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Zprávy z města
Plánské zastupitelstvo se sešlo na svém 22.jednání dne 9.3.2005. Na programu byly
informace o hospodaření příspěvkových organizací města- škol v roce 2004, majetkoprávní
záležitosti a byly schváleny podmínky pro výstavu inženýrských sítí a prodeje pozemků pro
rodinné domky v lokalitě Planá-sever (napravo od hřbitova). Usnesení uvádíme na tomto
odkazu. Další jednání zastupitelstva se bude konat 20.4.2005.

Pozvání na Pístov
V neděli 24. dubna 2005 v 10.00 h pořádá Český svaz bojovníků za svobodu za pomoci
dalších organizací a za účasti delegace antifašistů ze SRN - Aue/Schwarzenbergu při
příležitosti 60. výročí ukončení II. sv. války pietní manifestaci na Pístově.
Sejdeme se u památníku obětí nacismu, pochodů smrti a války. Autobus zajištěn, odjezd z
Plané v 9.20 hod. Těšíme se na hojnou účast všech, komu zejména dnes není lhostejná
minulost a s ní spojená budoucnost.
Připomínáme, že trasy Plánské padesátky letos vedou přes Pístov. U památníku
dostane každý pochodník letáček s historií památníku a příležitostné razítko.

Plánská „50“
Klub českých turistů při TJ Sokol Planá a Cykloklub Planá zve na 33.ročník pochodu
„Plánská „50“. Koná se v sobotu 23.dubna 2005. Opět jsou připraveny trasy na 5, 10, 15, 25,
35, 50 km a cyklotrasy 35 a 50 km. Start pochodu je od Základní školy Na Valech. Od 7.30
do 9 h startují trasy 25, 35 a 50 km, od 8 do 12 h ostatní trasy. Trasy pochodu jsou směrovány
severně od Plané. Na všech trasách bude možnost zakoupit si malé občerstvení. Pro každého
bude v cíli připraven diplomek a malý suvenýr. Žádáme všechny účastníky pochodu, aby se
v přírodě chovali tiše, nezkracovali si trasy mimo vyznačené cesty a neodhazovali odpadky.
Kontakt: Karel Kašpar, tel. 374 623 805, 777 910 101, e-mail: karel.kaspar@centrum.cz

Zápis do MŠ
První týden v dubnu, t.j. od 4.4.2005 do 8.4.2005 proběhne současně v obou
mateřských školách zápis dětí. Rodiče si mohou svou mateřskou školu vybrat a v uvedeném
týdnu si ji se svými ratolestmi prohlédnout. Moc se na Vaše děti těšíme. Přineste s sebou
rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.
N. Kvasničková

Nabídka bytu k prodeji
Město Planá nabízí k prodeji volný byt v domě čp. 302 v Plzeňské ulici v Plané. Jedná
se o byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v prvním nadzemním podlaží (přízemí). Celková výměra bytu je

61,50 m2 ( kuchyně 19,94, pokoj 29,41, WC v mezipatře 1,48, sklep 7,67 a 3,00). Podíl na
společných částech domu čp. 302 a pozemku st.p.č. 663 je 1998/10000. Cena bytu podle
znaleckého posudku z roku 1996 je 158.570,- Kč.
Žádosti o prodej bytu s nabídkou kupní ceny a způsobu její splatnosti je možno podat
v podatelně Městského úřadu Planá na náměstí Svobody čp. 1, kancelář č. 16, druhé poschodí,
v zalepené obálce označené textem „byt č. 302/2 – NABÍDKA“.
Lhůta pro předložení žádostí o prodej bytu s nabídkou kupní ceny a způsobu její
splatnosti je nejpozději do 18.4.2005 do 16.00 hodin.
Obálky s žádostmi budou otevřeny a předložené nabídky vyhodnoceny na 23. zasedání
Zastupitelstva Města Planá dne 20.4.2005, podle čl. III. odst. 3 zásad Města Planá pro prodej
bytů ze dne 11.4.1995 v platném znění.
Zájemci o koupi bytu se mohou zúčastnit jeho prohlídky dne 6.4.2005 v 15.30 hodin.
Informace : Jiří Baron, kancelář č. 8/22 1. poschodí MěÚ, telefon 374 752 921

