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Silvestrovská oslava
Pro naše město je již tradicí, že se jeho občané sejdou každý rok na náměstí, aby
společně oslavili příchod nového roku. I letos všechny na plánské náměstí srdečně zvu.
Od 22.30 do 24 hod. si můžeme poslechnout reprodukovanou hudbu, případně si při
ní i zatancovat. Hudbu zajistí skupina ERION.
Ve 24 hod. odpočítáme příchod nového roku a připijeme si. Sekt si každý přinese
s sebou. Pak budou následovat pyrotechnické efekty. Nejdříve bude ponechán prostor
občanům. Prosím všechny, aby si při odpalování rachejtlí počínali velmi opatrně, zejména aby
je nevystřelovali mezi lidmi, ale jen ve volném prostoru, aby nedošlo k poranění.
Vrcholem oslavy bude ohňostroj. Náklady na něj budou jako každoročně kryty
příspěvkem sponzorů.
Po skončení ohňostroje bude pokračovat reprodukovaná hudba.
Upozorňujeme, že je nutné, aby již v odpoledních hodinách byla odklizena auta
z prostoru mezi morovým sloupem a kašnou před obchodním domem a rovněž auta
zaparkovaná podél komunikace ve směru od morového sloupu ke kinu. Je třeba zabránit
vzniku škody např. popálením laku.
Oslava se uskuteční za každého počasí. Doufám ale, že bude příznivé, a že se nám
oslava vydaří.
Ing. K. Vrzala, starosta

Vážení spoluobčané,
opět přichází konec starého roku a počátek nového, doba bilancování a předsevzetí.
Jako každoročně bych chtěl při této příležitosti poděkovat členům Zastupitelstva města Planá
za to, že městu věnovali nemalou část svého volného času. Děkuji pracovníkům městského
úřadu a organizací zřízených městem za jejich práci a děkuji také plánským občanům za jejich
podporu, náměty i připomínky, byly-li oprávněné a konstruktivní.
Do nového roku přeji všem plánským občanům mnoho lásky, zdraví, štěstí, úspěchů
v zaměstnání i v osobním životě. Na závěr si dovoluji připojit myšlenku jedné spisovatelky:
Jsme-li neustále příliš zaměstnaní, snadno přehlédneme, co je důležité. Udělej si čas
pro ty, které miluješ, udělej si čas pro ztišení, na rozvíjení vlastních darů, čas na pomoc těm,
kteří to právě potřebují, čas na hru a odpočinek, čas na udržení přátelství. Dlouho
zanedbávané vztahy nevydrží tíhu tvé neustálé nepřítomnosti a horečnaté činnosti.
Ing. K.Vrzala, starosta

Zprávy z města
Zastupitelstvo města Planá se sešlo již podesáté a to ve středu 12.prosince 2007. Na
programu byly poslední úpravy rozpočtu města na rok 2007, schváleno bylo rozpočtové
provizórium, podle kterého bude město hospodařit do schválení rozpočtu na rok 2008 a
majetkoprávní záležitosti. Celé usnesení zveřejňujeme zde, celý zápis je zveřejněn na vývěsní
tabuli a nawebových stránkách města.
V novém roce se zastupitelé sejdou poprvé 6.února 2008 a na programu byl měl být
návrh rozpočtu na rok 2008.

Úřední hodiny v pondělí 31.12.2007
V pondělí 31.prosince 2007 jsou úřední hodiny na Městském úřadu v Plané od 7 do 12
hod.

Nemocnice našla svého kupce
Plánská nemocnice na několikátý pokus konečně našla svého kupce, který nejen slíbil
koupit, ale také zaplatil správci konkursní podstaty požadovanou cenu. Je jím firma FFUS,
s.r.o. Majetek nemocnice si již firma zkontrolovala, po podpisu kupní smlouvy a zápisu
nového majitele do katastru nemovitostí si majetek fyzicky převezme, přehlásí si na sebe
smlouvy o dodávce energií a může začít s využíváním objektu. Nač a v jakém rozsahu není
zatím známo. Možná již v příštím čísle PM budeme moci zveřejnit více.

