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Přejeme všem našim čtenářům a jejich rodinám krásné léto plné nových
zážitků, vydařenou dovolenou a dětem báječné a ve zdraví prožité prázdniny.

Zprávy z města
Zastupitelstvo města se sešlo na 8.jednání dne 18.6.2003. Celé znění
usnesení uvádíme zde. M.j. byly schváleny dvě nové obecně závazné vyhlášky
Města Planá – o závazné části územního plánu sídelního útvaru Planá a Požární řád
Města Planá. Materiály jsou poměrně obsáhlé, proto je zatím neotiskujeme, zájemci
si je mohou přečíst na úřední desce a na webových stránkách města.
Během prázdnin se zastupitelstvo nesejde (pokud to nebude nezbytně nutné).
Rada města však pracuje plynule podle plánu a podle potřeby i během července a
srpna.

Jak jsme volili v referendu
V červnovém referendu přišlo v Plané ze 4 341 voličů do volebních
místností celkem 2 096 voličů, tj. účast 48,28 %. Odevzdáno bylo celkem 2 065
platných hlasů, z nichž 1493, tj. 72,3 % řeklo ANO našemu vstupu do EU a 572, tj.
27,7 % bylo proti.

Změna v centru služeb
Centrum služeb pro zdravotně postižené v Tachově oznámilo změnu ve
vedení tohoto orgánu.K 1.červenci odchází z funkce vedoucí p. Hana Jelínková a
nahradí ji p. Jana Strapinová. Věříme, že pro zdravotně postižené občany se nic
nezmění a budou zde i nadále nacházet pochopení a dobré rady, jak postupovat při
svých problémech.

V Plané budou poradní dny pro postižené občany pokračovat po prázdninách
a to od září opět každé třetí úterý v měsíci v Klubu důchodců od 8.30 h do 10.30 h.
O.Seemannnová

Jak platit za vodu
Zálohy na vodu, které občané dosud platí přes tzv. „inkaso“,jdou na účet a.s.
Vodárny Karlovy Vary. Ta od 1.5.2003 už vodu do Plané nedodává. Tuto službu
převzala firma Vodoservis s.r.o. Planá, která však zálohy přes „inkaso“ nemůže
zatím vybírat. Je proto nutné, aby občané zálohu na vodné pro Vodárny Karlovy
Vary placenou přes „inkaso“ okamžitě zrušili (pokud tak již neučinili nebo pokud
tak již neučinila firma – to si každý musí zkontrolovat na měsíčním výpisu „inkasa“
).
Fakturu za vodné a stočné (od 1.5.2003) bude firma Vodoservis Planá posílat
firmám čtvrtletně a občanům jednou za půl roku. Podrobnější informace lze získat
na tel.č. 374 794 092.

Nová telefonní čísla
Plánské služby,s.r.o. se sídlem Planá, Slovanská 110 oznamují změnu
telefonních čísel. Jednatel společnosti – telefon 374 756230, telefon, fax –374
756239.Středisko správy domovního fondu – spojovatelka 374 756 233. Středisko
tepelného hospodářství – 374 756 231.Účetnictví pro společenství vlastníků – 374
756 231. Telefonní linky 374 792010, 374 798414,374 798153 byly zrušeny.
Nadále zůstávají v platnosti tato čísla: středisko technických služeb, Dvořákova
679, č. 374 798438 a ekonomický útvar se sídlem Tachovská 491 č. 374 792526.

Sváteční hornické odpoledne
V sobotu 19.července pořádá Rada Hornicko-historického spolku v Plané
sváteční hornické odpoledne a to od 14 h u Hornického muzea v Plané. Program
bude zahájen hornickou hymnou, následovat bude krátký! projev předsedy spolku.
Po něm přijde na řadu rýžování zlata pro děti i dospělé, volná prohlídka muzea a
k tomu všemu bude vyhrávat až do 19.30 h dechová hudba Nýřaňanka. Prodej
občerstvení je zajištěn, vstup i vstupné je dobrovolné.

