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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

jako starostka se často setkávám s tím, že
naši občané se na mne obracejí s žádostmi,
nebo i stížnostmi, které se mnou chtějí řešit,
a u spousty problémů se bohužel dostaneme
k tomu, že nepatří do kompetencí starostky,
a dokonce ani do kompetence dalších samosprávných orgánů (rada, zastupitelstvo).
Uvědomuji si, že pro občana je asi někdy příliš složité zorientovat se mezi kompetencemi
státní správy a samosprávy (zvláště sídlí‑li ve
stejné budově). Také pro mě je často složité
vyrovnat se s touto často bezmocnou situací a ráda bych se vám to pokusila ozřejmit
v několika faktech.
Podíváme‑li se do historie, zjistíme, že obce
až do roku 1990 neměly své vlastní orgány
a nespravovaly se samy, ale byly spravovány
státem. V současné době obec pečuje o rozvoj
svého území v rámci tzv. samosprávy (samostatná působnost obce), a to prostřednictvím

orgánů, jako je rada a zastupitelstvo, tedy
orgánů, které jsou závislé na vůli občanů,
vyjádřené ve volbách.
Ve stejné budově (myšleno na radnici) pracují
rovněž úředníci, kteří vykonávají státní správu
(přenesená působnost obce). Do této oblasti
patří například stavební úřad, matrika, životní
prostředí apod. Tito úředníci jsou zaměstnanci
městského úřadu a ve své činnosti se nezodpovídají vedení města, ale zodpovídají se státu.
Domněnka, že volení zástupci, myšleno starosta a místostarosta, mohou ovlivňovat chod
jednotlivých odborů, je mylná. Nemohou
zasahovat do výkonu této státní správy. Každý
odbor má svého vedoucího pracovníka, který
má nejen určité pravomoci, ale také svou zodpovědnost. Za kvalitu výkonu této působnosti
vůči veřejnosti odpovídá stát.
Rozlišení obou těchto funkcí je velice důležité, ať už jde o zákony, právní předpisy, sys-

tém kontroly, nebo možnost občanů zapojit se.
Převedeno do praxe to například znamená, že
chce‑li občan zrealizovat novou stavbu, nebo
i rekonstrukci, musí získat stavební povolení.
K němu potřebuje projekt schválený orgány
státní správy. Jedná‑li se třeba o stavbu
v památkové zóně, je potřeba souhlas orgánů
památkové péče (ORP Tachov). Pokud chce
realizovat projekt, který by mohl mít vliv na
životní prostředí, potřebuje kladné stanovisko
odboru životního prostředí. Město Planá,
pokud staví nebo rekonstruuje, se nachází
v úplně stejné situaci jako občan.
V poslední době jsou v našem městě nejvíce
diskutované dva projekty. Jedním je rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů (investor
město) a projekt na termální depolymerizaci
plastů v Kyjovské ulici (soukromý investor).
Na obou těchto projektech jde dobře ilustrovat, kde končí možnosti samosprávy o těchto
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věcech rozhodovat.
V současné době je dokončena studie na
rekonstrukci ulice Dukelských hrdinů. Již od
samotného začátku, kdy vznikl vítězný architektonický návrh, je pro tento projekt vydané
takzvané závazné stanovisko „památkářů“
a projektant se musí tohoto zadání držet. Toto
závazné stanovisko například určí materiály
povrchů, zeleň (druh a rozsah) apod. Dokonce
i přesto, že je původní požadavek dodržen,
přichází při odevzdání studie další požadavky.
Město jako investor má projekt prošlý architektonickou soutěží, se změnami nesouhlasí,
vysvětluje, argumentuje, a přesto se dostává
do situace, kdy toto také nemůže ovlivnit.
Jediné, co bude v budoucnu zastupitelstvo
v této věci moci rozhodnout, je, zda bude
danou rekonstrukci realizovat (za podmínek
určených orgány státní správy), či nikoli.
Ohledně projektu soukromého subjektu na
termální depolymerizaci plastů neexistuje
zatím žádné povolovací rozhodnutí. Investor
začal jednat s orgánem územního plánování
v Tachově, zda je v dané lokalitě realizace
takové stavby možná, a jak je mi známo,
dostal vyjádření, že je v souladu s územním
plánem Plané za dodržení přesných podmínek (např. provoz nezhorší kvalitu prostředí
mimo areál – hlučnost, prašnost, vibrace,
zápach apod.). Rada obdržela oznámení od
Ministerstva životního prostředí o zahájení
zjišťovacího řízení k tomuto záměru a byla
vyzvána, aby se vyjádřila k nutnosti posoudit záměr podle zákona, jinými slovy, zda si
myslí, že je nezbytné zpracovat tzv. EIU –
vliv záměru na životní prostředí. Rada samozřejmě požadovala záměr posoudit podle
zákona (tedy EIU) s tím, aby při posuzování
byl důraz kladen na vstupní surovinu, emise
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a srovnání hodnot všech parametrů vůči současné situaci v dané lokalitě. Pokud orgány
státní správy rozhodnou o nutnosti posouzení dle zákona (EIE), budeme opět vyzváni
k vyjádření. Nikdy však žádný orgán samosprávy (rada, zastupitelstvo) našeho města
nemůže tento záměr povolovat.
Vždy se snažím v rámci svých kompetencí
hledat vhodná řešení, diskutovat se zúčastněnými, vysvětlovat. Naše legislativa bohužel obcím ve spoustě věcech svazuje ruce
a jinde je přetěžuje nadměrnou administrativou. Přesto věřím, že práce pro obec
má smysl, a vážím si toho, že ji mohu vykonávat, a těší mě, když se věci daří realizovat k obecné spokojenosti.
Martina Němečková

Úřední hodiny
Městského úřadu Planá
V případě nutného osobního jednání:
Pondělí

7:00–17:00

Úterý

7:00–15:30

Středa

7:00–17:00

Čtvrtek

7:00–14:00

Pátek

7:00–14:00

S ohledem na ochranu obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
covid-19, způsobené novým koronavirem,
SARS‑CoV-2, se jednoznačně upřednostňuje písemný, elektronický či telefonický
kontakt:
Podatelna, telefonní ústředna: 374 752 911
E‑mail: podatelna@muplana.cz

Náš tip na „Výlet s příběhem“
NÁPAD: Již druhý měsíc se všichni snažíme přizpůsobit svoji práci, svůj volný čas,
své koníčky, zkrátka svůj život, situaci, ve
které jsme se ocitli v souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru. Asi mnozí z nás
více než jindy vyrážejí mimo města, sportoviště a nákupní centra. Příroda, kde jsme
sami pouze se svými blízkými, bez roušky
a bez obav, nám poskytuje své útočiště
nyní mnohem častěji než obvykle. Příroda
je pro nás tak důležitá, a přesto si jí stále
dostatečně nepovažujeme, nehýčkáme si ji.
A také proto se spolek KOS ve spolupráci
s firmou EKODEPON, s. r. o. rozhodl tento
„zvláštní“ čas věnovat právě přírodě, okolí
Plané, našemu regionu.
PŘÍBĚH: Mnozí z nás vyrážejí na výlety
do míst, kde to mají rádi, a mnozí již zcela
samozřejmě na výletě sbírají odpadky po
těch, kteří přírodu jen konzumují a chovají
se k ní arogantně. Chcete‑li se k nám přidat,
máme pro vás sběrné pytle, které je možné
vyzvednout u členů spolku KOS. Ty pak vezmete s sebou na výlet a poté nám je naplněné
v dohodnutý termín předáte nebo nám sdělíte
místo, kde je máme vyzvednout, a my je pak
dovezeme k likvidaci.