Tříkrálová sbírka pro Charitu
Skupinky tří králů s dospělým registrovaným doprovodem vás mohou navštívit
v sobotu a neděli 5. a 6. ledna 2008.Jejich záměrem je podělit se s vámi o radost z toho, že
se nás Bůh ve svém Synu Ježíši Kristu zastal, popřát vám požehnání do dalších kroků

v novém roce, případně je křídou vepsat na vaše veřeje. Pokud se někdo z vás rozhodne
k pomoci Charitě, vkládá do zapečetěné pokladničky libovolnou částku, potom také má právo
vědět, jak bude s penězi naloženo. Přibližně dvě třetiny částky se navracejí zpět do místa
výběru.Loni jsme z těchto peněz pořídili dárkové balíčky pro staré a osamocené osoby. Další
část vybraných peněz posloužila pro spolufinancování projektů Charity, jako je azylový dům
v M.Lázních, nebo Domov pro matku a dítě v Aši. To proto, že jsme napojeni na
Mariánskolázeňskou Charitu. Finance odevzdané do centra Charity slouží k její existenci a
rozmanitým službám, jež doma i v zahraničí koná.
Dobrý Bůh kéž odmění každou vaší sebemenší upřímnou pomoc.

Je třeba zabít medvěda
Porcování medvěda, to je výraz, který se vžil pro poslanecké rozdělování balíku peněz
ze státního rozpočtu. Medvědího sousta se Planá zatím nedočkala, a jak to vypadá, ani
nedočká. Na rozdíl od sousedních měst nemá toho správného patriota, který by kousek
medvědí tlapy donesl. V překladu to znamená asi tolik, že poslanci našeho regionu neoblékají
stejné klubové barvy jako plánská radnice a poslanci stejných klubových barev jsou poněkud
daleko. O co u toho medvěda vlastně jde? Jsou to peníze, které odevzdáme do společné kasy,
a potom slouží k našemu uplácení a zajišťování politických bodů pro ty, kteří je potřebují. V
minulých letech byl medvěd dost štědrý k našim sousedům ze Stříbra i z Tachova, a když už
se zdálo, že by mohlo dojít na Planou, „probudilo se svědomí“ (nebo také stranická
příslušnost) a porcování se naši poslanci nezúčastnili. Už dlouho je jasné, že medvěd je
zkažený a smrdí. Smrdí kariérismem, podbízivostí i stranickou příslušností. Takhle zkaženého
medvěda není dobré porcovat, ale naopak ho zakopat hluboko do země.
Antropius

EKUMENISMUS
Setkání v týdnu modliteb za jednotu křesťanů se uskuteční na faře v Plané ve čtvrtek
24.1.2008 od 17 hod. Jednáme s hostem z Církve Československé husitské, který by měl
posloužit kázáním a vést ke společné modlitbě. Zváni jsou všichni, kdo upřímně touží po
jednotě v Kristu Pánu.
HROMNICE
V neděli 3.2.2008 budou požehnány při nedělních bohoslužbách svíce, jako symboly
Kristova světla, které proniká každou temnotu, tedy i temnoty našich nejistot, resp.
pseudojistot.
P.Mgr.Já.Ša.

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám do nového roku 2008 popřál především pevné zdraví, štěstí a
mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Ing. Václav Votava, poslanec Parlamentu České republiky

Nabídka školní jídelny
Školní jídelna při ZŠ na náměstí Svobody nabízí od 1. ledna 2008 odběr obědů
cizím strávníkům za cenu 48 Kč. Pokud máte zájem, informujte se ve školní jídelně na
telefonním čísle 374792607.
Jindra Frýdlová, vedoucí ŠJ

