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Vážení spoluobčané,
věřím, že jste prožili krásné Vánoce, a že jste si našli čas na odpočinek, setkání
s rodinou a přáteli. Záměrně nepíši o dárcích, těch bylo jistě dost, hlavní je ale ta vánoční
pohoda, oddech od věčné honičky a starostí.
Nyní nám nastává nový rok. Rok 2007 znamená určitý předěl v životě našeho města.
Začíná v něm totiž pracovat nové městské zastupitelstvo zvolené v listopadových volbách.
Členům zastupitelstva i sobě přeji, aby se nám práce dařila, aby nás neodrazovaly překážky
nebo pochybnosti některých spoluobčanů. Městu přeji, aby se o ně nové zastupitelstvo co
nejlépe staralo. Všem občanům přeji pevné zdraví, štěstí, mnoho úspěchů, lásky a tolerance a
co nejméně důvodů ke smutku.
Zároveň bych na konci roku chtěl občanům poděkovat za jejich podporu, pomoc, ale i
připomínky a kritiku, pokud byla konstruktivní. Také děkuji všem pracovníkům městského
úřadu a organizací města a ještě jednou všem členům předešlého městského zastupitelstva za
jejich práci pro město.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Zprávy z města
Nové zastupitelstvo se sešlo na svém druhém jednání 13.prosince 2006. Plné znění
usnesení otevřete na tomto odkazu.
V lednu se zastupitelstvo sejde na pracovní poradě k návrhu rozpočtu města na rok
2007. Tento návrh bude poté vyvěšen na úřední desce a na webových stránkách města, aby se
k němu mohli vyjádřit i občané. Schvalovat se bude na veřejném jednání zastupitelstva dne
31.ledna 2007.
Další informace:
- ceny parkovacích karet a parkovného na náměstí Svobody zůstávají pro rok 2007
stejné
- od 1.1.2007 platí nové ceny za úkony pečovatelské služby poskytované střediskem
PS v Plané, bližší informace na středisku.

Ještě jednou pozvánka na oslavu silvestra
Stalo se již tradicí, že každý rok slavíme silvestra na plánském náměstí. I letos nás
tedy na náměstí přivítá reprodukovaná hudba – začne hrát od 23.30 hodin. Před půlnocí
odpočítáme příchod nového roku a popřejeme si. Pak budou následovat pyrotechnické efekty.
Nejdříve bude ponechán prostor občanům. Prosím všechny, aby si při odpalování rachejtlí
počínali velmi opatrně, zejména aby je nevystřelovali mezi lidmi, ale jen ve volném prostoru,
aby nedošlo k poranění. Vrcholem oslav bude ohňostroj. Náklady na něj budou kryty
z příspěvků sponzorů. Všechny občany srdečně zvu.

Dále upozorňuji na to, že je nutné, aby již v odpoledních hodinách byla odklizena auta
z prostoru mezi morovým sloupem a kašnou před obchodním domem a rovněž auta
zaparkovaná podél komunikace ve směru od morového sloupu ke kinu. Je třeba zabránit
vzniku škod, např. propálení laku.
Ing. K.Vrzala, starosta

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám do nového roku 2007 popřál především pevné zdraví, štěstí a
mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Ing. Václav Votava, poslanec Parlamentu České republiky