MAPA: Pro přehled vytváříme mapu
„Výletů s příběhem“, na které podle vámi
udané polohy a souřadnic označujeme místa,
kde jsme již naší přírodě „ulehčili“. Rádi
bychom s vaší pomocí naplnili do konce
května co nejvíce pytlů. Pro ty z vás, kteří
se aktivně zapojí, a především pro dětské
sběrače máme malý dárek od firmy Salzburg
Schokolade CZ s.r.o. za každý naplněný odevzdaný pytel.
KONTAKTY: Chcete‑li se k nám přidat,
kontaktujte nás na tel. 602 414 420 nebo
721 380 408.
Pytle můžete vyzvedávat u členů spolku:
p. Borůvka – Autodíly Vilímová, Na sádkách
/ p. Nutil – městský úřad, 1. p. / MUDr. Křístková – poliklinika, ordinace v 1. p.
Dále v Lékárně Pod věží na náměstí, v bylinkářství Bonka nebo po dohodě na uvedených
telefonních číslech je doručíme přímo k vám.
Pytle naplněné odpadky nám pak můžete
každý den přinést mezi 16:00 a 17:00 hod.
do sídla spolku KOS (Dukelských hrdinů 102
v Plané) a my již zajistíme jejich likvidaci.
Těšíme se na vaše „Výlety s příběhem“.
Blanka Borůvková,
předsedkyně spolku KOS

Vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané, milí obyvatelé Plané,
v současnosti zažíváme situaci, se kterou jsme se
nikdo z nás ještě nesetkal. Zaútočil na nás neviditelný nepřítel v podobě viru, se kterým se sice
většina populace umí poprat, ale je vysoce nebezpečný pro naše seniory a chronicky nemocné
lidi. Právě proto bylo od počátku pandemie
nejdůležitější před ní ochránit domovy seniorů,
nejrůznější sociální ústavy, a hlavně nemocnice.
Ještě stále nemůžeme říct, že jsme vyhráli, ale
prozatím jsme díky režimovým opatřením, zásobám ochranných pomůcek, a zejména perfektní
prací zdravotníků, ošetřovatelů a ostatních složek
státu zničujícímu ataku této zákeřné nemoci na
nejohroženější skupinu obyvatel v našem kraji
zabránili. A to je dobrá zpráva pro nás všechny.
Koronavirová krize ukázala, jací jsme.
V naprosté většině případů jsme ukáznění
a navzájem si pomáháme. To platí i pro vás,
občany Plané. Jako příklad mohu uvést Střední
školu živnostenskou, která pod vedením svého
ředitele Josefa Máry v podstatě okamžitě začala
šít roušky pro všechny. Za tento přístup vám
všem z celého srdce děkuji.
Věřím, že nyní už vidíme světlo na konci
tunelu. Ačkoli pořád máme v České republice
oblasti, kde je evidována nákaza ve vyšší míře,
na naprosté většině území dochází k jejímu
útlumu. Proto jsem přesvědčen, že je nutné
se co nejdříve vrátit k běžnému pracovnímu
životu. K tomu ale dodávám: Neplatí to pro
život v ústavech, které jsem zmiňoval. Zde
budeme muset být i nadále opatrní. Rovněž se
budeme muset naučit různá území diferencovat. Například na Domažlicku máme bezmála
60 % nakažených z celého Plzeňského kraje,
není proto namístě uvolňovat přísnější hygienická opatření například v tomto okrese.
Říká se, že i špatné věci jsou pro něco dobré.
Nevím, jestli lze tuto lidovou moudrost uplatnit
i v případě, kdy umírají lidé, ale já si vždy říkám,
že je dobré se ze špatných událostí alespoň poučit. Ukazuje se, že nejlépe zvládají pandemickou
krizi státy, které byly v minulosti již nějakou
infekcí postiženy. Typickým příkladem jsou Jižní
Korea nebo Tchaj‑wan. My se nyní můžeme
rovněž obrovsky poučit. Nikdy v budoucnu se
nám už nesmí stát, že nás podobná pandemie
překvapí bez ochranných pomůcek a nepřipravené. Budeme již vědět od počátku, jak si počínat. Rovněž musíme podpořit domácí výrobce
nezbytného zdravotnického vybavení tak, abychom se mohli těmi nejcitlivějšími komoditami,
jako jsou respirátory, ochranné masky nebo
ochranné oděvy, pokud možno v delším období,
sami zásobit a byli tak soběstační.
Planá je krásné město, které vzkvétá, a můžete
být na něj právem hrdi. Až bude po všem, tak
se těším na setkání s vámi v KINĚNEKINĚ
či při jiné příležitosti. Zatím vytrvejte, vedete
si skvěle! Ještě chvíli to musíme vydržet.
Na závěr bych ještě jednou chtěl poděkovat
všem zdravotníkům, ošetřovatelům, hasičům,
těm tisícům domácích rouškových švadlenek
a všem ostatním, kteří vytrvale pomáhají.
Věřím, že se už brzy potkáme v lepších časech.
Josef Bernard, hejtman PK
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Dobrovolní hasiči v době koronaviru
Současná situace, která v souvislosti s rozsáhlou pandemií a šířením koronaviru postihla
nejenom Českou republiku, ale i celou
Evropu, zasáhla všechny skupiny obyvatelstva bez výjimky věku nebo územní příslušnosti. Dobrovolní hasiči z celé ČR se zapojují
do potřebné pomoci, ostatně jak už to dělají
ve své historii celá tři století.
Jednotka dobrovolných hasičů v Plané po
vyhlášení mimořádných opatření ministerstvem zdravotnictví dne 10. 3. reagovala na
vzniklou situaci ihned.
S řešením respirátorů a roušek pro prvopočátek zásahu neměla jednotka problém, neboť
tyto prostředky má vždy v záloze. Další doplňování těchto prostředků bylo cestou HZS
a další aktivitou členů jednotky SDH a cestou starostky spolku SDH p. Hanky Kolářové
a dalších členů, to byl úkol číslo jedna.
Práce dobrovolných hasičů našeho města
tak nemusela být omezena. Byli jsme všude
tam, kde nás bylo třeba. To ukazuje i počet
výjezdů dobrovolné jednotky našeho města,
od začátku letošního roku jsme zasahovali
u 54 událostí.
Vyjížděli jsme k dopravním nehodám, transportu pacientů, požáru lesa, pomáhali jsme
zdravotníkům i starším spoluobčanům. Postřikujeme dezinfekčním roztokem veřejná místa
v Plané. Zaměřujeme se na zábradlí, odpadní
nádoby, bankomaty, lavičky a další předměty,
se kterými přijde do styku větší množství
občanů města. Jedenkrát jsme v Plané provedli plošně postřik hlavních komunikací. Pro