Advent se vydařil
Advent – krásné období v závěru roku, kdy se všichni připravujeme na nejkrásnější
svátky – Vánoce. Pro mnohé z nás je to čas velkého shonu. Znáte to – nákupy dárků, jídla a
pití ke svátečnímu stolu, generální úklid bytu a domu, v zaměstnání se většinou také dohání,
co se během roku nestihlo. Až se v tom nějak ztrácí smysl adventu – očekávání toho, co má
přijít, na co se těšíme a co o Vánocích oslavujeme. Naštěstí i letos jsme v Plané měli
několikrát možnost na chvíli se zastavit a vychutnat si krásnou předvánoční atmosféru díky
mnohým, kteří nelitovali svého času a snažili se podle svých možností a schopností připravit
nám příjemné zážitky. A tak bych chtěla poděkovat organizátorům vydařené mikulášské
nadílky v hornickém muzeu, kapele Wyjou za pohodový koncert v kostele sv.Petra a Pavla, o
jehož krásnou výzdobu se postarala valská škola, učitelům i žákům plánské hudební školy za
nevšední zážitek, který nám přineslo jejich vystoupení v plánském farním kostele, dětem i
vedoucím výtvarného kroužku DDM za vánoční prodejní výstavku, za příjemnou pohodu u
vánočního stromu valské školy, ale i těm, kteří se postarali o to, že letošní vánoční výzdoba
našeho města je zase o něco bohatší a krásnější. Ještě nás čeká vánoční koncert s Českou mší
vánoční J.J.Ryby ve farním kostele v neděli 23.prosince, odkud si kromě krásného zážitku
budeme moci odnést betlémské světlo, které letos až z rakouského Lince opět přivezl starosta
p.ing.Vrzala.
A až vánoční svátky definitivně odplynou a s nimi pomalu vyprchá sváteční nostalgie,
čeká nás silvestrovská zábava na plánském náměstí. Ale o tom už píšeme na jiném místě.
(psáno před uzávěrkou 21.12.2007)
M.Mertlová

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na leden 2008:
23.1. Rodinné a systemické konstelace – přednáší ing. Sára Mixanová
Sál MěKS Planá, začátek v 18.00 hod.
17.1. Soutěžní odpoledne pro učně SOU Planá, Sál MěKS Planá, začátek v 16.00 hod.
25.1.
z Bergeracu

Zájezd do Velkého divadla v Plzni na abonentní představení
Odjezd autobusu v 17.15 z Chodové Plané, v 17.30 z AN Planá

Cyrano

26.1. Posezení s plánskou romskou kapelou
Sál MěKS Planá, začátek ve 20.00 hod. vstupné Kč 40.
Od 2.1. do 11.l.2008 bude MěKS Planá uzavřeno z důvodu čerpání dovolené.
Z důvodu malého počtu zájemců se neuskutečnil plánovaný zájezd do Prahy na
výstavu Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Zájemci mohou využít nový termín, tj. neděli 10.
2. 2007, na kdy je plánován zájezd do Prahy na muzikál Dáma s kaméliemi v Divadle Ta
Fantastika.
Vstupenka na muzikál stojí 560 Kč doprava 250 Kč. Lze spojit výstavu i muzikál do
jednoho dne nebo si vybrat pouze jednu z možností. Odjezd autobusu by byl v 8 hod. z AN
Planá. Zájemci, hlaste se co nejdříve na tel. 603788954.
Poděkování:
Děkuji žákům ZŠ Valy a p. učitelce Netrvalové za krásnou a náročnou vánoční
výzdobu kostela sv. Petra a Pavla v Plané.
Děkuji žákům ZŠ nám. Svobody a p. učitelce Predkové za vánoční výzdobu vstupních
prostor plánské radnice.
V. Soušková, ved. MěKS Planá

Vánoční strom
Ve středu 19.12. v 17.00 hod. se rozsvítila vánoční světla na valské škole. Všechny
příchozí a kolemjdoucí vítala varhanní vánoční hudba. Poté následovalo vystoupení žáků
školy s recitálem z básniček, koled, vánočních písniček, příběhů a pískání na flétničky.
V druhé části vystoupil amatérský pěvecký sbor žáků školy, z nichž výborný výkon
podali sólisté Tomáš Postl a Michal Müller. V průběhu programu byly nabízeny drobné
vánoční výrobky našich žáků. K dobré vánoční atmosféře přispěla i hojná účast rodičů a přátel
školy. Mimo jiné se této akce zúčastnily i děti ze speciální školy v Milířích. Náš program se
jim líbil a podpořily jej i ony svým zpěvem a pohybovým doprovodem. Věříme, že setkání u
našeho vánočního stromu přispělo k tomu, že všichni odcházeli domů příjemně vánočně
naladěni. Přejeme všem dětem i přátelům naší školy hezké prožití vánočních svátků a hodně
zdraví a úspěchů v dalším roce.
ZŠ Planá Na Valech

