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Slovo starostky
ZDRAVOTNÍ PÉČE
Několik let neustále upozorňujeme na
špatnou dostupnost zdravotní péče u nás na
Tachovsku. Osobně jsem v posledních
letech oslovila tehdejšího předsedu vlády
Petra Nečase, ministra zdravotnictví
Svatopluka Němečka a opakovaně vedení
Plzeňského kraje v čele nejprve s panem
Chovancem a poté i s panem Šlajsem.
Nepomohla ani petice zorganizovaná v
červnu 2013.
Paradoxně se situace ještě zhoršila na
počátku roku 2014, kdy byla zrušena
poslední lůžka akutní péče i v nejbližší
nemocnici v Mariánských Lázních. V
červnu se nám podařilo dostat k jednomu
stolu
ministra
zdravotnictví,
vedení
Plzeňského kraje (PK) a zástupce
provozovatele plánské nemocnice Swiss
Med. Na této schůzce byli zástupci PK
upozorněni, že v blízké době zřejmě dojde i
k omezení ambulantní péče v nemocnici v
Mariánských Lázních. Výsledkem jednání
mělo být, že PK vypíše výběrové řízení na
chirurgickou pohotovost v Plané, kterou by
financovalo, a díky tomu by se prodloužily
ordinační hodiny chirurgické ambulance
provozované ve Swissu alespoň do
večerních hodin.
Toto vše mělo začít platit od začátku ledna
letošního roku. Bohužel se to nepovedlo. Co
však skutečně nastalo, je omezení
chirurgické ambulance v nemocnici v
Mariánských lázních. Zúčastnila jsem se
proto 9. února zasedání zastupitelstva PK a
opakovaně žádala o řešení této situace.
Hejtman Václav Šlajs ujistil přítomnou
veřejnost, že se bude špatnou dostupností
zdravotní péče na Tachovsku zabývat. Přeji
si za nás všechny, aby nezůstalo jen u slibu.

Pro ty, kteří nejsou s nedávnou historií
plánského
zdravotnictví
obeznámeni,
přidávám několik informací.
Dva roky po tom, co stát vynaložil zhruba
320 milionů Kč na přistavení nové časti
nemocnice v Plané, byla v létě 2002
utlumena její činnost a to především
uzavřením lůžkových oddělení. K řešení
celé nepříznivé situace bohužel nepřispělo
samozřejmě ani to, že v této době byla
problematika nemocnic plně v kompetenci
přednosty okresního úřadu. Ten ovšem
nebyl dostatečně motivován k jakýmkoliv
aktivitám, jelikož činnost okresních úřadů
byla k 1. 1. 2003 ukončena a nemocnice
byla převedena pod kraj. Bohužel ani kraj
nijak nepomohl občanům našeho regionu v
otázce dostupnosti zdravotní péče a s
politováním musím konstatovat, že jeho
kroky směřovaly spíše k vlastnímu
prospěchu.
Protože v té době nemocnice několik měsíců
nefungovala, tudíž neměla žádné příjmy a
nemohla platit své dluhy (které měly i
ostatní nemocnice), byla v roce 2004
nařízena exekuce a v roce 2005 byl na
nemocnici prohlášen konkurz. Přes veškeré
kroky starostů všech obcí a měst, kterých se
uzavření nemocnice velmi dotklo a kteří
velmi usilovali o její znovuotevření, byla
nemocnice na konci roku 2007 prodána v
rámci konkurzního řízení za 40 milionů Kč.
Firma, která nemocnici získala, provedla
rozsáhlou rekonstrukci za zhruba 60 milionů
Kč. Nemocnice byla sice v roce 2008 znovu
otevřena, ale provozovatelem je již
soukromá firma, která nezajišťuje akutní
lůžkovou péči – to je povinností státu,
potažmo kraje.
(Martina Němečková, starostka)

Plánský biograf opět připomene Jiřího Kalaše
V Plánském biografu se uskuteční malý
víkendový festival s českým filmem.
Čtvrtý ročník festivalu, který je věnovaný
památce Jiřího Kalaše (*3.4.1947,
†11.2.2011) se uskuteční ve dnech 6. až 8.
března. Jiří Kalaš patřil neodmyslitelně
dlouhá léta k Plánskému biografu a my
alespoň jednou v roce připomínáme jeho
osobnost.
V pátek začínáme nejnovějším českým
thrillerem Raluca s Janem Dolanským v
hlavní roli. V sobotu poté uvádíme film
Hodinový manžel – novou českou komedii s