Čáp si pospíšil
Bez ohledu na panující zimu přiletěl čáp na hnízdo na bývalé mincovně již 6.března.
Asi byl dost překvapen, že je všude jen sníh a led a potrava tudíž v nedohlednu. Na cestu do
teplejších krajin už neměl dost sil a hnízdní pud jej nutil už na hnízdě zůstat. Bez možnosti
najít si potravu by asi nezůstal naživu dlouho. Naštěstí jej lidé nenechali na holičkách a
rozhodli se mu pomoci. P. Bobál z tachovské stanice pro záchranu handicapovaných
živočichů mu za pomoci tachovských hasičů dopravil do hnízda potravu, která by mu měla
pomoci přežít nepříznivé klimatické období. Všem, kteří se na akci podíleli, patří poděkování.

Krátce k historii památníku v Pístově
Jeden z mnohých pochodů smrti na konci II. sv. války vyšel dne 13. dubna 1945 z
Lengenfeldu a Zwickau. Bylo na něj vyhnáno 1450 mužů a 150 žen. Jejich řady rychle řídly.
Skupina z koncentračního tábora Lengenfeld, ve které bylo na počátku osm set vězňů, se
ztenčila postupem doby na pouhých dvě stě vězňů, z toho bylo asi 27 Čechů.
Když 21.dubna došla kolona na silnici mezi Martinovem a Holubínem nedaleko od
Mariánských Lázní, byla omylem napadena střelbou amerického hloubkového letce. Na místě
bylo usmrceno 16 vězňů, mnoho jich bylo zraněno. Všichni ranění, místo ošetření a pomoci,
byli doprovodem SS surově a nemilosrdně povražděni. Němečtí obyvatelé z nedalekého
Pístova je večer odvezli na čtyřech vozech. Místo na hřbitově v Pístově je však zahrabali do
jámy v lese, asi 100 m od hřbitova.
Místo nebylo nijak označeno.
V březnu roku 1946 byla provedena exhumace, která ukázala, že v masovém hrobu bylo 66
obětí z Polska, SSSR, Itálie, Belgie, Jugoslávie, Maďarska, ČSR a Německa. Tyto oběti byly
uloženy do rakví a pochovány důstojně na hřbitově. V roce 1950 k nim přibyly ostatky 2
anglických letců, zavražděných fanatickými Němci z Dolního Kramolína po seskoku
padákem
z
hořícího
letadla.
Pod pístovskou mohylou odpočívá 68 obětí fašismu z celé Evropy. Památník byl postaven v
roce
1965.
Také mnoho dalších míst je zkropeno krví zavražděných antifašistů. Na okresu Tachov je ve
třech velkých památnících a na 15 hřbitovech pochováno 980 obětí nacismu z celé Evropy.
Na tyto oběti nezapomínáme.
Český svaz bojovníků za svobodu - organizace Planá

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 poprvé 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 8.4.2005 proběhne sběr nebezpečné složky (NS) a objemné složky (VO)
komunálního odpadu takto:
Svahy – náves u prodejny potravin
Vížka – náves

15.00-15.20 hod
15.05-15.15

(NS+VO)
(NS+VO)

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)

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 10.4.2005 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 10.4.2005 od 9 hod.
Za Město Planá Ing. Svoboda,ved.OŽP, tel.374 752 922

