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Zprávy z města
Třetí jednání zastupitelstva Města Planá se konalo 31.ledna 2007 (po uzávěrce). Do
programu byla zařazena informace velitele OŘ Policie ČR v Tachově o bezpečnosti a pořádku
ve městě, rozpočet města na rok 2007 včetně plánu investičních akcí a majetkoprávní
záležitosti. Usnesení bude zveřejněno v příštím čísle PM.

Vyhlášení nouzového stavu
Vláda České republiky rozhodla o vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU m.j. i pro území
celého Plzeňského kraje na dobu od 5 hodin dne 25.ledna 2007 do 24 hodin dne 5.února 2007.
Pro řešení vzniklé krizové situace nařídila vláda tato krizová opatření:
a) zákaz vstupu , pobytu a pohybu osob v lesích na územích, pro která je nouzový stav
vyhlášen, s výjimkou osob provádějících likvidační práce a orgány vrchního státního
dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí,
b) provádění terénních úprav, je-li to v souvislosti s krizovou situací nezbytné pro
zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení, vyplývajícího z krizové situace.

Výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad informoval starostu města Planá o připravovaném šetření
životních podmínek ve vybraných domácnostech. Jeho cílem je získat nejnovější údaje o
sociálním a ekonomickém postavení českých domácností, o různých typech jejich příjmů, o
nákladech na bydlení a životních podmínkách.
Planá je jedním z měst, ve kterém toto šetření proběhne v době od 17.února do 29.
dubna 2007. Provádět je budou speciálně vyškolení tazatelé, kteří se musí prokázat
občanským průkazem a pověřením k výkonu funkce. Občané oslovení těmito tazateli se
mohou se svými případnými dotazy a v případě jakýchkoliv pochybností obrátit s dotazem na
pracovnice ČSÚ v Plzni p. Mgr. Evženii Siudovou, tel. 377 612265 a p.ing. Milenu
Prokopovou, tel.377 612 215.
M.Mertlová

Plesová sezóna v plném proudu
Kantorský bál - oznamuje se, že už je opět tady! Dne 3. března 2007 od 20 hodin
mají všichni příznivci tance a zábavy v Plané jedinečnou šanci! V aule ZŠ Planá, na náměstí
Svobody se koná KANTORSKÝ BÁL. K tanci a poslechu hraje hudební skupina
TRIANGL. Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek v kanceláři školy a v květinářství Bonka
vedle bufetu.
Ples sportovců - Sportklub TJ Slavoj Chodová Planá pořádá v sobotu 3.února 2007 od
20 hodin v kulturním domě v Chodové Plané MAŠKARNÍ PLES. K tanci hraje Triangl Band

Planá. Další tradiční kulturní akcí je PLES SPORTOVCÚ 24.března 2007. Jako v loňském
roce bude hrát kapela Kamilos Show Band. Těšíme se na Vás, ať již v maskách nebo
společenském šatu.
Pořadatelé

Nejoblíbenější a nejkrásnější ples této sezóny - VI. PLES SPORTOVCŮ - se koná
v sobotu 24.2.2007 ve Společenském domě CASINO v Mariánských Lázních od 20 hodin.
Večerem provází moderátor rádia Egrensis David Petřík, k tanci hraje hudební skupina
HOLLYWOOD SHOW. Bohatý program, výjimečná tombola. Cena vstupenky 350 Kč.
Rezervace vstupenek + předprodej: SPORT-SERVIS ML (Zimní stadion Mar. Lázně),
telefon: 354 602 704.

Zahrádkáři bilancují
Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu v Plané svolává na den 24.února 2007 od 9
hodin do jídelny ZŠ náměstí výroční členskou schůzi. V rámci této schůzce proběhne odborná
přednáška k odrůdám a pěstování jádrovin v místních podmínkách. Dále bude projednána
další činnost a působení zahrádkářů v osadě Plzeňská po odkupu zahrádek do osobního
vlastnictví. Občerstvení je zajištěno. Srdečně zveme všechny členy ZO ČZS v Plané i nové
zájemce o práci v naší organizaci.
Za výbor ZO ČZS př. Jiří Smrčka

