Plánský měsíčník
Ročník 2003
Číslo 10

Zprávy z města
Ve středu 17.září t.r. se po prázdninové přestávce sešli zastupitelé Města
Planá na svém 9.jednání. V jeho úvodu pan starosta veřejně ocenil sportovní
úspěch Petra Kasla a členů lezeckého družstva plánských dobrovolných hasičů.
Vlastní program byl tentokrát poněkud nabitější. Hodnotily se výsledky
hospodaření města za I.pololetí, schváleny byly zřizovací listiny organizačních
složek – kina, kulturního střediska, městského stadiónu a zásahové jednotky SDH,
rovněž byly schváleny již čtvrté změny rozpočtu města na rok 2003 a určité
redukce v plánu investičních akcí i větších oprav. Neobvykle rozsáhlé byly
majetkoprávní záležitosti a prostor byl věnován i přípravě nových vyhlášek města –
vyhlášky o místních poplatcích, vyhlášky o odpadech a vyhlášky o poplatku za
komunální odpad- které by měly být schváleny ještě letos tak, aby nabyly účinnosti
od 1.1.2004. Zastupitelé také schválili odprodej velkého objemu majetku, který
užívají plánské základní a mateřské školy, těmto školám do vlastnictví a to za
symbolickou jednu korunu každé škole. Plné znění usnesení uvádíme zde.
Další jednání zastupitelstva se sejde 15.října 2003 a na programu by mělo
mít m.j.souhrnnou zprávu o školských zařízeních v Plané v novém školním roce,
závěrečnou zprávu o zrušení příspěvkové organizace Služby města Planá a přípravu
již zmíněných vyhlášek.

Plyn na Karlíně bude
Na posledním jednání zastupitelstva padl při diskusi občanů mj. dotaz
občana z Karlína, zda vůbec a kdy bude do Karlína zaveden slibovaný plyn.
Majitelé domů si na základě příslibu již provedli příslušné úpravy v domech,
nakoupili si spotřebiče, už si neobjednali dříví ani uhlí a teď mají strach, jak budou
v zimě topit. Na to jim odpověděl p. starosta, že vybudování plynovodu a rozvod
plynu do domů je záležitostí firmy Zpč. plynárny Plzeň, která je investorem a celou
akci financuje. Město v tomto případě mělo původně pouze iniciativní roli.
Plynárny ale v minulých dnech přišly s požadavkem, aby město na plynofikaci
přispělo částkou 940 tis.Kč. To ale může příspěvek poskytnout až po schválení
rozpočtových změn (které byly na programu tohoto jednání zastupitelstva).
Příslušná smlouva pak byla ihned druhý den podepsána a plynaři přislíbili, že do
30.listopadu bude plyn do plynovodu vpuštěn. Případné pozdržení a z toho
plynoucí nepříjemnosti by šly plně na vrub dodavatele Zpč. Plynárny Plzeň.

Oprava chyby v článku
Do předchozího čísla měsíčníku jsem napsal článek o budovaném hřišti na
míčové hry. Při přepisu bylo v článku chybně uvedeno, že v něm bude vyznačeno
,,hřiště na minigolf.“ Správně mělo být napsáno ,,hřiště na minifotbal“.
Ing. K. Vrzala, starosta

Reakce na článek v Tachovském deníku
Nemám ve zvyku pokaždé reagovat na článek v tisku, který kritizuje dění
v Plané či rozhodnutí zastupitelstva nebo mne osobně. Kritika, pokud neuráží, není
nic zakázaného a někdy může přispět k dobrému. Vím také, že se nikdo nemůže
zavděčit všem a co se líbí jednomu, mnohdy vadí druhému.
Přesto cítím potřebu reagovat na články redaktora Švagra v Tachovském
deníku z 13. 9. 2003. Kritizuje stav plánského kina, nedokončenou rekonstrukci
domu č. p. 56, takže prý není kde pořádat kulturní akce, a údajně zbytečné
ohňostroje.
Nejdříve k domu čp. 56. Jedná se o vzácný historický objekt, který je také
dosti rozsáhlý, a jeho důkladná rekonstrukce je vysoce nákladná. Nabízí se
jednoduché řešení: sáhnout hluboko do obecní kapsy a rekonstrukci provést rychle
z městských prostředků s malou pomocí státu. Město ale nemá na starosti jen
opravu uvedeného domu. Zastupitelstvo tedy zvolilo cestu etapové rekonstrukce,
kdy samozřejmě musely být použity i prostředky města, ale každý rok mohlo město
získat finanční dotaci od státu (50 %), takže městský rozpočet nebyl tak výrazně
zatížen. V současné době je dům kompletně stabilizován, má novou střechu, novou
fasádu, nová okna, uvnitř byly vyměněny stropy. Vnitřní úpravy, které budou
následovat, by měly odpovídat způsobu využití. Ten zatím není ujasněn. V době,
kdy jsme usilovali o to, aby se Planá stala obcí třetího typu, byl předpoklad, že zde
vzniknou kanceláře městského úřadu. Nestalo se, takže se předpokládá, že v 1.
patře bude městské kulturní středisko a v přízemí snad restaurace nebo kavárna.
Považujeme za rozumné, když budoucí nájemce se souhlasem města provede
vnitřní úpravy přízemí budovy na vlastní náklady a podle svých potřeb. Nerozumné
by naopak bylo prostory upravit a hledat někoho, komu by se hodily. Městský
rozpočet tak také ušetří část svých prostředků a použije je jinde. Srovnávat budoucí
osud domu s tachovskou jízdárnou považuji nejen za nepřípadné, ale přímo za
hloupé.
Pokud se týká kina, souhlasím s tím, že není v dobrém stavu. Popis situace je
ale přehnaný. Pokud by odpovídal skutečnosti, asi bychom je museli na zimu
uzavřít. To ale potřeba není.
Důkladná rekonstrukce kina by vyžadovala opět značné výdaje z rozpočtu
města. Byla skutečně zvažována. Po analýze nákladů se však od záměru ustoupilo a
byly provedeny jen dílčí úpravy a to i proto, že návštěvnost kin je všeobecně nízká.
Jednou z úprav bylo i snížení počtu sedadel, aby se vyhovělo bezpečnostním