Planá a tsunami
Co způsobila po Vánocích přírodní katastrofa v zemích kolem Indického oceánu, to je
všem známo. Proto také lidé přispívali na různá k tomu určená konta, posílali dárcovské SMS
a podobně.
Na Městský úřad v Plané přišel plánský občan p. Jakub Svoboda s myšlenkou
uspořádání benefičního koncertu. Koncert se uskutečnil dne 6. března. Vystoupil na něm
Plánský dixieland pod vedením pana Bedřicha Smrčky a také Junior Dixieland Mariánské
Lázně, v jehož řadách hrají i plánské děti. Program zahájila zajímavá přednáška Ing. Petra
Bořila o zemích jihovýchodní Asie před pohromou doprovázená promítáním diapozitivů.
Jsem rád, že se dostavilo značné množství občanů, kteří poskytli finanční dary na
pomoc postiženým oblastem. Celkem bylo vybráno 6 050 Kč. Peníze byly odeslány na konto
ADRA.
Kromě dobrého pocitu z poskytnuté pomoci postiženým zažili účastníci i velmi
příjemný večer. Plánský dixieland je již známý. V Plané měl svá vystoupení a lze si
poslechnout i jeho CD. Na koncertě jsme měli možnost si po čase vyslechnout známé skladby
v provedení, které mnohé z nás nadchlo. Obdivuhodné bylo i nadšení hudebníků, s jakým
hráli. V Junior dixielandu jsme mohli vidět budoucí dobré konkurenty Plánského dixielandu
nebo jejich budoucí kolegy. I oni hráli dobře a s velkým nasazením.
Chtěl bych poděkovat všem aktérům večera včetně zvukaře pana Pavla Čengeryho za
hezký program a v neposlední řadě všem občanům, kteří se akce zúčastnili a poskytli finanční
příspěvek na pomoc obětem katastrofy.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Bude v Plané Central-park?
Městský stadion s přilehlým hřištěm na míčové hry, tenisové kurty a hřiště
nohejbalistů tvoří jakési sportovní centrum Plané. V okolí se nacházejí zelené plochy - místy
upravené, místy zarostlé nálety. Až bude realizována další zástavba oblasti Planá - sever,
stane se celý uvedený prostor včetně městského rybníka centrem Plané, resp. možno říci jejím
odpočinkovým a sportovním centrem. V této souvislosti malá odbočka: v oblasti Planá -sever
za stávající zástavbou rodinných domků se připravuje v první fázi plocha o rozloze 5,5 ha s až
80 stavebními parcelami pro výstavbu rodinných domků.

Z pochopitelných důvodů je více než vhodné uvedené sportovní a odpočinkové
centrum zkultivovat.
Proto byl prostor od kruhového objezdu mezi hřbitovem a městskými stodolami, před
domem s pečovatelskou službou, okolí sportovních ploch a městského rybníka včetně
stávající zeleně zmapován, bylo provedeno geometrické zaměření včetně zaměření stromů.
Ing. Dufek, zahradní architekt z Mariánských Lázní zpracoval studii na úpravu této oblasti.
Studie nepředstavuje pochopitelně ještě definitivní řešení. Budou se k ní vyjadřovat ještě
vodohospodářské orgány, rybáři a další. Posléze bude zpracován konečný projekt.
Realizace se bude provádět postupně. V první fázi budou odstraňovány náletové a
další dřeviny určené k likvidaci. S tím by se mělo začít již v letošním roce. Počítá se s novou
výsadbou zeleně, vytvořením odpočinkových míst. Vedle stávajících chodníků se počítá
s úpravou dalších cestiček ( většinou pískových) a to především v trasách, které byly
„vyšlapány“. Bude tak respektován obvyklý směr chůze občanů.
V horní části prostoru (mezi hřbitovem a stadionem) budou ponechány hodnotné
stromy, odstraněna náletová zeleň, upraveny plochy, provedeno nové zatravnění a výsadba
dalších stromů a keřů, upraveny nové pěšiny, umístěny lavičky.
Oblast mezi stadionem a rybníkem bude rovněž upravena. Protože zde není prakticky
žádná hodnotná vzrostlá zeleň, výsadba bude náročnější.
Počítá se i s úpravou dalších prostor kolem domu s pečovatelskou službou - výsadbou
ovocných stromů, pergolou, posezením u ohniště s grilem.
Voda z potoka, který přitéká od koupaliště, by měla být vedena jednak novým
korytem do oblasti mokřiny nad stadionem a jednak rourami v původní trase. V oblasti
mokřiny by měla být vytvořena malá odpočinková vodní plocha a vedle ní posezení (jiné
využití mokřiny není prakticky možné). Zemina vybagrovaná při vytváření odpočinkové
vodní plochy by měla být pro zpestření terénu navršena vedle. Na vzniklou vyvýšeninu by
mohla být umístěna skluzavka eventuálně prolézačka, v zimě by na ní mohli ti nejmenší
sáňkovat. Z nové vodní plochy by měla voda odtékat směrem k domu s pečovatelskou
službou a okolo stadionu do rybníka, přičemž mezi oválem stadionu a míčovým hřištěm by
byla zatrubněna.
Se zajímavým odpočinkovým místem studie počítá při hrázi městského rybníka
v místech nového vtoku potoka. Studie vychází z poznání, že lidé rádi odpočívají u vody.
Potok tedy v tomto místě povede esteticky upraveným korytem s kameny a ozdobnými
rostlinami. Okolo budou umístěny lavičky, vysázeny stromy a bude zde zbudováno dětské
hřiště s prolézačkami a pískovištěm, samozřejmě od vody oddělené zídkou či plotem kvůli
ochraně dětí před pádem do vody. Aby lidé měli lepší kontakt s vodní plochou rybníka, bude
v uvedeném místě upraven přístup k němu, to znamená odbagrováním zeminy snížen a
zešikmen břeh.
Břehy rybníka budou také nově osázeny. Protože vycházková trasa vede především po
jeho severní straně, mělo by i zde být vytvořeno odpočinkové místo s lavičkami, upravena
stávající zeleň a dosázena nová.
Realizace úpravy bude samozřejmě finančně velmi náročná. Půjde především o
výsadbu několika stovek vzrostlých stromů, když každý stojí více než 10 000 Kč. Proto se
bude město snažit získat dotaci z evropských fondů.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Bavariabohemiakultura?
Zajímá vás, co se skrývá pod tímto výrazem skrývá? V jiné podobě vypadá
takto:www.bbkult.net. Jedná se o internetové stránky, které společně provozují Plzeňský kraj
a sousední německý region Horní Falc. Je důsledně dvojjazyčný v češtině a němčině a nabízí
široký rozsah informací o kulturním životě, kulturním bohatství a kulturních snahách na obou
stranách bavorsko-české hranice. Tématické okruhy: kulturní adresy (kulturní projekty,
kulturní zařízení, partneři kultury, umělci, umělecká řemesla, hudba, pamětihodnosti, další
vzdělávání), kalendář (vybrané termíny akcí), partnerství (partnerské projekty, partnerství
obcí, škol a ostatní), místopis (větší obce v Plzeňském kraji a v Horní Falci) a diskusní fórum.
Pořadatelé kulturních akcí se registrují v bbkult.net on-line. Před zveřejněním na stránkách se
informace redakčně zpracují a přeloží.