Odchyt psů
V úterý 24.6.2003 proběhl první letošní odchyt toulavých psů. Odchycení psi
byli 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.
Odchyty budou pravidelně pokračovat.
ing. Karel Vrzala, starosta

Mateřská škola jubiluje
Prvního srpna uplyne 40 let od otevření mateřské školy v Havlíčkově ulici
v Plané. Za tu dobu prošly jejími třídami stovky dětí a první absolventi už sami
mají dospělé děti a někteří možná i vnoučata. Škola přivítala v pátek 6.června své
bývalé pracovnice a další hosty. Kolektiv učitelek i provozní pracovnice připravily
krásné přivítání zpestřené vystoupením dětí. O současné práci školky informovala
ředitelka p. Brabcová a o tom, jak školka začínala a co její výstavbě předcházelo,
pohovořila první ředitelka této školky p. Fundová. Vzpomnělo se i na pracovnice
školky, které již nejsou mezi námi. Oslava pokračovala při dobrém občerstvení
povídáním a vzpomínáním a prohlídkou fotografií. Čas se našel i na prohlídku
nápaditě a vkusně upravených tříd i školní kuchyně, která je nově vybavena
v souladu s přísnými hygienickými předpisy.
M.Mertlová

Informace pro pacienty
V poslední době se množí mylné informace týkající se lékárny na
poliklinice, které konstatují, že lékárna nemá kompletní sortiment léků, že není pro
veřejnost a podobně.Pravda je taková, že se jedná o soukromou lékárnu, která nemá
s bývalou nemocnicí nic společného a není provozována žádnými mimoplánskými
subjekty. Je kompletně zásobena všemi druhy léků a ostatního lékárenského zboží.
Otevírací dobou bez polední přestávky plně pokrývá ordinační hodiny všech lékařů
a je k dispozici všem pacientům bez jakéhokoliv omezení. V prvním červencovém
týdnu bude sice zavřeno z důvodu celozávodní dovolené, ale od 7.7. bude opět
normálně otevřeno. MUDr. Jiří Kučera, praktický lékař, zastupitel města.

Volné prostory k pronájmu
V budově polikliniky na Plzeňské ulici v Plané jsou k pronájmu volné
prostory v přízemí. Zájemci mohou získat bližší informaci na středisku správy
domovního fondu, telefon 374 756230-3 nebo u správce p. Kuly na poliklinice.

Opět o vodě
Chtěl bych se vrátit k článku z minulého Plánského měsíčníku „Změna
správce potrubí“, kde jsem popisoval situaci kolem vodotechnických zařízení
našeho města a jejich správy. Stručně z článku připomínám, že naše město odebírá
vodu ze tří zdrojů – z pramenišť v broumovských lesích, z přehrady Lučina a
doplňkově z městských studní pod plzeňskou silnicí. Vodotechnická zařízení
v katastru Plané (studny a potrubí) jsou ve vlastnictví našeho města. Stejně je tomu

