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Zprávy z města
Ve středu 2.února se sešlo na svém 21.jednání Zastupitelstvo města Planá. Hlavním
bodem programu byl návrh rozpočtu města na rok 2005 a výhled hospodaření města na
období 2005 – 2007. Projednána byla také řada majetkoprávních záležitostí. Z jednání také
vyplynul úkol pro Radu města Planá – prověřit, zda je možné vydat obecně závaznou
vyhlášku, která by upravovala používání pyrotechniky na území města a dále navrhnout
způsob, jak by se daly odstranit dvojí platby za popelnice (např. když v obvodu města občan
v jednom objektu bydlí a druhý užívá jen rekreačně apod.). Plné znění usnesení uvádíme zde.
Další jednání zastupitelstva se bude konat 9.března.

Velikonoční výstava
Žáci domova mládeže při SOU v Plané zvou všechny občany Plané na tradiční
prodejní Velikonoční výstavu, která se koná ve dnech od 21. - 23.3.2005 v
přízemních
prostorách
MěÚ
v
Plané.
Prodejní
doba:
Po:
21.3.2005
9
17
hod.
Út:
22.3.2005
9
17
hod.
St: 23.3.2005 9 - 12 hod.
Jiří Popelka

Ples Červeného kříže
Český červený kříž a dobrovolní dárci krve zvou širokou veřejnost na PLES. Koná
se v pátek 4.března 2005 od 20 hodin ve společenském sále kina Mže v Tachově. Hraje
skupina Express Line. Zajištěna tombola, kulturní program, slosovatelné vstupenky. Vstupné
dobrovolné. Informace na tel.č. 374 722 134, 725 047 018.

Nezapomeňte na poplatky
V pokladně městského úřadu ve 2.patře je možné až do konce března platit poplatky
za psy a nájemné z městských pozemků za rok 2005. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas
nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit
včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek.

Prodej pytlů na komunální odpad
byl zahájen (v kanceláři č. 3 v přízemí MěÚ).

Burza knih
Oznamujeme občanům, že burza knih se uskuteční ve dnech 22.-24.dubna 2005
v budově MěÚ Planá, 1.patro, místnost č. 13. Zájemci, připravte si knihy k prodeji. Bližší
informace můžete získat na tel.č. 374 750 516. Připomínáme, že v prodeji budou za velmi
výhodné ceny i nové knihy z knihkupectví Mar. Lázně.
Výjimečně bude též nabízena k prodeji běžecká výzbroj ze zásob školy (lyže, hůlky,
boty…).
SOU Planá

Informace pro dárce krve
Odběry krve budou probíhat každý týden od ledna do června 2005 a od září do
prosince 2005. V červenci a srpnu je přestávka. Odběry se konají každé pracovní úterý od 8
do 11.30 h. Odběrovým místem je sídlo OS ČČK Tachov, ostatní odběrová místa byla
zrušena. Dárci mohou přijít k odběru bez pozvánky, pořadí dárců je určeno jejich příchodem
k odběru.
Transfúzní stanice Plzeň a zaměstnanci OS ČČK Tachov děkují všem dárcům za
pochopení a zachování přízně.

Poplatky za nafukovací halu
Rada města schválila na svém jednání dne 26.1.2005 ceny za jednu hodinu užívání
nafukovací haly u ZŠ Na Valech. Plánské oddíly s dlouhodobou smlouvou budou platit 200
Kč, právnické osoby 300 Kč a jednotlivci za jednorázové užívání 250 Kč.

Přijďte na maškarní
Sportklub TJ Slavoj Chodová Planá pořádá v sobotu 5. března 2005 od 20 hodin
v kulturním domě v Chodové Plané „Maškarní ples“. K tanci a poslechu hraje skupina
Galaxie, budou vyhlášeny nejlepší masky jednotlivců a skupin. Vstupné: masky 20 Kč, ostatní
70 Kč. Srdečně zvou pořadatelé.

