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Zprávy z města
Zastupitelstvo se sešlo na svém 6.jednání 9.dubna. Schválilo závěrečnou
zprávu o hospodaření města v roce 2002, zprávu o inventarizaci majetku města a
různé majetkoprávní záležitosti. Celý text usnesení naleznete zde.
Další jednání zastupitelstva se bude konat 14.května 2003.

Připomínka osvobození Plané
V pondělí 5.května t.r. v 15 h proběhne u pomníčku na náměstí v Plané
vzpomínková akce připomínající osvobození města armádou USA 6.5.1945.
V 16 h budou položením květin u pomníků na plánském hřbitově a tichou
vzpomínkou připomenuty oběti fašismu a válek.
Obě akce připravuje vedení města a ZO ČSBS Planá.

Pozvánka na koncert
V sobotu 3. května t.r. se uskuteční první z řady koncertů v kostele Sv. Petra
a Pavla v Plané. Sezónu zahájíme koncertem renesanční a barokní hudby v podání
domažlických hudebníků (profesionálních), kteří již v Plané před dvěma lety
s velkým úspěchem vystupovali. Svůj neobvyklý název „Meluzíni“ si vybrali podle
domažlické hospůdky U Meluzína, kde pravidelně vystupují. Koncert začíná
v 18.30 h, vstupné je jednotné 40 Kč.

Konkurs na místo ředitele školy
Město Planá vyhlásilo výběrové řízení na místo ředitele-ředitelky Základní
školy v Plané, Na Valech, příspěvkové organizace. Bližší informace najdou zájemci
na úřední desce MěÚ.

Další ambulance
V plánské nemocnici je nově otevřena gynekologická ambulance
s ordinačními hodinami pondělí od 7 do 11 h (p.MUDr. V.Bejbl) a čtvrtek od 7 do
10 h (p. MUDr. O.Klincman).

Otevřen denní stacionář
Denní stacionář pro děti s postižením bude otevřen v Černošíně péčí
„15.Přední hlídky Royal Rangers v ČR“ - křesťanského občanského sdružení pro
službu dětem a mládeži. Jeho posláním je podpořit rodiny, které pečují o dítě
s postižením, a pomoci postiženým dětem začlenit se do ostatní společnosti.
Rodiny, které by chtěly další informace, se mohou co nejdříve obrátit na p.
Michaelu Rusňákovou, Lestkov 184, telefon 374 797 103, 606 500 252.

Očkování proti vzteklině
Dr. Krys očkuje každý den ve své plánské ordinaci v tomto čase: Po 7.30 –
9.00 16 – 18, Út 7.30 – 9.00 16 - 18 , St 7.30 – 9.00, Čt 16 – 18, Pá 7.30 –
9.00 16 – 18
V osadách: 13.května Svahy 18.15-18.45, Vížka 18.45-19.00, Boudy 19.1519.30, Zliv 19.40-20.00.
15.května Týnec 18.15-18.45, Sedliště 19.00-19.30.
20.května Karlín 18.15-18.45
Dr. Heller – 17.května Pavlovice náves ve 14.00 h., Pavlovice
křižovatka ke mlýnu ve 14.15 h, Pavlovice u nádraží ČD ve 14.25 – 14.40 h.

Zubní pohotovost zrušena
Řadu let jsme v PM zveřejňovali ordinační hodiny zubařů o víkendech a jistě
tato informace přišla vhod mnohým z nás, kteří zubní ošetření v sobotu, v neděli
nebo o svátcích potřebovali. Od l.dubna t.r. je tato služba zrušena. Dotazovali jsme
se na důvod na odboru zdravotnictví Krajského úřadu Plzeňského kraje a bylo nám
řečeno, že je to z nedostatku finančních prostředků na pohotovostní službu. Ta
zůstává zachována v Plzni na stomatologickém oddělení Denisovo nábřeží 4.

Nezapomeňte…
Do 31.5.2003 musí být uhrazena daň z nemovitostí. Platit je možné
převodem z účtu, hotově v pokladně Finančního úřadu Tachov nebo složenkou (tu
je možné vyzvednout i na MěÚ Planá v přízemí, dveře č. 3).

Na kolik přijde odtažení vozidla?
Rada města Planá schválila ceny úkonů a výši pokuty za odtažení vozidlapřekážky silničního provozu. Odtah vozidla 500 Kč, započatý odtah 300 Kč,
bloková pokuta za přestupek 500 Kč, umístění vozidla v areálu PS 100 Kč za každý
započatý den. Bloková pokuta se postupně zvýší na 1.000 Kč.

Doplňte si ….
Kožní ambulance p.dr. Bátovské na plánské poliklinice má telefonní číslo
605 319 860, zubař p.dr. Krištof 374 798 485, p.dr. Krátka 374 798 509
a rehabilitace p. Holková 374 798 494.

Poruchy na TV převaděči se nyní hlásí na telefonní číslo 242 418 777.

