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Zprávy z města
Plánští zastupitelé se po prázdninové přestávce opět sešli ve středu 14.9.2005 na svém
26.jednání. Na programu byly informace o hospodaření města a jím zřízených příspěvkových
i obchodních organizací v 1.pololetí tohoto roku, schváleny byly třetí změny rozpočtu města
na tento rok, obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o školských obvodech základních škol
v Plané. Schválena byla také řada majetkoprávních záležitostí – zastupitelé např. odmítli
nabídku na bezúplatné převzetí kostela ve Vysokém Sedlišti do majetku Města Planá a
schválili záměr prodeje pozemku v Sadové ulici pro výstavbu nákupního centra.
Celé znění usnesení zveřejňujeme zde. Další jednání zastupitelstva by se podle plánu
práce mělo konat 2.11.2005.

2. ročník Plánského desetiboje skončil
Ke dni 20.září 2005 byl ukončen 2.ročník Plánského desetiboje.Zúčastnit se jej mohli
zájemci o aktivní sportování v lehkoatletických disciplínách a byl připraven pro všechny
věkové kategorie pro děti, ženy i muže.
Slavnostní vyhodnocení letošního ročníku a předání věcných cen proběhne v úterý
4.října od 17 hod. v plánském kině. Všichni vyhodnocení dostali pozvánku, ale zvána je i
plánská veřejnost.

Informace pro podnikatele
O zveřejnění následující informace požádal Krajský úřad Plzeňského kraje. Týká se
možnosti získat dotace v rámci grantového schéma „Program pro podporu drobných
podniků a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje“,
kterým se realizuje opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu (SROP). Rada
Plzeňského kraje schválila vyhlášení tohoto programu 16. srpna 2005, výzva k předkládání
žádostí byla zveřejněna 1. září 2005 a žádosti bude možno předkládat do 30. listopadu 2005.
Nevratná finanční pomoc (dotace) ve výši 46% nákladů projektu (až 10 mil. Kč) bude
poskytována podnikatelům s max. 250 zaměstnanci na realizaci investičních projektů
vedoucích k vytvoření nových pracovních míst ve vybraných regionech Plzeňského kraje
(m.j. území okresu Tachov). Podrobnější informace o programu naleznete v příloze, případně
na internetových stránkách Plzeňského kraje http://www.plzensky-kraj.cz/
V prvním kole bylo z celkového rozpočtu ve výši téměř 50 mil. Kč vyčerpáno jen
zhruba 13 mil. Kč. Na další kolo tedy zbývá dostatek prostředků a pravděpodobnost získání
dotace u projektů splňujících kritéria přijatelnosti je vysoká.
Zájemci o bezplatnou konzultaci se mohou obrátit na ing. P.Hofmana a ing.
Z.Doležala,tel. 377 235 379, e-mail: dolezal@bic.cz, hofman@bic.cz.

Město Planá, odbor životního prostředí
Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá u Mariánských Lázní

určeno občanům města Planá
Oznámení o sběru nebezpečné a objemné složky komunálního odpadu a železného
šrotu v Plané
Město Planá oznamuje občanům , že na území města Planá a jeho částí (vesnicích)
bude podruhé v tomto roce proveden mobilní sběr nebezpečné a objemné složky komunálního
odpadu a železného šrotu. Pro tyto účely jsou určena stanoviště pro speciální svozová vozidla
firem s oprávněním ke sběru odpadů (EKODEPON s.r.o.,Černošín, J.Hýsek,výkup
surovin,Planá), kam může každý občan města přinést zdarma tyto druhy odpadů, které nepatří
do popelnic:
vyjeté oleje, olejové filtry, odpadní fridex, nádoby od olejů, barev apod., zbytky
barev,
laků,ředidel,vyřazené
lednice,
mrazáky,
elektronický
odpad
(televizory,rádia,PC), vyřazená léčiva, odpadní zářivky, výbojky, monočlánky,
autobaterie, pneumatiky, umyvadla, klozety, koberce,lina a železný šrot.