některé občany města uvádím, že cisternové
vozidlo Tatra má obsah nádrže 8 200 l vody
a do tohoto množství bylo aplikováno 20 l
chlornanu sodného 5%. Postřik byl proveden
pouze na komunikacích a nedošlo k přímému
zasažení stromů či zeleně.
Jsme plně připraveni pomáhat i nadále se vším,
co bude aktuálně nutné. Jsme tu pro vás, dodržujeme přísná hygienická opatření, vědomi si
toho, že i mezi hasiče se může virus dostat.
V případě onemocnění či karantény bychom
pak nebyli k dispozici pro krizové situace.
Za dobu naší existence jsme zažili řadu složitých období. A vždy jsme je zvládli.
Chci proto využít tohoto prostoru pro poděkování všem dobrovolným hasičům Plané.
Poděkovat za náročnou a odpovědnou činnost
a popřát hodně fyzických i psychických sil.
Opravdu si cením jejich práce.
A to nejsou jen samotné zásahy. Aby byli
dobrovolní hasiči schopni poskytnout kvalitní
pomoc, procházejí všichni členové jednotky
povinně pravidelným školením a výcvikem.
Snaží se vychovávat i své nástupce a reprezentují město na různých soutěžích v požárním sportu.
Vážení spoluobčané, všichni očekáváme
příchod teplejšího počasí s nadějí, že může
zpomalit šíření koronavirové infekce. Teplé
počasí však bude opět násobit další rizika,
a to nejen lesních požárů, proto buďte opatrní.
Přeji všem zdraví a krásné, klidné dny.
Josef Švarcbek, velitel zásahové jednotky
SDH Planá

Pečovatelská služba

Chtěla bych touto cestou velice poděkovat
všem, kteří nám pomáhají v této nelehké době
a myslí na ostatní.
Děkuji paní Majové a Maščákové, Nikodémové, Kubátové, Brůhové, Kořánové, Vokrojové, Gregorové a týmu MŠ Havlíčkova,
Krivdové z Vysočan, panu Šimkovi a dobrovolníkům při Střední škole živnostenské za
ušití roušek. Ty byly průběžně distribuovány
nejen samotným seniorům v domech s pečovatelskou službou, ale také našim uživatelům
v domácnostech. Část posloužila zaměstnancům pečovatelské služby při výkonu pracovních činností.
Děkuji za poskytnutí bezoplachové dezinfekce
na ruce a dezinfekční prostředky. Panu Petru
Koryťákovi z Přimdy děkuji za 3D ochranné
štíty pro zaměstnance a paní Petře Alexové za
podporu zaměstnanců formou přípravků na
posílení imunity.
Naše díky patří také paní Jitce Karpianusové,
která potěšila seniory z domu s pečovatelskou službou ve Smetanově ulici vynikajícím
zákuskem ke kávě a v období před velikonočními svátky jidášky.
Ze srdce děkuji kolegyním za zvládání
každodenní péče o seniory v této nesnadné
době. Cením si Vaší ochoty, laskavosti
a pozitivního přístupu k situaci.
Současně děkuji také všem, kteří se na nás
obrací s nabídkami pomoci. Velice si Vaší
pomoci vážím a věřím, že to společně zvládneme.
Mgr. Simona Peteříková,
vedoucí pečovatelské služby

Příběh jednoho dobrovolníka
Obtížné časy, jako je ten současný, koronavirový, si od nás žádají sáhnout si hlouběji do
našich rezerv, finančních i lidských. O to vzácnější pak je, když se najde někdo, kdo dokáže
nezištně nabídnout pomoc druhým.
Jedním z prvních byl i pan Petr Ansl od nás
z Plané. Jako jeden z prvních se nabídl, že
lidem, kteří si sami nemohou dojít nakoupit,
s ohledem na jejich zdravotní stav a rizika
s tím spojená, ve svém volném čase nákup
obstará. Dvěma seniorům tak zajistil nákup
s předáním u dveří a dalším dvěma nakupuje
již pravidelně hned dvakrát týdně.

Dovoz nákupu dělá samozřejmě zdarma, ale
jak si někteří mohou jeho pomoc vyložit,
dokládá historkou, které se nyní od srdce
směje. Krátce po zveřejnění nabídky jeho
pomoci se mu ozval jeden ze zájemců a pan
Ansl s ním strávil na telefonu téměř tři čtvrtě
hodiny. O dvoustránkový soupis potřebných
i méně potřebných věcí později, včetně nákupu
v lékárně v Tachově, kde telefonující měl
průkazku na slevu, vyšlo najevo, že zájemce
o jeho pomoc předpokládá, že kromě dovozu
pan Ansl nákup i ochotně zaplatí. Tak štědrou nabídku si pan Ansl pochopitelně dovolit

nemůže, ale s úsměvem se poučil a nyní na
začátku každého hovoru vždy nenápadně volajícího upozorní, že se jedná „pouze“ o dobrovolnickou činnost.
Pan Ansl je jedním z několika, kteří v Plané
pomáhají. Dobrovolníků však není nikdy
dost, a pokud byste i vy chtěli nabídnout svou
pomoc, neváhejte se ozvat na e-mail města
Planá podatelna@muplana.cz či nás kontaktovat na našich facebookových stránkách Kultura v Plané.
Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury

4 | ZPRÁVY Z MĚSTA
Aktuálně v nouzovém stavu
• Městská policie – prozatím nemá pravomoc řešit přestupky, které souvisejí
s porušením některých nařízení (například
nenošení roušek), a tak zatím strážníci
stále vysvětlují a domlouvají. Mimochodem jsme prostřednictvím MP rozdali
více než 1 000 ks roušek. Ráda bych
poděkovala živnostenské škole, paní Nguyen Phi Phinh a dalším dobrovolníkům,
kteří je ušili. Ráda bych také požádala ty,
kteří si je pravidelně berou, aby se o ně
řádně starali (vyprali a vyžehlili). Nejedná
se o jednorázové roušky, nezahazují se.
• Mateřská škola – byla pro rodiče dětí, kteří
chodí do práce, otevřena. S postupným
uvolňováním opatření bude přibývat počet
dětí ve školce, ale protože musí být dodržovány snížené počty v jednotlivých třídách,
pokud dojde k jejich naplnění, budou mít
přednost děti zaměstnaných rodičů. Zároveň stále platí, že pokud dítě nechodí do
školky, neplatí školkovné.
• Rada města Planá – rozhodla o odpuštění nájmu z prostor i pozemků všem,
kteří nemohou provozovat živnost a toto
rozhodnutí bude prodlužovat dle délky
doby tohoto zákazu.
• Ochranné prostředky – zpočátku jsme se
museli postarat sami. Nyní již přicházejí
i z krizového štábu. Pro veřejnost jsou nejdůležitější roušky a dezinfekce. Obojí lze
v současné době již koupit nejen na internetu, ale i v prodejnách v Plané.
• Jubilanti – všichni ti, kteří mají v současné
době narozeniny (70 a více), a my jim
nemůžeme osobně přijít popřát, dostávají
do schránek blahopřání a výzvu, aby nás
kontaktovali, kdy jim může MP doručit za
dveře balíček.
• Veřejný prostor – průběžně dochází
k čištění komunikací, chodníků, zastávek,
vchodů od veřejných zařízení, sportovišť
a dětských hřišť.
• Kultura – vzhledem k nařízení v režimu
nouzového stavu je konání kulturních akcí
doposud pozastaveno, uzavřena je také
knihovna. Vstupenky na program do KINANEKINA zůstávají v platnosti a aktuálně
se čeká na přesné instrukce, aby se mohly
dohodnout náhradní termíny. Pokud chcete
přesto vstupenky vrátit, obraťte se přímo na
odbor kultury, tel. 728 488 038.
• Poděkování – ráda bych poděkovala všem
občanům, kteří jsou ohleduplní, dodržují
vládní nařízení, a všem, co pomáhají. Nám
všem pak přeji hodně trpělivosti do dalších
dnů, týdnů i měsíců.
Martina Němečková, starostka

