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Zprávy z města
Po prázdninové přestávce se sejdou plánští zastupitelé na svém jednání ve středu 12.září. Na
programu bude m.j. informace o hospodaření města a jím zřízených organizací a další rozpočtové
opatření.
Výzva: je nutné personálně posílit komisi pro řešení přestupků zřízenou Městem Planá.
Občané, kteří by měli zájem v komisi pracovat, se mohou informovat na podrobnosti u p. Marcely
Brabcové na MěÚ Planá. Nutným předpokladem je občanská bezúhonnost a časová flexibilita.

Poplatek za komunální odpad
Upozornění: odbor životního prostředí Městského úřadu Planá provádí v rámci své činnosti
kontrolu, zda jsou fyzické osoby - původci odpadů na správním území města Planá- zapojeny do
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
vznikajícího na území města.

Upozorňujeme občany, že se nezapojením do systému, tzn. nezaplacením místního
poplatku za odvoz odpadu z domácnosti, dopouštějí přestupku podle přestupkového zákona
a může jim být uložena pokuta až do výše 30.000 Kč.
Odbor ŽP MěÚ Planá

Růžová jízda proti rakovině prsu
V předstihu zveřejňujeme informaci o připravované akci – zastávce autobusu „růžové
jízdy proti rakovině prsu“ v Plané. Měla by se uskutečnit ve čtvrtek 4.října od 8.30 do 17.30
hod. a autobus by měl stát na vyhrazeném místě na parkovišti za kašnou, proti domu dětí.
Posádku autobusu tvoří čtyři profesionálně vyškolené pracovnice a jeden odborný lékař.
Program bude zhruba takovýto: po příjezdu na místo se posádka bude věnovat vnitřní a
venkovní přípravě vozidla, poté začne hrát klidná hudba a pracovnice budou oslovovat
kolemjdoucí. Krátce jim vysvětlí princip a poslání „Růžové jízdy“ a pozvou je do autobusu.
Zde bude promítán propagační film, nabídnuta možnost konzultace s odborným lékařem atd.
Kdo a proč takovou akci pořádá? Jedná se o celonárodní projekt, který má oslovit co nejvíce
občanů, informovat je o zákeřné nemoci, která ohrožuje hlavně ženy, ale nevyhýbá se ani mužům.
Má odstranit zažitá tabu a strach o této nemoci veřejně mluvit, nebo ji dokonce tajit a skrývat. Lidé
by si měli připustit možná rizika, najít v sobě odvahu a začít jednat v případě jakéhokoliv podezření na
nemoc. Patronem celé akce je společnost AVON Cosmetics a v žádném případě se nejedná o akci
ziskovou či nějakým jiným způsobem zištnou. Takže neváhejte a poznamenejte si v kalendáři u data
4.10.2007 – návštěva Růžového autobusu na náměstí v Plané.

Moštování ovoce
ZO ČZS zahajuje letošní moštování v místní moštárně v Plané vedle obchodního
domu. Moštuje se každou sobotu od 29.září 2007 až do 10.listopadu 2007, vždy od 8 do 12 a
od 13 do 17 hodin. V jinou dobu jen po předchozí domluvě a při větším množství ovoce.
Moštujeme jen ovoce čisté a umyté, bez větví, listí a hniloby, do vlastních přinesených nádob.
Cena se nemění – 3 Kč za 1 kg ovoce. Příjezd k moštárně zadem k obchodnímu domu kolem
fary. Bližší informace na tel.č. 606 221188.

Oznámení
Od 2.9.2007 bude ukončen provoz spojů zavedených od 4.3.2007 pro dopravu
zaměstnanců KIZ Bor Nová Hospoda na linkách 490700 - spoje č.13, 16, 17, 19, 20 a 22 a
490800 - spoje č. 4, 13, 17 a 20. Důvodem je to, že i po několikaměsíčním jednání se
společnostmi, které v KIZ působí, zatím nedošlo k dohodě o úhradě podílu předpokládané
prokazatelné ztráty.
Dále se s ohledem na konkurs společnosti ruší autobusové spoje pro ADEX.