Světlo míru a pokoje jubilejně
Ve čtvrtek 21.prosince zažil kostel sv. Petra a Pavla v Plané mimořádnou událost.
Bývalá plánská občanka paní Ada Brandstetter nám opět po dvou letech přivezla betlémské
světlo. Nebyla sama, spolu s ní přijelo asi 40 jejích spoluobčanů z krásné obce Nussdorf u
jezera Attersee. Letošní akce byla o to významnější, že poprvé si vánoční světlo od kostela sv.
Petra a Pavla odnášely děti v roce 1941, tedy před 65 lety. Město k připomenutí této události
vydalo pamětní brožuru. V ní popisuje historii betlémského světla a podrobně informuje o
cestách světla z rakouského Lince do Plané od roku 2000, kdy byla tato tradice obnovena i u
nás v Plané. Od té doby střídavě buď světlo přivezli z Lince k nám, nebo pro ně do Lince
dojel p.starosta.
Rakouští hosté měli i tentokrát velmi nabitý program. Když už vážili tak dlouhou
cestu, chtěli samozřejmě využít příležitost poznat i zdejší region s jeho světoznámými
lázněmi. K nám do Plané přijeli po odpolední návštěvě Mariánských Lázní. Pan starosta je
přivítal na radnici a nabídl jim zde malé občerstvení. Poté se všichni přemístili do zcela
zaplněného kostela sv. Petra a Pavla. Program akce připravila p. Brandstetter. Letos prý
naposledy, protože zanedlouho oslaví 80.narozeniny a organizace takové akce je velmi
náročná. V programu se střídala kulturní vystoupení s krátkými řečnickými vstupy. Krásné
zážitky připravili přítomným učitelé plánské Základní umělecké školy a pěvecké trio
z Waldsassenu. Paní Brandstetter dostala od pana starosty symbolický klíč od města Planá a
pamětní knihu, ona naopak věnovala městu lucernu, ve které bylo světlo přivezeno z Betléma
v roce 1986. Poté předal farář z Nussdorfu p. starostovi světlo a všichni přítomní si mohli od
něj zapálit světlo ve svých lucerničkách a svícnech. Na závěr si všichni společně zazpívali
slavnou a krásnou píseň Tichá noc, svatá noc …. a rozešli se setmělými ulicemi do svých
domovů. Rakouští hosté odjeli na nocleh a následující den jejich program návštěvy zdejšího
kraje pokračoval.
V příštím roce opět pojede pro světlo do Lince náš starosta a odveze je odtud i paní
Brandstetterové do Nussforfu.
Pamětní brožuru, o které se zmiňuji výše, si mohli přítomní z kostela odnést. Pokud
někdo z čtenářů bude mít zájem, může si pro ni přijít na podatelnu Městského úřadu v Plané.
M.Mertlová

Sbírka pro nemocné děti
Žáci domova mládeže SOU Planá uspořádali v předvánočním čase sbírku pro nadaci
Venduly Svobodové Kapka naděje. Prodejem vánočních perníčků tak přispěli částkou 436 Kč

těm nejmenším, pro které není zdraví samozřejmostí. Svojí akcí tak dívky a chlapci vyjádřili,
že dárky dávat je mnohem krásnější, než dárky přijímat. S tímto pocitem mohou prožít
Vánoce i ti, kteří přispěli malým finančním obnosem. Poděkování patří žákům za uspořádání
akce, dále vychovatelkám domova mládeže paní Šroubové a Ticháčkové a zvláště pak
občanům města Plané za poskytnutí příspěvku.
Jiří Popelka, vedoucí vychovatel DM