předpisům. Protože je samozřejmě stále více potřeb než peněz v městském rozpočtu
a peníze je třeba vydávat uvážlivě, nepočítá se zatím s celkovou rekonstrukcí kina,
ale budou prováděny další dílčí úpravy (např. výměna plátna, opravy apod.)
Při rozboru prostor, ve kterých by mohl (nebo nemohl) kytarista Rak v Plané
vystupovat, redaktor zapomněl na důstojné prostory kostela sv. Petra a Pavla, kde
řada kulturních akcí probíhá. Bohužel, návštěvnost těchto akcí je poměrně nízká, ač
se jedná o akce podle mého názoru poměrně zajímavé.
A ještě k ohňostrojům. Není pravda, že by o ně plánští občané neměli zájem,
ba naopak, podle ohlasů je chtějí. Dokonce po Silvestru 2002, kdy se ohňostroj
nekonal, projevovali mnozí zklamání. Jsem přesvědčen, že ohňostroj má své místo
i 28. října jako součást oslav založení Československé republiky. Tuto událost
bychom si měli stále připomínat, zvláště při našem vstupu do Evropské unie.
V uvedený den se konává nejen ohňostroj, ale i jiné akce k jeho oslavě. Bohužel, na
rozdíl od ohňostroje o ně takový zájem není.
Dne 28. 10. 2002 sledovalo ohňostroj na náměstí opravdu málo lidí (asi
100). Důvodem nebyl nezájem, ale mimořádně silná vichřice, na kterou všichni
vzpomínáme. Protože vše bylo připraveno, ohňostroj se i přes nepřízeň počasí
konal, i když v menším rozsahu, než v jakém se konat měl.
Ohňostroje v Plané skutečně financují sponzoři. Nelze ovšem souhlasit se
závěrem, že by jejich peníze mohly být použity užitečněji. Sami sponzoři mají
právo určit účel svých darů a v tomto případě chtěli ohňostroj.(Často ovšem jsou
nemalé sponzorské dary poskytovány k jiným účelům, jako například na opravu
morového sloupu.) Nejedná se také o tak vysoké částky, že by to zamávalo
s rekonstrukcí kina nebo domu č. p. 56. Dále, jak už jsem uvedl, se ohňostroj
většině z nás líbí, tak proč si jej občas (nejvýše 2x za rok) nedopřát. Tolik také
k mým ,,pyromanským sklonům“, z nichž jsem byl nařčen.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Budeme bez proudu
Ve dnech 6.10.2003 od 8 do 16 hodin a 7.10.2003 od 8 do 14 hodin bude bez
proudu dále uvedená část města – ZŠ nám. Svobody a celá pravá strana nám.
Svobody (tj. strana, kde je základní škola), obchodní dům, pošta, Tylova ul.,
Smetanova ul. a mateřská škola, Dvořákova ul., Lipová, U Koupaliště, Tepelská,
nemocnice, koupaliště a Správa silnic Planá.
8.11.2003 bude bez proudu Kyjovská ulice od křižovatky silnice I/21
směrem na sv. Annu.

Nabídka telefonní ústředny
Město Planá nabízí ke koupi telefonní ústřednu typ Partner Plus 103 B 3,
výrobce AtaT Partner (USA), rok výroby 1993, počet poboček 18. Informace u
tajemnice MěÚ Planá p. Mertlové nebo vedoucího SO p. Barona.

Výběrové řízení
Město Planá vyhlásilo výběrové řízení na obsazení místa referentkyreferenta sociálního oddělení Městského úřadu v Plané. Podrobné informace
zpracované v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. jsou umístěny na úřední desce a
na webových stránkách města.

Oznámení o sběru nebezpečné a objemné složky komunálního
odpadu a železného šrotu v Plané
Město Planá oznamuje občanům , že na území města Planá a jeho částí
(vesnicích) bude podruhé v tomto roce proveden mobilní sběr nebezpečné a
objemné složky komunálního odpadu a železného šrotu. Pro tyto účely jsou
určena stanoviště pro speciální svozová vozidla firem s oprávněním ke sběru
odpadů (EKODEPON s.r.o.,Černošín, J.Hýsek, sběrna 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 a železný šrot.