V pátek 21.10.2005 proběhne sběr nebezpečné složky (NS) a objemné složky
(VO) komunálního odpadu takto:
Svahy – náves u prodejny potravin

15.00-15.20 hod

(NS+VO)

Vížka – náves

15.05-15.15

Zliv – náves u kapličky

15.25-15.35

(NS+VO)

Boudy – náves u kapličky

15.40-15.50

(NS+VO)

Řešanov – na rozcestí u Havlanů

15.55-16.05

(NS+VO)

Dolní Sedliště – náves stanoviště poj.prod.

16.15-16.25

(NS+VO)

(NS+VO)

Vysoké Sedliště – náves stan.poj.prod.

16.30-16.40

(NS+VO)

Týnec – náves u rybníka

16.45-16.55

(NS+VO)

Otín – náves před domem p.Lišky

17.10-17.35

(NS+VO)

Křínov – náves u zast. autobusů

17.30-17.45

(NS+VO)

Kříženec – na návsi u rybníčka

17.55-18.15

(NS+VO)

V neděli 23.10.2005 proběhne sběr nebezpečné složky (NS) a objemné složky
(VO) komunálního odpadu takto:
Jateční ul.-za prodejnou potravin

08.00-11.30 hod.

(NS+VO)

Fučíkova ul.– proti prodejně potravin

08.10-11.45

(NS+VO)

Pavlovice – Josefova Huť

09.00-09.30

(NS+VO)

Pavlovice – „Ve vilkách“

09.40-09.50

(NS+VO)

Pavlovice- u autobusové zastávky

10.00-10.35

(NS+VO)

Karlín-u autobusové zastávky

12.00-15.00

(NS+VO)

Smetanova ul. – křižovatka se Hřbitovní

14.00-16.30

(NS+VO)

Revoluční ul.– parkoviště u tenis.kurtů

14.15-16.45

(NS+VO)

Bohušova ul.- sídliště

14.30-17.00

(NS+VO)

Železný šrot bude svážen v neděli 23.10.2005 od 9 hod.
Za Město Planá Ing.Svoboda,ved.OŽP, tel.374 752 922

Školské poradenské zařízení na ZŠ Planá, náměstí Svobody
Po řadu let volají základní i střední školy po možnosti získat do týmu pedagogických
odborníků i vlastního psychologa nebo speciálního pedagoga. Důvodem je především prudký
nárůst nejrůznějších výukových a výchovných potíží, často vzrůstající agresivita dětí a
mnohdy i rodičů a v neposlední řadě případy dětské šikany. V minulých letech byl na
několika školách v ČR ověřován – většinou v poloilegálních podmínkách – přínos školních
psychologů pro práci škol.
Od 1.září 2005 Institut pedagogicko – psychologického poradenství ČR v Praze
rozběhl oficiální celoplošný experiment ke zřízení školních poradenských pracovišť na zhruba
stovce škol České republiky. Předpokladem pro zařazení do tohoto projektu bylo úspěšné
splnění náročných podmínek výběrového řízení.
Jsme rádi, že naše základní škola – jako jedna ze tří v Plzeňském kraji – byla do
tohoto projektu, který je financován z fondů EU, zařazena. Od 1.září tedy působí na půdě naší
školy psycholog s letitou praxí v poradenských službách. Vzhledem k tomu, že není
honorován školou, zaujímá u nás roli nezávislého odborníka, jehož hlavním úkolem je
v souladu s metodickým vedením IPPP, kodexem práce psychologů a dle své profesní erudice
vykonávat poradenské a diagnostické činnosti pro žáky, ale i jejich rodiče a vyučující.
Prioritní jsou pochopitelně potřeby žáků. Zajištěna je bezvýhradná diskrétnost a plná
informovanost rodičů, vše na základě souhlasu rodičů.
Práce školního psychologa nemůže suplovat úlohu Pedagogicko-psychologické
poradny, která nadále diagnostikuje a řeší výchovné a vzdělávací obtíže žáků, posuzuje školní
zralost dětí při zahájení školní docházky, doporučuje způsob nápravy vývojových poruch či
navrhuje žáky k integraci. Náplň všech složek výchovného poradenství nově specifikuje
Vyhláška č.72/2005 Sb. Přesto se domnívám, že nově vzniklý institut školního psychologa
v našich podmínkách nabízí velmi zajímavé možnosti pomoci dětem, jejich zákonným
zástupcům i učitelům.
PaedDr. Milan Pfeifer

