KRONIKA 2015
Osnova zápisu:
1. Město a jeho správa
2. Obyvatelstvo
3. Hospodářské poměry
4. Zdravotnictví a sociální péče
5. Školství, kultura, sport, cestovní ruch
6. Spolková činnost
7. Bezpečnost, černá kronika
8. Počasí, příroda a její ochrana
9. Zajímavosti, různé
10. Přílohy
11. Obsah stran
12. Formální náležitosti zápisu

V červnu roku 2015 došlo ke změně v osobě kronikáře - pan Ladislav Hůla se
rozhodl ukončit své působení ve funkci kronikáře města Planá zápisem za rok
2014, proto se funkce kronikářky opět ujala paní Michaela Mertlová. V době
pořízení zápisu za rok 2015 ještě nebyl zápis za rok 2014 hotov, je proto možné,
že některé informace budou obsaženy v obou zápisech.
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0. MĚSTO VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH
Tachovský deník psal:
8. 1. o rozpočtu města na rok 2015,
30. 1. o připravované přestavbě smuteční síně a nové vyhlídce na Homoli,
2.2. o chystaných investičních akcích města,
16.3. o problémech s chirurgickou pohotovostí a aktivitě plánské starostky v této
záležitosti,
28.3. celá strana o akci MKS-vycházce po památných stromech,
22.4. o účasti žáků SOU Planá v soutěži v čepování piva a o uzavření smuteční
síně,
23.4. zvláštní příloha věnovaná přípravě oslav 70. výročí osvobození města,
pobytu armády USA a programu oslav, 5.5. velký článek s fotografiemi z oslav,
11.5. o výstavě válečných zbraní v držení plánského občana Milana Bláhy,
28.5. o úspěchu plánské hudební skupiny Art Time,
24.6. zvláštní příloha „Planá – město vyhlídek“ (placená inzerce) – o městě,
programu na léto, turisticky zajímavých místech,
29.6. o připravované akci DDM Hurá na prázdniny,
4.7. o dalším vývoji ve snaze města zajistit chirurgickou ambulanci,
14.7. celá strana o hornické slavnosti pořádané Hornickým spolkem Planá (HHS),
23.7. o účasti HHS na oslavě 650 let bavorského města Goldkronachu,
25.7. o přípravě Anenské pouti a jejím programu,
27.7. rozhovor s ministrem kultury Danielem Hermannem, účastníkem anenských
oslav,
11.9. velký článek o otevření nového vyhlídkového místa na Homoli u Křížence,
14.9. velký článek o výstavě převážně trojrozměrných objektů plánského
výtvarníka Dušana Kokaisla v kostele sv. Petra a Pavla,
6.11. o problémech s rekonstrukci plánské smuteční síně,
13.11. velký článek o opravě věžních hodin,
16.11. o výstavě na plánské radnici připomínající 25 let od znovuotevření
hraničního přechodu Broumov – Mähring,
18.11. o jazykovém pobytu 10 žáků ZŠ Planá v anglickém Hastingsu,
11. 12. o novém plánském betlému,
23.12. rozhovor se zdravotnickými pracovníky NNP Sv. Anna o tom, jak bude
zajištěn provoz zařízení v době vánočních svátků.
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1. MĚSTO A JEHO SPRÁVA
Nový rok byl tradičně uvítán 1. ledna v 0.15 hodin na plánském náměstí krásným
ohňostrojem.
Vánoční strom byl z náměstí odstraněn 9. ledna, Plánské služby jej zpracovaly na
štěpky.

Zastupitelstvo města se sešlo během roku na sedmi řádných jednáních. V jeho
složení nedošlo během roku k žádným změnám. Starostkou města byla paní
Martina Němečková, místostarostou pan Pavel Nutil, dalšími členy městské rady
byli pánové Miroslav Křístek, Martin Netrval a Jaromil Mareš. V zastupitelstvu
dále pracovali Petr Ansl, Miloslav Antropius, Helena Duchková, Jiří Kučera, Ota
Postl, Roman Sovka, Josef Švarcbek, Ladislav Vaněček, Jan Veselý a Karel
Vrzala.

První letošní jednání (v tomto volebním období již ale třetí) se konalo dne
21. ledna.
Zastupitelé schválili přijetí daru ve výši 30 tis. Kč, který bude využit pro nákup
mobiliáře na náměstí; doplnění VI.rozpočtového opatření roku 2014 – příjmy
105,2 mil Kč a výdaje 115,9 mil. Kč; plán činnosti finančního výboru a kontrolního
výboru; pravidlo pro odměňování členů výborů (200 Kč za provedenou kontrolu
formou daru); podání žádosti o dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště FK
Planá a spoluúčast na financování projektu ve výši maximálně 30 % , tj. 540 tisíc
korun; podání žádosti o dotaci s podporou Ministerstva pro místní rozvoj (dále
jen MMR) na projekt vyhlídkového místa na Kříženci, náklady do 800 tisíc korun;
podání žádosti o dotaci s podporou MMR na projekt vybudování sociálního
zařízení pro plánské koupaliště, náklady do 2 milionů korun.
Dále zastupitelé schválili: záměr prodeje části pozemku p.č. 3510/1 v k.ú. Planá o
přibližné výměře 100 m2 s věcným břemenem pro přístup na p.p číslo 3510/2;
záměr prodeje p.p.č 1849/7 a části pozemku p.č 1849/1 o výměře p.č. 230
m2, lesní pozemky, v k.ú. Planá za cenu 120 Kč za 1 m2; záměr prodeje pozemků
p.č. 251/3 a 251/8 v k.ú. Otín.
Zastupitelé rozhodli: zrušit rozhodnutí o prodeji pozemku p.č. 538/60 s číslem
usnesení 7/4 ze dne 10.12.2014; prodat pozemek st.p.č. 65, o výměře 7 m2, s
transformační stanicí v k.ú. Otín společnosti ČEZ Distribuce za 910 Kč; prodat
pozemek p.č. 226/2 o výměře 358 m2, travní porost, v k.ú. Zliv nad Mží,
cena 51.800 Kč; prodat
byt č. 774/22 v bytovém domě č.p. 773 a 774
v Bohušově ulici za 435.083 Kč; neschválit záměr prodeje pozemků p.č 1581 a
1582 v k.ú. Týnec a zrušit
usnesení č. 6/8 o schválení záměru prodeje
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pozemku p.č. 1580 v k.ú. Týnec, který byl schválen na základě žádosti
D. Kuthanové, majitelky chaty na st.p.č. 56; zastavit soudní vymáhání dluhu pana
J.Sýkorovského na nájemném, nevymáhat úrok, poplatky z prodlení včetně penále
a náklady na vymáhání výše uvedeného dluhu, uzavřít splátkový kalendář na
úhradu dluhu 9.960 korun 34 měsíčními splátkami ve výši 300 korun.

