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Zprávy z města
Po prázdninové přestávce se opět sejdou i plánští zastupitelé. Ve středu 14.září budou
seznámeni s pololetními výsledky hospodaření organizací zřízených Městem Planá, na
programu budou další úpravy rozpočtu města na rok 2005, obecně závazná vyhláška o
školských obvodech v Plané a další body (bližší na plakátech).

Okresní výstava ovoce a zeleniny
Ve dnech 16. - 17. září 2005 proběhne v prostorách kina Mže v Tachově okresní
výstava ovoce, zeleniny, květin, bonsaí a kaktusů. Vyzýváme všechny plánské zahrádkáře
k aktivní účasti na této výstavě prezentací svých výpěstků. Sběr a odvoz výpěstků
s označením jména vystavovatele a odrůdy budou organizovat členové výboru p. Čech Jiří (
Tachovská 252), p. Smrčka (osada Plzeňská), p. Boudová (osada Svornost u benziny) do 14
hod. čtvrtka 15. září 2005. Věříme v hojnou účast plánských zahrádkářů.

Zájezd na celostátní výstavu
ZO ČZS v Plané ve spolupráci s ZO ČZS v Tachově organizuje v sobotu 24. září 2005
zájezd na celostátní výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích. Odjezd v 5.10 hod. od
autobusového nádraží, návrat do 20.00 hodin. Je možné navštívit historické slavnosti vína na
náměstí. Poslední volná místa, členové ČZS 300,- Kč, ostatní 350,- Kč. Přihlášky s platbou u
p. Smrčky Jiřího - osada Plzeňská.

Moštování
V letošním roce 2005 se z důvodu neúrody ovoce nebude moštovat ovoce. Moštárna
bude v provozu opět v roce 2006.
ČZS ZO P. Smrčka

Pozvánka na koncert
V sobotu 10. září od 18.15 hod. se uskuteční poslední letošní koncert v kostele sv.
Petra a Pavla v Plané.
Koncert barokní hudby se koná v rámci Dnů evropské kultury a plánským
posluchačům se představí plzeňské hudební sdružení Classic Brass Kvintet v dobových
kostýmech. Na koncertě zazní díla předních skladatelů baroka. Nenechte si ujít tuto poslední
možnost návštěvy koncertu v letošním roce!

Další sezóna v nafukovací hale
Zájemci o sportování v nafukovací hale u ZŠ Na Valech se mohou přihlásit
v kanceláři školy, tel.č.374 792 492. Provoz bude zahájen pravděpodobně 1.října, po
dobudování šaten. Cena za jednu hodinu je 200 Kč při pronájmu nejméně po dobu 10 týdnů,
při nižší frekvenci bude cena 250 Kč za hodinu pronájmu haly.

Nové byty hotovy
V pátek 2.září v 11.00 hod. bude slavnostně přestřižena páska na staveništi dvou
bytových domů ve Smetanově ulici a město převezme 32 nových bytů. Jsou to byty stavěné
s pomocí státní dotace a jsou určeny pro občany s vymezenými příjmy. Veřejnosti bude
umožněna prohlídka jednoho z domů.

Chcete si zazpívat a pobýt v kamarádském prostředí?
Přihlaste se!!! Chrámové sdružení Collegium Planense vyhlašuje nábor nových členů
pro své další působení. Zpíváme svižnější melodie za doprovodu tamburíny, ale také
vícehlasé skladby, koledy a nově bychom chtěli zkusit přidat i kytaru, trubku nebo rytmické
bubínky. Pokud rádi zpíváte, nebo se věnujete hře na nějaký hudební nástroj a chtěli byste
pobýt v kamarádském prostředí, neváhejte a určitě přijďte. Můžete si nás nejdříve
poslechnout a pak se teprve rozhodnout …
Zkoušky začínají v pátek 9.9.2005 v 18 hod. a jsou pravidelně každý týden v pátek.
Případní zájemci se mohou hlásit na tel.č. 724 509393 (po 16.hod.) nebo osobně v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Plané každou neděli od 9.30 do 9.50 hod. Doufáme, že podpoříte
i další existenci našeho sdružení. Těšíme se na Vás.
Collegium Planense

Vrcholový sport v Plané
Na stadionu v Revoluční ulici se tuto sezónu bude hrát ligový fotbal. Vedení města
totiž uzavřelo s FC Trstěnice smlouvu, na jejímž základě mohou fotbalistky FC Trstěnice
využívat k mistrovským zápasům II.ligy i k tréninkům travnaté hřiště na stadionu. Sezóna
začíná 4.září, ale již v neděli 28.8.2005 proběhlo přátelské utkání s prvoligovým družstvem
Viktoria Plzeň. Farmářky z Trstěnic věří, že si plánská fotbalumilovná veřejnost najde cestu
na jejich zápasy a bude jim náležitě fandit.