Bolkem Polívkou a dalším výborným
hereckým obsazením. Pro dětské diváky
jsme si připravili dvě odlišné věci: v sobotu
Animáčky, což je soubor animovaných
pohádek z dílny studentů Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně, na neděli pak klasické
animované pohádky a večerníčky. Jak
vypadá česká pohádka dnes a jaká byla před
40 lety? Přijďte se podívat.
(Milena Nová,
vedoucí Městského kulturního střediska)
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Platby do 31. března
Připomínáme občanům, že do 31. března
mají být zaplaceny:
1) POPLATKY ZA PSY
V kanceláři správy majetku (přízemí
radnice vpravo) si mohou majitelé psů
vyzvednout
sáčky
na
sběr
psích
exkrementů.
2) NÁJEMNÉ
z pozemků pronajatých od Města Planá.
Platby je možno provést hotově v
pokladnách města nebo převodem na účet
města dle daných variabilních symbolů.
Upozorňujeme, že poplatky na popelnice
byly splatné do 31. ledna. Občanům, kteří
dosud tuto povinnost nesplnili, budou
zasílány výzvy k úhradě.
(Helena Ťupová,
vedoucí finančního odboru MěÚ Planá)
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Úsporky obsahují rtuť

Podat daňového přiznání je možné i v Plané

Vysloužilé úsporné žárovky patří do
sběrných nádob, aby nezamořily životní
prostředí.
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu
místo ve specializované sběrné nádobě,
představují ekologickou hrozbu. Obsahují
totiž malé množství toxické rtuti. Podle
odhadu jí ročně skončí na skládkách desítky
kilogramů. Vyšší koncentrace rtuti mohou
znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může
transformovat do organické formy, která je
obzvláště nebezpečná pro nervovou
soustavu.
„Úsporky“ do koše nepatří; kam tedy s
nefunkčními
úspornými
zářivkami?
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do
sběrného dvora nebo do nejbližší prodejny
elektra. Můžete rovněž využít malých
sběrných nádob v obchodních centrech. Jen
pro upozornění: do malých sběrných nádob
odevzdávejte lineární (trubicové) zářivky do
délky 40 cm. Malá sběrná nádoba je
umístěna také na městském úřadě, v budově
č.p. 2, v prostoru chodby.
Co dělat, když se zářivka rozbije? Stačí
místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a
odvézt do sběrného dvora.
Do režimu zpětného odběru osvětlovacích
zařízení PATŘÍ světelné zdroje: lineární
(trubicové) zářivky, úsporné kompaktní
zářivky, výbojky, LED světelné zdroje, a
dále průmyslová svítidla.
Do zpětného odběru NEPATŘÍ běžné,
reflektorové a halogenové žárovky; ty je
možné vyhodit do směsného odpadu.
Neobsahují
nebezpečné
látky,
tudíž
nepředstavují ekologické riziko a dle
legislativy jsou z povinnosti zpětného
odběru vyňaty.
(Správní odbor, Městský úřad Planá)

Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní
pracoviště v Tachově, umožní 10. března
2015 v době od 12 do 16 hodin v budově
Městského úřadu v Plané občanům města
Planá a přilehlých obcí podat daňové
přiznání k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období rok 2014 (včetně
případné konzultace a kontroly formální
správnosti).
Potřebné tiskopisy budou k dispozici.
Rovněž upozorňujeme na možnost vyplnění
daňového přiznání přes Daňový portál státní
správy.

