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Vstoupili jsme do adventu, času „čekání“ a těšíme se na nejkrásnější svátky roku - Vánoce.
Přejeme všem našim čtenářům, aby si čas čekání i svátků užili co nejpěkněji, bez zbytečných stresů, ve
zdraví a v krásné pohodě s rodinami i přáteli.

Zprávy z města
Ve středu 2.11.2005 se konalo 27.zasedání Zastupitelstva města Planá. Celé znění
usnesení uveřejňujeme zde.
Poslední letošní zasedání se sejde ve středu 14.12.2005. Na programu budou m.j.
poslední úpravy rozpočtu na rok 2005, informace o rozpočtu na rok 2006, informace o
investičních akcích realizovaných v roce 2005 a záměr investičních akcí na rok 2006.

Nezapomeňte na vyúčtování
Do 30.listopadu má být v souladu s přijatými „Zásadami města Planá pro poskytování
dotací a darů“ odevzdáno na finanční odbor MěÚ Planá vyúčtování poskytnutých finančních
prostředků, které v letošním roce obdržely z rozpočtu města fyzické i právnické osoby.
Nevyčerpané prostředky je každý příjemce povinen vrátit do 15.prosince na účet
města.

Hledáte dárek ?
Helena Zimáčková a Ivana Kubíčková Vás srdečně zvou na VÁNOČNÍ VÝSTAVU,
která se uskuteční v době od 5. 12. do 11. 12. 2005. Výstava bude prodejní a Vy budete mít
možnost vybrat si např. suchou vazbu, keramiku, hedvábí, drátované předměty, batiku a
spoustu dalších výrobků. Najdete zde také práce výtvarného a keramického kroužku ZŠ
náměstí.Výstava bude zahájena 5. prosince v 15.00 hod. Ostatní dny bude otevřeno od 9.00
do 17.30 hod.
Kde nás najdete? Na náměstí v domě u pana Štrunce, vedle Večerky (dříve
oděvy,obuv).
Současně Vám oznamujeme: po ukončení této výstavy nás můžete nadále navštěvovat,
neboť zde pro Vás naše firma BONKA bude nabízet i nadále prodej suchých vazeb, keramiky
a dalších řemeslných výrobků. Těšíme se na Vás, přijďte si vybrat vánoční dárek.

Policie se přestěhovala
Obvodní oddělení Policie ČR v Plané se odstěhovalo ze Zámecké ulice. Nově nyní
úřaduje v Tachovské ulici (za křižovatkou směrem na Tachov, v areálu bývalého autoparku).
Jeho telefonní čísla se nemění – 974 337740 a 374794115.

Výměna občanských průkazů
Dnem 31.12.2005 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31.prosince 1994. V těchto občanských průkazech je vyznačena doba platnosti
„bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“. Žádost o vydání nového
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je občan povinen předložit nejpozději do
30.listopadu 2005.
Konec platnosti občanských průkazů k 31.prosinci 2005 se nevztahuje na občany
narozené před 1.lednem 1936.

Zpívání Na Valech
Už se stává tradicí, že se krátce před Vánocemi ve škole Na Valech rozsvěcuje
vánoční strom. Stane se tak i letos. A kdy?
Ve čtvrtek 22.12. v 17.00 hodin. I letos zazní básničky, vánoční koledy, rozvoní se
čaj a cukroví. Kromě toho děti nabídnou vlastnoručně zhotovená přáníčka a drobné výrobky
s vánoční tématikou.
Přijďte si s námi zkrátit čekání na Vánoce.
ZŠ Na Valech

Přijďte si pro světlo z Betléma
Ve středu 21. prosince 2005 se v kostele sv. Petra a Pavla koná od 18 hod. vánoční
koncert. Vystoupí na něm učitelé Základní umělecké školy Planá. Účastníci koncertu si v jeho
závěru mohou ve svých lampičkách a svíčkách rozsvítit a odnést s sebou domů „světlo míru“.
Toto světlo z Betléma každoročně přivezou do rakouského Lince skauti a slavnostně je
předávají veřejnosti pod patronátem rakouské televize ÖRT. Na tuto akci je pozván i náš
starosta p.ing. Vrzala a ten pak „světlo míru“ přinese do kostela sv.Petra a Pavla.

Adventní koncert
Adventní koncert pořádá sbor Collegium Planense pod vedením Zdeňky Huňové ve
čtvrtou adventní neděli 18.prosince 2005 od 16 h v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plané.
Na programu jsou skladby pro flétnu, varhanní hudba a samozřejmě nebude chybět zpěv.
Účinkující srdečně zvou všechny zájemce o příjemný zážitek.