Blokáda silnice nebude
Koncem roku 1997 byl zprovozněn úsek dálnice D 5 vedoucí z Plzně do Rozvadova.
To mělo jistě velký význam pro dopravu v celém regionu. Pro plánské občany ovšem nastaly
specifické problémy, totiž několikanásobné zvýšení provozu v Nádražní ulici. Co to znamená,
o tom by mohli zejména obyvatelé uvedené ulice dlouho vyprávět. Přitom někdejší koncepce

postupu výstavby dálnice Plzeň-Rozvadov předpokládala, že do jejího zprovoznění bude
zrekonstruována komunikace vedoucí od dálnice k Plané včetně obchvatů obcí. Tehdejší
Okresní úřad v Tachově, referát regionálního rozvoje a výstavby požadoval v územním
rozhodnutí ke stavbě dálnice doložit opatření zajišťující ochranu obyvatel v obcích. Okresní
hygienik tímto podmiňoval svůj souhlas s kolaudací uvedeného dálničního úseku.
Dálnice ovšem byla zprovozněna, aniž byly respektovány původní podmínky
územního rozhodnutí, stanovisko okresního hygienika i zainteresovaných obcí. Před
zprovozněním byla pouze provedena výstavba nové silnice o délce 2,5 km ve směru od
výjezdu z dálnice.
Zástupci dotčených obcí, přes které jezdí auta ve směru k dálnici, vedli řadu jednání
směřujících k přestavbě komunikace vedoucí k dálnici. Já osobně jsem zpracoval písemný
rozbor situace na uvedené komunikaci včetně fotografií nebezpečných míst na celé trase,
především v Plané a rozeslal jsem jej na kompetentní místa.Účelem rozboru bylo jednak
urychlit postup výstavby komunikace a dále změnit pořadí etap výstavby. Obchvat
Plané byl totiž plánován až jako pátá etapa v pořadí. Výsledkem byl přesun plánské etapy
s tím, že s její výstavbou bude započato po dokončení obchvatu Brodu. Podle nově
stanoveného harmonogramu zpracovaného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD)měl
být obchvat Plané dokončen koncem roku 2003. Obchvat Brodu měl být dokončen již v roce
2002. Nový harmonogram se ovšem nerealizoval.
Trasa obchvatu: ve směru od Brodu u kravína povede doprava, dále bude pokračovat
mostem přes údolí Hamerského potoka, obejde průmyslovou zónu a mezi areálem jatek a
čistírnou odpadních vod se napojí na silnici vedoucí z Chebu do Plzně. U jatek bude
vytvořena křižovatka s plzeňskou silnicí a novou komunikací, která bude obsluhovat
průmyslovou zónu. Od sídliště Fučíkova k ulici Jateční bude přes přivaděč postavena lávka
pro pěší a cyklisty s plynulým spádem k Jateční ulici, o délce 180 m a šíři 3 m. Délka nového
obchvatu bude cca 2 km, cena okolo 200 mil. Kč. Cena lávky bude asi 10 mil. Kč.
V uvedené záležitosti probíhala od roku 2000 řada jednání, která jsem vyvolal a
osobně se jich zúčastnil. Šlo o jednání na ministerstvu dopravy a to přímo s ministrem nebo
jeho náměstky. Další jednání probíhala s ŘSD, se Státním fondem dopravní infrastruktury a
s funkcionáři Plzeňského kraje. Po té, kdy se stal poslancem Parlamentu ČR, pomáhal
významně při iniciaci jednání a účastí u jednání pan Josef Švarcbek. Za jeho pomoc mu velmi
děkuji. Při jednáních nám funkcionáři dávali za pravdu, ale posun záležitosti nenastával
z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Nezůstalo ale jen u jednání. Naše město se snažilo i jinak pomoci v celé záležitosti.
Aby nebylo komplikováno územní a stavební řízení pro nevyřešené pozemkové vztahy,
odkoupilo město od vlastnice jeden z pozemků v místě stavby a se ztrátou jej prodalo
Stavbám silnic a dálnic. Majitelka pozemku totiž požadovala vyšší cenu,než jakou mohla
uvedená organizace zaplatit.
V době, kdy se zdálo, že je výstavba obchvatu Plané v nedohlednu, a že veškerá
jednání vedou jen k nesplněným slibům, viděl jsem jediné řešení situace v tom, abychom
nějakým opravdu viditelným způsobem upozornili na neúnosnou dopravní situaci v Nádražní
ulici v Plané. Městské radě jsem tedy přednesl myšlenku blokády provozu v Nádražní ulici.
Městská rada s tímto souhlasila. Blokáda měla být krátkodobá, ale opakovaná, doprovázená
plakáty s transparenty. Občané Plané by na ni byli včas upozorněni a byli by vyzváni k účasti
a podpoře. Věřím, že by ji rádi s ohledem na situaci podpořili. Byli by samozřejmě přizváni
zástupci televizí a tisku. Situace se ale naštěstí nyní změnila a tak blokáda není potřebná a
doufáme, že její potřeba již nenastane.