Příprava pozemků pro rodinné domky
Město již delší dobu připravuje podmínky pro výstavbu rodinných domků v oblasti
Planá sever. V současné době jde o 63 pozemků na jižní straně (směrem ke koupališti).
Celkem jde o plochu 11 hektarů, z toho parcely pro rodinné domky zabírají plochu 5,5 ha.
Zbytek plochy připadá na komunikace – vozovky, chodníky, parkoviště, veřejnou zeleň,
retenční nádrž atd. V první fázi bude připraveno 33 pozemků pro rodinné domky a pro 3
vícebytové domy. O pozemky na rodinné domky požádalo zatím 23 zájemců, 10 pozemků je
ještě volných.
Příprava pozemků nebyla jednoduchá a objevovaly se různé komplikace, které se
naštěstí podařilo zvládnout.
Město požádalo o bezúplatný převod pozemků v dané lokalitě z majetku státu do
svého vlastnictví. Zákon umožňuje takový převod pro zajištění výstavby objektů na bydlení.
Na zákon navazuje prováděcí předpis, podle kterého lze na obce převést pozemky pouze
tehdy, má-li na nich vzniknout tzv. „čisté bydlení“. Co znamená čisté bydlení, žádný právní
předpis nevysvětluje. Tento pojem nezná ani stavební zákon. Museli jsme přistoupit na to, že
na pozemcích mohou stát jen obytné domy, a v nich nelze provozovat jakoukoli živnost
(obchod, dílnu) a to ani v části prostoru domu. Aby město vyhovělo požadavku, muselo
změnit svou vyhlášku, která se váže k územnímu plánu v části charakterizující danou lokalitu.
Teprve potom převedl Pozemkový fond ČR pozemky do vlastnictví města.
Kromě pozemků státu se v lokalitě (přímo uprostřed) nacházely pozemky ve
vlastnictví soukromé osoby. Ty muselo město vykoupit. Jednalo se o 2,2 ha, cena činila cca 2
mil. Kč. Dále město muselo požádat o vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu a
z lesního půdního fondu.
Další komplikace vznikly díky výhradám odboru životního prostředí Městského úřadu
v Tachově. Jednak bylo řečeno, že výstavba domů zasahuje do nivy potoka, dále byl v místě
zjištěn výskyt chráněné rostliny – prstnatce májového. V důsledku toho musel být redukován
počet parcel pro výstavbu. Dále byly námitky proti umístění retenční nádrže. Ta podle
původního projektu ohrožovala skupinu hodnotných stromů. Dále se dostávala do kolize
s přivaděčem vody do Chodové Plané. Projekt tedy musel být upraven.
Uvedené problémy komplikovaly a prodlužovaly územní a stavební řízení, která musí
proběhnout před tím, než se začne s výstavbou inženýrských sítí a komunikací, které jsou
nutné k přípravě pozemků pro výstavbu domů. Řízení se prodloužila cca o 9 měsíců. Aby se
věc alespoň trochu urychlila, bylo již před jejich ukončením vyhlášeno výběrové řízení na
firmu, která stavbu provede, takže hned po vydání stavebního povolení mohla být stavba
inženýrských sítí a komunikací zahájena. Vybrána byla firma Stavby silnic a železnic a.s.
Karlovy Vary (jde o stejnou firmu, která staví obchvat Plané). Cena, která má být zaplacena
dodavateli, bude 27,2 miliónů Kč. K tomu přistupuje ještě 2,4 mil. Kč, které město zaplatí
ČEZu za překládku starých a výstavbu nových rozvodů elektřiny. Jde celkem zhruba o 10 mil.
Kč vyšší sumu, než se jakou se původně počítalo. Zvýšení ceny je částečně zapříčiněno
nutnými změnami projektu.

Vodovod a kanalizace by měly být dokončeny do 30.4.2007. Komunikace, plynové
vedení a veřejné osvětlení by měly být dokončeny do konce září 2007.
Ještě se vrátím k retenční nádrži. Jde o nádrž, která by měla zajistit rovnoměrný odtok
vody z dané lokality do kanalizace. Odbor životního prostředí Městského úřadu v Tachově
požaduje vybagrovat objem 7.500 m3 zeminy. Vznikne tedy nádrž srovnatelná s koupalištěm.
Takový obsah ale považuji za nesmyslný. Máme zkušenosti s odvodem vody z uvedené
lokality. Nikdo nepamatuje, že by tu byly problémy s vodou a že by zde docházelo k ohrožení
majetku. Problém nastal jen jednou a to za situace, kdy se protrhla hráz koupaliště (asi před
třiceti lety). Řešili jsme odvod vody z Bezdružické ulice. Zde je odtok vody rozdělen do tří
směrů a postačuje retenční nádrž o objemu 200 m3, která jednak zachytí příval bahna, aby
nešlo do kanalizace a za druhé zrovnoměrní odtok vody.
Přestože suma, kterou město za danou akci musí vynaložit, není malá, považujeme
tuto investici za velmi významnou pro rozvoj Plané.
Ing. K. Vrzala, starosta