Dům dětí a mládeže v novém školním roce
Prázdniny jsou za námi a všechny děti čeká škola. Školní rok není jen učení, ale i
zasloužený odpočinek po dopoledním sezení v lavicích. Mám pro vás nabídku jak příjemně
strávit volný čas. Pro všechny zájemce připravujeme zájmové kroužky a spoustu tradičních i
nových akcí po celý školní rok. Během září se můžete rozhodnout, který kroužek budete
navštěvovat, proto prosím sledujte webové stránky ZŠ náměstí Svobody, nástěnky ve školách
a nabídkové letáčky, které budou k dispozici ve třídách. Samozřejmě Vás srdečně zvu do
Domu dětí a mládeže v Plané, kde získáte další informace. O akcích Vás budu včas
informovat na plakátovacích plochách, ve školách, na webových stránkách a stránkách
Plánského měsíčníku.
Vzhledem k tomu, že září je měsícem přípravným, není tedy pozdě přihlásit se také
jako vedoucí zájmového kroužku. Ráda uvítám všechny, kteří jsou ochotni ve svém volném
čase pracovat s dětmi.
Lenka Vivodíková

Péče o válečné veterány
Krajské vojenské velitelství v Plzni informuje o opatřeních přijatých na pomoc válečným
veteránům 2.světové války. V okrese Tachov začal působit terénní pracovník p. Jaroslav Ceperko, tel.
776 736 829. Jeho úkolem je osobně navštěvovat válečné veterány, zjišťovat jejich sociálně právní a
sociálně zdravotní problémy, pomáhat při jejich řešení a být jim nápomocen při zabezpečování
sociální péče či komunikace s úřady. Při kontaktu s válečnými veterány a úřady je povinen prokázat se
„Průkazem terénního pracovníka“ a občanským průkazem.
Dále byla pro válečné veterány zřízena bezplatná telefonní linka 800 111 603, která je
v provozu v pracovní dny od 8 do 16 hod., poté je zapnut záznamník.

Rozšíření kamerového systému ve městě
Již v loňském roce byly po Plané rozmístěny videokamery za účelem zjišťování občanů, kteří
znečišťují veřejná prostranství. Kamery snímají prostory okolo kontejnerů na separovaný odpad.
Okolo nich totiž někteří neukáznění občané skládají různé předměty, které jim doma překážejí – staré
lednice, televizory, nábytek atd., i když místa, kam se má tento odpad ukládat, jsou známa.
Kamery snímají prostor s nastavenou frekvencí – každá sekunda 1 snímek. Snímky jsou
přenášeny bezdrátově do přenosového bodu umístěného na budově ZŠ náměstí Svobody. Odtud jsou
přenášeny do počítače v budově městského úřadu. Zde jsou zaznamenány. V případě, že je zjištěn
nějaký přestupek, jsou záběry vyhodnocovány. Lze je zpomalovat, pouštět zpětně, zvětšovat detaily.
Důležité záběry jsou archivovány. Lze pak předvést videozáznam i jednotlivé fotografie. Kamery mají
velmi dobrou citlivost, takže lze v záběru rozeznávat detaily jako obličeje, číslo auta atd.
Díky kamerám již bylo odhaleno několik výtečníků, kteří na prostranství vedle kontejnerů na
tříděný odpad odhazovali různé předměty. Další kroky pak vůči takovým občanům činil městský
strážník a komise pro řešení přestupků.
V nejbližší době budou ve městě instalovány ještě další kamery. Jedna z nich bude sledovat
prostor mezi radnicí a morovým sloupem. Další bude umístěna na poliklinice a bude sledovat ulici
Dukelských hrdinů, především autobusové nádraží. Další kamery budou zaměřeny na prostor
hřbitova a okolí fary, dále na Havlíčkovu ulici. Kamery nebudou umístěny trvale, ale budou podle
potřeby přemísťovány.
Kamery samozřejmě nemají za úkol jakkoli zasahovat do soukromí občanů. Slouží jen
k vyhledávání a usvědčení těch, kteří znečišťují veřejné prostranství, ničí majetek nebo jinak svým
chováním ruší veřejný pořádek. Jen záběry zachycující pachatele těchto činů jsou archivovány.
Ostatní jsou jako nepotřebné smazány. Ing. Karel Vrzala, starosta