Co nového v nemocnici
Jak všichni víme, začala v plánské nemocnici provozovat zdravotnické
služby Poliklinika Tachov. Zatím se jedná o ambulantní činnost, poliklinika však
připravuje podmínky pro to, aby mohla otevřít i lůžková oddělení. Především musí
získat od ministerstva zdravotnictví licenci pro provozování lůžkových oddělení.
Jednou z podmínek pro získání licence je uzavřená nájemní smlouva na prostory
nemocnice a její vybavení. Plzeňský kraj trvá na dosti tvrdých podmínkách. Od
1.5.2003 by měla poliklinika platit kraji 500 Kč ročně za jeden m2 užívané plochy
a dále odpisy přístrojů. Kromě toho má platit podíl na energiích. Poliklinice
nezbylo než přistoupit na takové podmínky, chce-li získat licenci od ministerstva.
Chce ovšem jednat o přehodnocení ceny alespoň některých přístrojů, ze kterých
platí odpisy. Jejich ceny jsou zřejmě nadhodnocené a neodpovídají stáří a
opotřebení.
Dne 15.3. t.r. se konalo zasedání krajského zastupitelstva. Zde se jednalo
mimo jiné o plánské nemocnici. Zastupitelstvo uložilo orgánům kraje, aby na
příštím zasedání podaly informaci o situaci nemocnice. Další jednání krajského
zastupitelstva se konalo 15.4. I já jsem pro zastupitele před tímto jednáním
připravil zprávu o nemocnici. Popsal jsem její vývoj, rozsah zdravotní péče, kterou
poskytovala před uzavřením, počet lůžek, počet zaměstnanců, výkony nemocnice.
Rozebral jsem příčiny problémů, do kterých se nemocnice dostala. Vycházel jsem
přitom z vlastních poznatků, informací současných i bývalých zaměstnanců,
z ekonomických podkladů nemocnice. Připojil jsem také fotografie budov
nemocnice. Připomněl jsem stanoviska starostů obcí okresu Tachov vyjadřovaná
v různých dokumentech a stanovisko občanů vyjádřené v petici podepisované
v srpnu loňského roku. Zprávu jsem před zasedáním krajského zastupitelstva
rozeslal všem zastupitelům. Měl jsem také k dispozici informaci poskytnutou
zastupitelům krajským úřadem. Byla až příliš stručná. Před zasedáním
zastupitelstva jsme se ještě sešli s krajskými zastupiteli z Tachovska a situaci jsme
znovu probírali. Na zasedání byli členové zastupitelstva seznámeni se stavem
nemocnice a hodnotili ji. Zabývali se ovšem situací dalších nemocnic v kraji.
Žádné závěry zatím přijaty nebyly.
Poliklinika Tachov si v prostorech nemocnice zatím vede dobře. Doufám, že
vyjdou všechny plány a budou otevřena i lůžková oddělení. Já i další starostové

okresu je v tom budeme podporovat. Znovu ovšem připomínám, že i ostatní občané
mohou polikliniku podpořit a to zejména tím, že využijí jejích služeb
poskytovaných v nemocnici, pokud budou potřebovat zdravotní vyšetření.
ing. Karel Vrzala, starosta

Nabídka na dětský tábor
Plánští hasiči nabízejí několik volných míst v dětském hasičském táboře.
Konat se bude v obci Plav u Českých Budějovic od 4.7.2003 do 13.7.2003. Cena
tábora je 3.000 Kč. Podrobné informace získají zájemci na tel.č. 602 143 268.

Planá a povodně
Dodnes všichni s nepříjemnými pocity vzpomínáme na loňské povodně.
Podle odhadů napáchaly v České republice škody v přibližné výši 50 miliard Kč.
Kromě materiálních škod způsobily i škody další (ekologické, škody na zdraví atd.)
Našeho města se povodně přímo nedotkly. Jen stoupla hladina vody
v potocích a rybnících, ale akutní nebezpečí nehrozilo. Trochu starostí to způsobilo
na koupališti, protože obtoková roura nestačila odvádět a znečištěná voda tekla přes
koupaliště.
Řady obcí, kde povodně nebyly, se ovšem dotkly nepřímo. Plané se dotkly
tím, že se nezačal stavět dálniční přivaděč v plánském úseku. Přivaděč má ústit ze
silnice Plzeň – Cheb za Namapexem (v místech bývalého autobazaru), vést kolem
průmyslové zóny a napojit se na brodský úsek za kravínem mezi Planou a Brodem.
Se zemními pracemi mělo být započato na podzim 2002. Díky povodním
však byly potřebné peníze přesunuty jinam. Ředitelství silnic a dálnic se v letošním
roce pokoušelo získat příspěvek z fondu Phare (mělo se jednat cca o 2 miliony
euro), avšak bezúspěšně. Přivaděč se tedy staví, avšak jen v úseku obchvatu Brodu.
Plánský úsek se pouze připravuje (dořešení pozemků atd.). Obyvatelé Nádražní
ulice musí ještě nějaký čas snášet zvýšenou hlučnost a prašnost provozu a čelit
nebezpečným dopravním situacím. Na květen jsme ovšem s ředitelem Silnic a
dálnic domluveni, že zahájíme aktivity k získání finančních prostředků a urychlení
průběhu stavby.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Děkujeme …
Dnem 31.března 2003 se s pracovištěm na Městském úřadu v Plané
rozloučila paní Libuše Margetinová. Pracovala tu neuvěřitelných 35 let a 3 měsíce.
Na úřad v Plané nastoupila 1.ledna 1967 a vykonávala různé administrativní práce
až do 12.června 1975, kdy se ujala funkce plánské matrikářky.
Za 28 let jí jako matrikářce prošla rukama celá Planá a velká část obyvatel
našeho okresu. Měla vždy z první ruky radostné, ale i smutné události.Posuďte

