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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
Dobrovolnická činnost
Lékárna Pod věží: tel. 374 798 333
Lékárna Na poliklinice: tel. 374 794 155
Petr Ansl nabízí pomoc s nákupem, lékárnou,
Bezplatná Linka první psychické pomoci, nepřetržitě: tel. 116 123
vyřízením důležitých věcí, zdarma. Telefon
Bezplatná linka pro seniory, nepřetržitě: tel. 800 200 007
777 859 776
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
Daniel Nogol nabízí dovoz nákupu - od ponSeniorem s radostí: tel. 792 308 798
dělí do středy pouze dopoledne, jinak celý
Český červený kříž Tachov: tel. 374 722 134
den. Telefon 733 310 033
Armáda ČR, psycholog: tel. 973 255 141, 973 255 140, 973 255 142
Zdeňka Mlnaříková z Klíčova nabízí
Linka důvěry Ledovec, 8:00–24:00: tel. 739 055 555, 373 034 455
psychoterapeutickou pomoc a krizovou
Linka pomoci lidem v nouzi: tel. 378 032 222
intervenci.Telefon 603 395 942, e‑mail:
Terénní krizová služba Diecézní charity Plzeň, nepřetržitě: tel. 777 167 004
Kontakty na další pomoc a místní dobrovolníky najdete na www.plana.cz.
zdenka.mlnarikova@seznam.cz

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

prožíváme společně jedno z nejnáročnějších období v novodobé historii města i celé
společnosti. Potlačení pandemie koronaviru
je v současné době tím nejdůležitějším společným úkolem. Vláda svá opatření zavádí
velmi dynamicky, jinak to vlastně ani nejde.
Z tohoto důvodu je třeba sledovat sdělovací prostředky a webové stránky veřejných
institucí. Situace kolem koronaviru se mění
každým okamžikem. V této chvíli je důležité pečlivě sledovat informace, které jsou za
daných podmínek relevantní. V této souvislosti doporučuji weby světových organizací,
jako jsou WHO (http://www.euro.who.int)
nebo CDC (https://www.cdc.gov). Důležitá
jsou nařízení vlády ČR (www.vlada.cz), případně informace na příslušných webových
stránkách státní správy. Nyní záleží na každém z nás, jak zodpovědně se k tomuto problému postavíme, a já věřím, že zodpovědně
vůči sobě i okolí.
Pokud se potřebujete poradit, jsou vám
v médiích a na webech k dispozici zveřejňované infolinky. Nemůžete‑li se na tyto
infolinky dovolat, zachovejte, prosím, především klid. V současné době mohou být
v důsledku zvýšeného zájmu o tuto problematiku dočasně obsazené a přetížené. Zároveň
je možné informovat se na příslušných krajských nebo okresních hygienických stanicích
(Tachov – 374 732 518), popřípadě u vašeho
praktického lékaře, který je pro tyto případy

instruován. Linka infekční kliniky FN Plzeň
funguje NONSTOP – 377 402 264. Funguje
nová tísňová informační linka, 1212.
Mezi ohrožené skupiny patří zejména
senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou. Každý z nás má někoho
takového v rodině. Postarejme se o to, aby
nemuseli být v kontaktu s dalšími lidmi. Pro
vás, kteří nikoho takového nemáte, žijete
sami ani nemáte nikoho jiného, kdo by vám
mohl nakoupit, vyzvednout léky či zajistit
potřebné pohledávky, můžete využít donáškových služeb naší pečovatelské služby (tel.
730 511 976). K dispozici je také městská
policie, tel. 603 334 725.
Klíčová je osobní zodpovědnost a dodržování
nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví,
to znamená dodržovat karanténu v domácích
podmínkách. Je důležité také zdůraznit, že
karanténou chráníme nejen sebe, ale také své
okolí a celou společnost. Styk s ostatními
omezit na nutné minimum.
V současné době je vysoká celosvětová
poptávka po ochranných prostředcích, jako
jsou roušky a respirátory, kterých je nyní
nedostatek. Roušky jsou určené zejména
k ochraně okolí, tedy aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou.
Použitím běžných roušek se člověk před onemocněním COVID-19 neochrání, může však
zabránit dalšímu šíření koronaviru v případě,
že by již sám byl infekční. Ochranu proti pře-