Dvě dámy, které našily
přes tisíc roušek
Setkala jsem se s paní Mayovou a Maščákovou v domě s pečovatelskou službou, protože
mi přišlo skvělé, že se i ony pustily do šití roušek, a mě zajímalo, co právě tyto dvě seniorky
k tomu vedlo.
Kdy jste začaly roušky šít?
P. Májová: Začaly jsme hned na začátku.
Paní vedoucí mě poprosila, zda bych nechtěla
nějaké roušky ušít, že dostaneme od pana ředitele Máry ze SŠŽ nějaký materiál. Začaly jsme
šít a dostaly jsme materiál od paní Svěchotové,
gumičky od paní Frouzové a začaly jsme s paní
Maščákovou ve velkém šít.
Vy jste do dneška, 15. dubna, ušily 1 260
roušek. Komu je dáváte?
P. Májová: Dávaly jsme je paní vedoucí pečovatelské služby, sousedům, tady v penzionu
jsme rozdávaly, rodinám a známým.
Jak paní vedoucí věděla, koho má oslovit?
P. Májová: Já jsem kdysi dělala u pečovatelské služby, a když jsem jim tam pomáhala, tak
jsem občas holkám zašívala oblečení. To je ale
jenom moje hobby. Můj děda v Budapešti byl
krejčí, a tak mám k šití trochu vztah.
Přátelily jste se i předtím?
P. Maščáková: Přátelily. Já bydlím přes chodbu.
P. Májová: Jsme velké kamarádky. Jsme jako
sestry.
P. Maščáková: Jakmile řekla, že bude šít, tak
jsem se jí nabídla, že pomůžu. Já stříhám
a zažehluju záhyby, začišťuji.
P. Májová: To je dobrá práce, protože já můžu
pak jenom šít.
Potkáváte po městě někoho, kdo vaše
roušky nosí?
Obě s úsměvem: Ano, potkáváme. Je to dobrý
pocit.
P. Májová: Je to lidská solidarita a já si myslím, když jsme v takové nouzi, lidi by měli
pomáhat.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury
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Blahopřejeme!
V květnu oslaví 80. narozeniny paní Libuše
Margetínová. Jistě si ji mnoho občanů Plané
pamatuje jako matrikářku na městském úřadě
v Plané. Je až neuvěřitelné, že zde pracovala
přes 35 let, z toho funkci matrikářky vykonávala 28 let.
V březnu 2003 odešla paní Margetínová do
starobního důchodu. K této příležitosti vyšel
v Plánském měsíčníku článek s poděkováním
za její dlouholetou práci, kterou velice milovala. Článek napsala tehdejší tajemnice Městského úřadu Planá paní Michaela Mertlová.
Dovolili jsme si z něj vybrat ty nejzajímavější
a nejdůležitější informace.
„Za 28 let paní matrikářce Margetínové
prošla rukama celá Planá a velká část obyvatel našeho okresu. Měla vždy z první ruky
radostné, ale i smutné události. Do matriky
zapsala neuvěřitelných 17 920 narozených
dětí. Smutnější bylo zapisovat ty, kteří odešli navždy – bylo jich 7 325. Asistovala při
svatbách 1 383 párů (a podle statistik pak
v následujících letech dopisovala možná
u 50 % z nich rozhodnutí o rozvodu). Po roce
1989 nebyla práce matrikářky jednoduchá.
Stále a průběžně se měnily zákony a předpisy,
odrazily se v ní probíhající restituce, vznikla
Česká republika, čeští občané se rodili, ženili
a také umírali v cizině. Díky paní Margetínové na vysoké úrovni pracovala komise pro
občanské záležitosti, dříve SPOZ, která slavnostně vítala do života nové občánky našeho
města a s gratulacemi a drobnými dárky
navštěvovala ty dříve narozené při životních
jubileích.“
My, nynější i bývalí zaměstnanci Městského
úřadu Planá, si velice vážíme, že s námi paní
Libuše Margetínová pracovala a přejeme
jí do dalších let hlavně zdraví a aby měla
jenom radost ze svých čtyř vnoučat, které
tak miluje.
Správní odbor MěÚ Planá

Poděkování
Děkujeme paní Aleně Němečkové za
našití roušek.
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou ve Smetanově ulici

Foto: Petra Tomášková
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Z plánské farnosti
Co je v plánu a mohlo by
se podle možností a omezení
v tomto čase dít:
Pátek 1. 5. – 16:30 hod. – Adorace, mše
sv. a spolčo mládež-stářež.

Nová dětská hřiště
Ke konci března byly nainstalovány nové
herní prvky na těchto třech místech v Plané:
• vnitroblok v Bohušově ulici,
• prostor v Bezejmenné ulici za fotbalovým

hřištěm,
• plocha v Nádražní ulici naproti odbočce
k betonárce.
Pavel Nutil, místostarosta

Neděle: Bohoslužby v pravidelném
pořádku – Planá – 9 hod., Chodský Újezd
– 11 hod., Zadní Chodov – 14 hod.; 3. 5.
– Chodová Planá v 15:30 hod. Zavřené,
nebo otevřené dveře?
Sobota 16. 5. – 17:00 hod. – Svatá Anna
Pátek 5. 6. – 18:00–22:00 hod. –
NOC KOSTELŮ v Plané, Lestkově
a Domaslavi
Sobota 6. 6. – 14:30 hod. – Záhoří
– Chlebomáslové slavnosti
Neděle 7. 6. – 11:00 hod. – Zadní Chodov – poutní mše sv. Nejsvětější Trojice
Jaroslav Šašek, plánský farář