u jiných obcí. Vodotechnická zařízení v oblasti broumovských lesů a potrubí
vedoucí odtud do Plané, Horní Jadruže, Dolní Jadruže a Chodského Újezda patří
Plané. Ostatní vodotechnická zařízení patří Vodárenskému sdružení obcí Halže,
jehož je Planá členem.Všechna vodotechnická zařízení (ať už ve vlastnictví obcí
nebo Vodárenského sdružení obcí), spravovala do nedávné doby na základě smluv
akciová společnost Vodárny a kanalizace a.s. Karlovy Vary. Pro špatnou spolupráci
s touto společností odstoupila Planá v dubnu od smlouvy s ní uzavřené. Do
ukončení výběrového řízení byla správa vodotechnických zařízení ve vlastnictví
města svěřena společnosti Vodoservis s. r. o. Planá. Poté, kdy město odstoupilo od
smlouvy s a. s. Vak, nastaly určité komplikace, které se ale město snaží ve
spolupráci s Vodoservisem s. r. o. řešit.. Abych vysvětlil tyto komplikace, musím
popsat systém přívodu vody do Plané a okolních obcí: v minulosti byla voda
z Lučiny a voda z broumovských pramenišť přiváděna samostatnými vodovodními
potrubími, přičemž broumovské potrubí je, jak již jsem uvedl, ve vlastnictví Plané a
jsou na ně napojeny obce Broumov, Zadní Chodov, Horní Jadruž a Dolní Jadruž.
Přivaděč vody z Lučiny je ve vlastnictví Vodárenského sdružení obcí Halže. Díky
malému průtoku a dlouhé době, po kterou voda potrubím z Lučiny tekla ke
spotřebitelům v Plané a v Chodové Plané, se v ní po cestě zvýšil obsah železa.
Z těchto důvodů došlo nad Horní Jadruží k propojení broumovského potrubí
s potrubím vedoucím od Lučiny. Průtok a rychlost vody se zvýšily a tím se zlepšila
i její kvalita. Naše město pak s vodárenským sdružením obcí uzavřelo smlouvu o
využití potrubí pro přivádění vody nejen z Lučiny, ale i z broumovských pramenišť
do Plané. Poté, kdy město odstoupilo od smlouvy s akciovou společností Vak
Karlovy Vary, vypovědělo Vodárenské sdružení obcí smlouvu o využití potrubí.
Vak a. s. pak v květnu bez předchozího upozornění zrušil propojení obou potrubí,
přestože výpovědní lhůta končí až 30. 6. 2003. Plané tedy nezbylo než podat
k soudu návrh na vydání předběžného opatření. Soud návrhu vyhověl a uložil Vak
a. s. a Vodárenskému sdružení Halže, aby propojení bylo obnoveno. Rozhodnutí
soudu ovšem nebylo respektováno a tak se město muselo u soudu domáhat výkonu
rozhodnutí ukládáním pokut. Kvůli zrušení propojení potrubí došlo ke zvýšení
tlaku vody v potrubí, které vede z broumovských pramenišť přes Horní Jadruž a
Dolní Jadruž do Plané, a tím zde došlo k řadě poruch. Kdyby bylo odpojení předem
avizováno, mohl být tlak v broumovském potrubí zredukován, což se stalo až
následně. Poruchy byly ovšem postupně Vodoservisem s. r. o. odstraňovány.
Komplikované bylo jejich odstraňování mezi Horní a Dolní Jadruží. Zde potrubí
vede cca 2,5 km pod silnicí.
Od odstoupení od smlouvy s a. s. Vak mělo město několik jednání
s Vodárenským sdružením Halže, jejichž výsledkem je předběžná dohoda o odběru
vody z přehrady Lučina (množství a způsob odběru), a o dalších záležitostech se
bude ještě jednat. Dále se připravuje projekt rekonstrukce potrubí, kterým je
přiváděna voda z broumovských pramenišť. V první fázi je nutno položit nové
potrubí mezi Horní a Dolní Jadruží mimo silnici, aby údržba a nutné opravy byly
jednodušší.
Doufám, že vzniklé problémy se občanů příliš nedotkly a nedotknou.