Čtvrté jednání zastupitelstva se konalo dne 11. března.
V jeho úvodu si zastupitelé vyslechli informaci Mileny Stárkové, radní Plzeňského
kraje (dále jen PK) pro zdravotnictví, o tom, jakým způsobem by chtěl kraj po
zrušení chirurgické pohotovosti v Mar. Lázních zajistit tuto pohotovost pro okres
Tachov. PK vypíše veřejnou zakázku na zřízení této pohotovosti v Plané a uvolní na
to 5,2 mil. korun.
Zastupitelé schválili: první .rozpočtové opatření v roce 2015, příjmy 103,3 mil.
Kč, výdaje 113,1 mil. Kč; záměr prodeje části pozemku p.č. 1581 ( přibližná polovina ), výměra 4.117 m2, v k.ú. Týnec, za cenu zemědělského pozemku navazujícího na zastavitelnou plochu, tj. 20 Kč/m2; přesun platby nájemného Plánských
lesů za rok 2014 až do roku 2016 v případě, že z jakýchkoliv důvodů nedojde
k úhradě dotace ze státního fondu SZIF na nákup nového traktoru; podání
žádosti o dotaci na zakoupení nové techniky pro Plánské služby, včetně půjčky
na uhrazení daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) v případě úspěšné žádosti.
Zastupitelé dále rozhodli: prodat pozemek p.č. 1849/7 o výměře 2321 m 2 a část
lesního pozemku p.č. 1849/1 o výměře 397 m2, v k.ú. Planá, za 149.490 Kč;
prodat pozemek p.č.1579/10, zahrada, v k.ú. Planá, o celkové výměře 607 m2 pro
stavbu rodinného domu v Jateční ulici, zatížený věcným břemenem pro ČEZ, za
242.800 Kč; prodat pozemek p.č.538/63, ostatní plocha, v k.ú. Planá, o celkové
výměře 1244 m2 pro stavbu rodinného domu v lokalitě Planá – sever,cena
808.600 Kč; prodat pozemek p.č.538/60, ostatní plocha, v k.ú. Planá, o celkové
výměře 958 m2,pro stavbu rodinného domu v lokalitě Planá – sever, cena
622.700 Kč; prodat pozemek p.č.538/71, ostatní plocha, v k.ú. Planá, o celkové
výměře 1054 m2 , pro stavbu rodinného domu v lokalitě Planá – sever, cena
685.100 Kč; prodat pozemky p.č. 251/3, ostatní plocha, celková výměra 2244 m2
a p.č. 251/8, ostatní plocha, celková výměra 178 m2 v k.ú. Otín, které jsou
dotčeny změnou stavby rybníka Sosnův, za 16.490 Kč + DPH v platném znění;
prodat
byt č. 781/8 v Bohušově ulici žadatelce za 850.000 Kč; nabídnout
k prodeji byt ve Fučíkově ulici čp. 467 prostřednictvím realitní kance-láře Razka;
nabídnout k prodeji byt v Nádražní ulici čp. 518 prostřednictvím realitní
kanceláře Razka; neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 550/1 o výměře
40 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, celková výměra 6167 m2, v k.ú. Vížka;
nevyužít nabídky Exekutorského úřadu Praha 9 na koupi nemovitosti
č.p. 248,
obč. vybavenost, na st.p.č. 260/1 v k.ú. Planá (část zámku bez pozemku);
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revokovat usnesení č. 89/12 ze dne 30.10.2013 ohledně přípravy výběrového
řízení na správu a údržbu veřejného osvětlení; pořídit změnu územního plánu.
Páté jednání zastupitelstva se konalo 29. dubna.
Zastupitelé schválili m.j.: zprávu o inventarizaci majetku v roce 2014; dotace na
činnost sportovním a zájmovým organizacím a veřejnoprávní smlouvy se žadateli o
tyto dotace (výše dotací bude uvedena v kapitole VI); rozsah zadání změny
územního plánu; smlouvu mezi městem a PK o poskytnutí účelové dotace na
zajištění dopravní obslužnosti území PK v roce 2015; druhé rozpočtové opatření
ve výši příjmů 111,7 mil.Kč a výdajů 112,5 mil. Kč.
Dále schválili: záměr prodeje pozemku č. 370/10 o výměře 3689 m2 v Pavlovicích, cena Kč 20 Kč / m2 ; záměr prodeje p.p.č 2776/11 o výměře 3015 m2
v Plané; záměr prodeje pozemku p.č. 538/71 o výměře 1054 m2 v Plané.
Od 1. května činí odměny za výkon funkcí: člen rady 2.391 Kč, předseda výboru
zastupitelstva 2.029 Kč, člen zastupitelstva 683 Kč.
Zastupitelé rozhodli m.j.: prozatím nepřidělovat dotaci Poliklinice Tachov do
vyjasnění účelu použití; jmenovat Pavla Nutila zástupcem města pro spolupráci
s pořizovatelem při změně územního plánu; v případě, že město převede do
majetku Vodárenského sdružení obcí Halže (dále jen VSO) sítě, bude za ně
požadovat úhradu ve výši nákladů s převodem majetku spojených; vydat souhlas
se záměrem rekonstrukce a dostavby stodoly v ulici Tylova u čp. 21,22 na dům
pro seniory pro potřeby podání žádosti o dotaci na MMR; uzavřít pro veřejnost
dětské hřiště v MŠ Smetanova ulice; nevymáhat náklady na uhrazení pokuty ve
výši 100 tis.Kč udělené dle rozhodnutí č.j.ÚOHS-582/2012 ze dne 31.7.2012 a
č.j. ÚOHS-R215/2012 ze dne 23.4.2013 z důvodu obtížné uplatnitelnosti škody,
protože nebyly naplněny znaky zavinění, a zároveň je město přesvědčeno o
nesprávnosti právního názoru ÚOHS (dále jen Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže). Dále rozhodli: nevyhovět žádosti o změnu územního plánu p. Hudlera
(Zliv), p. Kořénka a p. Moulisové (Planá); o způsobu rozdělení nákladů mezi
žadateli o změnu územního plánu.
V majetkoprávních záležitostech rozhodli: prodat byt č. 1 v domě č.p. 467 ve
Fučíkově ulici žadateli za 590 tis. Kč prostřednictvím realitní kanceláře RAZKA;
prodat pozemek č. 3510/3 v Plané o výměře 76 m2 žadatelům za 22.070 Kč za
podmínky uzavření smlouvy o věcném břemenu pro přístup na p.p.č. 3510/4
přes p.č. 3510/3 a st.p.č. 7 v Plané a prodat pozemek č. 3510/4 v Plané o výměře
22 m2 žadateli za 5.280 Kč; neschválit záměr prodeje části pozemku číslo
1863/129 v Plané.
Na základě připomínky k probíhající rekonstrukci smuteční síně zastupitelé
uložili radě zajistit koordinátora bezpečnosti práce.
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V pořadí šesté zasedání ZMP se konalo dne 17. června 2015.
Na programu mělo mj. zprávu finančního výboru, žádost Nemocnice Stod,
3. rozpočtové opatření 2015, závěrečný účet města 2014 a informaci o roční
účetní uzávěrce 2014, veřejnoprávní smlouvu s Poliklinikou Tachov, územní plán.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu finančního výboru o dvou provedených
kontrolách dne 22. a 27.5.2015. Rozhodli nevyhovět žádosti stodské nemocnice o
finanční dar na nákup dvou porodních lůžek. Dále schválili třetí změnu rozpočtu
2015 – příjmy 112,52 mil. Kč, výdaje 113,32 mil. Kč. Dali souhlas radě města
provádět rozpočtová opatření (krytí vícenákladů investičních akcí a vzniklých
neinvestičních nákladů) do výše rezerv schválených v rozpočtu.
Jedním z nejdůležitějších úkolů zastupitelů je každoročně v červnu projednat
závěrečný účet města. Účet za rok 2014 i tentokrát zastupitelé schválili
výrokem „souhlas s celoročním hospodařením s výhradami“ a zároveň schválili
opatření k nápravě nedostatků uvedených v závěrečné zprávě auditora. Rovněž
byla schválena roční účetní uzávěrka za rok 2014.
Zdravotnickou péči v regionu město podporuje každý rok; tentokrát zastupitelé
schválili dotaci 120 tis. Kč Poliklinice Tachov na zakoupení přístroje EKG Holter
pro kardiologickou ambulanci v Plané.
V majetkoprávních záležitostech zastupitelé rozhodli:
prodat: byt v domě č.p. 518 v Nádražní ulici, Planá, 1+1, v přízemí, cena
300.000 Kč; pozemek p.č.538/65, ostatní plocha, v k.ú. Planá, výměra 1018 m2,
kupní cena pozemku je 661.700 Kč; pozemek p.č.538/71, ostatní plocha, v k.ú.
Planá, výměra 1.054 m2, kupní cena 661.700 Kč po slevě za část pozemku
v ochranném pásmu; pozemek p.č. 370/10, trvalý travní porost, výměra 3689 m 2
v k.ú. Pavlovice, s věcným břemenem pro obecní kanalizaci, kupní cena 69.360 Kč;
pozemek p.č 2776/11, orná půda, výměra 3015 m2 v k.ú.Planá, kupní cena
30.150 Kč; část pozemku p.č. 1581, trvalý travní porost, výměra 2131 m 2 v k.ú.
Týnec, kupní cena 42.620 Kč.
vyhlásit záměr prodeje: pozemků p.č. 538/70, část 538/77 a 538/26 pro
výstavbu rodinných domů tak, jak je stanoveno současně platným územním
plánem, za stejných podmínek, jaké jsou v lokalitě Planá – sever. Podle
původního územního plánu byly tyto parcely určeny k výstavbě bytových domů. Na
plochu v ochranném pásmu navrhuje Rada města Planá (dále jen RMP) slevu, jako
u pozemku p.č. 538/72.
nevyhlásit záměr prodeje: částí pozemků p.č 1017/1, 1017/2 v k.ú. Planá. Prodej
je možný jen v případě prodeje celé plochy; pozemku p.č. 538/70 v k.ú. Planá;
volného bytu č. 774/14 v bytovém domě č.p. 773, 774 v Plané.
zrušit: záměr prodeje pozemků p.č. 1550/2, 1150/3, 1550/7 a 1550/8 a části
p.p.č. 1550/1 v k.ú. Planá.
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koupit: části pozemků p.č 100/4, 100/2 a 1525/1 zbavené zástavního práva v k.ú.
Planá, pro zprůjezdnění uličky spojující náměstí s ulicí Na Valech v rámci
rekonstrukce jižní strany náměstí, kupní cena Kč 300/m2.
neschválit bezúplatný převod: části pozemku p.č. 370/10 o výměře 149 m2 v k.ú.
Pavlovice zasahující do silnice vlastněné Plzeňským krajem ve prospěch žadatele
Správy a údržby silnic (SÚS).
rozšířit žádost o bezúplatný převod pozemků v Nádražní ulici pod chodníky a
zelenými plochami o pozemky p.č. 3570/15, 3570/16, 3570/17, 3570/27,
3570/31, 3570/32, 3570/33, 3570/58, 3890/11 v k.ú. Planá.
vyhovět žádosti p. Staňka o prodloužení termínu dokončení revitalizace rybníka
Sosnův na p.č. 250, 251/5, 255, 251/3 a 251/8 v k.ú. Otín do 30.7.2015.
Zastupitelé dále projednali 6 žádostí o změnu územního plánu. Rozhodli, že do
zadání o změny územního plánu nebude zařazen pozemek p.č.880 a 878 v Plané,
žadatel Tibor Horváth; pozemek p.č. 2064/1 určený pro řadové garáže v Plané;
Naopak rozhodli zařadit do zadání o změny územního plánu pozemek p.č.2133/1
v Plané, žadatelky paní Mannová a Gergelová; pozemek p.č.370/14 a část 370/3
v Pavlovicích, žadatel p.Miklas; vynětí prostor pro garáže za hudební školou ve
Smetanově ulici p.č. 216, 217/1, 217/3 327/12 v k.ú. Planá; vynětí bydlení
v bytových domech v Tylově ulici .