Vzpomínáme…
V prvním dubnovém týdnu zavlála na budově
plánské radnice černá vlajka.
Vyvěšena byla na počest paní Jindřišky Basíkové, která 30. března tragicky zahynula
u přechodu v ulici Dukelských hrdinů.
Paní Basíková řadu let pracovala na radnici
jako uklízečka. Jestli mohu použít vhodné
přirovnání, tvrdím, že byla mistryní svého
oboru – pracovitá, ochotná kdykoliv udělat, co bylo třeba, i nad rámec svého úvazku
a pracovní náplně, svědomitá, diskrétní.
Dobře se starala o svou rodinu, velkou láskou
jí byla její zahrada a také byla vášnivou čtenářkou a pletařkou.
Čest její památce.
Michaela Mertlová

Foto: Petra Tomášková

Z plánských kronik
V tomto měsíci si připomínáme 75. výročí
konce druhé světové války.
Kronikář Alois Lokajíček započal poválečné
zápisy v městské kronice projevem předsedy místní správní komise Josefa Chrumy
předneseným 5. května 1946 na Masarykově
náměstí v Plané:
„Jedno město po druhém bylo obsazováno
spojeneckými armádami. Druhá světová
válka se neodvratně blížila ke konci. Dne
6. května v půl desáté hodině dopolední
dopadly první rány na město. Právě v tu
dobu vjíždí první americký tank na náměstí.
Německé vojsko je shromážděno na náměstí.
V budově nynější Slávie měli své komando.
Četnická kasárna byla ve staré české škole.
Již se vzdávají první vojáci. Za tankem
přijíždí několik jeepů. Američtí vojáci seskakují, vbíhají do domů a hledají zbraně.
Vyhláška vyzývá obyvatelstvo, aby odvedlo

veškeré zbraně, dalekohledy a fotografické
přístroje. Zajatci jsou shromážděni v budově
gymnasia. Velitel posádky se usadil v domě
instalatéra Brauna. U kašny jest postaven
kulomet. Vjíždí několik dalších tanků, dalších dvacet, třicet, čtyřicet jeepů uhání šíleně
chodovoplánskou silnicí a zastavuje na
náměstí. Vojáci seskakují a vnikají do domů.
Ostatní tanky obkličují město. Je stanovena
uzavírací hodina na 19 hodin. Dne 7. května
přijíždí nadporučík zahraniční anglické
armády pan Poláček a dává panu Kožnarovi dokument, kterým ho pověřuje kontrolovat činnost zdejšího německého starosty
a odjíždí do Chebu, aby organizoval další
revoluční národní výbory. Hlásí se několik
Němců z koncentračních táborů a pomáhají
pořádkové službě. Dne 21. května vysílá sem
repatriační komise pana Vlasáka, aby zajistil finanční a hospodářské záležitosti města.

Pan Vlasák jest jmenován komisařem. Dne
23. května přichází Revoluční garda v počtu
dvaceti mužů a dva dny po té první sbor SNB
s poručíkem Stichem jako vrchním velitelem… Počátkem června přichází posádka
v počtu asi 200 mužů s velícím důstojníkem
npr. Burdou, který přejímá soustřeďování
a zajišťování veškerého vojenského materiálu. Přihlašují se partyzáni od Banské
Bystrici, kteří se ukrývali v počtu osmi lidí
ve zdejších lesích a přijímají pořádkovou
službu. Nastupují všichni němečtí úředníci a zřízenci dráhy a opravují trať, která
byla na dvou místech těžce poškozena. Dne
21. května otvírá pan Václav Piš první český
obchod v Plané. Provoz pošty byl zahájen
v budově radnice panem Lindou. Ministerstvo vnitra posílá JUDra Stehlíka, aby utvořil
první okresní správní komisi…“
Michaela Vrzalová, kronikářka
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Adventní zájezd
Připravili jsme pro vás zájezd na první
tanečně‑akrobatický muzikál produkovaný
v České republice. V sobotu 12. prosince pojedeme na muzikál Tarzan do pražského divadla
Hybernia. Dobrodružný literární příběh nejen
o rodině a lásce zpracovaný jako muzikál se
světovými hity Phila Collinse, který vznikl
pro filmové studio Walt Disney a pro Disney
Theatrical Productions na Brodwayi v New
Yorku a stal se jedním z nejúspěšnějších světových muzikálů. Strhující podívaná, na kterou jsme pro vás zajistili vstupenky do třetí
řady, vás zavede do pravé džungle.
Z Plané plánujeme vyjet autobusem
v 9:00 hodin ráno, představení začíná ve
14:00 hodin. V centru předvánoční Prahy,
kde je umístěno divadlo Hybernia, bude čas
na to, užít si svátečně vyzdobenou Prahu,
vánoční trhy, nákupy dárků nebo výstavu
„Frida Kahlo: Její fotografie“, která v tu dobu
bude k vidění v Domě U Kamenného zvonu
na Staroměstském náměstí.
Cena zájezdu zahrnuje vstupenku na muzikál
a dopravu do Prahy a zpět. Zájezd v hodnotě
1 250 Kč si rezervujte na tel. 728 488 038
nebo na e‑mailu kultura@muplana.cz. Počet
vstupenek je omezený.
Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury

Taneční odpoledne
Dne 7. 3. uspořádala plánská organizace Svazu
tělesně postižených v KINĚNEKINĚ pro své
členy taneční odpoledne. Pozváni byli i přátelé z partnerské organizace Selbsthilfegruppe
Behinderte und Nichtbehinderte Tirschenreuth.
K tanci hráli a zpívali pan Josef Havel a jeho
dcera Šárka Stará. O hezké zážitky se postaraly
svým tanečním vystoupením děvčátka ze ZUŠ
Planá pod vedením paní André a dívčí skupina
aerobiku z DDM pod vedením slečny Masnerové. Také tirscheneuthští přijeli se zajímavým
tanečním vystoupením. S ohledem na datum se
jednalo zároveň o oslavu Mezinárodního dne
žen. Každá z přítomných žen tedy obdržela
květinu.
Michaela Vrzalová

Zprávy z knihovny
Stejně jako infocentrum je i knihovna po
dobu mimořádných opatření uzavřena pro
veřejnost. Otevřeme, hned jak to bude
možné. Zatím jsme pro vás připravili
službu „bezkontaktní výpůjčky“. Je možné
i vracení knih, které máte doma. Čtenáři se
ovšem nemusejí bát, neboť všechny vrácené
knihy projdou karanténou a ošetřením dezinfekčním prostředkem. Jinak ale ostatní
práce v knihovně pokračuje. Uklízíme půjčovny, třídíme staré časopisy, odepisujeme
poškozené a zastaralé knihy, nakupujeme a
zpracováváme nové. Hlavně se ale těšíme
na vás – čtenáře.
Ivana Vasuková, knihovnice
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Naše umělecká sbírka
Nacházíme se ve zvláštním období, kdy jsme
museli omezit většinu svých aktivit – pracovních i relaxačních. Kultura patří k těm nejvíce
paralyzovaným, protože zákaz shromažďování
se jí přímo dotýká.
V Galerii ve věži byly pro letošní rok připraveny tři výstavy. Ta první z nich již musela
bohužel být kvůli koronavirové pandemii zrušena. Protože doufáme, že brzy nastane avizované částečné uvolnění ve shromažďování,
rozhodli jsme se prozatím připravit výstavu ze
Sbírky moderního umění města Planá.
Když město Planá před 26 lety zakládalo ve
zrekonstruované zvonici u kostela Nanebevzetí Panny Marie novou „Galerii ve věži“,
panovala na výtvarné scéně ještě euforie po
„listopadové“ radosti z možnosti představit
veřejnosti umělecká díla. Nebylo pak proto příliš těžké požádat vystavující umělce, aby věnovali městu některé ze svých vystavených děl,
přičemž mnozí rádi věnovali i několik prací.
Město tak postupně získalo zajímavou uměleckou sbírku děl českých malířů a sochařů, pro
kterou se nyní hledá vhodný výstavní prostor
již s konkrétní specifikací. Někdo si může klást

