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Zprávy z města
V pořadí již desáté jednání Zastupitelstva města Planá se konalo 15.října 2003. Na
programu byly další změny rozpočtu, majetkoprávní záležitosti, souhrnná informace o
plánských školách k 1.9.2003 a další. Rušná diskuse se rozvinula při projednávání žádosti
Dětského domova v Plané o vydání souhlasu k tomu, aby se DD mohl přesunout do dětského
pavilonu plánské nemocnice. Vystoupili v ní ředitelka DD p. Tvarogová, člen Rady
Plzeňského kraje p. Toman a někteří úředníci Krajského úřadu Plzeňského kraje, kteří chtěli
získat od zastupitelů kladné vyjádření k žádosti a odvolávali se přitom na obecně závaznou
vyhlášku Města Planá č. 2/2003. Protože ale zároveň Krajský úřad Plzeňského kraje tuto
vyhlášku napadl jako nezákonnou (a ve vystoupení krajských úředníků zaznělo, že jen čekají,
až bude kladně vyřízena žádost DD a pak hned podají návrh ministerstvu vnitra na zrušení
vyhlášky), rozhodlo zastupitelstvo počkat s vyřízením žádosti do vyjasnění osudu zmiňované
vyhlášky.
Celé znění usnesení je uvedeno zde.
Další jednání zastupitelstva se sejde 19.11.2003 a projednávat by se měly m.j. návrhy
nových obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích, o odpadech a dále záměr
investičních akcí na rok 2004.

Blahopřejeme
První plánský polistopadový starosta p. Miroslav Kalaš oslaví 25.listopadu t.r.
významné životní výročí. Využíváme této příležitosti a jménem mnoha plánských občanů i
bývalých spolupracovníků z radnice děkujeme za práci ve prospěch našeho města a přejeme
ještě hodně a hodně let ve zdraví a dobré pohodě.
Redakce PM

Jak čelit přívalovým srážkám?
V letošním roce jsme podvakrát zažili na území města přívalové srážky - 31.5. a 1.8.
Při těchto událostech došlo k poškození obecního i soukromého majetku. Škody na
soukromém majetku vznikly povětšinou proniknutím vody do objektů kanalizační přípojkou z
přeplněných kanalizačních řadů. Norma pro stavby kanalizačních stok udává směrné číslo 120
litrů za sekundu na 1 hektar po dobu 15 minut, to se rovná 10,8 litru na m2 za 15 minut. Tyto
srážky je kanalizace schopná bezpečně odvést. Následnou prohlídkou stok nebylo zjištěno
zanesení, které by bránilo tomuto průtoku.
Jednou z možností, jak zabránit proniknutí vody do objektu při takových
mimořádných událostech, je osazení zpětné klapky, tzv. žabí klapky, na kanalizační přípojku.
Tato klapka by však měla být osazena za poslední vpustí domu, např. ve sklepě za kanalizační
vpustí, aby nedošlo k proniknutí vody z okapových svodů, venkovních vpustí napojených do
stejné kanalizační přípojky, a měla by být umístěna v revizní šachtě, aby bylo možné
kontrolovat její funkčnost.

Lokálnímu zaplavení pozemků v tomto případě efektivně předcházet nelze.
Zaplavování by šlo zmírnit výstavbou hrází nebo zdí, ale to neřeší odvod přívalových srážek
spadlých na takto chráněná území.
Frant.Slabý, místostarosta

Odchyt psů
Dne 21.10.2003 proběhl v Plané pravidelný odchyt toulavých psů. Odchycení psi jsou
umístěni v útulku a jejich majitelé si je mohou po dohodě s městským strážníkem vyzvednout.
Psi, o které se jejich majitelé nepřihlásí, budou předáni novým majitelům, kteří jsou povinni
přihlásit psa do evidence na městském úřadu, ale nebudou za něj platit stanovený místní
poplatek. Pokud má někdo zájem získat nalezeného psa, může se obrátit na městského
strážníka nebo přímo na mne a to co nejdříve (do 10.11.2003).
Odchyty budou pravidelně pokračovat.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Aktivace nové obchodní společnosti
Závěrečná zpráva k reorganizaci příspěvkové organizace Služby města Planá
předložená a schválená členy Zastupitelstva města Planá dne 15.10.2003 udělala definitivní
tečku za složitým procesem utlumení a zrušení příspěvkové organizace a aktivace nové
obchodní společnosti Plánské služby, s.r.o. se sídlem ve Slovanské ul. čp. 110, která převzala
všechny aktivity zrušené organizace. V relativně krátké době jednoho roku se tak podařilo
naplnit schválený plán aktivace za vydatné pomoci jak externího poradce, tak i některých
pracovníků MěÚ, Města, bývalých i stávajících členů Rady, Zastupitelstva města Planá a v
neposlední řadě pracovníků Plánských služeb. Dovolte mi, abych všem upřímně poděkoval a
vyslovil přání, aby se nové obchodní společnosti dařilo naplňovat účel, pro který byla
založena, a aby zavládla spokojenost jak ze strany Města Planá - jediného společníka
společnosti, tak ze strany všech občanů Plané.
Ing. J. Veselý, jednatel