V pátek 24.10.2003 proběhne sběr nebezpečné složky (NS) a objemné
složky (VO) komunálního odpadu takto:
Svahy – náves u prodejny potravin
Vížka – náves

15.00-15.10 hod
15.15-15.25

(NS+VO)
(NS+VO)

Zliv – náves u kapličky

15.35-15.45

(NS+VO)

Boudy – náves u kapličky

15.50-16.00

(NS+VO)

Dolní Sedliště – náves

16.05-16.15

(NS+VO)

Vysoké Sedliště – náves

16.20-16.30

(NS+VO)

Týnec – náves u rybníka

16.35-16.45

(NS+VO)

Otín – náves před domem p.Lišky

17.10-17.25

(NS+VO)

Křínov – náves u zast. autobusů

17.30-17.45

(NS+VO)

Kříženec – na návsi u rybníčka

17.50-18.05

(NS+VO)

V sobotu 25.10.2003 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

Revoluční ul.– parkoviště u tenis.kurtů

14.15-16.45

Bohušova ul.- sídliště

14.30-17.00

(NS+VO)
(NS+VO)
(NS+VO)

Železný šrot bude svážen v neděli 26.10.2003 od 9 hod.
Za Město Planá Ing.Svoboda,ved.OŽP, tel.374752922

Úpravna vody a tobogán na plánském koupališti
Díky mimořádně teplému počasí začala letošní sezóna na plánském
koupališti poněkud dříve než jindy a bylo také více dnů vhodných ke koupání.
Z těchto důvodů byla návštěvnost koupaliště vyšší než v jiných letech. Bohužel,
byla trochu potíž s množstvím vody. Příčinou bylo jednak to, že kvůli rekonstrukci
obtoku se začalo později s napouštěním, kvůli nepředpokládanému deficitu srážek

pak byl přítok celou sezónu velmi slabý. Problémy byly také s udržováním kvality
vody. Kvalita a průhlednost vody byla kolísavá. Při pravidelných kontrolách
hygieniků však byla voda stále vyhovující, což, jak víme ze sdělovacích
prostředků, letos zdaleka všude nebylo. Za péči o koupaliště je třeba pochválit
správce, který kvalitu vody udržoval.
Aby byla kvalita vody v příštích sezónách ještě lepší, přistupuje město
konečně k realizaci projektu, o kterém jsme už v Plánském měsíčníku psali, totiž ke
stavbě úpravny vody. S ní pak bude spojena stavba tobogánu. Město požádalo o
finanční dotaci na tuto investiční akci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR již v roce
2000. Teprve letos příslib dotace získalo. Ministerstvo poskytne 50 % z celkové
ceny, která činí 3.540.000 Kč. Ve výběrovém řízení již byla vybrána firma, která
stavbu provede. Je to firma Helena Machová-AQUATECHNIK Praha.Koncem září
bude se stavbou započato.
Úpravna spolu s tobogánem bude stát nedaleko vtoku do koupaliště. Bude
mít rozměry 9,6x 4,3 m, výšku 4,25 m. Střecha a omítka budou stejné jako na
ostatních budovách koupaliště. Voda bude do čistírny nasávána jednak z povrchu a
jednak ode dna koupaliště. Bude čištěna jednak mechanicky přes filtry, jednak
bakteriálně.
Voda odebraná z hladiny i ode dna bude prostřednictvím dvou čerpadel
poháněných elektromotory (každý o výkonu 7,5 kW) tlačena do úpravny. Nejdříve
projde lapačem hrubých nečistot. Následovat bude koagulační filtrace
prostřednictvím dvou laminátových filtrů Astral o průměru 1800 mm. Každý filtr
bude filtrovat 75 m3 vody za hodinu. To znamená, že bude filtrováno celkem 41,6 l
vody za sekundu. Dále bude voda chlorována, provzdušňována a ozonizována. Do
koupaliště se bude vracet prostřednictvím napouštěcích dňových trysek, které
budou ústit z trubky položené rovnoběžně s břehovou čarou v místě vstupu do
koupaliště v hloubce cca 50 cm. Pokud bude v provozu tobogán, bude upravená
voda přiváděna do koupaliště i přes něj, případně bude možno přepnout výtok
z čistírny do dětského brouzdaliště. Filtry budou automaticky při dosažení určitého
stupně znečištění proplachovány. Voda znečištěná propláchnutím filtrů bude
odváděna do betonové podzemní nádrže o objemu 16 m3, kde se budou usazovat
nečistoty.
Délka dráhy tobogánu bude kolem 90 m, jeho barva bude modrožlutá. Bude
končit přímo v koupališti poblíž úpravny vody nad vodní hladinou, kde je
předpokládaná hloubka jeden metr.
Úpravna i tobogán by měly být dokončeny v listopadu letošního roku.
Možná ale, že u tobogánu bude postavena jen konstrukce a montáž dráhy bude
provedena až po skončení zimy. Věřím, že díky nové úpravně vody dojde
k dalšímu zkvalitnění vody v koupališti a že tobogán přispěje k jeho zatraktivnění a
že zejména plánské děti z něj budou mít v příštím roce radost.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Muzikanti, přihlaste se
Collegium Planense, hudební sdružení plánského kůru chrámu Nanebevzetí
Panny Marie v Plané je co do obsazení velmi oslabené. Proto hledá dobrovolné
zpěváky a hudebníky, kteří by byli ochotni účastnit se přípravy adventních
koncertů a dalších produkcí. Účast na zkouškách je možno domluvit na čísle
mobilního telefonu 732 138 467. Program koncertů bude tvořen dle seskupení
hudebníků, kteří se přihlásí, budou to zejména adventní zpěvy, staročeské roráty ve
vícehlasé úpravě a adventní písně, varhanní hudba nebo sólové skladby na jiné
nástroje ( flétna, housle, trubka, kytara aj).

