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Léto pokračuje a tak přejeme všem našim čtenářům, aby si užili jeho krás
a nabrali co nejvíce sluníčka, dobré pohody a zdraví.

Zprávy z města
V červenci ani v srpnu zastupitelstvo města nezasedá, rada města se schází
pravidelně. Po prázdninách se zastupitelstvo sejde 17.9.2003.

Nařízení KÚ Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje vydává ZÁKAZ pálení a rozdělávání ohňů
ve volné přírodě na celém území Plzeňského kraje.
Tento zákaz nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu dlouhotrvajícího
sucha, vysokých venkovních teplot a silného větru a platí až do odvolání.

Cyklostezka do Chodové Plané bude
V minulých dnech dostala Chodová Planá rozhodnutí o přidělení státní
dotace na vybudování cyklostezky mezi Chodovou Planou a Planou. Více
podrobností napíšeme příště, nyní jen ve zkratce: dotace činí cca 2,9 mil. Kč,
zbývající prostředky na výstavbu dodají rovným dílem Planá a Chodová Planá.
Nyní se urychleně dokončuje potřebná dokumentace k žádosti o stavební povolení.
Následně bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele a po jeho ukončení se
ihned musí začít s prací, protože v podmínkách dotace je, že akce bude dokončena
do 31.12.2003.

Zanikla organizace SMP
Ke 30.červnu 2003 definitivně zanikla příspěvková organizace Služby města
Planá. Činnosti, které vykonávala, převzala nová obchodní společnost Plánské
služby, s.r.o.Planá již od 1.7.2002.

Střídání stráží
Od 1.srpna 2003 dochází ke změně na místě ředitelky Základní školy Na
Valech. P.Mgr. Čápová, která byla ředitelkou od roku 1990, z funkce odchází a na
její místo nastupuje p.Mgr. Jana Basáková. P.Mgr. Čápové patří za její vynikající
práci poděkování. Paní Mgr. Basákové přejeme, aby dobře navázala na práci své
předchůdkyně a vedla svěřenou školu neméně úspěšně.

Knihovna o prázdninách
Plánská knihovna je od 28.července do 8.srpna uzavřena z důvodu dovolené
pracovnic. Do konce srpna budou obě oddělení otevřena v úterý od 9 do 12 a od 13
do 16 h a ve středu od 12 do 15 h.

O dotaci na byty zatím nerozhodnuto
Zájemce o získání nového bytu postaveného s využitím státní dotace
informujeme, že Planá zatím dotaci nezískala a nezbývá než čekat, jak naše snaha
dopadne. Příznivější informaci nezískal ani starosta, který v této záležitosti osobně
jednal s předsedou Státního fondu pro rozvoj bydlení.

Nabídka zaměstnání
Vodoservis Planá, s.r.o. přijme pracovníka pro údržbu vodohospodářských
zařízení. K činnosti nutný řidičský průkaz sk.C na řízení fekálního vozu. Informace
na tel.č. 721 437 521.

Je možné, že …..
plánští občané nevědí, že v plánské nemocnici fungují ambulance ?
Zdá se to skoro neuvěřitelné, protože ambulance zde fungují již od března,
problémy nemocnice se veřejně diskutují a v Plánském měsíčníku se opakovaně
oznamují ordinační hodiny. Přesto jsem vyslechl lékaře chirurgického oddělení
mariánskolázeňské nemocnice, že jejich ambulanci stále navštěvují plánští občané
(i ve všední dny) a tito občané se diví, že v plánské nemocnici ambulance fungují.
Znovu tedy sděluji že v plánské nemocnici fungují tato pracoviště:
Laboratoř

pondělí – pátek 6 – 14.30 h, odběry 6 – 9 h

RTG

pondělí – čtvrtek 7 – 22 h, pátek 7 – 15 h

Ultrazvuk – SONO

úterý 14.15 – 15 h, středa 8 – 9 h, čtvrtek 15 – 16 h

Chirurgická ambulance

pondělí – čtvrtek 8 – 22 h, pátek 8 – 15.30 h

Interní ambulance

pondělí – pátek 7 – 15.30 h

Neurologie

středa 8 – 11.30 h

Urologie

úterý 8 – 12 h, čtvrtek 8 – 12 h.

Diabetologie

středa 8 – 12 h

Dětská pohotovost

denně 16 –07 h, sobota, neděle nepřetržitě

Dětská nefrologie

středa 8 – 12 h.