Projekt „Šance pro budoucnost“
Město Planá je od podzimu 2006 účastníkem projektu „Šance pro budoucnost“. Tento
projekt připravil Plzeňský kraj a zapojeny jsou do něj Dětské domovy na území kraje a také
města a obce, ve kterých se Dětské domovy nacházejí. Projekt je financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. A co je smyslem tohoto projektu? Je to potřeba
pomoci dětem, které vyrůstaly v dětských domovech, adaptovat se na „normální“ život poté,
kdy musí dětský domov opustit. Děti totiž mohou být v dětském domově jen do dosažení
zletilosti v 18 letech nebo do ukončení přípravy na budoucí povolání. Mnohé z nich se pak
nemohou a ani nechtějí vrátit do své původní rodiny a musí se samy zařadit do normálního
života. Musí si najít práci, naučit se udržet si ji, musí někde bydlet, musí se naučit hospodařit
s penězi, které mají k dispozici. I když už se dnes v dětských domovech snaží vychovávat děti
k tomu, aby si uměly poradit v praktických záležitostech, na samostatný život je to málo. Děti
potřebují intenzivní přípravu na to, co je čeká „venku“ za dveřmi dětského domova a
potřebují vědět, kam se obrátit o pomoc a radu, když už „venku“ jsou a snaží se o
samostatnou existenci. A v tomto jim má pomoci právě projekt „Šance pro budoucnost“.
Mládež z dětských domovů, která se bude chtít sama zúčastnit programu, bude procházet
nejdříve speciálními vzdělávacími programy v dětských domovech pod vedením speciálních
pedagogických pracovníků. Zde se naučí dovednostem potřebným pro samostatnou existenci.
Při odchodu z dětského domova pak péči o mladé lidi (klienty) přeberou komunitní
pracovníci, kteří jim pomáhají hledat a získat zaměstnání a začít samostatně bydlet ve
startovacích bytech. Tito pracovníci se částečně podílejí již na realizaci programu v dětském
domově. Pro komunitní pracovníky je zásadní věcí poznat své budoucí klienty již v době
jejich pobytu v dětském domově a vybudovat s klientem vztahy definované vzájemnou
důvěrou. Po získání zaměstnání jim budou nápomocni při řešení případných problémů a při
udržení zaměstnání. Při samostatném bydlení pomáhají nejdříve komunitní pracovníci
mladým lidem s úkony, které nemohou nebo neumí zvládnout sami. Později klienti žijí
samostatně a komunitní pracovníci s nimi pracují podle jejich individuálních potřeb.
Výsledkem projektu bude stav, kdy se mladí lidé po ukončení projektu dokáží uplatnit na trhu
práce a zajistí si samostatnou existenci.
Realizovat takový projekt samozřejmě také něco stojí. Náklady na zpracování
projektu, na pořízení potřebného vybavení, nájem kanceláří a na mzdy pro cca 11 pracovníků
přímo zapojených do realizace projektu činí 6,2 mil. Kč. Hrazeny budou, jak je výše uvedeno,
z dotace. Města a obce zapojené do projektu, tedy i Planá, nebudou mít s realizací žádné

přímé výdaje. Jejich spoluúčast spočívá v tom, že budou pomáhat při vyhledávání vhodných
bytů a pronajímat je dětskému domovu pro bývalé chovance, dále budou spolupracovat
s příslušným komunitním pracovníkem při řešení problémů.
M.Mertlová