Kauza „plánská nemocnice“
Jak známo, ukončila zhruba před rokem plánská nemocnice svou činnost.
Naštěstí se ale v únoru letošního roku ujala iniciativy Poliklinika Tachov a začala
v nové budově nemocnice provozovat ambulance. Poliklinika také usiluje o to, aby
mohla začít provozovat i základní lůžkové oddělení. K tomu ovšem potřebuje
získat licenci od ministerstva zdravotnictví a ministerstvo zase vyžaduje stanovisko
Plzeňského kraje. S udělením licence váhá. Tendence ministerstva je totiž
v současné době snižovat počty akutních lůžek. Náměstek ministryně se doslova
vyjádřil při jednání s krajskými hejtmany ve smyslu – proč otevírat lůžková
oddělení v Plané, když je třeba celkový počet lůžek omezovat. I chování krajských
orgánů je ve směru k plánské nemocnici značně pasivní, přestože původně
vyjadřovaly souhlas. Problém souvisí právě se stanoviskem ministerstva
zdravotnictví, které slibuje částečné oddlužení nemocnic krajů, ale požaduje snížení
počtu aktuálních lůžek.
Jsem přesvědčen, že pokud se má počet lůžek snížit, nemělo by se to týkat
periferních oblastí, kde by nemocniční péče nebyla tím pádem zajištěna. Všichni
víme, jaké problémy v Plané a v celém regionu po uzavření lůžkové části
nemocnice vznikají. Obávám se, že krajské orgány záměrně odkládají řešení situace
a čekají, že se problém rozplyne do ztracena.
Aby se tak skutečně nestalo, svolali jsme spolu se starostou Tachova Mgr.
Macákem starosty měst a některých obcí Tachovska. Na tomto jednání jsme se
všichni shodli na tom, že plánskou nemocnici všichni potřebujeme a nelze tedy
k situaci mlčet. Vždyť občané Tachovska vyjádřili své stanovisko již v petici
organizované v srpnu loňského roku.
Při jednání starostové přijali prohlášení, které pak bylo zasláno krajskému
hejtmanovi a bylo uveřejněno v plzeňském regionálním tisku. Jeho doslovný text
zní:
Prohlášení starostů obcí okresu Tachov
k aktuálnímu stavu zajištění zdravotní péče
Dne 1. září 2003 se sešli starostové 35 obcí a měst okresu Tachov. Z této
schůzky vzešlo následující prohlášení:

1. Starostové nesouhlasí s tvrzením představitelů Plzeňského kraje. že je
dostatečně zajištěna zdravotní péče v okrese Tachov tím, že zde fungují tři
výjezdní místa zdravotní záchranné služby.
2. Požadují zprovoznění lůžkové části Nemocnice Planá třeba v omezeném počtu
lůžek tak, aby byla zajištěna základní, dostupná a kvalitní zdravotní péče o
občany.
3. Vyjadřují vůli jednat s Plzeňským krajem o podmínkách převzetí Nemocnice
Planá a jejím provozování.
Prohlášení samo o sobě ale zřejmě nestačí. Nelze jen pasivně čekat. Proto
byla při jednání sestavena komise ve složení: starosta Tachova Macák, starosta
Stříbra Svoboda, starosta Boru Podlipský, starosta Bezdružic Soulek, poslanec
Parlamentu Votava, členka Krajského zastupitelstva Báčová a já. Komise má za
úkol jednat s krajskými orgány o podmínkách zprovoznění lůžkové části
nemocnice.
Starostové se také shodli na tom, že v krajním případě obce vytvoří subjekt,
který bude žádat o bezúplatný převod nemocnice (případně i s dluhy) do
vlastnictví.
V současné době se dohaduje termín schůzky uvedené komise s krajským
hejtmanem a funkcionáři kraje, kteří se zabývají zdravotnictvím.
Ing. K. Vrzala, starosta

Fotbaloví senioři nezahálejí
Senioři FK BKV Planá mají letitou tradici. Do jejich kolektivu patří hráči
nad 37 let a o jejich talentu a schopnostech svědčí i umístění v okresní soutěži
ročníku 2002/ 2003 - ve své třídě mezi osmi mužstvy obsadili 1.místo. Senioři
udržují trvalé přátelské vztahy se seniory stejné kategorie FK Weiding. V sobotu
23.srpna t.r. sehráli na městském stadiónu přátelské fotbalové utkání při příležitosti
třináctileté spolupráce s tímto německým klubem. Utkání skončilo výsledkem 4:4.
Až do pozdních nočních hodin pak trvalo společné posezení v přátelském ovzduší
restaurace u Urbanů.Věříme, že naše spolupráce bude pokračovat a rozvíjet se i
v následujících letech a přejeme si ještě hodně společných sportovních úspěchů i
rozvoj našich vzájemných vztahů.
V.Vondra