Hornické muzeum plné čertíků
Netradiční mikulášská nadílka se konala v Hornickém muzeu 5. prosince 2007.
Mikuláš rozdával drobné sladkosti všem dětem, které mu přišly říct básničku nebo zazpívat
písničku. Společnost mu dělali dva andělé a všude pobíhali čerti. Děti odvážně prošly cestu k
Mikuláši a zpět. V chodbách svítily jen svíčky a tak někteří s sebou raději vzali rodiče.
Po návratu si většina oddychla a ti menší si před muzeem i zatančili.
Sešlo se nás asi 310 – děti, dospělí, čertíci, andělíčci i permoníci. Většina pak odcházela
spokojena a my už nyní přemýšlíme o vylepšení akce a možná se díky vaší velké účasti stane
tato
netradiční
akce
tradiční.
Dovolte mi poděkovat Hornickému spolku za spolupráci při organizaci celé akce, především

panu Teplíkovi, který přípravě věnoval spoustu svého volného času. Děkuji také kolegyním
ze ZŠ náměstí a dětem z divadelního kroužku (i přesto,že činnost kroužku je nyní přerušena).
Výtěžek z celé akce bude použit na další akce DDM. Fotografie najdete ve fotogalerii
na www.zsplananamesti.cz
Za DDM Lenka Vivodíková

Zázračný pramen u kostela sv. Anny
Vyvěrával odedávna na úpatí vrchu s poutním kostelem . Původní stavbu v podobě
kaple nechala nad pramenem zřídit plánská Marie Maxmiliána ze Sinzendorfů v roce 1667.
Vstupní pilíře bývaly ozdobeny rodovými erby hraběcích rodů Altmanů a
Sinzendorfů. Za Nostitzů proběhla přestavba objektu a někdejší kapli nahradil pavilónek
v typicky lázeňském stylu. Účinkům vyvěrající radioaktivní vody bývala přičítána mnohá
„zázračná“ uzdravení a odložené berle a další pomůcky pak zůstávaly na důkaz navrácení
zdraví rozvěšeny po zdech svatoanenského kostela. Po roce 1945 místo ztratilo svůj původní
význam a jeho osud zpečetila těžba uranu v bezprostředním okolí. Následkem byl stržený
vývěr a úpadek kdysi vyhledávaného místa.
V jarních měsících jsem se vydal tento pramen hledat .Po dlouhém hledání jsem našel
polorozpadlý pavilónek zarostlý křovím . K mému překvapení ve zděné kamenné jímce byla
voda a ve váze nad jímkou čerstvé květiny . Je jen škoda, že tato památka neutěšeně chátrá, a
že se zatím nenašel někdo, kdo by tuto památku opravil.
Dalibor Bartoš

Básničky, písničky a koledy již znějí celou školou
Dne 4. prosince zahájila svatá Barbora dny netradiční výuky pro žáky 1. až 3. tříd Čertí školu. Po chodbách se proháněli malí čertíci, pracovali pekelným tempem a řešili
ďábelsky těžké příklady. Horko jako v pekle bylo zvláště při kooperativní výuce v hodinách
prvouky, kdy čerti pracovali ve skupinách na projektech s názvem Vánoční zvyky a tradice.
Co je to advent, proč se trhá ,,barborka", kdo to byl svatý Mikuláš, co dělaly 13.
prosince svaté Lucie a proč právě 24. prosince je Štědrý den?
Na všechny tyto otázky si děti našly odpovědi samy, a ještě je doplnily krásnými
ilustracemi.
Letošní Čertí škola vrcholí právě v těchto dnech vánočními besídkami se spoluúčastí
rodičů i prarodičů.
1. stupeň ZŠ Planá, náměstí

Plánská organizace Svazu tělesně postižených bilancuje
V současné době má plánská organizace 155 členů, z toho je 126 žen a jen 29 mužů.
Pocházejí z Plané, ale i z Kočova, Chodové Plané a dalších okolních obcí. Přes přirozené
úbytky se nám daří držet stabilní počet, protože o členství v našem svazu je stále zájem.
Přesto bychom rádi zapojili do naší práce i občany mladších ročníků a rozšířili naši práci o
takové formy, jakými jsou příprava na zaměstnání při zdravotním omezení, sportovní aktivity
tělesně postižených apod. Věříme, že i nadále se nám bude dařit zapojovat postižené občany a
„vtahovat“ je tak do života společnosti, umožňovat jim plnohodnotný život.