Sedmé jednání zastupitelstva se sešlo 9. září 2015.
Program po letních prázdninách byl mimořádně bohatý. Zastupitelé m.j. vyhověli
žádosti Plánských služeb s.r.o. o bezúročnou půjčku ve výši 460 tis. Kč na
pořízení kolového nakladače s podmínkou, že půjčka bude vrácena do 31.3.2016.
Schválili 4. úpravu rozpočtu na rok 2015, příjmy ve výši 115,5 mil. Kč a výdaje ve
výši 113,97 mil. Kč.
Rozhodli nevyhovět žádosti společnosti SYNOT TIP a neměnit OZV o regulaci
provozu sázkových her na území města Planá.
Schválili obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností s účinností od 1.10.2015.
Dále rozhodli, že dosud bezejmenná ulička vedoucí z náměstí kolem obchodního
domu do ulice Na Valech ponese název Hvězdná; z historických map totiž bylo
zjištěno, že v minulosti nesla jméno podobné – Sterngasse.
V majetkoprávních záležitostech zastupitelé rozhodli:
prodat pozemek p.č. 538/70, výměra 478 m2, současně s pozemkem p.č. 538/81,
výměra 675 m2 v k.ú. Planá, za cenu 540.313 Kč; pozemek p.č. 538/26, výměra
822 m2 , v k.ú. Planá , za cenu 534.300 Kč.
vyhlásit záměr prodeje pozemků: p.č. 237 a st.p.č. 565 ve Hřbitovní ulici
(s čapím hnízdem) v Plané, za
cenu
Kč 650 Kč/m2, pro výstavbu
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nízkoenergetického bytového domu; části pozemku p.č. 550/1 o výměře 83 m2 ve
Vížce; části pozemku p.č. 3860 o výměře 20 m2 v Plané; částí pozemků p.č.
370/50 o výměře 100 m2, 370/24 o výměře 19 m2, 370/47 o výměře 93 m2 a
3684/2 o výměře 30 m2 v plánské Revoluční ulici; částí pozemku č. 3765/1 o
výměře 87 m2 a p.č. 3765/2 o přibližné výměře 51 m2 v Plané-Karlíně.
nevyhlásit záměr prodeje pozemků: p.č. 217/3, 217/1, 216, 327/12 a 327/11
v Plané; části pozemku p.č. 226/1 ve Zlivi (veřejné prostranství, kterého není
v chatové oblasti mnoho); pozemků p.č. 1581/2 a 1580 v Týnci (pozemky s vodní
plochou před rekreačními chatami); pozemku p.č. 2418 v k.ú. Svahy (s nádrží
situovanou v ochranném pásmu vodního zdroje Svahy).
zrušit záměr prodeje bytu č. 273/1 v Bezdružické ulici, Planá a nabídnout byt
k pronájmu.
schválit podání žádostí ke Státnímu pozemkovému úřadu (SPÚ) o bezúplatný
převod pozemku p.č. 883 a p.č. 854/2 v k.ú. Pavlovice nad Mží.
uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemena: s vlastníkem pozemku p.č. 370/9
v k.ú. Pavlovice nad Mží pro uložení veřejné kanalizace do pozemku p.č. 370/9
v Pavlovicích, na dobu trvání stavby, za Kč 500 + DPH; s vlastníkem pozemků
p.č. 3602/20 a 3570/11 pro uložení vodovodu při akci ,,Výměna vodovodu
v Tachovské ulici“ do pozemků p.č. 3602/20 a 3570/11 v Plané, na dobu trvání
stavby, za Kč 160 včetně DPH a Kč 86 včetně DPH; s vlastníky pozemků pro
uložení vodovodu při akci „ Výměna vodovodu pro dvojdomky č.p. 523-534 v
Nádražní ulici“ na pozemcích p.č.1622/28, 1622/86, 1622/84, 1622/14, 1622/11
v Plané, na dobu trvání stavby, za Kč 100 Kč/bm.
Dále schválili prodloužení termínu splatnosti kupní ceny pozemku p.č. 538/63
do 30.11.2015 bez výjimky z podmínek stanovených ZMP pro prodej pozemků
na „severu“ a prodloužení termínu splatnosti kupní ceny pozemku p.č. 1579/10
v Plané do 30.9.2015.
Pověřili zástupce města dojednat v rámci pozemkových úprav získání pozemků
p.p.č. 1622/68 a p.p.č.1622/1 v Plané do vlastnictví města.
Město připravuje podklady pro změnu územního plánu (ÚP) a zastupitelé
rozhodují o tom, které žádosti budou do zadání zařazeny. Po projednání rozhodli
nezařadit do zadání změn pozemek p.p.č. 3983 v Plané, žadatel firma Nabbau
s.r.o.; zařadit pozemek p.p.č. 1572/2 v Plané, žadatelka K. Kráčmarová. Jedním
z důvodů změny ÚP byla žádost firmy Baumgartner o koupi pozemku (p.č. 3723/1)
pro výstavbu výrobní haly na odbočce do Karlína, město zahájilo přípravu
případného prodeje, ovšem firma se zatím znovu neozvala. Paní starostka proto
navrhuje, aby se návrh do zadání ÚP upravil, zůstala by v něm jen plocha
stávající územní rezervy R5 (cca 5 ha). Tento návrh nakonec při hlasování
neprošel.
Starostka informovala zastupitele o možnosti odkoupit objekt mincovny (čp. 26
na st.p.č. 168 v Plané.) Je sice ve špatném stavu, ale jsou v něm velké a zajímavé
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prostory, které by se daly využít. Další informace – možnosti získání dotace na
kanalizaci v Karlíně; žádosti o státní dotaci na opravu povrchu hřiště v Jateční
ulici nebylo vyhověno; termín dokončení smuteční síně nebude dodržen, firma
bude platit penále, zatím město zaplatilo jen za skutečně odvedené práce
cca 1,5 mil. Kč.
Zastupitelé po diskusi uložili radě hledat řešení dopravní úpravy nebezpečné
křižovatky Slovanská – Zahradní, kde se v poslední době stalo více dopravních
nehod a také jednat s příslušnými orgány o možnosti omezit rychlost na silnici
I/21 v úseku křižovatky s ulicí Kyjovskou.

Osmé jednání zastupitelstva se konalo dne 21. října 2015.
Zastupitelé vzali na vědomí: zprávu o plánském školství; zprávu finančního
výboru o kontrole dotace poskytnuté TJ Sokol Planá; informaci o nesplnění
podmínek pro získání dotace na kanalizaci v Karlíně.
Schválili: 5. změnu rozpočtu 2015 - příjmy 116 mil. Kč, výdaje 106,5 mil. Kč;
uzavření koncesní smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury
v majetku města; zadání Změny č. 1 územního plánu Planá - datum úpravy říjen
2015; pravidla pro výběr dodavatele zakázky „právní služby a poradenství při
přípravě výběrového řízení na provozovatele výtopny“ – doba provozování 10 let,
cena zakázky nejvýše 750 tisíc korun.
Rozhodli, že úvěr na topné kanály z července 2010 bude předčasně splacen ke dni
30. 10. 2015.
Důležitým bodem každého jednání zastupitelstva jsou nejrůznější majetkoprávní
záležitosti.
Tentokrát byli zastupitelé informováni o nároku Římskokatolické církve Planá
(ŘKC) na vrácení jedenácti pozemků o výměře 7.400 m2 v Otíně (podle zákona o
majetkovém vyrovnání s církvemi) a o návrhu Biskupství plzeňského, jak dále
v této záležitosti pokračovat – dle něj by ŘKC v zájmu budoucích dobrých vztahů
s městem ustoupila od soudního vymáhání tohoto majetku s podmínkou, že bude
uzavřena smlouva o spolupráci, ve které by se město zavázalo podílet se podle
svých možností na opravách a provozu kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Zastupitelé uzavření smlouvy dle předloženého návrhu schválili.
Dále schválili: záměr prodeje pozemku p.č. 196 o výměře 162 m2 v k.ú. Vížka;
záměr prodeje části pozemku p.č. 220/3, lesní pozemek, o přibližné výměře
164 m2 a pozemku p.č. 220/2, lesní pozemek, o výměře 11 m2 v k.ú. Zliv nad Mží
v ceně 100 Kč/m2; záměr prodeje jen části pozemku p.č. 422/21 v k.ú. Planá;
záměr prodeje pozemků p.č. 1017/1 o výměře 662 m2 a p.č. 1017/2 o výměře
799 m2 v k.ú. Planá; koupi pozemku p.č. 538/61 v k.ú. Planá za cenu
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542.750 Kč sníženou o daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 21.712 Kč
uhrazenou městem v lednu 2015; snížení kupní ceny pozemku č. 538/66 v k.ú.
Planá z důvodu ochranného pásma vysokého napětí v délce 69 m obdobně jako
v případech, kde sleva již byla uplatněna.
Zastupitelé také pověřili radu jednáním o podmínkách koupě objektu mincovny na
st. p.č. 168 s tím, že kupní cena včetně nákladů na statické zabezpečení
nepřekročí částku 2 mil. korun, a uložili jí zorganizovat místní šetření
s prohlídkou objektu mincovny za účasti zastupitelů.