Statistické šetření
Městský úřad v Plané obdržel informaci z krajského pracoviště Českého statistického
úřadu v Plzni týkající se probíhajícího šetření o rekreačních a služebních cestách našich
občanů v tuzemsku a zahraničí. Počítačem bylo náhodně vybráno 7 bytů. Jejich majitelé
budou osloveni tazatelem ČSÚ, který bude šetření provádět a to opakovaně v každém
čtvrtletí. Touto informací chceme na žádost ČSÚ potvrdit regulérnost šetření. Přesto bude na
místě v případě, že budete mezi těmi, které tazatel osloví, ověřit si jeho důvěryhodnost podle
služebního průkazu, který je povinen i bez požádání předložit.
M.Mertlová

Pozvánka na „pálení čarodějnic“
Tak, jak už se v Plané stalo letitou tradicí, i letos 30.dubna proběhne na plánském
koupališti „pálení čarodějnic“. Organizátory této akce jsou MěKS Planá, DDM Planá a
pracovníci plánského koupaliště. Jako vždy bude připravena hranice, na které, až se setmí,
bude „plánská čarodějnice“ upálena.
Program začne již v 19 h pro malé začínající čarodějnice, které určitě rády předvedou
své nové módní kreace. Nejhezčí z těchto malých čarodějniček budou odměněny drobnými
dárky. S přibývající tmou přiletí na košťatech starší čarodějnice, které se již teď na své
vystoupení důkladně připravují v Domě dětí a mládeže pod vedením p. Staňka. Po zapálení
hranice a upálení čarodějnice bude program pokračovat pro dospělé návštěvníky zábavou za
doprovodu hudební skupiny Classic z Tachova, která bude hrát k tanci a poslechu až do
půlnoci. Celým večerem bude provázet známý a oblíbený moderátor Rádia Egrensis David
Petřík. Občerstvení bude jako vždy zajištěno, takže Vám nic nebrání přijít se pobavit na
plánské koupaliště. Srdečně zvou všichni pořadatelé!