Dětská kardiologie

pátek 8 – 12 h

Po dobu provozu nemocnice ve zvláštním režimu je telefonní ústředna
obsluhována do 13 h. Pak je třeba volat přímo na jednotlivá pracoviště. Pro tuto
potřebu uvádíme příslušná telefonní čísla.
Chirurgická ambulance

374 775 153, 374 794 152, lékař 605 877 171
sestra 732 816 644, 605 411 816

Interní ambulance

374 775 137, ECHO 374 775 241

Urologie

374 775 227, lékař 605 464 596

RDG

evidence 374 775 179, laborant 605 552 979

Laboratoře

výsledky, počítač 374 775 230, hematologie 374 775 239
příjem,odběry 374 775 145, přímá linka 374 794 148

Mikrobiologie

lékař 374 775 133, laboratoř 374 775 236

ORL, kožní ambulance

374 775 186

Dětské ambulance, LSPP

lékař 374 775 189, ambulance 374 775 183, 374 775 228

Ambulance ORL v provozu
V nové budově nemocnice v Plané, Bezdružická ulice je nově v provozu
ambulance ORL, kde ordinuje MUDr. Bartoš. Provozní hodiny jsou :
Pondělí a úterý od 7.30 do 14.30 hod.
středa od 13.00 do 16.30 hod.
čtvrtek od 7.30 do 10.00 hod.
V pátek se neordinuje.

Zájezd na výstavu
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Plané organizuje
zájezd na celostátní výstavu ZAHRADA ČECH do Litoměřic dne 27. září 2003, tj.
v sobotu s odjezdem cca v 05.10 h z autobusového nádraží v Plané. Cena zájezdu je
300 Kč pro jednotlivce. Závazné přihlášky přijímá se složením výše uvedené ceny
zájezdu do 7. září 2003 p. Smrčka Jiří – Fučíkova 701 nebo na zahrádkářské osadě

Plzeňská. Pozor, počet míst je omezen, jede více základních organizací ČZS.
Součástí návštěvy výstavy se zahrádkářskou tématikou je i návštěva historických
slavností vína v centru města Litoměřic s bohatým programem. Příjezd cca ve 21 h.
Za výbor ZO ČZS p. Smrčka Jiří

ZO ČSOP Planá zahájila činnost
Na jaře letošního roku byla registrována nová základní organizace Českého
svazu ochránců přírody se sídlem v Plané. Od dubna jsme začali s praktickou
činností. Vedle odborných prací (letos např. inventarizační průzkum v PR pod
Volfštejnem, příští rok zpracování plánu péče pro tuto rezervaci) chceme od
počátku klást důraz na praktické zásahy při ochraně ohrožených druhů a
společenstev, tj. na nezbytné práce přímo v terénu. Doposud jsme provedli zásahy
na 2 lokalitách ohrožených druhů rostlin na Českém lese, obnovili hraniční pruhové
značení v PR Pod Volfštejnem a v PP Žďár u Chodského Újezda. Ani během
prázdnin nezahálíme (budeme kosit PP Žďár, likvidovat bolševník u Chotěnova;
mimochodem kosit z důvodu zachování druhové pestrosti by potřebovaly i některé
plochy přímo u města – např. louka za koupalištěm). Jak vidno, je každý, kdo bude
chtít ve volném čase něco udělat pro ochranu přírody a přiložit ruku k dílu, vítán.
Máte-li zájem stát se členem nebo občas pomoci naší ZO, volejte prosím ve
večerních hodinách na t.č.374 792 626. Ing. Miroslav Trégler, předseda ZO.

Kdo krade v urnovém háji v Plané?
V urnovém háji v Plané máme pochované své drahé, manžela a syna. Vloni
snacha koupila dva stromky, konifery, a zasadila je tam. Bohužel zde vydržely
pouze necelý rok, pak je někdo ukradl. Proto jsem letos koupila další a znovu je
zasadila. Jenomže tentokrát vydržely necelý měsíc a opět nám zbyly pouze jamky
na místě, kde byly zasazeny. Nevím, zda-li se někomu v Plané nebo okolí
nedostává peněz na úpravu své zahrady, a proto krade, co se mu hodí na hřbitově ?
Nebo také se mu snad nedostává peněz na rekreaci do ciziny a zároveň i na úpravu
okolí svého domu. Ale snad mu činí velké potěšení dívat se na to, co ukradl
mrtvým na hrobě, či je to nějaký zvrácený pud, který ho nutí, aby kradl. Možná by
si měl příště dát na náš hrob objednávku na to, co mu doma ještě chybí, abychom
mohli splnit jeho přání, aniž by musel krást a riskovat, že ho při tom někdo uvidí a
aby nechal na místě to, co patří mrtvým, kteří se nemohou bránit.
Milada Švejdová, Planá