Zápis do školky
Srdečně zveme rodiče s dětmi na zápis do
mateřské školy, který se koná ve dnech
23.-24. března 2015 v MŠ Havlíčkova a MŠ
Smetanova, vždy od 09.00 do 12.00 hod.
S sebou vezměte rodný list dítěte a OP. Těší
se na vás kamarádi a paní učitelky.
(Naděžda Kvasničková, ředitelka MŠ)

Informace o zápisu
Dne 5. února 2015 se v Základní škole
Planá uskutečnil zápis do prvních tříd
pro školní rok 2015/2016. Celkem bylo
zapsáno 92 dětí.
Rodiče, kteří budou žádat pro své dítě o
odklad školní docházky, musí žádost podat
osobně u ředitele školy do 31. května 2015.
Žádost musí být doložena doporučujícím
stanoviskem
školského
poradenského
zařízení a doporučujícím stanoviskem
odborného
lékaře
(nebo
klinického
psychologa). V červnu se uskuteční schůzka
rodičů budoucích prvňáčků s třídními
učitelkami. Termín bude upřesněn.
(Základní škola Planá, 1. stupeň)

Nezapomeňte,
prosím,
na
doložení
povinných příloh, např. potvrzení:
- zaměstnavatele o zdanitelných příjmech,
- o sraženém pojistném na životní pojištění
či penzijní připojištění,
- o uhrazeném školkovném,
- o poskytnutém daru,
- o bezúplatném odběru krve,
- o tom, že druhý z manželů neuplatňuje slevu na vyživované děti
- o studiu u uplatňovaných zletilých dětí.
(Vladimír Šácha, ředitel Územního
pracoviště finančního úřadu v Tachově)

Lidé přispívají na provoz útulku
V prodejně Propesko u polikliniky je
umístěná kasička, do které mohou
návštěvníci obchodu vhazovat drobné.
Sbírku provozuje Město Planá ve
spolupráci s uvedenou firmou a její
výtěžek slouží k zakoupení zboží pro psy,
kteří se nacházejí v odchytovém zařízení
v Plané.
„V lednu jsme opět po roce jeli vybrat
obnos, který se v kasičce nastřádal během
roku 2014,“ informuje Ota Postl, člen
Městské policie. „Lidé do ní postupně
naházeli 3300 korun,“ prozrazuje. Za tuto

částku bylo nakoupeno krmivo, pamlsky a
výstroj pro psy, například vodítka, rětízky či
obojky.
„S nápadem na podporu odchytového
zařízení přišel v roce 2011 pan Jaroslav
Grunt, majitel prodejny Propesko v
Plzeňské ulici v Plané. Pro obyvatele psího
útulku představuje solidarita ze strany
ostatních lidí velikou podporu, což se nám
potvrdí vždy, když tam věcné dary vezeme,“
dodává Ota Postl.
(red)

Občané mohou hlasovat pro další dětské hřiště
Společnost Lidl Česká republika v.o.s.
vyhlašuje
již
počtvrté
projekt
Rákosníčkova hřiště, který je zaměřen na
rozvoj volnočasových aktivit dětí.
Všechna hřiště spojuje známý motiv
pohádkové postavy Rákosníčka, který se
zároveň stal i aktivní součástí herních
prvků. Jedno z deseti plánovaných hřišť v
hodnotě 1,5 milionu korun by mohlo stát i v
Plané.
O tom, kde hřiště vyrostou, bude hlasovat
veřejnost v období od 9. února do 8. března.
Všichni občané, kteří mají zájem podpořit

šance našeho města pro získání tohoto
hřiště, se mohou zapojit do hlasování
prostřednictvím
webových
stránek
www.lidl-rakosnickova-hriste.cz
nebo
Facebooku Lidl Česká republika.
Města jsou rozdělena do čtyř kategorií podle
počtu obyvatel, aby šance na získání hřiště
byly férové. V předešlých ročnících se tímto
způsobem podařilo zrealizovat již 50
dětských hřišť.
Podrobné informace o projektu i hlasování
jsou umístěné na webových stránkách.
(red)

Netradiční zážitky doplňují výuku jazyků na učilišti
Žáci, kteří se učí jazyky na Středním
odborném
učilišti
(SOU)
Planá,
absolvovali poznávací výlety. Němčináři
navštívili Sibylliny lázně a Muzeum
Poohří v Marktredwitzu, jejich kolegové
angličtináři pak divadelní představení
TheWave anglické divadelní společnosti v
Praze.
Součástí výuky německého jazyka na SOU
Planá je i poznávání sousedního družebního
okresu Tirschenreuth. Žáci nástavbových
ročníků vyrazili v únoru na poznávací cestu
za hranice se zastávkami v Tirschenreuthu,
Sibylliných lázních v Neualbenreuthu a v
Muzeu Poohří v Marktredwitzu.
„Protože naše škola udržuje aktivní
spolupráci s Odbornou školou ve Wiesau již
řadu let, jsme v sousedním okrese
Tirschenreuth jako doma,“ uvedl učitel
jazyků Vladimír Kasík. „Baví nás jej stále

