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Zprávy z města
Plánští zastupitelé se sešli ke svému již 20.jednání dne 4.2.2009. Projednali a schválili
jeden z nejdůležitějších dokumentů města a to rozpočet na rok 2009. Jeho plné znění je
zveřejněno na webových stránkách města (www.muplana.cz). Celý zápis z jednání je rovněž
umístěn na výše uvedeném webu a na vývěsní tabuli ve vestibulu radnice.
Další jednání zastupitelstva se bude konat ve středu 18.března. Na programu bude m.j.
informace o hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Planá a rozdělení
příspěvků města na sportovní a zájmovou činnost.

S daňovým přiznáním na MěÚ Planá
Pokud jste plátci daně z příjmu, nemusíte s daňovým přiznáním jezdit do Tachova.
Pracovníci Finančního úřadu Tachov přijedou do Plané ve dnech 5. a 12.března 2009 (čtvrtky)
a budou na městském úřadu v místnosti č. 13 od 9 do 12 a od 13 do 16 hod. přijímat
vyplněná daňová přiznání, vydávat příslušné formuláře a daňové složenky, případně
poskytnou i potřebnou radu.

Dětský maškarní ples
Srdečně zveme všechny děti i jejich maminky, tatínky, babičky,….. na MAŠKARNÍ
PLES, kde Vás čeká spousta soutěží, her a samozřejmě tanec. Nezapomeňte přijít 7. března
2009 (sobota) do auly ZŠ Planá náměstí. Začátek je v 15 hod. Vstupné pro dospělé 30 Kč,
děti 15 Kč a masky 1 Kč. Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji v Domě dětí nebo před
začátkem plesu u vstupu.

Zápis dětí do mateřských škol v Plané
Zveme rodiče a děti na prohlídku mateřských škol v termínu od 16.3. do 20.3.2009.
Přihlašování dětí bude probíhat ve dvou fázích. Jelikož očekáváme silnější populační
ročník, bude pro nás první návštěva pouze informativní. Budeme zjišťovat zájem rodičů o
umístění dítěte do MŠ, zaměstnanost matek, dobu ukončení pobírání rodičovského příspěvku.
K zápisu s sebou rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Ve druhé fázi zápisu si maminky vyzvednou přihlášky. Podle množství přihlášených
dětí budeme jednat se zřizovatelem o zajištění provozu a uspokojení zájemců.
Přijďte všichni, těšíme se na Vás.
Naděžda Kvasničková, ředitelka školy

Městská policie žádá o pomoc
Dne 21.února byla u viaduktu Karlín – Planá nalezena fena se štěňaty. Nyní jsou
umístěny v odchytovém zařízení Planá. Městská policie žádá o pomoc a informaci, která by

přispěla
k identifikaci
majitele
volně
pobíhající
feny.
Veškeré informace sdělte Městské policii Planá, se sídlem nám.Svobody 1 nebo na tel.
374 752 924, mobil: 603 334 725, 739 145 161.

Nabídka bytu k prodeji
Město Planá nabízí k prodeji volný byt v domě čp. 468 ve Fučíkově ulici v Plané.
Jedná se o byt č. 6, o velikosti 2 + 1, ve druhém nadzemním podlaží domu. Celková
výměra bytu je 67,68 m2 (kuchyň 12,25 m2, pokoj 20,40 m2, pokoj 16,30m2, předsíň 8,07
m2, koupelna 2,48 m2, WC 0,88 m2, balkon 5,10 m2, sklep 2,2 m2). Podíl na společných
částech domu čp. 468 a 467 a na zastavěných pozemcích st.p.č. 1223/1 a st.p.č. 1223/2 je
246/10000.
Žádosti o prodej bytu s nabídkou kupní ceny a způsobu její splatnosti je možno podat
nejpozději do 16.3.2009 v podatelně Městského úřadu Planá na náměstí Svobody čp. 1,
kancelář č. 16, druhé poschodí, v zalepené obálce označené textem „byt č. 468/6 –
NABÍDKA“. Nejnižší možná nabídka kupní ceny je 374.000 Kč.
Obálky s žádostmi budou otevřeny a předložené nabídky vyhodnoceny na 21. zasedání
Zastupitelstva města Planá dne 18.3.2009, podle čl. III. odst. 3 zásad Města Planá pro prodej
bytů ze dne 11.4.1995, v platném znění.
Prohlídku nabízeného bytu lze dohodnout v sídle Plánských služeb s.r.o., Planá,
Slovanská 110, číslo telefonu 374756234.
Informace : kancelář č. 8/22 1. poschodí MěÚ, telefon 374752921.

