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Vážení čtenáři, přejeme Vám, aby srpnové počasí napravilo reputaci léta, abyste
mohli spokojeně podle své chuti užívat všech jeho krás, zasloužené dovolené a děti aby prožily
ještě celý jeden měsíc krásných prázdnin.

Zprávy z města
V červenci a v srpnu není na programu žádné jednání Zastupitelstva města Planá.
Podle plánu práce na 2.pololetí roku 2005 by se zastupitelé měli sejít na jednání 14.září,
2.listopadu a 14.prosince.
Rada města Planá se i v prázdninových měsících schází podle potřeby a operativně
řeší záležitosti města.

Nezapomeňte na plánskou pouť
V pátek 29.7. a v sobotu 30.7. se koná tradiční Anenská pouť v Plané.
V pátek 29.7. v 9 hod. odchod procesí do kostela Sv. Anny, od 10 hod. h slavnostní
mše.
V sobotu 30.7. dopoledne – od 9 do 13 hod. Anenské trhy na náměstí, od 9 do 12 hod.
Galerie ve věži – výstava obrazů Fr. Hodonského st. Od 9 do 12 hod. na prostranství před
obchodním domem vystoupí historická skupina MILVUS společně s Tachovskými rytíři a
žonglérem. Od 9 do 16 hod. na radnici výstava bonsají a suiseki. Po celý den LUNAPARKY
na prostranství za školou.
Večerní program na koupališti – od 20 do 24 hod. bude k tanci a poslechu hrát
skupina RELAXIS. Ve 22.30 hod. vystoupí Tachovští rytíři s ohňovou show. Vstupné dospělí
50 Kč, děti do 15 let 20 Kč.

Pronájem haly
Nafukovací halu u ZŠ Na Valech je možné si pronajmout v období květen-září od 8 do
19 hod. za 100 Kč/hod., od 19 do 22 hod. za 150 Kč/hod. Jedná se o krátkodobé pronájmy
haly v případě chladného a deštivého počasí. V případě silného slunečního svitu je hala špatně
větratelná a nelze ji pro vysoké teploty používat. Zájemci se mohou obrátit na p. Basákovou,
tel.č. 736 482059, p. Karpíškovou, tel.č. 374 792096, v září pak na p. Pelána, tel.374 794 410
nebo kancelář školy 374 792 492.

Japonská zahrada v Plané
Od jara probíhaly rozsáhlé úpravy dvora radnice – likvidoval se starý septik, nově se
objekt připojoval na kanalizaci a byly vybudovány obslužné chodníčky. Po jejich ukončení
zde zůstala členitá plocha a vyvstala otázka, jak s ní naložit. Inspirace na sebe nedala dlouho
čekat. Využili jsme příležitosti, že na radnici bude v době pouti opět vystavovat své bonsaje a
suiseki p. Moulis spolu s paní Divišovou a požádali jsme jej, zda by se úpravy dvora neujal.

Pan Moulis s paní Divišovou posléze předložili návrh úprav a po jeho schválení jej v krátké
době spolu realizovali. Na poměrně malé ploše vzniklo krásné dílko- japonská zahrada, jejímž
základem jsou upravené kamenné plochy, soliterní kameny, dřeviny a tráva. Dvůr není
veřejnosti běžně přístupný, ale lze si jej prohlédnout ze severních oken radnice, a mimořádně
bude zpřístupněn v sobotu 30.července, v době konání výstavy bonsají a suiseki ve vestibulu
radnice.
Pan Moulis napsal motto k zahradě i výstavě:

„ Kamenná zahrada
Kameny jsou okouzlující předměty, které měly už od začátku existence života člověka
velkou důležitost. Od pradávna sloužily jako nástroje lovecké, válečné i kultovní, ve
stavebnictví (ornamenty) atd.
Za otce suiseků (kamenů) je považován proslulý Mi-Fu, v 11. stol. jeden
z nejvzdělanějších mužů v čínské historii. Říká se o něm, že se zasloužil o úctu ke kameni
uloženému v zahradě imperátora tím, že se poklonil tomuto kameni a ne soudním
hodnostářům volaje „můj anděli, můj Mistře“. Při návštěvě čínských hodnostářů v Japonsku
jako dar nejcennější předali japonskému imperátoru Suiko kámen v bílém písku neseném na
podnose.“
M.Mertlová