Plánský závodník zatím první
V měsíci září se překlopí seriál závodů automobilů do vrchu Carbonia Cup 2007 do
poslední části. Po dosud odjetých sedmi závodech je Petr Bělohlávek s vozem VW Golf I. na
prvním místě průběžného pořadí ve třídě upravených vozů do 2000 cm3 s 87 body. Zbývají
poslední tři závody: 1.9. Mikulov (okr.Teplice)-Nové Město, 22.9. Telnice-Nakléřov a 6.10.
Osek-Dlouhá Louka. Mimo tyto závody máme v plánu startovat 8.9. na Labuťském vrchu,
který je letos zařazen do Triola cupu. Tohoto závodu se mohou zúčastnit také ostatní zájemci,
kteří si chtějí vyzkoušet jízdu se svým vozem na uzavřené trati.
Josef Bělohlávek

Nabídka kulturních akcí
Městské kulturní středisko Planá připravilo na měsíc září 2007:
Dny evropského kulturního dědictví - sobota 8. 9. 2007 - volný vstup do těchto objektů:
9.00 – 11.00 kostel Nanebevzetí P. Marie
12.00 – 14.00 poutní kostel sv. Anny

15.00 – 18.00 Galerie ve věži – výstava kreseb a koláží Josefa Blechy
15.00 - 16.00 kostel sv. Petra a Pavla – výstava litografií Emmy Srncové
Doprovodný program: „ TRIO BEL CANTO“- koncert barokní a klasické hudby, kostel sv.
Petra a Pavla, začátek v 16.00 hod., vstupné Kč 50.
Neděle 9. 9. 2007 - volný vstup do těchto objektů:
9.00 – 10.00 kostel Nanebevzetí P. Marie
15.00 – 18.00 Galerie ve věži
15.00 - 17.00 kostel sv. Petra a Pavla

MěKS Planá nabízí zájezd do Divadla v Mar. Lázních na představení Divadla Ungelt
„Rozmarný duch“. Hrají: M. Bočanová, J. Šulcová, L. Zedníčková, Z. Pantůček, M. Vašinka a další.
Pondělí 10. září, odjezd v 18.50 z AN Planá, cena Kč 280 včetně dopravy.
MěKS Planá nabízí zájezd do Divadla v Mar. Lázních na představení Divadelní společnosti
Josefa Dvořáka „To by bylo, kdyby aneb Strakonický dudák“. Středa 26. září 2007, odjezd v 18.50
z AN Planá, cena Kč 290 včetně dopravy.
MěKS Planá nabízí zájezd na výstavu BODIES THE EXHIBITION, která je k vidění v pražské
Lucerně. Možné jsou dětské a skupinové slevy. Termín – sobota 20. října 2007, odjezd v 10.00 z AN
Planá, cena vstupného s dopravou cca Kč 550. Zájemci, hlaste se co nejdříve na MěKS Planá, tel. 374
794223 nebo 603 788954. Zájezd lze uskutečnit pouze v případě dostatečného počtu zájemců !
MěKS Planá prodlužuje termín pro odevzdání snímků do fotosoutěže „Planá a lidé“ do konce
měsíce září 2007. Snímky musí mít velikost nejméně formátu A 5.