nosu nákazy od jiného člověka může poskytnout pouze respirátor se stupněm filtrační
ochrany proti virům, případně v určité míře
také speciální roušky vyráběné s použitím
nanotechnologických výrobních postupů.
Přesto stojí za to chránit sebe i okolí alespoň
rouškami, které nyní vyrábějí dobrovolníci.
Pokud byste si je chtěli opatřit, volejte na tel.
728 488 038.
Píši tento článek v době, kdy je v ČR vyhlášen
nouzový stav na 30 dní a karanténa pro celou
republiku. Vy jej čtete o několik dní později
a můžeme jen odhadovat, jak se bude šíření
nemoci COVID-19 vyvíjet. Přesto věřím,
že za dva až tři měsíce již budeme na tuto
obtížnou dobu jen vzpomínat a že ji zvládneme společnou ukázněností a zodpovědným
přístupem. Těším se, že se budeme společně
snad brzy zase setkávat ve veřejném prostoru
města Planá a na městských akcích, které pro
vás organizujeme a jejichž konání jsme nyní
museli z pochopitelných důvodů přerušit.
Přeji vám hodně sil a trpělivosti. Také
velmi děkuji všem, kteří jsou takzvaně
v první linii – lékařům a sestrám, policistům, hasičům, pečovatelkám, lékárníkům,
prodavačkám a dalším –, za jejich obětavou práci pro nás všechny.
Pro aktuální informace a opatření v našem
městě sledujte www.plana.cz a facebookovou stránku Město Planá.
Martina Němečková
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Naše Černá labuť
Asi před osmi lety jsem četl zajímavou knihu,
kterou napsal americký autor Nassim Taleb
a která se jmenuje Černá labuť.
Termínem „černá labuť“ označuje autor neočekávané události, které mají významný dopad
na společnost. Tyto události se odchylují od
toho, co je běžné, a je proto obtížné je předvídat. Často se pak objevují snahy tyto události
ze zpětného pohledu racionalizovat.
Pojmenování Černá labuť autor zvolil z toho
důvodu, že po celá tisíciletí lidé věřili, že labutě
jsou pouze bílé. Toto tvrzení se opíralo o nezpochybnitelné důkazy. Když se po objevení Austrálie ukázalo, že existují i labutě černé, bylo
toto tvrzení náhle vyvráceno. Tímto příběhem
se říká, že učení se pozorováním nebo zkušeností je výrazně limitováno a lidské poznání je
velmi křehké. Stará pravda náhle nemusí platit,
i když nás v ní miliony bílých labutí předtím
utvrzovaly celá staletí. I když se to tedy nezdá,
náhoda a míra pravděpodobnosti nás ovlivňuje
více, než bychom si připouštěli.
To, co se děje nyní, je přesně ta černá labuť,
která se objevila, když jsme ji nejméně čekali.
Všechny nás bez rozdílu nějakým způsobem
zasáhla a její důsledky budeme pozorovat ještě
dlouho potom, až pandemie pomine.
Jisté je, že tato černá labuť nás změní. Současná situace testuje limity naší společnosti,
ale také našich mikrosvětů – rodiny, přátel,
sousedů. Je to jakýsi návrat ke kořenům. Každá
krize je zároveň novou příležitostí a výzvou.
Můžeme si nyní srovnat priority, oddělit věci
důležité a podstatné od těch ostatních. Více než
kdy jindy potřebují teď naši pomoc ti méně
úspěšní, nemohoucí a osamělí. Děkuji všem,
kteří nyní šíří optimismus a jsou milí k ostatním. Psychická pohoda posiluje, stres a špatná
nálada vás ničí.
Oba moji dědové bojovali na frontách první
světové války. Moji rodiče zažili druhou světovou válku. Naše generace byla zatím válek
ušetřena a nyní prožívá boj s globální pandemií. Je dobré použít toto srovnání, abychom si
uvědomili, že i přesto, že to tak nyní nevypadá,
žijeme vlastně v docela dobrých časech.
Pavel Nutil, místostarosta