Rekonstrukce komunikací
Plánští občané dobře vědí, v jakém stavu byl povrch komunikace v Úzké ulici a
přilehlých prostorech. Úzká ulice vede z náměstí směrem k Tylově ulici a navazuje na
chodník, kterým chodí na náměstí obyvatelé části Planá-sever.
V tomto měsíci byla dokončena rekonstrukce těchto prostor. Nejednalo se samozřejmě
jen o položení nového povrchu. Předtím musely být provedeny jiné práce. Především byla
v některých místech upravena kanalizace, na třech místech byly zlikvidovány septiky a
napojeny odpady na kanalizaci. Dále byly na kanalizaci napojeny okapové svody. Byly také
zrekonstruovány vodovodní přípojky. Domy byly odizolovány. Povrch komunikace ve vlastní
Úzké ulici byl proveden ze žulových kostek, v přilehlých prostorech za budovou školní
jídelny byla položena betonová dlažba. Při krajích komunikace byly vytvořeny rigoly, které
svádějí povrchovou vodu do kanálových vpustí. Vedle budovy školní jídelny byla upravena
zpevněná parkovací místa. V souvislosti s Úzkou ulici byl také nově upraven navazující
dvorek radnice, který byl před tím v dost neutěšeném stavu. I tady byla položena dlažba, dále
byl dvorek osázen, za což je třeba poděkovat plánskému občanu panu Moulisovi. Práce na
rekonstrukci provedla firma STRABAG,a.s., která byla vybrána při výběrovém řízení. Cena
díla činí 2 mil. Kč.
Další významnou akcí bylo provedení asfaltového povrchu komunikací v Týnci.
V této osadě byly povrchy všech cest jen nezpevněné, kamenité. Celkem bylo na všechny
komunikace v Týnci položeno 2100 m2 asfaltu. S tím opět souvisí úprava kanálových vpustí,
úprava vjezdů do domů, dosypávání krajnic a v některých místech položení obrubníků. Práce
opět provedla firma STRABAG a.s. za 796.000 Kč. Město na ně získalo dotaci z rozpočtu
Plzeňského kraje a to ve výši 300.000 Kč.
Dále byla provedena rekonstrukce prostoru mezi pěší zónou a křižovatkou Sadové
ulice se Slovanskou. Do této doby zde byla jen nedokončená komunikace a větší část plochy

byla nezpevněná. Aby byl zajištěn přístup k novým rodinným domkům, byla komunikace
dostavěna. To znamená, že musela být odtěžena zemina, navezena štěrková drť, osazeny
obrubníky a posléze položena betonová dlažba. Kromě vlastní komunikace musely být
postaveny vjezdy k zahradám rodinných domků, což byla podmínka pro získání stavebního
povolení. Byla také vytvořena parkovací místa pro obyvatele tamních domků. Komunikace
není průjezdná ve směru na Slovanskou ulici, aby se nekomplikovala křižovatka (požadavek
policie). Na konci komunikace je vytvořen prostor pro otáčení aut. Do křižovatky se
Slovanskou ulicí lze vejít nově postaveným chodníkem. Muselo být také zajištěno odvodnění
prostoru. Jak víme, jedná se o problematické místo, které bývá v době přívalových dešťů
zaplavováno vodou. Komunikace je tedy vyspádována a odvodnění je také provedeno
odvodňovacím rigolem. Voda je odváděna do dvou odvodňovacích vpustí a v terénu jsou také
položeny drenážní trubky. Stavbu provedla firma STAMOZA, s.r.o. za 934.000 Kč.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Vandalové na postupu
V Plané opět řádí vandalové. Důkazy jsou jasné – několik spálených odpadkových
košů, poničený vzrostlý strom ve Fučíkově ulici, naposledy shořely 3 velké plastové
kontejnery na tříděný odpad u školy Na Valech. Tam bylo nebezpečí o to větší, že hořící
kontejnery poškodily značnou měrou čelní fasádu školy. Je štěstím, že požár byl odhalen včas
a nezačala hořet vlastní budova školy. Policie tento skutek zatím neznámého pachatele
hodnotí jako trestný čin, protože vzniklá škoda je značná. Peníze, které bude nutné vynaložit
na nápravu, zase budou chybět jinde. Letní měsíce jako by vandaly přímo lákaly ničit a
škodit. Obrana je těžká, ale není nemožná. Někdy by stačilo málo – všimnout si, že se děje
něco nepatřičného a zavolat policii, poznamenat si značku, zapamatovat si nějakou
podrobnost, která by mohla vést k usvědčení pachatele. Je pravda, že „fízlování a udávání“ se
už naštěstí nenosí, ale zůstat naprosto lhostejní k některým věcem také nemůžeme. Je nás
přece většina, kteří chceme, aby město k něčemu vypadalo, abychom se nemuseli za jeho
vzhled stydět.
M.Mertlová

