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Vážení spoluobčané,
věřím, že jste prožili krásné a pohodové Vánoce a že jste si našli alespoň v této době
čas na odpočinek a posezení s rodinou a přáteli, na což během roku zbývá jen málo času.
Zdá se, že jsme se sotva stačili nadechnout a je tu zase konec roku. Tentokrát
vstoupíme do roku s trochu kulatým číslem – 2005. Do tohoto roku přeji jako tradičně všem
občanům hodně zdraví, štěstí a pohody, úspěchů v zaměstnání a lásky v rodině. Přeji také
všem, aby se jim splnila všechna přání a aby se jim podařilo zvládnout vše, co si předsevzali.
Našemu městu přeji, aby se o ně dobře staralo městské zastupitelstvo a všichni jeho občané.
Chtěl bych také poděkovat všem občanům Plané za jejich podporu a pomoc. Členům
zastupitelstva města a městských komisí, pracovníkům městského úřadu a městských
organizací děkuji za jejich dobrou práci pro město.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Upozornění
V rámci oslav letošního silvestra na náměstí Svobody v pátek 31.12.2004 bude
uzavřen průjezd náměstím od 22 h do 6 h ráno. Parkoviště na náměstí bude uzavřeno od 17 h
a nesmí na něm parkovat žádné auto, rovněž bude zakázáno parkování podél komunikace od
parkoviště u kina (na něm parkovat lze) k morovému sloupu. Auta, která na uvedených
vyhrazených místech budou přesto parkovat, budou odtažena na náklad majitele. Vlastní
program na náměstí začíná ve 23 h a potrvá zhruba do druhé hodiny ranní.

Zprávy z města
Zastupitelstvo se sešlo na posledním letošním jednání 15.12.2004. Schválilo poslední
změny rozpočtu města na rok 2004, dále schválilo zásady rozpočtového provizória, podle
kterých bude město hospodařit do doby schválení rozpočtu na rok 2005. Zastupitelé dostali
zatím první pracovní verzi rozpočtu, o které budou více diskutovat na pracovní schůzce
počátkem ledna 2005. Rozhodovalo se o velkém počtu majetkoprávních úkonů, byly
schváleny nové obecně závazné vyhlášky Města Planá - č. 4/2004, o poplatku za odpad, a
vyhláška č.5/2004, která ruší vyhlášku č. 3/2004, o poplatku rodičů za děti v MŠ a ŠD.
Z vyhlášky č. 4/2004 zveřejňujeme zatím přílohu s cenami známek na popelnice pro rok
2005. Zrušení vyhlášky č. 3/2004, o poplatku rodičů…., neznamená, že se tento poplatek
nebude vybírat. Od ledna 2005 ale podle nového školského zákona budou o výši poplatku,
způsobu úhrad atd. rozhodovat přímo ředitelé škol. Dále byl schválen dodatek ke zřizovací
listině MŠ Havlíčkova, kterým se upravují podrobnosti sloučení obou mateřských škol do
jednoho subjektu od 1.1.2005.
Plné znění usnesení ze 20.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne
15.12.2004 zveřejňujeme zde.
Další jednání zastupitelstva by se mělo konat koncem ledna nebo začátkem února 2005 a
hlavním bodem jeho programu bude rozpočet Města Planá na rok 2005.

Vážení spoluobčané,
do nového roku 2005 si dovoluji popřát Vám, Vašim rodinám i Vašim blízkým
především pevné zdraví, štěstí a hodně osobních i pracovních úspěchů.
Ing. Václav Votava, poslanec Parlamentu České republiky

Světlo míru zazářilo v Plané
V úterý 21.prosince přivezla návštěva občanů z rakouského Nussdorfu do Plané Světlo
míru. Po obědě v restauraci na koupališti si hosté prohlédli tachovskou jízdárnu a pak je
čekalo občerstvení na radnici. Hosté tam předali hromadu dárků pro potřebné plánské děti a
pak se již všichni odebrali do kostela sv. Petra a Pavla. Ve zcela zaplněném kostelíku se sešli i
s dalšími hosty z blízkých bavorských městeček a obcí, starosty našich sousedních obcí a
mnoha plánskými občany. Program doplnilo hudební vystoupení českých a bavorských
hudebníků, škoda jen, že nezbyl prostor pro avizované vystoupení učitelů plánské hudební
školy, i když na ně byli připraveni. Na závěr si všichni přítomní popřáli krásné vánoční
svátky, mír a pokoj a ve svých lampičkách, lucerničkách a svíčkách si odnesli domů své
Světlo míru.
Dárky, které hosté přivezli s sebou, byly následující den předány dětem ze sociálně
slabších rodin, dětem v plánském dětském domově a část dostaly i děti v plánských
mateřských školách pro své herny.

