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Zprávy z města
Jednání Zastupitelstva města Planá (již 25. v tomto volebním období) bylo svoláno na
středu 29.6.2005 (až po uzávěrce PM). Na programu měla být m.j. výroční zpráva o městské
honitbě.
Usnesení zveřejňujeme zde.

Přijďte na Plánskou strunu
V pátek 1.července 2005 se na plánském koupališti od 20 hodin koná již 13.ročník
„Plánské struny“ – přehlídky folkových a country skupin.Vystoupí Nová tvář z Tachova,
Patrola z Českých Budějovic, Jolly Band a Semtex z Plzně. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti do
15 let 20 Kč.

Knihovna o prázdninách
V červenci a v srpnu bude knihovna pro děti i dospělé otevřena vždy v úterý od 9 do
12 a od 13 do 16 h a ve středu od 12 do 15 h.
Ve dnech 25.července 2005 až 5.srpna 2005 bude knihovna zcela uzavřena z důvodu
dovolených.

Pozvánka na výstavu
Znovu upozorňujeme na autorskou výstavu bonsají a suiseki p. Divišové a p. Moulise.
Konat se bude v den plánské pouti v sobotu 30.července 2005 od 9 do 16 hodin ve vestibulu
plánské radnice.

Nabídka zaměstnání
Ředitelka Mateřské školy Planá přijme školnici - školníka pro pracoviště ve
Smetanově ulici. Nástup 1.9.2005. Informace podá na telef.č. 374 798 469.

Ocenění dárců krve
Pravidelně 2x ročně předává slavnostně Český červený kříž v Tachově ocenění –
Janského plakety- občanům, kteří pravidelně a bezplatně darují krev. Mezi těmi, kteří plaketu
převzali dne 2.června 2005, je i řada plánských občanů. Za město Planá jim poděkoval a
dárkový balíček předal místostarosta p. Slabý.
Zlatou plaketu obdrželi paní Marie Ulbrichová a p. Pavel Pešta, stříbrnou p. Václav
Sirový, p. Miroslav Čonka, p. Marie Dvořáčková, p. Jaroslav Kadlec, p. Vladimír Pužman a
p.ing. Pavel Šatra. Bronzovou plaketou byli oceněni p. Pavel Donoval, p. Vladimír Kliment,

p. Miroslav Dusil, p. Pavlína Tomášová, p. Martin Tabáček, p. Josef Ansl a sl. Kateřina
Fouňová.
Mimo výše uvedené kategorie byli oceněni p. Karel Markovec za 60 odběrů a p. Jiří
Čengery za 80 odběrů. Za tuto bezpříkladnou činnost obdrželi navíc spolu se „zlatými“ dárci
stříbrnou repliku šlikovského tolaru raženého v plánské mincovně.

Nová výstava v Galerii ve věži
Pro letošní hlavní sezónu v Galerii ve věži jsem pro milovníky výtvarného umění
připravila výstavu z díla malíře a grafika Františka Hodonského st.
Motivem jeho prací je krajina jižní Moravy, scenérie Pálavských vrchů s vinohrady,
sady a loukami plnými barev. V jeho obrazech hraje hlavní roli světlo. Dnes již předčasně
uzavřené dílo Fr. Hodonského zachycuje krajinu v jejích neopakovatelných proměnách a čase,
krajinu, která mu nikdy nezevšedněla. Výstavu Fr. Hodonského zahájí jeho syn prof.
František Hodonský a v hudebním programu se představí operní zpěvačka Julie Meixnerová.
Vernisáž se koná v sobotu 23.července v 17 h a výstava potrvá až do konce srpna 2005.
V.Soušková, galeristka

Dětské brouzdaliště je připraveno na sezónu
Plánský městský rozpočet počítal na letošní rok s výdajem na opravu brouzdaliště a to
na drobnou opravu dna a na položení nové dlažby okolo, protože ta stará byla propadlá. Než
se ale s opravou letos začalo, byla provedena podrobnější prohlídka, a při ní bylo zjištěno, že
stěna brouzdaliště praskla a celá se mírně posunula, a že drobná oprava tedy nemůže stačit.
Z těchto důvodů byla vybudována celá nová betonová vana. To samozřejmě znamenalo
zašalovat celý prostor dřevem a aby byl povrch dostatečně hladký, musely být vnitřní strany
šalunku oplechovány. Před betonáží bylo nutno celou vanu zaarmovat.
Kolem vany byl položen obrubník a současně vybetonován chodníček.
Zrekonstruovány byly přístupové schody. Voda do brouzdaliště je přiváděna přes filtry
úpravny vody na koupališti. Okolí brouzdaliště bylo příslušně upraveno – byla navezena
ornice a její povrch po urovnání byl oset travou. Rekonstrukce byla dokončena začátkem
června, tedy před koupací sezónou. Zbývá jen provést nátěr bazénu. To je ale úkol až na příští
rok, až beton dostatečně uzraje. I bez nátěrů je ale brouzdaliště plně funkční.
Práce provedla firma VONEX Planá za 560.000 Kč.
Současně s rekonstrukcí koupaliště byl zajištěn přívod vody ke kurtům na plážový
volejbal. Nyní je možné se u kurtů osprchovat a postříkat jejich povrch, aby nebyly v případě
suchého počasí příliš prašné. Práci provedla firma Vodoservis, s.r.o.Planá.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Ještě je čas přihlásit se…
Dne 16.5.2005 byl zahájen II.ročník sportovní soutěže Plánský desetiboj. Bude
probíhat až do 11.září a to na městském stadiónu. Do soutěže se lze stále ještě hlásit a to na
podatelně městského úřadu (2.patro). Žáci si mohou přihlášky vyzvednout na sekretariátu škol
a tamtéž je mohou odevzdat. Připomínám, že soutěže se mohou zúčastnit plánští občané a žáci
plánských škol, i když plánskými občany nejsou.