Jestliže máme stručně zhodnotit naši práci, musíme se v první řadě zmínit o zájezdech,
které pořádáme pro naše členy, ale i pro ostatní občany města. V letošním roce jsme
uspořádali sedm zájezdů, kterých se zúčastnilo přes 250 účastníků. Jejich přehled a
zhodnocení popsala v říjnovém měsíčníku paní Kožinová, organizátorka a duše všech těchto
zájezdů. Naše zájezdy můžeme uskutečňovat jen díky štědré podpoře Města Planá, které nám
poskytuje dotaci na dopravu, za což upřímně děkujeme. Příspěvek na dopravu účastníků by
zdaleka nepokryl skutečné náklady, které dělají v průměru cca 260 Kč na jednu osobu. Dotaci
na naši činnost nám 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 členy, sledujeme jejich výročí a naše členky je navštěvují s malým dárkem.
Zájemcům zajišťujeme pobyt v bazénu za nižší úhradu. Pomáháme našim členům při
zajišťování rekondičních pobytů. V tomto roce uskutečnil STP rekondici v Koutě u Domažlic,
zúčastnili jsme se rekondicí Svazu postižených civilizačními chorobami v Poděbradech a
Deštné, s „očaři“ ve Zdíkově a léčebného pobytu v Podhájské na Slovensku. V listopadu jsme
uskutečnili členskou schůzi v jídelně SOU, za vzorné pomoci jejích pracovnic vedených p.
Hnízdilovou. Zvláštní poděkování patří učitelům a žákům z Dětského domova a ze Základní
umělecké školy Planá, kteří nám připravili nezapomenutelný vánoční program.
Bohužel, velmi málo je využívána možnost konzultovat své problémy a hledat jejich
kvalifikované řešení při pravidelných akcích Centra pro zdravotně postižené Plzeňského
kraje, které zastupuje p. Dobrotová z Tachova. Aktuální je to zejména proto, že od 1.ledna
2007 vešel v platnost zákon o sociálních službách, který se dotýká téměř každého zdravotně
postiženého občana. Pokud se chcete dozvědět více o změnách, nebo pokud máte dotazy i
z dalších oblastí života s postižením (odstraňování bariér, příspěvky, pomůcky,
zaměstnání…), využijte tuto možnost. Při Centru pro zdravotně postižené funguje půjčovna
zdravotnických potřeb, která by časem měla fungovat i při OV STP v Tachově. Rozpis
přítomnosti pracovnice CZP v Plané najdete na vývěsce naproti MÚ. Tam ostatně najdete i
všechny aktuální věci našeho Svazu tělesně postižených.
Výbor pracuje v počtu 11 členů a tříčlenná je revizní komise. Je třeba vyzdvihnout
kolektivní a aktivní způsob práce výboru, za což mu patří dík. Členové výboru bez nároku na
odměnu pracují iniciativně na splnění uložených úkolů, samozřejmostí je i práce mimo
pravidelný termín. Pro příklad: p. Mikulenková vzorně vede „běžné“ účetnictví, „velké“
účetnictví nám nezištně zpracovává p. Henclová. Paní Ambrozová s ostatními členkami
výboru zajišťuje průběžnou „neviditelnou“ práci. Paní Růžičková vede klub při Svazu
postižených civilizačními chorobami, paní Šilhavá má na starosti styk s „očaři“. Členové
výboru se zúčastňují různých školení a ukázkových pobytů, vedou potřebnou písemnou
agendu. Zvláště je nutno ocenit spolupráci s Klubem důchodců, který nám poskytuje prostory
pro výborové schůze a prostřednictvím svých členů zajišťuje informovanost o naší činnosti.
Svaz tělesně postižených se proto právem může pochlubit, že jeho prostřednictvím se daří
„vtáhnout“ zdravotně postižené občany města do společnosti.
Jen stručně, co nás očekává. Na červen se připravuje v rámci okresu rekondice STP
v Lázních Jáchymov, proběhnou rekondice ostatních svazů, na které nás snad přiberou. A
samozřejmě si (s finanční pomocí Města Planá) zorganizujeme další pěkné zájezdy. To vše
přispěje ke zlepšení zdraví našich členů, k jejich užšímu spojení se životem města, k jejich
včlenění do společnosti. A to je to, o co se nejvíce snažíme.
Vedle toho, co se v naší organizaci opakuje (zájezdy, rekondice, návštěvy apod.),
dojde ke změně stanov a organizační struktury STP (snad pro dobro věci). Proto se sejde

v polovině roku sjezd, který o tom bude diskutovat, my musíme aktivně napomoci k tvorbě
příštího programu Svazu.
Přejeme Vám všem pevné zdraví a hodně optimismu do letošního nelehkého roku.
Za výbor MO STP o.s. J.Ansl st.