Bůh je ten, který s námi
v tom všem jede…
(Lucie Výborná v rozhovoru s Láďou Heryánem, 19. 3.)
Milí sousedé, rád bych vám řekl něco pro
povzbuzení. Netroufám si říci, že jsem v této
pro nás obtížné době nějak zvlášť vyrovnaný
a nad věcí. Přesto je to alespoň něco málo, co
mohu jako kněz udělat.
Potřebujeme se osvobodit od nadměrné
úzkostlivosti, ale také od opovážlivé lehkomyslnosti.
Abych něco nového objevil, musím něco
opustit…
Možná nám naše současné odříkání opravdu
může pomoci objevit, jaký potenciál je ukryt
a nevyužit v každém z nás. A to není málo.
Zvláště když jej začneme opravdu používat.
Jsme tu spolu, i když „bezpečně“ zavřeni za
dveřmi našich bytů. Vyjděme ze svých pseudojistot (naplněných špajzů a mrazáků apod.)
a zkusme žít s druhými a pro ně. Malý návod
po absolvování klasické křížové cesty se čtrnácti zastaveními dává papež František. Pár
jeho impulsů, na které má každý z nás:
Řekni druhému, že ho máš rád. Zastav se,
abys pomohl. Buď pozorný k tomu, který tě
potřebuje. Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout. Napomeň s láskou, nemlč ze strachu.
Pomoz druhému překonat jeho obtíž. Zavolej
tomu, kdo je právě tak sám jako ty. – Opravdová láska je nakažlivá a přemáhá všechny
škodlivé viry a hlavně sobeckou pýchu.
Nenechme si vzít radost ze života a naději.
A buďte vítáni v našem kostele, pokud i to
nebude zakázané. Není jen pro katolíky.
A tak přijďte do ticha, které léčí, nebo do
zpěvu, který obveseluje nitro. Zveme vás,
kteří chodíte pravidelně nebo jednou za rok
nebo vůbec poprvé, staří i mladí. V kostele
se nenakazíte, a když, tak trochou z toho, co
dává dobrý Bůh každému, kdo o to alespoň
nějak stojí.
K dispozici je kostel v Plané v neděli od
8 do 10 hodin, úterý od 15 do 17 hodin,
Chodský Újezd – 11 hod., Zadní Chodov –
14 hod. Nejsou bohoslužby pro veřejnost,

Roušky pro Planou – SŠŽ podporuje zdraví veřejnosti
Nemyslet pouze na vzdělávání svých žáků a na
to své, nezabývat se jen jejich výchovou, ale
také nezištně pomoci dalším lidem – to se rozhodli pedagogové, mistři, vychovatelé a bývalí
žáci Střední školy živnostenské v Plané vzhledem k nastalé kritické situaci v dodávce roušek. „Dáváme na první místo veřejnost jak
ve své každodenní práci, tak také v pomoci,
kterou bychom přípravou roušek rádi poskytli
potřebným a starším lidem v našem regionu.
Využili jsme kapacity šicích dílen, protože
náplní praktického studia na naší škole bylo
vzdělávání šiček,“ vyjadřuje se k nastalé
situaci ředitel školy Mgr. Josef Mára. I přes
uzavření škol zůstává personál SŠŽ Planá
v činnosti. Vzdělávání z domova, plánování

další činnosti, ale aktuálně také výroba a další
předávání ochranných roušek, kterým se učitelé právě věnují. Roušky jsou dále předávány
Nemocnici následné péče Sv. Anna. V další
fázi budou roušky předány našim starším spoluobyvatelům a do pečovatelských zařízení
v Plané a regionu.
V závěru prosí personál SŠŽ občany, aby
se k sobě chovali ohleduplně, dbali správné
životosprávy, hygieny a všech krizových
opatření tak, aby školy mohly svoji činnost
brzo obnovit a proces vzdělávání mohl být
co nejdříve opět spuštěn. Velký dluh budoucnosti by totiž vznikl právě nevzděláváním
naší mladé generace.
Vladimír Kasík
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ale můžeme se potkat jinak. Také po telefonu
607202127 nebo prostřednictvím e‑mailu
sasajara@seznam.cz.
Váš pravdoláskař, havloid a všechno všem –
kněz Jaroslav Šašek