Nafukovací hala zahajuje provoz
Léta se v Plané volalo po vyřešení nedostatku tělocvičen. Jsou jen dvě a to jedna
v Základní škole, náměstí Svobody a druhá v Základní škole,Na Valech. To není dostačující
pro školní výuku tělocviku, když školy jsou zde čtyři a není to ani dostatečné pro sportovce ve
volném čase v době, kdy nelze cvičit venku. Kromě toho obě tělocvičny neodpovídají
požadavkům na oficiální rozměry hřišť pro míčové hry. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o
postavení nafukovací haly za školou Na Valech. V září stavba započala a nyní je již hotová.
Původně se předpokládalo, že bude využit stávající asfaltový povrch hřiště. Po
zaměření se ale zjistilo, že je značně nerovný a nevyhovoval jeho spád a proto musel být
položen nový asfaltový povrch. Zároveň byla plocha zvětšena na požadované rozměry. Na
asfaltový povrch byl položen umělý trávník. Trávník je zasypán speciálním křemičitým
pískem tak, že z jeho dvoucentimetrového vlasu vyčnívají 3-4 mm. Pro upevnění haly byly
vybudovány betonové základy. Do těch jsou zachyceny upevňovací kotvy, které drží napínací
lana. Kvůli rozměrům haly musel být částečně přesunut plot kolem hřiště.
Rozměry vnitřního prostoru jsou 44x16,5 m. Hřiště je nalajnováno na 2 volejbalové
kurty, 1 tenisový kurt, hřiště na košíkovou, minifotbal, házenou a florbal. Sportovci si zde
mohou zahrát na zcela jiném povrchu, než jaký je na volejbalovém hřišti u městského
stadiónu. Zde byl položen conipur 2 S.
Vlastní hala se skládá ze šesti vrstev. Vnitřní je nosná, následují 4 tepelně izolační
vrstvy. Poslední vrstva je ochranou spodních vrstev před ultrafialovým zářením. Hala má
obloukový tvar, její výška je 7 m. Vrstvy jsou napínány vnitřním přetlakem, který vytváří
tlakovací ventilátor poháněný elektromotorem. V případě výpadku elektrického proudu
zajišťuje pohon ventilátoru spalovací motor, který automaticky naskočí. V případě, že by
nebyl dodáván tlakový vzduch, hala by postupně klesla v průběhu 30 minut. Vytápění haly je
napojeno na plynové kotle školy. Od nich je vedena horká voda k výměníkům haly. Vzduch

haly se ohřívá při recirkulaci, kterou zajišťuje ventilátor. Při dosažení požadované teploty je
tento recirkulační ventilátor vypínán. Hala je osvětlena zářivkovými tělesy, která jsou
umístěna v řadách po celé délce boků haly a to v ochranném tlakovaném vaku, aby nedošlo
k poškození. V souvislosti s provozem haly budou využívány šatny a hygienická zařízení
v suterénu školy.
Do haly se vchází z budovy školy a to přes 4 m dlouhý a 2 m široký tubus, který
vyrovnává přetlak v hale proti prostoru školy. Tubus je uzavřen z každé strany dveřmi. Po
vstupu ze školy do tubusu je nutno za sebou zavřít dveře a pak teprve otevřít dveře do haly.
Stejně je nutno postupovat při odchodu z haly. Hala má kromě toho nouzový (únikový)
východ.
Celkové náklady na halu činily3,6 mil. Kč. Z toho bylo vynaloženo na stavební práce
(základy, oplocení, příprava plochy, napojení na školu, betonové základy, odvodňovací
systém atd.) 580 tis.Kč , na položení asfaltu 320 tis. Kč, na položení umělého povrchu 610
tis.Kč, na zařízení pro vytápění, osvětlení a další elektrická zařízení (čerpadla, výměníky,
přívody vody, ventilátory atd.) 156 tis.Kč. Vlastní hala stála 1980 tis. Kč.
V dopoledních hodinách bude hala sloužit především všem plánským školám pro
výuku tělocviku. Odpoledne a o víkendech bude sloužit sportovním oddílům. Sportovní
oddíly by měly směřovat své požadavky na využití haly nejlépe v písemné podobě ředitelce
ZŠ Na Valech p. Mgr. Basákové. Na základě požadavků oddílu bude sestaven rozvrh.
V hodinách mimo rozvrh bude hala k dispozici pro veřejnost a to zhruba do 22 hodin. Mgr.
Basáková určí pracovníka, který bude mít provoz haly na starosti.
Na základě rozhodnutí Rady města Planá se bude za využití haly platit 200 Kč za
hodinu. Tato sazba platí pro plánské občany a plánské sportovní oddíly. Pro mimoplánské
bude poplatek vyšší. Všichni samozřejmě musí dodržovat provozní řád haly, především
povinnost přezouvat se do čisté sportovní obuvi. O využití haly je možné zajímat se na
telefonním čísle 374 792492 nebo 736 482059.

