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Zprávy z města
Zastupitelstvo se sešlo na svém 23.jednání ve středu 20.4.2005. Na programu bylo
rozdělení příspěvků z rozpočtu města na sportovní a zájmovou činnost v roce 2005 a
majetkoprávní záležitosti. Usnesení zveřejňujeme pod tímto odkazem.
Další jednání se bude konat 25.5.2005 a na programu bude mj. závěrečná zpráva o
hospodaření města za rok 2004 včetně výsledku přezkumu hospodaření a informace o
investičních akcích města v tomto roce.
Z práce Rady města Planá:
Rada schválila výši vstupného na plánské koupaliště pro letošní sezónu. Dospělí
zaplatí 25 Kč, děti, studenti a důchodci budou platit 15 Kč. I v tomto roce budou pokračovat
úpravy v areálu koupaliště, kompletně bude opraveno dětské brouzdaliště.
V přízemí radnice jsou vystaveny k veřejné diskusi návrhy na vybudování centrálního
parku v Plané.
Městské tržiště bude přemístěno na náměstí Svobody k morovému sloupu.
V souvislosti s tímto rozhodnutím byl přijat nový Tržní řád Města Planá (zveřejněn je na
úřední desce).
Do vchodu kostela sv. Petra a Pavla bude instalována vchodová mříž, která zajistí
průběžné větrání objektu a zvědavým turistům umožní prohlédnout si alespoň částečně
interiér kostela.

Očkování psů proti vzteklině
Doktor Heller bude očkovat v sobotu 14.5.2005 v Pavlovicích takto: 9.30 – 9.45 u
obchodu, 9.45-10 h u odbočky, v 10.10-10.30 h u nádraží ČD.
Dr. Krys bude očkovat v květnu vždy v úterý a ve čtvrtek ve své ordinaci v Plané.
Očkování na vesnicích proběhne v těchto termínech:
10.5.2005 v 18.15 Svahy, v 18.45 Vysoké Sedliště, v 19 h Dolní Sedliště
12.5. v 18.15 Svahy, v 18.45 Vížka, v 19.00 Boudy, v 19.15 Zliv.

Pozvání na Běh Terryho Foxe
Město Planá obdrželo i v letošním jubilejním roce oprávnění uspořádat tuto
humanitární akci ve prospěch výzkumu zhoubných onemocnění. Plánský 6.ročník se
uskuteční v neděli 22.května, zápis bude probíhat od 13 h, start ve 14 h na náměstí. Trasa
bude mít dvě varianty. Ta delší bude stejná jako loni a bude pro cyklisty a běžce, kratší bude
odbočovat za poštou do ul.Hřbitovní, u stadionu se spojí a pokračují Zámeckou a
Mezibranskou do cíle na náměstí.

Není to závod, čas není měřen, smyslem celé akce je pohybová aktivita, podpora a
solidarita s nemocnými. Na organizaci se budou podílet učitelé, místní hasiči, městský
strážník a další. Součástí odpoledne bude i vystoupení Plánského dixielandu, gymnastek
oddílu ASPV (byly opět úspěšné na okresní i krajské soutěži) a oddílu AIKIDA.
Předpokládáme,že letos bude počasí přívětivější a že na startu se sejde hodně
příznivců pohybu a zdravého způsobu života.
Za organizační tým J.Staněk

Elektronická podatelna Městského úřadu Planá
Elektronická
adresa: tajemnice@muplana.cz
Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv
doručovaných Městskému úřadu Planá.
Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických
nosičích: Městský úřad Planá, podatelna, nám. Svobody 1, 348 15 Planá
Úřední hodiny podatelny: PO, ST 7:30 - 17:00, ÚT 7:30 - 15:00, ČT, PÁ 7:30 13:30
Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:Vaše dotazy
týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu
podatelna@muplana.cz nebo na adresu tajemnice@muplana.cz případně na poštovní adresu
úřadu. Dotazy úřad vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.
Podrobná informace o elektronické podatelně je na www.muplana.cz.