Kam pro stromky a ryby
Vánoční stromky i kapry bude prodávat ve své prodejně na ulici Dukel.hrdinů p.
Mošna každý den od 8 do 16 hodin. Nabízet bude stříbrné smrky, borovice, jedle, stromky
v květináči a kapry za cenu 60 Kč/kg!
V prodejně BUMERANG (p. Chvojková) na stejné ulici budou prodávat každý den od
9 do 17 hod. borovice, jedle, smrky Omorika – neopadavé, jedle, stříbrné smrky.
Na plánských sádkách budou prodávat ryby pravděpodobně od 17.prosince vždy od 8
do 15 hodin.
Ke koupi budou kapři také v domě čp. 52 vedle obchodního domu a to ve dnech 21. až
23.prosince 2005. Prodejní doba bude vyvěšena na místě.

Knihovna mezi svátky nepůjčuje
Městská knihovna v Plané je v týdnu po vánočních svátcích uzavřena. Půjčovat
začnou zase od úterý 3.ledna 2006.

Pozor na podvodníky
Na základě žádosti OO Policie ČR v Plané zveřejňujeme toto upozornění:
V minulých dnech byla okradena řada převážně starých důvěřivých občanů o finanční
hotovost. Na svědomí to má skupina lidí (převážně romského etnika z komunity olašských
romů) pohybujících se po celé ČR. Mají různé automobily a používají mobilní telefony se
slovenskými a polskými SIM kartami, takže je těžké je vysledovat. Zavolají vyhlédnuté oběti
a představí se jako vnuk nebo synovec a pod záminkou koupi vozidla žádají o peníze.
Následně zavolají znovu, že nemohou z různých důvodů sami přijít a že za sebe posílají
někoho jiného. Peníze pak přebírají před domem nebo před bytem mezi dveřmi poškozených
a samozřejmě s nimi zmizí. Informujte o tomto nebezpečí i své staré příbuzné nebo sousedy.

Nový strážník Městské policie v Plané
Od prvního listopadu pracuje v Plané nový městský strážník pan Vladimír Chojna. Byl
vybrán ve výběrovém řízení, pak musel absolvovat příslušné školení a to úspěšně zakončil
zkouškami.
Strážník bude pracovat v nepravidelně stanovených ranních, odpoledních i nočních
směnách. Byl vybaven služebním mobilním telefonem č. 603 334725, který by měl mít stále u
sebe, aby se na něj mohli plánští občané v případě potřeby obracet v ranních i odpoledních
hodinách. Z tohoto důvodu byl také na post městského strážníka vybrán plánský občan.

Nabídka volných prostor
V budově plánské polikliniky (Plzeňská ul. čp. 293) je k pronajmutí několik volných
nebytových prostorů (např. kanceláře, malé provozovny apod.). Bližší podmínky zjistí
zájemce v kanceláři Plánských služeb (čp. 110 za Triolou).

Poděkování
V pondělí 21.listopadu t.r. prohrál p. Vladimír Zdeněk dlouholetý boj se zákeřnou
nemocí. Těžce se budeme smiřovat s tím, že již není mezi námi. Odešel z tohoto světa tři roky
před svými padesátými narozeninami. Tolik toužil po obyčejném lidském štěstí a s postupující
nemocí si stále více vážil všedních, klidně prožitých dnů.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat p. MUDr. Janě Křístkové a p.MUDr. Jiřímu
Kučerovi za mimořádnou dlouhodobou péči a skutečně lidský přístup k Vláďovi, kterému
ulehčovali těžké dny jeho nemoci.
Nejbližší rodina a lidé z jeho blízkého okolí

Kolektiv zaměstnanců Plánských služeb, s.r.o. se smutkem v srdci děkuje touto cestou
našemu náhle zesnulému pracovníkovi panu Vladimíru Zdeňkovi za dlouholetou záslužnou a
obětavou práci, kterou vykonával v oblasti správy bytového hospodářství od r.1982. Jeho

dobrosrdečná a přátelská povaha zůstane navždy v našich vzpomínkách. Kolektiv Plánských
služeb, s.r.o. tímto ztratil vynikajícího pracovníka, kolegu a kamaráda.

Hledá se správce
Plánské služby,s.r.o. přijmou do pracovního poměru pracovníka do funkce správce
Domu s pečovatelskou službou v Bohušově ulici čp.811 v Plané. Podrobnější informace na
č.tel.374 756 234 (p.Marie Kubrová).