Ing Karel Vrzala,starosta

Znovu o nemocnici
V Tachovském deníku ze středy 4.6. a čtvrtka 12.6. proběhla diskuse mezi
členy Krajského zastupitelstva Plzeňského kraje, kteří kandidovali za Tachovsko,
na téma plánská nemocnice. Zastupitelka Anna Báčová vytkla mimo jiné ostatním
tachovským zastupitelům, že nedostatečně bojují za zachování nemocnice a
vyzvala občany Tachovska, aby podpořili snahu o znovuotevření plánské
nemocnice, a aby svůj názor projevili články v novinách a dopisy krajským
orgánům. Zastupitelé Miroslav Matoušek a Jiří Kalista na její výtky reagují rozbory
situace nemocnice a popisují své aktivity v této záležitosti. Těší mne, že z článků
plyne, že všichni tito zastupitelé mají zájem o to, aby nemocnice zůstala zachována,
a že všichni (každý trochu jiným způsobem) o to usilují. Za svou osobu musím
souhlasit s Annou Báčovou, že je třeba, aby i jiní občané projevovali svá stanoviska
články do novin, aby se skutečně nevytvořil mylný dojem, že zájem o nemocnici
mezi občany chladne. Z kontaktu s občany vím, že tomu tak rozhodně není.
Jak známo, v současné době provozuje v nemocnici zdravotnickou činnost
Poliklinika Tachov. Zatím fungují ambulance a laboratoř. Pracují bez problémů a
bez finančních ztrát. Jak již bylo napsáno, hodlá Poliklinika Tachov zahájit provoz
i lůžkových oddělení. Zde ovšem vznikají určité administrativní problémy.
K otevření lůžkových oddělení je totiž třeba licence vydané ministerstvem
zdravotnictví. Ministerstvo pro účely posouzení žádosti požaduje mimo jiné
souhlas Plzeňského kraje a doklady o tom, že pro lůžková oddělení jsou zajištěna
konkrétní lékaři. V tom je ale problém. Ne, že by mezi lékaři nebyl zájem o práci
v plánské nemocnici, naopak, zajímá se o ni řada lékařů a jsou to lékaři s praxí,
dokonce i vysoce kvalifikovaní odborníci z plzeňských nemocnic. Začarovaný kruh
je ale v tom, že od lékaře nemůže nikdo požadovat, aby rozvázal pracovní poměr,
dokud v Plané není jistota, že lůžková oddělení budou skutečně otevřena. Problém
se snad vyřeší udělením souhlasu ze strany krajského úřadu a předběžným
příslibem licence ze strany ministerstva, což bude znamenat pro lékaře alespoň
částečnou jistotu.
V nejbližší době máme spolu s ředitelem Polikliniky Tachov MUDr.
Bartákem v úmyslu jednat s krajskými zastupiteli z Tachovska a využít jejich
pomoci k urychlenému získání souhlasu kraje s vydáním licence na lůžková
oddělení.
Dále bych se chtěl vyjádřit k článku „Ministr se zastavil v dětském domově“
uveřejněném dne 11.6. v Tachovské jiskře. Článek popisuje návštěvu ministra
Škromacha v dětském domově v Plané. Konstatuje se, že objekt, ve kterém se
dětský domov nachází, je nevyhovující a že se hledá jiná shodná budova. Dále se
v článku uvádí, že jednou z možností je přestěhování dětského domova do areálu
nemocnice Planá a to do bývalého dětského oddělení, proti čemuž se staví starosta
města Planá.

Je pravdou, že nesouhlasím s umístěním domova do uvedeného objektu.
Není to samozřejmě proto, že bych si myslel, že stávající budova je pro dětský
domov vyhovující nebo že bych chovancům dětského domova nepřál lepší
prostředí. Mé negativní stanovisko vyplývá z jiných skutečností. Především jde o
to, že by měla být stanovena koncepce využití celého areálu nemocnice, která by
měla určit, zda budou pro řádný chod nemocnice využity všechny stávající budovy,
případně které z nich. Taková koncepce zatím zpracována není a v současné nejisté
situaci ani nemůže být. Obsazení jedné z budov dětským domovem by mohlo
takovou koncepci narušit. Dalším důvodem je nevhodnost spojení dětského
domova s nemocnicí, když každá z těchto institucí má odlišné podmínky provozu.
Například provoz nemocnice vyžaduje zajištění klidného prostředí, volný pohyb
dětí by se mohl dostat do střetu s pohybem pacientů a sanitek v areálu nemocnice.
Vzhledem k tomu, že na majetek nemocnice byly nařízeny exekuce a že nemocnici
hrozí prohlášení konkursu, může se stát, že budova bývalého dětského oddělení
bude prodána a nový majitel nebude souhlasit s tím, aby v ní setrvával dětský
domov. S ohledem na nařízení exekucí a hrozící konkurs jsou také zcela nevhodné
ať už jakkoli drahé stavební úpravy.
Věřím, že situace dětského domova bude vyřešena vhodně jiným
způsobem, například již dříve projednávaným přemístěním do stávající budovy
Policie ČR u plánského zámku.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Kulturní nabídka
Na červenec 2003 městské kulturní středisko připravilo:
pátek 25.7.2003 zájezd do přírodního divadla v Lokti na představení opery
G.Verdiho „NABUCCO“. Odjezd z AN Planá v 17 h. Cena vstupenky s dopravou
500 Kč. Zájemci se mohou hlásit na MěKS, tel.č. 374 794 223.
sobota 26.7.2003 – houslový koncert tachovské virtuózky Zuzany
Žaloudkové – KONTRASTY. Kostel sv. Petra a Pavla, začátek v 16 h. Vstupné
jednotné 40 Kč.
Zájemci o výstavu Dany Raunerové a Ivana Hostaši mají možnost navštívit
výstavu v Galerii ve věži do neděle 29.6.2003.Poté bude věž z důvodu
rekonstrukce uzavřena a výstava se přestěhuje do kostela sv.Petra a
Pavla. Otevřeno zde bude každý den (kromě pondělí) od 14 do 16 h, v sobotu a
v neděli od 15 do 17 h.
Zájemci o zájezd na muzikál „Rebelové“ se mohou hlásit na MěKS, telefon
374 794 223. Zájezd se koná v sobotu 4.října, autobus odjíždí z AN v 11 h. Cena
vstupenky s dopravou je 560 Kč.