sami: do matriky zapsala neuvěřitelných 17 920 narozených dětí – to jsou podle
dnešních počtů všichni obyvatelé Tachova a Plané dohromady, třetina obyvatel
tachovského okresu. Smutnější bylo zapisovat ty, kteří odešli navždy – bylo jich 7
325 a jednání s pozůstalými bylo vždy smutnou a i pro zkušenou úřednici často
traumatizující záležitostí. Asistovala při svatbách 1 383 párů (a podle statistik pak
v následujících letech dopisovala možná u 50 % z nich rozhodnutí o rozvodu).
Zvláště po roce 1989 nebyla práce matrikářky jednoduchá. Stále a průběžně
se měnily zákony a předpisy, odrazily se v ní probíhající restituce, vznikla Česká
republika, čeští občané se rodili, ženili a také umírali v cizině. Díky p. Margetinové
na vysoké úrovni pracovala komise pro občanské záležitosti – dříve SPOZ, který
slavnostně vítá do života nové občánky našeho města a s gratulacemi a drobnými
dárky navštěvuje ty dříve narozené při životních jubileích.
My, kteří jsme s ní byli v každodenním pracovním kontaktu, jsme dobře
věděli, že paní Margetinová svou práci miluje a poctivě dělí svůj čas mezi ni a
rodinu – dobře vychovala své dcery a je vzornou babičkou třem malým klukům.
Za to vše jí poděkoval starosta p. ing. Vrzala a určitě nejen za sebe jí popřál,
aby s potěšením a bez smutku zvládla přechod z plné práce do zaslouženého
odpočinku, aby jí stále sloužilo zdraví a aby si uchovala svou pověstnou vitalitu a
energii a dobrou pohodu v rodině.
M.Mertlová, tajemnice MěÚ Planá

Kulturní nabídka
Městské kulturní středisko nabízí v květnu 2003:
3.5. vernisáž výstavy Jindřicha H. Persana - keramika a obrazy, Galerie ve
věži v 17 h
3.5. koncert historické hudby (renesance a baroko) v podání členů souboru
„Meluzíni“ z Domažlic, kostel sv.Petra a Pavla, začátek v 18.30 h, vstupné 40 Kč.
5.5. zájezd do divadla v Mar. Lázních na hru A.Jiráska LUCERNA
(abonentní představení). Odjezd autobusu v 18.50 h z AN,v 18.55 z Luční ulice.
16.5. zájezd do Komorního divadla v Plzni na představení „Příběh
obyčejného šílenství“ (abonentní představení). Odjezd autobusu v 17.20 h z Luční
ulice, v 17.30 h z AN.
22.5. zájezd do divadla v Mar. Lázních na představení „AFRIKA“ Divadla
Járy Cimrmana. Odjezd v 18.50 h z AN, v 18.55 h z Luční ul.

Galerie ve věži – výstavní sezóna 2003
Letošní sezóna v Galerii ve věži bude výrazně kratší než v předchozích
letech a to z důvodu plánované rekonstrukce věže, ve které je městská galerie
umístěna. Opravy začnou v měsíci červenci a skončí pravděpodobně v měsíci říjnu
t.r. Z tohoto důvodu se uskuteční pouze dvě výstavy a to v měsíci květnu a červnu.

První výstava bude patřit Čechoaustralanovi Jindřichu H.Persanovi, který se
na počátku 90.let vrátil z emigrace, a který nyní žije a tvoří v Kurojedech u Boru.
Vystavovat bude obrazy s krajinnými motivy, větší část výstavy však tvoří
keramické objekty. I když autor ve své tvorbě uplatňuje nekonvenční práci
s keramickou hmotou a užívá střídmou, kultivovanou barevnost povrchů, jeho díla
okouzlují svou fantazií a vysokou výtvarnou náročností.
Výstavu, která se bude otevírat slavnostní vernisáží v sobotu 3.května v 17 h,
zahájí známý mariánskolázeňský sochař Vítězslav Eibl.
Na počest autora výstavy se uskuteční po vernisáži koncert renesanční a
barokní hudby v kostele sv. Petra a Pavla v Plané.

Koncertní sezóna v kostele sv. Petra a Pavla v Plané
3.5. v 18.30 h koncert renesanční a barokní hudby v přitažlivém podání
členů souboru Meluzíni z Domažlic
7.6. v 18.30 h Pêle Mêle Quintet
26.7. v 16 h Zuzana Žaloudková – skladby pro housle a klávesy
14.9. v 16 h Koncert barokní hudby – Hana Šrubařová zpěv, Vítězslav
Drápal flétny, Libor Janeček kytara
27.10. v 19 h slavnostní koncert ke vzniku Československé republiky –
Štěpán Rak, kytara. Místo konání koncertu bude upřesněno.