Rekonstrukce čistírny odpadních vod
V zájmu zlepšení životního prostředí v Plané a také zkvalitnění vody
v Hamerském potoce se v letošním roce provádí rekonstrukce čistírny odpadních
vod s napojením některých částí Plané, které na ni dosud napojeny nejsou. Na
čistírnu není napojena kanalizace, která vede pod silnicí v Nádražní ulici a další,
která vede souběžně s ní. Obě tyto větve vyúsťují vlevo od mostu do Hamerského

potoka. Jedná se o gravitační kanalizaci (odpady tečou samospádem). Na centrální
čistírnu dále není napojeno několik bytovek za Hamerským potokem směrem na
Brod,které využívají samostatnou malokapacitní čistírnu. Tato čistírna bude
zrušena a domy budou se svými odpady napojeny na hlavní čistírnu, což bude
mnohem efektivnější.
Veškerá uvedená kanalizace bude svedena do podzemního kruhového lapače
písku. Odtud odpady přetečou do podzemní kruhové čerpací stanice s oddělovačem
dešťových vod. Jím budou oddělovány od odpadů dešťové vody v případě
vydatnějších srážek. Po naplnění čerpací stanice budou vzhledem k výškovým
rozdílům odpadní vody přečerpány tlakovou kanalizací na průmyslovou zónu.
Odtud potečou opět gravitační kanalizací do čistírny.
Čistírna nejen rozšíří svou kapacitu, ale dojde i ke změně technologie. Dosud
má kapacitu 5 000 tak zvaných ekvivalentních obyvatel a je vytížena na 92 %. Po
rekonstrukci se kapacita zvýší na 6 000 ekvivalentních obyvatel. Původně bylo
uvažováno o kapacitě až 8 000 ekvivalentních obyvatel, ale odborníci se vyjádřili,
že postačí kapacita 6 000. Zvýšení kapacity bylo nutné, protože je třeba, aby se na
čistírnu napojila dosud nenapojená plánská kanalizace a aby se na ni mohly bez
problému napojit i případné nové průmyslové podniky a nově postavené domy.
Místo stávajících rotačních válců, které čeří a tím provzdušňují odpadní
vody,bude v čističce využito vývěv. Ty budou vhánět vzduch do roštů u dna
oxidačních příkopů. Tím budou vznikat jemné bubliny, které budou probublávat
odpadními vodami, provzdušňovat je a umožňovat tak čisticí proces. Tento systém
čištění je méně energeticky náročný, přesto účinnější než dosavadní.
V současné době je připraven systém přečerpávání odpadních vod
z Nádražní ulice do čistírny. Odpadní vody ovšem budou novými cestami
odváděny až po dokončení rekonstrukce čistírny. Na nový systém bude později
připojen i Karlín. Celá rekonstrukce bude dokončena v průběhu října letošního
roku. Po dobu 1 roku pak bude probíhat zkušební provoz systému.
Cena rekonstrukce čistírny včetně staveb a kanalizace bude činit cca 11 mil.
Kč. Z toho se nám podařilo získat od Státního fondu životního prostředí dotaci ve
výši 60 % ceny. Zbytek musí uhradit ze svého rozpočtu naše město.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Změna vysílacího kmitočtu
Český telekomunikační úřad oznámil, že zahájil postupné přelaďování
vysílačů, které využívají 12. televizní kanál. Tyto práce vycházejí z usnesení vlády
č. 696 z 2.7.2001. Důvodem přelaďování je, že je tento kanál využíván i k vysílání
digitálního rozhlasu a dochází tak k vzájemnému rušení příjmu. Českému
telekomunikačnímu úřadu se podařilo vybrat a mezinárodně zkoordinovat pro
stávající vysílací rádiová zařízení využívající 12. kanál nové náhradní kmitočty.
Změna se týká i televizního převaděče Planá (umístěného na Bohušově vrchu),
který zajišťuje televizní signál programu NOVA pro Planou.

V průběhu srpna dojde ke změně současného 12. kanálu na nový 7. kanál.
Vlastní realizaci změny zajistí pracovníci společnosti České radiokomunikace a.s.
Pro plánské občany to znamená v nejjednodušším případě přeladění na
televizním přijímači, někdy i jiné úpravy. Zatím bohužel není jasné, ve kterém dnu
v měsíci srpnu k přeladění dojde. Pokud tedy někdy v srpnu nastanou problémy
s příjmem televizního programu NOVA, bude jasné, že nejde o poruchu, ale jde o
změnu vysílacího kanálu.
Bližší informace je možno získat na adresách : Český telekomunikační úřad,
odbor správy kmitočtového spektra, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025, tel.
224 004 699,
e – mail : novakovaj@ctu.cz
nebo : České radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3411, 130 00
Praha 3,
e – mail : info@cra.cz
Ing. Karel Vrzala, starosta