Změna ordinační doby
Od 23.března 2009 se mění ordinační doba praktické lékařky p.MUDr. Kulové. Každé
pondělí bude ordinovat od 13 do 18 hodin, v ostatních dnech se ordinační doba nemění.
Telefon do ordinace 374 694 152, mobil 720 217 818.

Kantorský bál – nezapomněli jste?
Všechny příznivce příjemné zábavy a tance zveme do krásného prostředí nově
rekonstruované auly školy na náměstí na11. kantorský bál. V sobotu 14.března 2009 ve 20
hodin zahájí ples kapela Triangl. I letos společenský večer zpříjemní profesionální
předtančení a bohatá tombola. Připomínáme, že výtěžek z plesu bude použit výhradně ve
prospěch našich žáků.
Zaměstnanci ZŠ Planá, náměstí Svobody se na Vás těší

Ochutnejte Plánský čaj
Chcete-li si pochutnat nebo někoho obdarovat originálním
dárkem z Plané, máte možnost koupit si originální Plánský čaj.
Vyrobila jej firma Popov a koupit jej lze buď v bylinné lékárně proti
radnici nebo přímo v podnikové prodejně firmy v Plzeňské ulici. Čaj
krásně voní a ještě lépe chutná.

Příběhy vepsané do kamene…
přesně tak se jmenuje nejnovější kniha badatele a historika pana Zdeňka Procházky.
Knihu vydal v Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích a předkládá v ní výsledky svých
hledání, bádání a pátrání po kamenných památkách Domažlicka a Tachovska. Názvy kapitol
dostatečně osvětlují, čím se autor zabýval tentokrát. Záhadné monolity, kamenné kříže,
křížové kameny, středověká plastika, hraniční kameny, milníky a lovecké kameny, to vše
nacházející se na místech, která mnozí z nás již navštívili, případně se k návštěvě nechají
inspirovat právě zmíněnou knihou. Kniha je krásně vypravená, obsahuje mnoho fotografií a
povídání o uváděných objektech. Stojí 350 Kč a lze ji koupit v podatelně městského úřadu.

Přijďte na ples
V sobotu 21.března se v kulturním domě v Chodové Planá koná tradiční Ples
sportovců. Úderem 20.hodiny přivítá na parketu všechny návštěvníky moderátor Vladimír
Vlach (pokud mu do toho tradičně nevstoupí nečekaně nějaká jiná-důležitější-akce) a pak už
za tónů plzeňského tanečního orchestru Los Desperados budete mít možnost bavit se až do
nočních hodin. Chybět nebude tradiční tombola,či Bingo. Vstupenky budou v předprodeji ve
škole u Jana Ambrože od pondělí 16.března a vstupné je Kč 200 do sálu a 150 do přísálí. Je
jasné, že na vás bude čekat také nějaké to překvapení.

ČD – výluky na trati Plzeň hl.n. – Cheb
V souvislosti s výstavbou III. železničního koridoru jsou od března 2009 plánovány
v úseku Pavlovice (Stříbro) – Planá u M.Lázní následující výluky traťové koleje:
- denní výluky od 5. do 9.3.2009 v době 8:15 – 14:40 hod.,
- nepřetržitá výluka od 19.3., 7:30 hod. do 2.8. 2009, 19:30 hodin,
- denní výluky v úseku Stříbro – Pavlovice ve dnech 1., 7.–15., 21.–29. dubna, 5.-13. a
19.-27. května 2009 v době od 8:00 do 15:00 hodin.
Pro toto období byly v osobní dopravě zpracovány a vydány dva výlukové jízdní řády
s těmito zásadami:
- Rychlíky budou v tomto období nahrazovány náhradní autobusovou dopravou
v úseku Stříbro – M.Lázně a u většiny rychlíků je zajišťován přímý autobusový spoj Stříbro –
Tachov a opačně. Osobní vlaky budou nahrazovány autobusy v úseku Svojšín (resp. Stříbro) –
Planá u M.Lázní a Lom u Tachova – Planá u M.Lázní (resp. M.Lázně) a opačně.
- Stanice Ošelín a Pavlovice budou navíc obsluhovány mimořádnými vlaky ve směru
do a ze Svojšína, kde cestující přestoupí na autobusy náhradní dopravy.
- V době současného konání nepřetržité výluky a denních výluk v úseku Stříbro –
Pavlovice budou Pavlovice obsluhovány dalším mimořádným autobusem v úseku Pavlovice
obec – Brod n/T. – Planá u M.L. a opačně.
Oba výlukové jízdní řády byly již zveřejněny na internetových stránkách www. cd.cz.
Výlukový jízdní řád pro období od 5. do 9.3. 2009 byl již v dotčených stanicích
vyvěšen a několikrát obnovován.
Z důvodů prostorových a zajištění přehledné informace bude výlukový jízdní řád pro
období 19.3.-2.8.2009 vyvěšován v dotčených stanicích až 10.3.2009 po ukončení série
denních výluk.