Informace pro řidiče
Městský úřad Tachov- odbor dopravy a silničního hospodářství opětovně upozorňuje
řidiče na § 134 zákona č.361/2000 Sb. týkající se povinné výměny dosavadních řidičských
průkazů.
V prosinci 2007 končí platnost řidičských průkazů vydaných v době od 1. července
1964 do 31. prosince 1993 .
Následně pak v roce 2010 končí platnost řidičských průkazů vydaných v době od
l.l.1994 do 31.12.2000, a v roce 2013 končí platnost řidičských průkazů vydaných v době od
1.1.2001 do 30.4.2004.
Tato výměna ze zákona je bezplatná. Při výměně řidičského průkazu zůstává žadateli
původní řidičský průkaz do vyzvednutí nového řidičského průkazu – vzoru EU. Vzhledem
k tomu, že řidičské průkazy se vyrábějí centrálně, je běžná čekací doba na výrobu řidičského
průkazu 20 dní od podání žádosti, a proto je vhodné, aby si každý zažádal o výměnu
řidičského průkazu včas a s předstihem, aby na konci období stanoveného pro výměnu
nedocházelo ke krizovým situacím.
K výměně řidičského průkazu je nutné předložit : 1 x aktuální foto-čelní pohled,
rozměru 3,5 x 4,5 ( nemusí být barevná), dále občanský průkaz, platný řidičský průkaz.
Žádost si žadatel vyplní na kontaktním místě za účelem ověření podpisu žadatele, který se
elektronicky přenáší na řidičský průkaz. Řidiči by neměli s výměnou otálet, ušetří si tak
pozdější dlouhé čekání na úřadech.
Škarda V.

Křest knihy
V sobotu 10.února 2007 v 17 hodin mohou přijít do kostela sv. Petra a Pavla v Plané
všichni, kteří se zajímají o historii našeho regionu. Proběhne zde křest knihy „Třebel. Obraz
krajiny s bitvou“ s autorským vyprávěním a autogramiádou autora p.dr. Václava Matouška.
Doprovodnou akcí bude putovní výstava „Místa v srdci“.

Spojme síly proti vandalům!
Stejně jako v jiných obcích i my v Plané se často setkáváme s jednáním vandalů.
Bohužel často jde o mladé lidí, kteří mají prostě radost z ničení. Lze říci,že selhala výchova
některých rodičů. Vzpomeňme si na vysypané nebo spálené odpadkové koše a popelnice,
sprejem pomalované omítky a dopravní značky nebo rozházené odpadky na prostranstvích.
Občané docházejí na zasedání městského zastupitelstva a stěžují si zde na jednání
vandalů či na nečinnost policie. Přitom v době, kdy dochází k útoku vandala, většinou policii
(158) nevolají. Policie samozřejmě nemůže být všude, ale na oznámení problému by měla
přijet. Proto je třeba, aby občané policii v případě, že je její zásah potřebný, vždy zavolali.
Pokud by se pak stalo, že by policie po oznámení včas nepřijela, jsem připraven věc projednat
s velitelem.
Velitel Okresního ředitelství Policie ČR v Tachově se dostaví na zasedání městského
zastupitelstva dne 31.ledna 2007. I občané mu při té příležitosti mohou položit otázky a sdělit
náměty.
Policie také umístila u vchodu radnice schránku důvěry. Do ní mohou občané vkládat
oznámení a to i anonymní. Policie bude oznámení vyhodnocovat a prošetřovat.
Jak jsem již psal v jiném čísle měsíčníku, lze také v případě potřeby v denních
hodinách kontaktovat městského strážníka a to na tel.č. 603 334 725. Přitom je ale třeba si
uvědomit, že ani městský strážník nemůže být všude, a že plní řadu úkolů. Jeho pravomoci
jsou užší než pravomoci Policie ČR. Pokud ale občan bude mít za to, že strážník nezasáhl
tam, kde by měl a mohl, byl bych rád, kdyby mi tato záležitost byla oznámena, abych ji mohl
se strážníkem a občanem rozebrat, posoudit a případně vyvodit důsledky.
Kvůli zvýšení bezpečnosti na veřejných prostranstvích byly ve městě rozmístěny
bezpečnostní kamery. Kamery již přispěly k odhalení několika vandalů. Jejich chování bylo
projednáno a přijata příslušná opatření (pokuta, náhrada škody). Letos proto přibude ve městě
několik dalších kamer.
Závěrem bych chtěl znovu na občany apelovat, aby se nebáli oznamovat vandaly – ať
už policii, městskému strážníkovi nebo mně –a to písemně, telefonicky nebo osobně.
Totožnost těch, kteří oznámí vandaly na městském úřadu, bude ponechána v tajnosti.
Proti vandalům chceme důsledně a tvrdě postupovat. Jsme připraveni je nejen
postihovat, ale žádat i náhradu škody a to případně i od rodičů nezletilců. Bez spolupráce
občanů s policejními orgány a s orgány města je ale obtížné pachatele zjišťovat a postihovat.
Jde o věc nás všech. Nelze se bez dalšího spoléhat jen na policii a městského strážníka, aniž
bychom byli ochotni jim pomoci.
Ing. K.Vrzala, starosta