Pro zájemce o výstavbu rodinných domů
Zastupitelstvo Města Planá schválilo na svém zasedání postup přípravy pozemků pro
výstavbu rodinných domů v lokalitě Planá sever a podmínky pro poskytnutí těchto pozemků
stavebníkům.
Příprava pozemků v uvedené lokalitě bude probíhat v etapách. V první etapě připraví
Město Planá při dostatečném zájmu stavebníků inženýrské sítě pro stavbu domů k rodinnému
bydlení s užitkovou zahradou, vyloučeny jsou podnikatelské aktivity a chov užitkového
zvířectva. Výměra pozemků v této etapě je od 550 m2. Předpokládaný termín zahájení
výstavby inženýrských sítí je první pololetí 2006, předpokládaný možný termín zahájení
výstavby rodinných domů je září 2006.
Stavebník může pro získání pozemku ke stavbě zvolit jednu ze dvou možností.
1. uzavření kupní smlouvy na převod pozemku po dokončení stavby s těmito
podmínkami :


jeden m2 bude stát 550 Kč při výměře pozemku do 1500 m2. Za každý další m2 nad
výměru 1500 m2 zaplatí stavebník 1.000 Kč.


uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě před zahájením stavby



předložení žádosti o povolení stavby se stanovenými náležitostmi stavebnímu úřadu
do osmi měsíců od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě


zahájení stavby do dvou let od vydání rozhodnutí o povolení stavby stavebním
úřadem



dokončení stavby kolaudačním rozhodnutím do 5 let od podpisu smlouvy o budoucí
kupní smlouvě, při nedodržení termínu bude kupní cena pozemku navýšena na Kč 1.000/m2


kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů po dokončení stavby kolaudačním
rozhodnutím, nebo po pořízení hrubé stavby včetně krovu, při současném podpisu směnky
na doplatek navýšené kupní ceny v případě nedodržení termínu dokončení stavby kolaudací
do 5 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvy.

2. uzavření kupní smlouvy na převod pozemku před zahájením stavby


kupní cena pozemku Kč 1.000/m2



uzavření kupní smlouvy bez jakýchkoli podmínek.

Kupní cenu pozemků stanovilo zastupitelstvo města s ohledem na rozpočtované
náklady na pořízení inženýrských sítí a pořízení pozemků v dané lokalitě. Tyto náklady budou
činit v přepočtu cca 850 Kč na 1 m2 pozemků určených k výstavbě.
Informace o dalším postupu v případě zájmu o pozemek získají zájemci u p. Barona na
MěÚ Planá.

Vyhodnocení dubnového
velkoobjemových odpadů

mobilního

sběru

nebezpečných

a

Ve dnech 8.4.a 10.4.2005 se uskutečnil, tak jako každoročně, mobilní sběr odpadů na
území města Planá. Na stálých stanovištích v ulicích města a v městských částech odevzdali
občané pracovníkům firmy Ekodepon s.r.o. Černošín do mobilní sběrny nebezpečné odpady a
též velkoobjemové odpady. Současně byl v provozu sběrný dvůr odpadů v areálu technických
služeb vedle hřbitova.
Celkem bylo při této akci sebráno 15 ks lednic a mrazáků (600 kg), 1356 kg televizorů
a monitorů PC, 133 kg ost.elektronického odpadu, 250 l motorových a převodových olejů,
410 kg nádob od olejů a barev, 650 kg Pb akumulátorů, 3,29 t pneumatik a 9 kontejnerů
velkoobjemového odpadu (18,54 t).
Z přehledu a z informace firmy Ekodepon s.r.o. vyplývá, že tento systém je občany
využíván celkem dobře a s minimálními problémy. Zanedbatelná však není ani finanční
stránka. Například v loňském roce bylo z rozpočtu Města Planá v oblasti odpadového
hospodářství vydáno na mobilní sběr (2x ročně) nebezpečných odpadů cca 96 tis.Kč,
velkoobjemových odpadů cca 35 tis.Kč, na provoz sběrného dvora 285 tis.Kč, celkové
náklady na odpadové hospodářství byly cca 2,1 mil.Kč.
To ovšem neznamená, že Město Planá nemá další „odpadářské“ problémy. Každý rok
neukáznění občané vyhazují odpady volně do přírody (lesík pod sídlištěm Fučíkova, rokle nad
koupalištěm, Karlín pod rybníčkem,apod). Tato místa pak musí uklízet Město Planá na své
náklady. Přitom každý občan má možnost, ale ze zákona o odpadech a vyhlášky Města Planá
ipovinnost, odložit své odpady do popelnic (zbytkový komunální odpad) a do celoročně
fungujícího sběrného dvora v technických službách a do mobilní sběrny. Další problémy
jsou s tříděným sběrem surovin – plastů a zejména papíru do nádob rozmístěných po městě ze
strany podnikatelů. Každý podnikatel má povinnost třídit tyto odpady a zajistit si sám jejich
využití, či předat je oprávněné osobě (sběrny surovin, apod.). Bez smlouvy s Městem Planá
nesmí ukládat tyto suroviny do městských nádob. Pokud toto konání podnikatelů bude
zjištěno, budou následovat sankce ze strany MěÚ. Město Planá má jako významný původce
odpadů (více než 1000 t odpadů za rok) také povinnost zpracovat do konce března 2006 a

schválit plán odpadového hospodářství. Na zpracování plánu se dohodlo se svazkem obcí –
SOČ Černošín.
Ing.Svoboda,ved.OŽP MěÚ Planá