Plánské služby, s.r.o.
V průběhu měsíce října 2003 byli přestěhováni pracovníci ekonomického úseku z
prostorů v domě čp. 491 v Tachovské ulici do sídla společnosti v domě čp. 110 v ulici
Slovanská. Byly tak realizovány kroky, které by měly zajistit podstatné zjednodušení řízení
společnosti, úspory nákladů, uvolnění nebytových prostorů pro jiné organizace a v neposlední
řadě přiblížení do centra města a tudíž k našim zákazníkům. Nyní zde zákazníci naleznou
agendu tepelného hospodářství a nájmu (tel.: 374 456 232), správu bytového a nebytového
fondu, agendu pro Společenství vlastníků (374 756 234), správu hřbitova (374 756 233),
ekonomický úsek (374 756 231, 374 792 526) a jednatele společnosti (tel. 374 756 230, fax
374 756 239). V této budově zajišťujeme pro veřejnost také kopírovací práce. V sídle
střediska Technických služeb ve Dvořákově ul. čp. 679 (tel : 374 798 438) nabízíme v rámci
našeho autoparku služby zájemcům o přepravu materiálu, služby s vysokozdvižnou plošinou,
výkopové práce, terénní úpravy a sekání zeleně.

Dlužit se nevyplácí
Společnost Plánské služby s.r.o. zajišťuje také správu a udržování majetku města
Planá a hospodaření s účtem Hospodářské činnosti města. Je tedy zodpovědná za
předepisování a vybírání nájmu, záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu (to je např.
topení, voda, odpadky, společná anténa apod.) a za vymáhání dlužných částek. Pokud
nájemce nezaplatí předepsanou úhradu do pěti dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit
pronajimateli poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5
promile z dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Nezaplatí li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než tři
měsíce, může pronajímatel s přivolením soudu vypovědět nájem bytu. Litera zákona dále říká,
že "nájem bytu je chráněn, pronajímatel jej může vypovědět jen z důvodů stanovených v
zákoně". Většina chronických neplatičů, vědoma si obtížného vymáhání práva, si tuto část §
685 občanského zákoníku vysvětluje po svém. Jedná se o neplatiče, kteří své závazky neplní
záměrně, neplatí ze sportu, k soudu nechodí, další dělají mrtvého brouka, myslí si, že na
všechny vyzráli, jiní si myslí : já mám děti, se mnou nikdo nehne .....
Ale tak už to v současné době opravdu není a "bude hůře"! Po novele občanského
soudního řádu již není nutné, aby se neplatič dostavil k soudu. Tak se může stát, a to může
potvrdit již řada občanů z Plané, že u dveří zazvoní exekutor s rozhodnutím např. o soudní
exekuci majetku, nebo o soudním vystěhování. V těchto případech připraví neplatič o majetek
i domov nejen sebe, ale i své děti a stává se zároveň dlužníkem nejen vůči pronajimateli, ale
také vůči exekutorovi. A mohu z praxe potvrdit, že to není žádná levná záležitost. Další okruh
neplatičů je z řad občanů, kteří pobírají účelový sociální příspěvek na bydlení. I zde
připravujeme ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ v Plané neplatičům nemilé
překvapení.
A neplatiči pozor ! Ministerstvo spravedlnosti připravuje novou úpravu občanského
práva směřující k větší rovnosti účastníků nájemního vztahu a posilující oboustrannou
odpovědnost za plnění svých povinností. Dovolte, abych směrem k neplatičům závěrem
zopakoval "bude hůře!
P.S.
V článku byly použity některé citace z příspěvku p. A. Růžkové v měsíčníku BYT.
Ing. Jan Veselý, jednatel

Nabídka
Město Planá prodá varhany VEGA. Informace podá p. Baron, MěÚ, telefon 374 752
921.

Nový most na plzeňské silnici
Ne všichni plánští občané asi zaregistrovali, že se na plzeňské silnici stavěl nový most
nad tudy tekoucím potůčkem. Předchozí byl postaven v roce 1920 a od té doby si zažil své.
Než byla postavena silnice kolem Plané, sloužil veškerému provozu směřujícímu na Plzeň, ale
i dnes je zde provoz nezanedbatelný. Díky stáří a zátěži se začala bortit čela mostu. Po
zhodnocení stavu byl učiněn závěr, že oprava nestačí, ale je třeba postavit most nový.
Plzeňská silnice nepatří městu, ale Plzeňskému kraji. Správě a údržbě silnic Stříbro,
která ji má na starosti, se podařilo získat na stavbu finanční prostředky od Státního fondu
dopravní infrastruktury. Tento fond poskytl celou potřebnou částku a to 3.950.000 Kč.