Pozvání na okresní výstavu
ZO ČZS v Plané ve spolupráci s Územním sdružením ČZS si dovoluje pozvat na
XI.Okresní výstavu ovoce, zeleniny, květin, kaktusů a bonsají, která se uskuteční ve dnech 14.
až 16.září 2007 v prostorách společenského sálu areálu Mže v Tachově. Součástí výstavy
bude i prodej zahrádkářského sortimentu a poradna k chorobám, pěstování a výběru odrůd
ovoce a zeleniny v našich podmínkách. Také zde proběhne soutěž v kategorii ovoce, zelenina,
květiny, kaktusy a bonsaje. Dále soutěž pro celkového vítěze – vystavovatele o pohár starosty
města Tachov. Výbor ZO v Plané vyzývá všechny zahrádkáře k aktivní účasti na této okresní
výstavě tím, že se pochlubí svými výpěstky. Sběr a svoz výpěstků budou organizovat členové
našeho výboru ZO ČZS v Plané- za osadu Plzeňská p.ing. Němeček a p. Smrčka, za osadu
Svornost vedle Plusu p. Boudová a za přídomní zahrádkáře v Plané p. Jiří Čech, Tachovská
ul. 252. Výpěstky budou vybírány do 12.září 2007, s označením jména vystavovatele a
názvem odrůdy. Výbor ZO zabezpečí jejich odvoz na okresní výstavu a instalaci. Věříme
v hojnou účast zahrádkářů z Plané. Bližší informace na tel.č. 606 221 188.

Celostátní výstava „Zahrada Čech“
Výbor ZO ČZS v Plané neorganizuje pro nízký zájem zájezd na výstavu
v Litoměřicích. Zájemci se mohou hlásit u p. Dombrovského – Územní sdružení ČZS
v Tachově.
Osada Plzeňská – informace: dne 4.září 2007 od 18 hod. v prostoru hlavní brány –
vstupu proběhne ustavující shromáždění vlastníků pozemků v osadě. Toto shromáždění
svolává výbor ZO ČZS v Plané s programem: volba samosprávy osady, stanovení příspěvků
na údržbu a provoz osady, nájem za užívání majetku ZO ČZS a vodní plochy, podpis smluv o
správě a užívání společných zařízení v majetku ZO. Prosím, připravte si Vaše příspěvky a
náměty k dalšímu chodu osady. Účast vlastníků zahrádek na tomto shromáždění nutná.
Osada SVORNOST – informace: výbor ZO zajistil rekonstrukci a opravu čerpací
stanice pro dodávku užitkové vody pro potřeby zahrádkářů. Tato oprava vyšla na několik
tisíců Kč, provedla ji dodavatelská firma. V měsíci září bude vybírán poplatek od členů osady
za zahrádky a elektrickou energii na provoz čerpadla. Tento poplatek zaplaťte nejdéle do
konce září 2007 př. Boudové na osadě.
Zahrádkáři připravují pro další období výroční členskou schůzi ZO ČZS, odbornou
přednášku, zahrádkářský ples (s Územním sdružením Tachov).
Př. Jiří Smrčka

Katolická církev v Plané
„Zvláštní, jak naivně věří lidé tomu, co se píše v novinách a ukazuje v televizi, ale
pochybují o tom, co říká Duch svatý v Bibli…“
Neděle 16.9.2007 – 11.00 hod. Planá – farní kostel Nanebevzetí P.Marie – svátost biřmování
– uděluje otec biskup Mons. František Radkovský. Po mši svaté pohoštění na faře pro všechny!
Akce u nás:
So 1.9. – 11 hod. Vysoké Sedliště
So 8.9. od 9 do 11 hod. poslední příprava biřmovanců se svátostí smíření
Den otevřených dveří památek: Planá 9-11 hod. , sv.Anna 12-14 hod.
Ne 8.9. – 11 hod. Dolní Jadruž – poutní mše sv. Narození P.Marie
- 13 hod. Otín – poutní mše sv. Jména P.Marie
So 15.9. – 9 hod. odjezd na Diecézní pouť v Teplé (návrat 16.30 hod.)
- 17 hod. mše sv. Sv.Anna
Ne 16.9.– 9 hod – Chodský Újezd – poutní mše sv. Povýšení sv.Kříže
11 hod- Planá – svátost biřmování
So 29.9.- 11 hod. Michalovy Hory – pouť sv. Michaela Archanděla