II. ročník Plánského desetiboje
V loňském roce proběhl úspěšně I. ročník sportovní soutěže Plánský desetiboj.
V letošním roce město vyhlašuje II. ročník této soutěže. Bude probíhat v období 16.5. 11.9.2005, jako loni na městském stadionu a přilehlém míčovém hřišti. I letos se do soutěže
mohou hlásit plánští občané a žáci plánských škol, i když plánskými občany nejsou. Rovněž
pravidla a soutěžní disciplíny se nemění.
Disciplíny budou vyhodnocovat rozhodčí. Soutěží se ve 14 kategoriích: 11-12 let, 1314 let, 15-16 let, 17-19 let, 20-35 let, 36-49 let, 50 a více let. Každá kategorie je hodnocena
zvlášť pro dívky a ženy, chlapce a muže.
Soutěžní disciplíny jsou následující: běh na 60 m, běh na 1 okruh stadionu (333m),
běh na 3 okruhy stadionu (1000 m), skok vysoký, skok daleký, trojskok sounož z místa,
slalom s míčem mezi kužely na čas, hod kriketovým míčkem nebo granátem, hod na cíl, hod
na koš.
Dosažené výsledky se hodnotí podle bodových tabulek. Každý soutěžící má možnost 3
pokusů, z nichž se mu bude počítat nejlepší výsledek. Disciplíny může plnit ve dnech, které si
vybere v rámci vypsaných soutěžních dnů. Děti mohou disciplíny plnit i v rámci školní
výchovy.
Pro každý soutěžní den je z řad rozhodčích jmenován vedoucí soutěžního dne.
Rozhodčí budou zaznamenávat výsledky disciplín do své evidence a zároveň je potvrzovat
účastníkům do jejich karet.
Výsledky budou zpracovány počítačem a budou průběžně zveřejňovány.
Soutěžící se mohou hlásit v podatelně městského úřadu (2. patro). Každý z nich obdrží
účastnickou kartu, bodové tabulky a informace pro soutěžící. Žáci si mohou přihlášky
vyzvednout na sekretariátech škol a tamtéž je mohou odevzdat.
Soutěžit se bude v těchto soutěžních dnech:
16.5.2005 17.00-19.00 -A - Ing. K. Vrzala
21.5.2005 16.00-18.00 - B - N. Dlouhá
2.6.2005 18.00-20.00 - A - Ing. S. Kapolková
12.6.2005 17.00-19.00 - B - Mgr. J. Kolesa
21.6.2005 18.00-20.00 - A - Mgr. J. Basáková
29.6.2005 18.00-20.00 - B - Ing. V. Krejčí
10.7.2005 18.00-20.00 - A - Mgr. J. Staněk
21.7.2005 18.00-20.00 - B - K. Havel
6.8.2005

9.00-11.00 - A - Ing. P. Žižka

16.8.2005 18.00-20.00 - B - Mgr. J. Veselý
30.8. 2005 18.00-20.00 - A - M. Antropius
11.9.2005 17.00-19.00 - B - Ing. K. Vrzala