Některé nové ceny od 1.1.2005
Zastupitelstvo města Planá schválilo na svém jednání dne 15.12.2004 vyhlášku o
poplatku za komunální odpad, ve které došlo proti původní k výraznému nárůstu ceny za
likvidaci odpadů, až o 24,24%. Na tomto navýšení se podílely celkem tři skutečnosti:
1.

poplatek SFŽP za uložení se na základě zákona zvýšil z 200 na 300 Kč.

2.

od 1.5.2004 se změnila sazba DPH z 5 % na 19 %.

3.
došlo k poklesu celkového vyváženého ročního počtu nádob. Zejména např. 110 l
nádoby v r. 2003 - 201/týd., 451/14denních; r. 2004 - 156/týd., 504/14denních. Také
podnikatelské subjekty přešly přímo ke svozové firmě především z důvodu uplatnění odpočtu
DPH.

Ceny vodného a stočného zůstávají i nadále na úrovni cen r. 2003. Tuto skutečnost
ovlivňuje také fakt, že zatím nedošlo k dohodě o cenách vody předané a převzaté mezi
stávajícími provozovateli. Rada města nesouhlasila s cenami vody z ÚV Svobodka, které
požadoval VaK KV a.s. od 1.5.2003.
Fr.Slabý, místostarosta
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Poplatek za komunální odpad vznikající plátci v objektu umístěném v rekreační
zástavbě a ve stavbách pro individuální rekreaci je ve výši 400 Kč za sezónu (období dubenříjen), a to při četnosti vyprazdňování sběrné nádoby 1x za 14 dní (s objemem 60 l).
Doplňková služba k jednotlivým sazbám za likvidaci zbytkového komunálního
odpadu – jednorázový pytel s potiskem „ODPAD MĚSTA PLANÁ“ za 30,- Kč/ks.

Vývoj cen v Kč za uložení 1 tuny komunálního odpadu na skládce v Černošíně
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Bezpečnost ve městě
Jak známo, pracuje v Plané od léta letošního roku nový strážník Městské policie p. Jiří
Buzek. S předchozím byl rozvázán pracovní poměr výpovědí.
Nový strážník je plánským občanem, což má tu výhodu, že jej občané mohou snáze
kontaktovat a on může v případě nutnosti činit zásahy i mimo svou pracovní dobu.Jeho
pracovní doba je osmihodinová, ale jeho služby nejsou jen v dopoledních a odpoledních
hodinách, ale má i noční služby. Úkolem městského strážníka je dohlížet na dodržování
obecně závazných právních předpisů, zejména na dodržování městských vyhlášek, a přispívat
k ochraně bezpečnosti osob a majetku ve městě. Za tím účelem spolupracuje také s Policií
ČR.
Strážník je vybaven mobilním telefonem, který je současně digitálním fotoaparátem,
aby mohl zdokumentovat přestupky a fotografie archivovat. Jeho telefonní číslo je: 603
334725.Na tomto telefonním čísle mohou občané v případě, že bude nutný jeho zásah,
v reálnou hodinu městského strážníka kontaktovat. Bude-li třeba zásahu v noci, je lépe volat
Policii ČR, která je na rozdíl od městského strážníka v pohotovosti 24 hodin denně. Pro
případ, že by strážník ani Policie ČR nereagovali na výzvu občanů k zásahu, žádám občany,
aby mi tuto záležitost oznámili, abych ji mohl s dotčenými složkami projednat a řešit.
Za účelem zvýšení bezpečnosti vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR již v dřívějších letech
akci „Bezpečná ulice“. Naše město v letošním roce opětovně žádá, aby do ní bylo zapojeno.
Ministerstvo si vybírá z žadatelů podle potřebnosti. Počet obcí, které budou vybrány, je dán
množstvím finančních prostředků, které budou pro tyto účely k dispozici. V rámci akce pak
hradí 90 % nákladů stát, 10 % vybraná obec.
Projekt předpokládá
1.
Centrální pult. Na ten se mohou napojit objekty, u nichž je zájem o zvýšenou
ochranu. Pult je obsluhován 24 hodin denně. Narušení chráněného objektu napojeného na
pult je pultem zaznamenáno, obsluha vyhodnotí situaci a zajistí zásah.
2.
Kamery. Ty sledují vytipovaná místa ve městě a to opět 24 hodin denně, přičemž
záběry jsou přenášeny na televizní obrazovky a zároveň jsou zaznamenávány na magnetická
média. V centru jsou záběry sledovány a vyhodnocovány a opět případně zajištěn zásah.
Kamery jsou opatřeny zařízením pro noční vidění. Je možné je z centra ovládat, to znamená
otáčet je a přibližovat záběry. V Plané se v první fázi předpokládá umístění dvou kamer. Jedna
z nich by měla sledovat náměstí a ulici Dukelských hrdinů, druhá Revoluční ulici a prostor
kolem městského stadiónu.