Deváté a zároveň poslední jednání tohoto roku se konalo 16. prosince.
V jeho úvodu starostka jménem města ocenila bezpříspěvkové dárce krve a
sportovní úspěchy žáka Lukáše Hudlera, který skvěle reprezentoval Českou
republiku v kickboxu.
Předsedové finančního výboru a kontrolního výboru informovali o činnosti výborů,
jejich zprávu vzali zastupitelé na vědomí.
Zastupitelé schválili: 6. úpravu rozpočtu 2015 - příjmy 117,5 mil. Kč, výdaje
106,4 mil. Kč; rozpočet města na rok 2016 se závaznými ukazateli a výhled
hospodaření města na období 2016 – 2017; obecně závaznou vyhlášku Města Planá
č. 2/2015 – místní poplatky za užívání veřejného prostranství; stanovy Sdružení
obcí Černošín (SOČ), jejichž součástí je tabulka o podílu členských obcí na
majetku SOČ vytvořeného ke dni 31.12.2015; výši měsíčních odměn za výkon
funkce: člen rady 1.759 Kč, předseda výboru 1.386 Kč, člen ZMP 426 Kč,
příplatek podle počtu obyvatel 277 Kč (odměny se budou kumulovat); realizaci
projektu ,,Zpřístupnění lokality parku Na Valech“ a podání žádosti o dotaci do
národního programu cestovního ruchu poskytovaného MMR.
Rozhodli, že město podá žádost o popis historického znaku a vytvoření návrhu
vlajky.
Zrušena byla Pravidla pro poskytování darů a dotací z rozpočtu města
aktualizovaná 18.6.2014.
Velmi bohatý byl program v části majetkoprávní záležitosti.
Zastupitelé schválili: záměr prodeje bytu č. 4/768 v Nádražní ulici za 1,677 mil.
Kč; záměr prodeje p.č 495/8 o výměře 1818 m2, p.č. 495/9 o výměře 1983 m2 a
p.č. 495/11 o výměře 429 m2 v k.ú. Otín u Plané; koupi částí pozemků p.č. 959/1,
114/2 a 3507/1 v k.ú. Planá zastavěných stavbami města za cenu stanovenou
zásadami města ve výši maximálně Kč 200/m2, příp. Kč 240; záměr směny částí
pozemků st.p.č. 66 o výměře 9,45 m2, p.č. 3507/27 o výměře 18,82 m2 za části
p.č. 3507/1 o výměře 23,73 a 21,08 m2, v k.ú. Planá; záměr směny části pozemku
p.č. 538/64, za část 538/73 v k.ú. Planá;
snížení kupní ceny pozemku
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p.č. 538/53 v k.ú. Planá z důvodu zatížení ochranným pásmem vzdušného vedení
elektřiny.
Zastupitelé dále rozhodli: prodat pozemek p.č. 196 o výměře 162 m2 v k.ú. Vížka
za 1.620 Kč; pozemek p.č. 220/2 o výměře 11 m2 a pozemek p.č. 220/4 o výměře
370 m2 (oba v k.ú. Zliv nad Mží), kupní cena 38.100 Kč bude splácena podle
navrženého splátkového kalendáře po dobu 3 let; pozemek p.č. 220/5 o výměře
70 m2 a pozemek p.č. 226/5 o výměře 38 m2 (oba v k.ú. Zliv nad Mží), celková
kupní cena 10.800 Kč; pozemek p.č. 1017/5 o výměře 47 m2 v Plané, kupní cena
8.460 Kč; pozemek p.č. 1017/6 o výměře 238 m2 v Plané, cena 42.840 Kč;
pozemek p.č. 1017/2 o výměře 242 m2 v Plané, cena 43.560 Kč; pozemek
p.č. 1017/7 o výměře 257 m2 v Plané, cena 46.260 Kč; pozemek p.č. 1017/1 o
výměře 392 m2 v Plané, cena 70.560 Kč; pozemek p.č. 1017/8 o výměře 285 m2
v Plané, cena 51.300 Kč; pozemek p.č. 3860/2 o výměře 21 m2 v Plané, cena
5.040 Kč; pozemek p.č. 3765/3 o výměře 148 m2 v Plané, cena 29.600 Kč;
pozemek p.č. 3765/4 o výměře 76 m2 v Plané, cena 5.200 Kč; pozemek
č. 370/77 o výměře 50 m2 v Plané; pozemek p.č. 370/47 o výměře 187 m2
v Plané a pozemek p.č. 3684/8 o výměře 13 m2, oba v Plané, cena 60.000 Kč.
Všechny prodeje jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty.
Naopak rozhodli neschválit záměr prodeje částí pozemku p.č. 724, 723 a celého
pozemku p.č. 15, částí pozemků p.č 369/12, 368/1 a 831/1 v k.ú. Pavlovice nad
Mží.
Součástí každého jednání zastupitelstva bylo schvalování programu, volba
ověřovatelů zápisu, diskuse přítomných občanů, zpráva o práci Rady a kontrola
plnění uložených úkolů.

Rada města se během roku sešla celkem 21x. Na svých jednáních připravovala
podklady pro jednání zastupitelstva a řešila operativně záležitosti běžného
provozu města.
Z projednávaných záležitostí: rada nedala souhlas s navrhovaným řešením
rekonstrukce mostku přes Plánský potok, protože navrhovaná provizorní
objížďka by znamenala pokácet cca stovku stromů; město požádalo o dotaci 50
tis. Kč na větrolam do obce Boudy, PK přiznal jen 22 tis., to nebude využito;
v květnu rozhodla na základě předložených nabídek zadat tisk Plánského
měsíčníku firmě jHRG Litomyšl; pracovnice pečovatelské služby budou na
speciálním formuláři hlásit závady v bytech seniorů; k 31.5. na vlastní žádost
odvolána z funkce editorky Plánského měsíčníku (PM) paní Lenka Mahdalová,
novou editorkou se stala Dominika Píhová; členy školské rady na období 20152018 Bc. Jan Veselý a Mgr. Jiří Kotschy; žádost o připojení domu čp. 14
v Boudách na obecní studnu (myslivecká klubovna) – vody je málo, už jsou
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připojeny dva domy, proto nesouhlas; k záměru vozit přes město živec vytěžený
v Hanově podána námitka – jezdilo by se zastavěnou částí města, kolem dvou
zdravotních zařízení, nepřehledná frekventovaná křižovatka u autobusového
nádraží; město bude i v roce 2016 zabezpečovat akceschopnost zásahové
jednotky (ZJPO) – částečně přispěje na provozní náklady i na odměny hasičů;
plat školního psychologa, pokud skončí grant, bude hrazen z fondu odměn ZŠ od
1.8.; společnost LIKA vypracuje návrh symbolů města – znak a vlajka – a předá je
do Poslanecké sněmovny, 18.500 Kč. Pořízení praporu asi 60 tis.Kč; schválen
příspěvek 10 tis. Kč majiteli domu čp. 64 ve Hřbitovní ulici na opravu fasády
z fondu na opravy domů v MPZ; rovněž majiteli domu čp. 68 v ul. DH 10 tis.Kč;
město nebude napříště projednávat žádosti Úřadu práce o souhlas města podle
zákona o hmotné nouzi, protože ministerstvo vnitro doporučilo úřadům práce
stanovisky měst a obcí se neřídit.
Rozpočet města na rok 2015
(v tisících Kč)
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

83 050
13 790
1 400
4 760
103 000

Provozní výdaje
86 000
Investiční výdaje 26 840
Výdaje celkem
112 840
Splátky úvěru
Z Fondu rezerv