Ve dnech označených „A“ bude možno plnit běh na 60 m, běh na 1 okruh stadionu,
skok vysoký, skok daleký, hod míčkem na cíl.
Ve dnech „B“ bude možno plnit trojskok sounož z místa, slalom s míčem mezi kužely
na čas, hod kriketovým míčkem nebo granátem, hod na koš a běh na 3 okruhy stadionu.
Stejně jako vloni bude po skončení soutěže provedeno slavnostní vyhodnocení soutěže
a pro nejúspěšnější budou připraveny zajímavé a hodnotné ceny. Bude se konat 4.10.2005
v plánském kině od 17 hodin.
Pro letošní rok se chystá v soutěži několik novinek. První je ta, že každý ze
soutěžících obdrží na závěr účastnický list se svými bodovými výsledky.
Další novinkou je, že se vyhlašuje soutěž rodin. Přihlásit se do ní mohou nejméně
tříčlenné rodinné týmy čítající alespoň 2 generace - a to děti, rodiče, prarodiče. Do soutěže se
přihlásí každý člen samostatně a zároveň musí být podána přihláška rodiny, ve které budou
vyjmenováni soutěžící členové. Do soutěže rodin se bude započítávat umístění tří
nejúspěšnějších členů rodiny. Vítězná rodina bude ta, u které součet pořadí bude nejnižší.
Poslední novinkou soutěže pak je, že bude vyhodnocen absolutní vítěz. Ten bude
vybrán následujícím postupem: aby bylo možno porovnávat různé kategorie, byl pro každou
kategorii vypočten přepočítávací koeficient. Výkon (počet získaných bodů) vítěze každé
kategorie bude vynásoben příslušným koeficientem. Absolutním vítězem soutěže bude ten,
kdo bude mít po vynásobení koeficientem nejvyšší počet bodů. Koeficient byl vypočten takto:
v každé kategorii se vypočetl u prvních pěti soutěžících průměrný počet bodů.Nejvíce bodů
měli muži v kategorii 20-35 let. Těm byl přičleněn koeficient 1,00. Koeficient ostatních
kategorií byl vypočten tak, že se průměrný počet bodů získaných v kategorii muži 20-35 let
podělil průměrným počtem bodů v té které kategorii. Výpočet koeficientů bude po proběhnutí
dalších ročníků dále upřesňován.
Kvůli objektivitě bude absolutní vítěz vybrán jen z těch kategorií, ve kterých bude
soutěžit minimálně 5 soutěžících.
Ing. Karel Vrzala

Reakce na dopis
V březnu jsem obdržel dopis plánských občanů - obyvatel domu ve Fučíkově ulici.
Občané si v dopise stěžovali na nepořádek, který lidé vytvářejí kolem jejich domu, kolem
stezky k nádraží a v lesíku pod sídlištěm. Vyzývali město, aby zajistilo údržbu těchto prostor s
případným využitím osob, které od města pobírají sociální podporu. Dále žádali o vybudování
schůdků na stezce k nádraží. Nakonec upozorňovali na nepořádek kolem kontejnerů na
tříděný odpad.
Domnívám se, že je vhodné, když reaguji na dopis v Plánském měsíčníku, abych
situaci vysvětlil i dalším občanům. Jak to vypadá kolem stezky z nádraží a v lesíku pod
sídlištěm Fučíkova, resp. jaký tam bývá nepořádek, to všichni víme. Že nepořádek rozházené nejrůznější odpadky můžeme vidět i mezi domy na sídlišti, víme také. Napadá nás,
jak je vůbec možné, že lidé nedokáží své odpadky odnést do odpadkového koše nebo do
kontejneru, a klidně je odhodí, kde se jim chce. Osobně jsem přesvědčen, že většina z nás se
chová slušně, a těch, kteří znečisťují prostředí odpadky, je menšina. Přesto tato menšina
dokáže těm ostatním hodně znepříjemnit život. Uklízení odpadků pravidelně provádějí
Plánské služby. Využití práce osob, kterým město vyplácí sociální dávky, není reálné.
Sociální dávky vyplácí sice město, ale z prostředků státu. Výplata dávek se provádí, aniž by to
bylo zákonem vázáno na provádění práce pro město nebo pro stát. Právní předpisy ale