6. ročník Jadran Cup – Umag Chorvatsko
Od 23.6. do 28.6.2003 jsme se zúčastnili mezinárodního fotbalového turnaje
v Umagu, který pořádal již 6. ročník tohoto turnaje.
Na turnaj jsme odjížděli v roli nováčka, čímž jsme mohli jedině překvapit,
což se nám dokonale podařilo.
Po příjezdu dne 23.6.2003 jsme se ubytovali v kempu pro mládež „Veli
Jože“, kde jsme měli zajištěnou i polopenzi. Prostředí kempu bylo vynikající. Vše
jsme měli v jednom areálu, hřiště, moře, jídelnu – vše od sebe vzdáleno jen pár
metrů.
Dne 24.6.2003 v 9.30 byl turnaj oficiálně zahájen a naše družstvo ihned
nastoupilo k zahajovacímu utkání ve skupině. V naší kategorii bylo 10 družstev,
která byla rozdělena do dvou skupin po pěti. Ve skupině hrál každý s každým, vítěz
skupiny – finále, druhý ze skupiny hrál zápas o 3.-4. místo, atd. Proto bylo každé
utkání ve skupině velice důležité.
Dne 24.6.2003 jsme v 10.20 h nastoupili proti družstvu TJ Sokol Jindřichův
Hradec a utkání skončilo bez branek 0:0. Dlouho nám trvalo, než jsme se dostali do
tempa a soupeř nás nechtěl pustit do žádné brankové příležitosti. Ve druhém
poločase se naše hra zlepšila, ale naše šance zastavil soupeř nečistou hrou, kterou
ale rozhodčí přecházel. Největší šanci měl Filip Peklo, kdy šel sám na branku, ale
soupeř ho přidržel rukou a tak utkání skončilo bez branek.
Dne 24.6.2003 jsme v 11.40 h, kdy teplota na slunci byla 35 stupňů,
nastoupili proti družstvu Městský fotbalový klub Nitra a po výborném výkonu jsme
zvítězili 2:1. Naše obě branky vstřelil Marek Chmiel, jednu z přímého kopu a

druhou po přihrávce Pepíka Šindeláře za obranu soupeře, kterou krásnou střelou
podél brankáře proměnil ve vítězný gól.
Dne 25.6.2003 jsme v 10.20 h nastoupili k dalšímu utkání ve skupině proti
týmu z Itálie F.C. Fondi a utkání skončilo 5:0. Utkání jsme hráli opět za úmorného
horka, ale naši hráči podali opět dobrý výkon. Naši útočníci Marek Chmiel a
Rudolf Ovčačík rozebrali obranu soupeře, která nevěděla kam dřív skočit. Rudolf
Ovčačík dal v tomto utkání čtyři branky, jednu branku přidal Ladislav Kříž.
Tímto vítězstvím nad nejslabším soupeřem ve skupině jsme se dostali na
druhé místo v tabulce a před posledním zápasem jsme ztráceli na našeho soupeře
z Rimavské Soboty 2 body, poněvadž ten všechna svá utkání vyhrál, čímž měl 9
bodů a my pouze 7 bodů.
Dne 26.6.2003 jsme v 9.40 h nastoupili k rozhodujícímu utkání ve skupině
proti družstvu TJ Tempus Rimavská Sobota a utkání skončilo naší krásnou výhrou
2:1, čímž jsme postoupili na první místo ve skupině a následně do finále celého
turnaje. Utkání pro nás začalo dobře. Již ve třetí minutě utekl soupeřově obraně
Josef Šindelář a krásně svoji akci zakončil. Následně nás soupeř zatlačil na vlastní
polovinu, ale naše obrana v čele s vynikajícím brankářem neustále odolávala tlaku
soupeře. Soupeřovo snažení nakonec přineslo očekávané ovoce a jednu ze svých
šancí proměnil. Ve druhém poločase se hra vyrovnala a po vysunutí náš nejlepší
hráč Rudolf Ovčačík vstřelil po individuální akci rozhodující gól tohoto utkání.
Následných posledních šest minut jsme výbornou obrannou hrou soupeře nepustili
do šance a mohli jsme se radovat z postupu do finále.
Konečné pořadí naší skupiny:
skóre

body

1. FK BKV Planá

9–1

10

2. TJ Tempus Rimavská Sobota

15 – 5

9

3. TJ Sokol Jindřichův Hradec

5–5

5

4. Městský fotbalový klub Nitra

5–6

4

5. F.C. Fondi

0 – 16

0

Dne 27.6.2003 jsme v 10.20 h nastoupili ve finále proti FO Nitra a ve finále
jsme prohráli 2 : 0. Výborný soupeř nás od počátku dostal pod tlak a měl ze začátku
utkání jednu šanci za druhou, ale svoje šance neproměnil a nás opět podržel náš
brankář. V 10. minutě utkání se náš brankář srazil s útočníkem soupeře, zůstal
ležet, druhý útočník soupeře dorazil balón do branky a k našemu údivu rozhodčí
gól uznal.
Do druhého poločasu jsme vstupovali ještě s větším odhodláním soupeře
porazit a na naší hře se to začalo projevovat. Pomalu jsme se začali dostávat do
šancí a hra se přenášela z jedné strany na druhou. Po individuální akci Rudolfa
Ovčačíka a jeho střele, kterou brankář vyrazil před sebe a dobíhající Marek Chmiel

