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Zprávy z města
Jednání zastupitelstva se uskuteční ve středu 17.9.2003 a na programu bude
mj. informace o hospodaření za I.pololetí 2003, rozpočtové změny a příprava nové
vyhlášky o hospodaření s komunálním odpadem.
Během července a srpna se zastupitelstvo nesešlo, ale rada pracovala podle
plánu. Pro zajímavost uvádíme, co také bylo mj. na programu: informace o
jmenování nových zástupkyní ředitelů obou základních škol v Plané,zapůjčení 5
obrazů ze sbírky moderního umění Města Planá Galerii Tři Jizby v Tachově, zápis
do kroniky města za rok 1998 a 1999, pronájem gynekologické ordinace na
poliklinice, problémy s opilci a bezdomovci kolem kostela sv.Petra a Pavla,
přidělení volných bytů, zvýšení počtu pracovníků střediska pečovatelské služby
v Plané, likvidace kalamity v městských lesích, reklamace vozovky v Revoluční
ulici atd.
Celé usnesení z každého jednání rady je přístupné na webových stránkách
města(www.muplana.cz).

Volné prostory k pronájmu
V budově polikliniky na Plzeňské ulici v Plané jsou k pronájmu volné
prostory v přízemí. Zájemci mohou získat bližší informaci na středisku správy
domovního fondu, telefon 374 756230-3 nebo u správce p. Kuly na poliklinice.

Pozvánka na koncert
V neděli 14.září se uskuteční další z plánovaných koncertů v kostele sv.
Petra a Pavla v Plané. Plánskému publiku se tentokrát představí brněnští umělci ve
složení: Hana Šrubařová-zpěv, Libor Janeček-kytara a Vítězslav Drápal-flétny. Na
koncertě barokní a klasické hudby zazní skladby G.Händela, G. Giordaniho,
J.S.Bacha, A.Vivaldiho a dalších významných skladatelů. Koncert začíná v 16 h,
vstupné je 40 Kč.

V říjnu na Fidlovačku
Svaz tělesně postižených a Klub důchodců v Plané pořádají 4.října 2003
zájezd do Prahy na muzikálové představení „Julie, ty jsi kouzelná“ v Divadle na
Fidlovačce. Bližší informace jsou na vývěsce před radnicí nebo každé úterý
odpoledne v Klubu důchodců.
O.Seemannová

Moštování
ZO ČZS v Plané zahajuje sezónu moštování ovoce v místní moštárně a to
každou sobotu od 27.září až do 8.listopadu 2003, vždy od 8 do 12 a od 13 do 17 h.
Přijímáme ovoce čisté a neshnilé, cena jako v roce 2001, pro členy ZO Planá 50 %
sleva. Informace na telef.č. 606221188.

Zájezd
Dne 27.9.2003 organizuje ZO ČSZ zájezd na celostátní výstavu „Zahrada
Čech“ v Litoměřicích. Odjezd asi v 5.10 h z aut. nádraží. Cena pro jednotlivce 300
Kč splatná do 7.září 2003 u př. Smrčky, Fučíkova 701 nebo v zahrádkářské kolonii
Plzeňská.

Výstava výpěstků
Ve dnech 19.-21.9.2003 organizuje ZO ČZS v Tachově okresní výstavu
ovoce, zeleniny, květin, kaktusů a bonsaí v prostorách kina Mže. Vyzýváme
všechny zahrádkáře města Planá, aby se aktivně zúčastnili a vystavili své výpěstky.
Proběhne soutěž o nejlepší výpěstek a o nejkurióznější výpěstek. Sběr plánských
výpěstků organizuje v Plané př.Čech-Tachovská, př. Vácha – kolonie pod
Benzinou, př.Smrčka – kolonie Plzeňská a to do 14 h dne 18.září 2003. Ještě ten
den budou výpěstky odvezeny do Tachova. Je třeba označit je cedulkou, na které
bude uveden název výpěstku, odrůda, jméno vystavovatele. Čekáme hojnou účast,
abychom se mohli zúčastnit soutěže o putovní pohár starosty města Tachov pro
nejlepší ZO ČZS.

Poděkování….
Veřejné poděkování patří členům a starostovi sboru dobrovolných hasičů,
kteří využili svého výcviku pro práce ve výškách a ochotně a bezplatně pomohli
s úklidem těžce dostupných prostor tělocvičny ZŠ Na Valech.

Staví se hřiště pro míčové hry
Po dobrém hřišti pro míčové hry se v Plané volá již delší dobu. Kromě
fotbalu se zde míčové hry hrávaly na různých provizorně upravených plochách.
Zejména školy potřebují takové dobré hřiště jako sůl. Při výstavbě městského
stadiónu se zvažovaly varianty jeho vybudování v rámci areálu stadiónu. Jednou
z možností bylo vybudovat hřiště v místech zelené plochy vedle běžecké dráhy.
Tato plocha ovšem nevyhovovala svými rozměry. Další možností bylo postavení
hřiště v sektoru určeném pro skok vysoký. Zde také hřiště umístěno bylo a lze říci,
že je hojně využíváno. I toto hřiště má ovšem své nedostatky. Jednak jde o to, že
jeho povrch není povrchem určeným přímo pro míčové hry, ale pro lehkou atletiku,
dále je hřiště situováno směrem východ-západ, takže hráči bývají oslněni sluncem.