Nabídka dietního stravování
Školní jídelna při ZŠ nám. Svobody nabízí možnost dietního stravování pro žáky.
Tento požadavek je třeba projednat s vedoucí ŠJ p. Hasalovou. Dietní stravování pak
vyžaduje úzkou spolupráci s rodiči. Způsob dietního stravování je v minulosti již úspěšně
vyzkoušen. Tato nabídka je příspěvkem pro další zkvalitnění stravování žáků.
A.Hasalová

Programy na podporu podnikání
Na úřední desce MěÚ Planá je zveřejněna výzva Krajského úřadu Plzeňského kraje
k předkládání žádostí o dotace v rámci Programu pro podporu drobných podniků a malých a
středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje. Program je určen pro drobné,
malé a střední podnikatele, kteří mají uzavřené účetnictví minimálně za uplynulá 3 účetní
období. Nevratná dotace ve výši 46 % nákladů projektu je určena na podporu převážně

investičních projektů (např. nákup strojů) zaměřených na rozšiřování výroby a zavádění
nových výrobků a služeb a vedoucích k vytvoření nových pracovních míst. Podporované
obory: zpracovatelský průmysl (též drobná výroba a opravy), stavebnictví, opravy
motorových vozidel, činnosti v oblasti výpočetní techniky, výzkum a vývoj, technické
zkoušky a analýzy.

Svaz tělesně postižených hodnotí a plánuje
Každý počátek roku se vyznačuje hodnocením roku právě uplynulého a nejinak je
tomu i v naší místní organizaci STP. Výbor již činnost i hospodaření vyhodnotil a výsledky
předloží členské schůzi, která se bude konat v pátek 1.dubna 2005 v jídelně SOU Planá.
Naše organizace, která má 160 členů, se může pochlubit řadou aktivit, které pomáhají
lépe snášet nemoci i vysoký věk. V roce 2004 jsme kromě poradenské činnosti zajistili pro
členy permanentní vstupenky do bazénu v Tachově a řadu rekondičních pobytů. K oblíbeným
zájezdům do divadla a za poznáním naší vlasti i turistikou přibyly naučné nedělní procházky
po našem městě a okolí.
V osvědčených akcích chceme pokračovat i v letošním roce. Permanentky do bazénu
se členům postupně předávají a přijímají se i přihlášky na květnové rekondice, i když jejich
počet bude letos omezen. Vycházky plánujeme nejen po Plané, ale i do Brodu či Výškova a
Tachova a se zahájením čekáme jen na jarní počasí. Velké plány máme i na delší výlety.Rádi
bychom navštívili nový pavilón indonéské džungle v ZOO Praha, ale i Průhonice, Šumavu a
jižní Čechy. Nechceme zapomenout ani na oblíbené návštěvy divadel.
V uplynulém roce jsme převážnou část nákladů na autobusovou dopravu hradili
z příspěvku z rozpočtu Města Planá. Doufáme, že na nás nezapomenou ani v roce letošním, za
což předem děkujeme.
O.Seemannová

Výroční zpráva
o poskytování informací podle zák. č. 106/99 Sb. za rok 2004

Upozornění soukromě hospodařícím rolníkům
Vstupem České republiky do Evropské unie, tj. dnem 1. 5. 2004, nabyl účinnosti
zákon č. 85/2004 Sb., který mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
Dle přechodných ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., čl. II jsou osoby provozující ke
dni účinnosti tohoto zákona zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém
podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb., považovány za zemědělského
podnikatele, pokud se ve lhůtě do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona zaevidují na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
To znamená, že se zaevidují nejpozději do 1. 5. 2005 dle § 2f zákona č. 252/1997 Sb.,
na Obecním živnostenském úřadě v Tachově, pracoviště T. G. Masaryka 1326. K zaevidování
zemědělského podnikatele je nutno doložit výpis z rejstříku trestůne starší než 3 měsíce
a osvědčení soukromě hospodařícího rolníka. Tento úkon nepodléhá správnímu poplatku.

Osvědčení vydaná dle zákona č.105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve
znění z.č. 219/1991 Sb., a zákona č. 455/1991 Sb., platí 5 let ode dne účinnosti tohoto
zákona (tj. do 1. 5. 2009), pak zanikají.
Pokud se tyto osoby ve stanovené roční lhůtě, tj. do 1. 5. 2005, nezaevidují a budou-li
chtít býti zemědělskými podnikateli i po tomto datu, budou muset navíc uhradit správní
poplatek ve výši 1. 000,- Kč, doložit odbornou způsobilost a bezúhonnost jako nově
vznikající podnikatelský subjekt.