Město kostel nepřevezme
V dubnu t.r. přišla Městu Planá nabídka Římskokatolické farnosti Planá podpořená
Biskupstvím Plzeňským na převzetí kostela sv. Václava ve Vysokém Sedlišti do majetku
města. Církev tuto nabídku odůvodnila tím, že kostel již dlouhodobě není pro církevní účely
využíván. Stavba přitom chátrá a církev není schopna personálně ani finančně zajistit její
správu. Podmínkou převodu by bylo sjednání věcného břemene bezplatného užívání kostela
k církevním účelům (sloužení mší, pohřbů či případných jiných setkání) a také jako určitá
pojistka toho, že by nový způsob využití objektu byl naprosto neslučitelný s původním
historickým i církevním posláním stavby.
Myšlenka na převzetí kostela do majetku města měla od počátku své příznivce i
odpůrce. Ti první argumentovali významem této stavby s ohledem na její historii i místo
v krajině. Vždyť kostel je doložen již v r. 1358, tzn., že na svém místě stojí již téměř 650 let.
Původní stavba byla poničena během Třicetileté války švédskými vojsky, která tu všude
v okolí tábořila. Znovu byl obnoven v barokním slohu někdy kolem roku 1707. V kostele se
ještě nachází část původní stavby. Věž kostela vyhořela v roce 1865 a znovu v r. 1957. Na
klenbě kostela jsou malby z 19.století. Část původního vybavení kostela je uložena
v depozitářích v Plzni, protože v nedávných dobách byl kostel opakovaně vykrádán.
Kazatelna kostela pochází z doby kolem roku 1707. Pod kruchtou je uložen renesanční
znakový náhrobník z roku 1581. Kolem kostela se rozkládá hřbitov s márnicí postavenou
kolem roku 1700. V posledních letech byla soukromou iniciativou bývalé občanky Vysokého
Sedliště p. Remigerové (žije v Německu) zajištěna oprava rozbité střechy a varhan. P.
Remigerová založila v Německu také konto s cílem shromáždit finanční prostředky na
záchranu kostela. Město by mohlo na nutné opravy získat dotace, na které církev nedosáhne.
Odpůrci převzetí kostela argumentovali tím, že bude třeba z rozpočtu města
vynakládat mnoho peněz na nutné okamžité opravy i na následnou péči. Přitom není jasné,
k jakému účelu by město mohlo objekt využívat. Vzhledem k jeho odlehlosti by jistě i nadále
byl cílem vandalských útoků. Na jednání zastupitelstva, které se touto záležitostí zabývalo,
padl i další argument – ve velmi špatném stavu je fasáda kostela Nanebevzetí P.Marie. Tento
kostel je dominantou centra města a bude nutné v nejbližších letech zajistit jeho opravu.
Církev, jak již bylo výše řečeno, nemá na tyto opravy peníze a tak bude muset město pomoci,
jak se již ostatně stalo v případě opravy fary a věže kostela.
Při závěrečném hlasování návrh na převzetí kostela nezískal potřebný počet hlasů
zastupitelů a město tedy bylo nuceno nabídku církve odmítnout.
Jaký bude další osud kostela, je otázkou. V každém případě by jeho postupná
devastace a následná likvidace byla špatným vysvědčením pro ty, kteří mají ve svých rukou
moc či prostředky takovému osudu cenného historického objektu zabránit.
M.Mertlová

Zájemcům o angličtinu
MěKS nabízí výuku angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé. Hlásit se mohou do
konce prosince 2005 na MěKS, tel.č. 374 794223. Výuku povede rodilý mluvčí p.Keith
Morton od ledna 2006 do června 2006, 1 x týdně 2 vyučovací hodiny.

Ještě jednou o poliklinice
V Tachovském deníku nedávno vyšel článek vyjadřující nespokojenost zdravotníků
působících v plánské poliklinice s přístupem města k ní. Někteří zdravotníci dokonce vyjádřili
stanovisko, že radnice projevuje nezájem o toto zařízení.
I když místostarosta František Slabý na zmíněný článek reagoval v minulém čísle
měsíčníku, cítím i já potřebu vyjádřit se k tomuto tématu.
Budova polikliniky patří do majetku města. Její správu provádějí Plánské služby, s.r.o.
Jistě nemůže být pochyb o tom, že zastupitelstvo města má zájem na tom, aby byla
plánským občanům v poliklinice poskytována potřebná zdravotní péče.
Z těchto důvodů je jistě třeba, aby lékaři a ostatní zdravotníci měli pro tyto účely
vytvořeny co nejlepší podmínky. Město má ale kromě polikliniky na starosti celou řadu
dalších objektů, které vyžadují své. Jde např. o opravy střech dalších budov v majetku města,
rekonstrukce hygienických zařízení škol, školních šaten, rekonstrukce topných systémů
v některých objektech města atd. Finanční prostředky získané z nájmu nebytových prostor
polikliniky i z nájmu dalších objektů (nebytových prostor i bytů) je tedy nutné rozdělit.
Kromě toho musí město do svých objektů vkládat i prostředky získané z jiných zdrojů. Přesto
lze říci, že z prostředků získaných z nájmu polikliniky se přibližně 50 % poliklinice vrací.
Víme, že budova potřebuje určité opravy a ty se také postupnými kroky provádějí.
Zdravotníci také uvádějí, že platí příliš vysoké nájemné, dokonce tvrdí, že platí
nájemné vyšší než jejich kolegové v Praze.
Z těchto důvodů jsem provedl porovnání výše nájmu placeného v Plané s nájmem
placeným jinde.
Nájemníci prostor v naší poliklinice platí za hlavní prostory (ordinace) 728 Kč za 1
m2 a rok. Za vedlejší prostory (chodby, WC apod.) platí 468 Kč za 1 m2 a rok. Nájemné za
vedlejší prostory platí podle poměru rozlohy svého hlavního prostoru k rozloze ostatních
prostor.
V tachovské poliklinice platí nájemce 1 444,61 Kč za 1 m2 a rok. Nerozlišuje se
nájem za hlavní a vedlejší prostory. Vypočteme - li nájem, který se platí v Tachově za
ordinaci o výměře 45 m2 včetně podílu na společných prostorech, dojdeme k sumě 65 007 Kč
ročně. V Plané jde o částku 46 449 Kč ročně. Nájem v tachovské poliklinice je tedy o 40 %
vyšší než v Plané. Ve Stříbře platí lékaři 870 Kč za 1 m2 a rok. Další nájemci – zdravotníci
(laboratoře, lékárna) platí 1 100 Kč za 1 m2 ročně. Ostatní nájemci, kteří nejsou zdravotníky,
platí 1 400 Kč za 1 m2 a rok. Lékaři ve Stříbře mají tedy nájemné o 20 % vyšší a ostatní
zdravotníci o 51 % vyšší než nájemníci v poliklinice v Plané.
Abych měl porovnání i s jinými místy než Tachovsko, zjišťoval jsem, jaké nájemné
platí zdravotníci v Praze. Dotazoval jsem se na poliklinice na náměstí Palackého. Náměstek
ředitele mi sdělil, že lékaři platí 1 280 Kč za 1 m2 a rok za hlavní prostory, 650 Kč za 1 m2 a
rok za vedlejší prostory. Další nájemci (lékárna, laboratoře, kosmetika, rentgen a další) platí
2 560 Kč za 1 m2 a rok za hlavní prostory, 1 300 Kč za 1 m2 a rok za vedlejší prostory.