Tyto nedostatky vedou k tomu, že hřiště nemůže být využíváno k oficiálním
turnajům. Kromě toho je jedno hřiště stále málo a jeho využívání koliduje
s trénováním skoku do výšky. Na to také upozorňují všechny školy, zejména proto,
že moderní výuka tělesné výchovy by měla být variabilní, např. trénování různých
sportů po skupinách současně.
Při výstavbě stadiónu bylo město limitováno určenými finančními
prostředky a proto se se stavbou dalšího vyhovujícího hřiště na míčové hry začalo
až nyní. Hřiště se staví v prostoru, který navazuje na městský stadión z jižní strany.
O příspěvek na stavbu požádalo město Krajský úřad v Plzni. Finanční prostředky
kraje jsou ovšem omezené a nepostačující pro všechny žadatele. Přesto se Plané
podařilo získat z rozpočtu kraje dotaci pro tento účel ve výši 700.000 Kč. Celá
stavba bude stát 2.600.000 Kč. Rozdíl bude samozřejmě kryt z městského rozpočtu.
Hřiště bude mít rozměry 24 x 44 m (1056 m2). Napříč hřištěm budou
vyznačeny 2 kurty na volejbal a 2 na košíkovou. Podélně budou vyznačena hřiště
na minigolf, házenou, tenis a florbal. Výstavba není jen jednoduchým položením
umělého povrchu, ale má svá pravidla, která budou pečlivě dodržena. V první fázi
se jedná o skrývku ornice a zhutnění podkladu. Dále se musí rovnoměrně položit
padesátimilimetrová vrstva jemné kamenné drtě a tato následně zhutnit kvůli
pevnostní stabilizaci plochy. Následuje geometrické zaměření včetně výškového.
Pak je položen drenážní odvodňovací systém a betonové patky pro nosné sloupky
oplocení (po 2 m od sebe vzdálené). Následuje dvanácticentimetrová vrstva
štěrkopísku (opět zhutněná). Poté jsou položeny a zabetonovány obrubníky. Na
štěrkopísek se pokládá hrubá kamenná drť (200 mm) a po jejím zhutnění opět
jemná kamenná drť (50 mm). Následuje další zhutnění a poté položení dvou vrstev
speciálního vodopropustného asfaltu (50 mm a 30 mm). Asfalt pak musí 14 dnů
„odpočívat“, aby z něj vyprchaly škodlivé těkavé látky. V této době nesmí být
žádným způsobem znečištěn, aby na něj mohla být položena finální vrstva –
conipur 2 S (2 x 8 mm). Jedná se o speciální certifikovaný vodopropustný pružný
povrch určený pro míčové hry. Bude mít červenou barvu. Conipur 2 S je nejdražší
částí hřiště, 1 m2 stojí více než 1200 Kč. Po položení a stabilizaci na něj budou
nalajnována jednotlivá hřiště. Celé hřiště bude vyspádováno ve sklonu 0,5 %
směrem od středu ke stranám. Bude obklopeno obrubníky, přičemž výše obrubníků
bude lícovat s conipurovým povrchem.Oplocení do výše 1 m budou tvořit
ohoblované dřevěné mantinely z podélně položených prken, na které budou do
výše 3,5 m navazovat pletivové rámy. Kovové části oplocení budou pozinkované.
Hřiště bude bezprostředně navazovat na městský stadión, přes který se na
hřiště bude vcházet. I jemu budou sloužit hygienická zařízení a šatny stadiónu a
bude se o něj starat správce stadiónu.
Pokud nás nějak výrazně nemile nepřekvapí počasí, bude dne 26.9.2003 v 11
h slavnostně zahájen provoz hřiště a 27.9. proběhne volejbalový turnaj.
Hřiště bude stejně jako stadión sloužit zdarma všem plánským školám,
plánským sportovním oddílům a plánským občanům za stejných podmínek jako
městský stadión.

ing. Karel Vrzala, starosta

Petr Kasl opět úspěšný
V neděli 10.8. se u Máchova jezera v Doksech konalo Mistrovství České
republiky v duatlonu. Mezi 84 muži startoval i Petr Kasl z Plané. Závod se běžel na
10 km, pak následovala jízda na kole na 40 km a nakonec běh na 5 km. Letos se
Petr poprvé dostal mezi muže a závodil v kategorii do 23 let. Nevěděl, co jej čeká,
protože loni závodil za juniory a ti mají poloviční tratě. Závod byl velice náročný,
jel se za úmorného vedra 34 °C. V prvním běhu si Petr vedl dobře a na kolo nasedal
jako třetí. Po jízdě na kole vyběhl na trať jako pátý. V běhu se ale trápil. Dolehla na
něj únava a obrovské vedro. Pomýšlel na to, že to poprvé v životě vzdá, ale věděl,
že tři nejlepší se nominují na Mistrovství světa ve Švýcarsku a to jej přinutilo
pokračovat. Doběhl mezi muži na vynikajícím 6.místě a v kategorii do 23 let se stal
vicemistrem České republiky a obsadil 2.místo. Skončil velice unavený, ale
šťastný, že může jet na mistrovství světa a tak navázat na své úspěchy z minulého
roku, kdy skončil jako druhý na mistrovství Evropy a třetí na mistrovství světa.
Tohoto úspěchu by nemohl dosáhnout nebýt pomoci Lesní společnosti
Planá, Chodovaru, Města Planá a zeleniny pana Miklase. Všem tímto moc
děkujeme.
Hana Kaslová