umožňují, aby z řad nezaměstnaných poskytl pracovníky k veřejně prospěšným pracím úřad
práce, který také jejich práci hradí. Město má pro letošní rok přihlášeno 6 takových
pracovníků.Zatím zde pracují 4. Začali sbírat odpadky na sídlišti Fučíkova a postoupí dále
směrem k nádraží a do lesíka pod sídlištěm. Postupně by měli projít celým městem. Odpadky
ukládají do igelitových pytlů a ty pak odvážejí Plánské služby na skládku. Jejich dalším
úkolem bude odstraňování černých skládek. Rovněž Plánské služby získaly několik
pracovníků od úřadu práce. Ti nyní zametají ulice a odstraňují zbytky zimního posypu.
Rád bych, aby to nebyla sisyfovská práce a aby veřejná prostranství v Plané zůstala
alespoň nějakou dobu čistá. Apeluji na všechny, aby, pokud poznají osoby, které prostranství
znečisťují, je oznámily na městském úřadě, nejlépe přímo mně, protože jde o přestupek,
kterým by se měly orgány města zabývat. Takové oznámení není nevhodným žalováním.
Vždyť ti znečišťovatelé se vůbec nestydí znepříjemňovat ostatním život.
I sami pisatelé dopisu uváděli, že prostory kolem domu uklízeli, avšak za krátkou
dobu zde odpadky byly znovu. Pokud nebudeme proti nezdárným jedincům rázně a důsledně
postupovat, budeme moci neustále uklízet, aniž by to bylo vidět.
K požadavku schůdků bych chtěl uvést, že příchod k nádraží by měl být řešen lávkou
pro pěší a cyklisty přes silnici vedoucí z Mariánských Lázní na Plzeň. Půjde o lávku 180 cm
dlouhou, 3 m širokou. Zahájení její stavby ovšem bude souviset až se stavbou dálničního
přivaděče a stavba lávky bude kryta ze stejných finančních zdrojů. Stavba přivaděče je
naplánována, ale zatím se s ní nezačalo, ač město opakovaně požaduje zahájení. O této
záležitosti jsem již psal a v některém z příštích čísel napíši, jak se záležitost vyvíjí.
Vzhledem k tomu,že se předpokládá postavení lávky, nebylo by ekonomické stavět
v těchto místech schody nebo cestu jinak upravovat.
K nepořádku kolem kontejnerů: počátkem roku byla vyměněna firma, která je vyváží,
protože s tou původní jsme nebyli spokojeni. Nyní se jedná o EKODEPON Černošín. Věřím,
že se tato firma postará lépe nejen o řádný odvoz odpadu, ale i o pořádek kolem kontejnerů.
Ing. K. Vrzala, starosta

Kulturní nabídka
MěKS Planá připravilo na měsíc květen 2005:


2.5. zájezd na abonentní představení do Divadla v Mar. Lázních na Goldoniho
hru „Sluha dvou pánů“ v podání herců Divadla z Kladna. Odjezd autobusu : 18.40 vlakové
nádraží, 18.50 autobusové nádraží, 18.55 Luční ul.


6.5. Oslava 60. výročí osvobození a ukončení 2. světové války

Program : 16.00 Pietní akt spojený s kladením kytic na místním hřbitově
17.00 Kladení kytic u pomníku na nám. Svobody
17.30 - 19.00 hraje Dixieland Planá a dechová hudba Chodovarka na
náměstí v Plané před OD Hraničář.


6.5. Zájezd na abonentní představení do Komorního divadla v Plzni - baletní
představení „Malý pan Friedman“. Odjezd autobusu : 17.15 Chodová Planá, 17.20 Luční ul.,
17.30 autobusové nádraží. Zájezd vede p. Hana Konrádová



7.5. Vernisáž výstavy akad. sochařky Šárky Radové nazvané „Hry s porcelánem“.
Galerie ve věži, začátek v 17.00 hod. 11. sezónu Galerie ve věži otevře ředitelka Západočeské
galerie v Plzni PhDr. Jana Potužáková. Vernisáž zahájí prof. František Hodonský.


7.5. Slavnostní koncert barokní a klasické hudby v podání brněnských umělců začíná
v 18.15 v kostele sv. Petra a Pavla, vstupné jednotné 40 Kč


Další informace: v květnu a červnu bude v prostorách radnice instalována výstava
nejlepších prací žáků z obou základních škol a ZUŠ Planá. Výstava bude zaměřena k 60.výročí
osvobození Plané a ukončení 2.světové války.

Galerie ve věži zahajuje 11. sezónu
V sobotu dne 7.5.2005 se již pojedenácté otevřou prostory plánské Galerie ve věži pro
všechny milovníky výtvarného umění.
Jako první představí svá díla s názvem Hry s porcelánem akad. sochařka Šárka
Radová z Prahy. Je to sochařka, která již na počátku své kariéry opustila tradiční keramické
postupy a vydala se na riskantnější cestu směřující spíše do světa sochařského pojetí prostoru
a hmoty. Její figurální náměty mají široký obsahový význam, kde se buď střetává realita se
snem, nebo se naopak obojí propojuje do nečekaných dějových symbolů. Odevzdání se tělu a
jeho proměně směřující někam mimo náš rozporuplný svět se stalo námětovou dominantou,
která ji tím činí charakteristickou a výjimečně osobitou.
Výstava Šárky Radové potrvá do neděle 5. června 2005.