Na závěr bych chtěl znovu zopakovat, že není pravda, že by město polikliniku
přehlíželo a že by do ní odmítalo investovat peníze. Své příjmy ale musí vkládat i do jiných
oblastí.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Narodily se v Plané před r. 1945
Když jsem v roce 1954 poprvé psala v Plané vysvědčení, zjistila jsem, že 99 % žáků
se narodilo v různých obcích ČSR. Když jsem v roce 1991 psala svá poslední vysvědčení, 99
% žáků bylo rozených v Plané. Jejich prarodiče a rodiče už našli v Plané svůj domov. Šedesát
let českého osídlení po druhé světové válce jsou jen asi dvě generace. Naše město má své
dějiny, má svoji minulost. Jak se žilo v Plané před válkou, když většina obyvatel byla
německé národnosti? Už nám o tom vyprávěl pan Pospíšil. Byl jedním z těch, kterým se zde
natolik líbilo, že se sem po válce vrátili. Patřila k nim i paní učitelka Špalová. Učila zde před
válkou, po válce se zde usadila natrvalo.
Tentokrát jsme vzpomínaly s paní Nádlerovou a s paní Kornovou. Obě se v Plané
narodily a jsou německé národnosti. Paní Nádlerová bydlí v domě, ve kterém už žili rodiče
jejího otce pana Zellera. Ten byl německé národnosti, maminka byla Češka. Pocházela
z Lounska a seznámili se v Ústí nad Labem. Vzali se v roce 1917. Pan Zeller byl stavební
podnikatel, stavěl v Plané některé domy u nádraží a v Zahradní ulici. Poslední práce jeho
firmy byla úprava štítu kostela sv. Anny. Zajímavý byl jeho koníček. Ve volných chvílích
vyřezával betlém, který byl tak velký, že vyplnil celý pokoj. Dnes už z něj zbývá jen málo.
Bratr pana Zellera Ignác bydlel ve věži plánského kostela s manželkou a čtyřmi dětmi. Byl
ševcem a šil hlavně ortopedické boty. Vykonával taky protipožární službu a mohl v případě
nutnosti spustit sirénu. Natahoval věžní hodiny. Vodu a všechno, co tato rodina potřebovala,
vytahovali nahoru pomocí ručního výtahu. Paní Brandstettrová, která nám každoročně přiváží
do Plané betlémské světlo, je vnučkou tohoto pana Ignáce. Manžel paní Nádlerové byl také ze
smíšeného manželství, pocházel z Chodové Plané. Za války bojoval ve Francii a Itálii a
z britského zajetí se vrátil až v roce 1947.
Paní Kornová pochází z početné rodiny, někteří sourozenci odešli do Německa. Její
rodina bydlela v dnešní ul. Dukel. hrdinů.
Paní Nádlerová i paní Kornová si vybavovaly a vzájemně připomínaly obchody, dílny,
pekárny i jména jejich majitelů. Planá byla zemědělské městečko. Průmysl zde nebyl, jen
jatka, pila a elektrárna Hanika. Ve městě byl ale okresní úřad, v druhém patře radnice soud,
spořitelna, několik zubních a praktických lékařů. Doktor Turner měl byt a ordinaci v domě
vedle hotelu Černý medvěd. Jeho otec byl známý stavitel, stavěl gymnázium a bydlel ve vile,
kde je dnes firma Abrus. Dva advokáti a notář bydleli v dnešní ul. Duk.hrdinů. Poslední
německý starosta pan Andres bydlel v Tylově ulici. Byla zde německá obecná a měšťanská
škola a pýcha plánských občanů gymnázium. Bylo jediné na okrese a mělo velmi dobrou
úroveň. Další chloubou Plané byla nemocnice. V dnešní hudební škole byl původně
starobinec a proti nemocnici sirotčinec a chudobinec. Občané se sdružovali v profesních a
hudebních spolcích. O církevních svátcích pochodovaly tyto spolky se svými prapory, znaky
a hudbami kolem náměstí. Známý a velmi dobrý byl i chrámový pěvecký sbor.
Hodně obě vzpomínaly na krásné vycházky do okolí. Mnoho cest a cestiček však
zaniklo, byly buď zaorány nebo zarostly. Příjemně se trávila neděle při kávě a koláčích ve
výletní restauraci na rozhledně. Dnes už je těžké určit přesně, kde byly tři kříže na Křížové
hoře. Krásné byly poutě na sv. Anně: kolotoče, stánky, občerstvení a tanec v restauraci.
V klášteře bydleli členové řádu redemptoristů a bydleli tam i studenti gymnázia, kteří se