Univerzita třetího věku v Plané
Asi si po přečtení titulku řeknete, že něco takového v Plané není. Nemáte
pravdu. Již deset let dostávají členové Sdružení zdravotně postižených a Klubu
důchodců konzultace v několika oborech. Lektorka Livie Kožinová přednáší
nezištně v autobusu, který studenty třetího věku odváží k ověření znalostí na místě
samém. Snad neuškodí trochu bilancování.
Největší zájem je o obor Kultura, kde jsme již probrali život a dílo Karla
Čapka s návštěvou jeho domu ve Strži. Dalším velikánem byl Antonín Dvořák
s návštěvou Vysoké. Z malířů bych připomněla alespoň výstavu obrazů Julia
Mařáka v Jízdárně Pražského hradu, Václava Brožíka v Masných krámech v Plzni a
Alfonse Muchy v jeho muzeu v Praze. Nevynechali jsme ani návštěvu galerie a
muzea v Chebu a muzeum Plzeň. Sem patří i poznávání dramatiků a skladatelů od
klasiků po moderní muzikály. Představení, která jsme viděli v plzeňských i
pražských divadlech, nelze již vyjmenovat pro jejich velký počet.
Druhým oborem, o který je stejně velký zájem, jsou České památky a naše
historie. Kolik zajímavostí jsme se již dozvěděli o našich předcích žijících
v minulosti na zámcích v Březnici, Českém Krumlově, Kynžvartu, Žlebech,
Třeboni, Manětíně, Nebílovech nebo Českém Šternberku. Poznali jsme řadu
památek v našem hlavním městě počínaje Pražským hradem, Betlémskou kaplí,
Náprstkovým muzeem, ale byli jsme i na Petříně, v bludišti i na Nebozízku, viděli
jsme Pražské Jezulátko, Malou Stranu, botanickou zahradu i televizní věž. V rámci

tohoto oboru jsme také navštívili Svatou Horu, chrám sv. Barbory a Vlašský dvůr
v Kutné Hoře, tvrz Tetín, Lidice a Lány.
Třetím oborem v naší univerzitě je Zeměpis našeho kraje a celé naší vlasti.
Probrali jsme a projeli povodí řeky Ohře, Teplé, Vltavy a Sázavy. Prohlédli jsme si
Přimdu, Ovčí vrch, Krušné hory, Klínovec, Doupovské vrchy, Kladskou, Šumavu
z naší i německé strany, hvězdárnu na vrchu Kleť, Komorní hůrku i Blaník. Jistě
sem patří i návštěva hradu Gutštejn, hrad Seeberg, přírodní rezervace SOOS u
Frant. Lázní a ZOO Plzeň. Zdaleka není vyjmenováno vše, co jsme zatím poznali.
Byli jsme např. v historickém městě Regensburg, v Bayreuthu po stopách
R.Wagnera a v Neukirchenu. Na těchto cestách se utužuje přátelství a sbírají
nezapomenutelné zážitky. Při poslední cestě na Blaník asi třetina účastníků
nedostala „zápočet“, když se ve velkém horku vzdala výstupu na vrchol. Na
jedničku však byla ohodnocena 82letá Miluška Filušová, která za bezkonkurenční
výstup byla oceněna kytičkou. Pravidelní účastníci, kterých je celá řada, by si
zasloužili ocenění alespoň diplomem. Budeme o takové „promoci“ uvažovat.
Hodnotím-li zpětně tuto aktivitu, myslím, že se nemáme zač stydět. Díky
finančnímu příspěvku od městského úřadu a naší lektorce Livii Kožinové se nám
daří zpříjemňovat našim starším a nemocným občanům jejich „třetí věk“.
O.Seemannová, předs. STP Planá

Nový dům s pečovatelskou službou
Domy s pečovatelskou službou jsou obytné domy s byty určenými pro
důchodce (invalidní nebo starobní), kteří jsou soběstační při zajišťování svých
základních životních potřeb. Jeho obyvatelům jsou poskytovány pečovatelské
služby jako úklid, nákup, pomoc při osobní hygieně apod. Na rozdíl od domovů
důchodců se sem obyvatelé stěhují s vlastním nábytkem a dalším zařízením.
První dům s pečovatelskou službou byl v Plané dostavěn v roce 1995.
Protože zájem o bydlení v takovém domě je ze strany důchodců velký, rozhodlo
zastupitelstvo města o tom, že budou činěny kroky k tomu, aby mohl být v Plané
postaven další dům s pečovatelskou službou. Důležité bylo, aby město získalo od
státu na výstavbu finanční dotaci, protože kdyby mělo stavbu financovat samo,
nezbyly by mu peníze na jiné investice. Protože ale počet žádostí o dotaci byl ze
strany obcí vždy značný a prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu pro tyto účely
omezené, je udělení dotace záležitostí vždy velmi nejistou. Nestačí také jen o dotaci
požádat, ale k žádosti musí být připojeny požadované podklady (mimo jiné
architektonická studie objektu, doklady o ukončení územního řízení, vybraná
stavební firma atd.). Za účelem získání dotace jsme také museli absolvovat celou
řadu jednání. Příslib dotace na druhý dům s pečovatelskou službou Planá získala od
Státního fondu rozvoje bydlení počátkem roku 2002. Jednalo se jen o předběžný
ústní příslib, přesto bylo rozhodnuto, že stavba bude zahájena v dubnu 2002. Bylo
v tom určité riziko, avšak pokud se se stavbou započalo již takto brzy, mohlo se
předpokládat, že dům bude do zimy 2002-2003 pod střechou a přes zimu bude
možno provádět vnitřní práce. Stavba tak mohla být dokončena již v roce 2003.