Kulturní nabídka
Městské kulturní středisko připravilo na duben 2005:
8.4. zájezd do Komorního divadla v Plzni na abonentní představení operety
„FERDINAND“- Odjezd autobusu: 18.15 Ch. Planá, 18.20 Luční ul., 18.25 nádraží ČD,
18.30 AN.

15.4. zájezd na abonentní představení do divadla v Mar. Lázních na představení
operety Járy Beneše „Růže z Argentiny“. Odjezd autobusu: 18.40 nádraží ČD, 18.50 AN,
18.55 Luční ul.
30.4. pálení čarodějnic, koupaliště Planá, začátek v 19 h, vstupné děti do 15 let
zdarma, dospělí 40 Kč. Hraje hudební skupina Classic Tachov.
Další informace:
26.dubna hostuje v Divadle v Mar. Lázních Divadlo Sklep Praha s představením
nazvaným Besídka roku 2005. Celé představení je prokládáno písničkami z dílny autorů
Divadla Sklep za doprovodu živé kapely. Účinkují: Tomáš Hanák, Jiří Burda, Lenka
Vychodilová, Tereza Kučerová, Barbara Trojanová a další. Vstupenky je nutno objednat
nejpozději do 10.dubna.
Dále je možné doobjednat si vstupenky na abonentní představení „Sluha dvou pánů“
do Divadla v Mar. Lázních v provedení herců Divadla z Kladna. Představení se koná
v pondělí 2.května, doprava bude zajištěna.
Divadlo Járy Cimrmana Praha se představí v Divadle v Mar. Lázních 27.května 2005
divadelní hrou „AKT“.
Vstupenky na všechna představení si lze objednat na MěKS Planá, tel.374 794 223
nebo 603 788 954.
V.Soušková

Letní tábor
V letošním školním roce se již po sedmé uskuteční mezinárodní setkání našich žáků se
žáky ze SRN. O prázdninách přivítáme naše přátele u nás a to v rekreačním středisku
„Vlaštovka“ v těsné blízkosti Plas. Náplň celého týdne je velmi pestrá: výlety do okolí,
sportovní klání, společenské hry i výtvarné dílny. Máš-li chuť, pojeď s námi. Přihlášku si
vyzvedni u paní Basákové, ZŠ Na Valech, Planá.

Planá a kino - povídání první
V minulém roce na Vánoce slavilo kino v našem městě pětačtyřicáté narozeniny.
V roce 1959 se totiž přestěhovalo ze sálu od MEDVĚDA. Nové širokoúhlé kino bylo
postaveno díky nadšení občanů Plané, ale především za pomoci vojáků Pohraniční stráže.
Podle nich se také kino pojmenovalo. Premiérovým filmem byl nový film Karla Kachyni Král
Šumavy. V průběhu let se mnohé v kině změnilo. Přesto by bylo zajímavé zavzpomínat na
některé lidi, kteří psali filmovou historii v Plané.
Prvním vedoucím kina byl kantor pan František Svatek, který se odstěhoval do Plzně a
po něm převzal vedení kina druhý František, pan Zdvořák. Někteří z nás starších rádi
vzpomínáme na Františka Zdvořáka, který byl vynikajícím pedagogem, ale především
laskavým a dobrým člověkem. Jeho hodiny byly naplněny úžasnou atmosférou. Byl
zaníceným vypravěčem a uměl si získat pozornost. Jeho dokonalému daru – UMĚT
PŘESVĚDČIT - by se měl dnes učit každý nový kantor. Ono bylo také normální, že se učitelé
v obcích i městech stávali nositeli kultury. Proto také pan František Zdvořák nastoupil do
plánského kina ve věku, kdy mnozí jiní již uvažovali o zaslouženém odpočinku. Svou roli
chápal velmi odpovědně a já si myslím, že to ani jinak neuměl. V kině byl všude. V pokladně,
předsálí, kabině, ale i kotelně. Všude s každým promluvil, kontroloval, jak jsou zaměstnanci