Stavba byla zahájena 23. 7. 2003 . Prováděla ji firma Skanska DS a. s. Některým
řidičům stavba trochu komplikovala život, protože museli projíždět jinudy. Někteří využívali
silnici kolem garáží pod sídlištěm, jiní si našli jinou cestu.
Most byl dokončen a provoz na něm slavnostně zahájen 17.10.2003.
Ještě něco z technických údajů: Jde o dvoupólový rámový most. Jeho zatížitelnost je
32 t, výjimečně může být zatížen i 196 t.
Ing. K. Vrzala, starosta

Cyklostezka
V měsíci září byla zahájena stavba cyklostezky Planá - Chodová Planá. Mluvíme-li o
cyklostezce, neznamená to, že bude určena jen cyklistům. Bude jistě hojně využívána i pěšími
k chůzi. Trasa vede souběžně se silnicí po její pravé straně ve směru od Plané. Před prvním
domem v Chodové Plané se trasa pro cyklisty stáčí doprava a vyústí do Husitské ulice. Pěší
mohou pokračovat navazujícím chodníkem, který vede dál podél silnice.
Délka cyklostezky je 1,8 km, šíře 3 m, aby zde mohli cyklisté jezdit ve dvou jízdních
pruzích. Její povrch bude asfaltový. Na třech místech, kde se stezka kříží s vodotečemi, budou
pod ní umístěny trubní propustky. Podél cyklostezky budou vysázeny keře a to takové, jaké
rostou ve volné přírodě.
Stavbu provádí firma Silnice Klatovy a. s. Její cena bude 3.906.000 Kč. Z toho 58 %
bude zaplaceno z dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury při Ministerstvu
dopravy ČR. Zbytek ceny zaplatí Planá a Chodová Planá a to každá obec z jedné poloviny.
Jistě mi občané dají za pravdu, že takováto komunikace byla mezi Chodovou Planou a
Planou více než potřebná. Jízda na kole a pěší chůze po silnici mezi oběma obcemi je velmi
nebezpečná. Frekvence je zde vysoká a krajnice jen úzké. Podle průzkumů tudy denně projede
až 9 000 automobilů, z toho 1 400 kamionů. Přitom z Plané do Chodové Plané s ohledem na
krátkou vzdálenost leckdo chodí pěšky třeba do zaměstnání nebo do školy.
V souvislosti s cyklostezkou se musím také zmínit o plánovaném obchvatu Chodové
Plané. Půjde o další úsek dálničního přivaděče, který bude odvádět mimo obec provoz
směřující od Chebu k dálnici. Asi 200 m od Chodové Plané by se přivaděč měl protnout s
cyklostezkou. Toto protnutí bude při stavbě přivaděče řešeno nadzemním křížem.
Věřím, že plánští občané budou cyklostezku využívat k vyjížďkám, například jako
součást okruhu ve směru od sportovního stadionu kolem koupaliště na Vyškov a odtud do
Chodové Plané a po cyklostezce opět do Plané, kde po celé trase je jen minimální
automobilový provoz.
Ing. K. Vrzala, starosta

Co nového ve škole Na Valech:
I v tomto školním roce pracují na ZŠ Na Valech v Plané na projektu SOCRATESCOMENIUS. Opět jako jediné základní škole v Čechách byl schválen tříletý Projekt rozvoje
škol, v kterém budeme spolupracovat s partnery ze Španělska, Itálie a Německa. Planá by na
jaře příštího roku měla hostit mezinárodní workshop na téma "Jak pracovat se skupinami
znevýhodněných dětí".
V době od 10.11.2003 do 15.11.2003 bude v celé Evropě probíhat tzv. Comenius
week. Naše škola se kromě dalších aktivit zapojí do Balónkové akce. Každý žák dostane z

Bruselu balónek s kartičkou, na kterou napíše svoji adresu a vzkaz do Evropy. V úterý
11.listopadu se v poledne vznese k nebi na 450 balónků, díky nimž možná získají naši žáci
nové kamarády v Evropě.
Jaroslav Spurný