Ing Vladimír Kostelný v.r.
ředitel KCOD Plzeň

Nemocnice v Plané na pokračování
V minulém čísle měsíčníku jsem po čase psal o plánské nemocnici, tentokrát již
optimisticky s perspektivou znovuzahájení provozu. Pro ty, kteří článek nečetli, opakuji, že
21.1. se uskutečnilo slavnostní představení chirurgického pavilonu, jehož rekonstrukce
znamená první etapu rekonstrukce nemocnice. Pozváni byli starostové, krajská hejtmanka
Milana Emmerová, zástupci zdravotních pojišťoven a další hosté.
Nový majitel postupoval velkoryse. Pokoje pro pacienty byly vybaveny vlastními
sprchami a WC, novým nábytkem včetně postelí, přípojkami pro televizi a internet. Za takové
vylepšení pokoje se přitom nebude připlácet jako za nadstandard. V celé budově byly
instalovány nové rozvody pro informační technologie. Byla vyměněna okna, položeny
antistatické podlahy. Nově byl upraven příjem pacientů. V nově rekonstruovaném pavilonu
začne fungovat tak zvaná jednodenní chirurgie, jednotka intenzivní péče a další jednotka
speciální péče. Dále se zde budou provádět úkony estetické chirurgie, V pavilonu budou
nadále pod hlavičkou tachovské polikliniky fungovat ambulance a laboratoř.
Dnes připojuji další informace. Nemocnici koupila v rámci konkursu společnost FFUS
za 40 mil. Kč. Do rekonstrukce chirurgického pavilonu vložila dalších 60 mil. Kč. V pavilonu
se počítá s prováděním chirurgických operací (např. kýly, slepého střeva, žlučníku, křečových
žil), dále operací urologických (např. prostaty, močového měchýře), operací
gynekologických, ORL, ortopedických (např. kolenní, ramenní klouby). Operace se budou
provádět především endoskopicky. Kromě toho, jak již bylo řečeno, se zde budou provádět
úkony estetické chirurgie.
Pavilon je připraven na zahájení provozu. Uzavírají se smlouvy s personálem.
Pohovory se zájemci o zaměstnání byly zahájeny již vloni. Zatím nemocnice zaměstnává 30
lidí.
Kdy fakticky zahájí nemocnice provoz, to záleží především na zdravotních
pojišťovnách, se kterými musí být uzavřeny potřebné smlouvy. O podpoře v tomto směru
ujistila zástupce nemocnice i veřejnost hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová. Ta již
dlouho podporuje zprovoznění nemocnice. Jejím názorem je, že zdravotní péče o občany
tachovského okresu není dostatečně zabezpečena.
Majitelé nemocnice počítají samozřejmě s rekonstrukcí dalších budov. Počítají, že
v nich budou otevřena klasická lůžková oddělení – chirurgické, interní, gynekologické a
dětské. To ale mimo jiné záleží na výsledku analýzy nemocniční péče, která se má
zpracovávat pro Plzeňský kraj. Pokud analýza vyzní příznivě pro plánskou nemocnici, budou
činit příslušné kroky- to znamená mimo jiné opatřovat peníze, přičemž by snad bylo možné
žádat i o dotaci z evropských fondů.
V příštím měsíčníku budeme o nemocnici znovu informovat.
Ing. K.Vrzala, starosta

Místní organizace SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH bilancovala
20. února jsme se sešli, my členové plánské organizace STP, na bilanční schůzi.
Úvodní část zajistili učitelé a žáci ZUŠ v Plané a navodili tak pěknou atmosféru k dalšímu
jednání.