1 400
11 240

Skutečnost k 31.12.2015

89 325
13 537
5 943
13 667
122 475
79 127
15 317
94 444
7 941
0

Skutečné výdaje v roce 2015 dle rozpočtové skladby (v celých tisících Kč):
Ozdravení hospodářských zvířat 10, lesní cesty Požárka 2 387, partnerství měst
a propagace 111, komunikace a náměstí 4 988, parkoviště 57, příspěvek města na
veřejnou dopravu 164, pitná voda 3 454, odvádění odpadních vod 260, mateřská
škola 1 088, základní škola 8 147, regionální funkce knihovny 88, příspěvek na
kulturní akce 142, obnova místních památek 194, Plánský měsíčník 145, městské
kulturní středisko 3 473, občanské záležitosti 59, městský stadion 160, na
tělovýchovu a sport 332, koupaliště a dětská hřiště 2 708, dar Poliklinice Tachov
120, dar Nemocnici Sv. Anna 35, veřejné osvětlení 776, hřbitov a smuteční síň
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5 179, územní plánování 79, komunální služby 12 990, ostatní komunální výdaje
173, svoz komunálních odpadů 4 502, péče o veřejnou zeleň 837, sociální výdaje
54, sociální poradenství 128, pečovatelská služba 2 625, bezpečnost a veřejný
pořádek 885, požární ochrana dobrovolná 961, zastupitelstvo 1 302, místní
správa 12 817, pojištění města 159, ostatní finanční operace (daně a poplatky
placené městem) 21 742, dary a dotace 113. Celkem tyto výdaje činily
94,444 mil. Kč.
Investiční akce
V roce 2015 město vypsalo podle zákona o zadávání veřejných zakázek výběrová
řízení na dále uvedené akce:
Zajišťovací práce – demolice domu čp. 254 v Tach. ulici, 5 uchazečů, cena 270
tis.Kč.
Planá – Výměna vodovodu v Bezdružické ulici, zadáno firmě Vodoservis Planá, cena
1,912 mil.Kč bez DPH.
Vyhlídkové naučně-oddychové místo Homole, 1 uchazeč – Martin Námešný, cena
692 tis. Kč.
Oprava dlážděných místních komunikací v Plané, 5 uchazečů, vybrána firma Karel
Benda, cena 1,812 mil. Kč.
Opravy živičných komunikací v Plané, 7 uchazečů, vybrána firma ALGON a.s.,
cena 1,813 mil. Kč.
Změna č.1 územního plánu města, zadáno přímo firmě Atelier T-plan, s.r.o. cena
569 tis. Kč.
Sociální zařízení koupaliště Planá, 6 uchazečů, vybrána firma ZOLT Cz. s.r.o. cena
2,393 mil. Kč.
Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení - Dokumentace pro
provedení díla, zadáno vítězi architektonické soutěže ART 99, s.r.o, cena
847 tis.Kč.
Rekonstrukce části oplocení hřbitova, 5 uchazečů, vybrána firma LP doprava a
stavby, s.r.o, cena 242 tis.Kč.
Přístřešek pro techniku v areálu technických služeb Planá, 8 uchazečů, vybrána
firma LP doprava a stavby, s.r.o, cena 527 tis.Kč.
Výměna střešní krytiny stávající haly sběrného dvora v Plané, 10 uchazečů,
vybrána firma Ladislav Gallo, cena 246 tis.Kč.
Oprava lesní cesty Požárka – I. úsek v k.ú. Žďár u Tachova, 10 uchazečů, vybrána
firma AFR – zemní práce s.r.o., cena 2,346 mil. Kč.
Přístavba a stavební úpravy smuteční síně Planá, 10 uchazečů, vybrána firma
DOZORSTAV Karlovy Vary, s.r.o., cena 8,663 mil.Kč.
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Akce města, které nespadaly do režimu zákona o veřejných zakázkách (vybrány
akce za více než 20 tis. Kč), jsou uváděny v tomto pořadí: obsah zakázky, cena
v tisících korun, dodavatel.
Nábytek zasedací síň, 155, Office Depot; oprava dveří radnice, 45, Truhla Pilný;
oprava vrat, 41, Hellmich; aktualizace pasportu veřejného osvětlení (dále jen
VO) a zeleně, 52, Tomáš Krejčí; street workové prvky, 141, Quatro Rack;
rekonstrukce VO, 266, Plánské služby; VO Slovanská, 49, Plánské služby; patky
pro street work prvky, 22, Plánské služby; projekty oprav silnic, 107, Stehlík
Plzeň; dětské hřiště Bohušova, 127, Prolemax Plzeň; opravy a rekonstrukce VO,
485, Plánské služby; 6 odpadkových košů, 69, Karin; výběr provozovatele
vodovodů 266, Vod.rozvoj Praha; projekt opravy věže kostela, 32, Atelier
Soukup; ČOV - návrh odstranění fosforu, 63, Vodoh.podnik Plzeň; STK,emise
hasičského auta, 33, Pašek Kaznějov; likvidace bolševníku, 53, Augustin Planá;
kotel ZUŠ, 120, P-D-M Gasservis; robot pro školní jídelny, 190, Musil Mar. Lázně;
studie parku ZŠ Valy, 46, Klára Salzmann; výměna podlahy v OVÚP, 67, B+B
interiér; ošetření dřevin, 51, Pešek Planá; oprava kapličky Nádražní, 60, Brožík
Planá; GP vodovod prameniště Broumov,64, Bostl Planá; probírka dřevin
Bohuš.vrch, 94, Plánské služby; sekání Zámeckého parku, 16, Plánské služby;
projekt na fosfor, 115, ČV Vodoh.pod. Plzeň; přívěs pro ZJ SDH, 84, Autovia
Plzeň; oprava věžních hodin, 65, L. Hainz Praha; keřová výsadba Plzeňská,
59,Pešek Planá; výsadba dřevin, 50, Pešek Planá; park Na Valech ošetření dřevin,
99, KRS Bor; zálohovací zařízení,30, Ketnet; kanalizace smuteční síň,99,
Vodoservis; vodovodní přípojka smuteční síň, 78, Vodoservis; probírka dřevin
Bohuš.vrch 75, Plánské služby; Sv. Anna – probírka, 36, David Augustin; probírka
dřevin Bohuš. vrch, 46, Plánské služby; pohřeb p. Koláře, 11, Pohřební služba
Hrubý.
Velkým problémem města se v tomto roce stala rekonstrukce smuteční síně u
hřbitova. V březnu tuto zakázku v soutěži získala firma Dozorstav, s.r.o. Karlovy
Vary. Staveniště převzala v dubnu a započala s bouracími pracemi. Poměrně brzy
se ale práce zpomalovaly, posléze téměř zastavily. Po mnoha urgencích ze strany
města byl vyměněn stavbyvedoucí, upraven harmonogram prací, podle kterého by
měla být stavba hotova koncem února 2016. Možná, že se to firmě podaří,
protože díky velmi příznivému počasí mohli stavebníci pracovat bez přestávky až
do Vánoc. Jádro celého problému ale tkví v tom, že město mělo jen velmi omezené
možnosti při výběru dodavatele – hlavním kritériem podle platného zákona byla
totiž cena, a tato firma nabídla cenu nejnižší. I když selský rozum radí, že
stejnou váhu jako cena by měla mít dobrá pověst firmy doložená referencemi
dřívějších zákazníků, ve skutečnosti tomu tak není, se všemi negativními dopady
pro investora.
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Majetek města k 31. 12. 2015
Podle inventarizační zprávy se hodnota majetku města k uvedenému dni zvýšila o
12,946 mil. Kč a činí celkem 1.047.708.485 Kč.
V této části je třeba také uvést podíl města Planá na majetku SOČ (Sdružení
obcí Černošín) + firmy Ekodepon. Při vzniku SOČ zapojené obce a města složily
dohromady 21,565 mil. Kč, z toho podíl města Planá činil 3,364 mil. Kč.
K 31.12.2015 je hodnota majetku 175 mil. Kč, z toho podíl města Planá ve výši
14,15 % činí celkem 24,762 mil. Kč.
Ze dvou parkovacích automatů na náměstí bylo vybráno celkem 375 tis. Kč.
Pro rok 2015 zůstaly ceny vodného a stočného a za vývoz popelnic na stejné výši
jako v roce 2014.
Roční poplatek města za členství ve Sdružení měst a obcí PK činil 5,5 tis. Kč, ve
Svazu hornických měst a obcí 5,5 tis. Kč, v Místní akční skupině Český Západ
32,9 tis. Kč a v Euroregiu Egrensis 32,8 tis.Kč.
Nově vybudované zařízení pro volný čas ve Fučíkově ulici, tzv. Pavouk, bylo
přihlášeno do soutěže „Nejlepší stavba PK 2014“, bohužel neuspělo.
V červencovém vydání PM informoval místostarosta p. Nutil o tom, jak město
zajišťuje opravy komunikací a veřejné zeleně. V pasportu zeleně je město
rozděleno na 103 částí + 10 vesnic. U každé části je uvedena frekvence sekání
trávy. Nejvyšší je v centru města – 10x za rok. Většina ostatních ploch se seká 5x
za rok, parky 3x za rok, vesnice 2x a okrajové části (např. okolí rozhledny či
cesty kolem kostela sv. Anny) nejméně 1x ročně. To stojí městskou pokladnu
přibližně 3 mil. Kč. O zeleň se starají Plánské služby a využívají k tomu rozličnou
techniku v závislosti na tom, o jaký druh ploch se jedná (sekačky, traktůrky,
křovinořezy, traktory se žacím ramenem).
Partnerství našeho města s bavorským městem Tirschenreuth se zdárně
rozvíjelo i v tomto roce nejen vzájemnými návštěvami vedení měst, ale i na
občanském základě. Tirschenreuth pořádal 7. června Den partnerských měst –
má celkem tři partnery a Planá je jedním z nich. Každé město nějakým způsobem
k oslavě přispělo – Planou velmi důstojně reprezentovali tři žáci ZUŠ Planá –
P. Zivčák, R. Pecka a A. Gašparovičová pod vedením p. učitelky Radačovské.
Podrobnější informace obsahují kapitoly školství, kultura, sport a spolková
činnost.
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Přestupky občanů
V tomto roce bylo vyřízeno celkem 83 přestupků – z nich 7 bylo narušení
veřejného pořádku, 31 proti majetku, 9 v rámci stavebního řízení a 9 přestupků
se dopustili mladiství pachatelé. Na pokutách bylo vybráno 38.500 Kč.
Informace o hospodaření městem zřízených obchodních organizací jsou uvedeny
v kapitole 3.

2. OBYVATELSTVO
Ve městě Planá a jeho částech žilo k 1. lednu 5 323 osob, k 31. prosinci téhož
roku 5 324 osob.
Údaj v závorce uvádí stav k 31. prosinci 2014.
Ke dni 31. prosince 2015 žilo ve městě 4 945 osob (4940), v Křínově 22 (22),
v Kříženci 31 (30), v Otíně 62 (59), v Pavlovicích 65 (66), ve Svahách 61 (62),
v Týnci 55 (56), ve Vys. Sedlišti 26 (29) a ve Zlivi 45 (46).
Narodilo se 43 dětí, zemřelo 60 osob, přistěhovalo se 90, odstěhovalo se
72 osob.
Svatební obřady se v tomto roce konaly dle přání svatebčanů v obřadní síni na
radnici, v kostele sv. Petra a Pavla, ale i na jiných, poněkud neobvyklých místech.
V obřadní síni je svatba bez poplatku, za obřad v kostele sv. Petra a Pavla zaplatí
snoubenci 605 Kč (nájemné) a za obřad na jiném místě zaplatí tisíc korun.
V červenci si svůj svatební obřad odbyli snoubenci na louce u Kosího potoka, kde
se tradičně konají tábory v indiánském duchu – ženich prošel všemi dosud
konanými turnusy. Další svatby se konaly např. v hustém lese u lesácké chaty nad
Žďárem, u paty plánské rozhledny, u rybníka ve Štokově, v rekreační chatě ve
Vížce, před kostelem v Broumově a v r. 2014 v pavlovické hospodě.
Termíny schválila městská rada, ale po dohodě a zaplacení poplatku 1.000 Kč se
mohly konat i mimo tyto termíny: 17. ledna, 21. února, 21. března, 18. dubna,
16. května, 20. června, 18. července, 15. srpna, 19. září, 17. října, 14. listopadu a
12. prosince.
Údaje o počtu uzavřených manželství/registrovaných svazků, rozvedených
manželství, národnostních poměrech a úmrtí bývalých občanů se nepodařilo
zjistit, protože plánské matrice s ohledem na stávající zákonnou úpravu již
nejsou poskytovány.
V roce 2015 se dožilo 6 osob devadesáti let, 1 osoba 91, 1 osoba 92, 1 osoba 94 a
jedna osoba 96 let.
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Za rok 2015 bylo vydáno v Plané 6 čísel popisných, ve Zlivi, Svahách, Otíně,
Pavlovicích a ve Vížce po jednom čísle popisném.
Kříženec
MŽP veřejnou vyhláškou v srpnu zveřejnilo rozhodnutí týkající se záměru
rekonstrukce areálu na Kříženci – zázemí pro obsluhu radarů. Po řadu let byla
existence areálu nejistá, ale vývoj mezinárodní situace nakonec vedl k tomu, že
se areál ještě bude rozšiřovat. V plánu je vybudování administrativní budovy,
garáže pro 4 nákladní vozidla, parkovací stání pro 11 osobních automobilů, požární
nádrže, stanoviště pro kontejnery, čistírna odpadních vod, areálové rozvody,
kanalizace, osvětlení, výdejní stanice pohonných hmot.