otázku, jaký význam má tato umělecká sbírka.
Tady je potřeba připomenout, že sbírka vznikla
z darovaných děl, která měla v té době mnohdy
již značnou hodnotu, a u řady děl jejich cena již
několikanásobně vzrostla. Tento fakt zde uvádíme hlavně pro to, aby byla patrná hodnota
a význam této umělecké sbírky.
Věříme, že vystavení části sbírky (opravdu jen
části, protože klimatické podmínky ve věži nám
nedovolí vystavit zejména práce na papíře) přiláká do Galerie ve věži od 25. května nejen
návštěvníky z Plané. Naše galerie je klidné
a tiché místo, kde je možné bez obav dodržet
všechna současná vládní nařízení, takže i ti nejbázlivější se nemusí obávat ji navštívit. A protože
od 8. června se budou moci konat kulturní akce
s účastí do 50 osob, plánujeme na 12. června
komentovanou prohlídku výstavy, pro kterou
se nám podařilo získat paní Alenu Mrovcovou,
zakladatelku Galerie ve věži a iniciátorku vzniku
Sbírky moderního umění města Planá.
Doufáme, že nejbližší vývoj koronavirové pandemie nám realizaci výstavy NAŠE SBÍRKA
nepřekazí.
Dušan Kokaisl, kurátor
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Distanční výuka
Již od 11. března jsou školy v celé ČR zavřeny.
Výjimkou je pouze předškolní vzdělávání.
Ostatní stupně školství, tj. základní, střední
i vysoké, fungují formou distanční výuky. Žáci
i studenti jsou vzděláváni různými formami
studia, které umožňují podmínky současného
stavu. Oni i učitelé byli vrženi do situace, kterou nikdo neznal a nečekal.
Výhodou pro vzájemnou komunikaci na naší
škole bylo již zavedené prostředí webové
aplikace Bakaláři. Zde nachází žáci potřebné
informace a podklady pro plnění výuky na
dálku. Vyučující se jim snaží vyhledávat
doplňující materiály, videa, zadávají kontrolní testy, umožňující zpětnou vazbu,
pořádají online schůzky. Samozřejmě se
setkávají i s problémy, např. s nedostatečným připojením, občas i nezájmem ze strany
žáků. Těm prvním je nabízena možnost pře-

Žáci SŠŽ v době koronaviru
dání výukových materiálů v tištěné formě,
u těch druhých je na řadě komunikace se
zákonnými zástupci.
Kontrolu nad plněním úkolů mají také
rodiče, kteří v mnohém převzali část práce
za samotné pedagogy. Za to jim děkujeme
a zároveň je žádáme, aby vedli své děti k zodpovědnosti a samostatnosti. Z této situace se
snažme vytěžit to dobré – určitě si najdeme
i věci, na které se více zaměříme po návratu
žáků do lavic. Je jen otázkou, kdy to bude.
V současnosti, tj. před uzávěrkou tohoto čísla
měsíčníku, ještě nikdo z nás neví, kdy se se
svými žáky setkáme. Každým dnem sledujeme nejen vlastní činnost a povinnosti vůči
škole a svým žákům, ale především rozhodnutí vlády, jak české školství uzavře školní rok
2019/2020.
Luboš Beran, ředitel školy

Zájezd do Londýna se letos neuskuteční
Letos 8. června jsme měli opět s dětmi z naší
ZŠ vyrazit na oblíbený zájezd do Londýna.
Zájem z řad dětí byl rekordní – přihlásilo
se 32 zájemců. Někteří měli jet dokonce
po druhé! Program byl velmi lákavý, řekla
bych, že zatím nejlepší ve srovnání s předchozími lety.
Bohužel nám naše plány zhatila koronavirová
pandemie. Do doby, než vypukla, šly veškeré
přípravy podle plánu. Děti byly natěšené, stále
mne zastavovaly na chodbách ve škole a ptaly
se na různé věci okolo cesty, rodin, programu
a dalšího.
Pak ale zasáhl osud a vše bylo zmařeno.

Dlouho jsem váhala, jestli zájezd zrušit,
nebo čekat, zda se situace nezlepší. Vzhledem k tomu, že nemocných stále přibývalo
a preventivní opatření se zpřísňovala, jsme
se nakonec s vedením školy rozhodli zájezd
z bezpečnostních důvodů zrušit.
Přesto mám jednu pozitivní zprávu na závěr.
S paní Plevovou, referentkou prodeje pro
Velkou Británii a Irsko, jsme se domluvily
na zachování stejného programu pro příští
rok, takže pokud budou mít děti stále zájem,
uskutečníme tento zájezd příští rok.
Už teď se moc těšíme!
Pavla Nečasová, učitelka

Doba výskytu koronaviru neochromila
pouze ekonomiku ČR, ale také uzavřela
školy. Díky informačním technologiím,
nasazení učitelů a aktivnímu přístupu žáků
škola však ve výuce, a to jak teoretické, tak
praktické, pokračuje.
„Nemůžeme připustit, aby výuka zaostávala, když máme v podstatě všechny prostředky, abychom v ní zdárně pokračovali,“
uvádí náš rozhovor zástupkyně ředitele pro
praktické vyučování Ing. Petra Pechová.
„Naši žáci jsou zvyklí z běžné výuky pracovat samostatně, ptát se vyučujících a konzultovat výsledky své práce mezi sebou. To
samozřejmě naši práci nyní, v době pandemie, ulehčuje, a tak víme, že dobré návyky
se vyplatí. Naši učni v oborech kuchařské
práce a cukrář provádějí své praktické úkoly
dle školního zadání v domácím prostředí
a pomocí YouTube nám a sobě navzájem své
výsledky sdělují. Mají mezi sebou vytvořeny skupiny na WhatsApp a svoji práci si
vzájemně předvádí i na svých facebookových profilech. To ulehčuje samozřejmě
závěrečnou klasifikaci a zároveň náš pedagogický sbor ví, jak jsou šikovní a samostatní a že v praxi poté jistě dobře obstojí,
vždyť mnohé z nich čekají za několik týdnů
již teoretické a praktické zkoušky,“ dodává
Ing. Pechová.
Nezbývá než dodat, že takový výsledek středoškolského vzdělání je žádoucí
a přínosný pro ekonomiku a samostatnost
a iniciativa jsou důležitými vlastnostmi,
které by budoucí živnostníci a řemeslníci
měli mít.
Vladimír Kasík, učitel