Zapomenutý kostel?
Zcela stranou zájmu jak vlastníka, tj. římskokatolické církve, tak zdá se i občanské
veřejnosti, se pomalu rozpadá kostel Jména Panny Marie v Otíně. Kostel zde stojí již osm
století, v nejstarší – prostřední části je dosud zachováno původní románsko-gotické zdivo. Jde
tedy zcela jistě o stavbu, která není historicky tak úplně bezcenná. Celé věky je součástí zdejší
krásné krajiny, i součástí života lidí zde žijících. Kostel má však zřejmě tu smůlu, že je skoro
celý milosrdně zakryt vzrostlou zelení, takže svým zoufalým stavem nedráždí veřejnost tak
jako kostely, které jsou všem dobře na očích. Proto se v regionálním tisku občas dočteme o
probíhajících stavebních úpravách nebo o jejich potřebě na kostelech např. v Boněnově,
Lestkově, Vysokém Sedlišti, ale kostel v Otíně, zdá se mi, jako by už byl zcela odepsán.
Nám, kteří v Otíně žijeme, a kostelní ruinu máme každý den na očích, tahle situace
vadí. Řekli jsme si, že uděláme alespoň to, co je v našich silách a vyčistíme okolí kostela od
náletové zeleně. Začali jsme na jaře na pozemcích mezi bývalou školou a zídkou okolo
kostela. Byl jsem velice rád, když jsem viděl, kolik lidí z vesnice bylo ochotno přiložit
zadarmo ruku k dílu.
Zatím poslední fáze prací proběhla v pátek 15.7.2005. Skauti z pražského oddílu
Javor, kteří táboří na Kosím potoce, během celodenní usilovné práce zcela vyčistili

bezprostřední okolí kostela jak od náletových dřevin, tak i od odpadu nejrůznějšího druhu.
Všichni, kteří jsme toho dne večer stanuli na prostranství před kostelem, jsme byli ohromeni,
jak z džungle během jediného dne povstal duchovní prostor s meditativní náladou.
Doufám, že lidí, kterým není osud kostela Jména Panny Marie v Otíně lhostejný, bude
neustále přibývat. Možná se pak najde cesta, jak získat peníze na stavební práce nutné k jeho
zakonzervování. Jenom mne trochu mrzí, že v čele snah o záchranu kostela nestojí jeho
vlastník.
Pavel Nutil