3. HOSPODÁŘSKÉ POMĚRY
Plánské služby, společnost s ručením omezeným (dále jen PS)
PS v tomto roce vykonávaly pro město i nadále tzv. veřejně prospěšné služby
(správa komunikací, zeleně, veřejného osvětlení, mobiliáře), správu nemovitostí,
správu hřbitova a provozovaly koupaliště.
Náklady PS spojené s výkonem uvedených činností v roce 2015 činily 15,298 mil.
Kč. Z toho například náklady na mzdy činily 4,459 mil. Kč, odpisy majetku
713 tis. Kč. Tržby PS činily celkem 14,748 mil. Kč. Z toho od města na výkon
veřejně prospěšných služeb dostaly 9,211 mil. Kč, za správu majetku 1,060 mil.
Kč, za správu hřbitova 369 tis. Kč. Díky zisku z hospodaření již PS nepožadovaly
od města půjčky při nákupu techniky; potřebovaly občas jen krátkodobé
zápůjčky na překlenutí doby od zaplacení do vrácení daně z přidané hodnoty a
mohly si dovolit postupnou, velmi potřebnou obnovu technického vybavení.
Počty zaměstnanců podle středisek: ekonomický úsek 3, technické služby 17 + 8
pracovníků na veřejně prospěšné práce, správa bytového fondu 6, koupaliště
(červen-září) 8.

Plánské lesy, společnost s ručením omezeným (dále jen PL)
V tomto roce firma vytěžila celkem 9175 m3 dřeva, z toho bylo 36 procent
nahodilých těžeb. Tak zvaná výchova porostů do 40 let proběhla na 31,04 ha,
nově zalesněno bylo 10,04 ha, přirozená obnova 4,04 ha. Extremní letní sucho
způsobilo ztráty z jarního zalesnění ve výši 1,4 ha.
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Průměrná prodejní cena za jeden kubický metr dřeva byla 1577 Kč( o 1,9 % vyšší
než v roce 2014), v hlavním sortimentu 1.833 Kč (o 2,2 procenta nižší než v roce
2014).
Dosažené výnosy činily 15,373 mil. Kč, naopak vynaložené náklady byly 15,282 mil.
Kč. Hospodaření skončilo ziskem ve výši 91 tis. Kč. Za pronájem majetku firma
zaplatila Městu Planá 3,194 mil. Kč (3 mil. Kč pachtovné za užívání lesa a 194 tis.
Kč nájemné za provozní areál). Výnos z lesa činil 4.562 Kč/ha.
Ke konci roku firma evidovala neuhrazené pohledávky za 963 tis. Kč, naopak její
krátkodobé závazky činily 604 tis. Kč. Největším odběratelem dřeva byla plánská
firma Stora Enso. Průměrný počet zaměstnanců byl 15.
Z vybraného pachtovného jde každoročně 30 % do fondu rezerv. V roce 2015
byla z těchto prostředků provedena druhá etapa rekonstrukce lesní cesty
Požárka za 2.346 mil. Kč.
K povinnostem firmy PL také patří provozování městské honitby. V únoru
proběhlo sčítání zvěře s tímto výsledkem: 8 kusů jelena evropského, 4 kusy
jelena siky, 2 kusy srnčí zvěře, 2 kusy zvěře černé. Zvěře v městské honitbě
výrazně ubylo. To sice nese potíže při plnění plánu lovu, ale velmi dobře se to
projevuje na zdravotním stavu lesa. Plán odlovu zvěře byl stanoven na 15 kusů.
Dále je uveden u každého druhu plán odlovu a ve zlomku skutečnost: jelen
evropský 6/5, jelen sika 5/8, srnec obecný 2/5, prase divoké 2/3.
Náklady na honitbu činily 750 Kč, výnosy 33.739 Kč.