Zhodnotili jsme svoji činnost za uplynulý rok a schválili hlavní směry činnosti na letošek. V
současné době máme více než 150 členů a tím patříme mezi nejpočetnější organizace v Plané.
Našimi členy jsou i občané z okolních obcí - z Kočova, Chodského Újezda, Klíčova, Kyjova,
Křínova a Chodové Plané.
Máme-li stručně zhodnotit naši práci, musíme se v první řadě zmínit o zájezdech, které
pořádáme pro naše členy, ale i pro ostatní občany města. V roce 2008 jsme uspořádali sedm
zájezdů s více než 250 účastníky. Navštívili jsme řadu měst, zámků, muzeí a zajímavých
objektů, technické památky, výstavu kaktusů i živou historickou bitvu a pravou pouť. Byli
jsme také v divadle v Plzni a v Praze. Tyto zájezdy můžeme uskutečňovat jen díky podpoře
Města Planá, které nám poskytuje dotaci na dopravu, za což upřímně děkujeme. Dotaci na
naši činnost nám vloni poskytl také dohlížecí výbor Jednoty a obec Kočov, za což i jim patří
náš dík.
Naše práce se však nesoustřeďuje pouze na tuto oblast. Snažíme se udržovat kontakt
se všemi našimi členy. Sledujeme významná výročí a naše členky navštěvují jubilanty s
malým dárkem. Je již dlouholetým zvykem, že zvláště před Vánocemi jsou navštěvováni ti,
kteří jsou dlouhodobě nemocní, nebo nechodící.
Koncem roku jsme uskutečnili přátelské posezení s živou hudbou, kterého se
zúčastnila skoro polovina členů. Určitě přispělo k pěkné předvánoční atmosféře a k upevnění
vzájemných vztahů. Zájemcům jsme v uplynulém roce i letos zajistili pobyt v bazénu za nižší
úhradu. Našim členům také pomáháme při zajišťování rekondičních pobytů, které slouží k
upevnění
jejich
zdraví.
I tento rok jsme uzavřeli dohodu s p. Štulajterovou z masérského salonu na náměstí.Podstatou
této dohody je, že každý člen STP má slevu 30 Kč na masáž. Tuto možnost je vhodné
využívat více než dosud. Také pan Příšovský se i letos nabídl, že členům STP bude drobné
opravářské práce provádět zdarma (materiál si samozřejmě každý zaplatí).
Bohužel málo je využívána možnost konzultovat problémy a hledat jejich
kvalifikované řešení při pravidelných akcích Centra pro zdravotně postižené Plzeňského
kraje, které zastupuje p. Dobrotová z Tachova. Jestliže se chcete dozvědět více o tom, jaké
máte nároky při postižení, jak postupovat při odstraňování různých bariér, jak získat
příspěvky, pomůcky, jaké máte nároky v zaměstnání, jak se připravovat na zaměstnání při
zdravotním omezení, ap., využijte tuto možnost. Při Centru pro zdravotně postižené také
funguje půjčovna zdravotnických potřeb. Rozpis přítomnosti pracovnice CZP je v klubu
důchodců a na vývěsce naproti MěÚ. Tam ostatně najdete i všechny aktuální věci našeho
Svazu tělesně postižených, informace také můžete získat v prodejně hraček pod autobusovým
nádražím od p. Ansla a v Zelené lékárně vedle OD od paní Neubergové.
Dosavadním členům výboru, kteří většinou ze zdravotních důvodů ukončili práci ve
výboru, patří naše poděkování za obětavou práci, kterou nezištně udělali pro dobro nás všech.
Zejména chceme poděkovat paní Livii Kožinové, dlouholeté hlavní organizátorce
překrásných výletů. Stále zůstává naší inspirátorkou, která nám dodává návrhy na zajímavé
cíle
našich
zájezdů.
Naší schůze se zúčastnili hosté z organizací STP, SPCCH, SONS v Ch. Plané a Tachově, kteří
svými zkušenostmi přispěli ke zdárnému a zajímavému průběhu jednání. Vzácným hostem,
jako již tradičně, byl starosta Plané pan ing. Karel Vrzala, který zastupoval město, které je k
naší organizaci velmi vstřícné.
Závěrem jsme mohli konstatovat, že naše činnost přispěla k aktivnímu zapojení našich
členů do života města a k hájení specifických zájmů a potřeb tělesně postižených občanů.
Svaz tělesně postižených se právem může pochlubit, že přispívá k zlepšení zdraví svých
členů, k jejich užšímu spojení s životem města, že jeho prostřednictvím se daří zapojit

zdravotně postižené občany města do společnosti. Věříme, že i nadále se nám bude dařit
zapojovat handicapované občany do různých aktivit, umožňovat jim plnohodnotný život. A o
to
nám
všem
přece
jde.
Setkání se uskutečnilo v jídelně SOU, kde nám kolektiv pod vedením paní Hnízdilové opět
vyšel maximálně vstříc.
J.Ansl