Jarní koncert
Příjemným zážitkem byl jarní koncert žáků a učitelů Základní umělecké
školy v Plané, který se konal 15.dubna v kostele Sv.Petra a Pavla. Vybrané skladby
a jejich svěží podání pomohly zapomenout na nepříjemný chlad v kostelíku
vymrzlém po dlouhé zimě.

Výstavka se vydařila
Prodejní výstavka výrobků s velikonoční tématikou se i letos tradičně konala
ve vestibulu radnice. Žáci ze SOU Planá a Domova mládeže při SOU nabídli velký
výběr vlastnoručně vyrobených předmětů vhodných k okrášlení našich domovů i
jako dárek. Děkují všem, kteří nabídku využili a nakoupili. Výtěžek z prodeje bude
využit např. k úhradě vstupného na různé kulturní a sportovní akce.

Jak nám letí pololetí.....
Po poněkud „odpočinkovém“ začátku (jarní a pak chřipkové prázdniny) se druhé
pololetí školního roku v březnu pomalu rozběhlo. Žáci a učitelé doháněli
zameškané dny a hodiny.
Poloprázdné třídy, v nichž se žáci den co den střídali, však svědčily o tom,
že chřipka svůj boj jen tak nevzdala. Začátkem měsíce dubna se lavice opět
zaplnily a mohlo se začít opravdu naplno. Přes veškeré těžkosti, které počátek
tohoto pololetí provázely, škola nezahálela. Na I.stupni v průběhu března proběhlo
školní kolo recitační soutěže. Na prvních místech se umístili Petr Ansl ( 2. tř.),
Monika Holá (3.tř.), Lukáš Pfeifer (4.tř.) . Tito žáci se pak spolu s GIANG CONG
QUOC ANH ( Adam, 4.tř.) zúčastnili regionálního kola. Školní kolo čtenářské
soutěže vyhráli Petr Ansl (2.tř.), Tomáš Mikač ( 3. tř.),Lukáš Pfeifer (4.tř.) a Petr
Dvořák ( 5.tř.).
Lukáš Pfeifer a Jana Kubíčková se zařadili mezi nejlepší čtenáře v okresním
kole této soutěže, které se konalo počátkem dubna. I.stupeň naší školy nezářil v
posledních týdnech jen vynikajícími úspěchy některých žáků. Těsně před
Velikonocemi se rozzářil všemi barvami. Důvodem této veselé a milé proměny
žáčků a učitelů byla soutěž nazvaná „ Barevný týden“. Každý den měl svoji určitou
barvu, na kterou se děti „ barvily“ po vzoru velikonočních kraslic. A tak se v pátek
všechny děti červenaly, v pondělí zelenaly, v úterý se přebarvily namodro a ve
středu byly třídy plné žluťásků. Vítězové „barevného zápolení“ si odnesli sladkou
odměnu od „zajíčka“.
Na II. stupni se také bojovalo, a to nejen o dobré známky. Již tři důležitá vítězství (
3:0 se ZŠ Náměstí v Plané, 4:3 s Gymnáziem v Mar. Lázních. 2:0 se ZŠ Kynžvart)
vybojovali naši fotbalisté v soutěži Mc Donald's cup. V nejbližších dnech se
sportovci naší školy zúčastní „Poháru rozhlasu“(21. a 22.5.),“Atletického
čtyřboje“(14.5.) , „Atletické ligy“ (19.5.) a LA závodů v německém Griessbachu.
V rámci dlouholeté spolupráce s partnerskou školou v Griessbachu (SRN) se již
tradičně uskuteční přírodovědná poznávací soutěž „Den stromů“ a společný výlet
českých a německých dětí . Tentokrát navštívíme zámky v Bečově a v Kynžvartě.
Ve dnech 26.4. - 10.5. navštíví skupina našich žáků a učitelů Finsko.Uskuteční se
tak druhá část výměnných zájezdů žáků naší školy a školy ve finském Kajaani v
rámci projektu Socrates - Comenius, o kterém jsme informovali již v předchozím
čísle. Na dobu prázdnin je připraven již 5. ročník mezinárodního setkání našich dětí
s dětmi z německé Zeulenrody. Tentokrát proběhne týdenní soustředění
v Podkrkonoší.
24.4. oslavili žáci a učitelé školy Den Země. S rukavicemi a igelitovými
pytli se vydali do parků a parčíků, na sídliště a do lesa, podél cest a cestiček sbírali
vše, co si naše příroda, naše Země od nás nezaslouží - papíry, plasty, lahve,
plechovky.... Vše, co jsme TAM někdy zapomněli. Služby města Plané se pak
postaraly o svoz našich „pokladů“. Při našem „ velkém úklidu“ pomohli rovněž
zástupci SRPDŠ.