Další informace
V lednu vyhlásil katastrální úřad záměr obnovy katastrálního operátu
(přepracováním do digitální podoby) pro Svahy, Otín, Vížka a Kříženec.
Ještě několik týdnů fungovala v omezeném provozu restaurace Kusadloo v Tylově
ulici, nakonec ji ale majitel uzavřel – škoda, patřila k těm lepším, které ve městě
působily.
V březnu, dubnu a květnu prodávala na autobusovém nádraží firma Dráb – Drůbež
Červený Hrádek mladé slepice a vykupovala králičí kůže.
Od 9. února do 8. března mohli plánští hlasovat, zda chtějí, aby firma LIDL
vybudovala ve městě dětské hřiště (tzv. Rákosníčkovo, v hodnotě cca 1,5 mil.
korun). Kolik lidí hlasovalo, není známo, ale asi ne tolik, aby k realizaci došlo.
Jarní sběr mobilního odpadu ve městě i jeho částech proběhl počátkem dubna,
podzimní pak ve dnech 16. a 18. října. Zajišťovala jej firma EKODEPON.
Plánští podnikatelé měli možnost odevzdat 10. března na plánské radnici daňové
přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2014.
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Farmářské trhy se konaly 21.3.,18.4., 16.5. a naposledy 27.6. Jejich organizátor
Jiří Fejt, Erion Production vzhledem ke snižujícímu se zájmu prodávajících i
kupujících od konání dalších trhů upustil.
Tachovský deník 26.6. věnoval celou stranu rozhovoru s ředitelem plánské firmy
Stora Enso Radkem Peckou.
V září začala firma VaK Karlovy Vary budovat nový vodovod pro Chodovou Planou
(ten dosavadní vedl přes vodojem v Plané). Z Chodové Plané pak povede vodovod
do nemocnice na Sv. Anně, později by měl být protažen až do nemocnice Swiss
Med v Plané.
Dvouměsíční výluka na železniční trati Planá – Tachov začala 15. září. Původní
dřevěné pražce byly vyměněny za betonové, položeny byly i nové kolejnice. Vlaky
zde budou nově moci jezdit až 60kilometrovou rychlostí. Akce stála 65 mil. Kč.
Začátkem září se také začalo cosi dít v areálu bývalé firmy LIKO Nýřany
v Zámecké ulici. Tento provoz byl uzavřen někdy v roce 1991, kdy zanikly Uranové
doly Západní Čechy v Zadním Chodově, hlavní odběratel sodové vody pro horníky.
Od té doby jen chátral a byl též „zásobárnou“ všeho, co mohli nenechavci
zpeněžit. Nový majitel Petr Ansl se do práce pustil s velkou vervou, zatím se tedy
spíše jen vyklízelo a ubourávalo, ale objekty ve dvoře už dostaly nové střechy a
okna a práce neustaly ani ve vánočním období. Prý tam bude prodejna a opravna
zahrádkářské techniky a vybavení pro kutily.
Určité znepokojení veřejnosti (pravděpodobně v souvislosti se současnou migrační krizí v Evropě) vyvolal na podzim pohyb poněkud exoticky vypadajících osob po
městě. Naštěstí se ukázalo, že jde o skupinu agenturních zaměstnanců firmy
Salzburg Schokolade pocházejících z Rumunska.
Několik měsíců prázdné prostory po restauraci v domě čp. 53 v září opět ožily –
byla zde otevřena výrobna a prodejna gyrosu a podobných orientálních
pochoutek. Prodejna bytového textilu v domě čp. 54 se v říjnu přestěhovala
naproti přes náměstí do domu čp. 6 a do jí uvolněných prostor se přestěhoval
p. Florian- nábytek, prodej a montáž satelitních přijímačů a antén. Do prodejny
v domě čp. 50 (dříve zlatnictví) se přestěhovala z domu čp. 48 prodejna klíčové
centrum a místo po ní zaujala prodejna firmy TANET (internet, elektronika).
Koncem roku velkým výprodejem chtěla ukončila své dlouholeté působení
prodejna hraček pana Ansla v domě čp. 72 v ul. Dukelských hrdinů. Skončila také
„večerka „U kata“ v domě čp. 61 ve Hřbitovní ulici. Majitelka se rozhodla dům
prodat, nabízí jej za 2,8 mil. Kč.
Jako každý rok i v tomto roce bylo vystavěno několik nových rodinných domů –
v ulici Severní to byl dům čp. 962, v ulici Dolní dům čp. 885, v ulici Slunečné dům
čp. 960, v Pavlovicích dům čp. 139 a v Otíně dům čp. 30. Také se bouralo –
odstraněna byla garáž u rodinného domu čp. 189 v Zámecké ulici a 4 sklady
v bývalém areálu firmy VONEX v ulici Nádražní. V říjnu byl zbourán rodinný dům
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čp. 395 v Zahradní ulici. Byla to jedna z vilek, které byly v části města dříve
známé pod jménem Eilland – Slovany postaveny ve 20. letech 20. stol. pro české
státní zaměstnance dosazené do čistě německého města po vzniku samostatné
ČSR. Nový majitel ji koupil za 2 mil., ale po zahájení rekonstrukce zjistil, že
vzhledem k havarijnímu stavu konstrukcí je jedinou možností objekt zbořit a
vystavět znovu. Zůstal mu alespoň pozemek, i když i na dnešní poměry poněkud
drahý …
Počátkem prosince zmizel z povrchu zemského během 2 dnů rodinný dům čp. 137
v ulici Na Příkopech. V 60. letech 20. století si jej postavil tehdejší předseda
MěstNV Planá pan Kalaš. Jak se později ukázalo, zednický fortel a kvalitní
materiály asi tenkrát při stavbě chyběly. V 90. letech koupili dům s pomocí úvěru
od banky mladí manželé, ale muž za krátkou dobu zemřel. Jeho ženě zůstaly
dluhy, dům ještě ke všemu zčásti vyhořel a stal se cílem vandalů. Exekutor jej
nakonec prodal a nový majitel udělal to nejlepší, co mohl – nechal dům zbořit a na
jeho místě – mimochodem velmi atraktivním - plánuje vystavět nový.
V Plánském měsíčníku se v průběhu celého roku pravidelně objevovaly inzeráty
firem a soukromníků, nabízejících nejrůznější služby: např. kominík St.Kvasnička,
stříhání psů p. Opavová, hodinový manžel p. David, rekvalifikační kurzy masérů a
pedikérů, půjčovna svatebních a společenských šatů, výtvarné kurzy, doučování
dětí, doprava osob minibusem firmy p. Kerchnera, truhlářské a malířské práce,
opravy fasád, střech, ale také volná pracovní místa. Namátkou nové pracovníky
hledala firma Panasonic Planá, firma M+M Reality- makléře, firma Seigerschmidt
Ostrov u Tachova - dělníky, SOU Planá – noční vychovatelky, První Chodská
v Plané - skladníka, Moritz Hendel Bohemia Planá - šičky, LIDL Planá- prodavačky,
Česká pošta Planá – pracovnice přepážky.
Představa, že v době informační exploze, kterou v současné době zažíváme, není
problémem získat jakoukoliv informaci, je bohužel velmi mylná. Zákony na
ochranu osobních údajů jsou totiž velmi přísné. Přehled plánských živností, který
následuje, je jen orientační, jedná se o zaregistrované živnosti, ne všechny jsou
však aktuálně vykonávané, případně mohou být vykonávány v jiné obci, naopak
v Plané může podnikat jinde zaregistrovaný podnikatel. Živnosti jsou uváděny ve
tvaru název živnosti a jejich počet.
Hostinská činnost 43, ubytovací činnost 12, kadeřnictví 10, kosmetika 4, malířské
práce 2, zednické práce 2, manikúra 9, solária 2, masérské práce 6, odpady 4,
fotografické služby 5, účetnické práce 11, obchod se zvířaty 2, poskytování
úvěrů 11, autoškola 2, pohřební služby 2, řeznictví 4, doprava 9, truhlářství 6,
zámečnictví 11, zpracování kamene 1, tetování 1, oční optika 2, opravy automobilů
17, opravy elektro 10.
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4. ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE
Uzavření chirurgické pohotovosti v mariánskolázeňské nemocnici přineslo velký
problém také občanům Plané a okolí. Jedinou možností v případě potřeby bylo
využít pohotovost v Chebu, ve Stodu či v Plzni, což byla pro mnohé lidi velká
komplikace. Řada občanů, zvláště těch starších, měla problémy s tím, jak se do
nemocnic dostat, a když už se tam dostali, nezřídka se dočkali nevlídného přijetí
ošetřujícího personálu s poukazem na to, že nejsou jejich „spádoví pacienti“ a
měli by se obrátit jinam. Starostka města se v této záležitosti mimořádně
angažovala, vícekrát jednala s odborem zdravotnictví PK, zúčastnila se v únoru
jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje, na kterém požadovala opětovné vypsání
výběrového řízení na chirurgickou pohotovost v Plané. To bylo nakonec vypsáno,
ovšem s takovými požadavky na
výkon služby, že se žádný zájemce do
výběrového řízení nakonec nepřihlásil. V prosinci se konečně začalo blýskat na
časy – vypadá to, že Plzeňský a Karlovarský kraj se dohodly na podmínkách
financování chirurgické pohotovosti v Mariánských Lázních, která bude využívána
z velké části i obyvateli přilehlé části Tachovska. Fungovat v plném rozsahu by
měla od 1. března 2016.
Téma bylo vděčné i pro sdělovací prostředky - psal o tom 9.2. Zpravodaj PK,
13.2. informovala ČT a ČRo Plzeň, 24.2. TV ZAK a 28.4. MF Dnes.
V nemocničním areálu v Bezdružické ulici se zatím nic nezměnilo. Pro budovy
původní nemocnice a vrátnice nenašel jejich majitel – Swiss Med Clinic dosud
žádné využití. V části budovy dětského oddělení má své sídlo vedení nemocnice,
garáže a s nimi sousedící provozní budovu využívala dopravní firma NEZDOS
(sanitky pro přepravu nemocných) a bylo zde i výjezdní místo rychlé záchranné
služby. Smutný je pohled na místa, která před lety kypěla životem (nabízí se
dodat, že ani o smrt zde nebyla nouze, jak už to tak v nemocnicích chodí).
To se ale nedá říci o nové budově Swiss Med Clinic – kromě lůžkové části v ní
fungovaly vlastní ambulance (chirurgická, ORL, urologie, gastroskopie a
kolonoskopie), ambulance tachovské polikliniky (dětská lékařská pohotovost,
interní, kožní, logopedie, RTG, SONO, a laboratoř) a soukromé ambulance
(diabetologie, neurologie a psychiatrie). V lůžkové části nemocnice provozovala
kliniku jednodenní chirurgie, urologie, ortopedie, ORL, gynekologie a estetické
chirurgie, prováděla facelift, operace víček, boltců, nosu, rtů, břicha, modelace,
zvětšení, zmenšení prsou i liposukce, nabízela též odstranění kožních výrůstků a
znamének. Působilo zde též oddělení následné intenzivní péče určené pro
pacienty, kteří prodělali kritické onemocnění či úraz. Provozovatel poskytuje jak
výkony hrazené pojišťovnami, tak i zákroky nad rámec úhrady (pacienti si je platí
sami).
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Začátkem roku odešel z postu ředitele NNP Sv. Anna Planá, s.r.o. Petr Dostál.
Novou ředitelkou se stala Dagmar Špedlová. Řadu měsíců trvala rekonstrukce
sociálních zařízení v objektu nemocnice – zřízeny byly speciální toalety pro
invalidní pacienty, hygienická zařízení dříve společná pro ženy a muže byla
rozdělena. Vše probíhalo za provozu, ale kapacita zařízení byla dočasně snížena o
jednu třetinu. Celá akce stála 3,2 mil. korun. O náklady se rovným dílem podělila
nemocnice se svým zřizovatelem Plzeňským krajem. V únoru nemocnice vyhlásila
kvůli chřipkové epidemii několikatýdenní zákaz návštěv.
V tomto roce obdrželi ocenění hejtmana PK za příkladnou a obětavou práci ve
zdravotnictví MUDr. Zdeněk Arnberger, sestra Olga Juzková a MUDr. Karel
Lysý (spoluzakladatel zdravotní záchranné služby v Plané).
Plánská poliklinika působí stále v domě čp. 253 na Plzeňské ulici, který je
majetkem města. Jsou zde umístěny privátní ordinace praktických i odborných
lékařů a volné prostory jsou pronajímány komerčně.
V tomto roce zde byly tyto ordinace: zubní ordinace MUDr. Drhličkové,
MUDr. Krištofa, MUDr. Kotschyové, MUDr. Svobody (pod hlavičkou MUDr. Průchové) a MUDr. Bíny, ordinace praktických lékařů MUDr. Kulové, MUDr. Kučery,
MUDr. Jungra a MUDr. Marešové, ordinace dětských lékařů MUDr. Bartákové a
MUDr. M.Al- Kannányho, kožní ordinace MUDr. Bátovské, gynekologická ordinace
MUDr. Dologha, ordinace interní a onkologická MUDr. Křístkové, alergologická
ordinace MUDr. Latové, ordinace ORL MUDr. Sluky, ordinace rehabilitační
MUDr. Krátké, rehabilitační centrum p. Holkové, lékárna Pharm.Dr. Kučerové,
firma ortopedické pomůcky p. Nehonského, provozovna kosmetiky, kadeřnictví,
optiky, zubní protetiky, poradenské centrum FINCENTRUM p. Foltýna, ve
vedlejší budově výrobna a prodejna chovatelských potřeb Belty.
Zubní lékařka MUDr. Lillová provozuje ordinaci ve svém rodinném domě
čp. 866 v ulici Na Příkopech.
V domě čp. 75 na ulici Dukelských hrdinů firma Somich provozuje ordinaci oční
lékařky a oční optiku.
Provoz nemocnice ve Stodu, která je spádovou nemocnicí pro náš region, byl od
prosince 2014 do května 2015 značně omezen, protože se rekonstruovaly
operační sály chirurgické a gynekologické, porodnice, dětské oddělení a
pohotovost. Plánské ženy jezdily rodit do Plzně. Pro naše občany není stodská
nemocnice žádnou výhrou – ti, kteří nemají vlastní dopravu, musí jezdit
autobusem nebo vlakem přes Plzeň (s několika přestupy), a to je zvláště pro
starší lidi velmi složité a nepohodlné.

22

Lehké to není ani pro ty, které rozbolí zuby v noci nebo o víkendu – nejbližší zubní
pohotovost najdou až v Plzni.
V únoru se objevily první informace o záměru zřídit na Tachovsku privátní
mobilní hospic, který byl sloužil i pro plánské občany. Jeho zakladatelky pro tuto
dobrou věc celý rok získávaly příznivce a donátory při všech možných kulturních,
sportovních a společenských událostech. Dobrá věc se podařila a hospic začal
koncem roku fungovat. Jednou z jeho patronek je plánská lékařka Jana Křístková.
V červnu město poskytlo Poliklinice Tachov příspěvek ve výši 120 tis.Kč na
pořízení přístroje EKG Holter. Nemocnice na sv. Anně dostala od města 35 tisíc,
které použila k částečné úhradě sprchovacího lehátka pro imobilní pacienty.
Naopak nevyhovělo žádosti Nemocnice Stod o příspěvek na dvě porodní lůžka.
V květnu očkovali veterináři MVDr. Krys, MVDr. Heller a MVDr. Lišková psy proti
vzteklině ve městě i ve všech jeho částech.
Na jednání ZMP dne 9.12.2015 starostka jménem města ocenila bezpříspěvkové
dárce krve - Miloslava Kubálka za 20 odběrů, Martina Dobrovolného za 10
odběrů, Marcelu Trojanovou za 10 odběrů a Šárku Kotschyovou za 10 odběrů.