Setkání Planých
V sobotu 16.července se v Plané uskutečnilo první historické setkání Planých, tedy
obcí s jménem Planá, případně osad s takovým jménem, které patří pod jinou obec.
V České republice se nachází 7 takových obcí a osad: Chodová Planá (1850 obyvatel),
Planá nad Lužnicí (3139), Horní Planá (2288), Planá u Českých Budějovic (239), dále osada
Planá, která je součástí obce Klučenice (20 obyvatel), osada Planá, která je částí obce
Hromnice (40 obyvatel) a samozřejmě naše Planá s 5400 obyvateli. Jak je patrno, naše Planá
je největší.
Setkání se zúčastnilo 102 lidí. Nepřijeli zástupci osady, která je součástí obce
Hromnice. Dále se omluvila obec Horní Planá, protože v tomto termínu u nich probíhala pouť
s odhalováním pomníku. Účastníci se sešli v 10 hodin na městském stadionu, pak následovala
sportovní klání ve fotbale a v tenisu.V obou případech vyhrála Planá nad Lužnicí a druhé
místo obsadila naše Planá. Fotbalové zápasy probíhaly na městském stadionu a na fotbalovém
hřišti u nádraží. Následoval oběd ve školní jídelně ZŠ. Pak se účastníci shromáždili
v průvodu, přičemž každá obec nesla ceduli se svým jménem a některé nesly i své obecní
prapory. V průvodu šly zároveň různé hornické spolky, protože současně probíhaly hornické
oslavy. Průvod šel z náměstí k hornickému muzeu a vedl jej Dechový orchestr mladých
z Tachova. Před hornickým muzeem každou z Planých představil v krátkém projevu její
starosta. Dále zde byl slavnostně předán putovní pohár vítězům fotbalové soutěže. Pak se
Plaňáci zúčastnili hornických oslav a mohli si prohlédnout hornické muzeum včetně jeho
nově otevírané expozice. Následovala prohlídka Galerie ve věži s vyhlídkou na Planou, poté
prohlídka kostela Sv. Petra a Pavla. Závěr setkání se odehrál na koupališti, kde byla
servírována večeře. Účastníkům hrála skupina ERION a mohli také shlédnout zásah
plánských hasičů, kteří likvidovali připravený požár.
Naši plánští hosté byli spokojeni a chtějí v takových setkáních pokračovat. Už dnes je
dohodnuto, že příští setkání se uskuteční v Plané nad Lužnicí a následně zřejmě v Plané u
Českých Budějovic.
Chtěl bych poděkovat kuchařkám školní jídelny v čele s paní Hasalovou za dobrý
oběd a rychlou obsluhu, skupině ERION za vystoupení, které uspořádala zdarma a
samozřejmě také panu Matouškovi a jeho spolupracovníkům, kteří nás obsluhovali na
koupališti a zvládali to dobře, i když současně museli obsluhovat provoz koupaliště a svatební
hostinu. Mé poděkování patří i ostatním plánským občanům a spolupracovníkům, kteří se na
zdařilé akci podíleli.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Hornická slavnost 2005
Letošní hornická slavnost se nesla v duchu připomenutí již 10 roků činnosti Hornickohistorického spolku v Plané. Zároveň byla příležitostí pro setkání hornických spolků českých
a německých. V jejím průběhu byla slavnostně otevřena přístavba provozní budovy
hornického muzea. Jsou v ní vystaveny nejrůznější předměty připomínající historii
hornického povolání a je zde umístěna samostatná část, která připomíná dějiny města Planá.
Při slavnosti předvedli příbramští horníci tradiční hornickou slavnost – svěcení
pivního tupláku, vystoupily tachovské mažoretky a k jejich vystoupení i ke slavnostnímu
pochodu hrál Dechový soubor mladých z Tachova. K tanci a poslechu pak vyhrávala hornická
kapela Nýřaňanka, volný přístup byl do expozice ve štole i v nové budově, s velkým zájmem
dětí se setkalo rýžování zlata. Slavnosti přálo i počasí (možná až příliš) a tak kdo přišel,
nelitoval.
Celá akce si vyžádala mnoho dobrovolné práce a také mnoho finančních prostředků.
Všem, kteří se o její zdar zasloužili, se sluší za to poděkovat. Předseda spolku p. Teplík i
ostatní členové výboru zatím neměli čas, aby sami o akci napsali podrobněji.Snad to napraví
v příštím čísle.
M.Mertlová

Černošín zve na Country festival
Festival country – Setkání pod Volfštejnem se koná v sobotu 30.7.2005. Zúčastní se
jej řada známých skupin, moderuje Míša Leicht. Akce začíná ve 12 hod. přátelským
fotbalovým utkáním mezi Černošínem a muzikanty. Od 14 hod. vystupují hudební skupiny,
předpokládaný konec je ve 21 hod. Účastníci akce mají také možnost prohlédnout si
historická terénní vozidla Klubu C 16. Občerstvení je zajištěno. Vstupné dospělí 100 Kč, děti
od 6 do 15 let 20 Kč.