Budeme k vytápění potřebovat biomasu?
Jak známo, v plánské kotelně v současné době fungují 2 uhelné kotle, každý o výkonu
1,6 MW a jeden plynový o výkonu 2 MW. Plynový kotel neběží pravidelně, ale slouží jako
záloha pro případ nadprůměrného chladu nebo pro případ poruchy některého z uhelných
kotlů.
Uhelné kotle byly v roce 1998 upravovány, aby zdejší kotelna svými emisemi
nepřesáhla limity stanovené příslušnou vyhláškou. V současné době je třeba znovu zvažovat
perspektivy způsobu vytápění města a to proto, že instalované uhelné kotle mají svou
životnost vyčerpánu, dosluhují a také náhradní díly lze jen těžko shánět.
Nabízejí se různá řešení. Bylo by možné nakoupit nové uhelné kotle nebo další kotle
plynové. U těchto paliv je ale třeba předpokládat zvyšování cen a to i skokové v souvislosti se
změnami politické situace (dodávky plynu ze zahraničí). Lze také předpokládat neustálé
zvyšování spotřební daně (zejména u uhlí), také vznikají nežádoucí exhalace, které se musí
zachycovat pomocí nákladných zařízení. I z těchto důvodů je vhodné zvažovat využití
obnovitelných zdrojů energie. Jejich využití je podporováno Evropskou unií a náš stát
poskytuje na projekty v této oblasti významné finanční dotace.
Jak z pojmu vyplývá, obnovitelnými zdroji energie jsou takové zdroje, které se mohou
neustále obnovovat. Jedná se především o tak zvanou biomasu, kterou může být obilná
sláma,řepková sláma, kůra, dřevní štěpky, nebo speciální šťovíky a rychle rostoucí dřeviny
(např. vrba a topol). Obnovitelné zdroje se mohou získat jako vedlejší produkt výroby,
například z dřevozpracujících nebo zemědělských podniků, případně mohou být přímo
vyráběny (vysazování rychle rostoucích dřevin).
Vytápění za využití obnovitelných zdrojů energie je výhodné z různých důvodů.
Především jde o šetrnější způsob z hlediska ochrany životního prostředí. I spalováním
obnovitelných zdrojů energie se vypouští do ovzduší kysličník uhličitý, současně však při
jejich pěstování je kysličník uhličitý opět při fotosyntéze spotřebován. Další výhodou je, že
palivo může být získáno přímo v regionu a nemusí být dováženo ze vzdálených lokalit. S tím
se pojí také vytváření nových pracovních příležitostí pro občany v regionu, rovněž finanční
prostředky vynakládané na nákup paliva zůstávají v regionu. Při využití obnovitelných zdrojů
lze také předpokládat pouze postupné inflační zvyšování cen zdrojů a nikoliv náhlé skokové
zvyšování.
Naše město již přistoupilo k přípravě vytápění z uvedených zdrojů. K tomu je třeba
vytipovat nejvhodnější druh paliva. U nás je možno využít obilnou nebo řepkovou slámu,
dřevní štěpky z okolních lesů. Je také možno uvažovat o využití odpadu výroby firmy
STORA ENZO TIMBER, spol. s r. o., která má přebytek kůry.
Aby město mohlo získat státní dotaci, musí především nechat zpracovat studii
proveditelnosti a energetický audit. Dále musí nechat zpracovat dokumentaci pro územní