Večerníček se na vás těší !
Půjdete v září poprvé do školy? A máte rádi Večerníčka? Bude na vás čekat 7.února
od 14.00 do 17.00 hodin v Základní škole Na Valech. Spolu se známými postavičkami
z vašich oblíbených pohádek pro vás připravil kouzelná stanoviště a krásné dárečky.
Vezměte s sebou maminky a tatínky a přijďte k zápisu do 1.třídy. Maxipes Fík,
Rákosníček, Krteček, kocour Mikeš, maková panenka, Křemílek a Vochomůrka a spousta
dalších už jsou zvědaví, jak jste šikovní a co vše dovedete.
Už teď se na vás všichni moc těší ! Budete vítáni !
Za ZŠ Na Valech mgr. Libuše Floriánová

Zápis 2007 na ZŠ Planá, náměstí
Vážení rodiče , milé děti !
Dovolte, abychom Vás pozvali k nám do školy. Pro některé z Vás to nebude první
návštěva, protože jste u nás byli na Dnu otevřených dveří 11.1.2007, a tak jste měli možnost
nahlédnout přímo do výuky nižších ročníků a podívat se na práci učitelů a žáků a prohlédnout
si školu.
Tentokrát se na Vás budeme těšit u ZÁPISU.
Vaše děti budou moci ukázat schopnosti v matematice, mateřském jazyce, ale i
zručnosti a obratnosti. Ve středu 7. února 2007 si udělejte čas v době od 14.00 do 17. 00
hodin. Sejdeme se v budově naší školy ve druhém patře. Nemusíte se bát, všechno proběhne
zábavnou formou. Jen rodiče poprosíme o několik formalit. Proto přineste Váš průkaz
totožnosti, rodný list dítěte, a pokud budete již mít, tak také vyplněný dotazník.
Nabízíme Vám školu, která se snaží být školou přátelskou a příjemnou. Vnitřní
prostředí neustále vylepšujeme, a tak jsme už o několik kroků dál, než tomu bylo třeba před
dvěma lety, ať už se podíváte do školní družiny nebo na vybavení jednotlivých tříd naší školy.
Poskytneme Vašim dětem výuku odpovídající dnešnímu trendu, vstřícné jednání,
dobrou přípravu na další studium. Nezapomeneme ani na kulturní a sportovní akce v rámci
výuky. Určitě využijete i nabídku mimo vyučování – školní jídelna, školní družina, rozmanité
kroužky a akce Domu dětí a mládeže, výtvarný ateliér, počítačová učebna.
Doufáme, že touto cestou Vám ulehčíme rozhodování, na jakou školu dítě
přihlásit.Víme, že tento zlomový krok v životě Vašeho dítěte není jednoduchý, a rádi Vám ho
pomůžeme překonat. Těšíme se na setkání s Vámi. Především s dětmi, pro které máme
připravenou školu plnou nových věcí, přátelství a dobré pohody.
Kolektiv učitelů ZŠ Planá, nám. Svobody

(Upozorňujeme, že zákonní zástupci mají ze zákona právo zvolit školu, kam chtějí své
dítě umístit. Na tuto školu se musí dostavit k zápisu. Škola přijme přednostně žáky
z příslušného školského obvodu, který je dán obecně závaznou vyhláškou města Planá.
V ostatních případech je rozhodnutí v kompetenci ředitele školy.)

Planá žádá o příspěvek na opravu kostelů
V okolí Plané se nachází řada historických církevních památek – kapliček a kostelů
v obcích. Bohužel jejich stav většinou není dobrý. Přitom se jedná o dědictví po našich
předcích, kterého si musíme vážit, ať už jsme věřící či nikoliv.

Kapličky někde našly své dobrodince z řad občanů, kteří se o ně postarali. O některé
kapličky se stará město. Jde například o kapličku v Pavlovicích – Černém mlýnu, která je
nově zrekonstruována a na jaře bude znovu slavnostně vysvěcena. Dále město chystá opravu
kaple v Pavlovicích. S opravou se začne na jaře. Opravené kapličky nejen poslouží církevním
účelům, ale významně vylepší vzhled celého okolí.
Větším problémem jsou rozpadlé kostely. Jde o objekty, které jsou ve vlastnictví
církve. I ta však disponuje jen omezenými prostředky a přitom se musí starat o bezpočet
objektů, které všechny vyžadují finančně náročnou údržbu, ne-li rozsáhlé rekonstrukce. Jde o
kostely, kaple i fary.
Kostely sv. Václava ve Vysokém Sedlišti a Jména Panny Marie v Otíně jsou nyní na
tom tak, že pokud nedojde alespoň ke stabilizaci současného stavu, můžeme si brzy jen
vyprávět, jak vypadaly. Jak v Otíně, tak ve Vysokém Sedlišti se naštěstí našli lidé, kteří se
v rámci svých možností starají o kultivaci okolí a částečné zabezpečení objektů proti
povětrnostním vlivům. Díky těmto lidem tyto kostely alespoň někdy ožívají (Vánoce v Otíně,
pouti a mše ve Vysokém Sedlišti) a za tuto činnost je třeba jim poděkovat.
Přestože nejde o jeho majetek, hledá město cestu, jak rozpadající se kostely ve svých
osadách zachránit. V současné době jsou šancí fondy tří evropských zemí – Norska, Islandu a
Lichtenštejnska. Příspěvky z fondů mohou dostat některé z dobře připravených projektů.
Žádost o příspěvek podá město prostřednictvím Místní akční skupiny Český západ. Ze
svého rozpočtu uvolní na projektovou dokumentaci záchrany kostelů 80.000 Kč. Na příspěvek
z fondů samozřejmě není nárok a uvedená částka se pak může zdát zbytečně vydaná. To ale
není pravda, protože zpracovaný projekt může být případně použit později.
Pokud město příspěvek získá, bude žádat ještě před opravou o bezúplatný převod
kostelů do svého vlastnictví. Do rekonstrukce bude totiž třeba vložit investici cca 8 mil. Kč.
Z toho jen část může být pokrytá dotací. Zbytek bude muset město vynaložit ze svých
prostředků.
Investice do kostelů ale nebude jistě marná,neboť jejím prostřednictvím budou
zachráněny historické památky pro budoucí generace.
Ing. K. Vrzala, starosta