připraveni a běžnému divákovi se zdálo, že promítání bez pana „vedoucího kina Františka
ZDVOŘÁKA“ nemůže nikdy začít. Byl pro mne i ostatní, kteří jsme ho znali, jakýmsi panem
PONREPEM. (O něm bylo známo, že v počátcích české kinematografie, ve svém kinu
v Praze vždy vyšel před plátno, uklonil se a po přivítání diváků se mohlo začít promítat.
Později si nechal svůj výstup natočit na filmový pás a v případě nepřítomnosti se jeho uvítání
promítalo na plátno stařičkého BIOGRAFU.)
Pan Zdvořák také pokaždé (těsně před promítáním) vešel do sálu, kde od ovládací
skřínky zazvonil do kabiny a mávnutím ruky dal pokyn k zahájení představení. Pochopitelně,
že by promítači začali i bez tohoto pokynu, ale tento způsob byl krásně PONREPOVSKÝ.
Později, v sedmdesátých a osmdesátých letech jsme ho mohli vidět na pravidelné cestě
na svou zahrádku, kde trávil zasloužené chvíle odpočinku. Pochopitelně, že zase prací.
Zemřel v osmdesáti pěti letech a naše kino si od ledna letošního roku připomíná tohoto muže,
pana „PONREPA“, změnou názvu kina na PLÁNSKÝ BIOGRAF, který tak trochu připomíná
slávu kinosálů, které měli lidé rádi. Takže i se vzpomínkou na jednoho z prvních vedoucích
kina se promítači často dívají do sálu a čekají na známé zamávání…
Jiří Kalaš

Příspěvky z městského rozpočtu
Každoročně je v městském rozpočtu vyčleněna značná částka na příspěvky, kterými
město podporuje především sportovní, ale i zájmovou činnost organizací i jednotlivců. Aby
žadatelé o příspěvek přesně věděli, jak mají při podání žádosti o příspěvek postupovat, přijala
rada „zásady“. Součástí „zásad“ jsou i schválené tiskopisy žádostí a vyúčtování příspěvku.
Platí již pro letošní rok a tak i ti žadatelé, kteří již žádost podali „postaru“, ji museli
přepracovat. O konkrétních částkách pro jednotlivé žadatele bude zastupitelstvo rozhodovat
na svém dubnovém jednání. Zásady zveřejníme v některém z dalších čísel PM.

Dům dětí a mládeže informuje
(březen 2005)
- dětský maškarní karneval byl opět hojně navštíven,hlavně dětmi v zajímavých
maskách (těch „v civilu“bylo velmi málo). Zajímavý program proložený kouzly připravil p.
Burda z Karlových Varů. Za organizační pomoc a výběr nejlepších masek děkujeme členkám
Dámského klubu pí. Neubergové a pí Konrádové, pí Hričková zajišťovala dětem občerstvení
a zároveň se postarala o úklid prostorů. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o zdařilý průběh.
- začátkem měsíce byla vyhlášena „liga“ve stolním fotbalu a šipkách v klubovně pro
spontánní činnost. Vzhledem k uzávěrce Měsíčníku máme pouze průběžné výsledky:nejlépe
si vedou Vilém Pešta a Václav Popelka ve stolním fotbalu a Michalové Šulák a Bohinský
v šipkách. Průměrně se v tomto měsíci zatím vystřídalo denně 16 dětí. Při příznivém počasí
bude nabídka rozšířena o činnost na dvorku:stolní tenis a streetbal.
- ve dnech jarních prázdnin si mohly děti,které pobývaly v Plané, vybrat ze zveřejněné
nabídky. Ve florbalovém turnaji bojovala o prvenství 4 družstva. Nejlépe si vedlo družstvo ve
složení Marek Chmiel, Tomáš Sykal, Martin Zeman a Vlad. Svoboda. Nejvíce branek
v turnaji nastřílel Ondra Ťupa a Roman Horák. Stolní tenis vyhrál Martin Zeman, v tenise
skupinu A vyhrála Lucka Zemanová, skupinu B Julie Kordíková. Největší zájem byl o první
halový turnaj žáků v kopané, který se mohl uskutečnit díky pochopení pí.ředitelky ZŠ Valy
Jany Basákové. 27 účastníků bylo losem rozděleno do pěti družstev, vítězem se stalo družstvo