Program tradiční Anenské pouti
pátek 25.7.2003 v 9 h odchod procesí z náměstí v Plané do kostela sv.Anny,
kde bude sloužena slavnostní mše
sobota 26.7.2003 od 8 do 13 h Anenské trhy na náměstí
od 9 do 11 h hraje skupina BBG Mar. Lázně
od 11 do 12 h hraje skupina Neoton Tachov
od 9 do 16 h ve vestibulu radnice výstava bonsají
Program na koupališti v Plané v sobotu 26.7.2003:
14 – 17 h Staročeský jarmark doplněný vystoupením šermířů z Boru a
soutěžemi pro děti – volné prostranství
17 – 20 h k poslechu hraje skupina CLASSIC z Tachova (altán)
20 – 23 h hraje MDK Band z Horní Břízy (altán)
23-02 h hraje skupina Baba Hed (altán)
Vstupné na celý program: dospělí 70 Kč, děti zdarma

Dům dětí a mládeže informuje:
-programu při oslavách Dne dětí na plánském koupališti předcházel
přívalový déšť,přesto byla místa při divadelním představení plzeňského divadélka
KUBA téměř všechna obsazena.Rovněž při dětských soutěžích byla stanoviště plná
zájemců.Kromě dokladu o účasti (razítka) si každý za účast odnesl nějakou
sladkost.Na zajištění odměn se podílela prodejna BUNERA,DDM,p.Matoušek,
p.Kubíček a p.Hažva.Poděkování za spolupráci při organizaci patří
pí.Vondrákové,L.Laurenčíkové, p.Reichlovi a p.Laurenčíkovi a dalším z řad
starších dětí.Na úrovni bylo vystoupení gymnastek svěřenkyně Mirky Součkové a
Marie Hodonické (i když akrobacii cvičila děvčata v provizorních podmínkách).
Rovněž dětská diskotéka měla hodně příznivců.Škoda,že se neuskutečnilo
vystoupení mladých hasičů,pomáhali totiž likvidovat následky přívalového deště.
- vzájemné utkání výběru dětí Plané a Chodové Plané v atletickém trojboji
(2.-3.třídy) a ve čtyřboji (4.-5.tř.) na plánském stadionu za příliš teplého počasí
skončilo nerozhodně.V mladší kategorii byli lepší hosté,starší vyhráli plánští.Z
nejlepších výkonů: 50m zaběhla L.Zapletalová (CH.P.) za 8,0 s., v dálce dosáhl
T.Kubíček (CH.P.) výkonu 361cm, míčkem hodil Vr.Urbánek 59,10 m a 300
m uběhl V.Pešta za 56,5 s.(oba Planá).Všichni si zaslouží pochvalu za bojovné
výkony.Ani tato soutěž by se nemohla uskutečnit bez obětavé pomoci manželů
Veselých, p.Minaříka, Šilhavého, Laurenčíka a p.Havla.