ZŠ Na Valech

Lipová alej
Chtěla bych se vyjádřit k článku Strejčkové a dřevěné básně z Plánského
měsíčníku č. 4. Autor se velice vzletně a poeticky rozepisuje o krásné lipové aleji
v Tepelské ulici. Je mu líto, že zde již není stín, ale jen ořezaná a znetvořená torza
kdysi zdatných lip. Musím konstatovat, že tento názor má asi jen on. V těchto
místech totiž žijí lidé, kteří několik let usilovali o provedení bezpečnostního řezu u
těchto přerostlých stromů. Mohutné, suché větve, které padaly ze stromů při
větrném počasí, totiž opakované ničily přilehlé zahrady. Obavy měli i lidé bydlící
zde v rodinných domech. Mohlo dojít k pádu stromů a k poničení nejen majetku,
ale i ke zraněním. Proto byli všichni obyvatelé Tepelské ulice, kterých se daný
problém přímo dotýkal, rádi, že bylo provedeno toto důkladné prořezání. Tímto
bych chtěla panu starostovi a příslušným místům naopak poděkovat. A za všechny
obyvatele z Tepelské ulice věřím, že i v budoucnu bude údržba lipové aleje
pokračovat.
Mgr. Chládková

ČRS MO Planá
Pod touto zkratkou se skrývá název Český rybářský svaz místní organizace
Planá, který sídlí v Plané, Zámecká ulice č. 193. Sdružujeme celkem 219 mužů, 12
žen a 25 dětí, kteří jsou organizovaní v rybářském kroužku.
Náš svaz obhospodařuje 41 km pstruhových vod, pod které spadá Mže,
Kosový potok a Hamerský potok. Mimopstruhové revíry máme zatím pouze dva.
Návesní rybník v Chodové Plané a díky majiteli Rodinného pivovaru v Chodové
Plané Pivovarský rybník. Dále obhospodařujeme 3 hektary chovných rybníků a 10
km chovných pstruhových potoků, kde odchováváme násadu ryb do výše
uvedených revírů. Při zabezpečování potřeb naší organizace odpracovali členové
v roce 2002 celkem 4 699 brigádnických hodin. V tomto roce naši členové ulovili
celkem 3 158 kg ryb.
Činnost naší organizace v současné době zabezpečuje výbor ve složení
předseda p. František Burian, hospodář p. Josef Kostřáb, jednatel p.Jaroslav Kotala,
pokladník p.Jaroslav Motejlek. O pstruhovou líheň pečuje p Ondřej Jakubčo.
Kroužek mladých rybářů vedou pánové Zdeněk Kuchař Jan Krauskopf a Josef
Řečka. V tomto kroužku se sdružují děti od 8 do 15 let.
Naše organizace se rovněž podílí na celorepublikových akcích, které se
zabývají mapováním výskytu jak chráněných druhů živočichů, tak výskytem
predátorů, jako jsou například norek americký, kormorán, ledňáček, mník
jednovousý, vydra, a dalších druhů živočichů, kteří jsou uvedeni na červeném
seznamu ohrožených druhů. V této oblasti bychom přivítali pomoc všech, kteří
mají o naši přírodu zájem a chtěli by přispět ke zlepšování životního prostředí
v našem regionu. Rovněž se podílíme na ochraně životního prostředí, což má na

starosti p.Miroslav Kalaš, kterému můžete předávat své podněty. Dodržování
rybářského řádu a ochranu ŽP v naší organizaci zajišťuje 11 členů rybářské stráže.
Pro členy zajišťujeme možnost rybolovu na území celé ČR. Záleží na
každém členovi, pro který druh povolenky se rozhodne dle svých možností a
potřeb.
Podmínky pro vstup do řad ČRS jsou tyto: absolvovat základní školení,
zaplatit členské poplatky a zaplacení nebo odpracování 15 brigádnických hodin.
Bližší informace získáte na klubovně MO. S radostí přivítáme každého, kdo má
vztah k přírodě a má chuť pro zlepšování životního prostředí něco udělat.
Petrův zdar!
Jaroslav Kotala, jednatel

Úspěšné gymnastky
Dne 12.04.2003 se konaly v Plzni krajské závody ve sportovní gymnastice
(dále jen SG).
Celé sportovní klání probíhalo ve vynikající sportovní atmosféře a
sportovním duchu.
Práce trenérek M.Tomáškové, M. Součkové a M. Hodonické přivedla naše
plánské
cvičenky k nejvyšším metám.
Absolutní vítězkou Plzeňského kraje v kategorii Mladší žákyně I se stala
Jana Pham, která tímto obhájila i svůj loňský titul. 2.místo obsadila Dominika
Píhová. V souboji družstev obhájila plánská děvčata zlatou medaili.
Kategorii Ml. žákyně II nejlépe reprezentovala Sára Součková, která rovněž
obsadila 1. místo. Družstvo této kategorie se probojovalo na 2.místo.
V soutěži jednotlivců z kategorie Starší žákyně si Michaela Maňurová
vybojovala stříbrnou medaili.
Naše výprava přivezla celkem 12 medailí.
Tímto článkem oslovuji širokou plánskou veřejnost a vyzývám ji k podpoře
naší základny SG.
V září 2003 se všichni těšíme na nové, pěti-sedmileté uchazečky.
Za ČASPV SK ( Česká Asociace Sportu Pro Všechny Sportovní
Kroužek)GYMNASTIKA PLANÁ
Marie Hodonická,jednatelka