Co je to protidrogová prevence?
Odpovědi na otázky položené ve fiktivním rozhovoru p. Václavu Hlaváčovi,
pracovníku Prev-centra v Tachově
Mohl byste nám přiblížit, co vlastně protidrogová prevence je?
Lépe položená otázka by snad zněla: „Co to je primární protidrogová prevence?“
Jedná se totiž o včasné předcházení jakémukoliv problému, kvůli kterému by mohla být
nastartována závislost na droze. Snažíme se mladé lidi připravit na obtížné životní situace,
které nás všechny dříve nebo později potkají. Snažíme se je naučit zodpovědnosti za svůj
život.
Koho se vaše práce týká, komu je primární prevence nabízena?
Naše prevence je určena především dětem a mladým lidem ve věku 12 až 18 let.
Máme však programy i pro předškolní děti a děti na 1. stupni základní školy. Trochu se ale
liší v pojetí. U nejmenších pracujeme hlavně s pohádkami, u starších dětí a mládeže se již
snažíme o prožívání určitých situací, účastenství při jednotlivých tématech.
Co je cílem primární prevence?
Hlavním cílem primární prevence, budu se trochu opakovat, je celkové posílení
osobnosti mladého člověka. „Naučit“ člověka se rozhodovat tak, aby nemusel podlehnout
určitému pokušení bezmyšlenkovitě. Velmi dobré je pro děti také zjištění, že určité
„mindráky“ máme všichni a že se jich můžeme zbavit.
Jak se vlastně taková prevence provádí?
Škola si nás objedná. Domluvíme časový harmonogram a pak docházíme do každé
třídy 2. stupně základní školy třikrát ročně s dvouhodinovými bloky.
Můžete říct, kterých témat se prevence týká?
Sebevědomí, komunikace, mezilidské vztahy, hodnoty a přání, životní styl, příčiny
užívání a postoj k drogám, legální a nelegální drogy, sekty, předsudky a tolerance, partnerské
vztahy a sex, antikoncepce – to jsou názvy jednotlivých tematických dvouhodinovek.
Proč zrovna tato témata? Týkají se nějak drog?
Všechna témata se týkají závislosti. Pracujeme podle odborníky vypracovaného
manuálu, který byl certifikován.
Kde všude se s vámi mohou děti při prevenci potkat?
Hlavně na školách. Preventisticky působíme samozřejmě také v Prev-centru
v Tachově, kde se můžeme věnovat dětem a rodičům osobně. Poradenství a přímou pomoc
uživatelům drog již však zajišťují naši kolegové z K-centra.
K čemu slouží Prev-centrum?
Jedná se o centrum prevence. V tomto centru máme technické zázemí pro realizaci
naší práce tak, jak bylo zmiňováno výše.

Kde Prev-centrum najdeme?
Prev-centrum najdete na adrese: K. H. Borovského 521, Tachov. Je to v přízemí
budovy Pedagogicko-psychologické poradny.
Máte výsledky? Lze vůbec hodnotit úspěšnost prevence?
Výsledky? Po jednotlivých blocích mají děti právo na anonymní dotazy týkající se
jejich bolestivých míst. Často nám přímo do očí sdělí, že jsme jim pomohli. To je ten
nejúžasnější výsledek práce, přímá zpětná vazba. Skutečný úspěch prevence však spočívá
v tom, že se vůbec provádí. Jedno slovo či věta v pravý čas, jak všichni dobře víme, mohou
pomoci na celý život.
Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Chtěli bychom vytvořit tzv. nízkoprahový klub pro mladé.