Při posledním jednání se Státním fondem dopravní infrastruktury dne 6.9.t.r. bylo
řečeno, že byl dán pokyn ŘSD, aby urychleně připravilo výběrové řízení na firmu, která bude
stavbu realizovat s tím, že firma by měla být vybrána do konce roku. Důležité také je, že do
státního rozpočtu pro rok 2006 byly navrženy finanční prostředky na stavbu (samozřejmě, že
státní rozpočet ještě musí být schválen poslanci). Pokud vše bude probíhat podle současné
koncepce, bude stavba zahájena na jaře 2006 a obchvat bude dokončen v r. 2007. Pokud by se
ale záležitost vyvíjela jinak, předpokládám, že by k blokádě silnice došlo.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Desáté výročí HHS
Čtenářům Plánského měsíčníku si dovolím připomenout , že v roce 1995 se zrodila
myšlenka na vybudování Hornického muzea v Plané. Abychom mohli tuto myšlenku-plán
realizovat, bylo nutné založit občanské sdružení - Hornicko-historický spolek ( HHS ). Za
těchto deset let odvedlo tvrdé členské jádro HHS obrovský kus práce na vybudování muzea,
na jeho údržbě, rozvoji a průvodcovské službě. Hrubým odhadem jde o desetitisíce
bezplatně odpracovaných hodin. Touto číselnou bilancí odpracovaných hodin se nechceme
nijak chlubit, ale jde především o to, aby si neinformované osoby mohly učinit jasnější
představu o tom, co to znamená vybudovat muzeum a později zajišťovat jeho provoz.
Za uplynulých deset let jsme nejenom vybudovali muzeum, ale zorganizovali 8
Hornických slavností a účastnili se celé řady hornických akcí u nás doma a v sousedním
Německu.
Při tomto připomenutí desátého výročí založení HHS nutno připomenout, že bychom
toto velké dílo nemohli realizovat bez stabilní podpory ze strany vedení města Plané a bez
podpory od řady našich sponzorů .
Mnoho občanů Plané si již mohlo prohlédnout naší poslední velkou akci, kterou byla
přístavba nového výstavního sálu. Dodavatelská cena této stavby ( dle projekčních kalkulací )
je cca 1 milion Kč. Na tuto stavbu jsme od města Planá dostali investiční příspěvek 200 000
Kč. Plzeňský kraj přidělil 100 000 Kč. Materiální - slevy, technická a finanční pomoc od
sponzorů cca 180 000 Kč . HHS do této stavby vložil přes 80 000 Kč ( vybrané vstupné za
jednu a čtvrt sezóny) + vlastní bezplatnou práci v hodnotě 400 000 Kč.
Sponzorskou podporou, za kterou jsme velmi vděčni, nám pomohli nejenom plánští
občané, ale i osoby, které nejsou z Plané a dokonce nemají ani nic společného s uranem, ba
ani hornictvím. Poděkování z řad plánských sponzorů si zaslouží paní Květa Vilímová,
pánové ing. Zdeněk Majer, Gustav Holý, Daniel Holý, ing. Michal Hruška, Martin Mašek.
Poděkování za systematickou technickou pomoc si zaslouží vedoucí Technických
služeb města Planá pan Vladimír Manda a řada jeho pracovníků. Do této kategorie
poděkování patří též pomoc a ochota pracovníků z prodejny stavebnin VONEX. Bezplatnou
brigádnickou směnu si na stavbě odpracovali též pánové Josef Matějovský - tesař a pan Bořík
Vácha st. – zámečník.
Na samostatný článek by vydala informace o získávání peněz na vybavení výstavního
sálu nábytkem (výstavní skříně, pulty, poličky… ) a o vystavených exponátech.
Na závěr tohoto stručného připomenutí desátého výročí založení Hornickohistorického spolku a jeho práce si pro neinformované dovolím uvést, že za výstavbu nového
výstavního objektu a jeho expozici obdržel náš spolek cenu Českého Permona – v kategorii
Největší počin roku, která se uděluje v rámci celostátní akce Setkání hornických měst a obcí.
Jan Teplík – předseda HHS