Počátek stavby muselo ovšem z uvedených důvodů financovat město (vynaložilo
takto částku 5 milionů korun). Riziko se vyplatilo. Dotace byla v srpnu 2002
potvrzena písemně a v současné době již celá stavba spěje ke konci. Stát poskytl na
stavbu částku 36 mil. Kč, Planá ze svého rozpočtu doplatila cca 14 mil. Kč. Nový
dům stojí ve Smetanově ulici. Skládá se ze tří budov vzájemně propojených. Dvě
krajní jsou obytné, třípodlažní, v jedné je 25 bytů, ve druhé 27. Každá je vytápěna
samostatným plynovým kotlem, v každé je výtah. V prostřední části je společenská
místnost, zázemí pečovatelské služby apod. Byty v domě jsou vesměs
malometrážní, protože důchodci chtějí spíše malé byty, aby neměli vysoké náklady
na bydlení. Aby byl dům optimálně využit, je každá z obytných budov již
připravena na vybudování dalších tří bytů v sedlových střechách.
Zájemci, kterým budou nakonec byty přiděleny, budou vybíráni podle
předem stanovených pravidel. Upřednostněni budou ti, kteří městu vrátí jiný
městský byt, aby jej mohlo přidělit jinému plánskému občanu. Byty bude
přidělovat rada města na doporučení bytové komise.
Firma BKV s.r.o., která stavbu provádí, má smlouvou stanoven termín
dokončení na konec září 2003. Stavba však bude v podstatě hotova o něco dříve a
tak je na 18.9.2003 od 11 h naplánováno slavnostní přestřižení pásky. Na tuto akci
jsou pozváni vybraní hosté, ale může se jí zúčastnit každý občan Plané. Všichni si
budou moci nový dům prohlédnout zevnitř. Pak bude následovat kolaudační řízení
a první obyvatelé by se do nového domu s pečovatelskou službou mohli stěhovat
v říjnu.
ing. Karel Vrzala, starosta

Kulturní nabídka
Městské kulturní středisko připravilo na září 2003:
13.9. Den evropského kulturního dědictví – volný vstup do kostela sv. Petra
a Pavla od 15 do 18 h
14.9. – koncert barokní a klasické hudby v kostele sv. Petra a Pavla, začátek
v 16 h, vstupné 40 Kč
Zájezd na muzikál „Rebelové“ (vyprodáno) se uskuteční 4.10.2003. Odjezd
z AN Planá v 11.00 h.
V průběhu září je třeba si vyzvednout a zaplatit vstupenky na abonentní
představení v Mar. Lázních a v Plzni.
Zájemci o kurs německého jazyka pro mírně pokročilé se mohou hlásit na
MěKS Planá, tel.374 794223 do konce září 2003.

Rádi se zasmějete?
Pak si nenechte ujít Nové setkání Michala Suchánka a Richarda Genzera
aneb Pokračujeme v krasojízdě v Casinu Mariánské Lázně 22.9.2003 od 19.30 h.
Předprodej na tel.č. 354644111, 354622474.

Dům dětí a mládeže informuje
-srpnový příměstský tábor pro starší děti byl kromě pěších výletů do okolí a
vlakového výletu do Stříbra(spojeného s návštěvou městského muzea) zaměřen
také na cyklovýlety.
S ohledem na velmi teplé počasí jsme volili kratší trasy a využívali možnosti
koupání.
V celotýdenní soutěži všestrannosti byl nejúspěšnější Tomáš Svoboda, těsně
za ním se umístili Tomáš Kemka a Vašek Basík. Pochvalu za výborný sportovní
výkon zaslouží jediná dívka z celé skupiny Lucka Petráková.
- to, jak pestrá bude nabídka mimoškolní zájmové činnosti pro děti a mládež,
mohou ovlivnit dospělí starší 18 let, kteří nabídnou něco ze svého volného času a
budou se věnovat dětem.Samozřejmě v aktivitách, ve kterých mohou předat
schopnosti a zkušenosti, a které sami rádi provozují.Informace získají na DDM,
nám.Svobody.
Připravujeme v září 2003:
v týdnu od 8. do 12.září od 13 do 16.30 h dny otevřených dveří DDM
k informaci dětí a rodičů o připravovaném programu
zájmové mimoškolní činnosti na nový školní rok 2003/2004
a vyzvednutí přihlášek do kroužků pravidelné činnosti.
v týdnu od 15. do 22.září od 13 do 17 h. v budově DDM, nám.Svobody
zápis se zaplacením poplatku na 1.pololetí školního roku 2003/2004
Podrobné informace o rozvrhu mimoškolní nabídky s časovým upřesněním
obdrží děti v písemné nabídce v prvním týdnu nového školního roku ve
svých třídách.