K zápisu na náměstí
V jednu chvíli jsme se báli, že nám škola praskne ve švech...
Přestože seznam děti k zápisu z městské matriky naznačoval, že letos přijde méně dětí,
všech pět stanovišť připravených pro zápis 2009 bylo celou dobu plně obsazeno.
Paní učitelky měly tolik práce, že se ani nezastavily, a nezastavily se ani děti z 5.A,
které u zápisu ochotně a šikovně pomáhaly maličkým budoucím kolegům zpříjemnit čekání...
Celkem se u nás ve čtvrtek 4. února 2009 zapsalo 43 dětí, a je tedy pravděpodobné, že pro
příští školní rok opět otevřeme dvě první třídy. Jak to všechno probíhalo? Podívejte se do naší
fotogalerie! (www.zsplananamesti.cz)
Kolektiv učitelů 1. stupně ZŠ Planá, náměstí Svobody

SKOROBIATLON
Dne 27. LEDNA 2009 se v tělocvičně ZŠ náměstí konal již druhý SKOROBIATLON
– soutěž určena pro žáky od 1. do 6. tříd. Sešlo se zde celkem 103 sportovců ( 54 - ZŠ Planá
náměstí, ZŠ Planá Valy – 14, ZŠ Chodová Planá – 35).Všichni soutěžili s velkým nasazením
a zde jsou jména těch nejlepších, kteří se umístili na 1. místě (ostatní výsledky najdete na
webových
stránkách
ZŠ
náměstí):
1.
kategorie
:Veronika
Fišerová,
Marie
Ščasnárová,
Eliška
Kedlová
2. kategorie : Iveta Mašková, Adéla Kapitánová, Dang Phuong Noc, Kamila Trkovská, Karel
Louženský,
Pavel
Dobřanský,
Ondřej
Otta,
Hosam
Al
Saleh
3. kategorie : Eliška Biroščáková, Kateřina Masnerová, Kristýna Marková, Patrik Vladař,
Matyáš
Vivodík,
Roman
Miklas,
Josef
Zivčák.
4. kategorie: Nicole Bohuňková, Mai Ly Luongová, Bui Mai Phuong, ítězslav Pánek, Matěj
Sykal,
Patrik
Pelc.
5. kategorie: Daniela Makulová, Klára Mannová, Lucie Jeřábková, Lukáš Tonka, Pavel
Mikota,
Ondřej
Plevka,
David
Jakubec.
6. kategorie: Dominik Kapitán, Tomáš Žipaj, Jakub Petrák, Luděk Kozák.
Děkujeme za pomoc při organizaci D. Říhové, J. Horáčkové, M. Schreilovi a
kolegyním ZŠ Chodová Planá.
Netradiční štafetové závody
17. března 2009 se těšíme na všechny sportovce i nesportovce do tělocvičny. Soutěžit
mohou děti z 1. – 5. tříd. v družstvu, které bude složeno ze dvou dívek a dvou chlapců. Čeká
Vás žabí, opičí a ptačí štafeta. Přijďte tedy v úterý v 15.00 do tělocvičny ZŠ Planá náměstí.
Podmínkou je jen sportovní obuv a oděv.
Za DM Lenka Vivodíková

Vítaná pomoc žákům
ZŠ Planá Na Valech získala na rok 2009 povolení ke zřízení
funkce asistenta pedagoga. Úkolem asistenta pedagoga je
docvičovat a procvičovat s určenými dětmi učivo.
Díky paní asistence, která se věnuje slabším dětem, může se
vyučující věnovat více ostatním. Jádro třídy stihne daleko více
aktivit v hodině, ve větším klidu. Svěřené žáky paní asistentka pobízí a motivuje k činnosti,
pomáhá jim se získáváním základních školních a sebeobslužných návyků. Přizpůsobuje
pracovní tempo každému jednotlivci. Atmosféra je ve třídě příjemnější a pozitivně působí ve
všech oblastech vzdělávání. Jana Basáková, ředitelka