Petr Kasl opět úspěšný
V sobotu 30. srpna se ve Švýcarsku konalo Mistrovství světa v duatlonu.
Mezi světové závodníky se nominoval i plánský Petr Kasl.
Závod se běžel na 10 km trati, která byla většinou kopcovitá, následovala 40
km jízda na kole, kdy se střídalo prudké stoupání s příkrými sjezdy a nakonec
pětikilometrový běh.
První úsek nezačal pro české závodníky moc dobře, jelikož ostatní nabrali
obrovské tempo a našim utekli. Petr se ale postupně propracovával a na kolo
nasedal jako čtvrtý. To však bylo velice náročné, zvláště ve druhé polovině, kdy
závodníky zastihla prudká průtrž a velmi studený vítr. Mnoho závodníků vzdalo
pro prochlazení a vyčerpání. Petr vše překonal a v sedmičlenné skupině přijel do
depa. Tam obvykle patří mezi nejrychlejší, ale tentokráte se na něm podepsala
obrovská zima a křeče a nebyl schopen se přezout. Vyběhl na sedmém místě. Tuto
pozici si udržel až do konce závodu. Loni jezdil poloviční tratě za juniory a takto
dlouhou trať si vyzkoušel teprve podruhé. A to, že skončil sedmý na světě a úplně
nejlepší z naší celé reprezentace, považuje za úspěch.
Hana Kaslová

Kulturní nabídka
Městské kulturní středisko připravilo na říjen:
4.10. – zájezd na muzikál „REBELOVÉ“ (vyprodáno). Odjezd účastníků je
v 10 h z AN v Plané.
17.10. – první abonentní představení v Komorním divadle v Plzni- muzikál
„Pokrevní bratři“. Odjezd autobusu v 17.15 z Ch. Plané, v 17.20 z Luční ulice,
v 17.30 z AN Planá.
24.10. - zájezd do divadla v Mar. Lázních na abonentní představení
„Pokušení sv. Antonína“. Hrají herci Divadla Semafor. Odjezd v 18.50 z AN,
v 18.55 z Luční ul., v 19 h z Ch. Plané.
28.10. - Koncert k 85.výročí vzniku Československé republiky. Hraje
kytarový virtuóz a skladatel prof. Štěpán Rak. Začátek v 17 h. Vstupné 80 Kč.
Místo konání bude upřesněno na plakátech a v tisku.

Dům dětí a mládeže informuje
Nabídka pro volný čas dětí a mládeže na šk.rok 2003/2004 obsahuje 11
sportovních kroužků a 9 ostatních zájmových útvarů a činností. Novými vedoucími
jsou učitelé ZŠ p. Schreilová, p.Vivodíková, p.Ečer, p. Hes, dále p. Hrbáčková,
p.ing. Žižka, p. Krauskopf, p. Hrbáček. Pro pracovní zaneprázdnění externí
spolupráci ukončili p. Veselá, pánové Kapolka, Minařík, Hlinčík, Laurenčík. Za
jejich práci ve prospěch volného času dětí děkujeme. Ve vedení kroužků pokračují i
v novém školním roce p. Zemková, p. Dlouhá, p. Šulcová, p. Pelánová, p. Šilhavý,

p. Reichl, p. Smrčka, p. Pýchová a p. Vosecká. Všem, kteří se budou vedení
zájmových útvarů věnovat, přejeme především dobré zdraví a radost z výsledků
jejich práce.
Po týdnu vymezeném na zápis je v některých zájmových útvarech počet
naplněný: tenis, hrátky s počítačem, výpočetní technika, stolní tenis, výtvarný
kroužek, do jiných se mohou zájemci ještě hlásit dle nabídky během prvního týdne
října na DDM. Především dívky mají zájem o cvičení při hudbě, cvičební prostor
máme zajištěný, stále však hledáme obětavého vedoucího. Informace na DDM.
Ve středu 1.října od 14 h se na městském stadiónu uskuteční 4.ročník
přeboru Plané v atletice chlapců a dívek ve 3 kategoriích: 4.-5.tř., 6.-7.tř. a 8.-9.tř.
v těchto disciplinách: běh 50,60,300,600,800 m, skok daleký, hod míčkem, vrh
koulí. Závodí se o medaile a diplomy v každé disciplině, přihlášky na místě od
13.30 h.
Kladrubská divadelní společnost uvede pro děti z Plané a okolí představení
„Pohádky z Krakonošovy zahrádky“ a to v sobotu 18.října od 14 h v sále kina
v Plané.
Příležitost k pohybové aktivitě dostali příznivci víceboje. V sobotu 20.září se
za pěkného počasí uskutečnil 4.ročník utkání mezi Planou (letošním pořadatelem) a
Chodovou Planou. Na organizaci se podílel TJ Sokol Planá a DDM při ZŠ náměstí,
finančně na občerstvení přispělo Město Planá a TJ Sokol Planá. Vítězem turnaje se
stala Planá 8:4 b. Chodovka byla lepší ve stolním tenisu, kopané žen a běžecké
štafetě žen. Tenis skončil nerozhodně, ostatní discipliny s převahou vyhrála Planá.
Poděkování patří všem sportujícím, oddílu tenisu za zapůjčení kurtů a prostorů
k občerstvení a správci p.Vl.Andršovi za přípravu a obsluhu.
J.Staněk

V říjnu nabízíme:
1.10. středa – od 14 h na městském stadiónu v Plané – Přebor Plané
v atletice žactva
10.10. pátek – od 14 h na dvorku DDM podzimní soutěž – Střelba ze
vzduchovky
18.10. sobota – ve 14 h v sále kina představení Divadelní společnosti
Kladruby – Pohádky z Krakonošovy zahrádky
29.10. středa – den podzimních prázdnin, zájezd do bazénu v Mar. Lázních,
odjezd z autob. nádraží v 8.30 h, příjezd do Plané do 12 h. Cena zahrnuje dopravu a
vstupné.