Dům dětí a mládeže informuje
- během měsíce září probíhal zápis do kroužků pravidelné zájmové
činnosti.Zveřejněná nabídka je v současné době ještě doplněna, zájemci si proto mohou
vybrat z 19 kroužků.
Vedoucí jsou z řad externích pracovníků (3 pracují bez nároku na odměnu), některé
útvary vedou učitelé (5 vedoucích je ze ZŠ náměstí Svobody,1 ze ZŠ Valy). Zájem ze strany
dětí je různý: kroužek tenisu, keramiky, výtvarný mají kapacitu naplněnou, u některých je
možné počty doplnit: šachy (čtvrtek od 17 hod.na DDM), přípravka kopaná (pondělí a středa
od 15.30 na hřišti), přípravka nohejbal (pondělí od 15 hod.na kurtech u sokolovny), modelář
(ve středu od 15.30 na DDM). Stávající nabídku ještě doplňujeme o další dva kroužky:
literárně dramatický pro děti 7.a vyšších ročníků (pondělí od 15 hod. na DDM) a
kroužek výpočetní technika (čtvrtek od 15 hod.v učebně ZŠ nám.). Přihlášky a další
informace na DDM.
- klubovna a dvorek pro spontánní odpolední činnost rozšiřuje nabídku využití
volného času. Během prázdnin byl instalován kuželník (hra už má svoje rekordmany) a za
finančního přispění Krajského úřadu Plzeň byly zakoupeny 2 výkonnější počítače. Prostory
jsou volně přístupné od pondělí do čtvrtka od 13 do 15.30 hod.
- děkujeme za bezplatně provedenou drobnou údržbu p.Laurenčíkovi a p.Příšovskému.
Připravujeme v měsíci říjnu:
26. středa den podzimních
činností…/upřesnění ve třídách/

prázdnin

vyplněný

sportem

a

zajímavou

29. sobota ve 14 hod.v KINĚ - pohádkové představení Princezna z Kladrubského
mlýna v provedení amatérského divadelního souboru z Kladrub. Podrobnosti budou uvedeny
na plakátech.