Soutěží se ve 14 kategoriích: 11-12 let, 13-14 let, 15-16 let, 17-19 let, 20-35 let, 36-49
let, 50 a více let. Každá kategorie je hodnocena zvlášť pro dívky a ženy, chlapce a muže.
Soutěžní disciplíny jsou následující: běh na 60 m, běh na 1 okruh stadionu (333 m),
běh na 3 okruhy stadionu (1000 m), skok vysoký, skok daleký, trojskok sounož z místa,
slalom s míčem mezi kužely na čas, hod kriketovým míčkem nebo granátem, hod na cíl, hod
na koš.
Dosažené výsledky se hodnotí podle bodových tabulek. Každý soutěžící má možnost 3
pokusů, z nichž se mu bude počítat nejlepší výsledek.
Discipliny lze plnit ve dnech, které si soutěžící vybere v rámci soutěžních dnů. Děti je
mohou plnit v rámci školní tělesné výchovy. Zatím proběhlo 6 soutěžních dnů. Zbývají tyto:
10.7. od 18 do 20 h - den A, 21.7. od 18 do 20 h – den B, 6.8. od 9 do 11 h - den A,
16.8. od 18 do 20 h – den B, 30.8. od 18 do 20 h – den A, 11.9. od 17 do 19 h – den
B.
Ve dnech označených „A“ bude možno plnit běh na 60 m, běh na 1 okruh stadionu,
skok vysoký, skok daleký, hod míčkem na cíl.
Ve dnech „B“ bude možno plnit trojskok sounož z místa, slalom s míčem mezi kužely
na čas, hod kriketovým míčkem nebo granátem, hod na koš a běh na 3 okruhy stadionu.
Stejně jako vloni bude po skončení soutěže provedeno slavnostní vyhodnocení soutěže
a pro nejúspěšnější budou připraveny zajímavé a hodnotné ceny. Bude se konat 4.10.2005
v plánském kině od 17 hodin.
Pro letošní rok se chystá v soutěži několik novinek. První je ta, že každý ze
soutěžících obdrží na závěr účastnický list se svými bodovými výsledky.
Další novinkou je, že se vyhlašuje soutěž rodin. Přihlásit se do ní mohou nejméně
tříčlenné rodinné týmy čítající alespoň 2 generace - a to děti, rodiče, prarodiče. Do soutěže se
přihlásí každý člen samostatně a zároveň musí být podána přihláška rodiny, ve které budou
vyjmenováni soutěžící členové. Do soutěže rodin se bude započítávat umístění tří
nejúspěšnějších členů rodiny. Vítězná rodina bude ta, u které součet pořadí bude nejnižší.
Poslední novinkou soutěže pak je, že bude vyhodnocen absolutní vítěz.

Upozornění Celní správy ČR
pro obchodníky a prodejce lihovin o povinné inventarizaci zásob
Celní správa České republiky ve snaze vyjít vstříc obchodní a podnikatelské veřejnosti
upozorňuje na některé povinnosti spojené s aplikací zákona č. 676/2004 Sb., o povinném
značení lihu, resp. „kolkování“ lihovin, jenž nabývá účinnosti dne 1. července 2005.
Právnické a fyzické osoby, které dovážejí, skladují a prodávají lihoviny ve
spotřebitelském balení o obsahu 0,2 l a větším (s obsahem alkoholu 15 % vol. a vyšším), mají
povinnost provést ve svých provozovnách (výrobní podniky, velkoobchody, maloobchody,
ale i místa, kde jsou lihoviny rozlévány ke konzumaci – restaurace, pohostinství, bufety
apod.) ke dni 1. července 2005 inventarizaci jejich zásob, v souladu s ustanoveními §30
zákona č.563/1991 Sb., zákona o účetnictví, v platném znění. Výsledky této inventury inventurní soupis - mají povinnost následně předat místně příslušnému celnímu úřadu, dle
místa, kde byl líh inventarizován ( Celní úřad Tachov, místnost č.201 – provozní hala),
nejpozději do 31. července 2005, a to i v případě, že k 1.7. žádné lihoviny podléhající

inventarizaci na zásobě nemají (bude vykázán stav zásob “0“). Celní úřad potvrdí převzetí
inventurního seznamu na jeho kopii, kterou je osoba – podnikatel povinna uschovat pro
případnou kontrolu.
Podrobnější informace o inventarizaci a její formě, resp. struktuře písemné inventurní
sestavy, mohou povinné subjekty získat prostřednictvím speciálního odkazu na internetu
Celní správy ČR (www.cs.mfcr.cz), případně na místně příslušném celním úřadu.
Upozorňujeme dále, že inventarizované zásoby neznačených („nekolkovaných“)
lihovin lze doprodávat pouze do konce letošního roku.
Lihoviny vyrobené nebo dovezené na území České republiky po 1. 7. 2005, již musejí
být označeny kontrolní páskou („kolkem“) umístěnou přes uzávěr lahve.
Celní úřad Tachov,T.G.Masaryka 1326.Informace na telefonu: 374 61 63 43 pan ing.
Josef Lapský, sl. Jitka Fatková