- kurz základů tenisu byl zakončen miniturnajem, ve kterém si nejlépe si
vedl Milan Žaloudek.
Za pomoc při trenérském vedení děkuje DDM p.Havlovi,který se dětem
věnoval ve svém volném čase. Pro absolventy tohoto základního kurzu nabízí
tenisový oddíl pokračování v termínu od 28.července do 1.srpna pod vedením
p.Šilhavého.
Na závěr šk.r.2002/2003 děkuje DDM při ZŠ nám.Planá všem
spolupracovníkům za práci ve prospěch volného času dětí a těší se na spolupráci i
v příštím školním roce. Předpokládaná nabídka kroužků zájmové činnosti bude
zveřejněna ve Zpravodaji před zahájením výuky.
za DDM při ZŠ nám.Planá, J.Staněk

Výstava na radnici
Žáci a učitelé ZŠ Na Valech zvou všechny zájemce, kteří se chtějí více
dozvědět o pobytu ve Finsku, na plánskou radnici. V letních měsících je zde
instalována výstava informující o cestě na sever, do partnerské školy v rámci
mezinárodního projektu Socrates.

Řád ohlašovny požárů v Plané
Tento řád je vydán v souladu s § 13 Nařízení vlády ČR č. 172 ze dne
18.4.2001 k provedení zákona o požární ochraně.
I.
Řád upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v Plané a jejích
částech, vyhlášení požárního poplachu zásahové jednotce požární ochrany v Plané
a její vyslání na místo události, oznámení požáru na územně příslušné operační a
informační středisko a pravidla pro vyhlášení požárního poplachu včetně
náhradního opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně
bezpečnostních zařízení.
II.
V Plané není zřízena ohlašovna požárů s nepřetržitou službou.
Požáry se hlásí na čísle 150 – okresní ohlašovna požárů územního odboru
HZS Tachov.
V částech územního obvodu města Plané lze hlásit požár v dále uvedených
objektech, které jsou označeny tabulkou „Zde hlaste požár“:
S majiteli těchto objektů je sepsána dohoda, která možnost hlášení požáru
zaručuje.

Otín č.p. 5 p. Jacques Liška

tel. 374 792 618

Křínov č.p. 5 p. Zbislav Eisenhammer

tel. 374 798 350

Kříženec č.p.1 pí. Marie Záveská

tel. 374 792 646

Týnec č.p. 1 p. Vojtěch Kříž

tel. 374 792 530

Svahy č.p. 6 pí. Zdeňka Klusová

tel. 374 792 890

Vysoké Sedliště č.p. 10 p. Miroslav Eger

tel. 374 792 103

Pavlovice č.p. 32 p. Josef Vacikar

tel. 374 791 175

III.
Požární poplach pro příslušníky výjezdové jednotky SDH vyhlašuje operační
středisko HZS Plzeňského kraje – územní odbor HZS Tachov takto:
1. Požární sirénou signálem v délce 25 s stálý tón – 10 s pauza - 25 s stálý
tón
2. Svolávacím kapesním zařízením zn. APEX
3. Mobilními telefony, formou přijetí textových zpráv

Siréna je umístěna na střeše hasičské zbrojnice v Plzeňské ulici.
V případě poruchy spojovacích prostředků nebo sirény bude poplach
vyhlášen sirénami požárních vozidel.
IV.
Součástí řádu ohlašovny požárů v Plané je
a) seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového
plánu okresu Tachov (příloha l, 2 a 3)
b) přehled důležitých telefonních čísel:

Tísňové volání :
Univerzální tísňová linka

112

Okresní ohlašovna požáru

150

Zdravotní záchranná služba
Policie ČR

155
158

Další důležitá čísla:

Hasičský záchranný sbor PK
- územní odbor Tachov
111 nepřetržitě

374 723 559, 374 732

Policie ČR Obvodní oddělení Planá
v pracovní době
Okresní ředitelství Policie ČR Tachov