Co je to MASka?
Z předchozích dílů by již mělo být zřejmé, proč MASka vzniká, jak regionu a jeho
občanům může pomoci a jak získat prostřednictvím MASky dotace. V tomto díle bych Vám
ráda představila MAS Český Západ, která působí na území našeho regionu. K.Kvasničková
O naší MASce Český Západ - Místní partnerství (3.díl)
Místní akční skupina Český Západ - Místní partnerství vznikla již v roce 2004. Patřila
tak mezi první místní akční skupiny, které na území České republiky vznikly. V počátku
zahrnovala MAS pouze území Mikroregionu Konstantinolázeňsko, Stříbrského regionu a
města Planá. V roce 2007 došlo k významnému rozšíření území MAS o Mikroregion
Hracholusky a Městys Chodová Planá. Na území MAS žije 27 913 obyvatel v převážně
malých venkovských obcích a pěti malých městech - Stříbře, Plané, Kladrubech, Bezdružicích
a Černošíně. MAS Český Západ zaujímá plochu 735 km2, což je více než třetina okresu
Tachov a malou část okresu Plzeň - sever.
MAS Český Západ se ihned od svého vzniku, jako jedné z mála MAS v České
republice, podařilo zapojit do prvních programů Leader, které byly u nás vyhlášeny. Mohla
tak podporovat první projekty v regionu již v roce 2004, z programu Leader ČR (např.
cyklistické trasy na Konstantinolázeňsku a Stříbrsku, oprava kostela v Okrouhlém Hradišti,
nákup strojů pro údržbu krajiny soukromého zemědělce ve Svojšíně). O dva roky později pak
program Leader ČR 2006 (např. úprava návesních rybníků v obci Kostelec, boxové ustájení
pro koně na farmě v Kříženci) a v roce 2005 se MAS zařadila také do programu Leader+,
spolufinancovaného Evropskou unií (rekonstrukce zvonice na vrchu Krasíkově, lanové
centrum v Dolních Polžicích, obnova kulturního domu ve Zhoři …). Zatím posledním velkým
úspěchem je zařazení do programu LEADER 2007-13 v rámci Programu rozvoje venkova, ze
kterého bude naše MAS každoročně rozdělovat dotace až do roku 2013.
MAS Český Západ má nyní téměř sto členů, a máte-li zájem, můžete se jím stát i vy.
Přihlášku je možné si stáhnout na internetových stránkách www.leader-ceskyzapad.cz. Jaké
výhody vám členství přinese? Budete přizváni na jednání Valného shromáždění MAS, které
se schází jednou ročně a je nejdůležitějším orgánem MAS. Díky svému členství budete moci
ovlivňovat dění v MAS a tím pádem i ve svém regionu, budete moci volit a být volen do
orgánů MAS. Zároveň budete mít slevy na placené služby MAS (zpracování projektů a
žádostí o dotace, poradenství či konzultace aj.). Více informací o MAS můžete nalézt
nawww.leader-ceskyzapad.cz
Příště: O zajímavých projektech, které MAS podpořila a které již fungují.

Poutě a setkání katolíků v Plané a okolí v r. 2009 mimo pravidelné
bohoslužby
21.3. v 10 hod. fara Planá (duchovní obnova a svátost pokání-kněží odjinud)
4.4. setkání mládeže s biskupem v Plzni
5.4. Květná neděle – pašije, ratolesti- nedělní pořad
9.4. Zelený čtvrtek, Planá v 17 hod.
10.4. Velký Pátek - Chodský Újezd 15.30 a Planá 17 hod.
11.4. Vigilie Vzkříšení – Chodský Újezd 15.30, Planá 17 hod. (křest dospělých)
12.4. Boží hod velikonoční – 9 hod.Planá, 11 hod. Chodský Újezd, 14 hod.Chodová
Planá, 15 hod. Svojšín, 15.30 hod. Zadní Chodov.
13.4. Pondělí velikonoční – 9.30 Brod n.Tichou, 11 hod.Broumov
18.4. sobota v oktávu Velikonoc –17 hod. Sv.Anna.
27.4. ve 20 hod Planá, fara – Českoněmecké setkání Spolku pro Sv.Annu.
30.4. v 17 hod. Planá – Májová pobožnost
16.5. Černý Mlýn (májová), Sv. Anna.
30.5. DEN VÍRY diecéze v Plzni
11.6. Boží Tělo v Plané
20.6. Sv. Anna
„Svatoanenské kolečko“ – 20. výročí obnovení poutí (ze strany německých rodáků) :
23.7. Vysoké Sedliště- na louce u kostela
24. 7. Planá – náměstí – pěší pouť ke Svaté Anně, českoněmecká mše svatá, předsedá
náš plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Po slavnosti oběd poutníků
v internátu.Planá – kostel – svátostné požehnání
26.7. Svatá Anna – česká pouť našich farností
15.8. Svatá Anna
16.8. Planá – pouť Nanebevzetí Panny Marie
5.9. Diecézní pouť v Teplé
14.9. Otín – pouť Jména Panny Marie
19.9. Sv. Anna
17.10. Sv. Anna (poslední v roce)
31.10. Dušičková setkání na hřbitovech
1.11. nedělní pořad bohoslužeb, dušičkové pobožnosti
12.12. Planá – adventní duchovní obnova.
24.12. Planá
25. 12. Planá
26.12. Otín .