Zraněným po neštěstí na Tuning party u Plané nabídl pomoc krizový
tým
Členové Psychosociálních intervenčních týmů (PIT) z Plzeňska a Karlovarska nabídli
pomoc postiženým při neštěstí na Tuning party u Plané na Tachovsku, kde vjelo auto do davu
lidí.
Nejhorší zranění utrpěli při události prodavači ze stánků s občerstvením. Zraněni byli i
další lidé, které vrtulníky a sanitky přepravily do nemocnic nebo kteří vyhledali ošetření
ambulantně. V následujících dnech kontaktovali lidé z krizového týmu zraněné, kteří byli
hospitalizováni v plzeňské nemocnici. Kromě nabídky praktické pomoci se zaměřují na šíření
informací, které lidé po podobných mimořádných událostech potřebují.
Je obvyklé, že lidé, kterých se neštěstí dotklo, prožívají v následujících dnech a
týdnech různé neobvyklé reakce. Zážitek může zasahovat do běžného života například
sníženou kvalitou spánku, stále se vracejícími vzpomínkami na událost, nesoustředěností,
zlostí, pocity viny a bezmocnosti, neschopností prožívat hezké pocity nebo různými tělesnými
změnami. To se týká nejen zraněných, ale například i jejich blízkých, svědků události nebo
těch, kdo na místě pomáhali.
Proto je důležitá svépomoc a vzájemná pomoc v rámci blízkého okolí člověka.
Obvykle nám pomáhá o svých prožitcích s někým hovořit. Po nějakou dobu je dobré dbát na
hojivá opatření: především netlačit na výkon a nespěchat na radost, ale třeba také vyhovět
únavě nebo si dopřát příjemné zážitky.
Psychosociální intervenční týmy tvoří pracovníci humanitárních organizací,
psychologové nebo duchovní, kteří prošli výcvikem zaměřeným na pomoc při neštěstích. Ti,
kdo by potřebovali další informace nebo individuální pomoc, mohou využít následujících
kontaktů:
Plzeň: Karel Šimr, Terénní krizová služba DCH Plzeň – tel. 731 433 011
Rokycany: Petr Neumann, Diakonie ČCE – tel. 776 107 733
Karlovy Vary: Robert Jiruše, koordinátor PIT – tel. 605 733 004
Informační letáček „Když se stane neštěstí“
na www.charita.cz/plzen („krizová služba“ - „informace pro vás“).

je

možné

stáhnout

Vystřihněte si …
Telefonní seznam Poliklinika Tachov, provoz Nemocnice Planá
ústředna Tachov (doprava a sanitky) 374 718 111 p. Petrašovičová,chirurgie
374 718 129 MUDr. Štěpánek, interna 374 718 137 MUDr. Machač, interna 374 718 145
MUDr. Pávec
dětské oddělení 374 718 183 MUDr. Bartáková,kožní oddělení 374 718 183 MUDr.
Hubáčková,ORL 374 718 186 MUDr. Velík, S/N oční mikrochirurgie 374 718 186 MUDr.
Kacerovský, DIA 374 718 186 MUDr. Staňková, urologie
374 718 146 MUDr.
Chaloupecký, gynekologie 374 718 146 MUDr. Kalaf, RTG, SONO 374 718 131 MUDr.
Kokay, OKBH 374 718 132 RNDr. Průhová, OKBH výsledky 374 718 136 p. Havlová,
mikrobiologie 374 718 135 MUDr. Fliegelová,MUDr.
374 718 171 MUDr. Turčová, kancelář 374 718 130 Votík V.

Blašková,

neurologie

Adopce na dálku
Již v předloňském roce jsme se my, žáci naší školy Na Valech, stali adoptivními rodiči
sedmiletého chlapce z Indie. Jmenuje se Sunil Kodiya. Je to velmi milý chlapec, který má
velkou radost z toho, že díky nám může navštěvovat školu. Sunil úspěšně absolvoval první
třídu a my se těšíme, až nám znovu napíše a něco hezkého nakreslí.
Díky Arcidiécezní charitě jsme se zúčastnili akce Setkání dvou světů, na které jsme se
osobně setkali s koordinátory projektu. Vzácným hostem byla sestra Mária Goretti, která
s sebou přivezla také děvčata z Indie. Ta nám předvedla při svém vystoupení tradiční indické
tance. To se nám moc líbilo, chvílemi jsme měli pocit, že jsme opravdu v jiném světě.
Akce se konala v Plzni a zúčastnili se jí pouze „adoptivní rodiče“. A my jsme měli
velkou radost, že jsme mohli být mezi nimi, i když víme, že velkou zásluhu mají všichni
spolužáci, kteří na školné přispěli.
Žáci ZŠ Na Valech

Kulturní nabídka
Městské kulturní středisko připravilo na červen 2005:
1.7. od 20 h na koupališti Plánská struna
23.7. vernisáž výstavy malíře a grafika Františka Hodonského st. s názvem „Světlo a
voda“. Galerie ve věži, začátek v 17 h.
23.7. od 18.15 h v kostele sv. Petra a Pavla koncert operní zpěvačky Julie Meixnerové
s doprovodem. V programu zazní romantické písně od autorů A.L. Webbera, L.Bernsteina, G.
Gerschwina, E. Morriconeho a Z. Meixnerové. Vstupné 40 Kč.
29.7.-30.7. tradiční Anenská pouť v Plané. V pátek 29.7. v 9.00 odchod procesí do
kostela Sv. Anny, 10.00 h slavnostní mše. V sobotu 30.7. dopoledne – od 9 do 13 h Anenské
trhy na náměstí, od 9 do 12 h Galerie ve věži – výstava obrazů S. Prchlíkové a dřevěných
skulptur manželů Věry a Jaroslava Stejných. Od 9 do 12 h na prostranství před obchodním
domem vystoupí historická skupina MILVUS společně s Tachovskými rytíři a žonglérem. Od
9 do 16 h na radnici výstava bonsají a suiseki. Po celý den LUNAPARKY na prostranství za
školou.