dorazil balón do branky, rozhodčí k překvapení všech písknul útočný faul, který
viděl asi jenom on. Všichni (čeští) trenéři v tomto okamžiku vběhli na trávník a
dávali najevo rozhodčímu, co si o jeho výroku myslí….
Další průběh utkání již byl velice emotivní a kupodivu jsme se dostali ještě
do dvou šancí, ale naše střely skončily těsně vedle branky. V poslední minutě jsme
dostali rozhodující druhý gól a finálové utkání tímto skončilo naší prohrou.
Účastníci turnaje : Martin Švehla, David Sovka, Quoc Anh Giang Cong,
Martin Trégler, Vladimír Kříž, Milan Žaloudek, Filip Peklo, Rudolf Ovčačík, Jan
Batěk, Marek Chmiel, Dominik Sovka, Jiří Vejvoda, David Alexa, Josef Šindelář.
Nejlepší hráči : Rudolf Ovčačík, Marek Chmiel, Martin Švehla, Vladimír
Kříž.
Celkové hodnocení - naše vystoupení je velice kladné, poněvadž uspět v tak
obrovské konkurenci je přímo skvělé a pro všechny velká zkušenost pro další
fotbalové kroky. Nakonec bych chtěl poděkovat všem malým i velkým sponzorům,
kteří se na této akci podíleli, obzvlášť firmě Stora Enso, která nám pomohla taktéž
s pořádáním turnaje v Plané. Naopak OFS Tachov nám na zahraniční turnaj
nepřispěl ani korunu.

Kulturní nabídka
Městské kulturní středisko informuje o nabídce zájezdu na divadelní
představení „HAMLET“ na Pražském hradě v neděli 24.8.2003. Odjezd z Mar.
Lázní je ve 13.30 h, jede se přes Planou, kde by nabrali plánské účastníky, od 16.30
do 19.30 h volný program v Praze, od 20.30 do 23.00 h představení Hamleta,
návrat zpět opět přes Planou. V ceně 695 Kč je zahrnuta vstupenka na představení,
doprava autobusem, služby průvodce. Bližší informace od pondělí do pátku v době
od 7 do 15 h podá ing. Chybová na tel.č. 354 625330, 777 338885, v době od 15 do
20 h B.Tintěrová na tel.č. 354 622036, 723702777.

Kladrubské hudební léto
26. ročník hudebního festivalu KLADRUBSKÉ LÉTO Klášter Kladruby

Sobota 2.8.2003 1. koncert v 15.00 hodin
MUSICA A TRE
Petr Čech – varhany, Petr Kabil a František Adamík – duo trubky
Program :
P.J. Vejvanovský, B.M.Černohorský, G.P. Telemann, J. Seger, J. Pezel, J.S. Bach, G.
Frescobaldi, J. P. Sweelinck

Sobota 9.8.2003 2. koncert v 15.00 hodin
QUARTETTO CONCERTANTE

Martin Tupý – I. housle, Ludmila Forbelská– II. housle, Jan Köhler – viola, Jindřich Ptáček –
violoncello
LENKA ŠKORNIČKOVÁ – soprán
Program : Wolfgang Amadeus Mozart

Sobota

23.8. 3. koncert v 15.00 h

ANDANTE CORNISSIMO
sdružení lázeňských hráčů na lesní rohy
VIVAT MUSICA
smíšený pěvecký sbor, sbormistryně Iveta Poslední
Program: G.Verdi, J.S.Bach, CH. Gounod, J.N.Škroup, R.Wagner, G.F.Händel a další…

Sobota 30.8. 4. koncert

v 15.00 h

komorní orchestr VIRTUOSI PRAGENSES
VÁCLAV HUDEČEK housle
Program: H.Purcell, J.S.Bach, L.Janáček

Vstupné 60 Kč, předplatné na všechny koncerty 200 Kč.
Informace a prodej: Obecní úřad Kladruby, tel.374631776,374631722,
informační centrum Tachov 374723740.
Autobusová doprava – autobus odjíždí z Plané AN vždy ve 13.25 h, trasa
Tachov, Bor, Stříbro, Kladruby, jízdné 30 Kč, návrat zpět po stejné trase.