Planá bude vytápěna za použití biomasy
Biomasa patří k tak zvaným obnovitelným zdrojům energie. To znamená ke zdrojům
energie, které mohou být neustále obnovovány. Jako biomasa pro vytápění může být použita
např. dřevní štěpka, obilná sláma, řepková sláma, kůra nebo speciální šťovíky a rychle
rostoucí dřeviny. Tyto suroviny mohou být získány jako vedlejší produkt výroby nebo mohou
být pěstovány přímo pro účely vytápění.
Vytápění za použití uvedených surovin má celou řadu výhod. Především jde o šetrný
způsob z hlediska ochrany životního prostředí. Oxid uhličitý, který se vypouští do ovzduší při
spalování biomasy, je při jejím růstu na základě fotosyntézy opět spotřebováván, takže ve
výsledku jsou exhalace nulové. Další výhodou je, že palivo může být získáváno přímo

v regionu a nemusí být dováženo ze vzdálených lokalit jako např. plyn. To znamená zajištění
zakázek pro zemědělské subjekty a podporu obdělávání zemědělské půdy. S tím se pojí
vytváření nových pracovních příležitostí v regionu. Rovněž finanční prostředky vynakládané
na nákup těchto paliv zůstávají v regionu. Využití obnovitelných zdrojů je také na rozdíl od
klasických paliv výrazně podporováno naším státem i Evropskou unií. Při využití biomasy lze
také předpokládat pouze postupné inflační zvyšování cen a nikoliv náhlé cenové skoky, jak
tomu je např. u cen plynu.
Za účelem získání poznatků o výhodách vytápění biomasou v praxi jsme navštívili
několik takových kotelen. Byli jsme v Třebíči. Zde zatím fungují 2 kotle o výkonu
dohromady 10 MW, které spalují dřevní štěpku a kůru. Kotle vyprodukují 150 000 GJ tepla.
(Pro srovnání : plánská kotelna vyprodukuje cca 30 000 GJ). Vytápějí zatím jen část města.
Postupně se zde ale likvidují blokové kotelny a předpokládá se, že ve finále bude nová
kotelna produkovat 250 000 GJ a bude vytápět téměř celou Třebíč.
Dále jsme navštívili Žlutice a Uherský Ostroh, kde je v kotelnách spalována sláma.
Prohlédli jsme si i brněnskou kotelnu, která je zatím jen v částečném provozu. Spaluje dřevní
štěpky a bude vytápět jedno z brněnských sídlišť.
Abych nepsal jen o vzdálenějších místech - navštívili jsme též kotelnu
dřevozpracujícího objektu společnosti STORA ENSO TIMBER, spol. s.r.o. Planá, ve které se
spaluje kůra. Kotelna vytápí především sušárny dřeva.
V naší městské kotelně zatím fungují 2 uhelné kotle (každý o výkonu 1,5 MW) a jeden
plynový kotel (o výkonu 2 MW). Plynový kotel slouží pouze jako záloha pro případ poruchy
uhelných kotlů. Uhelné kotle dosluhují a proto bylo třeba zvažovat další postup. S ohledem na
výhody shora popsané bylo rozhodnuto, že město připraví podmínky pro přechod na vytápění
biomasou. Především musely být připraveny základní dokumenty jako energetický audit a
projekt pro územní řízení. Tyto dokumenty spolu s dalšími sloužily také jako podklady pro
žádost o finanční dotaci. Žádost s podklady obsahuje celkem cca 250 stran. Bylo třeba mimo
jiné vyplnit 20 formulářů. Na podklady město vynaložilo ze svých prostředků 300 000 Kč.
Žádost byla úspěšná a město získalo příslib dotace ve výši 42 mil. Kč. To je 90 %
předpokládané ceny. Z toho 75 % představuje dotaci ze Státního fondu životního prostředí, 15
% je příspěvek z jiných fondů. Pro získání příslibu dotace činí město další přípravné kroky.
Ještě v letošním roce by měl být zpracován projekt pro stavební řízení, mělo by proběhnout
stavební řízení a mělo by být vydáno stavební povolení, dále by měla být vybrána firma pro
dodávku kotlů a měly by být uzavřeny smlouvy o dodávce paliv. V průběhu jara a léta 2006
by pak měla proběhnout stavební úprava kotelny, vybourání starých a instalace nových kotlů.
V kotelně nadále zůstane plynový kotel jako kotel zálohový. V období po demontáži uhelných
kotlů do zapojení nových bude plynový kotel ohřívat pro město vodu, případně, bude - li
chladněji, zajistí i vytápění, takže by průběh rekonstrukce neměli občané téměř pocítit. Nové
kotle budou 2, každý z nich bude mít výkon 1,7 MW (výkon vychází z auditu). Jeden z kotlů
bude spalovat kůru, dřevní štěpky a piliny. Druhý bude spalovat obilnou a řepkovou slámu.
S vytápěním Plané biomasou s využitím nových kotlů se začne v podzimních měsících
roku 2006. Cena tepla by měla být dle předběžných odhadů přibližně stejná, jako je cena
v současnosti.
Ing. Karel Vrzala, starosta Města Planá