Večerní program na koupališti – od 20 do 24 h bude k tanci a poslechu hrát skupina
RELAXIS. Ve 22.30 h vystoupí Tachovští rytíři s ohňovou show. Vstupné dospělí 50 Kč, děti
do 15 let 20 Kč.
Další informace MěKS:
Abonentní vstupenky do Divadla J.K.Tyla v Plzni ( září-leden) si lze vyzvednout na
MěKS Planá nebo po dohodě v Galerii ve věži. Cena jedné abonentní vstupenky včetně
dopravy je 900 Kč. První představení (Mam`zelle Nitouche) se koná v neděli 25.9.2005.
Zájemci o podzimní cyklus představení v Divadle v Mar. Lázních se mohou přihlásit
na MěKS, tel.č. 374 794223. Vstupenka včetně dopravy do přízemí stojí 850 Kč, na I.balkón
700 Kč.
Program:8.9. „Lovu zdar!“ – hrají Vladimír Kratina, Jar. Obermaierová a dal.
24.10. „Rád to někdo horké?“ – Zpč. Divadlo Cheb
11.11. „Kočár Nejsvětější Svátosti“- Světlana Nálepková, Ivan Vyskočil a dal.
8.12. „Mathilda“ – hrají Zuzana Bydžovská a Jiří Bartoška.
Zájemci o kursy němčiny pro pokročilé se rovněž mohou hlásit do konce měsíce srpna
na MěKS Planá, tel.374 794 223. Kurzy začínají od září 2005.
Od 4.do 17.července 2005 je MěKS uzavřeno (dovolená). Otevřena bude pouze
Galerie ve věži.

Dům dětí a mládeže informuje
- Den dětí v prostorách koupaliště v Plané byl z pohledu organizátorů, tedy dospělých,
úspěšný:
krásné slunečné počasí, vstřícnost a spolupráce s provozovatelem p.Matouškem,
výpravné pohádkové představení divadélka KUBA z Plzně pro nejmenší děti, zajímavé
vystoupení členů kynologického klubu, pěkné cvičení dívek SOU při hudbě, pro větší děti
určitě lákavé pokusy o slaňování (připravili místní hasiči) a další možnosti vybrat si podle
zájmu (střelba ze sport.vzduchovky, přetah lanem, hody na koš, kopy na branku, malování,
zpívání do mikrofonu a jiné). Určitě by pro nás byl zajímavý názor samotných dětí,co se jim
líbilo,co v programu postrádaly. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o sladění a průběh celého
programu: paní Martě Vondrákové za práci u mikrofonu, p.Reichlovi za dozor u střelby,
rozhodčím na jednotlivých stanovištích, pí.Ticháčkové, starostovi místních hasičů
p.J.Švarcbekovi a všem ostatním.
- vyvrcholením činnosti divadelního kroužku bývá tradičně závěr školního roku,kdy
mohou veřejnosti ukázat výsledky své práce.Dopolední představení Pošťácká pohádka pro
děti MŠ a 1.a 2.třídu ZŠ a večerní pro veřejnost bylo velmi úspěšné a přesvědčilo diváky, jak
se soubor dětí a studentů ve svých výkonech stále zlepšuje. Již několik let s dětmi pracuje
pí.uč. Pelánová za vydatné pomoci svého manžela a zaslouží si oba poděkování.
- všem externím spolupracovníkům,kteří se věnují dětem v zájmové činnosti,
děkujeme za práci v tomto školním roce. Zároveň máme snahu rozšířit nabídku mimoškolní
činnosti, pokud to bude možné. Hlavně však potřebujeme obětavé a ochotné spolupracovníky
z řad rodičů i ostatní veřejnosti, pak bude méně dětských skupinek, které se na různých
místech města i okolí věnují činnosti, která není pro zdraví dětí prospěšná,

- zájemce o zvládnutí základů tenisu upozorňujeme na možnost přihlásit se do
týdenních kurzů u správce tenisových kurtů, který sdělí podrobnosti.
- v klubovně pro volný čas probíhaly nově další soutěže:v hodu na koš dosáhl
nejlepšího výkonu Jirka Čepelák a Vašík Popelka. Ve stolním tenisu obsadil 1.místo Vilém
Pešta před Vašíkem Popelkou.Diplomy za uplynulý měsíc obdrží ti nejlepší při příležitosti
zakončení školního roku.
- všichni,kteří prokáží zlepšení na vysvědčení v porovnání s pololetím, a dostaví se
poslední den školního roku na DDM, obdrží malou sladkou odměnu.