-14 hod. Vysoké Sedliště – patrocinium sv. Václava

Zprávy z domova…

Byli jsme vykradeni! – vinen je farář. Nechal otevřené okno kuchyně v 1.patře fary.
Poberta si vytipoval, jak se stalo již ve více případech (Klatovy,Sokolov), jistou nepřítomnost
jediného obyvatele fary (mše sv. v Chodském Újezdě) a oknem se dostal do fary a pak do
zamčené místnosti, kde ležely sbírky několika týdnů, připravené k odevzdání do banky. Bylo
toho skoro jedenáct a půl tisíce korun. Hodina a půl stačily. V zakouřené místnosti, kde nikdo
nikdy nekouřil, jsme našli s Policií 1 Kč, jako výsměch. Stopy pobertovy byly nalezeny a zdá
se, že i on sám. Jenomže z něho to těžko dostaneme zpět. Právě tak i další „jobovky“, jako
propitá kytara (novou, díky dárci, již máme), nebo již podruhé zcizená SPZ z farářova auta
(vždy ta nová prozatím stojí pouze 450 Kč).
Kéž by se mohl tok těchto negativ zastavit. Ale hlavně, kéž bychom se my sami spolu
s poberty všeho druhu úplně, ale zcela jednoznačně obrátili. K Pánu, jistě…

CHARITA – Také nám ubylo kolem 800 Kč, včetně kasičky, naštěstí měl zbylé 3
tisíce p. farář v úschově. Milá mladá paní s děťátkem požádala o zavolání bratrovi, že se
stopem vrací z pohotovosti, pak, že dítě přebalit, napít atd. Při jeho uspávání v chůzi po faře
nezapomněla zmíněnou kasičku přibalit k dítěti (chudinka-asi jej to tlačilo) a rozloučila se
s díkem. Však ji biřmovanci viděli. V M.Lázních na faře prý také cos napáchala. „Bože,
odpusť jim, neboť nevědí, co činí…“
Ve sběru charitního zboží pokračujeme od 23.9., dále ve čtvrtky. Pokud by se ovšem změnila
doba, včas ohlásíme.
Farář – P.Jaroslav by měl od 1.10. na půl úvazku pracovat ve vězení v Kolové u Kynšperku
nad Ohří, kam spolu s Horním Slavkovem 2 x měsíčně dobrovolně docházel. Je možné, že plán 2
pracovních dnů ve vězení vyjde a půjde o středu a čtvrtek. V tom případě by pravidelná mše svatá
byla pouze v úterý v Plané na faře v 17 hod po Modlitbách matek (tato v 16 hod.). Pak by možná bylo
dobré uvažovat i o změně času Charity a trvalých hodin přítomnosti kněze pro vás (asi úterý 15-17
hod). Z ostatní duchovenské práce mu nic nebude ubráno, ani by tomu tak nemělo být. Lze jen
omezit některá podnikání: část oprav a běhání kolem toho (máme pro tachovský a domažlický
vikariát výborného stavebního technika pana B.Kůse), při návštěvách nemocných bude vítána pomoc
akolytů (se sv. přijímáním i bez něho) a žen v Charitě (příprava a rozvážení balíčků před Vánoci),
včetně organizace Tříkrálové sbírky, či koncertů a jiných setkání. Jš,t.607202127, e-mail:
sasajara@seznam.cz

Výtvarné léto
Letos nás čekala příjemná změna. Naše cesta na výtvarné soustředění vedla do jižních
Čech. Podařilo se nám sehnat pěkné ubytování ve Zvolenovicích, které se nachází kousek od
Telče. V neděli ráno jsme odcestovali vlakem. Cestu, která trvala šest hodin, zvládli všichni s
úsměvem. Z Telče do Zvolenovic jsme museli pěšky. Po hodinové pěší túře jsme se ubytovali
a odpočívali po náročné cestě. V pondělí jsme se vrhli do tvoření. Všichni zvládli nabatikovat
trička, namalovat hedvábné šátky. V úterý nám přálo počasí a my se vydali na prohlídku
Telče - zámek, divadlo na malém nádvoří, stánky na náměstí, folkové zpívání. Na středu jsme
se moc těšili. Vlak nás odvezl do Slavonic a my pěšky dorazili do Maříže – malování
hrnečků, které nám pak vypálili v keramické peci, se všem moc povedlo. Stihli jsme pak
prohlídku Slavonic – odvážlivci si prohlédli město a okolí z věže, všichni pak pohádkové
náměstíčko. Ve čtvrtek bylo nejtepleji a nás čekala cesta do Jindřichova Hradce – krásný