Návštěva u přátel
Již více než desetiletá spolupráce antifašistů - organizací ČSBS z Plané na Tachovsku
a VVN-BdA z Aue v německém Sasku byla i v tomto roce završena návštěvou u památníků
obětí fašismu v SRN. Návštěvu v polovině září uskutečnila skupina 11 členů a byli v ní mj.
předseda okresní organizace Ing. Leitner a starosta Plané Ing. Vrzala. Účastníci se u jednoho z
mnoha vzorně udržovaných pomníků poklonili památce těch, kteří byli pronásledováni a
umučeni fašisty.
Naši němečtí přátelé nás ubezpečili, že stojí jednoznačně za Benešovými dekrety, za
jejich trvalou platností a nezměnitelností. Své principiální postoje v této otázce vyslovují
veřejně a hlasitě. Řečníci z naší i německé strany, všichni účastníci pietního shromáždění,
projevili jednomyslný odpor proti současným neofašistickým tendencím. Byli jsme rádi, že v
této tak významné záležitosti pro naši vlast stojí s námi naši němečtí přátelé v jedné řadě.
Vážíme si jejich postojů a víme, že právě tak jedná nejpokrokovější část německého národa němečtí antifašisté.
Následovala neformální beseda u kávy. Zde vystoupil krátce předseda okresní
organizace německých antifašistů Herbert Böhme a předal nám prostě a neokázale k doručení
250 Euro. Byl to výsledek sbírky členů VVN-BdA z Aue, a při jejich předávání byl stručný:
"Je to na opravu památníku protifašistického odboje v Terezíně poničeného loňskými
povodněmi". Cítili jsme v jeho slovech pohnutí a chápali jsme ho. Snad i proto byl tak
stručný. Všichni jsme si uvědomili, že nikoliv války a násilí, ale mír a přátelství mezi národy
jsou budoucností lidstva. Pro to obě naše organizace obětavě pracují.
Shodou okolností jsme nedlouho poté navštívili Lidice, s jejich tak blízkou tragickou
historií. Překvapilo nás - a ne nemile - kolik mladých lidí bylo přítomno v památníku. Byli to
nejen Češi, ale i Němci a příslušníci různých dalších národů. Oběti bojů proti všem formám
útlaku nesmí být a nebudou nikdy zapomenuty!
Na jaře příštího roku se již počtyřicáté sejdeme s německými antifašisty zase u nás, na
Pístově, u památníku obětem pochodu smrti na tachovském okrese v dubnu 1945.
ČSBS Planá u M.Lázní

Zápisky ze severní Anglie a Walesu
Budete-li již unaveni šuměním Jadranu nebo španělskými plážemi, dám vám typ na
jinou dovolenou. Vydejte se do severní Anglie, přesněji do oblasti jezer Lake District,
následně do Walesu. Máte-li možnost, přibalte si kolo, pokud možno horské. Obě oblasti jsou
si podobné, v Lake District jsou velká průzračná jezera a zelené kopečky, ve Walesu k tomu
uvidíte i moře. První, co vás překvapí, je krásná kopcovitá krajina rozdělená kamennými
zídkami, s nádherným zeleným pažitem. Ten krásný pažit je dílem všudypřítomných oveček.
V nevelkých stádech v kamenných ohradách jsou jich určitě tisíce. Další překvapení vám
připraví zdejší náročné kopcovité cesty. Vyjedete-li ze základny, která většinou bude u moře
nebo u jezera, čeká vás dosti strmé stoupání. Předtím si ale musíte zvyknout na jízdu po levé
straně. Stoupání obvykle končí v horských průsmycích a zde budete překvapeni opět. Jednak
tím, že jste museli překonat i 25 % stoupání, a potom tím, že ačkoliv je sedlo ve výšce 500 m

a okolní kopce maximálně 1000 m vysoké, připadáte si jako ve velehorách. V nejvyšším
místě sedla určitě budete potřebovat nějakou chvíli na pokochání se nádhernými rozhledy na
ostré štíty, hluboká údolí a horská jezera. Potom následuje dlouhý sjezd, při kterém můžete
mít pocit Gullivera na jeho cestách. Začínáte v krajině, která vám připomíná slovenské
Roháče, po čtvrthodině jste v Beskydách, za další čtvrthodinku na Šumavě a potom se
ocitnete v krásné krajině anglického venkova. Jedete po úzkých silničkách oboustranně
obehnaných kamennými zídkami porostlými trnitými ostružinami s osvěžujícími černými
plody. Cesty jsou většinou klikaté a kopírují hranice pozemků. To už jen čekáte, kdy se za
zatáčkou objeví starý automobil a v něm doktor Herriot na cestě za nemocnými kravkami
nebo ovečkami. Ke konci putování se objeví příkré útesy a za nimi krásně modré moře čeřené
příbojem. Všechno je tu menší. Malé hory, malé domy a i ty ovečky jsou menší, než na jaké
jsme zvyklí. Pouze stromy a hrady jsou tu velké. Stromy tu rostou řídce, většinou tu uvidíte
mohutné a košaté duby nebo buky. Karel Čapek ve svých Anglických listech tato místa trefně
nazval krajem kudrnatých stromů. Hrady jsou kamenné, rozlehlé a ve většině případů v
dobrém stavu. Je z nich cítit drsný středověk a lehce si v jejich zdech představíte někoho z
družiny krále Richarda. Co říci na závěr. Biker tu najde vytoužené krosové trasy, cykloturista
najezdí plno nezapomenutelných kilometrů a vyznavač horské turistiky tu bude mít stejné
zážitky jako v Alpách. Háček je v tom, že po návratu domů si zase musíte zvyknout na jízdu
po levé straně. Pokud se vám ale někdy zasteskne, přejeďte na levou stranu cesty. Určitě pak
nějaký ten zelený kopeček s ovečkami uvidíte.
Míla Antropius