Letní soustředění
Je pondělí 4.srpna – venku velké horko, ale nikomu z nás to nevadí. A
nevadí nám ani to, že jsme se sešli ve škole – o prázdninách! Osm děvčat, jeden
chlapec a jedna vedoucí. To jsme my, kteří jsme strávili pět dní na výtvarném

soustředění (formou příměstského tábora). V příjemně chladném školním ateliéru
jsme vytvářeli jedno dílko za druhým. Začali jsme výrobou ručního papíru,
vázanou batikou a pokračovali malbou na hrnky, tkaním kytiček, ubrouskovou
technikou, malováním na sklo, otiskem kůry. Vyzkoušeli jsme si práci
s keramickou hlínou, vyrobili náramek z přírodních materiálů a vylepšili tmavá
trička savovou technikou. Překvapením bylo malování na hedvábí. Práce nám šla
pěkně od ruky a pět dní uteklo jako voda.
Tečku za soustředěním jsme udělali v pátek 8.srpna odpoledne pozváním
rodičů a známých na malou výstavku všech výtvarných dílek. Každý příchozí
dostal na uvítanou keramický knoflík, nechyběla hudba, balónky a především
radost nás všech i těch příchozích. Z malé výstavky najednou byla velká výstava. A
my se loučili s plnou náručí výrobků a se sluncem v zádech.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří v pátek přišli (bylo vás 36!). Dík patří
panu Tréškovi, který nám věnoval keramickou hlínu, paní Habadové a kuchařkám
SOU za zajištění obědů, vedení ZŠ náměstí za poskytnuté prostory a tiskárně
Marienprint, která nám umožní umístit do jejich výlohy malou výstavku, na kterou
vás srdečně zveme.
Lenka Vivodíková

Na nudu nebyl čas
Již popáté se uskutečnilo setkání plánských dětí s dětmi ze SRN –
Zeulenrody, tentokrát byli hostiteli plánští. O svých zážitcích z tábora napsala jedna
z účastnic (redakčně upraveno):
O letošních prázdninách jsem strávila hezký týden na letním táboře, který
pořádala ZŠ Na Valech. Pobytu jsme se zúčastnili společně s dětmi ze SRN. Cesta
do Sv.Kateřiny u Jičína v sobotu nám rychle uběhla. Na místě nás čekalo pěkné
ubytování v chatkách i pokojích rekreačního střediska. Po dobré večeři jsme se
prošli po okolí a těšili se na další den. Našim cílem byly Prachovské skály s jejich
úzkým uličkami, kopci dolů a zas nahoru a pěknými vyhlídkami. V pondělí jsme
jeli do Liberce a tam prožili senzační odpoledne v kouzelných bazénech zdejšího
Aquaparku. Úterý jsme strávili v příjemném chládku zámku v Turnově. Na středu
byl připraven bohatý program v táboře, mně se nejvíce líbila jízda na velbloudu.
Čtvrtek byl dnem zvířat, navštívili jsme Safari ZOO ve Dvoře Králové. To bylo
zvířátek! Ani nevím, jak ten týden uběhl. Na nudu nebyl čas. Program, který pro
nás připravily paní učitelky Jana Basáková a Dana Buchartová, se nám všem moc
líbil. Děkujeme.

Informace z MŠ Smetanova
Koncepčním záměrem školy je „školka plná pohody“. V právě uplynulém
školním roce pečovalo o děti 8 učitelek v 5 třídách. Prostřednictvím tématických
bloků vedeme děti k tomu, aby sbíraly poznatky a zkušenosti ze všech oblastí
života. Tématické bloky jsou vždy přizpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám.