Petrovi začala sezóna
V sobotu 16.4.2005 se v Týně nad Vltavou konala XTERRA CZECH TOUR 2005. Na
start se postavilo 63 závodníků. Mezi účastníky byl i duatlonista z Plané Petr Kasl, který však
XTERRU nikdy nejel, jelikož se jezdí na horských kolech.
Jeho první závod se mu však velmi vydařil. Běžeckou trať dlouhou 3,5 km proběhl
jako první. Na horském kole měl však smůlu. Spadl mu řetěz. Přesto po 20 km jízdy byl na
výborném 2. místě. Závěrečný běh 3,5 km plynule zvládl a skončil celkově jako druhý. Byl
maximálně spokojen a potvrdil si, že nemusí jezdit jen duatlon, ale že i v XTERRE může
dosahovat dobrých výsledků.

Poznamenejte si
Telefony Poliklinika Planá (nemá telefonní ústřednu)
Obvody: Dr. Kulová - 374 798 403, Dr. Kučera - 374 798 221,Dr. Marešová 374 798 056, Dr. Leukanič - 374 798 134
Interna a onkologie - Dr. Křístková - 374 798 680, Gynekologie - Dr. Dologh 374 798 135,
Oční - Dr. Kokay - 721 605 571 - PO a ČT, Kožní - Dr. Bátovská - 605 319 860 - PÁ
Zubní - Dr. Krištof - 374 798 485, Dr. Kotschyová - 374 798 178, Dr. Solar 374 798 369, Dr. Bína - 374 798 144, Dr. Svoboda - 374 798 186
Dětské oddělení - Dr. Latová - 374 793 133 + alergologie, Dr. M. Al- Kannany374 798 473

Psychiatrie - bez spojení - ÚT
Rehabilitace - Dr. Krátká - 374 798 509 - PO a ČT, pí. Holková - 374 798 494
ORL - Dr. Sluka - 374 798 691 - PO dopoledne, ST a PÁ - odpoledne

Označte své domy
Zdravotníci si stěžují, že pracovníci záchranné služby mají často na výjezdech za
pacienty problém dojet včas na správnou adresu. Mnoho domů totiž není označeno popisným
číslem, což je v rozporu s § 31 zákona o obcích. Majitelé domů by měli okamžitě zjednat
nápravu!

Dům dětí a mládeže informuje


poslední dubnovou sobotu se koná na stadionu místní přebor mladých rybářů „Zlatá
udice“.Soutěž je postupová,účastníci musí prokázat znalosti jak teoretické, tak i v rybolovné
technice.Přejeme těm nejlepším postup do okresní soutěže a co nejlepší umístění.


tradiční jarní kuličkiáda na dvorku měla štěstí na pěkné slunečné počasí. Z 28
účastníků si nejlépe vedl Vašek Popelka, za ním skončil Pavel Sutr a 3.místo obsadila Nikola
Kučová. Pytlík kuliček,diplom za účast a správná soutěžní nálada byla všem odměnou.


příznivé počasí dovoluje přístup dětí na dvorek DDM a tak se rozšířila možnost dalších
aktivit pro návštěvníky klubovny pro volný čas.


při příležitosti rodičovských schůzek na ZŠ nám.Svobody se děti keramického kroužku
pochlubily na malé výstavce svými pracemi. Kdo výstavku shlédl, jistě hodnotil rozmanitost
nápadů i zpracování.


připomínáme rodičům i dětem termíny příměstských táborů.Pro 4. až 5.třídu je od
11.do 15.července, pro děti 2.a 3.tříd v srpnu od 15.do 19.Přihlášky s potřebnými
informacemi získáte na DDM,přihlásit se je možné na t.č.374 792 978


v sobotu 21.května se ve Stodu uskuteční přátelské utkání členů střeleckých kroužků
ze Stříbra, Plané a Stodu. Soutěžit budou ve střelbě ze sportovní vzduchovky, polohy budou
upřesněny na místě.

Připravujeme v měsíci květnu 2005:


9.úterý dopoledne v místním kině pohádkové představení FERDA MRAVENEC divadla
Duha POLNÁ.


13.pátek od 15 h pod Bohušovým vrchem cyklokros,závod cyklistů v terénu.Kategorie
I do 10 let, kategorie II nad 10 let. Přilba nutností.


21.sobota soutěž ve střelbě ze sport.vzduchovky ve Stodu pro členy střeleckého
kroužku.Bližší informace podá ved.kroužku p.Reichel


22.neděle od 14 h na náměstí Běh Terryho Foxe s doprovodným sportovním
programem.Přihlášení od 13 h.