Zápis do Mateřské školy Planá
POSTUP
1
VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI
Zákonný zástupce žádost vytiskne, vyplní a podepíše nebo použije elektronický podpis
2
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DORUČÍ ŽÁDOST A DOKUMENTY
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit
písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
žádost, kopie rodného listu, čestné prohlášení, kopie očkovacího průkazu – odevzdá rodič:
• do datové schránky školy (Mateřská škola Planá, okres Tachov, příspěvková organizace gqdkw3a)
• e‑mailem s uznávaným elektronickým podpisem (skolkaplana@seznam.cz)
• vhozením do poštovní schránky (Havlíčkova 449, 348 15 Planá)
• zasláním poštou
• přinese osobně bez účasti svého dítěte
4. května 2020 od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 18:00
5. května 2020 od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00
ŽÁDOSTI JE MOŽNÉ ZASÍLAT DO 16. 5. 2020
ZÁPIS PRO OBĚ ŠKOLKY PROBĚHNE POUZE V MŠ HAVLÍČKOVA
POKUD BUDETE FORMULÁŘE POSÍLAT ELEKTRONICKY NEBO POŠTOU, DOPIŠTE DO ŽÁDOSTI POZNÁMKU,
O KTEROU ŠKOLKU MÁTE ZÁJEM.
BLIŽŠÍ INFORMACE A FORMULÁŘE NAJDETE NA
www.skolkaplana.cz!
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75. výročí osvobození
Před 75 lety, napřed 7. května v Remeši a poté
8. května 1945 v Berlíně, podepsalo nacistické Německo bezpodmínečnou kapitulaci.
Skončil tak největší válečný konflikt, jaký do
té doby naše Evropa poznala.
Na podzim 1938 na základě mnichovské
dohody se stala Planá součástí Velkoněmecké
říše. Když 4. října 1938 jednotky Wehrmachtu
vpochodovaly do města, většina místních je
tehdy jistě uvítala s radostí. Obrovské nadšení však brzy ochladlo. Procitnutí z euforie
nastalo, když po vypuknutí druhé světové
války na podzim 1939 byli také muži z této
oblasti odvedeni na frontu a mnozí z nich se
domů již nikdy nevrátili.
Od září 1944 začaly i na Plánsku letecké
nálety a noční bombardování. V listopadu
přišla mrazivá zima. Začínal šestý rok války.
14. února 1945 po 13. hodině se stal cílem
soustředěného náletu Tachov. Americká letadla během chvilky proměnila město v trosky.
O týden později napadli američtí hloubkaři
vlak z Tachova do Plané.
Během března táhly přes Planou kolony
německých uprchlíků z východu. Koncem

března za kolonami uprchlíků následovaly
jednotky Wehrmachtu a pochody zajatců.
20. dubna, jako dárek k Hitlerovým narozeninám, rozstříleli spojenci nádraží v Chodové
Plané.
4. května večer vydal generál Patton velitelům V. a XII. armádního sboru rozkaz
k postupu do výchozích stanovišť v Českém
lese. Okamžik útoku byl stanoven na časné
ranní hodiny dne 5. května.
Součástí V. armádního sboru byla i 97. pěší
divize Trident (Trojzubec) a 16. obrněná
divize.
5. května zahájily americké tanky u Karlína
palbu na město. Bylo zasaženo několik budov
na Eilandu, u nádraží, na Plzeňské a Tepelské
ulici.
Téhož dne okolo 17. hodiny obsadili vojáci
16. obrněné divize Planou. Od Chebu dorazili
příslušníci 97. pěší divize.
Pro naše město tak druhá světová válka skončila. Obyvatelé jistě nevítali americké vojáky
s otevřenou náručí. Určitě však cítili úlevu,
že je konec válečným útrapám. Samozřejmě
tehdy nikdo z nich nemohl tušit, že do roka

budou muset svou rodnou zemi navždy opustit.
Druhá světová válka přinesla nezměrné utrpení milionům lidí na celém světě. Bylo třeba
velkého vzepětí a nezměrných obětí, aby zlo
nacismu bylo poraženo. Největší tíhu bojů
nesly na Západě Spojené státy americké a na
Východě Sovětský svaz
Nacismus znamenal nejvyšší myslitelné
ohrožení ne pouze svobody, ale samotných
základů naší civilizace. Dodnes se snažíme
pochopit, jak se mohlo stát, že hrstce manipulátorů se podařilo ovládnout národ Immanuela Kanta, Goetha a Beethovena a způsobit
nejděsivější tragédii 20. století. A odpověď je
stále stejná – nacismus se mohl dostat k moci
jedině díky tomu, že většina Němců mlčela.
Má‑li zlo triumfovat, potřebuje jediné, a to,
aby slušní lidé neudělali nic.
Važme si toho, že v našem státě žijeme již
75 let bez válečného konfliktu, není to vůbec
tak samozřejmé, jak se nám často zdá. Také
svoboda vůbec není samozřejmá. Je velice
obtížné ji získat, ale velice snadné ji ztratit.
Dovolím si na závěr použít jeden citát
Ronalda Reagana, který považuji zvláště dnes
za hodně aktuální: „Svoboda je od porážky
vzdálena vždy jen jednu generaci.“
Pavel Nutil, místostarosta

Všem v Plané

Charles Robert Lemmons

Drazí přátelé. Zdravím z USA. Doufám, že
všichni zůstáváte zdrávi během této virové
pandemie.
Od minulého roku jsme se těšili na návštěvu
ČR, abychom oslavili 75. výročí konce druhé
světové války. Náš výlet měl začít v Bruselu, poté Calais, Dunkerk, Normandie, další
zastávky měly být ve Francii a Německu. Do
Plzně jsme měli přijet 1. května. Byli bychom
5. května v Plané.
Kvůli důležitosti tohoto výročí je velmi
smutné, že oslavy byly zrušeny. Ale bylo to
nezbytné. Tento rok jsme doufali s sebou přivést i několik dalších lidí – všechno děti veteránů z 16. obrněné divize. Pro některé z nich
to měl být jejich první výlet do Vaší země.
Miky i já jsme byli velmi nadšeni, že budou
mít možnost navštívit Planou, město, které pro
nás znamená tak moc kvůli měsícům, které zde
prožil můj otec během léta 1945.
Prostřednictvím Sdružení 16. obrněné divize
a naší práce jako vyslanců organizace „Honor
Flight“ (Lety cti) jsme se setkali a spřátelili
s mnoha, mnoha veterány. Jsme tak vděčni za
všechny ty muže a ženy, kteří obětovali tak
moc, aby před 75 lety zachránili svět.
Byla to opravdu „největší generace“.
Letos nemůžeme slavit společně, ale víme
jenom, že během prvního květnového týdne
naše srdce a myšlenky budou s Vámi všemi.
Prosím, zůstaňte v bezpečí, a dokud se znovu
nepotkáme…
Všechno nejlepší.
Kathleen Lemmons Hoffman,
dcera Charlese Roberta Lemonse
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Od prvního výskytu pacienta s koronavirem
v České republice si většina z nás uvědomuje,
že mnoho lidí je kvůli své profesi nákazou
nemocí covid-19 ohrožena více, než je tomu
u jiných povolání. Věřím, že většina z nás
si práce těchto lidí váží větší měrou než kdy
jindy. Přišli jste ale k prodavačce a řekli jste
jí, že si její práce vážíte? Řekli jste to svému
lékaři? Lékárníkovi? Nebo někomu, kdo šije
roušky pro své široké okolí? Je to trochu
těžké, že? Nejsme příliš zvyklí oceňovat to