Výchovu vhodně doplňují kroužky – výtvarný, divadelní, přírodovědný a kroužek
aerobiku. „Ozdravným programem“ pomáháme dětem získávat zkušenosti s péčí o
chrup. Snažíme se děti zvykat na správní životní styl a tím předcházet budoucím
problémům s drogami. Plně zajišťujeme péči o děti s vadami řeči, a to
v logopedické třídě, ale i v ostatních třídách. Špatná výslovnost se odstraňuje
pravidelným cvičením hlavně ve spolupráci s rodiči. Tuto odbornou práci
konzultujeme s klinickou logopedkou Mgr. H. Fikrlovou, která do MŠ dochází
každé úterý nebo jsou rodiče s dětmi zváni do poradny.
Co patří do „školky plné pohody“? Divadelní představení – děti si prožily
s herci pohádky Jak se léčí princové, Kouzelník Matlafousek a Pohádky pro myšky.
Tato představení nám zajistil p. Staněk – děkujeme. Děti také viděly filmové
představení Pásmo pohádek a Zlatovlásku.
S „tatínkem“ – příslušníkem Policie ČR p. Kozákem si děti povídaly a hrály.
Získaly nové poznatky o vybavení kol, dodržování bezpečnosti při všech hrách. P.
Kozákovi moc děkujeme. Kouzelnické představení divadla Fauna s výrem, sýčkem,
sovou pálenou, čížečkem,papouškem a králíkem děti nadchlo, protože si
„účinkující“ mohli pohladit. V květnu přijel ještě jiný, ale jak děti říkají,
„opravdický“ kouzelník. Nechyběla nadílka od Mikuláše a vánoční posezení
s programem pro celé rodiny.
Ve školce se rádo zpívá, a tak k našim akcím patří pěvecká soutěž
„Slavíček“ se sladkou i věcnou odměnou. Spokojené a plné zážitků přišly děti
z koncertu a tanečního vystoupení připraveného dětmi a učiteli ZUŠ Planá.
Poslední dubnové dopoledne se na školní zahradu slétly velké i malé
čarodějnice a čarodějové. Překonání strachu při zaklepání na perníkovou chaloupku
velké čarodějnice a splnění různých her přineslo sladkou odměnu. Paní kuchařky
upekly dobré a zdobené perníčky (prý jich za ten strach mohlo být i více).
A co jsme ještě připravili? Maškarní ke dnu dětí, výlet do ZOO v Plzni,
sportovní dopoledne, loučení s MŠ plné her a soutěží, výstavu výtvarných prací
v areálu MŠ.
V soutěži DDM a Správy Národního parku Podyjí získal Lukáš Houska
3.místo za práci „Louka“. Celkem se zúčastnilo 198 škol s 1 659 pracemi. Ve
výtvarné soutěži poštovního spoření získal Tomáš Vivodík ze 4.tř. za svého
poštovního panáčka 1.místo. Děti se zúčastnily Večerního běhu Planou, oceněn byl
Matyáš Vivodík z 1.třídy.
Rodičům jsme dvakrát zprostředkovali nákup knih pro děti – celkem
nakoupili za 17.064 Kč – a škola za to dostala 8 knih zdarma. Vybíráme většinou
encyklopedie, které dětem pomáhají rozšiřovat si vědomosti a poznatky. Rodiče se
zapojují do života školky také tím, že přispívají na hračky při vánoční nadílce. Bez
jejich pochopení a příspěvku by nebylo divadlo, film, kouzelníci atd…. Nebyla by
ani nová prolézací stěna na zahradě MŠ. Děkujeme p.dr. Lillové, která ještě na
prolézací stěnu přispěla 2.000 Kč, poděkování patří též p.dr. Kulové, která
věnovala 3.000 Kč. Za tyto peníze nově doplníme vybavení na sportovní a hravé

činnosti dětí na zahradě. Musím poděkovat i ostatním, kteří se snaží školce
pomáhat: p. Bostlovi za jablka do školní jídelny a zvláště za pomoc při zprovoznění
a práci starého počítače, p. Jakubcové, majitelce firmy Solarium Cafe za plastový
domek a autodráhu, p. Volšíkovi za ovocné džusíky k Mikuláši, p. Hicovi za
výrobu dřevěného domečku, ve kterém našly domov Barbínky, p.R. Horákovifirma H-elektro za opravy ve školní jídelně, těm, kteří nám darovali 2 pytle
papírových kapesníčků, kartony a papíry na kreslení. Všem bych chtěla poděkovat
za spolupráci, pomoc a pochopení.
Nastávajícím školákům, kteří MŠ opouštějí a jejich rodičům přeji hodně
štěstí a pohody v dalším životě.
L.Lepíčková, ředitelka školy

Inzerát
Vladislava Hnízdilová, Dukel. hrdinů 65, 348 15 Planá, telefon 374 794 941,
604 204 639, e-mail: papirnictvi-plana@seznam.cz NABÍZÍ ZE SVÉHO
SORTIMENTU:
sešity, bloky, obaly na školní sešity a knihy, pera - keramická, bombičková,
gelová, propisky, tužky, tužky s gumou,pastelky – voskovky, SCALA, trojhranné,
ohebné, nelámavé, Progresso, krátké, aquarell, popisovače, linery, barvy –vodové,
temperové, na sklo, pravítka, kružítka, lepidla – tekutá, tuhá, disperzní,
vteřinová, čtvrtky různých velikostí, dvojité fólie, lenochy, papíry – barevné,
náčrtníkové, školní diáře.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

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

Inzerát
ZÁMEČNICTVÍ
Miroslav Ludvík
Nabízí – výrobu kování,výrobu mříží, drobné zámečnické práce
Tylova 170, 348 15 Planá
Mobil: 777 121 926

Inzerát – rekvalifikační kurzy
Nabízíme rekvalifikační kurzy: masér,saunér, pedikúra. Akreditováno
MŠMT. Možnost získání živnostenského listu. Individuální výuka a přístup. Tel.
602 478 448, 604 238 911.