3.

Přenosová zařízení na měření rychlosti.

Akce „Bezpečná ulice“ předpokládá zapojení nejen Policie ČR, ale i městské policie a plánské
bezpečnostní agentury.

Byli bychom rádi, kdyby se naše město mohlo akce zúčastnit. Žadatelů je ale mnoho a
jak jsem už uvedl, Ministerstvo vnitra ČR z nich samo vybírá.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Termíny svatebních obřadů a výplat sociálních dávek
Rada města Planá schválila termíny svatebních obřadů v roce 2005 takto: 15.ledna,
12.února, 12.března, 16.dubna, 14.května, 11.června, 16.července, 20. srpna, 17.září, 15.října,
12.listopadu a 10.prosince, vždy od 9 do 14 hodin.
Sociální dávky budou vypláceny v těchto termínech: 25.ledna, 22.února, 29.března,
26.dubna, 24.května, 28.června, 26.července, 23.srpna, 27.září, 25.října, 22.listopadu,
20.prosince. Vyplácí se v kanceláři č. 2 na MěÚ Planá vždy od 10.30 do 12 h a od 13.00 do
15.30 h.

Kulturní nabídka
Městské kulturní středisko připravilo na leden 2005:


7.1. abonentní představení ve Velkém divadle v Plzni „Cesta dlouhým dnem do noci“,
odjezd autobusu v 17.15 z Chod. Plané, 17.20 Luční ulice, 17.25 vlakové nádraží, 17.30
autobusové nádraží.


13.1. „Sluníčkové posezení II“ s mistrem Reiki Kateřinou Pokornou. Sál MěKS, začátek
v 18 h, vstupné 30 Kč.


20. a 21.1. Kurs Reiki 1.stupeň, sál MěKS Planá, začátek v 16.00 h, pouze omezený
počet účastníků.

Nabídka jarního předplatného do divadla v Mar. Lázních:


Březen – A.Procházka „Přes přísný zákaz dotýká se sněhu“



Duben – Divadlo Karlín – „Růže z Argentiny“



Květen: Středočeské divadlo Kladno – „Sluha dvou pánů“



Červen – Geraldine Aron – „Můj báječný rozvod“, v hlavní roli Eliška Balzerová

Cena předplatného I.pořadí (přízemí) 680 Kč + doprava, 1.balkón 550 Kč + doprava.
Zájemci, hlaste se co nejdříve na MěKS Planá, telef.č. 374 794223.
Účastníci zájezdu do Národního divadla 4.února 2005 si musí vyzvednout objednané
vstupenky nejpozději do 15. ledna 2005, jinak budou nabídnuty dalším zájemcům.