29.neděle od 14 h v areálu koupaliště v Plané Den dětí s programem pohádkového
představení,soutěží,her i vystoupení.

ZŠ náměstí Svobody hlásí…
Jarní den - stejně jako v loňském roce přivítali prvňáčkové a druháci naší školy jaro.
V úterý 22.3. proběhl Jarní den. Čtyři třídy 1. stupně se proměnily ve výtvarné dílny,
kde si žáci na deseti stanovištích vyzkoušeli svou zručnost. Zdobili kraslice, vyráběli
velikonoční přání, vybarvovali obrázky s jarní tématikou. S pomocí dědečka jedné žákyně,
pana ing. Kováříka, pletli pomlázky. Hezkou „tradicí“ se stala pomoc starších spolužáků
malým kamarádům. Tentokrát ochotně a hlavně trpělivě pomáhaly žákyně 9.B. Jarní den se
nám vydařil, a hlavně se líbil všem dětem.
Jarní plavecké odpoledne aneb plaveme s EU
Ve středu 13. dubna se skupina nejzdatnějších plavců z naší školy sešla na
autobusovém nádraží a vyrazila do tachovského bazénu s jediným cílem, prokázat své
plavecké umění. A pokus se opravdu vydařil! Jednalo se o akci, kdy padesát dětí formou
štafety plave 25 metrů. Tuto akci vyhlásilo město Krnov pod názvem ,, Plaveme s EU" .
Přihlášení si odplavou svou štafetu v místě svého bydliště a výsledný čas nahlásí
organizátorům. Ti vše vyhodnotí a zveřejní konečné pořadí. Zatím nevíme, jak zdatnými
plavci jsou naše děti, ale výsledek 27:17:07 je povzbudivý. Jedinou podmínkou organizátorů
byl počet plavců 50 a měli to být žáci 1. až 5.tříd. Za 1.třídy bojovala dvě křehká děvčata a
vedla si opravdu skvěle. Stejně dobře si počínali dva kluci a jedno děvče z druhé třídy. Ani
třeťáci se nenechali zahanbit. Bylo jich 13. Také čtvrté třídy zastupovalo 13 plavců a tady
nebylo pochyb, že to už jsou opravdoví sportovci. 14 chlapců a děvčat z pátých tříd nám
dokázalo, že jsou ve vodě jako doma.
Všem, kteří obětovali jedno odpoledne této vydařené akci, bylo odměnou volné
plavání, pochvalný list a drobná sladkost. Poděkování patří také pedagogickému doprovodu:
Monice Pelánové, Dáše Říhové, Blance Iccacové , Janě Pudilové a Lence Vivodíkové za
pomoc při realizaci celé akce. Společně s dětmi se těšíme na vyhlášení závěrečného pořadí.
Třídní schůzky trochu jinak
Návštěva třídní schůzky se pro mnohé rodiče někdy stává zlou noční můrou.Výčet
záporů chrlených na naši hlavu nebývá právě motivující. Naštěstí se v poslední době situace
začíná měnit. Učitelé i rodiče chápou, že bez dobrých vzájemných vztahů se toho moc
nevyřeší. A právě v zájmu nastolení dobré spolupráce se učitelé naší školy rozhodli atmosféru
třídních schůzek trochu oživit a tuto nepopulární akci rodičům zpříjemnit.
Již cestou do kmenové učebny si mohou prohlédnout výrobky svých dětí z keramické
dílny, jednání v 5. B třídě uvedou žáci prezentací svého projektu Velikonoce, žáci 4. A zase
představí rodičům svůj projekt Plánsko, někteří již předváděli závěry ze Dne evropských
jazyků, jiní nabídnou kávu a čaj.
Výchovný koncert – pro některé neuvěřitelná nuda, ale my jsme byli všichni příjemně
překvapeni. 11. března nás p. Hrabě z Plzně netradiční formou seznámil s několika druhy
muziky a především s hudebními nástroji. Někdo si zahrál na saxofon, jiný na klarinet.
Vyzkoušeli jsme elektrickou kytaru, keyboard, a dokonce i zpěv na mikrofon. Kdo chtěl, měl
možnost se doslova vyřádit, protože zpívali všichni a nebyl nikdo, koho by muzika nezvedla
ze židle. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o jednotlivých nástrojích, které málokdo z nás
znal. Ač neradi, odcházeli jsme z auly s příjemným pocitem, že víme něco nového z oblasti
hudební, a ještě jsme se pobavili.
Lenka Vivodíková

Pozvánka na Floriánskou pouť v Bezdružicích 7.5.2005
Pouťové atrakce (autodrom, horská dráha, twister, střelnice, dětský kolotoč atd.) v
sobotu i v neděli 7. - 8.5. na náměstí Kryštofa Haranta. Jízdy parního vlaku. Prodejní trhy. V
klubovně kulturního domu výstava prací dětí z MŠ a ZŠ, výstavka fotografií z historie a
současnosti Bezdružic. Bohatý program, chovatelská výstava, fotbalové zápasy, výstava
hasičských aut, vepřové hody.