Inzerát
Firma D + D
Chcete mít peřiny a polštáře jako nové za poloviční prodejní ceny?
Prošívaná deka 145 x 200 cm 730 Kč
Peřina 145 x 200 cm 690 Kč
Polštář 90 x 70 cm 199 Kč
Ceny jsou včetně kvalitní sypkoviny, šití a čištění peří.
Rozvoz zakázek v okrese Tachov !!! ZDARMA !!!
Dále nabízíme kolekci ložního programu značky Klinset – přikrývky,
polštáře, duodeky, dětské přikrývky a zdravotní profilované polštáře.
Klinset – značka kvality – vhodné pro alergiky – zaváděcí ceny
Otevřeno – Po,Út, St 13.00 – 17.00 h
Čt, Pá 9.00 – 12.00 h
Telefonické objednávky směrujte na tel: 608/ 305506 nebo 608/ 305 658
fax: 374 728 496
Kde nás najdete?
V naší provozovně ve 3. patře obchodního domu na náměstí v Plané.

Inzerát
Lékárna pod věží na náměstí Svobody, Planá otevírá oddělení
zdravotnických potřeb. Nabízí: zdravotní obuv, ortopedické pomůcky,
inkontinenční pomůcky, zdravotní punčochy, rehabilitační pomůcky a další.

Inzerát
Přijmeme pracovnici na ekonomický úsek
Požadujeme: - Střední vzdělání ekonomického směru
- Práce s PC – Word, Excel
Vítáme:

- Řidičský průkaz sk. B
- Praxe v oboru

Nabízíme:

- Odpovídající platové podmínky

Kontakt:

- Ing. Lubomír Vodička – Vonex
Nádražní 501, 348 15 Planá
Tel. číslo: 374 794 061, 374 794 064

Inzerát
Prodám byt 3+1 v Plané, Bohušova 771. Telefon 602425731, 605150804.

Inzerát - cirkus
Inzerát
Máte zájem zdokonalovat se v jazyce německém? Zahájení 15.9.2003. Info:
608/024763

Děvčata , jedinečná příležitost!
Jediný kroužek, který dosahuje výsledků v krajských i celorepublikových
soutěžích, je sportovní gymnastika v Plané. Ne každá dívka má pro ni předpoklady,
ale každý se může přijít podívat a zeptat se, zda-li právě ona by mohla být v této
oblasti úspěšná. Na případnou spolupráci se těší trenérky M.Součková a
M.Hodonická.

Inzerát
Prodám os. automobil R 5 TD (Renault). Cena 35.000 Kč, při rychlém
jednání sleva možná. Info: 608/024763.

Inzerát
Koupím staré obrazy a jiné starožitnosti. Platba v hotovosti. Info:
608/024763

Program kina
1.9.2003

USA

Identita

Vzpomínáte na Deset malých černoušků? V thrilleru režiséra Jamese
Mangolda se za divoké bouře v nevlídném motelu sejde deset lidí. Řidič, televizní
hvězda, policajt, zabiják, děvka, správce… Ano, máte pravdu, brzy začnou jeden
po druhém umírat. I když Agatha Christieová by se hodně divila!

2.-3.9.2003 Německo

Experiment

To, že se na oltář vědy někdy pokládají velké oběti, dokládá známý
"Stanfordský vězeňský experiment". V laboratořích bylo vybudováno umělé vězení
a do něj, za tučný honorář, uzavřeno dvacet mužů. "Vězni" měli bručet, "dozorci"
udržet pořádek, ale do hry se pomalu vkradla brutalita. Skutečné události se staly
základem pro psychothriller Olivera Hirschbiegela.
4.9.2003

nehraje

5.9.2003 v 17.30 h ČR

Čert ví proč

Lze chápat, proč si režisér Roman Vávra vybral jako námět pro svůj další
film výpravný romantický příběh z pera Miloše Macourka zpracovaný do scénáře
Ondrejem Šulajem. Natočit dobrou filmovou pohádku je totiž obrovský kumšt.
Postavy, které chodí po zemi krále Dobromila, si zahráli mimo jiné Tatiana
Pauhofová, Štěpán Kubišta nebo Iva Janžurová.
8.9.2003

Kurs sebeovládání

USA

Praxe dávno potvrdila, že v každém psychiatrovi je i kus blázna, což
mohutně dokazuje i Jack Nicholson v bláznivé komedii režiséra Petera Segala. Do
jeho péče je po nedorozumění na palubě letadla svěřen ušlápnutý Dave a léčba je
tak svérázná, že z něj málem udělá opravdového cvoka.
9.-10.9.2003

USA

Equilibrium

Autorská akční sci-fi Kurta Wimmera ukazuje svět budoucnosti jako svět bez emocí. Lidstvo
se hromadně krmí sedativem, které potlačuje prožitky, a mocnáři doufají, že tak z planety vymizí
válka. S ní ale mizí i láska…

11.9.2003

ČR

Nevěrné hry

Skvělá animátorka a výtvarnice Michaela Pavlátová vstoupila do klubu
režisérů celovečerních hraných filmů odvážně a osobitě a dokázala, že téma hledání
manželského naplnění je opravdu nevyčerpatelné. S prvními příznaky apatie a
"únavy ve dvou" se potýká klavíristka Eva (Zuzana Stivínová) a skladatel Peter (P.
Bebjak). Ke kvalitě přispěla kamera Martina Štrby.
12.9.2003 v 17.30 h

ČR,Čína

Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko

Mach a Šebestová vylezou z televize jako dvě děti z masa a kostí v obýváku
u babičky Řeháčkové a jejího vnuka Jakuba. V tu chvíli poklidný život ve vilce i
v městečku vezme za své. Mach se Šebestovou se s pomocí sluchátka nakrátko
ocitnou s Jakubem u jeho rodičů v Číně a odtud dopraví do Čech nového kamaráda,
desetiletého Číňana Lina...