31.12. Planá – adorace a poděkování za rok.
Pravidelné bohoslužby a setkání:
Neděle v 9 hod. mše Planá, v úterý v 15 hod. –čas pro Vás!, v jinou dobu dle domluvy.
Charita březen až říjen (fara), 16 hod. modlitby matek, 17 hod. mše sv., sobota dle možností
akce s mládeží – přípravy a duchovní obnovy.
Římskokatolická farnost Planá u Mar.Lázní, adresa Kostelní 133, 348 15 Planá,
telefon 607 202 127, e-mail:sasajara@seznam.cz, bankovní spojení: Raiffeisenbank Planá,
č.ú. 1500920/8030, IČO 483 28 723.

Spotřebitelská poradna – reklamace nádobí
Dotaz:
Od rodičů jsem dostal dárkem sadu nádobí. Ovšem v pánvi se mně potraviny připálily i když
jsem přesně dodržoval návod k použití a pokyny prodávajícího dealera. Rád bych výrobek
vrátil, ale rodiče, přestože výrobek koupili, nechtějí do reklamace vstupovat. Chtěl bych tak
udělat sám, může firma odmítnout se mnou komunikovat, když jsem výrobek nekupoval já? A
jak tomu předejít? Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Prodávající ručí za vlastnosti prodané věci pouze tomu, s kým uzavřel kupní smlouvu, tedy
vlastně prvnímu kupujícímu. Takže buď nádobí reklamujte jménem rodičů, nebo si od nich
nechte vystavit plnou moc. Přejeme kladné vyřízení reklamace. SOS - Sdružení obrany
spotřebitelů, o.s. www.spotrebitele.infoPoradenská linka 900 08 08 08 (8 Kč/min.)
(Pozn.redakce: před několika lety jsme slíbili spolupráci Sdružení obrany spotřebitelů
a tak čas od času najdete v PM jejich poradnu).

Vzpomínky na můj rodný Otín
Autor: Roland W. Reimann (jeho otec byl řídícím učitelem v otínské škole)
Přeložil: Pavel Nutil
(Pozn. redakce: materiál je velmi obsáhlý. Budeme jej otiskovat po částech, pokud
nám to rozsah čísla umožní. Dnes otiskujeme první část)
1)
Vesnice Otín leží asi 4 km od okresního města Planá, a to na konci zahloubení údolí,
které dosahuje jižně jako úrodná lučina až k úpatí Hrotku ( v údolí Lenzenbach). Okolí osady
je krajinářsky pěkné a rozmanité. Pahorky a údolí, lesy, louky a pole vytvářejí pěkný rámec
mé rodné vsi.
K severu stoupá krajina pozvolna až na úroveň silnice Planá – Lestkov, kde leží 4
„vrstvy „ Ovčínů, na silnici samotné pak hostinec „U polního zámečku“, nazývaný také
Juchke, a usedlost Seidl, nově postavený pěkný selský dvůr.
Na jihu, vzdálený jen nějakých 100 kroků od vesnice, leží na širokém pahorku,
zvaném Lutschka, který spadá mírným svahem k údolí Lenzenbach, hřbitov pro farní okrsek