Tentokrát vzpomíná pan Pospíšil
Ještě stále není těžké setkat se s někým z prvních osídlenců Plané, ale popovídat si
s Čechem, který prožil své mládí za první republiky v našem městě, je příležitost, které je
nutno využít. A tak jsme pozvali pana Ottu Pospíšila na besedu k nám do klubu důchodců.
Otec pana Pospíšila byl osobním šoférem posledního majitele plánského panství Karla
Nostitze. Jezdili v otevřené limuzíně- Tatře. Pan Otto Pospíšil se narodil v roce 1925 a
v Plané žil od nejútlejšího věku. Protože bydleli v areálu zámku, znal dobře celou rodinu
Nostitzů, starou paní Růženu Lobkovicovou, jejího manžela Josefa a jejich sedm dětí. Ve
vzpomínkách pana Pospíšila už to nebyla bohatá rodina. Ještě v 19.století vlastnili mnoho
statků v okolí a průmyslové podniky: cukrovar, železárnu v Josefově Huti, vysokou pec
v Karolině Dolině a panský pivovar. O všechno přišli díky nešťastným finančním spekulacím
a prvorepublikové pozemkové reformě. Nakonec zbyl jen plánský statek a velké dluhy. Pan
Pospíšil má společnou fotografii všech zaměstnanců plánského panství. Je zajímavé, že hodně
z nich bylo Čechů. Slavná byla svatba Karla Nostitze s Marií Brühlovou. Hospodářská krize
v třicátých letech ovlivnila i situaci hraběcí rodiny. Karel Nostitz už si nemohl dovolit držet
šoféra a otec pana Pospíšila byl propuštěn. Získal místo dopravce u pošty. Pospíšilovi i nadále
bydleli v areálu zámku, protože tam byl i poštovní úřad. Nejprve chodil pan Otto do německé
školky u nádraží, později do české církevní školky u kostela. Dnes je tam učiliště. V této
budově byla i česká dvojtřídka. Do měšťanky se dojíždělo do Mariánských Lázní – dnes je to
základní škola proti hotelové škole.
Na předválečnou Planou vzpomíná pan Pospíšil velmi hezky. Hrál si s českými i
německými dětmi, národnost nerozhodovala. Rádi nakupovali u českého řezníka, scházeli se
v české vinárně, ale stejně tak nakupovali v německých a židovských obchodech. Výborně
v Plané fungoval Sokol. Starostou Sokola byl pan Pykal. Zúčastnili se i sokolského sletu.
Čechů ve městě žilo kolem čtyř set. Rodiče pana Otty zde byli spokojeni a chystali stavbu
rodinného domku. Začala se však měnit politická situace. Bohužel, většina zdejšího
německého obyvatelstva podporovala Henleinovu Sudetendeutsche Partei. Pan Pospíšil
vzpomíná i na výjimky. Německý starosta Dolner, křesťanský sociální demokrat, zastánce
ČSR, po vstupu německého vojska do Plané abdikoval. Otec pana Pospíšila po válce
potvrzoval některým plánským Němcům loajalitu k republice. Vyskytovali se však i tvrdí
agitátoři pro tuto zločineckou partaj a pod pohrůžkami nutili k její volbě. Množily se
protistátní demonstrace pod heslem „ jeden národ, jedna říše, jeden vůdce“ a nad
zfanatizovaným davem vlál hákový kříž. Jednou v noci táhl městem zdivočelý dav křiklounů,
ke kterým se připojili i do té doby důvěryhodní občané města i okolí. Do bytu Pospíšilových
padaly kameny provázené nadávkami. Smutná byla poslední cesta pana Pospíšila do
měšťanské školy v Mar. Lázních. Němečtí studenti jim před nádražím udělali špalír – uličku
hanby – tloukli je a nadávali. Český pan učitel žákům doporučil, aby do školy nechodili,
dokud se situace neuklidní. Netušil, že se uvidí až za šest let.

To už Planou rychle opouštěli Češi, Židé a antifašisti. Naposled odešli úředníci, četníci
a vojsko. Dne 4.října 1938 vstoupilo do Plané německé vojsko a Planá se stala součástí
nacistického Německa, patřila do tak zvané říšské župy sudetské.
Za války měli Pospíšilovi kontakt na Planou a tak se dozvídali, jak úměrně
s válečnými neúspěchy a lidskými obětmi opadalo nadšení pro Hitlerovy a Henleinovy
zločinecké nápady. Na zdejší kraj Pospíšilovi nezanevřeli. Otec pana Pospíšila přijal po válce
místo na poště v Mar. Lázních a trvale se zde usadili. Pan Otto má k Plané stále hezký vztah,
jeho celoživotním koníčkem je historie, uchovává zajímavé dokumenty, články a fotografie o
našem kraji. Děkujeme mu za hezké a zajímavé vzpomínání.
L.Kožinová

Kostel sv. Petra a Pavla 2
Ve svém článku, který vyšel v Plánském měsíčníku v únoru, jsem psal o stavu
kostelíka Sv. Petra a Pavla v Plané. Ještě za tepla jsem dostal, jak se říká, přes prsty a
v tomtéž čísle vyšla reakce na můj článek. Jestli se to shoduje s pravidly a etikou běžnou
v mediích, nevím a ani to posuzovat nechci. Zároveň chci zdůraznit, že mi rozhodně nešlo o
hodnocení práce pracovníků kulturního střediska, ale jestli to tak bylo pochopeno, nechť
příslušní pracovníci přijmou moji omluvu. Jde tu totiž o mnohem více. Kostelík je naším
dědictvím, které je tu již od dvanáctého století. Je to kamenná stavba datující se do rané
gotiky a každá taková stavba má své potřeby. Z hlediska své profese stavaře přicházím
s historickými objekty do kontaktu velmi často. Pro každý takový objekt je nejdůležitější věcí
větrání. To už velmi dobře věděli naši předkové a větrání staveb bylo pro ně alfou a omegou.
Každý středověký objekt měl důmyslný systém větracích kanálů ve zdivu, který byl však
v pozdějších etapách, zejména v té poslední, většinou porušen nebo zasypán sutí. Chtěl bych
trochu odbočit a uvést příklad znalostí starých stavitelů. Při rekonstrukci románského kostela
ve Svojšíně byly pracovištěm vysoké školy technologické provedeny rozbory původních malt.
Jako nejlepší vyšly ty nejstarší malty románské, které se, mimochodem, zachovaly dodnes. O
něco méně kvalitní jsou malty gotické a nejmladší barokní jsou kvalitativně nejhorší. Abych
se ale vrátil k tématu kostelíku v Plané. Při poslední opravě byla dokonale opravena a
uzavřena gotická okna, provedeny bytelné dveře. Tím byla ale stavba dokonale uzavřena. Je
zde vybudován větrací kanálek, ten ale nedostačuje. Každá taková stavba dříve žila, to
znamená, že pravidelně někdo otevřel dveře. Když stavba nežila, byla většinou okna rozbitá a
dveře chyběly, takže i tak bylo zajištěno větrání. Je paradoxem, že pro tyto objekty je lepší ten
stav, kdy jsou rozbitá okna a střechou profukuje, než když je uzavřen. V devadesátých letech
byla odkryta a restaurována gotická freska, z historického hlediska patrně to nejvzácnější, co
v Plané máme. Po celá staletí byla ukryta pod nánosy dalších omítek, ale v relativně dobrých
podmínkách. My jsme ji nyní obnovili, zároveň však do ní pouštíme plíseň, takže jí hrozí
zkáza. Při poslední stavební úpravě byl proveden ještě jeden nešťastný zásah. Tím je
betonový chodníček s kamennými valounky kolem celého kostelíku. Tento chodníček
zabraňuje odchodu vlhkosti ze spodní části stavby a vlhkost prostupuje do stěn. Navíc plně
nezabezpečuje odvod dešťové vody z okapů a ta se dostává do zdiva. Když jsem u těch
okapů, chci upozornit na to, že jakýsi dobrák odnesl měděnou okapní rouru ze zadní části
kostela, takže dešťová voda teče po zdi. Od prosince chodím kolem kostelíku a pohlížím na
dveře s nadějí, že je někdo snad alespoň na chvíli otevřel a udělal průvan. Bohužel, dveře
otevřené jsem neviděl ani jednou.
Jsem přesvědčen o tom, že naše potomky bude více zajímat, v jakém stavu jsme jim
tuto stavbu zanechali, než to, že jsme v kostelíku uspořádali 30 koncertů, 3 výstavy a jednu
svatbu.

