice v Plané, bývalý pohraničník. Po
úvodním projevu, který přednesl místopředseda sekce ochránců SH KČP Planá Mgr. Stanislav
Kvasnička a projevu poslankyně Levé se rozproudila živá diskuse. Měla společné téma.
Nekončící snaha některých rádoby historiků a politiků znevažovat obětavou práci příslušníků
Pohraniční stráže při budování, obraně a ochraně hranic dnes již neexistující republiky.
Hlavní náplň programu však tvořila zábava a vzájemné neformální diskuse.
Celý průběh velice povedeného setkání, ve kterém se někteří z účastníků viděli po
mnoha letech, byl provázen výstavou na téma Historie vzniku 12.bPS Planá a její činnost až
do zániku Pohraniční stráže. V zasedací místnosti kulturního domu současně probíhala
produkce krátkých dokumentárních filmů s pohraničnickou tématikou. K tanci i poslechu hrál
pan Komrska z Chodského Újezda. Účastníci setkání vyjádřili přání setkat se příští rok opět
v Chodové Plané. Velice potěšujícím faktem je další rostoucí zájem bývalých pohraničníků
základní vojenské služby.
Poděkování patří všem sponzorům setkání, zejména potom rodinnému pivovaru
Chodovar, BS Eva Hudlerová, Sportovnímu klubu Aikido Dojo Planá, , BS E.Mazur,Dr. Janu
Morisovi z Karviné a Ivo Tesarčíkovi z Ostravy.
S.Kvasnička

Blahopřejeme ….
…všem dále uvedeným plánským občankám a občanům, kteří v měsíci září t.r. oslavili
svá životní jubilea.
88 let Marie Cupáková, Marie Hliboká
87 let Libuše Kuchynková
86 let Ludmila Bušková, Mária Kamencová
84 let Miloš Seemann
83 let Alena Prachová, Marie Růžičková, Marie Vrbová
81 let Libuše Krupičková, Květoslava Charvátová, Helena Krejčová
80 let Jan Kopenec, Marie Bednářová, Imrich Slovenkai
70 let Blažena Kohoutová, Marie Danková, Libuše Frýbertová, Markéta Janovcová

Poděkování lékaři
Rád bych prostřednictvím Plánského měsíčníku veřejně poděkoval panu MUDr.
Ouřadovi z chirurgické ambulance plánské nemocnice.
Jak říká jedna lidová moudrost, neštěstí, v mém případě úraz, nechodí po horách, ale
po lidech. Každý se s ním někdy v životě potká a někdy dovede pořádně potrápit. Se svým
úrazem jsem navštívil chirurgické oddělení Městské nemocnice v Mar. Lázních, kde jsem

s bolestmi čekal v čekárně přes pět hodin. Nechápal jsem systém příjmu, protože všichni měli
přede mnou přednost. Snad to bylo tím, že jsem na příjmu nahlásil, že jsem z Plané. Ani
v ordinaci se přístup nezlepšil. Ošetřující lékař jednal arogantně a s ošetřením si příliš hlavu
nelámal. Ráno jsem pak s bolestmi a v obavách navštívil chirurgickou ambulanci znovu,
tentokrát v plánské nemocnici. Byl jsem však velmi mile překvapen vysokou odbornou péčí a
citlivým přístupem lékaře a personálu kolem. To všechno člověk ocení a také jinak vnímá
teprve, když se dostane do takové situace, kdy je odkázán na péči druhých. Chtěl bych tímto
velmi poděkovat panu MUDr. Ouřadovi a ocenit jeho obětavost a lidský přístup k nemocným.
Mé obavy se rozplynuly, neboť jsem vnímal, že se snaží plnit své úkoly vyplývající z jeho
profese maximálně zodpovědně a snad i nad rámec svých povinností. Milé chování, úsměv,
krátké popovídání – to všechno v danou chvíli jistě přispívalo k pohodě a mému zdárnému
hojení. Cením si práce všech takových lékařů v této tak náročné práci, a to především proto,
že více než jinde je to práce o lidech a s lidmi.
Jaromír Vojvodík

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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