Ottenreuth, obklopený smrkovým lesem borovým – jalovcovým vřesovištěm.“ Boží pole“ je
tiché, pokojné místečko, které můžeme našim milým mrtvým závidět.Jak často jsem stál tam
nahoře na lesem obklopeném hřbitově, kde také moji drazí rodiče jsou uloženi k věčnému
odpočinku!Jak často jsem kráčel řadami hrobů a četl nápisy na náhrobních kamenech.Všichni
ti tiší spáči mi byli známí.Přece jsem prožil své mládí mezi těmito lidmi a byl jsem zase jako
zralý muž zpátky v časech mého dětství.Jak často jsem se svými kamarády a známými ve
vesnické hospodě prokecal nejednu veselou hodinu a mnohé veselé a vážné společné prožitky
z minulosti nechali znovu ožít.
Kdo by mohl to místo posledního odpočinku našich rodičů, sourozenců, dětí a
příbuzných někdy zapomenout!
Kdo se nikdy nerozhlédl z naší Lučky na jarní lesy, které vyčnívajíce z Hrotku se táhly
k Weissenstein a Schafteich a které rozděleny údolím Peinttal pokračovaly v lesích na Schanz
až k Huskagraben a ke Křínovským pláním . Kdo by mohl zapomenout pohled na Vlčí horu,
která jako „ horský obr“ vládla celé okolní krajině, obraz s vlastí tak nerozlučně spojený, jako
ámen s otčenášem.
Když jsem se svými žáky zpíval pěknou píseň o Ještědu, před našima očima byla vždy
naše domácí Vlčí hora.
Jak často v pozdějších letech, kdy moje rodiče již dávno kryla tráva, jsem můj rodný
Otín a hrob rodičů navštěvoval, nezapomínaje vstoupit do našeho strohého Mariánského
kostelíku.
Zde jsem byl zase skutečně ve staré vlasti, zde nesměřovaly myšlenky pouze k Bohu,
zde žily také vzpomínky na všechny ty krásné církevní svátky. Byl jsem přece s církevním
životem do té míry spojen, když můj otec během své služby jako učitel a ředitel obecné školy
byl 26 let také regentschori v kostele a já s mými bratry jsem spolupůsobil v kostelním sboru
jako zpěvák a muzikant.
V září nastal vždy den, kdy byl slaven svátek otínského kostela Jména Panny
Marie.Připadl vždy na neděli po Narození Panny Marie, to byl svátek Marie 8. září.
Dny na počátku září byly ještě naplněny jasem a teplem léta, přesto už také podzim
vysílal do krajiny své posly.Babí léto se třpytilo na jemných vláknech na stéblech a keřích,
vzduch byl řídký a jasný, nechal vynořit se vrcholům Šumavy, jako Javor a Ostrý, na jižním
obzoru. Naše stará vesnická lípa nechala již spadnout mnoho žlutých a zvadlých listů, a
vesnické děti byly po odpoledních před slavností zaměstnány uklízením spousty listí a
zametáním návsi a prostranství u kostela.
Když také přes noc lípa roztrousila stovky listů, nesmazalo to sváteční vzhled návsi.
Již v sobotu přicházelo mnoho hostů k příbuzným do vesnice, jiní přicházeli v sváteční
den ráno, neboť „ svátky“ se v naší vlasti hodně dodržovaly.Byl to často jediný den v roce,
kdy se příbuzní sešli.
V neděli se vždy časně dostavili perníkáři a rozbalili své stánky.Kohler a Pecher
z Plané, Ast z Michalových Hor a Sappa z Lestkova, to byli cukráři kteří nám na pouti
oslazovali život.
Sváteční kázání a slavnostní pozdvihování trvalo většinou až než zvon zvonil
poledne.Pak došlo na sváteční hody.Ze všech domů to vonělo po pečení, vaření a smažení.V
pozdním odpoledni šla většina svátečních hostí opět domů, v ruce bílý šátek, v kterém si nesli
domů výslužku.Mladší hosté ale zůstali při tanci, který se konal v sálu hospody „ U lípy“ (Bei
Wewa)

Církevní svátek byl za námi, a pak byl s tanečními zábavami klid až do posvícení
v říjnu.
Rozmanitost do vesnického života ale předtím přinesl Wenzelstogh se svátkem
v Sedlišti 28.9. a Michali 29.9. se svátkem v Michalových Horách. Na konci listopadu se
konala většinou ještě jedna taneční zábava.V oněch časech se dbalo přísně na rolnické
přísloví: Kateřina uzavírá tanec a Barbora věnec., to znamená že v nadcházejícím adventním
čase, v čase „ uzavření kostela“ nebyly konány žádné svatby.
…. Pokračování příště

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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