Byl jednou jeden mlýn
Byl jednou jeden mlýn. Tak by to mohlo znít v pohádce. Tenhle mlýn, o kterém vám
chci povídat, ale není pohádkový. Stojí poblíž Plané u silnice na Tachov. Říkalo se mu
Červený, Jako většina podobných objektů chátral, protože neměl majitele, který by se o něj
postaral. Jednou svitla naděje, kolem mlýna začalo být živo a tabule na vratech hlásala, že
tento objekt má nového pána jménem Jakub. Jakub začal práce správně, tedy od střechy.
Stávající dožilou krytinu sundal a aby nezatékalo, obalil střechu igelitem. Jenže potom se
ukázalo, že tenhle Jakub je spíše jakýsi zapomnětlivý Kuba. On úplně zapomněl, že má v
Plané mlýn, na kterém sundal střechu, a že ten igelit, kterým ji přikryl, vydrží jen chvilku. Tak
se stalo, že se na střeše třepetají již několik let zbytky fólie, starý mlýn se před očima mění v
ruinu a končí tak, jako veliká většina těchto krásných objektů. Co říci na závěr? Milý Jakube,
či Kubo, budeš-li číst toto povídání, vzpomeň si, že na mlýnu v Plané chybí střecha a jeho zdi
se již rozpadají. Vždyť k Plané takové mlýny odedávna patřily a jsou dědictvím všech lidí,
kteří tu žijí.
M.Antropius

Kulturní nabídka
Městské kulturní středisko připravilo na listopad 2003:


12.11. Abonentní představení " Smíšené pocity", režie Luděk Munzar, hrají Jana
Hlaváčová, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský. Divadlo Mar. Lázně, odjezd autobusu - 18.15 z
AN Planá,
18.55 Luční ul. Planá, 19.00 Chodová Planá.


14.11. Výroční trhy na nám. Svobody v Plané od 8 do 17 h. Zajišťuje firma Aleš z Plzně



Burza zimního dětského oblečení a sportovních potřeb od 17. do 21.11.2003:

17.11. - 18.11.
19.11. - 21.11.

9- 12
9-12

14- 18 příjem zboží do komise
14 -18 prodej komisního zboží



26.11. abonentní představení "Řidič paní Daisy", režie Ladislav Smoček, hrají Alena
Vránová, Stanislav Zindulka, Jaromír Dulava. Divadlo Mar. Lázně, odjezd autobusu - 18.50 AN
Planá, 18.55 Luční ul., 19.00 Chodová Planá.


28.11. abonentní představení "Utrejch a staré krajky", Divadlo J.K. Tyla v Plzni,
odjezd autobusu - 17.15 Chodová Planá, 17.20 Luční ul. Planá, 17.30 AN Planá


Jazykový kurz němčiny pro mírně pokročilé se koná každý týden v pondělí v učebně
MěKS v Plané od 19 h. Kurz vede pan Josef Kopta. Bližší informace na tel. č. 374 794 223.

Pozvání
Příznivci církve evangelicko-metodistické se scházejí každé pondělí od 19.30 h v sále
MěKS Planá za účelem společných modliteb a čtení z Písma svatého. Každý zájemce je
srdečně vítán.

Dům dětí a mládeže informuje


na atletickém přeboru Města Planá startovalo v jednotlivých kategoriích celkem 252

dětí.

Nejúspěšnější
v počtu
získaných
medaili:v
kateg.4.-5.tř.Dan
Makalouš/Valy/získal 3 zlaté,
Jana Švajcrová/Valy/2 zlaté, mezi 6.-7.tř.Petr Fabián/Valy/2 zlaté, Bára
Šandová/Nám./ 2 zlaté a 1 stříbrnou, v kateg.nejstarších 8.-9.tř.Marek Pospíšil/Valy/ 2
zlaté a Vlasta Plimlová 1 zlatou a 1 stříbrnou medaili. Nejhodnotnější čas na 800 m
zaběhl Dominik Otava.
Děkujeme učitelům obou ZŠ,p.Šilhavému a p.Havlovi za obětavou organizační
práci.


Kladrubská divadelní společnost se už podruhé představila plánským dětem,
tentokrát třemi pohádkami z Krakonošovy zahrádky.Hezká scéna a výprava, nadšený výkon
všech herců byl odměněn potleskem.