Kam budeme jezdit za pár let ?
Josef Vachuda o konci živé muziky
Jezdím s železnou pravidelností na takřka všechny koncerty, festivaly a hudební
vystoupení, které se tady na Tachovsku konají. V posledních letech ale lidí ubývá. Pamatuji
festival, kde ještě před pár lety bylo lidí na stovky. Na ten samý festival jsem přijel letos a
s hrůzou jsem zjistil, že v publiku sedí jen kapely a stánkaři. Kouknu na plakát a zjistil jsem,
že těmi kapelami to opravdu není. Jedna formace lepší než druhá. Skončilo to celé tak, že
hlavní pořadatelka prostě z dalších ročníků couvla. Skončil tak festival, na který jsem jezdil
snad pět let. Skončil na nezájmu lidí, posluchačů, bez kterých se prostě festival neobejde.
Tak si říkám, proč lidi nechodí. Jsou raději doma, a sledují rádoby herce v seriálech
nulové kvality, nebo nuly v ještě horších reality show ? Vstupné na koncert se dnes pohybuje
do jedné stovky. Výjimkou jsou velké hvězdy, ale ani dvě stovky za Kollerband se mi nezdají
hodně. Přitom na něj přišlo pouhých 250 návštěvníků. V zákulisí jsme se se spoustou lidí
shodli na tom, že to byl koncert roku a rozhodně neopakovatelný zážitek. Po tomto finančním
průšvihu už si těžko někdo troufne na něco podobného.
Nevěřím ani tomu, že by bylo koncertů opravdu tolik, že už hosty nelákají. Jak tomu
bude za rok, si už vůbec netroufám předvídat. Letos jsem už tolikrát viděl pořadatele s hlavou
v dlaních, až mě mrazilo v zádech Přitom jde o kulturu, která nás dělá lidmi, poskytuje nám
tolik potřebnou svobodu a osvobození od běžného života. Je to ta pravá reality show a

můžeme si ji prožít jak na pódiu, tak pod ním. Ať už jde o divadlo, folk, rock, nebo i tolik
zatracované techno. Pokud zůstaneme u televize, stanou se z nás tupé ovce s logem
nejmenované televize.

Kulturní nabídka
Kulturní středisko připravilo na měsíc říjen 2005:


21.10. Zájezd do divadla v Mar. Lázních na abonentní představení „Rád to někdo
horké ?“ Hrají herci Západočeského divadla v Chebu. Odjezd autobusu : 18.40 vlakové
nádraží, 18.50 autobusové nádraží, 18.55 Luční ul., 19.00 Chodová Planá


27.10. Slavnostní večer u příležitosti 87. výročí založení Československé
republiky. K událostem promluví starosta města ing. K. Vrzala a ředitelka Okresního archívu
v Tachově PhDr. Markéta Novotná. Slavnost bude pokračovat koncertem „Nové komorní
harmonie z Plzně“. Na závěr slavnosti bude odpálen ohňostroj na prostranství před kinem.
Kino Planá - začátek slavnosti v 19.00 hod., ohňostroj ve 20.00 hod.


28.10. Abonentní představení ve VD J.K.Tyla v Plzni „Hry o Marii.“ Odjezd autobusu :
17.15 Chodová Planá, 17.20 Luční ul.,17.25 vlakové nádraží, 17.30 autobusové nádraží

Další informace MěKS :


V týdnu od 10.-16. října 2005 bude v sále MěKS Planá k vidění výstava unikátního
ručně vyřezávaného Betlému pana Václava Peška.

Otevřena bude : po - pá

9.00-11.00

14.00-16.30

so - ne 14.00-16.00


MěKS Planá a Sportovní střelecký klub ostrostřelců z Plané připravují výstavu
historických i současných střeleckých zbraní v sále MěKS Planá. Výstava bude veřejnosti
zpřístupněna v sobotu a v neděli 22. - 23.10.2005 vždy od 9.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod.
V neděli v 16.00 hod. bude výstava spojena s besedou o historii Sportovního střeleckého
klubu v Plané.