Bylo se na co dívat !!!
O posledním červencovém víkendu v rámci konání Anenské poutě v Plané jsme měli
možnost navštívit řadu atrakcí a lákadel, která zaútočila především na naši peněženku. Kromě
tradičního procesí do kostela na Sv. Annu a vystoupení historické skupiny Milvus
s Tachovskými rytíři mě v každodenním shonu zaujala výstava bonsaí a suiseki v prostorách
radnice, kterou zorganizovali p. Moulis a p. Divišová - oba členové základní organizace
Českého zahrádkářského svazu v Plané. Tito dva „zanícení“ zahrádkáři nám všem ukázali, že
existují kolem nás daleko hezčí a půvabnější věci než ty, které nabízeli vietnamští trhovci u
stánků. Výstava nabídla bohatý sortiment bonsaí co do odrůd, fantazie a především lásky, citu
a umu těchto nadšenců a pěstitelů. Byla velmi pěkně nainstalovaná. Jenom jsem litoval, že
jsem si nemohl nějakou bonsai zakoupit, určitě by to byla hezká vzpomínka na letošní
Anenskou pouť. Chtěl bych tímto jménem mým i celého výboru ZO ČSZ poděkovat p.
Moulisovi a p. Divišové za vzornou prezentaci zahrádkářského umění.
Za výbor ZO ČZS př. Smrčka Jiří

Program MKS Planá na měsíc září 2005


8. září zájezd na abonentní představení „ Lovu zdar!“ do divadla v Mar. Lázních. Hraje
Divadelní společnost Máta Praha. Odjezd autobusu : 18.40 vlakové nádraží,18.50 autobusové
nádraží,18.55 Luční ulice,19.00 Chodová Planá


10.-11. září „Dny evropské kultury“

Sobota 10. září:
- vernisáž výstavy akademické malířky Zdeňky Marschalové v Galerii ve věži
v 17.00 hod.
- Koncert barokní hudby v podání Classik Brass Kvintetu v kostele sv. Petra a
Pavla, začátek v 18.15 hod., vstupné 40 Kč.
- Kostel sv. Anny v Plané bude volně přístupný od 14.00 - 16.00 hod.
Neděle 11. září:
- Volný vstup do Galerie ve věži od 14.00 - 17.00 hod.
- Volný vstup do kostela sv. Petra a Pavla od 15.00 - 17.00 hod.
- Volný vstup do kostela Nanebevzetí Panny Marie od 15.00 - 17.00 hod.
- Areál plánského zámku nebude v letošním roce přístupný z důvodu
poškození střech po vichřici.


25. září: zájezd do Komorního divadla v Plzni na operetu Mamzelle Nitouche. Odjezd
autobusu : 17.15 Chodová Planá, 17.20 Luční ulice, 17.25 vlakové nádraží, 17.30 autobusové
nádraží Planá.