Dům dětí a mládeže informuje
- dvorek DDM je při příznivém počasí otevřen pro stolní tenis a streetball
všem dětem děti,které budou dodržovat určená pravidla.Za opravu koše a desky
děkujeme p.Havrilovi a Štefanu Laurenčíkovi.
- kroužek odbíjené se bude po dobu pracovní neschopnosti pí.Nadi Dlouhé
scházet každý čtvrtek
v obvyklou dobu pod vedením pí.Moravcové.
- místní kolo soutěže mladých rybářů „Zlatá udice“se uskuteční v sobotu
10.5.od 8 h na stadionu.Lov ryb udicí proběhne na rybníce Pivovarský
v Chod.Plané asi od 12 h.Na okresním kole této soutěže (17.5.v Tachově) bude
Planou reprezentovat družstvo složené ze 7 nejlepších účastníků.
- kroužek tenisu,dětí-začátečníků pokračuje ve výuce na tenisových kurtech
po předchozí přípravě
v tělocvičně.Při úpravách povrchů uvítáme každou pomoc ze strany rodičů i
dětí.
- připomínáme termíny a včasné přihlášení na příměstské tábory: pro děti do
3.tř.od 14.července,
pro děti 4.-5.tř.v týdnu od 4.srpna.Podrobnější informace při přihlášení na
DDM do 15.května.
- z nabídky velikonočního programu byl největší zájem o volné plavání
v bazénu v Mar.Lázních.
Malý zájem byl o stolní tenis (účast 7 dětí). Ozdobit kraslice si přišlo 10 dětí
pod vedením pí.Harmáčkové. Pomlázky si kluci buď umějí uplést, nebo si je raději
koupili, naší nabídky nikdo nevyužil.
- výsledky soutěží předchozího měsíce: kuličkiádu vyhrál Tomáš Mikač, ve
sportovním
víceboji byli nejlepší Toník Šimoň a Lucka Horváthová.V soutěži zručnosti
na kole podle kategorií
byli nejúspěšnější Fanda Polánka,David Žipaj a Jirka Dvořák.Ve střelbě ze
vzduchovky nejlépe
zamířili Dominik Sovka,Vojta Bodiš a Marcel Kašpar.
- 14.května se uskuteční v České republice již 7.ročník Květinového dne.
Město Planá nebude ani letos chybět v seznamu míst,kde se tato humanitární akce
uskuteční. Finanční výtěžek je věnován na léčbu a výzkumné projekty nádorových
onemocnění. Odměnou pro občany,kteří se rozhodnou tento den přispět, bude žlutá
kytička.
- výstavku modelů uspořádal
p.Reichla.Výstavku shlédlo podle

na

DDM

kroužek

pod

vedením

návštěvního listu 37 zájemců o výsledky práce dětí. Daleko více bylo
spěchajících, kteří ani na
výslovné pozvání dětí k návštěvě výstavky nereagovali.
- 8.května se na stadionu v Plané uskuteční velký turnaj žákovských
fotbalových družstev. Mezi 15
přihlášenými družstvy nebude chybět ani fotbalová přípravka vedená
pí.Zemkovou.
Nabízíme v měsíci květnu 2003:
10.sobota od 8 h místní kolo rybářské soutěže „Zlatá udice na stadionu
v Plané.
14.středa po celý den v prostorách náměstí finanční sbírka na léčbu
nádorových onemocnění Květinový den.
18.neděle od 14 h na náměstí Běh Terryho Foxe s doprovodným programem.
21.středa od 16 h na stadionu atletický čtyřboj, žákovské utkání s družstvem
Chodové Plané.
23.pátek od 15 h na hokejovém stadionku u sokolovny Metelesku blesku,
závod na koloběžkách a kolečkových bruslích pro všechny věkové kategorie.
31.sobota od 14 h na koupališti v Plané Den dětí s programem:
představení,soutěže, ukázková vystoupení.

pohádkové

Město Planá opět pořadatelem Běhu Terryho Foxe
Oprávnění k uspořádání 4.ročníku Běhu Terryho Foxe obdrželo Město
Planá s ohledem na úspěšný průběh předchozích ročníků. V České republice je to
již 11.ročník a letos bude tato humanitární akce probíhat na 200 místech. Historie
běhu je našim spoluobčanům dostatečně známá.Veřejná sbírka pokladničkami
přispěje na výzkum a léčbu zhoubných onemocnění a celá akce je zároveň
propagací zdravého životního stylu,což spojuje všechny příznivce tohoto běhu na
celém světě.
Termín běhu byl stanoven na neděli 18.května od 14 h a start i cíl bude na
náměstí.Trať běhu povede kolem pošty na třídu Dukelských hrdinů, u polikliniky
odbočí do Tepelské, Dvořákovy a Revoluční ul. a u Městského rybníka se napojí na
Zámeckou ul.a Mezibranskou vyústí na náměstí. Uvedenou trasu je možné
absolvovat pěšky,během,na kole,koloběžce či kolečkových bruslích.Čas není
měřen,neurčuje se pořadí.Po skončení bude následovat doprovodný program:
vystoupení sport. gymnastek, aikido, prezentace dalších sportů a jízda na
koloběžkách a kolečkových bruslích.
Organizačně se na odpoledni budou podílet učitelé obou plánských škol,
místní hasiči, TJ Sokol, pracovníci MěÚ, městský strážník, DDM a další

dobrovolní pracovníci. Věřme, že pěkné počasí, zajímavý a přitažlivý program i
ušlechtilá myšlenka celé akce budou důvodem, že se budeme radovat z hojné
účasti.Což bude největší odměnou pro pořadatele.
Za pořadatele J.Staněk