Informace o činnosti místní organizace Českého rybářského svazu
Vážení čtenáři, ve svém příspěvku Vás chci informovat o činnosti naší organizace
v průběhu letošního roku.
V současné době má naše organizace 257 členů, kteří za rok 2006 odpracovali celkem
3523 brigádnických hodin. V loňském roce ulovili 3008 kg ryb ze sportovních revírů.
Záporem se jeví v současné době dosti velký nezájem o brigádnickou činnost.
Začátek roku byl poznamenán následky tuhé zimy, kdy jsme na chovných i lovných
revírech přišli asi o 15 - 20 metráků ryb, převážně kapra. Díky novému hospodáři, p.
Jelínkovi, se nám podařilo odchovat v letošním roce 27 000 ks kapra, který bude určen
k vysazení do revírů v následujícím roce. Rovněž se nám podařilo odchovat 700 ks štiky
v různých velikostech a několik tisíc kusů línů. Na pstruhové vody jsme vysadili 5 400 ks
pstruhů a lipanů.
Rovněž na úseku práce s mládeží se nám podařilo dosáhnout dobrých výsledků.
Kroužek se schází pravidelně 1 x týdně na klubovně, kde máme organizováno 22 dětí.
Z okresního do krajského kola vědomostní a praktické soutěže „ Zlatá udice “ za naši
organizace postoupil Jan Čermák.
V neposlední řadě bych chtěl jménem místní organizace poděkovat Sboru
dobrovolných hasičů, kteří nemalou měrou přispěli ke zprovoznění a údržbě chovných
rybníků, které máme pronajaty od Města Planá.
Jako každým rokem budeme i letos přijímat nové členy, pro které bude v měsíci únoru
pořádáno školení, po jehož absolvování obdrží certifikát k vydání prvního rybářského lístku.
Zájemci se mohou o přihláškách ke školení informovat na telefonním čísle 737 808 471 u p.
Kotaly.

Nabídka pro sportovní veřejnost
Od prosince 2006 byl upraven rozvrh využívání víceúčelového hřiště na městském
stadiónu.
Rada města tak vyhověla žádosti skupiny mladých lidí, kteří přes týden pracují nebo
studují mimo Planou, a chtěli by si o víkendu zasportovat. Pro tuto neorganizovanou činnost
je nyní vyčleněn čas každou sobotu od 14 hodin do setmění a v neděli od 7 do 16 hodin a pak
od 18 hod. do setmění. Klíče od hřiště si mohou zájemci vyzvednout po předchozí telefonické
domluvě u správce areálu, telefon 724 220 533.

Nabídka kulturních akcí
Městské kulturní středisko v lednu 2007:



2. 1. – 7. l. 2007 Dovolená

16. 1. Soutěžní odpoledne pro učně SOU Planá. Zúčastnit se mohou i ostatní zájemci
od 15 do 18 let. Sál MěKS Planá, začátek v 16.00 hod.



19. 1. Zájezd do Komorního divadla v Plzni na představení činohry „ Škola základ
života“. Odjezd autobusu: 17.15 Chodová Planá, 17.30 AN Planá


23. l. Sluníčkové posezení s Tetou Kateřinou, tentokrát na téma „automatická
kresba“. Sál MěKS Planá, začátek v 18.00 hod, vstupné 40 Kč.

Další informace MěKS:
MěKS Planá vyhlašuje soutěž o nejzdařilejší videoklip na téma „ Vánoční
/ne/pohoda“,
„ Silvestrovské rozjímání“. Videoklipy v rozsahu dvou až pěti min. / CD/ přineste na
MěKS Planá nejpozději do konce ledna. Videoklipy budou promítnuty v místním kině za
účasti veřejnosti a poroty, která vybere a ocení nejzdařilejší snímek !
MěKS Planá vyzývá všechny zájemce bez rozdílu věku o účast v Masopustním
průvodu Planou, aby se dostavili 17. ledna v 18.00 hod. na MěKS Planá. Každý účastník,
pokud možno i s originálním nápadem, je vítán !
MěKS Planá nabízí možnost zájezdu na nový muzikál M. Davida a F. Renče „
Angelika“, který se hraje od března 2007 v divadle Broadway v Praze. Zájezd se bude konat
v neděli 11.3.2006, představení od 14 hod. Předběžná cena vstupenky s dopravou je 550 Kč.
Zájemci, hlaste se co nejdříve na MěKS Planá, tel 374 794 223 nebo mob. 603 788 954.
MěKS Planá nabízí možnost zájezdu na světový hit muzikálů „PRODUCENTI“.
Představení se hraje v nově zrekonstruovaném Hudebním divadle v Karlíně. V hlavních
rolích: Petr Štěpánek, A. Háma, T. Duchková, I. Chýlková, M. Dejdar a další. Zájezd by se
uskutečnil v měsíci únoru (so, ne), vždy v 15.00 hod. Cena vstupenky s dopravou cca 600 Kč.
Zájemci,hlaste se nejpozději do 15. ledna na MěKS Planá.