30. září: zájezd do Mar. Lázní na představení Divadla Josefa Dvořáka „Čochtan
vypravuje“ (volné zpracování hry V+W Divotvorný hrnec). Vstupenky je nutné si objednat
nejpozději do 10.září na MěKS Planá, tel. 374 794 223, mob. 603 788 954. Cena vstupenky
s dopravou je 250,- Kč.

Poslední výstava v Galerii ve věži.
V sobotu dne 10. září bude v Galerii ve věži otevřena slavnostní vernisáží výstava
obrazů akademické malířky Zdeňky Marschalové z Prahy. Autorka studovala na Akademii
výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. Jana Smetany. Ve svých pracích vychází
z tradičních hodnot a přitom vystihuje současné dění. Její projev se vyvíjí v přirozených
návaznostech, pracuje se zjednodušenými tvary a s výraznými barevnými tóny. Na jejích
obrazech se odvíjí sled nejrůznějších situací, dějů, příběhů a projevuje se v nich nevšední
smysl pro vyvážení obsahu a formy.
Malířka Z. Marschalová uspořádala třicet výstav doma i v zahraničí, společně
vystavuje s Novým sdružením pražských umělců a rakouským spolkem KNIE.
Výstava potrvá do středy 28. září 2005.
V. Soušková

Informace pro turisty
Uživatelé internetu se zájmem o turistiku mohou využívat nový turistický portál Plzeňského
kraje www.turisturaj.cz, případněwww.turistu-raj.cz . Naleznou zde komplexní informace týkající
se cestovního ruchu v Plzeňském kraji, ať se jedná o specifická nej, ubytování v kempech,
interaktivní mapy, přehled památek a množství dalších užitečných informací.

Dům dětí a mládeže informuje (srpen 2005)


Informaci o nabídce zájmové činnosti,časovém rozvrhu,výši zápisného do
pravidelných kroužků získáte při návštěvě Domu dětí a mládeže,náměstí Svobody 51 v týdnu
od 5.9. do 9.9.2005 každý den od 10 do 16.30 hod. v rámci týdne otevřených dveří.


Zápis do pravidelné zájmové činnosti bude probíhat v týdnu od 12.9. do 16.9.2005
každý den od 10 do 16.30 hod. v budově DDM.


Od 1.září bude opět dětem přístupná klubovna pro volný čas, za příznivého počasí
také dvorek DDM.


Využijte nabídky včas získat informace o zájmové činnosti v nastávajícím novém
školním roce 2005/2006.

Kondiční kulturistika ve sportovním centru !
Od září 2005 bude cvičení kondiční kulturistiky probíhat v novém sportovním centru.
To se nachází v areálu mateřské školy ve Smetanově ulici v Plané.
Cvičit se bude ve dnech :
úterý

19.00 - 20 00 hod

čtvrtek 19.00 - 20.00 hod
Cvičit začínáme v úterý 13.9.2005
Těší se na vás Blanka Kotschyová.