M.Antropius

(Pozn.redakce:Článek byl připraven pro květnové vydání, ale pro nedostatek místa
nebyl otištěn. Mezitím byla do dveří kostela instalována vchodová mříž, která by měla zajistit
stálé větrání objektu od jara do podzimu).

Planá a kino
Povídání druhé aneb vedoucí přicházejí a odcházejí
Odchodem pana Zdvořáka z kina skončila doba výrazné osobnosti a vedoucím se stal
pečlivý úředník z Komunálních služeb pan Rudolf Dorazil. Dokonalý účetní a navíc krásnej
chlap. Kino tak získalo elegantního muže, po kterém se mnohé ženy ohlížely. Některé
dokonce častěji navštěvovaly filmová představení. Ovšem k zármutku všech se upnul na
jednu jedinou ženu a společně se odstěhovali do Mohelnice na Šumpersku. Podle pramenů
z matriky jsem zjistil, že právě tam, necelé tři měsíce před koncem století, zemřel v 77 letech.
Po dokonalém úředníkovi nastoupil do kina Antonín Zadák, dokonalý organizátor,
který bydlel na náměstí v domě, kde je dnes hospoda U URBANA. Pamatuji si, že tehdy se
vnesl do kina absolutní pořádek, vše mělo své místo a svůj řád. Plánovalo se a plány se plnily.
Opět hezké období a hezké vzpomínání. Kdyby se pan Zadák dožil letošního roku, bylo by
mu 105 let.
Ještě o osm let více by bylo dalšímu vedoucímu, kterým byl pan Karel Ježil. My jsme
ho už znali pouze jako starého pána, který denně vysedával ve své hospůdce u pana Kaňáka.
Když nastoupil do kina, tak často vyprávěl o tom, jak sloužil na hranicích u Finanční stráže.
Usmívali jsme se. Vše nám připadalo neuvěřitelně neskutečné. Když se dnes dívám na mladé
lidi kolem sebe, tak jsem přesvědčen, že i naše vyprávění jim musí připadat naivní a směšná.
Aby se i jim zdála jejich doba pravdivou, tak to se musí zestárnout. Lepší je ovšem zůstat
mladým a nevěřit „starcům“. Pan Ježil vydržel nejdéle sedět ve své hospůdce. Naopak
nevydržel dlouho v sále na služebním sedadle. Většinou pomalu prošel sálem, když se už
promítalo. Usadil se na své sedadlo, chvíli se vrtěl, potom začal kašlat, pomalu vstal a odešel
na kontrolu do kabiny. Tehdy se muselo vyjít ven ze sálu a kolem kotelny vystoupat po
kovovém schodišti před kabinu promítačů. Silný kašel a vůně tabáku každého promítače
upozornila, že kontrola je tady. Jeho kancelář byla plná cigaretového kouře, papírů a na
psacím stole nezbytný popelník plný nedokouřených cigaret. Když se mu zdálo, že už byl
v kině dost dlouho, tak se šouravým krokem odebral opět na „jedno“ pivo. Program i papíry
měl v dokonalém pořádku. Byl to prostě FINANC. Jednu funkci ale nikomu nesvěřil.
Pravidelně procházel vyprodaný sál s malou pumpičkou, ve které byl rozpuštěný osvěžovač
vzduchu, který rozstřikoval nad hlavy diváků.
Dnešní vzpomínku bych zakončil malým povzdechnutím – jak rádi bychom
osvěžovali vzduch ve vyprodaném sále kina. A to bylo o 100 míst více, než je jich v dnešním
sále.
Jiří Kalaš

Oznámení
ZŠ v Plané, Na Valech má ještě volná místa na letní tábor „Mezinárodní setkání“
v termínu od 13.8.2005 do 20.8.2005. Sejdou se zde české a německé děti, je připravena
bohatá nabídka aktivit.Bližší informace u pí ředitelky Basákové na telefonu 736 648059.

Upevňování přátelských vztahů
Ve čtvrtek 21.6. 2005 podnikly děti ze ZŠ Na Valech a ze školy v Mähringu další
společný výlet, tentokrát na našem území. Skupina 24 žáků z Mähringu a 19 žáků z naší školy
vyrazila na hrad Loket. Děti upoutal pěkný česko-německý výklad o historii hradu s mnoha
historkami, prohlédly si krásně zrekonstruované interiéry hradu, nádvoří a historickou věznici.
Při zpáteční cestě jsme se zastavili v Mariánských Lázních, kde jsme si prošli trasu od
Lesního pramene Geoparkem ke zpívající fontáně. Po celý den překrásného a poučného
výletu se snažily děti z Mähringu a děti naší školy společně komunikovat a na závěr
stráveného dne si mezi sebou předaly adresy a čísla svých telefonů.
M.Brunová, uč.1stupně