navštěvovat a poznávat tam nová místa.
Myslíme si, že zažít na vlastní kůži život v
Německu je nejlepším doplňkem výuky
jazyků na naší škole.“
Další členka učitelského sboru Kateřina
Loužná zase uspořádala 20. února pro žáky,
kteří se učí anglicky, návštěvu divadelního
představení TheWave v Salesiánském
divadle v Praze. „Představení bylo v
angličtině a výlet jsme spojili i s prohlídkou
hlavního města,“ dodává Vladimír Kasík.
Žáci se s nadšením obou akcí v plném počtu
zúčastnili.
„Výuka jazyků je podstatnou složkou
vzdělání, zvláště dnes, kdy získání každého
významnějšího
pracovního
místa
je
podmíněno znalostí alespoň jednoho
světového jazyka,“ dodávají shodně oba
jazykáři.
(red)
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Žáci základní školy byli na Šumavě

Knihy k prodeji

V týdnu od 8. do 13. února 2015 se
někteří žáci 6. až 9. tříd zúčastnili
lyžařského kurzu na Šumavě. Již
podruhé se kurz konal v Železné Rudě v
areálu Belveder.
Po rozřazení do družstev dle výkonnosti
žáci absolvovali sjezdařský výcvik. Děti se
učily základy lyžování (3. družstvo) nebo
rozvíjely své dovednosti (1. a 2. družstvo).
Ve středu odpoledne jsme navštívili

Městská knihovna nabízí k prodeji knihy
spisovatele Jindřicha Sahulky, který žije
v Chodové Plané. V dohledné době také
knihovna připravuje autorské čtení z
jeho knih.
Pan
Sahulka o svých knihách říká:
„Romány
Advokátem Petra Voka
a
Rožmberský jezdec jsou dva díly z
připravované
trilogie. První díl je již
druhým vydáním, a to i navzdory tomu, že
všechna velká nakladatelství v tomto státě
odmítla příběh vydat. Nejmenuji se totiž
Terry Pratchett, ani Joanne K. Rowlingová.
Dokonce nejsem ani celebrita. Jinými slovy
nebylo jméno autora pro žádného z
vydavatelů dostatečnou zárukou prodejnosti.
Jsem rád, že si čtenáři zjevně myslí opak.“
(Ivana Vasuková, Městská knihovna)

Železnou Rudu a ve čtvrtek se konal závod
ve slalomu, jehož vítězi se stali Matyáš
Vivodík a Terezie Hreusová.
Děti přijely spokojené a celé pondělí si
sdělovaly zážitky, kterých mají opravdu
dost. Také bych chtěla poděkovat
realizačnímu týmu za příjemně strávený
týden.
(Alena Schreilová,
učitelka Základní školy Planá)

Odpoledne s pohádkou
Městské kulturní středisko – knihovna
Planá zve malé posluchače na Odpoledne
s pohádkou nazvané Čtení pod veverčím
stromem:
Kde?
Oddělení pro děti
Kdy?
Úterý 10. 3. 2015
V kolik? V 16.30 hodin
(Ivana Vasuková, Městská knihovna)
Lyžařského výcviku v Železné Rudě se zúčastnilo celkem 37 žáků.
FOTO: Jana Mašková

Kuchaři se účastnili soutěže Hrnečku, vař!
Ve středu 11. února 2015 se do Stodu sjeli
žáci ze středních odborných učilišť
regionu na jubilejní desátý ročník soutěže
Hrnečku, vař! Planou reprezentovali
kuchaři ze Středního odborného učiliště
(SOU) a Základní školy (ZŠ) Planá.
Soutěž již tradičně organizuje Střední
odborné učiliště Domažlice – místo
poskytovaného vzdělávaní Stod. Tématem
letošního
ročníku
bylo
valentýnské
pohoštění pro dvě osoby.
Naši školu reprezentovali žáci druhého
ročníku oboru kuchařské práce Nikolas
Navrátil a Kristýna Karamanová pod
vedením vyučující Ivy Holé. Ke skvělé
reprezentaci
školy
žákům
srdečně
gratulujeme.
(SOU a ZŠ Planá)