Mezinárodní fotbalový turnaj COPA Catalunya 2005
Ve dnech 8. až 15.července 2005 se náš fotbalový klub zúčastnil velkého fotbalového
turnaje ve španělském letovisku Loret de Mar. Organizovala jej společnost Euro-sporting,
v ČR zastoupená p. Antonínem Kmochem.
Cesta tam nám trvala „pouhých“ 30 hodin, poněvadž dálnice ve Španělsku byla
neprůjezdná a posledních 250 km jsme jeli 8 hodin. Po příjezdu jsme vyřídili nezbytné
formality (např. soupiska hráčů) a přihlásili jsme do turnaje jedno družstvo přípravek – U 11 a
jedno družstvo mladších žáků – U 13. Obdrželi jsme rozlosování turnaje a jeli jsme hledat
hotel Perrello, který jsme našli až ve 22 h. Tím jsme tento den přišli o večeři, ale alespoň jsme
dojedli zásoby z domova. V neděli jsme ještě měli den volna, který jsme využili k návštěvě
fotbalového stadionu Nou Camp v Barceloně. Tento okamžik si asi budeme pamatovat celý
život. Navštívili jsme totiž muzeum tohoto stadionu, ve kterém bylo vše od vzniku slavného
klubu FC Barcelona až po jeho současnost. Z muzea bylo možno vyjít do ochozu stadionu,
odkud byl nádherný výhled na hrací plochu. Po návratu z Barcelony jsme šli na pláž.
V pondělí již začal turnaj. V kategorii U 13 hráli naši celkem 4 zápasy. Jejich soupeři
byli 2x z Itálie, z Belgie a z Anglie. Každé utkání jsme prohráli o jednu branku, čímž jsme
ztratili šanci na postup do čtvrtfinále. Přístup některých hráčů k utkání neměl s fotbalem nic
společného a soupeř nás žádný nepřehrál, ale o lepší výsledky nás připravila naše střelecká
nemohoucnost. Jediné vítězství bylo ještě kontumační, poněvadž soupeř z Anglie k utkání
nenastoupil. Málokdy si stěžuji na rozhodčí, ale v jednom utkání s belgickým soupeřem proti
nám písknul tři penalty, což se jen tak ve fotbale nevidí, a soupeř ještě všechny
proměnil.Poslední zápas o umístění jsme hráli s italským týmem U.P. Gavellese ve vysokém
tempu a soupeře jsme přehrávali. Opět jsme ale nedokázali proměnit brankové příležitosti.
Nakonec rozhodovaly pokutové kopy, ve kterých jsme tradičně neuspěli. Celkově jsme
skončili na 10.místě ze 13 družstev, což rozhodně neodpovídá našim schopnostem. Tuto
kategorii vyhrála Viktoria Žižkov.
V kategorii U 11 si naši vedli daleko lépe. Sehráli 5 utkání s dvěma italskými, dvěma
belgickými a jedním polským týmem. 3 z nich vyhráli a při rovnosti bodů o postupu do finále
rozhodovala vzájemná utkání, ve kterých jsme byli lepší. Nakonec z toho byl postup.
V semifinále jsme hráli s maďarským družstvem, jehož hráči byli o hlavu větší a hru měli
celou dobu pod kontrolou. Naši podali výborný výkon, ale na soupeře to tentokrát – bohužel –
nestačilo. V utkání o třetí místo s belgickým týmem podali naši nejmenší vynikající výkon.
Soupeř střílel na naši branku z uctivé vzdálenosti, s čímž náš brankář neměl žádné problémy.
V utkání nás jednoznačně poškodil opět rozhodčí, když neodpískal jasný faul v pokutovém
území (stejný rozhodčí, který proti našim žákům pískal tři penalty – souhra náhod!!!).Zápas
nakonec dospěl k pokutovým kopům a tam se štěstí přiklonilo na stranu soupeře. Nejmladší
kategorii vyhrálo družstvo Lurko UHC z Maďarska. I tak naši nejmladší dosáhli vynikajícího
úspěchu, když obsadili krásné čtvrté místo. Odpoledne se dočkali vytoužené odměny, když
společně s trenéry odjeli do Marylandu, kde si pořádně zařádili na skluzavkách a obdivovali
cvičené papoušky a delfíny.
V sobotu po snídani jsme se ještě jednou vykoupali a vydali se na cestu domů, kterou
jsme tentokrát zvládli za 16 hodin.
Na závěr bych chtěl poděkovat našim sponzorům, kteří se na akci podíleli: Stora Enso
Planá, MUDr. Průchová, MUDr. Lillová, MUDr. Kotschyová, Elektroservis Janda, GAAN
Antonín Gabriško, Vodoservis Planá, Tiskárna Liebl, Stavební firma L.Chmiel, HBR-ing.
J.Růžička.
Trenéři R. Sovka a K.Rozhoň

Blahopřání
V sobotu 20.srpna 2005 společně oslavili své životní jubileum – 60 let – manželé Jiří a
Hana Jelínkovi. Jirka Jelínek nastoupil v Plané na základní vojenskou službu a již tenkrát byl
jeho velkou láskou fotbal. Když se tu oženil s plánskou rodačkou Hankou, bylo rozhodnuto.
Planá získala nového občana a plánský fotbal vynikající posilu. Fotbal je Jirkova celoživotní
láska, které se věnoval celé roky jako aktivní hráč i jako člen ve výborech fotbalových klubů.
Za všechny příznivce plánského fotbalu přejí hodně zdraví a elánu i do dalších Jirkovi
i jeho ženě Haně senioři FK BKV Planá.
J.Vondra