Dům dětí a mládeže informuje


čas před vánočními svátky byl věnován v některých kroužcích pracovním dílnám. Pod
vedením pí Fischerové připravovaly děti zdobené květináče,adventní věnečky a přání
k Vánocům různými výtvarnými technikami. Tradiční česká vánoční kuchyně, příprava
různých dobrot, se uskutečnila opět v prostorách SOU. Děkujeme pí.ředitelce Kapolkové za
umožnění této akce a pí. učitelce Borské za vedení. Děti byly šikovné, pekly, smažily, zdobily,
společně poobědvaly u vánočně prostřených stolů, a co nesnědly, si odnesly domů, aby se
pochlubily maminkám.


rozsvícení vánočního stromu na plánském náměstí je už tradičně spojeno s nadílkou,
kterou i letos zajišťovaly děti z divadelního kroužku. Paní uč.Pelánová poradila a pomohla
oblékat čerty, Mikuláše i anděly, pí Soušková z MěKS obstarala sladkosti, aby Mikuláš mohl
být opravdu štědrý. Hezkou atmosféru předvánočního času před velkým množstvím
návštěvníků vytvořilo vystoupení žáků Základní umělecké školy. Škoda, že zvuková aparatura
nepřenášela dostatečně hlasitě celé pěkné vystoupení dětí.


děti z keramického kroužku opět vystavují ve vitrínách chodby Domu dětí práce, které
v letošním roce vytvořily.Různé keramické předměty, ozdoby a figurky stojí za shlédnutí,
přijďte si jich povšimnout.


účastí na turnaji stolních tenistů, který uspořádal Dům dětí“Mraveniště“ v Tachově
pro členy zájmových kroužků, potvrdily děti z Plané svoji dobrou výkonnost. Ondra Mašl a
Daniela Bohuňková (ZŠ nám.) obsadili v kategorii starších 3.a 4.místo, Vašek Marek (Valy)

jako mladší žák obsadil 5.místo. Zastoupení jsme měli i v kategorii 1.a 2.tříd. Nikola
Bohuňková (ZŠ nám.) skončila třetí. Blahopřejeme.


do kroužku šachů se v letošním roce přihlásili skuteční zájemci.Vedoucí p.Hrbáček má
každé pondělí od 16 hod. šachovnice obsazené 8 žáky. Teprve turnaj před ukončením pololetí
ukáže, co všechno už z teorie zvládli a kdo bude nejlepší.


v klubovně pro volný čas se od začátku školního roku do vánočních prázdnin
vystřídalo celkem 1.789 dětí. Děti využívají jak času před odjezdem autobusu, tak i přestávky
mezi odpoledním vyučováním. Největší radost mají z dalšího, již třetího počítače.


konec kalendářního roku je příležitostí poděkovat všem, kteří se v rámci zájmové
činnosti dětem věnují a popřát jim dobré zdraví, hodně trpělivosti (alespoň do konce školního
roku) a spokojenosti v osobním životě.