ZŠ náměstí vybavila svůj atelier keramickou pecí a vytvořila tak podmínky pro práci 2
kroužků. Zájem ze strany dětí převyšuje prostorové možnosti,některé děti se musely smířit
s ujištěním vedoucích pí.uč.Predkové a Štainglové, že i pro ně se v druhém pololetí místo
najde.


nově vzniklý recitační kroužek si už připravuje pod vedením pí.Hrbáčkové své
vystoupení před veřejností. Nebudeme prozrazovat při jaké příležitosti, má to být
překvapení.


pro tento škol.r.je otevřeno celkem 22 zájmových kroužků do kterých je přihlášeno
253 dětí a mládeže.Mezi vedoucími je i 6 učitelů ZŠ náměstí. Zájemci se mohou ještě přihlásit
do šachového kroužku.


zájezd do bazénu do Mar.L.v den podzimních prázdnin měl opět dost zájemců,
někteří se však nepřihlásí včas a spoléhají, že je řidič autobusu p.Bambas neodmítne.



zveme všechny děti a mládež na letošní již V.ročník Večerního běhu Planou.Nebojte
se chladného počasí,pokud budete zdravotně v pořádku.Diplom,případně medaile stojí za to
ověřit si atmosféru opravdového závodu za přítomnosti diváků.


klub maminek s dětmi /schází se každé pondělí od 9.30 na klubovně DDM/ má ještě
volná místa. Informace pí. Harmáčková nebo v kanceláři DDM.
Připravujeme na listopad 2003:


6. čtvrtek od 17 h na náměstí v Plané Večerní běh Planou.

zápis ke startu vestibul MěÚ od 16 h, nejpozději 15 min.před startem kategorie


14.pátek od 14.30 v tělocvičně ZŠ nám.turnaj ve florballu

pro žáky 3.-4.tř. a 5.-6.tř. obou základních škol.


21.pátek od 15 h v prostorách DDM, nám.Svobody pracovní dílna:příprava
adventních věnců


25.úterý dopoledne pro děti mateřských
v KINĚ divadelní představení Začarované koledy.


a

nižších

tříd

základních

škol

28.pátek od 16 h na klubovně DDM posezení při čaji s hostem……

Upozornění: případnou změnu či upřesnění programu zveřejníme na DDM a ve školách na obvyklých
místech.

Poděkování
Poděkování nás všech ze SK gymnastika Planá patří paní lékárnici Mgr.Ivě
Tomáškové z lékárny Pod věží za sponzorský dar, který nám umožnil zakoupit odrazový
můstek.
M. Hodonická, za ASK gymnastika Planá

FLORBAL v Plané
Když jsem poprvé řekl, že bychom mohli hrát v Plané florbal, u mnoha mých
kamarádů to spíše vzbouzelo respekt než nadšení, ale po čase se tento sen stal skutečností, a
opravdu jsme se tomuto sportu začali věnovat! Zpočátku jsme měli trochu problém s tím, že
nás bylo opravdu málo. Možná to bylo způsobeno tím, že tento sport není v České republice
příliš známý. Ale postupem času o tuto hru mělo zájem stále více mladých lidí, které jsme
oslovili, a proto se dnes scházíme v hojném počtu.
Pan Jindřich Kolesa, ředitel ZŠ náměstí, nám umožnil trénovat ve školní tělocvičně,
kam docházíme každou neděli od 9 do 11 hodin. Naším cílem a cílem našeho trenéra Dalibora
Bartoše je, aby z florbalu v Plané nebyl jen zájmový kroužek, ale aby se zde hrála alespoň
nejnižší soutěž.
Pro doplnění uvádím: florbal je kolektivní hra, kterou hraje 5 hráčů + brankář (jelikož
máme malou tělocvičnu, tak hrajeme 3+brankář), což je jeden tým. Hráči ke hře používají

krátkou hokejku s umělohmotnou čepelí. Hraje s malým plastovým děrovaným míčkem.
Hrací doba je 3 x15 minut.
Případní zájemci (hlavně brankář) o tento sport mohou volat o podrobnější informace
na telefonní číslo 604 509 519.
Vojtěch Mareš, Planá

KB Modrá pyramida, partner pro rodinu a bydlení
Od 1.1.2004 Připravuje Ministerstvo financí ČR velké změny ve stavebním spoření :
- snížení výnosnosti stavebního spoření z maximální výše 4 500,- Kč na 2 400,- Kč
- státní podpora klesne z 25 na 12 % z ročně naspořené částky
- délka cyklu spoření se prodlouží na 6 let
Proto je poslední šance do 31.12.2003 uzavřít stavební spoření za výhodných
podmínek. Též je velmi výhodné uzavřít stavební spoření pro děti, kde ještě využijete 25 %
státní podporu. Spořit můžete neomezeně dlouho, ale nesmíte přespořit cílovou částku.
Spoření můžete využít např. v budoucnu na školy. Min. měsíční částka je 250,-. Kč.
Též probíhá soutěž v období od 1.9.2003 do 31.12.2003.
1.o 200 x 1000,každý měsíc bude probíhat losování klientů, kteří uzavřou smlouvu o staveb. spoření.
Klient tak může vyhrát navíc až 4 x 1000,- Kč
2.Tipovací-klient, který správně odpoví na otázku, může vyhrát rodinný automobil či
jedno z 50 horských kol.
Kde nás najdete: Pojišťovací kancelář nám. Svobody 11, Planá,
úřední dny Po, St 9.15 -12.00 13.00 - 16.30,
Pá 9.15 - 12.00 12.30 - 14.00,
So 9.00 - 11.30
Přijďte, rádi Vám poradíme, popřípadě se můžeme domluvit na schůzce i u Vás.
Tel: 374 794 207, 374 794 799

M. Kostohryzová

Inzerát
Prodám garáž nad bývalým ZVaKem. Telefon - 606 669 558.