Fond DOMINANTY
Fond DOMINANTY založilo Biskupství plzeňské. Má sloužit obnově kulturního
dědictví v západních Čechách. Zaměřuje se na obnovu a ochranu movitých i nemovitých
církevních kulturních památek. Jeho péče se nevztahuje jen na státem registrované církevní
kulturní památky, ale na všechny objekty historicky a kulturně cenné. Dalším cílem fondu je
zajišťovat publicitu uvedených církevních památek, umožňovat jejich navštěvování, pořádání
benefičních kulturních akcí, rozvíjet spolupráci s krajskou, městskými a obecními
samosprávami.
Záměry fondu považuji za významné. Pokud by občané nebo firmy měli zájem do
fondu přispět, oznamuji číslo účtu: 212356826/0300.
Ing. K.Vrzala

Nabídka kulturních akcí
Kulturní středisko připravilo na měsíc únor 2007:



13. 2. 2007 – Soutěžní odpoledne pro učně Domova mládeže v Plané, sál MěKS Planá,
začátek v 16 hod. Soutěže se mohou zúčastnit i ostatní zájemci ve věku od 15 do 18 let.


16. 2 . 2007 –Zájezd do Komorního divadla v Plzni na operetu R. Frimla „ Rose Marie“.
Odjezd autobusu v 17.30 hod. z autobusového nádraží Planá.


18. 2. 2007 – Úvodní přednáška Ing. Dagmar Sáry Mixanové na téma „ Co jsou to
rodinné a systemické konstelace“ (viz článek dále). Sál MěKS Planá, začátek v 18 hod.,vstupné
30 Kč.


27. 2. 2007 – Soutěžní odpoledne pro učně Domova mládeže v Plané, sál MěKS Planá,
začátek v 16 hod. Soutěže se mohou zúčastnit i ostatní zájemci ve věku od 15 do 18 let.

Další zprávy MěKS Planá:
Prodlužujeme termín odevzdání soutěžních videoklipů s tématem „Vánoc“ až do
konce března 2007.
Zájezd na muzikál „Angelika“ 11. 3. 2007 je již obsazen. Zájemci si mohou
vyzvednout vstupenky na MěKS Planá od 15. února 2007. Cena vstupenky s dopravou činí
Kč 570. Odjezd je stanoven na neděli 11. 3. v 10 hod. z AN Planá.
Druhý zájezd na muzikál „Angelika“ se uskuteční v sobotu 14. dubna 2007. Na toto
datum jsou volná ještě 4 místa. Zájemci, hlaste se co nejdříve na MěKS Planá. Tel: 374 794
223.
Vstupenky na abonentní představení do divadla v Mariánských Lázních si bude možno
vyzvednout od 15. února na MěKS Planá. Cena abonentní vstupenky s dopravou činí Kč 900.
O čem jsou rodinné konstelace?
Mnoho lidí zažilo situace, kdy se stalo něco bez logického nebo bez zjevného důvodu,
a co negativně ovlivnilo negativně život člověka – opakující se těžké vztahy, špatné vztahy
s některými členy rodiny, pocity bolesti, osamění, materiální problémy.
Jednou z příčin může být i nerovnováha v rodinných vztazích, v rodinném systému.
Rodinný systém má své svědomí a svůj řád, a když je tento řád porušen, ovlivní se negativně
život členů rodiny.
V práci rodinných konstelací jsou skryté síly, které sahají až do třetí a nebo čtvrté
generace, vyneseny na povrch a uvolněny. Tím také přestáváme nevědomě opakovat osudy
svých předků a dostáváme svobodu žít svůj vlastní život.
Důležitými tématy rodinných a systemických konstelací jsou:


vztahy dětí k rodičům



odkrytí rodinných tajemství a vrácení viny tam, kam patří



těžké osudy, na které se zapomnělo



osudy těch, kteří byli vyloučeni z rodiny (vězení, alkohol, drogy)



je třeba uznat nevydařené vztahy



je třeba se podívat na ztracenou nebo tajnou lásku, na pocit bolesti a smutku

Konstelace osvobozují generaci, která přichází, od těchto břemen.
Rodinu ani její osudy, které k ní patří, si nemůžeme vybrat. Můžeme však vzdát úctu
našim předkům, ze kterých pocházíme, a tím i sobě, neboť my jsme jejich součástí. Posláním

rodinných konstelací je tedy nalézt svou sílu a poznat, že nejsme sami.(zdroj: Bhadat J.
Zielhofer)

DDM informuje
Hned druhý vánoční svátek soutěžili ve stolním tenisu dospělí, neregistrovaní, již 22.
ročník. Opět zvítězil ing. Jiří Vrzala, 2.místo obsadil p.Bohuněk, na 3.místě skončil p.Poucha
z Tachova.
27.12.se sešlo 9 stolních tenistů z řad dětí a 1 dorostenec, který hrál mimo soutěž.
Všechny zápasy vyhrála Angelika Bandová z Dětského domova Planá, 2.místo obsadila
Anika Metelková a na 3.místě skončila Dáda Bohuňková.Všichni si odnesli sladkosti a drobné
odměny.
Tenisový turnaj se konal 28.12.za účasti 14 hráčů, ve čtyřhrách, systémem každý
s každým, na 3 gemy. Na 1.místě skončila dvojice Metelková-Kulířová, na 2.místě skončili
bratři Kokayové a třetí Terezka a Mimi.
Poslední byl halový turnaj fotbalistů.Zúčastnili se pouze mladší žáci doprovázeni
svými trenéry. Starší žáci hráli na turnaji v Tachově. Nejlépe si vedlo družstvo ve složení
Bára Jeřábková,Daniel Jakubec, David Jakubec,Pavel Mikota. Ani z tohoto turnaje neodešli
účastníci bez sladkých odměn a diplomů.
Děkujeme ZŠ Valy za to, že umožnila uspořádat turnaj v hale.
- sportovní soutěžní odpoledne 12.1. v tělocvičně na náměstí mělo nebývalou účast.
Děti od 1.do 6.tříd si kapitáni rozdělili do 3 družstev. Celkem bylo bodováno 9 soutěží.
- členové střeleckého kroužku (vedoucí p.Reichel) byli pozváni k účasti ve Střelecké
lize mládeže 2007 o putovní pohár starosty Města Tachov. Pořadatelem je Klub „Shadows“
Tachov a DDM „Mraveniště“Tachov .Soutěž jednotlivců a družstev ve třech věkových
kategoriích se uskutečnila 27.ledna na vzduchovkové střelnici.O účasti a výsledcích
plánských závodníků budeme informovat opět v PM.
- šachová přípravka pro předškoláky a děti mladšího školního věku zahájí v pátek 9.2.
ve 13.30 v klubovně DDM. Přípravku povede p.ing.Zítek, přihlášení a další informace na
DDM osobně nebo telefonicky.
- poplatky za členství v zájmových kroužcích na 2.pololetí šk.r. 2006/07 zůstávají
stejné. Úhradu je možné provést u vedoucího DDM v budově na náměstí nebo u vedoucího
kroužku v termínu do konce února 2007.
Připravujeme v únoru 2007:
2.února (den pololetních prázdnin) od 9 hod. na DDM
- otevřený šachový turnaj nejen pro členy kroužku
- otevřená klubovna pro volný čas v přízemí
- turnaj ve společenských hrách (dáma,člověče,nezlob se ...)
Program v týdnu jarních prázdnin:
12.pondělí od 13.00 volný přístup do kluboven v budově DDM
13.úterý od 9 hod. sportovní soutěže (místo bude upřesněno)
14.středa zájezd na volné plavání do bazénu v Tachově, odj.z vlak.nádraží v 9.11
hod.,návrat do Plané ve 13.28 hod., 2 hodiny plavání 34 Kč (do 12 let), starší 70 Kč.