Děti přenocují v knihovně
V pátek 27. března se uskuteční již
patnáctý ročník (v Plané 4. ročník)
knihovnické akce Noc s Andersenem.
Dětské oddělení knihovny se tak připojí k
více jak tisícovce míst, kde se bude celou
noc vše točit kolem knih a čtení. U nás v
knihovně jsou účastníci na „nocování“
vybíráni podle výsledků Čtenářské ligy, ve
které se dětem započítávají body za
návštěvu knihovny, půjčené knihy nebo za
psaní svého čtenářského deníku. Dvacet
nejlepších čtenářů pak má možnost prožít
noc v knihovně.
Noc s Andersenem je jedna z aktivit
knihoven na podporu dětského čtenářství,
která se rozrostla z Česka i za hranice.
Nocují tak děti např. na Slovensku, v
Rakousku, Slovinsku, Polsku, Dánsku, ale
třeba také v Austrálii.
(Ivana Vasuková, Městská knihovna)

Kristýna Karamanová a Nikolas Navrátil z
plánského
učiliště
připravili
jako
valentýnské pohoštění
uzeného lososa,
kterého upravili s jemným francouzským
sýrem a petrželkovým pestem na plátek
červené řepy a toastového chleba.
Výkon plánských soutěžících porota ocenila
třetím místem.
FOTO: Iva Holá

FOTO: Petra Pechová

Při loňské Noci s Andersenem v knihovně
přenocovalo 20 dětí.
FOTO: Ivana Vasuková
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Komentovaná procházka
V letošním roce jsme si pro všechny
milovníky přírody, ale nejen pro ně,
přichystali malý cyklus o přírodě a
krajině kolem nás.
Iniciátorem tohoto počinu je pan Miroslav
Trégler, autor několika knih Blízké krajiny
západních Čech, ale co je pro nás důležité je to náš plánský občan. Profesně se věnuje
krajině a životnímu prostředí a jak jistě
tušíte, jeho práce je mu také velkým
koníčkem a rád se o svoji vášeň s námi
podělí.
První přednášku o Kosím potoce již máme
za sebou, ale čeká nás další, velice zajímavá
akce, a to exkurze v krajině.
Vyrazíme v sobotu 21. března v 9.30 hodin
od Městského kulturního střediska v Plané.
Budeme mít dokonce tři průvodce:
Jaroslava Michálka, Petra Uhlíka z Muzea v
Sokolově a Miroslava Tréglera z Plané.
Půjdeme trasu dlouhou téměř 7 kilometrů a
ukážeme si např. památný strom – buk u
městského pivovaru, staré zámecké lípy,
velký javor mléč na hrázi a topol u rybníka,
nejstarší zbytky lipové aleje včetně největší
lípy v okolí Plané nebo staré jilmy. Dojdeme
až do Chodové Plané, kde mimo jiné
uvidíme např. staré buky, lípy, zajímavé
habry, nejobjemnější jedli na Tachovsku a a
další dřeviny. Předpokládaná délka exkurze
je 3 – 4 hodiny.
Krajina kolem nás je velkým bohatstvím,
které můžeme neustále objevovat, a tak
neváhejte a pojďte s námi, protože s láskou
k přírodě je to jako s láskou k lidem – když
ji chceme milovat, musíme ji poznat...
(Milena Nová, vedoucí MěKS)