ZŠ Planá informuje:
Setkání žáků partnerských škol
Letošní Den dětí oslavili 3. června žáci 4. a 5. tříd naší školy spolu s žáky 4. tříd
partnerské školy z německého Krummennaabu.
Pro padesátku německých školáků připravily naše děti tři centra činností: sportovní
vyžití, keramickou a výtvarnou dílnu. Nejkrásnější bylo pozorovat překonávání jazykové
bariéry. Když nestačila slovní zásoba německých a anglických výrazů, přišly na řadu ruce a
nohy, ale všichni se domluvili. Při závěrečném rozloučení darovaly naše děti na památku
svým přátelům keramické medaile z dílny p. Predkové a Šlapákové a veselá trička z dílny p.
Vivodíkové.
Žáci naší školy jsou zase pozváni již v září na návštěvu do Krummennaabu.
Také 2. stupeň si našel svoji partnerskou německou školu s cílem prohlubovat své
jazykové dovednosti formou podobných přátelských setkání. Na úterý 21. června si starší žáci
pozvali na sportovní olympiádu asi 40 kamarádů se své partnerské školy, tentokrát ze
vzdálenějšího Bogenu. V parném dopoledni poměřili své sportovní schopnosti i své jazykové
znalosti. Nebylo důležité, kdo vyhrál, ale kdo se alespoň trošku domluvil, neboť vzájemné
porozumění v rámci Evropy se stává postupně nezbytností.
Všem pedagogickým i provozním zaměstnancům školy, kteří se podíleli na zdárném
průběhu těchto organizačně náročných akcí, touto cestou děkujeme.
Atletické závody v Griesbachu
V úterý 14.6. 2005 se někteří žáci 2. – 7. ročníků naší školy zúčastnili již tradičních
atletických závodů v německém Griesbachu.
Konkurence byla opravdu velká (5 škol) a o to větší bylo překvapení při vyhlašování
vítězů. Naši atleti získali celkem 20 medailí, z toho 8 zlatých.
Žáci se projevili nejen jako zdatní sportovci, ale i zodpovědní, spolehliví, samostatní a
velmi bojovní mladí lidé, na které může být naše škola pyšná.
Poděkování patří i některým rodičům, kteří si udělali volno a přijeli dětem
fandit.Všem tedy patří pochvala a dík.
Fotografie ze závodů je možné vidět na našich webových stránkách.
Organizace školního roku 2005/2006
nástup do školy:

čtvrtek 1. září 2005

podzimní prázdniny:

26. a 27. října 2005 (středa, čtvrtek)

vánoční prázdniny:
(neděle)

23. prosince 2005 (pátek) – 1.ledna 2006

pololetní prázdniny:
jarní prázdniny:
velikonoční prázdniny:

3. února 2006 (pátek)
6. – 12. února 2006 (okres Tachov)
13. – 14. dubna 2006 (čtvrtek, pátek)

konec školního roku:

30. června 2006 (pátek)

Všem dětem přejeme hezké a bezpečné prožití prázdnin, rodičům i zaměstnancům
školy načerpání sil do nového školního roku.
Německý jazyk . konverzační kurz s rodilým mluvčím - termín 25.-31.7.2005
Tel : 732 102 87, www : mlkurzy.cz

Jiný svět - jiný mrav
Počátkem 18. století nebyl svět bohužel mravnější než jindy. Když listujeme archivem
panství Planá, nalezneme mnohé otřesné případy.
Pomátl se. Jakýsi bláznivý mladík z plánské Hutě ubil svoji švagrovou k smrti a
malého pasáčka pěstí tak zřídil, že chlapec zemřel čtvrtého dne. Ale ani vrah nepřežil. Zemřel
desátého dne po uvěznění v Plané, prý „z vnitřního spalujícího ohně“. Nebylo to však
svědomí, které ho uhlodalo, ale pekelné týrání inkvizicí, která v těch dobách řádila nelidským
způsobem.
Popravy žen. Dne 5. října 1726 byla jedna žena, která patřila ke zlodějské bandě ve
Světcích, dopravena do Plané a za velké sešlosti lidu sťata. Její tři děti byly dány do
plánského špitálu. Stětím hlavy skončila v roce 1733 také jedna žena ze Svatého Kříže
(Chodský Újezd), která zabila vlastní narozené dítě.
Drobnější tresty v Plané. Ženská, která na hejtmanově poli kradla pšenici, byla na
výstrahu všem vedena drábem přes náměstí za víření bubnů a s posměšnou slámou okolo
krku. Zdejší varhaník, který přivedl tři spanilé panny do jiného stavu, a jeden manžel, který
odmítal bydlet se svou ženou, byli za trest odvedeni do Prahy jako rekruti. Vojenská služba
byla tehdy doživotní. Teprve 4. května 1802 došlo k zrušení „doživotí“ a zavedeny tzv.
kapitulace. To byly nestejné počty let pro různá vojska, například pěchota a vozatajstvo
sloužilo 12 let, dělostřelci a ženisté dokonce 14 let. Zanedlouho však nejvyšším rozhodnutím
císaře z 11. června 1811 byla vyhlášena vojenská služba na 14 let pro všechny. Teprve
císařským patentem ze 14. února1845 byla vojenská služba zkrácena na pouhých osm let! To
bylo radosti!