Mezinárodní setkání
V letošním roce se setkání našich dětí a dětí z Zeulenrody uskutečnilo u nás
v rekreačním středisku Vlaštovka poblíž Plas. Okolí našeho areálu bylo velmi pěkné.V těsné
blízkosti protékala řeka Střela a vedla zde naučná stezka, která nabízela mnoho zajímavostí a
malebnou studánku s výbornou vodou.
I v letošním roce byl pro děti připraven bohatý program. Hned po příjezdu se šly
seznámit s okolím a navštívily pouť. Ve večerním programu se seznamovaly prostřednictvím
sportu ve smíšených družstvech v přehazované. Tento sport prolínal celým setkáním. V neděli
dopoledne se pokračovalo v přehazované. Odpoledne jsme navštívili pouť a užili jsme si
mnoho pouťových atrakcí. Ve čtyři hodiny nás chytil silný déšť a celý večer lilo jako z konve.
Nám to ale nevadilo, neboť jsme si vyráběli aztécké amulety z kůže s vlastním znamením.
V pondělí opět pršelo, a proto byl sehrán turnaj ve stolním tenisu. Kdo zrovna nehrál,
dokončoval amulet , vyráběl korálky z hlíny nebo si skládal obrázky z mozaiky.
V úterý jsme podnikli cestu vlakem do Plzně, prošli jsme se centrem města. Polovina
dětí šla na prohlídku pivovaru (byly nadšené), ostatní šly pěšky do ZOO. Cesta byla dosti
dlouhá, ale odměnou jim bylo krásné prostředí a roztomilá zvířata. Někteří dokonce navštívili
Dinopark.
Ve středu dopoledne jsme připravili našim přátelům hru stopovanou. Musíme říci, že
se uložených úkolů zhostili velmi dobře a večer při předvádění úkolů nás velmi pobavili.
Přednášeli jazykolam 333 stříbrných stříkaček …, zatančili na zadanou hudbu, hoši se
převlékli za dívky a naopak ( moc jim to slušelo).Namalovali své kamarády, které jsme
poznali. Znak města Plas byl také dokonalý. Začínali jsme mít obavy, zda dokážeme předvést
také takovou show.
Ve čtvrtek jsme navštívili Prahu. Prohlédli jsme si Hrad a Nerudovo ulicí, Malou
Stranou přes Karlův most jsme došli na Staroměstské náměstí. Cestou jsme se ještě zastavili v
muzeu voskových figur ( výjevy z naší historie i současné osobnosti ), velmi zdařilé.
V pátek dopoledne jsme šli na vycházku do okolí, naši hosté pro nás připravovali
úkoly na stopovanou. Odpoledne jsme prošli trasu dosti náročným terénem, všechny úkoly
jsme našli a chystali jsme se na jejich splnění. Rozdělili jsme si role, tři děti postavily z větví
a listí nádherný domeček, do kterého se i vešly a ostatní připravovali splnění dalších úkolů.
Večer jsme je předvedli. Velmi efektní byl nástup v oblečení podle trikolóry, za tmy, se
svíčkou ve skleničce, kterou si sami vymalovali. Místo vlasového kohouta si vyrobili
hřebínek z papíru podle barvy oděvu. Přednesli jazykolam, který byl doplněn i scénkou.
Zatančili podle zadané hudby. Předvedli hlasy zvířat, které všichni poznali. Malí chlapci
předvedli kouzla s kartami. Velmi vtipně jsme vyjádřili formou komiksu naši svízelnou cestu