Rekordman je z Plané
Pan Dalibor Bartoš vytvořil 11.června 2005 v Pelhřimově – „městě rekordů“ český
rekord v disciplině „hodinovka na laně speleologickým způsobem“. Dokázal překonat
převýšení 210 m, a to opakovaným zdoláním 15metrového úseku na věži kostela Sv.
Bartoloměje v Pelhřimově (14 výstupů, 13 sestupů) v čase jedné hodiny. Výkon, při němž
zůstával po celou dobu včetně odpočinku na laně, absolvoval bez dotyku se zemí, za pomoci
samosvorné slaňovací brzdy, ručního, hrudního a nožního blokantu a na statickém laně. O
panu Bartošovi jsme psali již v PM 9 a 11 v roce 2004. Jak je vidět, je ve svém snažení stále
na postupu a tak se jen můžeme těšit, jakým výkonem a v jaké disciplině nás překvapí po
návratu z plánované podzimní cesty do jihoamerických And.
M. Mertlová

Vzpomínka
Nastalo léto 1968. Vycházela jsem z deváté třídy a už při předávání vysvědčení jsem
se těšila na konec prázdnin. Toho roku totiž skončila éra dvanáctiletek neboli SVVŠ a po
dlouhých letech byla obnovena čtyřletá gymnázia. Po prázdninách jsem měla na plánském
gymnáziu začít svou studentskou dráhu. Moc jsem se těšila. Ovlivněna vzrušenou dobou jara
roku 1968 a knihami o študácích a kantorech Jaroslava Žáka, jsem si živě malovala