Ekumenické setkání
…na faře v Plané se koná ve čtvrtek 18.1. 2007 od 17 hod. Výkladem Božího slova
poslouží duchovní a přátelé sesterských církví. Zveme všechny ty, kteří chtějí prožít radost
z jednoty v Ježíši Kristu.
Charita v Plané
Po odvozu vámi předané pomoci Diakonií Úpice budeme pokračovat ve výběru této
pomoci opět ve čtvrtky (po 18.1.2007)od 16 hod na faře. Ovšem, vašimi věcmi bylo
pomoženo několika rodinám s dětmi, bezdomovcům a za symbolický dar si mnoho pěkných
oděvů odnesli mnozí z vás a mohou si vybírat i nadále.
Symbolické dary byly použity k předvánočním balíčkům, kdy jsme navštívili
několik desítek starších a osamocených lidí na Plánsku (od Domaslavi po Broumov).
Služba duchovního pro vás
Čas pro vás vždy, kdykoliv jsem přítomen. Vždy však ve čtvrtek od 15 do 17 hod.
Příprava na svátost křtu a manželství – dohoda o návštěvách u vás doma, nebo na faře.
Tento rok se připravujeme rovněž na svátost biřmování, kterou bude náš diecézní
biskup Mons. František Radkovský udělovat v Plané v neděli 16.9.2007 v 10 hod.
Pravidelné bohoslužby a setkání v Plané a okolí:
Neděle : Planá 9 hod., Chodský Újezd 11 hod., Chodová Planá 14 hod., Zadní Chodov
15.30 hod.
Pondělí – 18 hod. modlitební spolčo v Chodové Plané
Úterý - 16 hod. modlitby maminek na faře a poté mše sv. v 17 hod. tamtéž
Středa - vězeňská péče apod.
Čtvrtek - 15 hod. dětské spolčo na faře, 16 hod. Charita, 17 hod. mše sv.kostel
Pátek - „volný den“
Sobota - bohoslužby dle ohlášení (Vysoké Sedliště, Brod n.T., Sv.Anna atd.)
Kontakt : P.Mgr.Jaroslav Šašek Kostelní 133, 348 15 Planá, tel. 607 202 127,
e-mail: sasajara@seznam.cz

Na Vánoce dlouhý noce, aneb co se stává pod stromem
Je večer. Okna školy se třpytí v záři svíček a z nebe se začínají sypat první malé
sněhové vločky. Když tento malý kousek ledu chytíte do dlaně, tak se jen chvíli můžete
potěšit jeho třpytivou krásou, než se změní pouze v malou studenou kapičku vody. Ale když
se do té kapičky podíváte, uvidíte, že se v ní odráží celý svět kolem vás. Uvidíte v ní
rozzářené oči malých i velkých dětí, které s radostí hrají papírovým smyčcem na papírové
housle, které zpívají koledy, tančí i recitují. Uvidíte, jak se tato kapka třepe v rytmu jejich
podupávání a jak se celá třese radostí. Celý svět se vejde do jedné malé kapky vody.
Když jsem stál ve středu večer před naší školou, cítil jsem, že je to opravdu možné a
měl jsem zase jednou moc krásný pocit.
Ten večer bylo totiž „náměstíčko“ před naší školou skoro celé zaplněné maminkami,
tatínky, dědečky, babičkami i bratříčky a sestřičkami našich žáčků. Všem se v očích odrážela
ta kapka a oni se zase zrcadlili v ní. Všichni jako by zapomněli na veškeré starosti a
malichernosti okolního světa a naladili se na ty malé človíčky, kteří k nám tak nádherně
přivolávali Vánoce.
Myslím, že musíme velmi poděkovat VŠEM, kteří se na této moc pěkné akci podíleli a
připravili nám tento krásný zážitek.
Děkujeme i všem, kteří si s námi přišli zazpívat, nebo třeba se i jen na nás podívat.
Děkujeme za výborný vánoční svařák, děkujeme srnkám za koledu, děkujeme i za podporu
školy nakoupením těch nádherných dárečků, které pro vás učitelé s našimi dětmi vyrobili.
Udržte si k nám Vaši přízeň i nadále a těšte se na další perfektní akce našich skvělých
žáčků a učitelů.
Za ZŠ Na Valech, Jan Kubát

Petr Kasl stále úspěšně
V Bělé nad Radbuzou se konalo Mistrovství ČR v přespolním běhu. Účast byla
obrovská. Do všech kategorií se celkově přihlásilo 400 běžců. V elitě mužů startovali naši
nejlepší běžci. Mezi ně se na start postavil i Petr. Vedl si velice dobře a snažil se neztratit
kontakt se špicí. Skončil na výborném 5.místě.
Dalším závodem, kterého se Petr zúčastnil, bylo Akademické mistrovství ČR v Praze.
Loni na tomto MČR skončil na 6.místě. Letos doufal v lepší umístění a podařilo se mu to.
Toto mistrovství vyhrál a nominoval se na ME, které se poběží za dva roky ve Francii. Se
svým výkonem byl velice spokojen.
H.Kaslová

Vzpomínka
Dne 5.ledna 2007 uplyne rok ode dne, ve kterém nás navždy opustil pan Jacques Liška
z Otína. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Inzerát
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2007.