Dům dětí a mládeže informuje:
(prosinec 2004)


chodba i klubovna DDM byla poslední listopadový pátek obsazena dětmi,které si
přišly za odborného vedení pí.Szabové a Svobodové vyrobit vánoční dekorace.Tentokrát to
nebyly jenom adventní věnce, děti si odnášely také závěsnou dekoraci a hlavně dokázaly, že
mají trpělivost a šikovné ruce.


stává se již tradicí,že si mohou děti v opravdové kuchyni, ve které se na místním
Středním odborném učilišti připravují budoucí kuchaři, zkusit nejen připravit tradiční jídla
patřící k českým Vánocům,ale i prostírání a výzdobu vánoční tabule. Zájem byl větší, než
umožňují prostory a než mohly učitelky vaření pí.Borská a Váchová zvládnout.Ukázalo se, že i
chlapci jsou šikovní (podíleli se na přípravě bramborového salátu), děvčatům se povedly
vánočky a krásně zdobené perníčky. Co se nesnědlo při společném obědě, to si děti odnesly
domů pochlubit se svým maminkám a dát ochutnat ostatním. Děkujeme pí. řed. Kapolkové za
poskytnutí prostorů cvičné kuchyně na SOU Planá.


aby nebyla dětem o vánočních prázdninách dlouhá chvíle a nehleděly jenom na
televizní či počítačovou obrazovku, byla již zveřejněna v minulém Plánském měsíčníku i na
obvyklých místech ve školách a na budově DDM nabídka na volné dny. Začíná již ve čtvrtek
23.12.dopoledním zájezdem do bazénu v Mar.Lázních, pokračuje v pondělí 27.12. turnajem
ve stolním tenisu (s dětmi mohou přijít i rodiče na čtyřhru), v úterý 28.12. tenisovým
turnajem a ve středu v klubových prostorách DDM turnaj šachistů a ve hře Člověče,nezlob
se…


často opakujeme, že program mimoškolní činnosti je závislý na obětavosti a ochotě
dospělých věnovat se dětem. Proto chci při příležitosti ukončení roku poděkovat všem, kteří
se na programu pro děti podílejí. Jsou to především učitelé ZŠ Planá náměstí: pí.Predková
s pí.Šlapákovou vedou keramickou dílnu, pí.Vivodíková je vedoucí výtvarného kroužku a pí
Pelánová divadelní skupiny. P.uč.Brož ze ZŠ Valy se věnuje výpočetní technice a s těmi
menšími mají kroužek hrátky s počítačem. Nejmenší společně s rodiči cvičí pod vedením
pí.Maškové, tenisty trénuje p.Šilhavý, volejbalistky pí.Dlouhá. Mladé rybáře připravuje
p.Krauskopf, adepty střeleckého sportu vede p.Reichel, p.Bartoš má skupinu jak žáků, tak i
dorostenců ve florballu, p.uč.Smrčka vede dixielandový soubor a také si připravuje další
nástupce. Šachistům se věnuje p.Hrbáček, v kroužku stol.tenisu pomáhá p.Bohuněk.
Nejmladší fotbalisty ve fotbalové přípravce vede p.ing.Šatra.
Všem spolupracovníků děkujeme za obětavou práci, přejeme pevné zdraví a radost
z výsledků svých svěřenců.
Při propagaci akce mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu byla zveřejněna různá
informace o začátku programu ze strany DDM (v 17 h, což vycházelo z předchozí domluvy s garantem
akce) a ze strany MěKS ( v 16 h). Prosíme o omluvu této komunikační chyby.
Připravujeme v lednu 2005:


13. pátek od 14.30 v tělocvičně ZŠ nám. Sportovní víceboj v netradičních disciplinách



20. pátek od 14.30 klubovna DDM místní přebor Člověče, nezlob se…(postupová

soutěž)


5.tř.

27. pátek od 14.30 v tělocvičně ZŠ nám. Turnaj ve florballu kateg.2.-3.tř., kateg.4.-