Dům dětí a mládeže při ZŠ Planá nám.informuje:
- pro nový škol.r.2003/2004 připravujeme nabídku - jak pravidelné zájmové
činnosti (kroužky sportovní,hudební,divadelní,modelářský,rybářský), tak i účast na
příležitostných
akcích
určených
pro
širší
veřejnost,dále
zájezdy,soutěže,turnaj,výstavky dětských výtvarných prací.Upřesněná nabídka
bude zveřejněna v srpnovém Zpravodaji a v písemné podobě ji děti obdrží ve
školách v prvním týdnu nového škol.roku.Zápis do pravidelné zájmové činnosti
bude probíhat od poloviny září 2003.
- červencový příměstský tábor za účasti deseti dětí probíhal za pěkného
počasí. Kromě pěších výletů do okolí byly v programu výlety vlakem do
Mar.Lázní,Tachova a Pavlovic (odkud se děti vrátily pěšky podél řeky) a také
soutěže (výtvarné,sportovní, tábornické).V soutěži všestrannosti byl nejlepší Tomáš
Vejvoda,další místa obsadily Petra Fürstová a Terezka Vonešová.
- při srpnovém příměstském táboře (v týdnu od 4.8.) absolvují přihlášené
děti některé výlety po okolí na kolech. Nezapomeňte na přilbu a dobře připravené
kolo.Ostatní informace byly dětem již písemně předány.Jedno

místo se uvolnilo, zájemce se může přihlásit u J.Staňka.
- kurz tenisu pro přihlášené děti, které absolvovaly základní výuku v rámci
kroužku DDM, probíhal v posledním červencovém týdnu na místních kurtech a
pořádal jej tenisový oddíl při TJ Sokol Plané pod vedením Fr.Šilhavého a J.Staňka.
J. Staněk, DDM při ZŠ nám. Planá

Lafata Cup 2003
Štamgasti a příznivci „Hospůdky u Lafatů“ si dali dostaveníčko v sobotu
19.7.2003 na městském stadiónu, aby poměřili své síly a schopnosti pro mnohé
v netradičních disciplinách. Jedenáctiboj zahrnoval: běhy na 50 m a 330 m, skoky
do výšky a do dálky, hod oštěpem, koulí a míčkem do dálky a dále dovednostní
discipliny hod na koš, hod míčkem na cíl, kop do prázdné brány na velkou
vzdálenost a slalom s míčem mezi kužely. V cíli registrovaných 36 účastníků ve
třech kategoriích prokázalo, že si zaslouží posedět čas od času ve své oblíbené
hospůdce, neboť mají sportovního ducha a v případě nutnosti se dokážou vypnout
k neuvěřitelným výkonům. A vítězové kategorií? Ženy Naďa Dlouhá, veteráni
Vláďa Jeřábek, muži Pavel Miklas. Došlo pouze k jednomu zranění, a to když si
pan starosta natrhl sval na noze. Ostatní účastníci mu přejí brzké uzdravení a
doufají, že tato kolize nebude mít vliv na vedení města.
Poháry pro nejlepší, trička, čepice a pohoštění při vyhlášení výsledkůsamozřejmě v „Hospůdce u Lafatů“-zasponzorovali ABRUS pohár Planá, Honza
Jeřábek a pan Lafata.
V. Krejčí

Město Planá
V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a prováděcími předpisy
v platném znění vydává Město Planá tento ceník pro činnosti na veřejném
pohřebišti obce.
CENÍK PROVOZOVATELE VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ V PLANÉ
PLATNÝ OD 21.3. 2002
Cenu tvoří:
1. Cena za nájem z pozemků – místa na pohřebišti :
V souladu s Výměrem MF ČR č. 01/2002 (seznam zboží s regulovanými
cenami), Část I., Oddíl A, článek 7 . činí maximální roční nájemné za nájem
pozemků nesloužících k podnikání v obci s počtem do 25.000 obyvatel 7,- Kč za
m2 a rok.
Město Planá pro své veřejné pohřebiště stanovuje cenu ve výši 5,- Kč
za m2 a rok. Na 10 let nájmu za 1 m2 50,- Kč. Platba je osvobozena od DPH.

2. Cena za služby související s nájmem za místa na pohřebištích včetně
vodného:
Cena za služby činí 60 Kč za jeden m2 a rok.
výměra do za služby
(v m2):
ročně:

hrobové místo:

za pozemek celkem
ročně:
ročně:

za 10 roků:

urnové místo malé:

1,-

60,-

5,-

65,-

650,-

urnové místo velké:

1,60

96,-

8,-

104,-

1.040,-

jednohrob:

2,30

138,-

11,50

149,50

1.495,-

dvojhrob:

4,60

276,-

23,-

299,-

2.990,-

trojhrob:

6,90

34,50

414,-

448,50

4.485,-

hrobka:

12,-

60,-

720,-

780,-

7.800,-

Schváleno Radou města Planá dne 20.3.2002.