974 794 115

974 337 111 v pracovní

době

Poliklinika Planá (praktičtí lékaři)
v pracovní době

dr. Kulová 374 798 403

dr. Kučera 374 798 221 v pracovní
době
dr. Marešová 374 798 056 v pracovní
době
dr. Leukanič 374 798 134 v pracovní
době
Lékařská služba rychlé pomoci

374 775 118 nepřetržitě

plynu

Západočeská
1239 nepřetržitě

plynárenská

–

Západočeská energetika – poruchy elektro
nepřetržitě
Vodoservis Planá - poruchy vody

poruchy

378 001 111

374 794 092 v pracovní

době
721

437

521

v mimopracovní době
Městský úřad Planá

374 752 911 v pracovní

době
Velitel JSDH Planá
Zástupce velitele JSDH Planá

Schválila Rada Města Planá dne 11.6.2003.

602 143 268
723 009 277

Inzerát
Bytový textil, čistírna – Marta Doubková. Sběrna – chemická čistírna oděvů,
čištění peří, šití dek a polštářů.Prodej – záclony, dekorační látky, dečky, ubrusy,
ručníky, ložní prádlo různých rozměrů a materiálů. Pro alergiky – polštáře,
přikrývky. Otevřeno Po- Pá 8 – 12.15, 14 – 17 h, So 8 – 11.
Najdete nás v prodejně Dům a zahrada vedle Raiffeisen banky.

Inzerát
Lékárna pod věží, náměstí Svobody, Planá otevírá oddělení zdravotnických
potřeb. Nabízí: zdravotní obuv, ortopedické pomůcky, inkontinenční pomůcky,
zdravotní punčochy, rehabilitační pomůcky a další.

Inzerát
ZÁMEČNICTVÍ

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

Inzerát
Srdečně zveme k návštěvě nově otevřené prodejny dámského prádla.
Prodáváme výrobky naší firmy Moritz Hendel značky Format a Dacapo. Na skladě
jsou jak klasické výrobky, tak módní. Módní výrobky jsou především krajkové, ve
všech barvách a velikostech. Přivítejte s námi barevné léto s novým prádlem od
firmy Moritz Hendel. V současné době je řada výrobků ve slevách. Slevy potrvají
do konce července. Od poloviny června jsou v prodeji i dámské plavky. Najdete
nás ve druhém patře obchodního domu na náměstí v Plané. Přijďte se nezávazně
podívat. Rádi Vám zboží ukážeme. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Inzerát
BAZAR A-Z nákup, prodej, Planá, Nádražní 511
Nabídka: široký výběr potřeb pro kutily, čalounické potřeby, látky, nábytek,
elektro a strojní nábytek, dřevo – prkna, hranoly, palubky, profilované železo,
šrouby.
Otevřeno Po-Pá od 9 do 17 h, So od 9 do 13 h. Mobil 721 402792, tel. č. 374
798751.

Inzerát
Prodám levně auto Favorit 136 L po havárii (poškozena přední část
karosérie). Kontakt na mobilu 603 112 724.

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.

Program kina
1.a 2.7.

USA

Test

Al Pacino a Colin Farrell v thrilleru, který by měl odkrýt praktiky tajné
výcvikové školy CIA zvané Farma. Jeden z nejchytřejších absolventů amerických
vysokých škol James Clayton (Farrell) je surovinou, kterou se chystá velitel
výcvikového tábora Walter Burke (Pacino) zpracovat do podoby bezchybného
agenta. Když James začne o svém poslání pochybovat, dostane speciální úkol. Najít
agenta. Film se volně inspiruje událostmi, které se v letech 1994-96 udály v táboře
CIA.
3. a 4.7. USA, Velká Británie

Harry Potter a Tajemná komnata

Brzy začne školní rok a Harry se nemůže dočkat, až dá vale svým nechutným
pěstounům. V Bradavicích ho ale čeká po čertech nebezpečný učitel obrany proti
černé magii a v důsledku podivných událostí hrozí škole uzavření! Druhý díl
filmové adaptace kultovní řady J. K. Rowlingové je tady!
8. a 9.7.