Inzerát
Dům a zahrada, nám. Svobody, Planá - myslete včas na předvánoční úklid.
Půjčujeme extrakční čistič koberců Kärcher- jedinečný pomocník, od 50 Kč/hod.,

použití: koberce, čalouněný nábytek, interiér automobilu.Možnost rezervace na tel.
374 798 265.
Opravy v domácnosti s nářadím od nás - vrtačky, brusky, aku-šroubováky, prodej i
půjčovna
Kvalitní zboží za dobrou cenu.
- největší výběr květinových cibulek-tradiční i nové druhy za ceny od 30 Kč/5 ksbalení
- venkovní smetáky, hrábě na listí apod.
- svíčky, věnce, chryzantémy, hřbitovní vázy a dekorace

Inzerát
Bytový textil Marta Doubková Vás zve k nákupu záclon, bytového textilu, dek,
ručníků, osušek, ubrusů, deček, povlečení z různých materiálů a rozměrů, přikrývek a polštářů
pro alergiky, vánoční zboží. Sběrna pro chemickou čistírnu oděvů. Kde? V prodejně Dům a
zahrada vedle Raiffeisen Banky. Otevřeno Po-Pá od 8 do 12.15 a od 14 do 17 h, v So od 8 do
11 h.

Inzerát
Pronajmu v Plané v zahradní čtvrti pokoj cca 22 m2 s příslušenstvím, pro maxim. 2
osoby, včetně parkování OA. Inf. 723 406760, 723 224684.

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
Irena Mužiková ověřené překlady - jazyk německý. Tel.:777 066 053.

Inzerát

JAK ÚKLIDEM ZÍSKÁTE ČAS
A DĚTI OBEJDOU SE BEZ VÁS?

=ZAVOLEJTE NÁS!=
Tel: 776 888 279
Zkušené pečovatelky a hospodyňky
se Vám postarají o děti a domácnost.

Inzerát

Obchodní zastoupení
telefon 374 794 495, mobil 605 157 528.

Inzerát
Prodám disky se zimními pneu PIRELLI na Škodu Felicii, rozměr 165/70/R 13, jednu
zimu jeté, cena 6.800 Kč za komplet. Při rychlém jednání možná sleva. Kontakt: 607 953031,
374 792535.

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. Telefon 374 792354,736 647431.

Program kina na měsíc listopad
3.11.

Velká Británie/F/SRN/Polsko/Holandsko

Pianista

Když si režisér Roman Polanski přečetl autobiografickou knihu skvělého pianisty a
skladatele Wladyslawa Szpilmana, konečně se odhodlal pustit do tématu, které na vlastní
dětskou kůži poznal v krakovském ghettu a jeho drama ukazuje holocaust s obdivuhodnou
objektivitou. V roli skladatele, který přežil varšavské ghetto i válku, exceluje Adrien Brody.
Fanfan Tulipán

4. a 5.11. Francie

Cikánská dívka Adeline prorokuje venkovskému dobrodruhovi a vtipálkovi Fanfanovi,
že se ožení s královskou dcerou. Mladík, který se dosud zajímal především o dobývání srdcí
vesnických krásek, má před sebou konečně cíl, který stojí za to. Aby se mu přiblížil, nechá se
naverbovat do královské armády
6. a 7.11. USA

Kill Bill

Bývalá členka špičkového zabijáckého komanda se rozhodne navždy skončit s
minulostí a vdát se. Její svatební den se však změní v krvavá jatka v okamžiku, kdy na ni
zaútočí její vlastní bývalý šéf Bill a zabije ji. Mladá žena však nezemřela, i když si to všichni
myslí: šťastnou náhodou vražedný útok přežila, ale upadla do kómatu. Po pěti mučivě
dlouhých letech se vrací z temného zápraží smrti s jedinou myšlenkou: pomstít se všem, kteří
jí ublížili
ČR

7.11. v 17.30 h

Fimfárum Jana Wericha

"Pohádky jsou jako řetěz..., obepínají svět a spojují lidi odevšad." Jan Werich
10.11. USA

Letuška 1. třídy

Půvabná Donna (Gwyneth Paltrowová) se odhodlá to v životě někam dotáhnout. Jejím
snem se stává vzlétnout za štěstím coby letuška na palubě mezinárodního letadla. Cestu ke
kariéře ambiciózní dívce v lehce komediálním snímku Bruna Barreta komplikují nabídka k
sňatku a záludný školitel Whitney (Mike Myers)
11. a 12.11.