gymnaziální život a nemohla jsem se dočkat konce prázdnin. Jenže od června do září se událo
mnoho věcí.
V polovině srpna jsem nastoupila do dětského prázdninového tábora a za pár dní - 21.
srpna byl náš pobyt v táboře přerušen vpádem bratrských ozbrojených sil do naší republiky,
která začala před nedávnem volněji dýchat. V patnácti letech člověk tyto národní tragédie sice
chápe, ale zdaleka si nedokáže představit důsledky.
Koncem srpna jsem se ještě s několika svými budoucími spolužáky dostavila do školy.
Měli jsme zde pomáhat s úklidem knihovny. A tehdy jsem ho poznala. Štíhlý, středně vysoký
pán s černými vlasy, přísnýma očima za skly brýlí, s rovným držením těla a zvláštní, trochu
prkennou chůzí. Pan profesor PHDr. Bohuš Vališ.
Organizoval přesun starých knih, které dosluhovaly jak svým vzhledem, tak i svým
obsahem, na půdu, aby bylo místo pro nové, které si nová doba zasloužila. Nosili jsme knihy,
utírali police a smejčili kouty s nadšením, protože to byla první služba pro naše vytoužené
gymnázium. Jenže i tuto radost nám pokazili naši chrabří ochránci. Kolem poledne k nám
kdosi vpadl a s naprosto vyděšeným výrazem v očích volal, že jsou tady Rusové. Profesor
Vališ na okamžik ztuhl. Určitě se mu vybavily okamžiky nacistické okupace. Pak se vrhl
k oknu a my všichni za ním. Kolem školy stáli sovětští vojáci se samopaly v rukou a tvářili se
dosti bojovně. Profesor Vališ prohlásil jen : „schovejte hodinky a šperky a pojďte za mnou.“
Vedl nás někam do suterénu. Dnes si už nedokážu vybavit kudy, ale vyvedl nás nějakým
vedlejším východem a sousední ulicí na náměstí, kde již takové nebezpečí nehrozilo.
To byl můj první silný zážitek s profesorem Vališem na plánském gymnáziu. Od té
doby byl pro mne nejvyšší autoritou profesorského sboru. Autoritou s laskavou duší, která
byla ukryta za přísnou tváří s bystrýma očima. Takovou autoritou pro mne profesor Vališ
zůstal po celé čtyři roky studií a vlastně už po celý život. Učil naší třídu českému jazyku a
literatuře. Jeho hodiny se staly svátečními okamžiky mého gymnaziálního života. Bylo to
dobrodružné objevování krásy českého jazyka, tajů pravopisu, slovních druhů a logiky
větných rozborů. Ukázal nám nádheru české i zahraniční literatury a vůbec nás nemusel nutit
do povinné četby. Svým neopakovatelným způsobem nás překvapivě a zajímavě přivedl
k různým žánrům literatury. Životopisy spisovatelů v jeho podání prokládané různými
zajímavostmi z jejich života mám v živé paměti dodnes.
Ze všeho nejvíc jsem však milovala hodiny slohu. Možná proto, že jsem byla vnitřně
napojena na jeho duši, psala jsem s nadšením všechny slohové práce s radostí a lehkostí, jako
jen pro něho. V době temných normalizačních let sedmdesátých skvěle chápal z mých prací
jemné narážky na politiku a události tehdejší doby a s laskavým porozuměním je toleroval.
Doktor Vališ však dokázal mnohem víc. Dával nám prostor pro vlastní myšlenky. Uměl být
sice pěkně protivný a ironický, když někdo v něčem zaváhal, ale i tím nás připravoval na
těžký život samostatně myslícího člověka s vlastními názory. Kolik kantorů tohle dokázalo
v tehdejší přísně cenzurované době ?
Čtyři roky gymnázia uplynuly rychleji, než voda v potoce. Při maturitách byl náš
češtinář velice seriozní a vážný, ale také neuvěřitelně lidský. Po maturitě v roce 1972 se naše
cesty rozdělily, jak už to bývá. Na skvělého učitele Vališe však nikdo z našeho úžasného
třídního kolektivu nikdy nezapomněl. Přišel na téměř všechny naše třídní srazy, zajímal se o
naše osudy. Těžce nesl zrušení plánského gymnázia s dávnou tradicí. Jeho následující
působiště v Tachově a ve Stříbře už pro něj nebyla tak radostná jako to plánské, přesto však
věřím, že i tam připravil studentům mnoho krásných a cenných okamžiků.
Mimo naše třídní srazy, jsem pana profesora dlouhá léta neviděla. S velkou trémou
jsem mu napsala pár upřímných dopisů, většinou k narozeninám. Když před několika lety

vážně onemocněl, osmělila jsem se a několikrát jsem ho navštívila. Snažila jsem se mu
alespoň v nepatrné míře vrátit to, co dal on mě. I když pak už téměř nevycházel z bytu, stále
pilně četl a vzdělával se. Zajímalo ho prý úplně všechno. Od dějin přes jazyky, veškerá
literatura, až po fyziku a internet. Jeho mozek prostě nikdy nezestárnul.
V červenci tomu bude rok, kdy tento vzácný člověk a nejlepší kantor mého života
navždy odešel. Skromně, jako byl skromný celý jeho život.
Nikdy na Vás, můj profesore a příteli nezapomenu a jsem přesvědčena, že se mnou
všichni vaši studenti.
S láskou Marta Jandová – Pechlátová

DDM
Nabídka zájmových kroužků a ostatní zájmové činnosti DDM při ZŠ Planá
náměstí Svobody pro školní rok 2005/2006
Zájmová činnost sport.zaměření:
-střelecký kroužek pro děti od 10 let
-stolní tenis pro děti od 8 let
-odbíjená pro děti od 10 let
-fotbalová přípravka pro chlapce od 6 let
-šachy pro děti od 8 let
-sportovní gymnastika pro chlapce od 7 let
-tenis pro děti od 8 let
-cvičení rodičů a dětí
Ostatní zájmová činnost:
-divadelní kroužek
-hudební pro děti od 7 let (flétna,trubka)
-keramický pro děti škol.věku
-plastikový modelář pro děti od 10 let
-výtvarný kroužek
-rybářský pro děti od 9 let
-výpočetní technika,hrátky s počítačem
-klubovna pro spontánní činnost s volným přístupem dle čas.rozvrhu
Další oblasti zájmové činnosti, pro které jsou podmínky, ale chybějí vedoucí:
-lehká atletika, košíková, házená, nohejbal, pohyb.průprava pro prvňáky, judo(karate),
taneční kroužek, přípravka pro sport.gymnastiku, jazyková přípravka, kroužek šikovných
rukou (výroba ozdobných a dekorativních předmětů,práce s přírod.materiálem, netradiční
techniky),dopravní výchova……..a další zajímavé činnosti,které by děti zaujaly.
Důležitá informace:

-sdělení o skutečné nabídce,časovém rozvrhu,výši zápisného budou v písemné podobě
k dispozici v týdnu otevřených dveří DDM,nám.Svobody od 5.9. do 9.9.2005 (každý den od
10 do 16.30 hod).
-zápis do pravidelné zájmové činnosti bude probíhat na DDM od 12.9. do 16.9.2005
(každý den od 10 do 16.30 hod.)
-informaci o podmínkách práce v zájmových útvarech podá vedoucí DDM.

Vysaďte strom?!
Známý moderátor Standa Berkovec vyzval všechny příznivce Michala Tučného, od
jehož smrti právě uplynulo 10 let, aby na jeho památku každý vysadil jeden strom. Lhostejno
jaký – může to být semenáček odněkud z parku nebo z lesa či stromek koupený u odborníků.
Myšlenka je to krásná a už vidím krásný park, alej či les, kdybychom výzvy uposlechli
všichni, kdož máme Michala Tučného rádi. Jenže nic není tak jednoduché, jak se zdá. I
takovou bohulibou a krásnou činnost, jakou je vysazování stromů, upravují zákony a
vyhlášky. Konkrétně v Plané je to obecně závazná vyhláška o životním prostředí a pořádku ve
městě. V té se praví v čl. 3 odst. 4, že výsadbu dřevin do ploch veřejné zeleně je možné
provádět jen se souhlasem vlastníka pozemku. Na území Plané je vlastníkem většiny
veřejných ploch Město Planá a o veřejnou zeleň pečují Plánské služby, s.r.o. pod metodickým
vedením odboru životního prostředí MěÚ Planá. Jeho vedoucí p.ing. Vladimír Svoboda ve
spolupráci s p.ing. Nutilem , strážcem přírody zájemcům o výsadbu stromů může poradit, kde
je možné stromy vysadit a také jaké druhy jsou na určená stanoviště vhodné. Někdy, bohužel,
občané vysadí stromky do míst, na kterých pak dochází ke střetům s inženýrskými sítěmi
(kanalizace, voda, plyn, apod.) či komunikacemi a pak je nutné je přesadit.
M.Mertlová

Inzerát

- kombinace výhod úvěru ze stavebního spoření a hypotéky
- nižší požadavky na vaše příjmy
- snížené úrokové sazby překlenovacího úvěru
- bez nutnosti počátečního vkladu i bez předchozího spoření
- prodloužení doby splatnosti až na 25 let
- mimořádné vklady bez sankcí
- zdarma vám vypracujeme individuální finanční plán
Možno využít na koupi stavebního pozemku v Plané a následnou stavbu
rodinného domu.
Renovační program
- umožňuje členům bytových družstev nebo společenství vlastníků spořit do fondu
oprav a získat výhodný úvěr na opravy společných částí domu (fasáda, střecha, okna)

- u úvěrů do celkové výše 5 mil. Kč a 70 tis. na jeden byt není třeba zástava
nemovitosti, bez prokazování příjmů účastníků, dokladování hospodaření společenství, bez
nutnosti počátečního vkladu
Kontakt: Planá, p. Froňková, tel.: 603 355 145
Mariánské Lázně (býv. ČSAD u Chebské křižovatky),
Hlavní 267, tel.: 354 626 571

-------------------------------------------------------------------Pro naše klienty hledáme na prodej nemovitosti
v Plané, Mariánských Lázních, Stříbře, Tachově
a okolí (byty, rodinné domy, chaty).
Informace Realitní kancelář Šlajch,
tel.: 608 400 400, www.slajch.cz

Inzerát
CAFÉ CLUB 19 – Planá, náměstí Svobody 19 – opět otevřeno denně od pondělí do
čtvrtka od 11 do 20 hod., v pátek od 11 hod. do odchodu hostů, v sobotu od 15 hod. do
odchodu hostů, v neděli od 15 do 20 hod.