I ve složité době vznikají
dobré nápady
Když vláda vydala nařízení o zavření základních škol, řešili jsme na radnici, jakým
způsobem zabezpečíme fungování agend
vykonávaných maminkami školáků do 10
let, kteří zůstali ze dne na den doma. Napadlo
nás vytvořit dětskou skupinu přímo na úřadě.
V zasedací místnosti tak od pondělí 16. 3.
máme zřízenou provizorní hernu, v níž si
děti našich zaměstnankyň hrají, dívají se na
pohádky, ale také se učí s UčíTelkou. Chci
moc poděkovat za spolupráci základní škole,
jež nám každý den na dopoledne posílá paní
asistentky, které děti hlídají, hrají si s nimi,
učí a pomáhají jim zvládat nezvyklou situaci, čímž také umožňují jejich maminkám
v klidu pracovat. Nám na úřadě to tak umožňuje využít maximálně všechny zaměstnance
a jejich pracovní dobu, v rámci dané situace
je zabezpečen výkon agend a děti jsou, jak se
zdá, spokojené. Maminky díky tomu nemusely zatím využívat ošetřovné, jehož délka
v současné době zdaleka nepokrývá dobu, na
kterou se předpokládá zavření škol, nečerpají tak finanční prostředky státu a současně
nemusely svěřovat děti babičkám a dědečkům
a ohrožovat je tak nákazou koronavirem. Také
jim tedy děkuji, že se nebály využít nové a
nevyzkoušené řešení a že chodí do zaměstnání a pracují pro město a jeho občany.
Tereza Coufalová, tajemnice MěÚ

Zdraví našich zákazníků
je na prvním místě
Vážení zákazníci, záleží nám na vašem
zdraví, a proto si vás dovolujeme poprosit
o následující.
Před vstupem do lékárny si připravte SMS
zprávy s identifikačními kódy od lékaře.
U chytrých telefonů se poklepem identifikační kód přemění na QR kód, který snadno
přečte snímač v lékárně. Při této činnosti je
nutné mít zapnutá data nebo být připojený
na Wi‑Fi. U starších typů telefonů s malými
displeji nebo jinak hůře čitelnými písmeny
a znaky je lepší si přístupové kódy k receptům z SMS zprávy opsat doma na papír. Dvanáctimístné kódy jsou směsicí písmen a číslic
a jsou hned v prvním řádku SMS zprávy.
Prosíme také, abyste si dostatečně dopředu
rozmysleli, co všechno potřebujete, aby váš
čas strávený v lékárně byl využit co nejefektivněji. Je potřeba si uvědomit, že v prostorách lékáren a jiných zdravotnických zařízení
je riziko kontaktu s jakoukoliv infekcí mnohem větší než v jiných veřejných zařízeních.
Tím, že se v prostorách lékárny zákazníci
zdržují co nejméně, chrání jak sebe, tak i nás.
Ivana Tomášková, Jana Kučerová, lékárnice
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Dobrovolnická činnost
Rádi byste nabídli pomocnou ruku?
Máte u nás velký respekt a poděkování.
Pokud se chcete také aktivně zapojit do
dobrovolnické činnosti, kontaktujte nás
na tel. 774 680 019 nebo 774 660 019.
Informace budeme průběžně doplňovat
na web nebo na facebookové stránky
města.

Nový kanál ČT3 je určen
převážně pro seniory
V pondělí 23. března dopoledne spustila
Česká televize nový televizní kanál ČT3,
který je určen převážně seniorům. Ve vysílacím čase od 9:00 do 17:25 hodin nabízí
seniorům výběr ze zlatého televizního fondu,
tematických magazínů i základního informačního servisu.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Snaha o otevření kardiologické ordinace
Ve středu 18. března proběhlo 11. zasedání
Zastupitelstva města Planá, které bylo svoláno ještě před vyhlášením krizové situace.
Původně byl navržen program se 14 body.
I přes mimořádné opatření jsem se rozhodla
jej nerušit, což nám doporučení ministerstva
umožňovala.
Hned v úvodu byl navržen program zredukovaný jen na body, které byly pro naše město
nezbytné a bezodkladné.
Tím nejdůležitějším bodem bylo schválení veřejnoprávní smlouvy, bez které by
nemohl v našem městě otevřít novou ordinaci kardiolog.
Tímto děkuji zastupitelům, kteří se tohoto
jednání zúčastnili.
Věřím, že občané chápou, že zajištění
každého nového lékaře v tomto regionu,
a obzvláště v této době, je velmi důležité.
Martina Němečková, starostka

Mobilní sběr
Město Planá zabezpečuje ve spolupráci s firmou EKODEPON s.r.o. mobilní sběr objemného
odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, který proběhne v pátek 24. 4. 2020 na níže uvedených stanovištích a v následujících časech:
Svahy (náves)

15:00–15:10

Vížka

15:15–15:25

Zliv (u kapličky)

15:30–15:40

Boudy (u kapličky)