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

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

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
Prodám byt v osobním vlastnictví 3 + 1 + balkon v Plané. Dotazy na čísle
737 642 580

Inzerát
Papírnictví Hnízdilová, Dukelských hrdinů 65, 348 15 Planá (naproti Triole),
oznamuje, že v měsíci srpnu je 5 % sleva na všechny školní potřeby. Prodáváme:
školní potřeby, kancelářské potřeby, tiskopisy pro podnikatele, noviny, časopisy,
cigarety. Školním a neziskovým institucím nabízíme stálou celoroční slevu, vč.
odběru zboží na fakturu. Rozvoz zboží zdarma.

Inzerát
Vladislava Hnízdilová, Nádražní 721, 348 15 Planá, tel. 374 794 941, 604
204 639,
608 373 392, E-mail :papirnictvi-plana@seznam.cz
Zpracuji účetnictví za přijatelné ceny
- jednoduché, podvojné
-pro plátce i neplátce DPH
-zpracování mezd
-ceny včetně kontaktu s příslušnými úřady
-praxe v oboru 7 let
-zaručuji spolehlivost, diskrétnost
-první měsíc vedení účetnictví zdarma

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

Inzerát
Dlouhodobě pronajmu nezařízený byt 3 + 1 s balkonem v Plané, Bohušova
ulice.
Tel: 603 225 108

Inzerát
Nabízíme ubytování v soukromí v rodinném domě přímo u hlavní
komunikace Trutnov-Pec pod Sněžkou ve dvou pokojích (4 a 3 lůžka – možnost
přistýlek). Pokoje jsou vybaveny kuch. koutem (lednička, vařič, nádobí).Sprcha a
WC jsou společné. Parkování zajištěno za domem zdarma. Ubytování dětí do 3 let
a domácích mazlíčků také zdarma.
Výborné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, rybaření na pstruh. revírech
(Úpa, Labe, Jizera). Výlety – Trutnov, Vrchlabí, ZOO ve Dvoře Králové nad
Labem, zámek Kuks, zámek Náchod, Teplicko-Adršpašské skály, Babiččino Údolí
atd.
Ceny léto 2003 : děti do 10 let 100,- Kč, nad 10 let 150,- Kč. Slevy
v měsících dubnu, květnu, červnu, září, říjnu, listopadu. Prodloužený víkend (čtne), (pá-po) za cenu víkendu, týden za cenu 5 dnů. Ceny zima 2003/2004 : děti do
10 let 120,- Kč, nad 10 let 180,- Kč.

Tel. : 499 896 143 , mob.: 736 605 147

Inzerát – firma STOMIX
zateplete si dům
www.stomix.cz

Inzerát
Prodám zánovní přívěsný vozík. Telefon 776 033603.

Program kina na měsíc srpen
4.8.

USA

Jádro

Z důvodů, které nedokážou vysvětlit ani špičkoví vědci, se přestalo otáčet
zemské jádro. Vzápětí se prudce zhoršil stav elektromagnetického pole Země a
život na naší planetě začal být provázen dramatickými změnami atmosféry. Jejich
důsledkem bylo např. zborcení slavného sanfranciského mostu Golden Gate,
dopravní kolaps na londýnském Trafalgar Square, který způsobili zcela
dezorientovaní holubi, nebo nevídaná elektrická superbouře, v jejímž důsledku
zůstalo římské Koloseum v troskách. Americká vláda ruku v ruce s velením armády
se snaží krizovou situaci urychleně řešit. Jediným východiskem jak zachránit svět
před jistou katastrofou je vyslat expedici do nitra Země a pomocí přesně
dávkovaného a mířeného atomového výbuchu reaktivovat zemské jádro.
5. a 6.8. USA

X-Men 2

Režisér Bryan Singer se podruhé s radostí zahrabal do kultovní comicsové
látky, aby ve své akční sci-fi uvedl na plátno všechny její zásadní figury plus novou
generaci mutantů, reprezentovanou například ztepilým Nightcrawlerem nebo
majitelkou padoušských diamantových drápů Deathstrike. Armádní velitel William
Stryker ale rozjíždí svůj antimutantní program s takovou vervou, že se i původní
nepřátelé musejí spojit. Roli renomovaného telepata profesora Xaviera si opět
zahrál Patrick Stewart
7. a 8.8. USA

Slzy slunce

Bruce Willis operuje na půdě, která ho "udělala", tedy akční a dobrodružné.
Coby protřelý mariňák Waters se musí dostat do nitra válkou zmítané Nigérie, najít
doktorku Hendricksovou (Monica Bellucciová) a dostat ji do bezpečí. Švarná
charakterní žena se ale nechce hnout z místa bez svých sedmdesáti uprchlíků.
Dokáže Waters dostat do bezpečí všechny? A včas?