Inzerát
Areál přírodního koupaliště v Plané – restaurace – možnost konání rodinných oslav,
svateb, rautů apod., cca 60 míst. Objednávky na tel./fax 374 798441, tel. 374 724 103, mobil
607 815 364.

Inzerát
Koupím míchačku na maltu. Cenu nabídněte. T: 602 150 168

Inzerát
Koupím přívěs za os.auto na velkých kolech. Cenu nabídněte na č. 602 150 168.

„22“
je klíč se kterým šikovný mechanik
dokáže povolit každou matku.
Dvaadvacítka
je ale především herna a bar v Plané,
kde výhry umožní utáhnout nejen matku,
ale i manželku a milenku !!!
-------------------

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, 777655706, naproti kinu

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
Do nové restaurace na náměstí Svobody 41 zaměřené na rybí speciality přijmeme
kuchaře a obsluhující personál. Bližší informace na tel.č. 721 380 096.

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
Prodám stavební parcelu v Nahém Újezdci, 1 292 m2, elektřina a plyn zabudovány.
Cena dohodou. Volat pouze o víkendech na tel.č. 737 087 235.

Inzerát
SPORTOVNÍ CENTRUM
AIKIDO DOJO PLANÁ

Sportovní oddíl AIKIDO DOJO PLANÁ otevírá od 1. 9. 2005 pro
zájemce o cvičení nové sportovní zařízení v části areálu Mateřské školy Smetanova ulice
v Plané.
V přízemí bude umístěno oddílové fitnes. Kromě využití pro stálé členy bude fitnes
zkušebně otevřeno vždy v pondělí, středu, pátek od 16.00 do 19.00 hod. a v neděli od 09.0012.00 hod. p r o v e ř e j n o s t.V uvedené dny kromě neděle, vždy od 17.30 do 19.00 hod.
bude fitnes určeno výhradně ženám .
Možnost rezervace prostorů fitnes pro ostatní sportovní organizace a zájmové skupiny
!
V horním patře sportovního centra bude možnost využití tělocvičny se speciálním
povrchem. (tatami)
Tyto prostory budou využity k :
1. zabezpečení činnosti oddílu aikido Planá (tréninky, semináře, výcvik zájemců o
sebeobranu z řad jednotlivců i prof. organizací.) Perspektivně sportovní a rekondiční masáže.
2. zabezpečení činnosti oddílu KICKBOX (trenér Josef TARANT)
3. činnost ženských oddílů (rekondiční cvičení, Tai-tchi,jóga, kondiční gymnastika )
Veškeré informace u vedoucího AIKIDO DOJO PLANÁ Mgr. Stanislava
KVASNIČKY
603 927 993

AIKIDO DOJO PLANÁ
Pořádá v měsíci září 2005 nábor nových členů oddílu
Kde:

nová tělocvična oddílu AIKIDO DOJO Planá
ve Sportovním centru ve Smetanově ulici.

Kdy:
Pond
ělí

17.00-18.00 hod.

pokročilé děti

18.00-19.30 hod.

dospělí

Střed
a

17.00-18.00 hod.

pokročilé děti

18.00-19.30 hod.

dospělí

16.00-17.00 hod.

děti-přípravka

18.00-19.00 hod.

zbraně

Čtvrt
ek

Pátek

Začátek cvičení: od 12. 9. 2005
Přihlásit se můžete na každém tréninku do
konce měsíce září 2005 !
Informace a přihlášky u vedoucího oddílu:
Mgr. Stanislava KVASNIČKY,
mob. tel. číslo 603 927 993

Cvičení vhodné pro muže i ženy, děti od 6 let !
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