připravovali na studium teologie. Docházeli tam plánští chudí pro obědy. Pečovatelskou
službu vykonávaly řádové sestry. Ty měly domek ve městě proti kostelu. Vedle byla ubytovna
studentů.
Paní Kornová i paní Nádlerová se shodovaly, že život v předválečné Plané byl klidný
a pohodový. Pak přišla válka, mnozí bojovali na různých frontách, mnozí se nevrátili. Nádraží
a trať často ostřelovali „hloubkaři“. Při jednom náletu zahynul plánský farář. Na to už se ale
vzpomínat nechce. Těžká doba, bolavé problémy a nezodpověditelné otázky.
L.Kožinová

Rekonstrukce hygienického zázemí tělocvičny školy
Budova Základní školy Na Valech v Plané je stará již 100 let. Za ta léta samozřejmě
procházela podle potřeby dílčími úpravami. V letošním roce byla provedena rozsáhlá
rekonstrukce prostor suterénu, kde se nachází hygienické zázemí tělocvičny a nafukovací
haly. Hygienické zázemí totiž zdaleka neodpovídalo současným požadavkům. Zejména
chyběla umývárna a sprchy. V prostoru se nacházela celá řada různě velikých a různě
upravených místností, které sloužily většinou jako skladiště.
V rámci rekonstrukce došlo ke změnám vnitřních dispozic prostorů – vybourání
některých příček a postavení nových. Byly tak vybudovány oddělené šatny pro dívky a pro
chlapce, přičemž každá z nich má své vlastní sprchy, umývárnu a WC. Do umýváren a sprch
je zavedena studená a teplá voda, proto také musel být instalován nový bojler pro ohřev vody.
Samozřejmě musely být vybudovány nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a topení.
Rekonstruovány byly i podlahy – položena nová dlažba a také nové obklady stěn. Spravena a
nově natřena byla okna, kde bylo třeba, byly vyměněny staré dveře za nové. Rekonstrukcí
prošly i dva záchody vedle tělocvičny. Likvidací nadbytečných místnůstek byl rozšířen
vstupní prostor k tělocvičně a hale. I zde byla vyměněna nesourodá dlažba a obklady stěn.
Akce byla naplánována na dobu školních prázdnin. K rekonstrukci se ale museli
vyjadřovat památkáři a na jejich stanovisko jsme čekali několik měsíců. Z tohoto důvodu bylo
s rekonstrukcí započato až na začátku srpna a probíhala ještě v září a teprve v říjnu byla
dokončena. Naštěstí bylo v té době dobré počasí a tak děti mohly v hodinách tělocviku cvičit
na hřišti.
Rekonstrukci provedla firma VONEX, která byla vybrána v rámci výběrového řízení.
Cena celé akce byla cca 1.055.000 Kč.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Kulturní akce
Městské kulturní středisko v Plané nabízí v prosinci 2005:
5.12. Mikulášská nadílka pro děti, divadelní představení „Betlém“ v kině, začátek v 15.45
hod., po představení mikulášská nadílka dětem na prostranství před kinem. Vstupné
dospělí 20 Kč, děti zdarma.
7.12. zájezd do divadla v Mariánských Lázních na představení Divadla Ungelt Praha
„Mathilda“. V hlavních rolích Zuzana Bydžovská a Jiří Bartoška. Odjezd autobusu
v 18.40 vlakové nádraží, 18.50 AN Planá, 18.55 Luční ul.,19.00 Chodová Planá.