Vzpomínáme
Dne 5.ledna 2008 to budou dva roky, kdy nás navždy opustil pan Jacques Liška
z Otína. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

Cestou z Pavlovic
Vydáme-li se z Pavlovic proti proudu řeky směrem k Plané, mineme u mostu dnes
opuštěný objekt, který si většina z nás pamatuje jako Tenkocement. Dnes už prázdná
továrnička měla velmi zajímavou historii. Začněme ale od úplného začátku, a to od roku
1239, kdy jsou Pavlovice uvedeny v archivu kladrubského kláštera jako česká ves.V roce
1606 je připomínán důl Sv.Anny, ve kterém se těžilo stříbro,olovo a měď. V roce 1838 tu
majitel plánského panství Josef Nostitz zřídil huť, která dostala po svém zakladateli jméno
Josefova..V roce 1843 však hutě zničil požár. O rok později koupil hutě pruský šlechtic
Lindheim za 300.000 florentinských a přeměnil je v rozsáhlou železárnu, která se stala první
v Čechách, a která dodávala dráze kolejnice pro první železniční tratě. Nato přešla Josefova
Huť na Pražskou železářskou společnost, která ji v roce 1890 prodala rytíři Škodovi,
zakladateli plzeňské Škodovky. Ten zavedl v Josefově Huti výrobu celulózy na nových
strojích. Pracovalo zde 250 dělníků, pro které byla vybudována dělnická kolonie.
Pokračujme dál směrem k Plané a dojdeme do místa nám známého jako Karolina
dolina. Tady byla od roku 1839 fabrička na výrobu dřevěného uhlí, které se tam vyrábělo
pálením ve vysokých pecích. Nedaleko odtud dal hrabě Jan Nostitz zřídit cukrovar, ve kterém
se měla zpracovávat cukrová řepa z okolních panských dvorů. Místo, na kterém stála vysoká
pec, obdrželo jméno Karolina dolina po manželce Jana Nostitze Karolině Nostitzové. Vraťme
se ještě do Pavlovic. Nedaleko po proudu řeky stojí Černý mlýn. Tady se vyráběly a kovaly
zbraně a také bodla pro Národní gardu v revolučním roce 1848. Později se tu vyrábělo
zemědělské nářadí a stroje. Zajímavou historii má i osada Vížka. Je to stará česká vesnice,
jejíž název si Němci přeložili na Wesigau. V roce 1641 byla Švédy úplně vypálena.
(zdroj Hamelika)

M.Antropius

Šachový zpravodaj
Prosinec je bohatý na šachové turnaje, především žákovské. V sobotu 8.12. 2007 se v
Teplé konal Krajský přebor Karlovarského kraje, kterého se zúčastnila i čtveřice mladých
šachistů z Plané. A celkem se jim dařilo, když ve společné kategorii chlapců i dívek do 12 let
obsadila Kristýna Zítková hezké 5.místo a uhrála si 4.výkonnostní třídu. Ale spokojeni jsou i
na 9.místě Tomáš Dezort, 11.místě Honza Sýkora a na 13.místě Jakub Nádaský.
O týden později, v sobotu 15.12. 2007 se v Plzni uskutečnil 3.turnaj ze šestidílného seriálu
Krajského přeboru v rapid šachu.Při rekordní účasti 78 šachistů se vedle tachovské čtveřice
zúčastnilo i 16 hráčů z Plané. Tentokrát se zástupcům tachovského okresu vůbec nedařilo a
tak je vedle 2.místa Aleše Kratochvíla z Tachova v kategorii H14 jediným světlým bodem
7.místo Martina Bruny v H12 a Blanky Brunové v D12. Ostatní nedosáhli ani na 50 %.
V sobotu 22. 12. 2007 pořádal ŠK DDM Planá Vánoční turnaj čtyřčlenných družstev
mladších žáků, kterého se vedle plánských družstev zúčastnili i šachisté z Tachova a Teplé.
vedoucí šachového kroužku DDM S. Zítek

Poděkování
Manželé Haukovi jako klienti střediska pečovatelské služby v Plané se rozhodli
vyjádřit svou přízeň a ocenění náročné práce pracovnic střediska poskytnutím věcného daru víceúčelového čističe zn. PHILIPS pro suché i mokré čištění podlahových krytin. Tento dárek
pod pomyslným vánočním stromkem bude sloužit k provádění velkých úklidů všem
potřebným klientům střediska.
Za poskytnutý dar patří manželům Haukovým poděkování všech pracovnic střediska
pečovatelské služby i Města Planá jako jeho zřizovatele.

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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