Z katolické farnosti
Každou neděli v době postní se koná v
plánském kostele od 8:30 Křížová cesta.
V sobotu před Květnou nedělí 28.3. se
odjíždí od fary v Plané na diecézní Setkání
mládeže od 8:00 hod.
V pátek 10.4. 2015 od 18:00 hod se koná na
faře v Plané valná hromada Spolku pro Sv.
Annu s rodáky a zástupci partnerského
města Tirschenreuth.
Velikonoční pořad:
Zelený čtvrtek 2.4. v 17 hod.
Velký pátek 3.4. v 17 hod
Vigilie Vzkříšení - sobota 4.4. od 19 hod.
(Jaroslav Šašek, plánský farář)
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Na oslavách masopustu nechyběly jitrnice ani jelítka
V sobotu 14. února se v prostorách
Plánského biografu a před jeho budovou
konaly masopustní oslavy. Mrazivé
počasí sice na venkovní podívanou
přilákalo méně lidí než v loňském roce,
ale na divadelním představení pro děti se
sešlo celkem sedmdesát diváků.
Masopust oficiálně zahájila starostka města
Martina
Němečková,
která
nejprve
„povolila maškarám plánským po staveních
choditi a veseliti se,“ a občanstvu pak
doporučila „dobře se najísti a napíti, neboť
půlnocí dlouhý půst začne.“
Průvod masek poté prošel celé náměstí až k
pěší zóně a zpět. Ve vestibulu kina měli
všichni přítomní možnost se ohřát, koupit si
něco k pití a ochutnat masopustní jitrnice,
jelítka či polévku.
Pracovnice Městského kulturního střediska
(MěKS) si přichystaly krátký vstup. „Jedná
se o bajku o třech plánských prasátkách,
kterou jsme pojaly jako originální pozvání
na zabijačkové občerstvení,“ vysvětluje
Milena Nová, vedoucí MěKS.
V 16 hodin přijela zahrát Ledecká dudácká
muzika a o půl hodiny později se všichni
malí příznivci divadla sešli v Plánském
biografu na dětském představení nazvaném
Slepičí zázraky. Celá akce skončila kolem
půl šesté.
(red)

Nejlepší masopustní masky získaly drobné
ceny.
FOTO: (red)

Muzikanti museli kvůli veliké zimě
několikrát doladit nástroje, ale na dobré
náladě to nikomu neubralo.
FOTO: (red)

Základní škola Planá pořádá již 16. kantorský bál
Vážení přátelé, vážení rodiče, v sobotu
21. března od 20 hodin pořádáme v aule
základní školy již 16. kantorský bál.
Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) při
Základní škole Planá ve spolupráci se
zaměstnanci školy každoročně připravují
významnou společenskou událost kantorský
bál jako dobročinnou akci. Zároveň tak
pravidelně nabízejí veřejnosti společenské
vyžití a příjemnou zábavu.
Veškerý výtěžek z plesu posílí každoročně
fond SRPŠ, který je již řadu let využíván ve

prospěch žáků školy.
Srdečně zveme na ples vás, rodiče našich
dětí, vaše přátele, ale také přátele vašich
přátel a známé i bývalé absolventy. Přijďte
se pobavit!
Objednávání vstupenek je možné v
kanceláři školy na náměstí, dále na telefonu
374630421 nebo na emailové adrese školy
zs.plana.namesti@volny.cz.
Dobrovolné příspěvky na ples jsou vítány.
(Zuzana Kokaislová
zástupkyně pro 2. stupeň ZŠ Planá)

Kulturní středisko připravilo divadelní zájezdy
Městské kulturní středisko připravilo pro
jarní měsíce tři zájezdová představení.
středa 29. dubna
NOVÉ DIVADLO V PLZNI
Nejúspěšnější
inscenace
v
historii
plzeňského baletu je taneční muzikál Edith
– vrabčák z předměstí. Osudy slavné
francouzské šansoniérky převedl do jevištní
podoby přední český choreograf Libor
Vaculík, autor libreta i režisér inscenace. V
inscenaci zazní nejslavnější a nejkrásnější
šansony Edith Piaf ve strhujícím podání
Radky Fišarové. Předpokládaná cena
zájezdu činí 480 až 520 Kč. Začátek
představení je od 19.00, odjezd autobusu v
17.30 hod.
úterý 5. května
DIVADLO V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
Zájezd na představení Divadla Járy