9.12. zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni na baletní představení „Prométheus“ (abonentní).
Odjezd autobusu v 17.15 Chod. Planá, 17.20 Luční ul., 17.25 vlakové nádraží, 17.30
AN Planá
11.12. Adventní koncert – vánoční písně a koledy. Hraje Kvarteto Allegro z Tachova. Kino
Planá, začátek v 17.00 hod., vstupné dospělí 30 Kč, děti a důchodci zdarma.
21.12. Vánoční koncert učitelů ZUŠ Planá spojený se Světlem míru, kostel sv. Petra a Pavla,
začátek v 18 hod., vstupné dospělí 30 Kč, děti a důchodci zdarma.
31.12. od 23 h na náměstí v Plané silvestrovská oslava, půlnoční přípitek, ohňostroj, hudba.
Podrobnější informace v dalším čísle PM a na plakátech.
Bohatý koncertní program
Na letošní prosinec připravila Základní umělecká škola v Plané bohatý program.
5.12.2005 v 15.45 hod. vystoupení v kině – Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu
12.12.2005 v 16 hod. koncert žáků v Nemocnici sv. Anny
13.12.2005 koncert pro důchodce v klubovně v DPS od 15 hod.
13.12.2005 vánoční koncert žáků a učitelů v sále ZUŠ Planá od 18 hod.
16.12.2005 koncert žáků a učitelů v kostele sv. Jiří v Černošíně od 16 hod.
21.12.2005 od 18 hod. v kostele sv. Petra a Pavla – Světlo míru
22.12.2005 od 12 hod. v jídelně SOU Planá zakončení roku – koncert pro učitele.

Plánští zahrádkáři se hlásí…
Běh na dlouhé trati je u konce!!! Výboru ZO ČSZ v Plané se podařilo v tomto roce
dovršit dlouholeté úsilí a snahu získat pozemky, na nichž hospodaří plánští zahrádkáři
v kolonii Plzeňská, do osobního vlastnictví. Po více než šestiletém boji s úřední byrokracií a
stále se měnícími zákony a provádějícími předpisy byla tato snaha dokončena podpisy
kupních smluv mezi Pozemkovým fondem ČR a jednotlivými zahrádkáři. Tímto však práce
základní organizace nekončí, ba naopak chceme i v těchto nových podmínkách soukromého
hospodaření rozvíjet v Plané svoji činnost. Především vést naše zahrádkáře k pěstební
činnosti, odborně je vzdělávat a organizovat zájezdy na celostátní výstavy se zahrádkářskou
tématikou. Pevně věříme, že zahrádkáři v kolonii Plzeňská zůstanou nadále věrni svému
zahrádkářskému kumštu, budou na zahrádkách relaxovat a nabírat nové síly do další
zahrádkářské činnosti a nepromění své mnohdy krásné a pěkně opečovávané zahrádky ve
skladiště nepotřebného materiálu apod.
V roce 2006 připravují ve spolupráci s tachovskou organizací zahrádkářů tyto akce:
- v únoru Ples zahrádkářů v sále domu Mže
- v únoru výroční členskou schůzi ZO ČSZ Planá
- 20.května 2006 zájezd na výstavu Hobby 2006 do Českých Budějovic
- v září okresní výstavu zeleniny, ovoce, květin, bonsají a kaktusů, dále začne
moštování ovoce a 23.září se pojede na výstavu Zahrada Čech do Litoměřic.
Plánští zahrádkáři přejí všem obyvatelům města Planá krásné prožití vánočních a
novoročních svátků, hodně zdraví a spokojenosti a v roce 2006 bohatší úrodu na zahrádkách.

Pozvánka do Kladrub
Obecní úřad Kladruby zve na Mikulášský trh a vepřové hody v sobotu 3.prosince od 8
hodin na náměstí v Kladrubech. Vepřové hody se konají v hasičské zbrojnici za nákupním
střediskem.