Poděkování
Srdečně děkuji za první pomoc, kterou mi poskytli po nehodě v noci starosta
Zadního Chodova p. Brůžek s manželkou a zvláště pak manželům Čepelákovým
z Chodského Újezdu, kteří mne v noci přivezli do nemocnice v Mar. Lázních, zde

vyčkali a po ošetření i odvezli domů do Plané. Mnoho díků za Vaši příkladnou a
obětavou pomoc.
I.P.

Inzerát
Přijmeme účetní
Požadujeme: - Střední vzdělání ekonomického směru
- Práce s PC – Word, Excel
Vítáme: - Řidičský průkaz sk. B
- Praxe v oboru
Nabízíme: - Odpovídající platové podmínky
Kontakt: - Ing. Lubomír Vodička – Vonex
Nádražní 501, 348 15 Planá
Tel. číslo: 374 794 061, 374 794 064

Inzerát
Firma D + D
Chcete mít peřiny a polštáře jako nové za poloviční prodejní ceny?
Prošívaná deka 145 x 200 cm 730 Kč
Peřina 145 x 200 cm 690 Kč
Polštář 90 x 70 cm 199 Kč
Ceny jsou včetně kvalitní sypkoviny, šití a čištění peří.
Rozvoz zakázek v okrese Tachov !!! ZDARMA !!!
Dále nabízíme kolekci ložního programu značky Klinset – přikrývky,
polštáře, duodeky, dětské přikrývky a zdravotní profilované polštáře.
Klinset – značka kvality – vhodné pro alergiky – zaváděcí ceny
Otevřeno – Po,Út, St 13.00 – 17.00 h
Čt, Pá 9.00 – 12.00 h
Telefonické objednávky směrujte na tel: 608/ 305506 nebo 608/ 305 658
fax: 374 728 496
Kde nás najdete?
V naší provozovně ve 3. patře obchodního domu na náměstí v Plané.

Inzerát
Nabízíme rekvalifikační kurzy: masér,saunér, pedikúra. Akreditováno
MŠMT. Možnost získání živnostenského listu. Individuální výuka a přístup. 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: 374798441 (i fax),
374724103, mobil 607815364.

Inzerát
PNEUSERVIS – prodejna v Zámecké ul. 191 v Plané si dovoluje upozornit
zákazníky na rozšíření pracovní doby a to: v pondělí až pátek od 8 do 12 h, od 13
do 17 h, v sobotu pak od 9 do 12 h. Po předchozí domluvě je možné provést práce i
mimo stanovenou pracovní dobu.
Nabízíme prodej nových pneumatik a protektorů na osobní auta. Při
zakoupení čtyř nových pneumatik poskytujeme slevu na práci 50 % a malý dárek
dle výběru v hodnotě do 100 Kč. Majitelům motorových pil a křovinořezů značky
STIHL nabízíme náhradní díly se slevou až 50 %. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Inzerát
KOSMETIKA Jana Císařová, Planá, Dukelských hrdinů 102 (vedle pěší
zóny)
Trápila Vás v letních vedrech žízeň? Věřte, že Vaši pleť také. Řešení?
Laserová pleťová maska - bezkonkurenčně vysoká hydratace pleti - unikátní
metoda pročištění a regenerace pleti - snížení svalového napětí, které je příčinou
tvorby vrásek - nepřítomnost barviv a vůní.
Informace, objednávky na telef.č. 602 115810.

Inzerát
Prodejna firmy Moritz Hendel Bohemia zahajuje od 1.10.2003 prodej zboží
s vysokými slevami.
Nabízíme dámské prádlo ve všech velikostech, jak módní krajkové, tak
klasické. Přijďte levně nakoupit kvalitní prádlo. Dámské kalhotky od 100 Kč,
podprsenky od 190 Kč.
Najdete nás v obchodním domě na náměstí v Plané ve 2.patře. Přes týden je
otevřeno do 17 h, v sobotu do 12 h.

Inzerát
Prodám garáž nad ZvaKem. Telefon 604 365133.

Inzerát
KADEŘNICTVÍ Monika Slivoňová nabízí své služby v provozovně ve
3.patře OD Hraničář Planá. Otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 17 h. Telefon
736 443 433.

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

Inzerát
Vladislava Hnízdilová, Dukel. hrdinů 65, 348 15 Planá, telefon 374 794 941,
604 204 639, e-mail: papirnictvi-plana@seznam.cz NABÍZÍ ZE SVÉHO
SORTIMENTU:
sešity, bloky, obaly na školní sešity a knihy, pera - keramická, bombičková,
gelová, propisky, tužky, tužky s gumou,pastelky – voskovky, SCALA, trojhranné,
ohebné, nelámavé, Progresso, krátké, aquarell, popisovače, linery, barvy –vodové,
temperové, na sklo, pravítka, kružítka, lepidla – tekutá, tuhá, disperzní,
vteřinová, čtvrtky různých velikostí, dvojité fólie, lenochy, papíry – barevné,
náčrtníkové, školní diáře.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Inzerát
Prodám os. automobil R 5 TD (Renault). Cena 35.000 Kč, při rychlém
jednání sleva možná. Info: 608/024763.

Inzerát
Koupím staré obrazy a jiné starožitnosti. Platba v hotovosti. Info:
608/024763

Program kina na měsíc říjen
1.10.