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 (u Mar. Lázní)
Tel : 374 798 268, 374 798 348, 776 798 268, 374 798 437

Inzerát
Kosmetické a nehtové studio J. Císařová
Od července 2005 na nové adrese a s novou službou - PEDIKÚRA
Planá, nám. Svobody 817, 1. poschodí (dům s lékárnou Pod věží v centru nám.)
Po předložení tohoto inzerátu sleva z ceny služby (kosmetika, manikúra, nehtová
modeláž) do 350 Kč ve výši 10 % z ceny, od 351 Kč ve výši 15 %.
Telefon - informace, objednávky 602 115 810

Inzerát
Rádi Vás přivítáme v nově otevřeném KOVOŠROTĚ na Karlíně, areál firmy IGRO
Provozní doba :
ÚT

8.30 - 18.00

ST - PÁ

8.30 - 16.00

SO

8.30 - 12.00

Ceny max. : Fe 2,10 Kč, Cu 72 Kč, Al - 38 Kč
Tel : 604 239 937

Inzerát
- kombinace výhod úvěru ze stavebního spoření a hypotéky
- nižší požadavky na vaše příjmy
- snížené úrokové sazby překlenovacího úvěru

- bez nutnosti počátečního vkladu i bez předchozího spoření
- prodloužení doby splatnosti až na 25 let
- mimořádné vklady bez sankcí
- zdarma vám vypracujeme individuální finanční plán

Možno využít na koupi stavebního pozemku v Plané a následnou stavbu rodinného
domu.
Renovační program - umožňuje členům bytových družstev nebo společenství vlastníků spořit do
fondu oprav a získat výhodný úvěr na opravy společných částí domu (fasáda, střecha, okna)
- u úvěrů do celkové výše 5 mil. Kč a 70 tis. na jeden byt není třeba zástava nemovitosti, bez
prokazování příjmů účastníků, dokladování hospodaření společenství, bez nutnosti počátečního vkladu

Kontakt: Planá, p. Froňková, tel.: 603 355 145
Mariánské Lázně (býv. ČSAD u Chebské křižovatky),
Hlavní 267, tel.: 354 626 571

-------------------------------------------------------------------Pro naše klienty hledáme na prodej nemovitosti
v Plané, Mariánských Lázních, Stříbře, Tachově
a okolí (byty, rodinné domy, chaty).
Informace Realitní kancelář Šlajch,
Po telefonické dohodě zasílám inzertní článek.

Inzerát
„22“
se mezi odborníky říká dálkovému elektrickému vedení o napětí 22 kilovoltů.
Dvaadvacítka je ale především herna a bar v Plané, kde je napětí ze hry ještě vyšší a
provoz trvale bez poruch !!!
------------------Znáte snad jinou hernu s americkou ruletou, která Vám vedle vysokých výher nabídne
i dokonalé a přitom levné občerstvení po 24 hodin ?
nám. Svobody 22, Planá,
Ruleta Bar-Pension 22
www.plana22.com, 777655706, naproti kinu

Inzerát
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
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
Prodám stavební parcelu v Nahém Újezdci, 1 292 m2, elektřina a plyn zabudovány.
Cena dohodou. Volat pouze o víkendech na tel.č. 737 087235.

Inzerát
Marta Doubková – záclony, bytový textil, čistírna oděvů, čistírna peří, punčochové
zboží. Rozšířeno o prodej výrobků QUELLE.

Inzerát
Zajímavý a převratný stavební systém, který supluje bytovou politiku státu, nabízí lidem nové možnosti
jak získat bydlení seznamuje v článku pod názvem:

Stavět můžete i jinak.
Stavební systém nové
kvalitnější a levnější bydlení.

generace -

podstatně

Na našem trhu se před nedávnem objevil stavební systém nové
generace, který dosud znali jen zahraniční stavitelé.Velice rychle se
prosazuje také v České republice, protože je levný, kvalitní, ekologický,
nenasákavý, pevný, odolný, lehký…….Realizovat výstavbu jakýchkoliv
průmyslových objektů, bytových domů, hotelových či sportovních
komplexů z tohoto systému, není žádný experiment. Např. ve Francii, která
je známa jako světová špička ve stavebnictví, se takto staví již více než 50
let a 84% realizovaných staveb je zde stavěno tímto systémem. Také v naší
republice již stojí řada průmyslových staveb postavených tímto systémem,
k nejznámějším patří nová multifunkční sportovní hala Sazka Aréna, která
byla před nedávnem slavnostně otevřena. Tyto stavby jsou velmi kvalitní,
bezúdržbové a vynikají tím, že mají výbornou ochranu proti hluku a
zároveň jsou nízkoenergetické. Za všechno mluví fakt, že jde o stavební
etalon evropské unie.
Stavba z tohoto systému je velmi jednoduchá, vzhledem k tomu, že stavební prvky jsou velmi lehké,
levné a pevné i rychlost stavby postupuje přímo závratným tempem.
Další velkou výhodou je, že tato stavba nemá technologické prodlevy. Také není třeba nechávat stavbu
vymrznout, jedná se o stavbu téměř suchou, ačkoliv se jako pojivo používá beton. Stavba je tudíž připravena k
okamžitému provozu.
V případě výstavby rodinných domků, bytových domů, administrativních budov, hotelů apod., je velmi
důležitým aspektem energetická úspornost. Stavby vynikají tepelně-izolačními vlastnostmi ( R = 5 – 8 ) a
několikaletou praxí jsou potvrzeny vysoké úspory při vytápění.

Budovy postavené tímto stavebním
systémem mají velmi příjemné klima a tím
dokonale splňují představy o moderním,
úsporném a pohodlném provozování staveb.
Variabilita
tohoto
systému
je
takřka
nevyčerpatelná a umožňuje výstavbu podle
Vašich individuálních požadavků a představ.
Požadavkem každého investora je
ušetřit co nejvíce prostředků ve fázi vlastní
realizace stavby a následně při jejím provozu.
Nyní máte jedinečnou šanci vyřešit vlastní
bydlení a dosáhnout značných úspor při užívání
domu. Rádi Vám pomůžeme řešit veškeré
záležitosti se stavební problematikou. Těšíme se
na kontakt s Vámi.
Nabízíme kompletní servis zájemcům o stavbu včetně financování bydlení. U nás najdete kvalitní zděný
dům do 1milionu Kč !!!

www.ada-s.cz, info@ada-s.cz,
tel.: 775779901-4, fax: 776 300 763; tel: 377 262 911 linka 120
ADA-SPS s.r.o.
V Malé Doubravce 27
312 78 Plzeň

Stavební systém nové generace
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