Zdraví, lásku a pohodu Vám přeje kolektivu BARU 22 a manželé Konopovi.
Rádi bychom Vás informovali o vánoční akci Polar a silvestrovské akci Berentzen.
Všem našim zákazníkům oznamujeme, že proběhne předání leteckého desetidenního zájezdu
do Skotska pro dvě osoby, který u nás v Baru 22 v červenci vyhrál pan Radek Dlouhý jako
jediný z ČR.
RULETA KAFE BAR 22, centrum 22, naproti kinu v Plané.
WWW.plana22com., 777655706.

Inzerát
Stříhání pejsků všech plemen. Psí salón v Plané, centrum 22. WWW.DOGsalon.info.
777 655 095.

Inzerát
Rybí restaurace „Na náměstí“ v Plané přijme vyučeného kuchaře/ku s praxí do
moderně vybaveného provozu. Dále pomocnou sílu pro občasnou výpomoc v kuchyni.
Informace na tel.č. 721 380 096.

Inzerát
Hypotéky, úvěry na bydlení, hotovost od 150.000 Kč. Telefon 605 154 538, i SMS.

Inzerát
Petr Štulajter – zateplování a renovace fasád, malířské a dokončovací práce stavební –vnitřní
malby, šlechtěné omítky, plovoucí a lité podlahy. Telefon: 604 612 198, 374 793 193.

Inzerát
Nabízíme rekvalifikační kursy: masér, saunér, pedikúra. Akreditováno MŠMT, možnost
získání ŽL, individuální výuka. Dále učíme masáže-foot, lymfatická, tibetská, lávovými kameny,
aromaterapie, shiatsu aj. Telefon: 602 478 448, 604 238 911.

Inzerát
Restaurace v areálu přírodního koupaliště v Plané – možnost konání rodinných oslav,
svateb, rautů apod., cca 60 míst. Objednávky na tel./fax 374 798 441, tel. 374 724103, mobil
607 815 364

Inzerát
Firma D+D Milan Doubek
Čištění peří, šití prošívaných dek, peřin a polštářů.
Prošívaná deka 850 Kč, peřina 790 Kč, polštář 219 Kč

Ceny jsou včetně kvalitní sypkoviny, šití a čištění peří.
Doprava zdarma!!!
Tel.č. 608 305 970

Inzerát
Finanční půjčka nebankovně a bez poplatku
Pro důchodce-zaměstnance
Přijedeme i k Vám.
Tel. 739 285 683

Inzerát
FINanční půjčky !
Hledáte dlouho někoho, kdo půjčí i zadluženým lidem ???
jste v regionu neplatičů ???
Volejte tel.: 721 152 458
Bez poplatku !!!

Inzerát
VINOTÉKA PLANÁ VÁS ZVE K POSEZENÍ U DOBRÉHO VÍNEČKA
V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ
Nabízíme:
- prodej zahraničních a tuzemských sudových i lahvových vín, jakostních a
přívlastkových vín, různých vinařských doplňků a dárků, hotových jídel a pochutin k vínu
- možnost konání různých aktivit a oslav do 15 osob
- pořádání řízených degustací vín (bližší informace ve vinotéce)
NAJDETE NÁS V PLANÉ, NÁMĚSTÍ SVOBODY 19 (bývalý Café Club 19)
Pondělí zavřeno, úterý až čtvrtek 11 – 19, pátek 11 – 22, sobota 9 – 11.30, 17 – 22,
neděle zavřeno. Mimo otevírací dobu možnost domluvy na tel.č. 603 545 748.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
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