do krkolomného kopce. Na závěr jsme sestavili pyramidu z našich těl. Podle reakce
německých dětí se nám představení také povedlo.
Dalším bodem večerního programu bylo vyhodnocení turnaje v přehazované a stolním
tenisu. Každý účastník obdržel medaili z hlíny, diplom, sladkou odměnu a batikované tričko,
které vyrobily naše žákyně ve výtvarném semináři. Z německé strany dostal každý účastník
žluté tričko s nápisem akce.
V sobotu jsme se sbalili a odjeli do Plané, kde jsme se srdečně rozloučili. Ze setkání si
odnášíme mnoho pěkných zážitků, na které budeme určitě dlouho vzpomínat.
Fotografie z akce můžete shlédnout na www.valy.cz
Připravujeme…..
Ve školním roce 2005/2006 vedle akcí, které jsou náplní naší pravidelné činnosti,
budeme připravovat náš specifický školní vzdělávací program. Jeho cílem by mělo být, aby se
děti do školy těšily a byly v ní spokojeny,odnesly si informace, které budou ve svém životě
potřebovat.
Ukončen bude projekt Comenius, jehož cílem bylo navázat spolupráci našich,
německých, španělských a italských učitelů. Na jaře se uskuteční závěrečné setkání učitelů a
žáků v Itálii, na kterém bude celý projekt zhodnocen.
V roce 2006 škola oslaví své sté narozeniny, už teď začínáme přemýšlet, jak toto
výročí připomenout.
J.Basáková, ředitelka školy

Quo vadis
Po návratu ze zahraniční dovolené jsem listoval v novinách a v internetových
stránkách a hledal události, o které jsem přišel. Hlavní událostí byl Czech Tek, který se
pomalu stává letním českým bestsellerem, takže nic nového. Pak mě ale přece jen zaujala
jedna zpráva. „27 starostů a místostarostů tachovského okresu předalo předsedovi vlády petici
požadující změnu zákona o shromažďování a schvalující zásah policie“. U zprávy byl
dodatek, že starostové prezentují hlas většiny obyvatel tachovského okresu. To už jsem trochu
zpozorněl. Vždyť tohle už tu jednou bylo. Jako člověk střední generace si pamatuji veřejné
odsouhlasování petic proti NATO, proti Solidaritě, proti Chartě, proti Plastic People, či proti
vnitřnímu nepříteli. Já osobně se přiznám, že jsem neměl odvahu tyto petice nepodpořit, i
když mi z toho bývalo zle a dodnes se s tím vyrovnávám. Rok 1989 mi přinesl největší
spokojenost v tom, že už mě nikdo nenutí podepisovat petice, být v nějaké straně, či vnucovat
svůj názor, a také to, že za mne nikdo nemluví. A nyní čtu, že chci nějakou změnu zákona, či
že s něčím souhlasím. Takové tvrzení by mělo být podloženo místním referendem, nebo
alespoň průzkumem veřejného mínění. O ničem takovém ale nevím. Pravda, v dnešní
demokracii má každý právo projevit svůj názor. Jestliže starosta Přimdy pan Sopko chce
premiéra pochválit za policejní zákrok, ať tak učiní jako pan Sopko a ne jménem obyvatel
Tachovska. Dále mne zaráží, že nikde nejsou uvedeni předkladatelé této petice. Takže já jako
obyvatel Plané nevím, zda můj starosta či místostarosta vyjadřovali premiérovi názor,
s kterým nesouhlasím, i za mne, jako obyvatele Tachovska.
M.Antropius

Pozn.: celé znění petice je zveřejněno na webových stránkách Města Přimda. Z jejího
textu vyplývá, že ji podávají podepsaní svým jménem, nikde není uvedeno, že hovoří i za
většinu obyvatel Tachovska, to už byla iniciativa novinářů, kteří o petici psali. Dle vlastního

vyjádření plánský starosta, který petici podepsal, vyjádřil tímto podpisem jen svůj osobní
názor a stanovisko k celé události, které v žádném případě neuváděl jako stanovisko Města
Planá, jeho zastupitelstva či jeho obyvatel. Šlo mu především o to, aby byl iniciován vznik
zákona, který by dával obcím pravomoc určitým způsobem ovlivňovat akce v jejich obvodu
(stanovit hygienické podmínky pro jejich konání, hlučnost, čas, příjezdové cesty, úklid,
požární bezpečnost atd.), což v současné době možné není.