dobré. Myslím, že právě teď je ten správný
čas to začít měnit. Nebojme se ukázat lidem,
kteří tu jsou denně pro nás a pro naše blízké,
že si jejich práce vážíme a jsme rádi, že tu
pro nás jsou. Zapojte se s námi do projektu
„Planá děkuje srdcem“. Vystřihněte si přiložený arch se srdcem, vymalujte podle svých
představ, napište do něj svůj vzkaz nebo poděkování a dejte si ho do oken, na dveře nebo na
zahrádku. Každý, kdo půjde okolo, uvidí, že
si práce ostatních v této nelehké době vážíte.
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My pro vás máme srdce vyřezaná z překližek
a dalších materiálů, která si můžete vyzvednout v budově č. p. 56, infocentrum/knihovna,
a pokud ho nemáte kam vyvěsit, přineste jej
zpátky k nám a my je pověsíme ve veřejném
prostoru tak, aby všichni věděli, že obyvatelé
Plané a jejího okolí si váží toho, co pro nás
zdravotníci, policisté, hasiči, prodavači, popeláři, ale i jiné profese a dobrovolníci dělají.
Zkrátka Planá děkuje srdcem.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury
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Důležité kontakty pro případ, že se potřebujete na někoho obrátit
Zdravotnická záchranná služba, volejte pouze v případě ohrožení života: tel. 155
Celostátní informační linka v souvislosti s koronavirem: tel. 1212
Krajská hygienická stanice Tachov / infolinka, po–pá 7:00–15:00: tel. 374 732 518, 374 732 520
Linka infekční kliniky FN Plzeň, nepřetržitě: tel. 377 402 264
Pečovatelská služba Planá: tel. 730 511 976
Městská policie Planá: tel. 603 334 725
Lékárna Pod věží: tel. 374 798 333
Lékárna Na poliklinice: tel. 374 794 155
Bezplatná Linka první psychické pomoci, nepřetržitě: tel. 116 123
Bezplatná linka pro seniory, nepřetržitě: tel. 800 200 007
Člověk v tísni, pomoc ve finanční nouzi, po–pá 8:00–18:00: tel. 774 392 950
Diakonie, bezplatná krizová linka, každý den 9:00–20:00: tel. 800 567 567
Seniorem s radostí: tel. 792 308 798
Český červený kříž Tachov: tel. 374 722 134
Dobrovolnická činnost
Armáda ČR, psycholog: tel. 973 255 141,
973 255 140, 973 255 142
Petr Ansl nabízí pomoc s nákupem, lékárnou, vyřízeLinka důvěry Ledovec, 8:00–24:00: tel.
ním důležitých věcí, zdarma. Telefon 777 859 776
Daniel Nogol nabízí dovoz nákupu – od pondělí do
739 055 555, 373 034 455
středy pouze dopoledne, jinak celý den.
Linka pomoci lidem v nouzi: tel. 378 032 222
Telefon 733 310 033
Terénní krizová služba Diecézní charity Plzeň,
Zdeňka Mlnaříková z Klíčova nabízí psychoterapenepřetržitě: tel. 777 167 004
utickou pomoc a krizovou intervenci. Telefon 603 395
Kontakty na další pomoc a místní dobrovolníky
942, e-mail: zdenka.mlnarikova@seznam.cz.
najdete na www.plana.cz.

Pár tipů, jak lze i v této nepříznivé době
výhodně prodat svou nemovitost!
Mnoho lidí, kteří dnes přemýšlí o prodeji nemovitosti, řeší, jak ji
co nejlépe přiblížit, aby si zájemce o nové bydlení dovedl představit, že v ní bude trávit zbytek nebo významnou část svého života.
Tato otázka nabírá na významu zvláště v době omezeného pohybu osob.
Důležité jsou v tomto ohledu záležitosti jako:
• nemovitost dobře nacenit,
• profesionálně ji prezentovat,
• zajistit dostupné a rychlé financování pro kupujícího,
• prodat bezpečně, rychle a za co nejvyšší cenu.
Kromě standardních informací (fotografií, srozumitelného popisu,
případně půdorysu jednotlivých místností) dávají dnes víc než kdy
jindy smysl také doplňkové služby, jako jsou:
• kvalitní homestaging,
• videoprohlídky,
• 3D sken,
• natáčení nemovitosti dronem,
• a hlavně aktivní prodej nemovitosti.
S výše uvedenými službami máme dlouholeté zkušenosti.
Navíc Vám pro usnadnění starostí v době koronaviru nabízíme
bezplatné zpracování odhadu tržní ceny nemovitosti, viz níže.

TRŽNÍ ODHAD
NEMOVITOSTI ZDARMA*

*vztahuje se na byt či rodinný dům v období
1. 5. – 30. 6. 2020 po předložení kódu TXM94

Pro více informací volejte našeho makléře:

Jan Petruň, tel.: 724 725 033

Vodoservis Planá, spol. s.r.o.
Hledá:

ZAMĚSTNANCE NA POZICI
OBSLUHY RYPADLA JCB

Řidičský průkaz skupiny C, T podmínkou.

ZAMĚSTNANCE NA POZICI
MONTÉR VODOVODNÍ SÍTĚ

Výuční list v oboru instalatér není podmínkou.

Nástup možný ihned.

Informace o pracovních podmínkách na

tel.: 721 437 521
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PRODEJ SLEPIČEK

Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shelltypu Araukana a Dark Shelltypu
Maranska. Stáří 15–19 týdnů, cena 169–219 Kč/ ks.

4. 4., 2. 5. a 16. 6. 2020

Planá – u autobusového nádraží – 15:30 hod
Výkup králičích kožek: cena dle poptávky.
Info: Po‑Pá 9:00–16:00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Soukromá psychologická praxe
Mgr. Michaela Parma
Nemocnice Mariánské Lázně
Tel.: +420 606 488 626
E‑mail: parma.m@email.cz

Konzultaci je nutné objednat předem telefonicky nebo e‑mailem.
Více informací: www.psychologie‑parma.eu

ÚKLID NEBYTOVÝCH PROSTOR

BOHEMIA - SPA MOOR s.r.o.
Sídlo Chodová Planá

tel.: 733 559 424

Kontakt: 721 009 771

Chodby v panelových domech, společné
prostory atd.
V případě zájmu mne prosím kontaktujte:

Přijmeme brigádníka/brigádnici k lince
a ke mlýnu na výrobu jednorázových
rašelinových obkladů.
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