15:45–15:55

Řešanov

16:00–16:10

Týnec (náves)

16:15–16:25

Dolní Sedliště (náves)

16:30–16:40

Vysoké Sedliště (náves)

16:45–16:55

Otín (náves)

17:15–17:25

Křínov (náves)

17:30–17:40

Kříženec (u rybníka)

17:55–18:10

v neděli 26. 4. 2020
Josefova Huť

Pavlovice (Ve vilkách)

8:20–8:35

Pavlovice (u prodejny) 8:40–8:55

8:00– 8:15

Planá, Nádražní (u bytovek)

9:20–9:35

Planá, Karlín

9:40–10:10

Planá, Fučíkova (u kotelny)

10:20–11:00

Planá, Bohušova

10:20–11:00

Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní sběrny firmy EKODEPON s. r. o.
následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami, olověné
akumulátory, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, staré
léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné složky vyskytující se v komunálním odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být neprodyšně zabalen. Maximální odebírané množství eternitu je 50 kg na nemovitost.
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC + monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče, přenosné baterie – monočlánky, olověné akumulátory.
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner, případně svozové vozidlo na objemný
komunální odpad (části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd
a sklepů apod.). Veškeré odpady budou od občanů přebírány zdarma!!!
Žádáme občany, aby uvedené odpady a zařízení zpětného odběru předávali do mobilní sběrny
pouze ve shora uvedených časech dle harmonogramu z důvodu ukládky odpadů přímo do
odpovídajících prostředků. Pokud bude na stanovišti hromada odpadu (černá skládka) již
předem a pracovníci sběrné firmy ji nebudou schopni zlikvidovat v časovém intervalu dle
harmonogramu, dopouští se původce černé skládky přestupku dle zákona o odpadech
a vystavuje se možnosti udělení pokuty, kterou mu může obec udělit.
Děkují Vám pracovníci společnosti EKODEPON s.r.o.
Za město Planá odbor správní MěÚ, úsek ŽP

Jak se starat o roušku
vyrobenou doma
• Před nasazením roušky si pečlivě
umyjte ruce.
• Roušky se dotýkejte co nejméně.
• Roušky uchovávejte v dobře uzavřené
nádobě.
• Perte na 90 °C nebo vyvařte 5 min.
v hrnci vyhrazeném pouze na vyvařování těchto roušek.
• Po vyprání či vyvaření dejte roušku
uschnout a pak ji přežehlete.
• Roušku je potřeba vyměnit vždy, když
zvlhne.

Doručování důchodů
a jiné změny České pošty
V pondělí 23. března a v úterý 24. března
nemusel žádný senior pro svůj důchod
na poštu. Česká pošta všechny důchody
doručila. Nadále bude Česká pošta přijaté
opatření vyhodnocovat, a jestliže by bylo
nutné přijmout další úpravy ve vyplácení
důchodů, bude o tom s předstihem občany
informovat.
Od středy 25. března bude ČP též standardně
doručovat doporučené zásilky, tzn. že je
nebude automaticky ukládat na pobočkách
pošty.
S platností od pondělí 23. března jsou
pobočky do 9:00 hodin otevřeny pouze pro
seniory.
Česká pošta, pobočka Planá u Mariánských
Lázní: tel. 954 234 815
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Zrušení zápisu
do prvních tříd
Vážení rodiče,
vzhledem ke stávající situaci kolem pandemie koronaviru rušíme zápis pro školní rok
2020/2021, který se měl konat 2. dubna 2020.
Náhradní termín není zatím stanoven. Sledujte webové stránky školy a výlepové plochy ve městě.
Děkujeme za pochopení.
Blanka Iccacová, ZŘŠ pro I. stupeň

Plánská rekordmanka
Na komín bývalé šlikovské mincovny, (na
začátku Tylovy ulice), se v pondělí 2. března
po zimě vrátil čáp. Pravděpodobně nejstarší
čáp v České republice.
Máňa, jak se této čapí dámě říká, bude letos
již 28 let.
To je v čapím světě úctyhodný věk, neboť
čápi se obvykle dožívají 8–10 let.
Co myslíte, vyvede i letos se svým, zajisté
mladším, partnerem mláďata?
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury
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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

BOHEMIA‑SPA MOOR, s. r. o.
Sídlo Chodová Planá

Ha Ha Petr Hájek, formát A 9,25 x 13,4 barevně

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

Kontakt: 721 009 771
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