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

Inzerát
Kosmetika Jana Císařová,Planá, Dukelských hrdinů 102 (vedle pěší zóny)
Kosmetická péče – základní ošetření a obličejové kúry SOTHYS
Paris, pleťová maska Asklepio v kombinaci s laserem
ošetření aknózní pleti Asklepio AcneLight
Péče o nehty přírodní, manikúra, modeláž umělých nehtů, lakování a
zdobení nehtů
Péče o ruce – liftingová terapie rukou, parafinový zábal
Depilace, barvení řas a obočí, trvalá na řasy, aplikace umělých řas
Kosmetické poradenství, vizážistika, líčení denní i večerní, prodej
kosmetických přípravků a dekorativní kosmetiky
Objednávky na telefonním čísle 602 115 810

Inzerát
Víte, že …

… na kosmetické ošetření aknózní pleti žákům a studentům středních škol
poskytuji slevu ?
… ošetření laserem Maestro je zcela bezbolestné, lze jej velmi dobře využít
při ošetření akné, oparů, jizev atd., netrvá dlouho a není drahé ?
Kosmetika Jana Císařová,
zóny),telefon 602 115 810

Dukelských

hrdinů

102

(vedle

pěší

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, 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
Byt na prodej - po celkové rekonstrukci. Podkrovní byt 2+KK v 2. patře
v Nádražní ul. č. 505 v Plané
I. kategorie, velikost bytu 77,37 m2 + sklep, podmínkou koupě bytu je
zakoupit k výše uvedené ceně podíl na pozemcích a společných prostorech v domě
v hodnotě Kč 39.000 a pozemek pod garáž do osobního vlastnictví v hodnotě Kč
10.000. Možnost čerpat hypoteční úvěr. Informace na tel. čísle: 374 794 062.

Inzerát
Nabídka zaměstnání
Přijmeme pracovnici na ekonomický úsek. Požadujeme:
- střední vzdělání ekonomického směru, případně střední průmyslovou školu
stavební
- praxe v oboru min. 3 roky
- znalost práce s PC
- řidičský průkaz sk. B
Nabízíme: platové
společnosti, nástup ihned

podmínky

odpovídající

pozici,

zázemí

stabilní

Informace: Firma Ing. Lubomír Vodička - VONEX, Nádražní 501, Planá, p.
Lisá, tel. 374 794 062
Přijmeme zedníky. Požadujeme
- vyučení v oboru
- praxe v oboru min. 5 let

Nabízíme: dobré platové podmínky, zázemí stabilní společnosti,nástup
ihned.
Informace: Firma Ing. Lubomír Vodička - VONEX, Nádražní 501, Planá, p.
Zušťák, tel. 374 794 062, 602 143 440

Inzerát
Levný textil - DUO
Oznamujeme že od 5.5. prodáváme LETNÍ ZBOŽÍ- šaty, sukně, plavky,
trička, topy, kraťasy letní dětské. Najdete nás na náměstí Svobody (bylinkypojišťovna). Těšíme se na vaši návštěvu

Inzerát
INTERNET Planá – zveme každého, kdo má zájem používat internet.
Najdete nás v prodejně „Domácí potřeby“ na náměstí proti poště. Otevírací doba:
Po-Pá 8.30-12.00 13.00-17.00 h, So 8.30-11.30 h.

Inzerát
MASÁŽE – léčebné, relaxační,thajské, pohybové techniky, REIKI. Marie
Koplová, Tylova 152, 348 15 Planá, telefon 374 792 996, mobil 723 172 826.

Inzerát
Nabízím novou službu – žehlení prádla osobního i ložního. Telefon
777 121 925.

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: 608 305 506 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.

Program kina na měsíc květen
5.,6. a 7.5. ve 20 h ČR

Kameňák

"Šli dva a prostřední upadl" Známe je všichni - kameňáky. Ale
pravděpodobně by moc lidí nenapadlo natočit na jejich základě celovečerní film.
Zdeňka Trošku to napadlo a do kin se chystá jeho "lidová" komedie pro celou
rodinu. která má stylově navazovat na filmy se sluncem a senem. Nezbytným

magnetem je několik oblíbených českých herců (Václav Vydra, Jana Paulová,
Lubomír Lipský...) a zdánlivě poklidná atmosféra jihočeského Kameňákova.
ČR

6. a 7.5. v 17.30 h

Čert ví proč

Lze chápat, proč si režisér Roman Vávra vybral jako námět pro svůj další
film výpravný romantický příběh z pera Miloše Macourka, zpracovaný do scénáře
Ondrejem Šulajem. Natočit dobrou filmovou pohádku je totiž obrovský kumšt.
Postavy, které chodí po zemi krále Dobromila, si zahráli mimo jiné Tatiana
Pauhofová, Štěpán Kubišta nebo Iva Janžurová.
12. a 13.5.