Ve vstupních prostorách MěKS budou vystaveny motokrosové závodní stroje p. R.
Bárty z Plané.


Nabídka předplatného do Divadla J.K.Tyla v Plzni na únor - prosinec 2006 (páteční
představení)

Muž z La Manchy (KD)
Jak je důležité míti Filipa (KD)
Trubadúr (VD)
Král Lear (VD)
muzikál (KD)
Rusalka (VD)
činohra (KD)

Cena předplatného (8 představení) činí Kč 710, nutno zaplatit do 5. prosince 2005. Za
dopravu do divadla bude vybíráno až v měsíci únoru a březnu 2006. Přihlášky přijímá MKS
Planá do konce října 2005.

Znáte svůj kraj - Český les?
Žijeme v Českém lese. I když to někomu připadá samozřejmé, seznamujeme se stále
víc a hlouběji s prostředím, ve kterém jsme se narodili, kde pracujeme, nebo vychováváme
svoje děti. Český les je jedním z nejkrásnějších míst v naší republice. Táhne se od
Všerubského průsmyku po Dyleňský les v délce osmdesát dva kilometrů podél hranice
s Německem. Dodnes si uchovává krajinný půvab, místy i hodně opuštěný a tajemný ráz.
Zdejším obyvatelům odjakživa slunce zapadalo každodenně nad hradbou hraničních hor. Celá
oblast je poseta nádhernými památkami, návštěvník se může toulat krajem od jednoho zámku
nebo hradu k druhému, navštěvovat města a těšit se z klenotů architektury a výtvarného
umění. Nejznamenitější hodnotou našeho kraje je však právě to, co se skrývá v jeho názvu les. V letošním roce byl Český les vyhlášen Chráněnou krajinnou oblastí. Při této příležitosti
vyšla v nakladatelství BASET výjimečná kniha, popisující podrobně přírodu, dějiny, kulturu,
obyvatelstvo, památky, města a městečka celé této naší oblasti. Kniha má téměř devět set
stran a obsahuje podrobně všechny důležité informace. Neměla by chybět v knihovně žádné
rodiny, která chce pěstovat lásku k rodnému kraji.
Informace pro případné zájemce: knihu si lze objednat na adrese Nakladatelství
BASET,
Plovdivská 3400,143 00 Praha 4,tel.: 244 402 706-7, fax: 244 402 706,
e-mail: baset@ok.cz, www.baset.cz
běžná cena 1.380 Kč, cena u nakladatele 1.200 Kč + dárek DVD o Českém lese
(poštovné a balné zdarma).
ANOTACE:
Jedinečná encyklopedie z pera odborníků - geologů, geografů, botaniků, zoologů,
etnografů, historiků a dalších, která mapuje celý region Českého lesa. Vychází v roce založení
Chráněné krajinné oblasti Český les. Navazuje na encyklopedii „Šumava-příroda, historie,
život“, první svazek ediční řady Krajina a lidé/Naše pohoří nakladatelství Baset. Rozsah: 880
stran, 2700 barevných fotografií, tabulky, grafy, mapy, 300 dobových fotografií a kreseb.
Formát 225x315mm, cena 1 380,-Kč.
Ve čtvrtek 6.října proběhne v Muzeu Českého lesa v Tachově pro zvané účastníky
křest knihy. Přítomni budou autoři i příznivci knihy.
Těm, které nabídka knihy zaujala, nabízíme možnost knihu si prohlédnout v kanceláři
tajemnice MěÚ p. Mertlové.