12. a 13.8.

USA

25. hodina

Kvalita často předčí kvantitu. Někdy člověku stačí jeden jediný den, aby
napravil většinu svých životních průšvihů. Montyho Brogana dělí právě tolik času
od chvíle, než za ním na sedm let zapadnou dveře katru. Je třeba najít rychle otce,
přítelkyni a pár přátel ze starých časů, přičemž není jisté, kdo dal policii informaci
vedoucí k Montyho stopám. Čas ale běží a jednat je třeba rychle. Režisér Spike Lee
obsadil do hlavní role svého psychologického dramatu Edwarda Nortona.
14. a 15.8.

USA

Nebezpečná známost

Ben Cronin (Jesse Bradford) je bezproblémový středoškolák z New Jersey,
kterého podle jeho rodičů i učitelů čeká slibná budoucnost, přivydělává si v místní
nemocnici a všechen volný čas věnuje tréninku na rozhodující plavecké
utkání.Když se však v jeho životě objevuje krásná Madison Bellová (Erika
Christensen), mladík rázem zapomene na svou solidní známost a lehkomyslně se
podvolí dívčinu svádění, aniž tuší, do jak nebezpečného vztahu se zapletl. Madison
chce víc a víc - a to, co Ben považoval za pomíjivý, nezávazný flirt, se mění v
děsivě nekonečnou noční můru.
18. a 19.8.

ČR

Nuda v Brně

O slibně, ale tajuplně vyhlížejícím projektu se zatím mnoho neví. Jen že je
autorským filmovým debutem divadelního režiséra Vladimíra Morávka a že má
skvělé herecké obsazení, čítající například Miroslava Donutila, Pavla Lišku, Marka
Daniela nebo Jiřího Pechu. I děj je zajímavě tajnosnubný. Odehrává se jedné horké
letní brněnské noci a na velkou nudu to nevypadá. Olga otráví maminku, Standa se
pokusí přijít o panictví a veselé redaktorky se opijí mandarínkovým likérem.
20.8.

Nový Zéland/USA

Pán prstenů: Dvě věže

Po smrti Boromira se Společenstvo rozpadlo a cesty jeho členů rozdělily.
Frodo se sluhou Samem putují do Mordoru a Aragorn s elfem Legolasem a
trpaslíkem Gimlim se snaží osvobodit Smíška a Pipina ze zajetí skřetů. Temný
Sauron se mezitím spojil se zrádným čarodějem Sarumanem a oba se ze všech sil
snaží získat Prsten.
21. a 22.8.

USA

Hulk

Film, který je připraven na letní měsíce od společnosti Bontonfilm, má
zajímavé určení žánru. V popisu je uvedeno, že jde o komedii, drama, horror,
akční, dobrodružný a sci-fi film.A motto filmu? : Veliký, zelený comicsový nám
nezbývá, než dodat – těšíme se na vás v kině.

25. a 26.8.

USA, Austrálie

Matrix - Reloaded

Druhé a třetí pokračování futuristické science fiction, vytvořené na motivy
comicsu, která nemá v historii filmu obdoby, vznikly současně během 270
natáčecích dní. Rozpočet obou dělá asi 300 milionů dolarů.

Stvořitelé Larry a Andy Wachowští vypouštějí do světa první z obou
dvojčat, diváci se tetelí a guru akčních filmů, producent Joel Silver, si mne ruce. Z
děje mnoho neprosáklo, ale Nea (Keanu Reeves) prý čeká dlouhá cesta...
27.8.

Nizozemí,Velká Británie

28 dní poté

Bojovníci za práva zvířat vypustí z klecí infikované laboratorní opice a
otevřou tak stavidlo smrtelnému viru, který zamoří celý Londýn. Na pozadí
apokalypsy, kdy lidé ztrácejí lidskost, úzkostlivě hledá záchranu skupinka
nenakažených. Režisér Danny Boyle do téhle sci-fi záměrně obsadil neokoukané
herce
28.a 29.8.

Francie

Felix a Rose - láska po francouzsku

Zdá se to neuvěřitelné, ale francouzské hvězdy Juliette Binocheová a Jean
Reno se na plátně setkali vůbec poprvé. Romantická komedie Daniele a
Christophera Thompsonovych poskytla extrovertní kosmetičce Rose a úzkostnému
introvertovi Felixovi celou dlouhou noc na to, aby pochopili, že jejich setkání
nebyla jen náhoda.
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