ČR

Městečko

Celovečerní režijní a scenáristický debut herce a publicisty Jana Krause
reflektuje nástup kapitalismu v malém českém městečku. Formou mozaiky
demonstruje na konkrétních lidech, situacích a událostech, jak nově příchozí

svoboda dokázala zamávat se zcela nepřipravenou populací. Kameru vedl Diviš
Marek, o hudbu se postaral režisérův syn David Kraus.
10 a 11.7.

USA

Žába k zulíbání

Ehm. Tak tedy, Jessica, nejpopulárnější a nejatraktivnější děvče na střední
škole, se jednou probudí v těle třicetiletého chlapa. Ten drobný detail se podepíše
zejména na jejím dosavadním vztahu k perspektivnímu fotbalistovi, snaze vyhrát
soutěž roztleskávaček a zúčastnit se školního plesu. Hlavní roli v komedii Toma
Bradyho si zahrál Rob Schneider.
15. a 16.7.

USA, Francie

Femme Fatale

Režisér Brian De Palma záměrně sáhl po klasické "femme fatale" tak časté
ve filmech z let čtyřicátých a padesátých, a přizpůsobil ji současnému příběhu. Film
Femme Fatale má jedinečnou pařížskou vůni, to proto, že režisér žil několik měsíců
v Paříži a město si oblíbil. Antonio Banderas nezklamal v roli Nicholase, který je
odrazem Lauřina ducha a obav. Jejíma očima ho vidíme jako nebezpečného
jedince
oblečeného
do
černého.
Vpravdě ďábelskou podívanou předvedla Rebecca Romijn-Stamos jako Laura,
která používá svou krásu a sexualitu jako zbraň k získání toho, co chce. A daří se.
17.a 18.7.

USA

Dům naruby

Peter Sanderson (Steve Martin) je rozvedený, přehnaně pečlivý a
podrážděný advokát, který stále miluje svou bývalou ženu a nemůže přijít na to, co
udělal špatně a proč jej opustila. I přesto se však snaží přes tento vztah přenést a
během internetové komunikace se bláznivě zamiluje do chytré a atraktivní
advokátky. Když ale tato žena přijde na jejich první osobní schůzku, realita je
poněkud odlišná - není to holka s vybraným chováním, nemá titul z prestižní
univerzity a dokonce ani není právnička…
21. a 22.7. USA, SRN

Plnou parou vzad!

Počítačový programátor Jerry je sklíčený z toho, že se s ním rozešla jeho
dlouholetá přítelkyně Felicia. Přítel Nick mu navrhne, aby si spolu vyrazili na
seznamovací lodní zájezd. Teprve na palubě kamarádi zjistí, že mezi cestujícími
U.S.S. Calypso nepřevažují - jak o tom snili - krásné, osamělé a vstřícné ženy, se
kterými by si mohli užívat. Nick si totiž proti sobě popudil agenta cestovní
kanceláře a ten mu podstrčil zájezd, který si pro sebe rezervovali seznámeníchtiví
gayové.

23. a 24.7. USA, Velká Británie

Rytíři ze Šanghaje

V pokračování úspěšné komedie Tenkrát na východě (FP 9/2000), nazvaném Rytíři ze
Šanghaje, se ocitají hlavní hrdinové, čínský dobrák Čchung Weng (Jackie Chan) a protřelý
sukničkář Roy O’Bannon (Owen Wilson) v Londýně roku 1887, aby tu pomstili smrt
Wangova otce a aby zabránili spiknutí proradného lorda Rathbonea a Číňana Wu Chana, kteří
se chtějí násilím zmocnit vlády ve svých zemích.
29. a 30.7.

USA

Jak ztratit kluka v 10 dnech

Andie právě v redakci slíbila, že napíše článek o tom, jak se zbavit chlapa,
samozřejmě jako reportáž. Benjamin se naopak vsadil se svým šéfem, že získá dívčí
srdce za 10 dnů. Setkali se náhodou a možná jim to vydrží po zbytek života, i když
Andie volila opravdu drsné způsoby.
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