řízení a požádat o územní rozhodnutí. Zpracovaná žádost se všemi podklady se předkládá
Státnímu fondu životního prostředí.
Samozřejmě, že žádost bude podána jen tehdy, když bude zjištěno, že jsou splněny
zvažované podmínky.
Předpokládáme, že poskytnutá dotace by činila minimálně 50 % investice. Kromě toho
bude možno požádat o dotace z evropských zdrojů a také o bezúročnou půjčku od státu.
Město již začalo činit příslušné kroky v naznačeném směru. Především nechalo
zpracovat energetický audit. Z rozpočtu města bylo na přípravu zatím vyčleněno 410 000 Kč.
Náklady na realizaci projektu jsou přibližně odhadovány na 30 - 40 mil Kč. Je tedy jasné, že
projekt může být realizován jen tehdy, získá-li naše město státní dotaci. Jak již bylo uvedeno,
pokryjí dotace jen část investice. Zbytek peněz může být pokryt úvěrem, a to z větší části
bezúročným, zčásti úročným. Jedním ze zdrojů prostředků ke splácení úvěru může být
„prodej limitu exhalací.“ Jde o to, že pro každý subjekt produkující do ovzduší exhalace, je
stanoven maximální limit těchto exhalací, a jestliže některý subjekt vyprodukuje exhalací
méně, může svůj limit přenechat jinému subjektu, za což dostane zaplaceno.
Byli bychom rádi, kdyby se změna vytápění realizovala již v letních měsících roku
2006. Letní období je vhodné pro realizaci změny proto, že se netopí a kotle se využívají
pouze pro ohřev vody.
Aby byl termín zvládnut, musí být splněno, jak už bylo uvedeno, mnoho podmínek,
především získání státní dotace. Pokud dotace nebude získána do roku 2006, budeme žádost
obnovovat.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Setkání Planých
Myšlenka uspořádat setkání občanů obcí s názvem Planá se už v minulosti ve městě
objevila. Není to něco zcela nového. Víme, že se například pořádalo setkání obcí s názvem
Týnec.
Při takovém setkání může být zajímavé poznat, jak žijí jiní „Plaňáci“ a změřit s nimi
síly třeba při nějaké sportovní soutěži.
Dříve, než jsme stačili tuto myšlenku realizovat, ujal se iniciativy pan Přibys ze
Sokolova a dopisem mne vyzval, aby naše město takovou akci uspořádalo. S nápadem jsem
souhlasil.
Podle atlasu ČR existuje 7 obcí s názvem Planá. Kromě našeho města je to Chodová
Planá, Planá nad Lužnicí, Horní Planá, Planá u Českých Budějovic, Planá nad Mží a Planá na
Příbramsku. Největší z nich je naše město. Právě z tohoto důvodu by ono mělo být prvním
pořadatelem setkání.
Program by mohl být např. zahájen slavnostním průvodem zástupců obcí, pak by
mohlo následovat představení obcí s prezentací toho, čím je ta která obec zajímavá. Následně
by mohlo být uspořádáno sportovní utkání např. ve fotbale a večer bychom se mohli pobavit
při posezení s hudbou. Samozřejmě bychom také měli zástupcům ostatních obcí naši Planou
ukázat.
Kdo z občanů by měl námět na program takového setkání, může mi jej sdělit písemně
nebo osobně na radnici.
Ing. K. Vrzala, starosta

Kulturní nabídka
Městské kulturní středisko nabízí v březnu 2005:


6.března, neděle, 18 h, kino Planá – Benefiční koncert na pomoc postiženým
v jihovýchodní Asii. Vystoupí Dixieland Planá pod vedením p. Bedřicha Smrčky. Celým
večerem bude provázet známý cestovatel ing. Petr Bořil, který pořad doplní diapozitivy
z postižené oblasti. Vstupné dobrovolné. Celý výtěžek ze vstupného bude předán
prostřednictvím Města Planá na účet charitativní organizace ADRA.


9.března, středa – První abonentní představení v divadle v Mar. Lázních. A.
Procházka – Přes přísný zákaz dotýká se sněhu – hrají herci Divadla J.K.Tyla Plzeň. Odjezd
autobusu: 18.40 nádraží ČD, 18.50 autobus. nádraží, 18.55 Luční ul.


18.března, pátek, abonentní představení v Divadle J.K.Tyla Plzeň – opera L. Janáčka
„Příhody lišky Bystroušky“. Odjezd autobusu: 17.15 Ch. Planá, 17.20 Luční ul., 17.25 nádraží
ČD, 17.30 autobus. nádraží.


19.března, sobota – Josefský večer se skupinou Patrola a dalšími hosty. Sál MěKS,
začátek ve 20 h. Vstupné 70 Kč. Občerstvení zajištěno. Přijďte strávit příjemný večer!!


MěKS Planá připravuje zájezd na nejslavnější světový muzikál CATS (Kočky), který se
stal nejdéle hraným muzikálem na newyorské Broadwayi i v Londýně, kde se hrál 21 let.
V hlavních rolích vystoupí Iveta Blanarovičová a Daniela Šinkorová. Předpokládaný termín
zájezdu duben nebo květen 2005 (sobotní nebo nedělní představení). Cena vstupenky 450 Kč
+ 250 Kč doprava. Zájemci, hlaste se co nejdříve na MěKS Planá, tel. 374 794 223, mobil 603
788 954.