ve složení kapitán Martin Švehla, Jar.Lejsek, Václav Popelka a Tomáš Holboj. Mezi chlapci
hrála také dívka Bára Jeřábková a velmi dobře. V klubovně s volným přístupem se vystřídalo
40 dětí, celkem nabídky využilo 105 zájemců. Za pomoc při uskutečnění programu děkujeme
p.Šilhavému, p.Bohuňkovi, p.Sádlíkovi a p.Hrbáčkovi.
Připravujeme v měsíci dubnu 2005:
8. pátek od 14.30 na dvorku DDM soutěžní odpoledne: hod na koš,šipky,stolní
tenis, koule (petangue)
15.pátek od 14.30 na dvorku DDM 3.ročník jarní kuličkiády, bez omezení
věk.kategorií, o ceny.
22.pátek od 15 h na dvorku DDM soutěž ve střelbě ze vzduchovky pro členy kroužku i
ostatní zájemce.
30.sobota od 19 h v prostorách koupaliště slet čarodějnic s programem pro malé i
velké.

Inzerát
Hypoúvěr
Informace Vám poskytneme zdarma v našich kancelářích:
Planá, p.Fronková
Tel.603 355 145
e-mail:m.fronkova@cmail.cz
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, Hlavní 267
(býv.ČSAD u světelné křižovatky)
tel.354 626 571, 777 623 018
e-mail: andrea.mauleova@mpss.cz
Tachov, nám. Republiky 84
(naproti Okresnímu soudu)
tel.374 724 620, 737 986 689
e-mail: jitka.sovova@mpss.cz

Inzerát
„22“stupňů Celsia je ideální teplota obytných místností
určených k trvalému pobytu osob.
Dvaadvacítka je ale především herna a bar v Plané,
kde bez ohledu na teplotu je mnohdy příjemněji nežli doma !!!
Znáte snad jinou hernu s americkou ruletou, která vám vedle vysokých výher nabídne
i dokonalý a přitom levný gastro servis ?

nám. Svobody 22, Planá, Ruleta Bar - Pension 22
www.plana22.com, 777655706
Při předložení celé série 5 různých kupónů s reklamou obdržíte
u baru zdarma jubilejní prémii. Kupóny k dispozici v denním tisku.
Kopie neplatné, veškerá práva vyhrazena.
„22“www.plana22.com Ruleta Bar
Akce pro Vás :
1.4.-3.4.05 Velikonoční víkend, Becherovka párty
(výběr z Tatoo + blikátko na telefon)
Tequila párty super cena
Jim Beam párty - blikací kytara
8.4.-10.4.05 Fernet párty
(za 4 drinky dostaneš zahřívací polštářek)
15.4.-17.4.05 Mix párty
(míchané nápoje od 45 Kč pro Vás )
22.4.-24.4.05 Překvapení
(soutěž o drink a ceny)
29.4. - 1.5.05 Metaxa párty
(míchané nápoje od 50 Kč)
Změna akce vyhrazena, platí každý víkend.
Těšíme se na Vás, jste zváni, přijďte se podívat !!!

Inzerát
Firma GPA, s.r.o. přijme řidiče kamiónu (C,E), štukatéry, zedníky, sádrokartonáře a
montéry ocelových konstrukcí pro práci v zahraničí. Znalost Nj vítána. Vysoké výdělky. Info:
606 649 380.

Inzerát
Ženám, které chtějí žít/pracovat v Rakousku, zprostředkuje firma Global Personal
Association, s.r.o. práci jako např. doprovod, tanečnice. Vysoké výdělky. Info: 606 649380.

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
Prodám plechovou garáž. Telefon: 603 318 732.

Inzerát
Renovace tonerů do laserových tiskáren
Firma: Žáková Pavlína, PMV 524, Holýšov 345 62
Kontakt: Žák Radovan tel.: 777 702 144

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
Nové kadeřnictví – pánské, dětské, bez objednání. Jana Svěchotová, Planá, nám.
Svobody 10 (ALPOS). Pondělí až pátek 9-12 a 13-17 h, sobota 9 – 12 h
. Tel.: 604 429 796.

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

Inzerát
SECOND HAND v Plané, nám. Svobody 11 (vchod vedle bylinkářství). Prodáváme
módní textil z Anglie, té nejvyšší kvality. Dětský, dámský, pánský textil, nadměrné velikosti.
Nově otevřeno od 1.dubna. Pondělí až pátek 9 – 12 h a 13 – 17 h, sobota 8 – 11 h.
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