DDM Planá informuje
- návštěvníci klubovny pro volný čas mají k dispozici nové výkonnější počítače,zájem
je takový, že p.Šilhavý pro spravedlnost stanovuje pořadí. Soutěže probíhají také na dalších
místech: Petr Thoma získal prvenství a diplom ve stolním tenisu, Láďa Gažik ve
stolním
fotbale.V měsíci říjnu byla klubovna otevřena 16 dnů a registrovalo se 126 dětí,
průměrná
denní návštěvnost téměř 20 zájemců.
- halového turnaje v kopané se zúčastnilo 42 chlapců a 2 dívky.Ve dvou skupinách
hrálo
8 družstev, sehráno bylo 12 utkání. Do finálové skupiny postoupila 4 družstva,
vítězem se
stalo družstvo ve složení Radek Bušina, Pepa Šindelář,Pepa Ovčačík, Dan Ruda a
Veronika Černá. Všechna utkání řídil rozhodčí a trenér Mir.Jeřábek ml.a zaslouží poděkování.
- DDM přichází s nabídkou pro děti, co s volným časem. Využití této nabídky je
různé.Ve dvou volných dnech podzimních prázdnin se převážně pohybových akcí (fotbalový
turnaj v hale,florbalový turnaj v tělocvičně a tenisový v aule) aktivně zúčastnilo 66 dětí,
klubovnu pro společenské hry navštívilo 6 dětí. Na páteční odpoledne 11.11. byly připraveny
soutěže pro jednotlivce i družstva, nedostavil se nikdo. Další volný den (udělený řediteli škol)
18.11. byl opět pátek.Obě klubovny DDM navštívilo 12 dětí, do tělocvičny přišel jediný
Lukáš Švejda ze ZŠ Valy. Každá nabídka je včas dětem sdělována ve třídách prostřednictvím
vyučujících, upoutávky jsou též na obvyklých místech na školách i DDM. Přemýšlíme,čím
děti zaujmout, a také proč se nabídka nesetká s dostatečným zájmem. Snad by pomohl větší
zájem rodičů, aby měli přehled, čím se jejich děti zabývají ve volném čase.
- letošní Večerní běh Planou měl příznivé počasí, pěknou účast a dobrou sportovní
atmosféru.
Na startu bylo nejvíce dětí ze ZŠ Planá náměstí, celkem 71 (tato škola nadále drží
pohár
věnovaný firmou Abrus), ZŠ Valy a Chodovou Planou reprezentovalo 16 dětí, ze
Stříbra přijelo 9 a z Tachova 7 závodníků. Nejpočetnější byla kategorie nejml.žáků I. a
předškoláků II.- po 24. Překvapila účast staršího žactva, chlapců závodilo 15 a dívek 10. Na
závěr vyběhli
na trasu závodu dospělí, mezi nimi i atletičtí veteráni, byli za svůj výkon odměněni
zaslouženým potleskem. Celkem vyslal startér p.Havel na trať 158 dětí a 21
dospělých.
Poděkování za hladký průběh závodu patří všem obětavým učitelům obou základních
škol, hasičům pod vedením Jana Švarcbeka, externím pracovníkům DDM,městskému
strážníkovi, místostarostovi p.Slabému a všem dalším příznivcům.

Díky sponzorům obdrželi ti nejlepší medaile, všichni účastnické diplomy, všechny
startující děti drobné odměny a byla možnost po doběhu občerstvit se teplým čajem.
Sponzoři:
Zelenina Volšík, ABRUS Pohár, fi JEDE, Lékárna „Pod věží“, Železářství Zdvihal,
VINEX, P.Miklas, Stora Enzo Timber a.s., Haas a CZJZEK,obchod.spol.Dalovice, Sport
BUMERANG, Řeznictví DELICAT, Nábytek Florian, Pekařství Salaba, Školní jídelna při
SOU Planá, Bufet U Jakuba.
Připravujeme v prosinci 2005
5.12. pondělí od 15.45 hod. v sále kina vystoupení dětí ze ZUŠ, pohádka „Betlém“
(děti vstup zdarma) s Mikulášskou nadílkou (členové divadelního kroužku).
10.12. sobota od 8 do 14 hod.ve cvičné kuchyni SOU, ul.Bezdružická, pracovní dílna vánoční česká kuchyně (pro přihlášené do pátku 2.12.2005)
17.12. sobota dopoledne ve Stříbře pro členy střeleckého kroužku vánoční střelecká
soutěž
26.12. pondělí (druhý svátek vánoční) od 9 hod. v aule ZŠ nám. turnaj ve stolním
tenisu neregistrovaných.
Program pro volné dny vánočních prázdnin pro děti bude včas upřesněn a zveřejněn ve
školách a na DDM.

Tatry v Českém lese
Při podzimních toulkách Slovenskem jsem nemohl uvěřit rozsahu přírodní katastrofy
pod Tatrami. Tam, kde byly nekonečné zelené hvozdy, je nyní holina a nekonečná změť
vývratů a padlých kmenů. Přírodní živly se tu opravdu ukázaly ve své plné ničivé síle. Za
nějakou dobu jsem projížděl známými cestami v Českém lese, přesněji cestou mezi Oborou a
Brankou v okolí Hvozdného rybníka, a pohled mi byl jaksi povědomý. Prakticky stejný jako
pod Tatrami. Velké holiny, zbytky kmenů a klestí v rozsahu, který si nezadá se slovenskou
katastrofou. Jenže tady neřádily živly přírodní, ale lidská ruka. Snad jako prevence před tím,
kdyby náhodou přišly nezkrotné přírodní živly. Ty už by opravdu neměly co zničit.
Myslím si, že nám v Českém lese vznikl a úspěšně probíhá pořádný tunel. Vsadím se
ale, že ten tunel je řádně legislativně ošetřen a v souladu s předpisy. V souladu určitě není se
svědomím všech, kdo mají přírodu Českého lesa rádi a chtěli by ji ochránit. Při stávajícím
zájmu-nezájmu našich orgánů nevidím v takové situaci žádné řešení. Snad jen jednu radu –
kupte si digitální foťák a vyfoťte si ten les. Až nebudete mít kam jezdit, tak budete alespoň
sedět u monitoru a vzpomínat na to, jak jsme tu měli krásně.
M.Antropius

Inzerát
Klidné Vánoce, hezký odpočinek ve svátečních dnech a hodně zdraví, elánu a dobré
mysli do nového roku 2006 přeje Kosmetické a nehtové studio J.Císařová.