Už si mohou říkat prvňáčci
Právě probíhá správní řízení, kterým ředitel školy oficiálně rozhoduje o přijetí všech
42 dětí, které přišly k zápisu na ZŠ Planá, nám. Svobody dne 1. února tohoto roku. Nesmělé
pohledy,ostýchavé hlasy i slzičky strachu zmizely, jakmile malí adepti spatřili na zdi vláček
plný zvířátek. Dovádění na pohybovém stanovišti zahnalo poslední zbytky trémy. Většinu
chlapců nadchly počítače umístěné v každé učebně, děvčatům se zase líbila plyšová zvířátka
v relaxačním koutku. Budoucí prvňáčci byli opravdu šikovní. Někteří ještě doladí správnou
výslovnost a důležitá etapa jejich života může začít. Přejeme jim hodně úspěchů, jejich
rodičům hodně trpělivosti a v září nashledanou.
1. st. ZŠ Planá, nám. Svobody

AUTOKLUB Planá
V lednu loňského roku byl u Autoklubu ČR zaregistrován AUTOKLUB PLANÁ. Ve
své činnosti se chceme věnovat ve sportovní činnosti automobilovému sportu, tuningovým
srazům, caravaningu a všeobecnému motorismu.
V automobilovém sportu se jezdec Kryštof Seemann věnuje rallyecrossu a jezdec Petr
Bělohlávek závodům automobilů do vrchů (r. 2003 účast na 5 závodech - umístění 1x2., 1x3.,
1x5. a 1x nedojetí, v r. 2004 1x1. a 1x2. místo).
V letošním roce hodláme uspořádat dva tuningové srazy automobilů s doprovodným
programem (závod automobilů ve sprintu, vyhodnocení nejlépe upraveného automobilu,
soutěž o nejlepší audioaparaturu atd.) na letišti Kříženec.

„Tuningový sraz Planá I“ se podle plánu bude konat od 10. do 12. června a
„Tuningový sraz Planá II“ se uskuteční ve dnech 26. až 28. srpna.
V roce 2005 se zapojí náš autoklub aktivně do caravaningu v rámci AČR s cílem
získat zkušenosti v této oblasti. V budoucnu máme zájem uspořádat ročně jeden sraz caravanů
v našem městě, popřípadě v jeho okolí, jehož cílem bude mj. seznamovat se s krásami a
zajímavostmi našeho regionu.
V oblasti všeobecného motorismu se chceme podílet na zvyšování bezpečnosti
silničního provozu pořádáním jízd zručností, školení pravidel silničního provozu a pomáhat
dle možnosti invalidním řidičům.
JUDr. Josef Bělohlávek, předseda Autoklubu Planá v AČR

A přece se opět tančilo
Chřipková epidemie se nám pokusila překazit 7. ročník již tradičního Kantorského
bálu. Nepodařilo se jí to. Přes veškerá úskalí se i tento rok ples vydařil.
Celý večer se odehrával v duchu rčení, že všechno zlé je k něčemu dobré. Menší počet
návštěvníků znamenal více místa na parketu pro velkorysé taneční kreace, klasické
předtančení se sice nekonalo, ale o to více byli přítomní překvapeni šikovností dětí
z Dětského domova v Plané, které nám velmi operativně vypomohly, a kterým tímto ještě
jednou děkujeme. Spoustu krásných cen si v tombole rozdělilo méně hostů, kteří však v zájmu
boje s nakažlivými viry zase více vypili, a tak bylo pořádně veselo.
Nesmíme zapomínat, že tuto pravidelnou charitativní akci můžeme organizovat jen
díky darům od sponzorů, kterým tímto též moc děkujeme. Příjmy z celé akce budou opět
využity ve prospěch žáků naší školy.
ZŠ Planá, nám. Svobody

Dům dětí a mládeže informuje (únor 2005)


v klubovně pro volný čas dětí a mládeže v budově DDM je každý den po vyučování
hodně zájemců, nejvíce o stolní fotbal, šipky a počítač s přístupem k informacím na
internetu.V měsíci březnu připravujeme ligu ve stolním fotbalu jako dlouhodobou soutěž,
přihlášky přijímá v prvním týdnu března na klubovně p.Šilhavý.


mladší žáci 6.a 7.tříd ZŠ nám.,členové kroužku florbalu získali za účasti 8 družstev
v hale v Bezdružicích titul okresního přeborníka a krásný pohár, když v základní skupině
porazili ZŠ Mánesova Stříbro, Gymnasium Stříbro a remizovali se ZŠ Zárečná Tachov a ve
finále zvítězili nad TŠ Kladruby. Planá nastřílela soupeřům 13 branek a obdržela pouze 2
branky. Družstvo vedl a koučoval Borek Bartoš,vedoucí kroužku.


do konce škol.roku zbývají ještě čtyři měsíce, do některých kroužků se mohou zájemci
přihlásit na DDM každý den po vyučování do 15 hod.