USA/Německo

Na pokraji smrti

Vězení Alcatraz vstalo z trosek a v jeho útrobách opět doživotně bručí ti
největší padouši. Jeden z nich v hlavě nosí informaci o skrýši zlata za 200 milionů
dolarů, což je pochopitelně údaj velmi atraktivní. Zajímá jak zločinné komando s
géniem Donnym (Morris Chestnut) v čele, tak i tajného agenta FBI (Steven
Seagal). Film je akčním debutem Dona Michaela Paula.
14.5. USA

Policajti na baterky

Opět dva, kteří se nesnášejí, ale jsou nuceni spolupracovat. Nafoukaný
frajírek Earl (Martin Lawrence) a neoblíbený upjatý polda Hank (Steve Zahn)
musejí jako řadový ozbrojený doprovod znemožnit pašerácký obchod. Nezbývá než
vymyslet směly plán, překonat vzájemnou nenávist a vyřešit zločin... Další z
mnoha akčních komedií zrežíroval Dennis Dugan.
15.5.

SR/ČR

Kruté radosti

Zkušený slovenský televizní režisér Juraj Nvota konečně zavítal do kin.
Námětem pro jeho poetickou hořkou komedii se stal původně televizní scénář
nedávné absolventky VŠMU Scarlett Čanakyové. Vypráví příběh mladinké dívky
Valentíny (Táňa Pauhofová), jejíž příjezd do zapadlého slovenského městečka 30.
let obrátí zaběhlý život jeho obyvatel naruby.

16.5. v 17.30 h

Polsko, Velká Británie

Vodní děti

Neuvěřitelné dobrodružství prožije v tomto příběhu malý kominíček Tom,
jenž je obviněn z krádeže a na útěku před svými pronásledovateli se dostane se
svým psíkem do neznámého světa pod vodní hladinou. Tam najde nové přátele,
spolu s nimi podstoupí zápas se zlým žralokem a zachrání skupinku vodních dětí z
jeho zajetí.
19. a 20.5.

USA

Chyť mě, jestli to dokážeš

Skutečný příběh neskutečného podvodníka a manipulátora Franka W.
Abagnalea bere dech a není divu, že se při čtení životopisné knihy Stevenu
Spielbergovi začala před očima odvíjet retro komedie.

Do role mladíčka, který byl pilotem, obhájcem, dětským lékařem i
cestovatelem jen díky tomu, že byl i skvělým padělatelem vlastních dokladů,
diplomů a šeků, obsadil Leonarda DiCapria. Jeho zoufalého pronásledovatele z řad
FBI hraje Tom Hanks.
21.5.

USA

Hollywood, Hollywood

Hollywood je téma dost excentrické na to, aby uživilo nejednu komedii. Po
Celebritách nebo Zlatíčkách pro každého je tu film o filmu a lidech kolem něj, pro
lidi, kteří filmy milují, tentokrát v režii Stevena Soderbergha. Plátno se hemží
hvězdami parametrů Julie Robertsové, Brada Pitta nebo Davida Duchovneho.
22.5.

Francie

Blažené bytosti

Volná "trilogie svobody" Jeana-Marca Barra a Pascala Arnolda, do které se
počítají Milenci a To je mé tělo, se tímhle kouskem završuje. Prostoduchý, hravý a
bezelstný hrdina Maxim přichází do Paříže, kde se spřátelí s pragmatickým
americkým obchodníkem Jackem. Odjíždějí spolu do Indie za poznáním, které bolí.
23.5. v 17.30 h

Polsko

Chlapec a čarodějnice

Pásmo filmů pro děti je složeno z filmů:
Chlapec a čarodějnice, Bolek a Lolek na výletě, Rézi a Brok ... pouštějí
draka, Rek krotitel, Šťastný Nový rok!, Bábätko na letisku
26. a 27.5. 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.
28.5.

Láska s výstrahou

USA

Jako předzvěst vytouženého vpádu jara můžete brát romantickou komedii
Marca Lawrence se Sandrou Bullockovou a archetypem žánru Hughem Grantem.
Právnička Lucy se milionáři Georgeovi vetře do podniku, aby zabránila likvidaci
společenského centra, na kterou se jeho firma chystá. Jsou tak jiní a tak hezcí! Jak
jen to všechno dopadne?
29.5.

ČR

Láska shora

Aktivní, ale zatím amatérský filmař Petr Marek natočil za pakatel a s velkou
láskou svůj první "distribuční" film. Záměrně prostá love story o Prokopovi a
Magdaleně, kteří putují za dokonalým zatměním slunce, se vymyká tomu, na co je

průměrný divák zvyklý. Režisér tímto počinem vrátil přívlastku "nezávislý" jeho
pravý význam.
30.5. v 17.30 h ČR

Jak se budí princezny

Klasická česká pohádka na motivy pohádky O šípkové Růžence
Zlý osud předpoví Růžence závistivá teta Melánie, avšak láska prince
Jaroslava pomůže zlomit kouzlo.
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