Příležitost pro děti a mládež jak využít část svého volného času
Prostory v přízemí budovy DDM v čp. 51 na náměstí Svobody, které dříve byly pronajímány
ke komerčním účelům, budou od začátku ledna 2005 sloužit v době mimoškolní dětem a mládeži.
Toto rozhodnutí učinila Rada Města Planá po dohodě s vedením ZŠ Planá náměstí, jehož organizační
součástí Dům dětí je.
Vybavení této klubové místnosti umožňuje přístup k počítačovým a klubovým hrám: stolní
fotbal, elektronické šipky, šachy, dáma a čtenářský koutek s časopisy. Pokud to roční doba a počasí
umožní, bude v návaznosti na tuto klubovou místnost přístupný dvorek s možností zahrát si stolní
tenis a streetball.
Zařízení bude mít svého správce a také stanovený provozní řád. Provoz bude zahájen ve
středu 5. ledna 2005 ve 13 h, pak bude přístup umožněn v pondělí až čtvrtek od 13 h do 15 h.
Teprve zájem dětí o tuto nabídku stanoví optimální režim. Plat vedoucímu klubovny by měla
poskytovat škola, pokud na něj dostane prostředky od KÚ Plzeň, a ještě je další možnost požádat o
dotaci na stejný účel. Než bude v této záležitosti jasno, bude vedoucího zatím platit Město Planá ze
svého rozpočtu.

Poděkování
Je konec roku a všichni si jistě užili vánoční pohody. Ráda bych se však vrátila k času
předvánočnímu, kdy mnozí z Vás navštívili v prvních prosincových dnech vánoční prodejní
výstavu. Výstava se konala v přízemí Domu dětí a mládeže. Někteří z vás využili návštěvu ke
koupi vánočních dárků, jiní přišli jen tak načerpat inspiraci nebo si naladit vůni Vánoc. Všem
děkujeme za to, že přišli a tuto pohodu sdíleli s námi. Chtěla bych poděkovat především těm,
kteří se podíleli na přípravě výstavy a věnovali tomu spoustu svého volného času. Všichni
vystavující z řad dospělých darovali ze svého výdělku 10 procent výtvarnému kroužku DDM
při ZŠ nám. Svobody. Tyto peníze budou použity na materiál a na výlohy spojené s výstavou.
Ještě jednou velký dík a přání všeho dobrého v novém roce 2005.
Za výtvarný kroužek Lenka Vivodíková

Inzerát

Nádražní 854 (areál Agroservisu), 348 15 Planá
tel. 374 783 464, 608 841 760
e-mail: info@europlane.info

Od 1.1.2005
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zpracování mezd
Zpracování všech typů daňových přiznání

Zpracování rozpočtů a podkladů pro tvorbu cen
Zpracování předběžných a výsledných kalkulací
Manažerské a finanční účetnictví
Vše zpracovává certifikovaná účetní
certifikát v oboru účetnictví a finance č. 003173.

Inzerát
Café Ruleta bar 22 non- stop!
Zveme Vás na Silvestrovskou párty JAHODY MRAŽENÝ.
Losování a výhry cen!
Planá u M.L., náměstí Svobody 22.
www.plana22.com

Inzerát - Firma JEDE
nabízí volné místo na pozici
PÉČE O KLIENTY V ZÁPADOČESKÉM REGIONU
Požadavky


řidičský průkaz B a určitá zkušenost za volantem



znalost na PC nutná



schopnost samostatné práce



bydliště Planá a okolí

Své nabídky s životopisem zašlete na adresu:
Renata Červinková, nám. Svobody 21, 348 15 Planá, tel. 374 798 404

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
Nabízíme rekvalifikační kurzy – masér, saunér, pedikúra.
Akreditováno MŠMT. Možnost získání živnostenského listu.

Individuální výuka a přístup.
Tel. 602 478 448, 604 238 911.

Inzerát
Prodám byt 1+2 s lodžií v osobním vlastnictví v Tachově-východ. Okamžitě volný.
Cena dohodou. Tel.607 980 331.

Inzerát
Nabídka malířských služeb
Nabízíme malířské služby firmám i fyzickým osobám v rámci odborného výcviku,
které provádějí žáci Odborného učiliště Planá, učeb. oboru malířské práce. Kontakt: p.
Jaroslav Matys, odloučené pracoviště, Jateční ulice, Planá. Telefon: 374 79 3073, 606
916 144.

Inzerát

TACHOV
Nám republiky 116 /mezi ČSOB a TV Satem/
Přeje všem svým klientům všechno nejlepší
v NOVÉM ROCE 2005
Přijďte si vybrat z bohaté nabídky zájezdů zahraničních i tuzemských, pobytových i
poznávacích
Využijte slev za včasný nákup z katalogů CK LÉTO 2005
V příjemném prostředí zastupujeme všechny Vaše oblíbené CK, mj.

Zavolejte nám, abychom Vám ověřili vše potřebné pro Vaši dovolenou.
374 725 630
Na Vaší návštěvu se těší kolektiv
CA TOUR CENTRUM
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