USA, Německo, Austrálie

Tichý Američan

Saigon, 1952. Reportér deníku London Times, Thomas Fowler, podlehl
sladce dekadentní atmosféře exotického velkoměsta. Úzkostlivě si udržuje
neutralitu a odmítá se morálně či citově angažovat v komplikované politické
situaci země. Saigon ovládají Francouzi usilující o podrobení Vietnamu, který není
v boji za svou samostatnost jednotný. Oficiálně zemi ovládá generál Thé, Ho Či
Minovi komunističtí povstalci ze severu však získávají stále větší vliv. Zatímco v
ulicích propuká otevřené násilí, jež ve svém výsledku povede k rozdělení země,
stárnoucí muž se zoufale upíná na „poslední lásku svého života“
2.10.

USA

Frida

Frida Kahlo prožila bouřlivý život plný bolesti i lásky, skandální milostné
aféry i fatální vztah s manželem Diegem Riverou. Do dějin se zapsala nejen jako
skvělá umělkyně, ale i sexuální a politická revolucionářka s horkou jižní krví.
Barevné mexické ulice, vášnivá hudba, krásné ženy, charismatičtí muži a bouřlivé
události první poloviny 20. století tvoří nedílnou součást životního příběhu této
pozoruhodné ženy.

3.10. v 17.30 h

Itálie, USA

Pinocchio

Roberto Benigni přináší na plátna kin jednu z nejkrásnějších a nejslavnějších
pohádek. Tento komik od pánaboha napsal, zrežíroval a zahrál si hlavní roli v
klasickém příběhu o tom, jak se dřevěná loutka stala živoucí bytostí. Přes
všemožnou pomoc dobré a krásné Modré víly a lásku svého otce Gepetta
neobvyklá povaha a vidění světa vede Pinocchia z jednoho neuvěřitelného
dobrodružství do druhého.
7.-8.10.

USA

Štvanec

Kosovo 1999. Albánští civilisté jsou vystaveni krutostem srbských vojáků.
Americké tajné jednotky se blíží. Jeden z amerických vojáků Aaron Hallam
(Benicio Del Toro) v troskách zničeného domu zneškodní srbského důstojníka…
Po letech se jako strážce oregonské divočiny dostane do konfliktu s lovci,
kteří se vydali na jeleny s ostřelovačským arsenálem. Ti po něm začnou střílet, ale
proti vycvičenému zabijáku nemají šanci. Nejsou to ale jeho jediné oběti. Další dva
lovci našli z jeho rukou smrt. Zvláštní agentka FBI Abby Durrelle se zoufale snaží
vraha vypátrat. Povolává jediného muže, který by jí mohl pomoci: poručíka ve
výslužbě Bonhama. Ten se snaží zapomenout na svou minulost, kdy učil vojáky
zabíjet, a odmítá. Když ale uvidí fotografie obětí, pochopí, že zabíjel jeho nejlepší
žák, a že tedy i on sám má odpovědnost…
9.10.

Brazílie, Německo, Francie

Město bohů

Cidade de Deus je nejstarší a nejnebezpečnější slum Ria de Janeiro,
nejbolavější místo metropole karnevalů. Buscapé se zde narodil, aby žil, místo toho
je však zavlečen do světa, v němž se jeho nejlepší kamarádi místo s hračkami baví
s nabitými pistolemi. Snaží se zoufale zůstat stranou děsivého násilí, které
zachvacuje jeho přátele a mění je v mladistvé zločince zabíjející se navzájem kvůli
obchodu s kokainem, z nenávisti i z pouhého rozmaru.
Pátek 10.10. v 17.30 h

USA

Kniha džunglí 2

Film Kniha džunglí 2 z produkce studia Walta Disneye přidává zcela novou
kapitolu k jednomu z nejoblíbenějších animovaných filmů všech dob. Mauglí nyní
žije v lidské vesnici, ale postrádá svého medvědího přítele Balúa, kterému také
chybí jeho lidský kamarád. Balú však není jediný, kdo by Mauglího znovu rád viděl

– tygr Šér Chán už netrpělivě očekává chvíli, kdy se mu bude moci pomstít. Když se
Mauglí nepozorovaně odplíží do džungle, začíná velká honička.
USA, Německo

13.-14.10.

Bílý oleandr

"Nadešel čas oleandrů", poznamenala matka. " Když se milenci touto dobou
navzájem zabijí, svede se to na vítr." To je vysvětlení autorky literární předlohy
Janet Fitchové, za jakých okolností došlo k vraždě ze žárlivosti, kolem které se
odvíjí příběh umělkyně Ingrid a její odhodlané dcery Astrid. Ta se po matčině
uvěznění za vraždu milence s odvahou, odhodláním a humorem učí žít v
pěstounských rodinách a pochopit svou osobnost. Podmanivý příběh o vztazích
mezi matkou a dcerou, o sexualitě a síle umění převedl na filmové plátno s
vynikajícími herci režisér Peter Kosminsky.
15.10.

USA

Krásná pokojská

Přestože svobodná matka Marisa Ventura neoplývá bohatstvím, dokázala
sobě a svému desetiletému synovi zajistit dobrý život. Pracuje jako služebná
v prvotřídním manhattanském hotelu Beresford, kde ji jednoho dne požádá
návštěvnice z vyšší společnosti, aby za ni vrátila luxusní módní oděvy. Předtím, než
Marisa odnese šaty zpět do obchodu, na popud své přítelkyně Stephanie do nich
na několik okamžiků vklouzne…
16.10.