15.čtvrtek od 9 hod.na ZŠ nám.v aule stolní tenis, v tělocvičně dle zájmu
florball,sálová kopaná,vybíjená.
16.pátek od 9 hod. volný přístup do kluboven v budově DDM
J.Staněk

Tříkrálová sbírka pro Charitu
Její smysl byl především v probuzení lidské solidarity a v milém evangelijním
pozdravení těm, kteří se s tím možná i o Vánocích minuli. Plánská Charita je zatím napojena
na Charitu v Mariánských Lázních. Ve 3 skupinkách, kde koledovali především dospělí, se
vybralo společně 17.953 Kč, které byly odeslány po ověření na MÚ v M.Lázních do centra, a
z nichž se po převodu části k již rozjetým projektům tak polovina vrátí k nám, abychom
rovněž zde mohli pomáhat potřebným. Z tohoto důvodu prosím i spoluobyvatele, aby
přicházeli se svými podněty a návrhy a pomohli např. doplnit seznam osamocených a starých,
nemocných osob.
Před Vánocemi se nám, většinou s dárkovými balíčky, podařilo navštívit 32 těchto
našich sousedů.
Ve čtvrtky je opět od 16 hodin na faře otevřeno všem, kteří pomoc vyhledávají, nebo
naopak poskytují.

Orkánová daň také na kostelech
I když škody po orkánu z 19.1.2007 byly místy dost rozsáhlé, podařilo se většinu
z nich rychle a levně opravit. Ovšem jenom díky obětavosti a nasazení p.Ing.Jiřího Ťupy a
jeho synů. Konkrétně, ještě v den kalamity byly opraveny škody v Plané, poté v sobotu ještě
v Brodu n.T. Velké škody jsou ovšem i v Chodové Plané a především na Vysokém Sedlišti.
Zde půjdou opravy – pokud se vůbec podaří shromáždit prostředky, do velkých částek.
Také jiné kostely v okolí byly dotčeny, ale méně. Díky všem,.kteří nějakým způsobem
pomohli, nebo pomoci dále hodlají. Jde o bohatství pro nás všechny.
JŠ

Odvrácená tvář Silvestrovských oslav
Jsem rád, že vítání nového roku na plánském náměstí se již stalo tradicí a že se
doposavad obešlo bez vážných zranění a škod. Chápu, že dospívající mládež, jež má
geneticky zakódováno provokovat a odlišovat se, využije takovouto příležitost k bujařejším
projevům a snad je to i dobře. Nechápu ale, proč někteří jedinci jednají jak rozumu zbavení!!
Co sledují snahou za každou cenu vyrobit malér nebo přímo neštěstí tím, že v těsné blízkosti
lidí vhazují do skleněných nádob petardy? Co je na takovém jednání hrdinského a kdo jej
může obdivovat? Zkusili si dotyční takovouto kombinaci odpálit třeba v papírové krabici od
televize, aby mohli porovnat její následky? Co je to za lidi, kteří chtějí někomu ublížit
v momentě, kdy se ostatní radují, objímají a líbají? Předpokládám, že se pak nikdo nediví,
když neadekvátní akce přinese i neadekvátní reakci.
Přeji všem ještě jednou úspěšný rok 2007 a nebojte se na takové výtečníky ukázat
prstem, třeba tím někomu zachráníte oko.
Fr. Slabý, místostarosta

Upozornění pro chovatele hospodářských zvířat
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj upozorňuje chovatele hospodářských
zvířat na termíny povinných zdravotních zkoušek v roce 2007:
Zdravotní zkoušky musí být provedeny do jednoho roku od předchozího provedení
v roce 2006 a výsledek zkoušek, vyšetření a úkonů musí být předložen příslušnému
inspektorátu KVS pro Plzeňský kraj do jednoho měsíce od provedení. Doporučuje se provést
tyto zkoušky do 30.06.2007.
V případě, že provedení zdravotní zkoušky nebylo v roce 2006 požadováno, je termín
pro předložení výsledků, zkoušek, vyšetření a úkonů do 31.10.2007.
Rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a
šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka pro rok 2007 určuje „Metodika
kontroly zdraví a nařízené vakcinace“ vydaná Ministerstvem zemědělství pod č.j.:
40079/2006-11000 ze dne 05.12.2006. Uveřejněna je ve Věstníku MZe, částka 2, prosinec
2006.
Provedení zdravotních zkoušek si každý chovatel zajistí u soukromého veterinárního
lékaře.