Cimrmana – Lijavec. Cena zájezdu s
dopravou činí cca 420 Kč. Začátek v 19.30,
předpokládaný odjezd autobusu je v 18.40.
neděle 7. června
DIVADLO GOJA MUSIC HALL PRAHA
Zájezd na muzikál Fantom opery. Největší
muzikálová legenda je konečně v Čechách jedno z nejznámějších děl Andrew Lloyd
Webbera, nejočekávanější a nejsledovanější
událost muzikálové scény roku 2014.Cena
zájezdu bude od 650 až 1000 Kč, dle
požadavku
na
umístění
vstupenky.
Představení začíná ve 14.00, předpokládaný
odjezd v 9.00 hod.
Konečná cena zájezdů je závislá na hodnotě
vstupenky. V případě nedostatečného počtu
zájemců se zájezd neuskuteční. Platí
pravidlo rychlejšího.
(Milena Nová, vedoucí MěKS)
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Redakce čtenářům
Rádi bychom připomněli všem inzerentům a
přispěvatelům, že uzávěrka každého čísla je
nejpozději 15. dne předchozího měsíce, a že
při dřívějším zaslání podkladů má materiál
větší šanci na otištění.
Dále zdůrazňujeme, že Plánský měsíčník je

zpravodajské periodikum a neslouží k řešení
individuálních odběratelsko-dodavatelských
vztahů či jiných sporů, které nemají obecný
dopad pro ostatní čtenáře.
Do listárny byl tento měsíc doručen článek,
který negativně hodnotí práci jedné plánské

firmy. Z výše uvedených důvodů však
redakční rada rozhodla o jeho vyřazení z
tištěné podoby měsíčníku. Byl umístěn
pouze na webové stránky Města Planá.
Děkujeme za pochopení.
(REDAKCE)
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Hledá se odrostlé kotě!
(tříbarevné, hodně chlupaté, zvyklé na lidi)
V případě jakékoli informace prosím volejte
na tel. 777 581 762

KADEŘNICTVÍ
Jana Svěchotová 604 429 796
Markéta Dlouhá 605 317 957

nově otevřená PEDIKÚRA
Andrea Stodolová 603 595 278
nabízíme: klasickou mokrou pedikúru, lakování,
parafín na ruce a nohy, reflexní masáž plosky
Dopřejte si relax v našem salónu.
Možnost zakoupení dárkových poukazů na vlasy i pedikúru.

Půjčka pro všechny od 18 do 70 let
tel.: 774 975 480
chcipenizeihned@gmail.com

Vysoká průchodnost žádostí.
Rychlé vyřízení. Měsíční splátky.
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PRODÁM
BYT

Od malých po větší práce, opravy
a veškeré stavební práce je tu pro vás

TELEFON:
723 735 155

Hledáme prodavačku
Travel Free Shop na hraničním
přechodu v Broumově přijme do
pracovního poměru prodavačku.
POŽADUJEME:
Alespoň částečnou znalost německého
jazyka,
příjemné
vystupování,
spolehlivost. Nástup možný ihned.
BLIŽŠÍ INFORMACE:
tel. 777 707 295
INTERPARK Broumov s.r.o
348 15 Broumov č.p. 115

www.interpark.cz

HODINOVÝ MANŽEL DAVID
Všestranný řemeslník a profesionální pomocník
pro dům, byt a zahradu.

TRUHLÁŘSTVÍ
PODLAHÁŘSTVÍ

Tel.: 723 545 087

David Pajdrman

Rekvalifikační KURZ

výroba nábytku a kuchyní
pokládka podlah
david.pajdrman@gmail.com
tel.: 723 545 087

Prodám cihlový byt 2+1
v Plané, Smetanova ulice. Byt
je v osobním vlastnictví, ve
3. patře bez výtahu, s balkonem
na jih, s vlastním plynovým
vytápěním a zděným jádrem.

Telefon: 721 139 337

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět
prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant (černý,
modrý, žlutý, kropenatý a bílý). Stáří 14 až 19 týdnů. Cena 149 až 180 Kč
za kus (dle stáří). Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! Prodej bude:

BŘEZEN: pátek 6. března 2015
DUBEN: pátek 3. dubna 2015

www.vip-relax.cz
tel.: 604 238 911
Malířské a lakýrnické práce,

Vlastimil Švejda
Tel.: 374 794 895, 737 925 664

Půjčky pro každého!!

tel.: 608 744 386
e-mail: vaclavlintner@seznam.cz

Půjčky pro podnikatele!!!!

Planá, u autobusového nádraží, 15.30 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek, cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod.
Tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

tel.: 608 744 386
e-mail: vaclavlintner@seznam.cz
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