15.9.2003

USA

Telefonní budka

Mediální konzultant Stuart zvedne telefon pouliční budky a tím si podepíše
ortel. Na druhém konci se ozve hlas s jasnou ultimativní nabídkou. Zavěsíš –
zemřeš, nezavěsíš - možná přežiješ. Podle antických pravidel jednoty místa, času a
děje se kolem jedné budky a jednoho herce odehraje napínavé drama, které má spád
nejen díky tomu, že trvá 81 minut.
16.-17.9.2003

USA

Terminátor 3: Vzpoura strojů

Tento film je velmi očekávaným pokračováním jedné z nejslavnějších
filmových sérií v dějinách. V roce 1984 James Cameron napsal a zrežíroval nyní již
kultovní film Terminátor, na jehož úspěch o 7 let později navázal druhým
pokračováním Terminátor 2: Den zúčtování.
„Ať se objevím v kterékoliv části světa, ať natočím jakýkoliv film, lidé mi
stále pokládají stejnou otázku: ‚Kdy natočíš dalšího Terminátora? Musíš přece
natočit ještě jedno pokračování. Prosím, Arnolde, natoč dalšího Terminátora…‘,“
říkáSchwarzenegger
Pro všechny fanoušky je premiéra filmu připravena i v našem kině…
18.9.2003

USA/Itálie/VB/Francie/Německo

Nebe

Cate Blanchettová jako teroristka? Ale ne! Její učitelka Philippa je
především nešťastná žena, která chce pomstít tragickou smrt svého muže. Místo
drogového dealera ale nechtěně sprovodí ze světa čtyři nevinné lidi. Má být
souzena za teroristický útok, ale mladý italský policista Filippo jí pomůže utéct.
Dokážou křídla lásky vynést milence nad obzor pozemské spravedlnosti?
Pozoruhodné milostné drama natočil Tom Tykwer.
19.9.2003 v 17.30 h

USA

Doba ledová

V době ohrožení je třeba solidarity všech živočišných druhů včetně dravých
zvířat a lidí.
Nositelem této ušlechtilé myšlenky je mamut Manfred, který se rozhodne
vrátit lidem osiřelé dítě, přestože právě lovci ho připravili o vlastní rodinu.
Komickou postavičkou v týmu zachránců je záletnický a mlsný lenochod Sid.
Dramatické prvky nebezpečí do nesourodého společenství vnáší šavlozubý tygr
Diego.
22.9.2003

USA

Muži uprostřed svého kruhu

Film, natočený podle skutečné události 60. let.
Bob Crane, populární moderátor radiové stanice KNX žije s manželkou a
třemi dětmi v Los Angeles. Dostává roli v novém televizním seriálu – komedii
Hogan´s Heroes a stává se i známým hercem. Během natáčení se seznamuje

s Johnem Carpenterem, odborníkem na záznamovou videotechniku, který ho
dostává do společnosti striptérek a nočních erotických klubů. Crane čím dál víc
propadá vášni videa ve spojení s erotikou a čím dál častěji dochází ke
Carpenterovi, kde se sexuální hrátky natáčejí.
Jeho manželství se rozpadá…
23.-24.9.2003

Rychle a zběsile 2

USA

Komerčně mimořádně úspěšný akční thriller Roba Cohena z prostředí
ilegálních automobilových závodů se dočkal pokračování, tentokrát v režii Johna
Singletona. Drsní řidiči se zapletou do transportu špinavých peněz.
25.9.2003

Itálie, Francie

Falešné vztahy

Režisérovi se podařilo natočit citlivý pohled nejenom na různé podoby lásky,
ale i o hledání sebe sama. Film s neobvyklým příběhem, s výbornými hereckými
výkony a s autentickým prostředím režisérovy domovské čtvrti se rozhodně
vymyká standardu v našich kinech.
26.9.2003 v 17.30 h USA

Prasátko a jeho velký příběh

Když se zvířátka společně vydají na sběr medu a nechají Prasátko díky jeho
malému vzrůstu doma, začne si připadat méněcenné. Pak se najednou ztratí a
ostatní zvířátka použijí jeho památník jako klíč k jeho nalezení. Při tom si uvědomí,
že toto „velice malé zvířátko“ bylo ve skutečnosti v mnoha směrech velkým
hrdinou. Po rušném hledání a jeho dramatickém vyvrcholení dostává Prasátko další
příležitost dokázat, jak velký vliv mělo na své kamarády.
29.-30.9.2003

USA

Charlieho andílci: Na plný pecky

Natalie Cook (Cameron Diaz), Dylan Sanders (Drew Barrymore) a Alex
Munday (Lucy Liu) jsou znovu v akci! Tentokrát jsou v sázce dva stříbrné prsteny,
které mají mnohem vyšší hodnotu, než by se na první pohled zdálo. Obsahují totiž
velmi cenné informace, s jejichž pomocí lze odhalit novou identitu všech osob,
zařazených do národního programu pro ochranu svědků.
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