Zahrada Teplá
5. – 8.5. 2005 od 9.00 do 17.00 h Jarní dny otevřených dveří
Široká nabídka a prezentace:
balkónové
rostliny,letničky,trvalky,bylinky
a
aromatické
rostliny,okrasné
dřeviny,vřesovištní rostliny,zahradní technika,zahradní mobiliář,substráty a hnojiva,doplňky
zahrad ,zahradní jezírka,dřevěné hračky,sušené bylinky a kořenící směsi.
Pro všechny zájemce je připraven bohatý program:
poradenská činnost ,odborné přednášky garantované ČZS,výstava práce neziskových
organizací,divadelní představení pro děti i dospělé,živá hudební vystoupení,
ukázky kovářské práce,soutěž zahradnických škol ke Dni matek,prodejní výstava
kaktusů a sukulentů,výstavní stánek Receptáře včetně autogramiády knih,celodenní
občerstvení.
Zahrada Teplá, 364 61 Klášter Teplá,tel.: 353 392 275, fax: 353 392 500, email:zahrada.tepla@tiscali.cz,www.zahradatepla.cz
Největší zahradnická akce v Karlovarském kraji !!!

Výstava bonsají
Druhý ročník Výstavy bonsají a čarověníků se bude konat v atriu zámku v Merklíně
ve dnech 20.-22.5.2005. V malém sále bude expozice afrického umění dovezená z Německa
(masky a rituální předměty). Ve druhém malém sále bude prodej bonsají a pomůcek k jejich
pěstování. 21.5. ve 14 hodin předvede „mistr řemesla“ Pavel Slovák ukázky tvarování. 22.5.
od 10 h proběhne Workshop (pomoc slovem i rukou při tvarování Vaší bonsaje od skutečných
mistrů oboru). 21.5. od 11 h se koná ukázka čajového obřadu včetně přednášky o čaji
(předvedou zástupci tzv. Školy cesty čaje – URASENKE – z Prahy).
Srdečně zvou pořadatelé

Inzerát
Přenechám ovocnou zahradu s chatkou a zahrádkářské nářadí, tel : 374 792 970.

Inzerát
Pohlídáme Vaše dítě, tel : 605 008 285

Inzerát
„22“
Sojuz byla kosmická loď, se kterou Aksjonov a Bykovskij
v roce 1976 létali 8 dní kolem Země.
Dvaadvacítka
je ale především herna a bar v Plané,
kde můžete létat bez obav i Vy
NON-STOP 365 dní v roce !!!
Znáte snad jinou hernu s americkou ruletou, která Vám vedle vysokých výher nabídne
i dokonalé a přitom levné občerstvení po 24 hodin ?
nám. Svobody 22, Planá,
Ruleta Bar-Pension 22
www.plana22.com, 777655706
Při předložení celé série 5 různých kupónů s reklamou obdržíte u baru zdarma
jubilejní prémii. Kupóny k dispozici v denním tisku. Kopie neplatné, veškerá práva
vyhrazena.

Inzerát
Nabízíme rekvalifikační kurzy: masér, saunér, pedikúra. Akreditováno MŠMT,
možnost získání ŽL. Dále kurz reflexní terapie, tibetská masáž, shiatsu aj. Individuální výuka.
Tel. 602 478 448, 604 238 911.

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. 608 305 506

Inzerát
Areál přírodního koupaliště v Plané – restaurace – možnost konání rodinných oslav,
svateb, rautů apod., cca 60 míst. Objednávky na tel./fax 374 798 441, tel. 374 724 103, mobil
607 815 364.

Inzerát
Prodej skleníků – jediný prodejce montovaných skleníků v západních Čechách, za
nejlevnější ceny – již od 7.100 Kč. Po dohodě zajistíme montáž skleníku na místě. Sklenářství
Václav Hokeš, Trstěnice u Mar. Lázní, tel. 354 671206, 602 420 513, e-mail:
hokes@centrum.cz
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