Inzerát – Adecco
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST !!!
Hledáme spolupracovníky/-ce do výrobních společností se sídlem na Tachovsku
Nabízíme:


možnost krátkodobé i dlouhodobé spolupráce



zajímavé finanční ohodnocení



jedná se o jednoduchou manuální práci

V případě zájmu se přijďte informovat na adresu:
Adecco, spol. s r.o.
Tyršova 178, Tachov
tel.: 606 776 405

„22“
je silnice 1.třídy, po které dojedete
z Domažlic přes Klatovy až do Vodňan.
Dvaadvacítka
je ale především herna a bar v Plané,
kde s trochou štěstí dojedete
rychle a bezpečně z pekla až do ráje!!!
-------------------------------------------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, naproti kinu
Ruleta Bar-Pension 22
www.plana22.com, 777 655 706

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
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
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
Jana Holčová, duchovní poradce,
a velmistryně Reiki podle J.Nazaretského Vám nabízí v Parkhotelu Tachov tyto
služby:
Dornovu metodu odblokování kloubů a páteře,
energetickou pomoc při bolestech, meditace,
duchovní poradenství,
duchovní terapie za pomoci meditace nebo
regresivní hypnózy,
karetní výklady,
nalezení negativních energií domů, bytů nebo míst,
paranormální jevy,
otevírání energií Reiku podle Ježíše N. duchovní
cestou a duchovním křtem.
Objednávky na telefonu č.777204162.

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
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

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
Zajímavý a převratný stavební systém, který byl vyvinut pro zdravé bydlení, nabízí lidem nové možnosti
jak levně stavět

Stavět můžete i jinak.
Stavební systém nové
kvalitnější a levnější bydlení.

generace -

podstatně

Na našem trhu se před nedávnem objevil stavební systém nové
generace, který dosud znali jen zahraniční stavitelé.Velice rychle se
prosazuje také v České republice, protože je levný, kvalitní, ekologický,
nenasákavý, pevný, odolný, lehký…….Realizovat výstavbu jakýchkoliv
průmyslových objektů, bytových domů, hotelových či sportovních
komplexů z tohoto systému, není žádný experiment. Např. ve Francii, která
je známa jako světová špička ve stavebnictví, se takto staví již více než 50
let a 84% realizovaných staveb je zde stavěno tímto systémem. Také v naší
republice již stojí řada průmyslových staveb postavených tímto systémem,
k nejznámějším patří nová multifunkční sportovní hala Sazka Aréna, která
byla před nedávnem slavnostně otevřena. Tyto stavby jsou velmi kvalitní,
bezúdržbové a vynikají tím, že mají výbornou ochranu proti hluku a
zároveň jsou nízkoenergetické. Za všechno mluví fakt, že jde o stavební
etalon evropské unie.
Stavba z tohoto systému je velmi jednoduchá, vzhledem k tomu, že stavební prvky jsou velmi lehké,
levné a pevné i rychlost stavby postupuje přímo závratným tempem.
Další velkou výhodou je, že tato stavba nemá technologické prodlevy. Také není třeba nechávat stavbu
vymrznout, jedná se o stavbu téměř suchou, ačkoliv se jako pojivo používá beton. Stavba je tudíž připravena k
okamžitému provozu.
V případě výstavby rodinných domků, bytových domů, administrativních budov, hotelů apod., je velmi
důležitým aspektem energetická úspornost. Stavby vynikají tepelně-izolačními vlastnostmi ( R = 5 – 8 ) a
několikaletou praxí jsou potvrzeny vysoké úspory při vytápění.

Budovy postavené tímto stavebním
systémem mají velmi příjemné klima a tím
dokonale splňují představy o moderním,
úsporném a pohodlném provozování staveb.
Variabilita
tohoto
systému
je
takřka
nevyčerpatelná a umožňuje výstavbu podle
Vašich individuálních požadavků a představ.
Požadavkem každého investora je
ušetřit co nejvíce prostředků ve fázi vlastní
realizace stavby a následně při jejím provozu.
Nyní máte jedinečnou šanci vyřešit vlastní
bydlení a dosáhnout značných úspor při užívání
domu. Rádi Vám pomůžeme řešit veškeré
záležitosti se stavební problematikou. Těšíme se
na kontakt s Vámi.
Nabízíme kompletní servis zájemcům o stavbu včetně financování bydlení. U nás najdete kvalitní zděný
dům do 1milionu Kč !!!

www.ada-s.cz, info@ada-s.cz,
tel.: 775779901-4, fax: 776 300 763; tel: 377 262 911 linka 120
ADA-SPS s.r.o.
V Malé Doubravce 27
312 78 Plzeň

Stavební systém nové generace
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