Co nabídneme dětem o jarních prázdninách (14.-18.3.)


pondělí 14.3. od 9 h v tělocvičně ZŠ nám.turnaj ve florbalu, od 14 h bude otevřena
klubovna v budově DDM


úterý 15.3. od 9 h v tělocvičně a aule ZŠ nám.turnaj v tenisu a stol.tenisu, od 14 h
volně přístupná klubovna v přízemí DDM



středa 16.3. od 9 h na klubovnách v budově DDM klubové hry: šachy, dáma, člověče
stolní fotbal,šipky


čtvrtek 17.3. od 9 h v tělocvičně ZŠ nám.turnaj v malé kopané s líným míčem, od 14 h
přístupná klubovna v přízemí DDM

Co nabídneme o velikonočních prázdninách (od 24.3.)


čtvrtek 24.3. od 9 h v budově DDM pracovní dílna „malované Velikonoce“ (informace
o tom, co si děti k práci přinesou, včas zveřejníme)


pátek 25.3. od 9 h v aule ZŠ nám.velikonoční turnaj ve stolním tenisu ve stejnou dobu
bude přístupná klubovna v budově DDM

Co nabídneme dětem o hlavních prázdninách (červenec-srpen):


11.7 – 15.7.2005 příměstský tábor pro děti 4.-5.tříd (cyklovýlety,soutěže,plavání).
Podmínkou funkční kolo, přilba. Cena 300 Kč zahrnuje obědy, vstupné, příp.cestné při výletu
vlakem, odměny do soutěží. Přihlášky na DDM.


18.7. – 22.7.2005 nabízí tenisový oddíl při TJ Sokol pro začátečníky tenisový kurs,
výuku povedou pracovníci DDM při ZŠ Planá nám. Cena 400.-Kč. Přihlášky na DDM p.Šilhavý,
pondělí-čtvrtek od 13 do 15 h.


22.7. –31.7.2005 pro děti, které docházejí do výtvarného kroužku pí.uč.Vivodíkové
letní výtvarné soustředění ve Svojšíně. Cena 2.200.-Kč zahrnuje ubytování, celodenní
stravování, materiál na výtvarné práce, jízdné,odměny do soutěží. Předběžné přihlášky do
15.dubna přijímá vedoucí kroužku p. Vivodíková.


15.8. - 19.8.2005 příměstský tábor pro děti 2.-3.tříd : výlety do okolí pěšky, vlakem,
soutěže, koupání. Cena 300 Kč zahrnuje obědy, vstupné, cestovné, odměny. Přihlášky na
DDM.

Školní kolo recitace
Téměř třicet recitátorů, čtyři maminky, dokonce jeden tatínek a spravedlivá porota.
Tak to je sešlost, kterou jste mohli potkat ve středu 19.ledna odpoledne na 1.stupni naší školy.
V příjemné atmosféře tu probíhalo školní kolo v recitaci. Své recitátorské umění porovnávali
ti, kteří byli nejlepší v třídních kolech. Každý přednesl jednu báseň nebo prózu. Porota neměla
jednoduchý úkol, protože děti si připravily moc pěkné básničky a snažili se opravdu všichni.
Proto si každý zasloužil malou sladkost a pochvalný list. Ti, kteří měli nejvíce bodů, si
odnášeli keramický výrobek.
Posledním úkolem poroty bylo vybrat děti do okresního kola, které se bude konat
10.března v Tachově. Kdo tedy postupuje? Za 2.-3.třídy Pavlínka Kudrová a Verunka Černá.
4.-5.třídy bude reprezentovat Martin Liška a Dana Bostlová. Všem děkujeme a postupujícím
blahopřejeme.

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
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
Advokátní kancelář – Mgr. Simona Turková zahájila poskytování právních služeb a
porad na adrese Tachov, nám. Republiky 86. Kontakt: 374 720 595.

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

Inzerát
Kadeřnictví – pánské, dětské, Jana Svěchotová, Planá, nám. Svobody 10 (ALPOS).
Pondělí až pátek 9-12 a 13-17 h, sobota na objednávku. Tel.: 604 429796.

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 6710206, 602 420 513, e-mail:
hokes@centrum.cz

Inzerát
Zveme Vás do nově otevřeného STREET BARU – ROCK CLUB v ulici na Valech
118, Planá, 50 m za obchodním domem. Otevřeno Ne-Čt 16 až 23 h, Pá-So 16 až 03 h.
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