zámek, náměstí a na závěr koupání v aqua-parku. Pátek byl trošku pracovní. Po domluvě jsme
se zúčastnili kurzu velmi zajímavé výtvarné techniky Tiffany – vitrážové obrázky. Sobotu
jsme věnovali opět tvoření – pedigové kytičky, smaltování.
Nechyběl ani táborák, hry, přehazovaná. V neděli jsme se vydali na zpáteční cestu.
Domů se všichni těšili, ale nikomu by nevadil nějaký ten den navíc.
Dovolte mi touto cestou poděkovat Lence Kompánkové a Janě Křístkové za
obrovskou pomoc při organizaci a všem čtrnácti účastníkům za skvělou pohodu, která
panovala celý týden.
Lenka Vivodíková, Dům dětí a mládeže Planá

10 let oddílu AIKIDO DOJO Planá
Tento měsíc „slaví“ AIKIDO DOJO Planá desetileté výročí svého trvání a proto mi
dovolte krátce představit filozofii aikida, činnost oddílu krátce zrekapitulovat a zároveň vás
informovat o současném dění.
Aikido je jedním z nejmladších japonských bojových umění, i když jeho kořeny sahají
až do 9.století našeho letopočtu. Jeho určujícím principem je cesta k harmonii, duševní
energie a energie těla. Myšlenka je řídicí síla, tělo provádí skutek, duše obojí spojuje. Aikido
je způsob sebeobrany, při kterém se využívá energie útočníka. Jeho hlavním principem je
neagresivní přístup při provádění sebeobranných technik. Aikido je však více než bojové
umění. V jeho technikách se odrážejí elementy filozofie, psychologie a dynamiky. Studium
tohoto umění je dlouhodobá záležitost a deset let pro odhalení kouzla aikida je, i pro
pravidelně cvičícího jedince, velmi krátká doba. Nicméně za zmíněných deset let jsme ušli
důležitou část dlouhé cesty. Vraťme se ale na začátek:
V roce 1997 vznikl oddíl Aikida v Plané na základech oddílu sebeobrany
organizované pod patronací Sportovního klubu policie Tachov. Vzhledem k tomu, že bojové
umění aikido svou filozofií splňovalo veškeré požadavky na služební přípravu policistů, ale
současně bylo v této době v našich „zeměpisných šířkách“ velmi vzácné, přivítali jsme
pomoc lektorů z Domažlic, Jaroslava Říhy a Pavla Duba. Ti do Plané obětavě dojížděli a vedli
pravidelné tréninky. Po vzniku samostatného plánského oddílu se inspirovali cvičenci
z Mariánských Lázní a z Tachova, kteří posléze vytvořili oddíly vlastní. Důležité bylo zajistit
co nejvhodnější podmínky pro naši činnost a proto jsme postupně vybudovali tělocvičnu na
ZŠ Valy. Dalším místem našeho působení byla aula ZŠ na náměstí. V současné době máme
k dispozici část budovy MŠ ve Smetanově ulici, kde jsme vybudovali SPORTOVNÍ
CENTRUM AIKIDO DOJO PLANÁ. Zde jsme v přízemí nákladně vybavili posilovnu pro
ženy i muže. Vzhledem k velkému zájmu o prostory, kde probíhají tréninky aikida, jsme se
rozhodli nabídnout je i dalším zájmovým skupinám. V samotné tělocvičně se pak scházejí
oddíly kondiční gymnastiky paní Kotschyové, jóga paní Říhové, kick box p. Hudlera,
capoieira p.Vondráčka a ninjutsu p. Karlíčka. Upravili jsme místnost pro rehabilitační cvičení
a masáže a provizorní zkušebnu hudební skupiny STŘET p. Lorence.
Oddíl AIKIDO organizuje letní tábory pro děti, vystupuje a spolupodílí se na pořádání
dětských dnů, provádí ukázky na velkých akcích jako např. Den s Policií ČR. Rovněž jsme
navázali velmi přátelské a užitečné kontakty s oddíly aikida v SRN.
Od založení do současnosti „prošlo“ oddílem aikido více jak 250 osob. V současnosti
se tomuto umění aktivně věnuje cca 40 cvičenců. Naší velkou chloubou jsou děti, z nichž ty
nejlepší lze bez nadsázky nazvat mistry.