ČR, SR, Francie

Lesní chodci

Malá Gréta jede do vězení za svým přítelem Malým Rufusem. Vzpomíná na to, co se stalo
ještě před jejich narozením, co k němu vedlo a ovlivnilo tak jejich osudy. Rufuse a Čerčila pojí letité
přátelství i společný odpor ke světu tísněnému různými formami moci, ve kterém si zvolili osud
outsiderů. Rufus žije se sestrou, která pracuje v továrně, kde byl kdysi zaměstnán i on. Čerčil, s nímž
se Rufus nejraději schází ve své oblíbené nádražní hospodě, se na rozdíl od něj naprosto odmítá
vázat: jeho světem jsou vlaky, které mu dodávají pocit svobody…

17.10. v 17.30 h

USA

Planeta pokladů

Film Treasure Planet byl natočen podle námětu knihy Ostrov pokladů spisovatele Roberta
Louise Stevensona. Patnáctiletý Jim Hawkins cestuje paralelním vesmírem v kosmické galeoně.
Spřátelí se s charismatickým kyborgem (napůl člověk a napůl stroj) kuchařem Johnem Silverem, který
ho naučí spoustu věcí.

20.-21.10.

USA, Německo

Líbánky

Tom Leezak a Sarah McNerney. On sportovně založený reportér nočního
dopravního vysílání v rádiu, ona svobodomyslná spisovatelka z rodiny, která je
velmi bohatá, ale navíc velmi, velmi snobská. Jejich štěstí, zdá se, nestojí nic v
cestě. Jaké je překvapení Tomových kamarádů a jaké zděšení zavládne v Sářině
rodině, když se mladý pár do sebe bleskově zamiloval! Tom se okamžitě
přizpůsobil Sářinu vnímání světa, životních hodnot a očekávání.

22.10.

USA

Adaptace

Před čtyřmi lety na natáčení komedie Spikea Jonzeho V kůži Johna Malkoviche začíná
vyprávění, jehož hrdinou je scenárista Charlie Kaufman. Po úspěchu filmu nemá Charlie o pracovní
nabídky nouzi: nakonec přijme adaptaci non-fiction bestselleru spisovatelky Susan Orleanové Zloděj
orchidejí. Protože však jde o knihu, která se nevyznačuje klasickým přehledným příběhem, dostává se
Charlie do problémů, které rychle přerůstají v mučivou tvůrčí krizi.

23.10. v 17.30 h
školka

USA

Bláznivá

Charlie a Phil jsou natolik pohlceni svou prací v prestižní reklamní agentuře,
že se nevědomky připravují o všechny rodičovské radosti. Poté, co propadne jejich
reklamní kampaň na cereálie s příchutí zeleniny, jsou však oba propuštěni, což
mimo jiné znamená, že už si nebudou moci dovolit drahou péči o své děti. Charlie
dostane nápad. Pokud s Philem dokáží pečovat o dvě děti, proč by jich nezvládli
rovnou deset? Tato úloha je však mnohem těžší, než si kdy mysleli.
27.- 28.10.

USA

Piráti z Karibiku – Prokletí Černé perly

Třpytivé vody Karibiku jsou pro darebáckého, ale šarmantního kapitána
Jacka Sparrowa nevyčerpatelným zdrojem tajemných a vzrušujících dobrodružství.
Jeho idylický život se však razantně změní ve chvíli, kdy se lstivý kapitán Barbossa
zmocní jeho lodi Černá perla a napadne město Port Royal, odkud unese
guvernérovu okouzlující dceru Elizabeth Swann. Její kamarád z dětství se spolu
s Jackem vydává na palubě nejrychlejší lodi britské flotily na odvážnou výpravu za
záchranou Elizabeth a ukradené Černé perly.

29.-30.10.

USA

Tomb Raider 2

Ve svém prvním filmovém dobrodružství bojovala Lara Croft o magický
Trojúhelník světa. Ani tentokrát není sexuálně přitažlivá superhrdinka postavena
před snadný úkol. V nitru Afriky, v místě zvaném Kolébka života, je ukryta
Pandořina skříňka skrývající nejtemnější síly ďábla, které kdy lidstvo poznalo.
Světově proslulá archeoložka Lara Croft je jediná, kdo může rozhodnout o
zachování života tak, jak ho známe ...
Pro Angelinu Jolie je Lara zřejmě osudovou rolí. Sama o tom říká : "Lara
Croft byla a je pro mne jako herečku opravdovou výzvou. Je totiž netypickou
hrdinkou. Proto jsem uvítala možnost zahrát si ji znovu a hledat v její postavě nové
možnosti a dimenze".
31.10. v 17.30 h

USA

Myšák Stuart Little 2

Je to dva roky, co jsme naposledy navštívili rodinu myšáka Stuarta Littla. Od
té doby se mnohé změnilo - Stuart je o něco starší a spokojeně žije novým stylem
života. Jezdí do školy ve svém vlastním autě, naučil se lepit modely letadel a je
pyšný na to, že se mu podařilo dostat se do fotbalového týmu. Rád si hraje se svým
velkým bratrem Georgem a s novou sestřičkou Marthou, začíná si rozumět dokonce
i s věčně nabručenou kočkou Snížkem. I přesto ale Stuart touží po blízkém příteli,
se kterým by si rozuměl více než s ostatními.
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