USA

Mizerové 2

Detektivové z oddělení narkotik v Miami Mike Lowrey a Marcus Burnett jsou
přiděleni k úderné jednotce, jejímž úkolem je zastavit přísun extáze do města. Během
vyšetřování shodou okolností odhalí rozsáhlý konspirační plán bezcitného drogového bosse
Tapia, který chce rozšířit své impérium a ovládnout obchod s narkotiky v celém městě.
13. a 14.11.

USA, Francie

Daleko do nebe

Formálně inspirován rodinnými melodramaty z 50. let natočil Todd Haynes (Sametová
extáze) příběh
o dokonalé předměstské manželce (Julianne Mooreová), jejíž svět se bortí poté, co
zjistí, že její manžel má homosexuální sklony. Útěchu, kterou nachází v přátelství s
černošským zahradníkem, její okolí kvituje nemilosrdným odsouzením.

Prasátko a jeho velký příběh

14.11. v 17.30 h USA

Další z postaviček proslulé dětské knížky Medvídek Pú se dočkala vlastního
(animovaného) příběhu - bojácné a ustrašené Prasátko, které s sebou Medvídek a spol. nevzali
na lov medu, se ztratilo a parta jeho přátel ho začne hledat s použitím knížky, do níž si
Prasátko zaznamenávalo všechny své zážitky...
17.11. ČR

Pupendo

Netřeba měnit vítězný tým. Proto scénář k hořké rodinné komedii Pupendo v režii
Jana Hřebejka napsal Petr Jarchovský na námět povídek Petra Šabacha, proto ji produkoval
Ondřej Trojan, proto stál za kamerou Jan Malíř a před kamerou Bolek Polívka, Jaroslav
Dušek a Eva Holubová. Čerstvou krev zastupují např. Vilma Cibulková nebo Jiří Pecha. Děj
nás zavede do zatuchajících let reálného socialismu, mezi lidi, kteří měli tři možnosti. Plavat
proti proudu, s proudem nebo šlapat vodu.
18.11. USA, VB, Německo

Liga výjimečných

Podle populárního comicsu Alana Moorea a Kevina O'Neilla natočil Stephen
Norrington akční dobrodružství, v němž vražednému zlu vzdoruje hrstka statečných složená z
nejrůznějších "viktoriánských" hrdinů. Pod vedením Allana Quatermaina (Sean Connery) do
boje vyrážejí kapitán Nemo, Dorian Gray, Tom Sawyer, Mina Harkerová či vpravdě
nerozlučný tým doktor Jekyll/pan Hyde. Superhrdinům samozřejmě sluší superzbraně, akce a
spousta triků.
19.11. Francie

Taxi 2003

Už potřetí (po Taxi a Taxi, taxi) vyjíždí z Bessonovy produkční stáje vyšlechtěná bílá
drožka, aby pořádně zvířila prach v ulicích Marseille. Znovu se objeví taxikář Daniel, policajt
Emilien a záplava bankovních lupičů, kteří tentokrát unikají na kolečkových bruslích
převlečeni za Dědy Mráze.
20.11. ČR, Rakousko, SR

Želary

Podle baladické novely Květy Legátové vzniklo v režii Ondřeje Trojana romantické
retro odehrávající se v temné době okupace. Jeho hrdinkou je nedostudovaná lékařka Eliška
(Aňa Geislerová), která pracuje jako sestra v nemocnici. Když jednoho dne musí dát krev
těžce zraněnému muži (György Cserhalmi), stává se doslova jeho nedobrovolnou pokrevní
příbuznou. Právě "barbar" z pohraničí se však mění v dívčinu jedinou naději ve chvíli, kdy jí
kvůli účasti v odboji hrozí zatčení.
21.11.v 17.30 h ČR

Pohádka o Honzíkovi a Mařence

Pohádkový příběh pro malé diváky
24.11. USA

Chicago

Filmový fanoušek už ví. Z Broadwaye známý muzikál režírujícího choreografa Roba
Marshalla a scenáristy Billa Condona přece předchází třpytivý konvoj v podobě třinácti
nominací na Oscara, tří Zlatých glóbů a jmen posetých hvězdným prachem. Jde o příběh
tuctových kabaretních zpěvaček, které se dostanou do basy za vraždu milence a manžela.
Mazaný právník z nich ale neváhá udělat populární obětní beránky.

25.11. ČR

Pelíšky

2x s režisérem Janem Hřebejkem
26.11. ČR

Musíme si pomáhat

2x s režisérem Janem Hřebejkem
27.11. Francie

Chtíč

Erotické drama po francouzsku nabízí režisér Jean-Claude Brisseau. Jeho hrdinkami
jsou dvě půvabné Pařížanky, které se rozhodnou, že se na společenském žebříčku vyšplhají o
pár příček výš prostřednictvím svádění svých nadřízených. Šikovný plán však prohlédne
cynický syn šéfa firmy a využije ho po svém.
27.11. v 17.30 h ČR

Pohádka tisíce a jedné noci

Pásmo pohádek pro děti, které mají fantazii
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