Za zmínku stojí velmi slušná návštěvnost posilovny, kde máme zaznamenáno přes
6000 návštěv ročně. To vše je pro nás dobrým ukazatelem, že návštěvníci našeho centra jsou
s naší činností spokojeni, a zároveň závazkem poskytovat naše služby co nejširšímu okruhu
zájemců ještě v lepší kvalitě, než tomu bylo doposud.
Bc. Miroslav Pelán

Plaňáci jsou kabrňáci…
…napadlo mě při pohledu do davu lidí v areálu plánského koupaliště, ve kterém jsem zahlédl
stovky a stovky zdejších známých tváří. Ti všichni přišli podpořit „svůj“ první opravdový open-air
hudební festival „Plánský koupák 2007.“ Jasně se tak ukázalo, že nemají pravdu ti, kteří nám tvrdí, že
Plánští na kulturu kašlou – ať je jakákoli. Pokud totiž lidé cítí, že se s nimi hraje férová hra o nevšední
zážitky – rádi takovou aktivitu podpoří. Řada plánských občanů se nám hlásila už v době příprav
festivalu. Někteří chtěli napomoci tím, že dají k dispozici fasády svých domů pro velkoplošnou
reklamu akce – jiní byli ochotni se podílet na zajištění nápojů a občerstvení pro účinkující kapely, atd.
a další chtěli pomoci vlastně čímkoli, o co bychom je požádali… Všem patří velký dík! Největší
břemeno s námi táhli sponzoři – město Planá, závod Stora Enso Timber Planá a reklamní agentura
ALWE Mar. Lázně. Město Planá připravilo areál koupaliště po technické stránce tak, aby akce mohla
proběhnout a kompletně dovezlo jednu z kapel. Také závod Stora Enso Timber Planá pomohl
s dovozem kapel a jako bonus zajistil výkonnou elektrocentrálu, která napájela pódium, světla, zvuk i
část prodejních stánků. Reklamka ALWE si vzala patronát nad všemi těmi velkoplošnými plachtami
s reklamou na akci, se sponzory nad pódiem, a za hubičku dodala všechny tištěné věci – plakáty,
vstupenky, atd. To byli ti největší pomocníci. Pak se k nám přidala skupina menších firem, které
napomohly s mnoha dalšími věcmi. Také jejich loga jste si prohlíželi na plakátech i nad pódiem a
několikrát jste všem děkovali bouřlivým potleskem. Bohužel, našly se i firmy, které sice slíbily pomoc
a byly tak zařazeny na plakát (Velkosklad nápojů a tabákových výrobků Zajíček Planá), či na vložený
list do tohoto měsíčníku (Nábytek Florián Planá), ale ve finále pak couvly a nedokázaly za své
zviditelnění přispět ani jakoukoliv nepatrnou maličkostí… Příště budeme chytřejší! Co nás zaskočilo
v areálu – bylo dění kolem toalet. Město nechalo připravit obě WC-buňky tak, aby byly plně
v provozu. Už po pár hodinách akce ale vypadala dámská buňka jako bojiště – mokro, rozházené
papíry, vytrhané kliky u dveří… Pánská „ulevárna“ byla naproti tomu oázou klidu a
pohody…Vzpomněl jsem si tak na slova jednoho známého, který tvrdí, že některá ženská „pod parou“
je horší, nežli lokomotiva… I tady jsme se poučili a musíme příště v zájmu těch slušných účastníků
udělat rozsáhlejší opatření. A když už jsem se dostal k tomu příště – zaškrtněte si sobotu 26. července
2008. Už teď sbíráme na www.koupak.cz vaše náměty a návrhy kapel pro další ročník rodící se
tradice, která díky vám jistě hned tak nezanikne! Plaňáci – ještě jednou děkujeme za podporu a
skvělou atmosféru v areálu. Za vše snad jen slova zpěváka Turba, Mirka Chrástky: „Tak tohle je
festival, jaký jsme už dlouho nezažili! Lidi jsou tu fantastický – fandí, zpívají s námi… Jednu chvíli jsem
si dokonce myslel, že nás snad budou nosit na rukou…“
Jiří Fejt, ERION PRODUCTION