Inzerát
VO L N É

M Í ST O

Firma JEDE-Nápojová ambulance, zastoupení pro ZČ region,
hledá ženu nebo muže na pozici

„PÉČE O ZÁKAZNÍKA“
Podmínky:
řidičský průkaz, bydliště Planá a okolí
Požadavky:
schopnost samostatné práce, schopnost komunikace, zkušenost s PC: EXCEL, Word,
ochota sebevzdělávání
Nabídka:
zaškolení a uvedení do problematiky, zajímavá a samostatná práce, dobré platové
podmínky
Své nabídky včetně životopisu, případně i fotografie, zašlete co nejdříve na adresu:
Renata Červinková-A.R.C., nám. Svobody 21, 348 15 Planá

„22“
je paragraf trestního zákona, který upravuje započítání vazby nebo trestu.
Dvaadvacítka
je ale především herna a bar v Plané, kde vazba a trest nehrozí, ale navíc se tu ještě
odměňuje !!!
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, 777 655 706, naproti kinu

Inzerát
Prodám atraktivní stavební pozemek v obci Drmoul – 3 km od Mar. Lázní, o výměře
940 m2. Veškeré inženýrské sítě v místě. Krásné prostředí ve vilové zástavbě poblíž
sportovního areálu. Na pozemku menší rybníček cca 50 m2 s průtokem vody z potoka.
Kontakt: 736 725 127.

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, 608 305 970

Inzerát
PRODEJ SKLENÍKŮ
Jediný prodejce montovaných skleníků v západních Čechách, za nejnižší ceny – již od
7.100 Kč. Po dohodě zajistíme montáž skleníku na místě. SKLENÁŘSTVÍ VÁCLAV
HOKEŠ,
Trstěnice u Mar. Lázní, tel.354 671 206, 602 420 513. e-mail: hokes@centrum.cz

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
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
Autobazar MAGIC-CARS
-

komisní prodej bez parkovného !!!

-

bezplatná inzerce Vašeho vozu na internetu

-

prodej vozidel za hotové i na splátky

-

profinancování Vašeho vozidla

-

prodej protiúčtem

-

sjednání zákonného i havarijního pojištění
Dále nabízíme :

-

pneuservis osobních i nákladních vozidel

-

prodej starších náhradních dílů VW

-

prodej nových náhradních dílů všech značek

-

prodej a montáž tažných zařízení
+ zásilková služba po celé ČR

-

půjčovna vleků, osobních i dodávkových vozidel
Kde nás najdete ?
MAGIC-CARS s.r.o., Zámecká 183, 348 15 Planá (u Mar. Lázní)

Tel : 374 798 268, 374 798 348, 776 798 268, 374 798 437

Inzerát
Navštivte cestovní agenturu, která se nachází v pojišťovací kanceláři Marie
Kostohryzové, nám. Svobody 11, Planá. Zprostředkuje Vám jakoukoli zimní i letní
dovolenou, získáte zde i informace o stavebním spoření - úvěry, penzijním připojištění,
pojištění domácností, staveb, odpovědnosti z výkonu povolání, životním pojištění, v akci
povinné ručení s kreditní kartou 20 000,- Kč - GENERALI pojišťovna
Tel : 374 794 207, 374 794 137, mobil: 603 112 724, 603 925 247

Inzerát
Pronajmu byt 60 m2 s vlastním plynovým topením v Plané ve středu náměstí. Tel :
603 112 724.

Inzerát
Restaurace na nám. Svobody 41 oznamuje zahájení činnosti a zve občany
k příjemnému posezení. Nabízíme kromě rybích i jiné speciality. Otevřeno máme denně od 11
do 23 hodin. Objednávky lze vyřizovat i telefonicky na čísle : 374 798 862

Inzerát
Pizzeria Bernardo se přestěhovala do nových prostor - ulice Dukelských hrdinů 98,
Planá (pod Sport - Bumerangem). Nabídka pizz, minutek, salátů, těstovin je stále stejná (a
telefon také - 607 227 372). To vše Vám přivezeme.

Inzerát
Nově otevřená kancelář v Plané, Dukel. hrdinů 102 nabízí veškeré finanční služby –
bankovního i nebankovního rázu, realitní služby a služby cestovní agentury. Telefon 606
332 905, 736 644 757.
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