Inzerát
Vyberte u nás dárek pro své blízké – jednotlivé kosmetické přípravky a kosmetické
balíčky, přípravky k péči o ruce, nehty a nohy, DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT – originální řešení
problému co darovat (v ceně, kterou určíte a obdarovaný si vybere službu nebo zboží), cenově
zvýhodněné předplatné na služby – kosmetika, manikúra, nehtová modeláž, pedikúra.
Kosmetické a nehtové studio J.Císařová, Planá, nám. Svobody 817 (nad lékárnou), telefon
602 115 810.

Inzerát
Kosmetické a nehtové studio J.Císařová, nám. Svobody 817, Planá
Nohy nás nosí přibližně od 1 roku věku až dodnes a zaslouží si za to naši vděčnost a
trochu péče. Nová služba – PEDIKÚRA – odstranění zbytnělé vrstvy kůže, úprava nehtů,
speciální ošetření pro nohy silně potivé, se suchou kůží, pro nohy unavené a s otoky,
s bolestivými klouby a svaly.

Inzerát
AKCE – v období adventu od 28.11. do 23.12.2005 přidáme ke kosmetice, manikúře
či pedikúře parafínový zábal rukou v hodnotě 100 Kč ZDARMA!
Kosmetické a nehtové studio J.Císařová, Planá, nám. Svobody 817 (nad lékárnou),
telefon 602 115 810.

Inzerát
Soudní překlady ( s kulatým razítkem) – Německý jazyk – Irena Mužiková, tel. 777
066 053.

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. 608 305 506, 608 305 970

Inzerát
Restaurace na nám. Svobody 41 v Plané zve k příjemnému posezení. Pestrý výběr
jídel a nápojů, rybí speciality, moučníky, stylové prostředí.Otevřeno máme denně od 11 do 23
hodin. Objednávky lze vyřizovat i telefonicky na čísle : 374 798 862

Inzerát – rekvalifikační kursy
Nabízíme rekvalifikační kurzy: masér, saunér, pedikúra. Akreditováno MŠMT,
možnost získání ŽL. Dále kurz reflexní terapie, tibetská masáž, shiatsu aj. Individuální výuka.
Tel. 602 478 448, 604 238 911.

Inzerát
Areál přírodního koupaliště v Plané – restaurace – možnost konání rodinných oslav,
svateb, rautů apod., cca 60 míst. Objednávky na tel./fax 374 798 441, tel. 374 724 103, mobil
607 815 364

Inzerát
Autobazar MAGIC-CARS
Připravte svého miláčka na zimu!
Zimní akce:
Autobaterie STARLINE
3letá záruka, výměna v ceně!
44 Ah 850 Kč
55 Ah 1.050 Kč
66 Ah 1.200 Kč
74 Ah 1.300 Kč
… ale to není vše.
Při zakoupení čtyř nových pneumatik
montáž včetně vyvážení ZDARMA!!
Škoda Felicia, Favorit již od 950 Kč
za kus.
Kde nás najdete? Planá, Zámecká 138.
Tel: 374 798 268, 776 798 268

Inzerát
Autobazar MAGIC-CARS
- komisní prodej bez parkovného !!!
- bezplatná inzerce Vašeho vozu na internetu
- prodej vozidel za hotové i na splátky
- profinancování Vašeho vozidla
- prodej protiúčtem
- sjednání zákonného i havarijního pojištění

Dále nabízíme :
- pneuservis osobních i nákladních vozidel
- prodej starších náhradních dílů VW
- prodej nových náhradních dílů všech značek
- prodej a montáž tažných zařízení
+ zásilková služba po celé ČR
- půjčovna vleků, osobních i dodávkových vozidel
Kde nás najdete ?
MAGIC-CARS s.r.o., Zámecká 183, 348 15 Planá
Tel : 374 798 268, 374 798 348, 776 798 268, 374 798 437

Inzerát
Navštivte cestovní agenturu, která se nachází v pojišťovací kanceláři Marie
Kostohryzové, nám. Svobody 11, Planá. Zprostředkuje Vám jakoukoliv zimní i letní
dovolenou, získáte zde i informace o stavebním spoření – úvěry, penzijním připojištění,
pojištění domácností, staveb, odpovědnosti z výkonu povolání, životním pojištění –
GENERALI Pojišťovna. Telefon: 374 794207,374 794137, 374 794799, mobil: 603 112724,
603925247.

Inzerát
Pronajmu byt 60 m2 s vlastním plynovým topením v Plané, ve středu náměstí. Tel.č.
603 112 724.
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