P.S.: Aby si senioři nemysleli, že přišli zkrátka – připravuje pro ně naše agentura 1.
republikovou dechovkovou ligu. Začínáme 28. září od 17.00 hodin v sále tachovského společenského
areálu Mže populární „Moravěnkou“ a pak každý měsíc jednou. V říjnu to bude „Budvarka“. Takže,
prosíme vás, mladší – vezměte pak na chvíli do Tachova své seniory. I oni si zaslouží trochu toho
hudebního pohlazení v dechovkovém hávu – a tohle bude rozhodně stát za to…

Nabídka poradenské služby
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích
přišel se zajímavou nabídkou pro majitele pozemků v okolí Plané. Tyto pozemky jsou totiž
podle jeho názoru velmi vhodné pro pěstování rychle rostoucích dřevin vhodných jako
biopalivo např. pro kotelnu na biomasu v Plané. Zájemcům nabízí pomoc a poradenství. Jedná
se o placenou službu (1 hodina zdarma). Kontakt: weger@vukoz.cz.

Poděkování panu Romanu HORÁKOVI
Začátek nového školního roku je snad tím pravým okamžikem, kdy bychom chtěli jménem
ředitele ZŠ Planá, náměstí Svobody 59 Jindřicha Kolesy veřejně poděkovat panu Romanu Horákovi a
jeho firmě.
Není zcela běžné, aby soukromá firma vycházela tak ochotně vstříc potřebám školy a
bezplatně vykonávala různé drobné odborné práce jako firma ELEKTROINSTALACE pana
Horáka.Vedle toho si stejně vysoce ceníme sponzorských aktivit pana Horáka.Dohromady to pro nás
znamená rozhodně nezanedbatelnou pomoc a tak nám nezbývá než si přát, aby firma
ELEKTROINSTALACE HORÁK byla tou první vlaštovkou, kterou budou další následovat....
Ještě jednou – mnohokrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
ZŠ Planá, náměstí Svobody 59

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem lékařům a zdravotním sestrám z druhého patra
rehabilitačního oddělení Nemocnice následné péče na sv. Anně v Plané, jmenovitě p.dr. Moudrému,
vrchní sestře oddělení p. Pýchové, dále sestrám Hlávkové, Haišmanové a Bubnové a rehabilitační
sestře p. Vosecké. Jen díky jejich péči žiji dnes téměř stejný život jako před mým onemocněním.
Podpora, kterou mi projevovali, mi pomohla uzdravit se. Svým odhodláním mi pomáhali rehabilitaci
nevzdat a pokračovat v ní. Mé poděkování patří též vedení celého zařízení, ing. Dostálovi. Všem
těmto lidem patří můj veliký dík a uznání za práci, kterou odvádějí.
Josef Hubáček

Další poděkování od rodiny, která si nepřeje být jmenována, patří především městskému
strážníkovi p. Chojnovi za kvalitní a rychlý postup při odhalení pachatele krádeže popelnice a její
navrácení majitelům.

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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