Seriál o historii Plané a okolí
V následujícím období bychom chtěli zveřejňovat různé zajímavosti z historie Plané a
jejího okolí, které bude z pozůstalosti historika p.JUDr. Otakara Kalandry vybírat jeho dcera
paní Livie Kožinová. Nejdříve pár slov o autorovi :
Můj tatínek JUDr. Otakar Kalandra měl v Domažlicích po roce 1948 značné politické
problémy a proto se s maminkou přestěhovali k nám do Plané. Pro tatínka to nebylo lehké.
Měl Chodsko rád, jeho koníčkem byl chodský národopis, byl hlavním organizátorem památné
Vavřinecké pouti v roce 1939. V Domažlicích měl hodně dobrých přátel, například Mistra
Jindřicha Jindřicha, spisovatele Jana Vrbu nebo pěstitelky chodských tradic slečny Bílkové
z Mrákova. Tatínek byl ale bojovník. Přežil koncentrák a tuto násilnou změnu zvládl taky. Byl
absolventem vídeňského akademického gymnázia a proto uměl perfektně německy, měl
klasické vzdělání, proto ovládal latinu. To byly podmínky pro to, aby mohl pracovat
v plánském archivu. Co tam zjistil, zveřejňoval v plánském zpravodaji. Vydal knížku
Chodové Plánští. V ní poukazoval na českou minulost Plané a psal o Plánských Chodech,
kteří jako Domažličtí Chodové chránili blízké hranice. Zorganizoval plánské muzeum a taky
je spravoval. Muzejní sbírky byly později z Plané převezeny do Tachova. Některé plánské
exponáty tam můžeme vidět, třeba sochu sv. Petra z kostelíka sv. Petra a Pavla.
Tatínek zemřel v roce 1973 v Praze. V roce 1990 jsem byla se sestrou pozvána na
radnici v Domažlicích a tam se nám představitelé města omluvili za všechna příkoří, kterých
se minulý režim na tatínkovi dopustil a vysoce ocenili jeho zásluhy o Chodsko.
V jeho pozůstalosti je mnoho zajímavostí o Plané a okolí. Tentokrát jsem vybrala
aktuální téma: Jak se v Plané pečovalo o staré a nemocné.
Livie Kožinová

Předchůdcem plánské nemocnice byl měšťanský špitál sv. Máři Magdalény. Byl to
útulek pro plánské nemocné občany. Existoval již v roce 1573. Tehdy totiž nařídil Mořic Šlik,
aby město vydržovalo špitální služebníky za to, že bylo městu povoleno vaření a prodej
světlého piva. Špitální budova stála na Svatopetrském předměstí v místech dřívější
nemocniční vrátnice. Při požáru města za Třicetileté války v roce 1621 shořela i tato budova.

Brzy byla postavena nová v místech pozdějšího okresního úřadu. Byla to jednopatrová
budova s věží. Na věži byly hodiny a později i starý hornický zvon, kterým se vyzvánělo
poledne. Starý nákres této budovy je v archivu. Při požáru v roce 1874 vyhořel i tento špitál.
Pro nemocniční účely byl pak přestavěn poslední dům vlevo při plzeňské silnici. Špitál byl
dost bohatě dotován. Patřily mu pole, louky a měl podíl na dole „Štěstí a radost“
v Michalových Horách. Umístěno tam bylo nejvýše 12 osob. Byli to nejen nemocní, ale také
přestárlí, o které se nemohl nikdo starat, ovšem pouze měšťané. V dobách moru bývali
nakažení za účelem izolace umístěni v zámecké kůlně u městského rybníka. V roce 1635 za
velkého moru byl pro nemocné narychlo postaven dřevěný barák v příkopu pod kostelem.
Ke stavbě nové okresní nemocnice došlo až v roce 1907. Projektantem byl zemský
inženýr Karel Heller a stavbu realizovali místní stavitelé. Stavební pozemek byl získán
zbouráním pastoušky a bývalého chudobince. Stavba byla ukončena již v roce 1909, ale
nemocnice byla otevřena až v listopadu 1914. Mezi tím vypukla 1.světová válka a nemocnice
se stala vojenskou ošetřovnou. Podléhala vojenské nemocnici v Chebu. Vedoucím lékařem
byl doktor Urban, plánský obvodní lékař a městský kronikář.
V roce 1919 se stala všeobecnou veřejnou okresní nemocnicí. Měla 180 lůžek, vlastní
vodovod, kanalizaci, elektrické osvětlení a ústřední topení. Měla tři oddělení: interní,
chirurgické a infekční. V roce 1925 byla realizována přístavba pro operační sál a v roce 1936
bylal zřízena laboratoř. Okresní plánská nemocnice patřila vzhledem ke svému vybavení mezi
nejmodernější nemocnice v Čechách.
Po ukončení 2.světová války pokračovalo dobudování nemocnice podle moderních
zásad. Bylo zrušeno infekční oddělení a zřízeno dětskokojenecké oddělení s vlastním
primariátem. V roce 1950 bylo schváleno gynekoporodnické oddělení. Nemocnice byla
klasifikována jako nemocnice I.typu se čtyřmi primariáty a 220 nemocničními lůžky. Během
dalších let docházelo k modernizaci nemocnice, byla realizována přístavba operačního
komplexu a posléze rekonstrukce celé budovy. Nakonec byla postavena nemocnice nová.
Nechtělo se věřit, že nemocnice s takovou tradicí přestane fungovat. Příčin bylo
hodně, ale nebyly nevyřešitelné. Nám pacientům se zdá,že nebylo dostatek vůle nemocnici
pomoci. Proč například přežila malá stodská nemocnice, která je pár kilometrů vzdálená od
mohutného zdravotnického komplexu v Plzni, a nemocnici, která se téměř sto let dobře starala
o pacienty z neatraktivního koutu republiky, byl naordinován zánik? Hodně a hodně
nezodpovězených otázek a mnoho podezření. Stále se chce ale věřit, že „naše“ nemocnice
bude opět řešit naše zdravotní problémy. Nemocnice přece k Plané patří.

Dálkové nástavbové studium pro absolventy
tříletých učebních oborů SOU
PODNIKÁNÍ
Absolventi studijního oboru Podnikání jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci se
všeobecným a odborným vzděláním, které vytváří předpoklady k úspěšnému zvládnutí
podnikatelských aktivit.
Vyučovací předměty:
Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Občanská nauka, Dějepis, Matematika, Základy
přírodních věd, Práce s počítačem, Ekonomika podniku, Účetnictví, Písemná a elektronická
komunikace, Právo, Management a marketing, Psychologie, Chod podniku.

Rozsah výuky: dálková forma – 3 roky studia, 200 hodin v každém školním roce
Konzultační dny: pátek od 14:00 hodin a sobota celý den – zpravidla 1x za 14 dní
Podmínky přijetí: úspěšné vykonání přijímací zkoušky z jazyka českého, matematiky
a testu všeobecných znalostí
Termín podání přihlášky: do 31. března 2007 ředitelce SOU Planá, Kostelní 129, 348
15 Planá
Další informace je možné vyžádat na telefonním čísle 374 750 511

Inzerát
JIŘÍ JANDA, Správa a údržba nemovitostí, Bohušova 781, 348 15 Planá
Služby v oblasti správy nemovitostí pro Společenství vlastníků jednotek, vedení
podvojného účetnictví, zajišťování oprav a revizí, vymáhání dluhů od neplatičů, zpracování
konečného vyúčtování služeb a ostatní. To vše za cenu 100 Kč za byt a měsíc.
Tel.kontakt: 374 794 334, 604 665 524, 604 581 838.

Inzerát
„22“ stupňů Celsia je ideální teplota obytných místností určených k trvalému pobytu
osob.
Dvaadvacítka*
je ale především herna a bar v Plané, kde bez ohledu na teplotu je mnohdy příjemněji
než doma!!!
Znáte snad jinou hernu s americkou ruletou, která Vám vedle vysokých výher nabídne
i dokonalý a přitom levný gastro servis?
*nám. Svobody 22, Planá
Ruleta Bar-Pension 22
naproti kinu
www.plana22.com, 777655706

Inzerát
Stříhání a ošetření pejsků všech plemen, krácení drápků, prodej kosmetiky. Psí salón
v Plané, centrum 22.WWW.DOGsalon.info. 777655095.

Inzerát
Dlouhodobě pronajmu kryté prostory v uzavřeném objektu v Plané, blízko náměstí,
vhodné ke skladování materiálu nebo garážování osobních a dodávkových aut, karavanů,
přívěsů apod. Cena dohodou, tel.č. 777 266 076.

Inzerát
Renovace nábytku
tel.: 377 963 703
mob.: 603 512 322

Inzerát
HYPOpůjčka
606 332 905
www.hypopujcka.cz

Inzerát
pracovní agentura
tel.: 377 225 408, 602 170 702
dolezal@kappa.cz

Inzerát – David Cibulka
DOSEKO - Autodoprava, sekání trávy
606 311 864
www.doseko.com

Inzerát – Abrus
Výroba razítek Trodat

Inzerát
Petr Štulajter – zateplování a renovace fasád, malířské a dokončovací práce stavební –vnitřní
malby, šlechtěné omítky, plovoucí a lité podlahy. Telefon: 604 612 198, 374 793 193.

www.maltex.wz.cz

Inzerát
Nabízíme rekvalifikační kursy: masér, saunér, pedikúra. Akreditováno MŠMT, možnost
získání ŽL, individuální výuka. Dále učíme masáže-foot, lymfatická, tibetská, lávovými kameny,
aromaterapie, shiatsu aj. Telefon: 602 478 448, 604 238 911.

Inzerát
Restaurace v areálu přírodního koupaliště v Plané – možnost konání rodinných oslav,
svateb, rautů apod., cca 60 míst. Objednávky na tel./fax 374 798 441, tel. 374 724103, mobil
607 815 364

Inzerát
Firma D+D Milan Doubek
Čištění peří, šití prošívaných dek, peřin a polštářů.
Prošívaná deka 850 Kč, peřina 790 Kč, polštář 219 Kč
Ceny jsou včetně kvalitní sypkoviny, šití a čištění peří.
Doprava zdarma!!!
Tel.č. 608 305 970

Inzerát
PINOCCHIO
Levné značkové oděvy pro děti. Velký výběr miminkovského oblečení včetně
doplňků. Otevřeno Po-Pá 9-12, 13-17. Najdete nás nad lékárnou Pod věží v l.patře.
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