Pečovatelská služba
(zpracováno podle podkladů předložených vedoucí střediska paní Dlouhou)
V rozsahu pečovatelské služby nedošlo proti minulým rokům k výraznějším
změnám. Pečovatelky měly v péči 402 klientů, 42 jich přibylo, 20 zemřelo, o 4
klienty převzala péči jejich rodina a 2 klienti byli přemístěni do domova
důchodců, protože již potřebovali nepřetržitou péči, kterou naše středisko
nemohlo zajistit.
Službu využívali 3 klienti ve věku 53 až 59 let, 147 klientů ve věku 60 až 70 let,
165 klientů ve věku 71 až 80 let, 81 klientů ve věku 81 až 90 let a 6 klientů ve
věku 91 až 94 let. Dva automobily, kterými pečovatelky rozvážely obědy, jezdily
za klienty do jejich domovů, ale také je převážely do pečovatelského střediska,
k lékaři atp., najezdily přes 22 tisíc kilometrů a spotřebovaly přes 2100 litrů
benzínu.
Za veškeré úkony, které klienti potřebovali nebo požadovali, museli zaplatit podle
platné vyhlášky, která přesně stanoví, jaký maximální podíl z ceny úkonu hradí
klient, a co jde na vrub města, či příslušné obce. Tady je ale nutné dodat, že do
rozpočtu města každý rok přijde ze státního rozpočtu dotace na částečnou
úhradu nákladů pečovatelské služby, což městskému rozpočtu samozřejmě
trochu uleví.
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Dále uvádím počet vybraných úkonů poskytnutých v tomto roce a v závorce
částku, kterou za to zaplatili klienti:
péče o nehty 2.086x (224.275 Kč),
koupele 116x (6.650 Kč), klasická
pečovatelská služba 36 klientům měsíčně (87.360 Kč), prádlo klientů 460 kg
(23 tis.Kč), dovoz obědů 13.430x (195 tis.Kč).
Doprovodů k lékaři bylo 810, pochůzek pro klienty 125, nákupů 41, úklidů
v domácnosti 214, pomoc s přípravou jídla a pití 222, pomoc s oblékáním 206,
pomoc s osobní hygienou 273, přesun na WC 81.
Jak je z přehledu patrno, je toho hodně, co pracovnice pečovatelské služby pro
potřebné občany dělaly. Co se ale vyčíslit nedá, je to, co svým klientům předaly
příjemným chováním vůči nim, lidským přístupem a zájmem o jejich osobu a
potřeby. Mnozí klienti jsou zcela osamělí, nikoho blízkého už nemají, a tak je
pečovatelka mnohdy jedinou osobu, se kterou mají alespoň nějaký kontakt.
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5. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, CESTOVNÍ RUCH
Školství
Pro zpracování této kapitoly byly využity výroční zprávy škol za školní rok
2014/2015.

Základní škola Planá, náměstí Svobody
Škola je zřízena jako příspěvková organizace města Planá.
Má tyto součásti (v závorce je uvedena kapacita x skutečný stav): základní škola
(990 x 579), školní družina (120 x 118), školní jídelna (600 x 466 – z toho
363 žáků školy) a dům dětí a mládeže (350 x 278 – z toho 259 žáků školy).
Škola má dvě odloučená pracoviště – budovu Na Valech a Dům dětí na náměstí
Svobody 51.
V tomto školním roce se již od 7. ročníku vyučoval i druhý cizí jazyk a do
vybraných předmětů byla zahrnuta i výuka dopravní výchovy.
Škola měla celkem 61 zaměstnanců, z toho 44 pedagogických a 17 nepedagogických.
Ředitelem školy byl Mgr. Luboš Beran, zástupkyní ředitele pro I. stupeň
Mgr. Blanka Iccacová a pro II. stupeň Mgr. Zuzana Kokaislová. Na I.stupni
pracovalo 16 pedagogických pracovníků, na II. stupni 15, 4 asistenti pedagoga,
5 družinářek, 1 vedoucí domu dětí.
V budově Na Valech pracovalo 5 nepedagogických pracovníků (sekretářka,školník,
3 uklízečky), v budově na náměstí 6 (sekretářka, školník, 4 uklízečky), ve školní
jídelně 6 pracovnic.
Kvalifikační předpoklady nesplňovali 2 pedagogičtí zaměstnanci.
Na počátku školního roku byli žáci rozděleni do 25 tříd, vždy po třech třídách
v každém ročníku (výjimkou byly 3. a 8. ročník, ve kterých byly pouze 2 paralelní
třídy). Podle zahajovacího výkazu školu navštěvovalo ve školním roce 2014/2015
579 žáků. V tomto školním roce již nebyla otevřena přípravná třída, ale byla
navýšena kapacita školní družiny, kde bylo otevřeno čtvrté oddělení, proto počet
pedagogických pracovníků zůstal zachován. Průměrná naplněnost tříd byla
23,16 žáků. I. stupeň měl 333 žáků, II. stupeň 246 žáků.
Škola je spádová pro okolní obce, např. Brod nad Tichou, Lestkov, Kočov, Chodský
Újezd, Zadní Chodov a jejich součásti. Celkově dojíždělo 152 žáků (přibližně
26 % všech žáků školy). Stejně jako v minulých letech začínalo vyučování až
v 8:05 kvůli problematické dopravní obslužnosti regionu, protože některé spoje
přijížděly těsně před osmou hodinou. Stejně tak byla velmi složitá situace při
odpolední výuce, neboť spoje dojíždějících jezdily mezi 15.00 až 15.30 a pak až
po 17. hodině, což bylo pro žáky značně komplikované.
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Do 1. tříd bylo ke dni 1. září 2015 zapsáno 97 dětí, z toho 67 jich nastoupilo do
prvního ročníku (3 opakující 1. ročník), 28 žáků dostalo odklad a 5 zapsaných
žáků se před nástupem do 1. ročníku odstěhovalo. Pro školní rok 2015/2016 byly
otevřeny tři první třídy.
Na I. stupni mělo 217 žáků vyznamenání, 106 prospělo, 8 neprospělo. Na II. stupni mělo vyznamenání 34 žáků, prospělo 208, neprospělo 7.
Průměrný prospěch na I. stupni byl 1,4, na II. stupni 2,13, celkem průměr za školu
1,81. Neprospívajících žáků bylo 15.
Napomenutí třídního učitele dostalo 113 žáků, důtku třídního učitele 62 žáků a
důtku ředitele školy 24 žáků. Snížený 2. stupeň z chování dostali 4 žáci, 3.stuppeň 2 žáci. Žáci zameškali celkem 31 181 omluvených hodin (tj. 53,8 na žáka),
neomluvených hodin bylo minimálně – jen 37 (0,06 na žáka). Neobjevil se žádný
klasický záškolák. Důvodem poměrně vysoké omluvené absence bylo zejména u
starších žáků uvolňování na rodinné dovolené a zdravotní pobyty, a také určitá
benevolence rodičů při omlouvání dětí.
Povinnou školní docházku ukončilo 58 žáků, z toho 55 žáků v 9. ročníku, 3 žáci v
8. ročníku. Všichni žáci, kteří si podali přihlášku alespoň na jednu střední školu,
byli přijati. Na střední školu s maturitou odešlo 26 žáků z 9. tříd, na šestileté
gymnázium v Tachově bylo přijato 9 žáků, na osmileté gymnázium ve Stříbře byli
přijati 2 žáci, na osmileté gymnázium v Mariánských Lázních byl přijat 1 žák.
Na začátku školního roku bylo na škole 12 integrovaných žáků, z toho
5 podpořených s pomocí asistentů pedagoga a 13 žáků mělo individuální vzdělávací
plán.
Na I. stupni proběhlo 18 jednání s rodiči, na kterých se projednávaly neomluvené
hodiny, nevhodná slovní vyjádření, nevhodné a problematické chování, projevy
šikany a neprospěch žáků. Ve věci šikany bylo na jednoho žáka podáno trestní
oznámení, bylo však odloženo pro nedostatek důkazů a nezletilost žáka.
Celkově se zvýšil počet pedagogicko-psychologických vyšetření žáků, převážně se
jedná o SPU, syndrom ADHD a hraniční pásmo intelektu.
Na škole probíhala prevence sociálně patologických jevů na obou stupních.
Pracovaly zde dvě metodičky prevence, které ve spolupráci s vedením školy a
kolegy na obou stupních v letošním školním roce aktualizovaly „Minimální
preventivní program“. Jeho základem je osvojení základních kompetencí v oblasti
zdravého životního stylu, prevence problémů způsobených alkoholem a jinými
návykovými látkami, prevence šikany a kyberšikany.
V rámci prevence sociálně patologických jevů proběhla řada akcí, ať již to byly
výchovně vzdělávací koncerty, komunitní a diskusní kruhy, program „Bez agrese
se domluvíme lépe“, a sociometrická šetření.
I v tomto roce žáci podpořili finančně indického chlapce Sunila v jeho studiu
v rámci projektu UNICEF. Při akci „Zpívání u vánočního stromu“ prodávali své
výrobky a výtěžek použili právě pro Sunila.
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Žáci byli nenásilně vedeni k ochraně životního prostředí – učili se třídit odpad,
opět sbírali víčka od PET lahví, čímž získali peníze pro nemocné děti.
I v tomto školním roce působil na škole na poloviční úvazek školní psycholog.
Školská rada se v tomto školním roce sešla dvakrát – na prvním setkání byl
schválen obsah těchto dokumentů: Výroční zpráva ZŠ Planá za školní rok
2013/2014, Dodatky k ŠVP, Pravidla pro vedení třídního záznamníku. Tématem
druhého setkání byly hlavně plánované volby nových členů ŠR a jejich
harmonogram. Rada také podpořila žádost ředitele školy o možnou finanční
podporu zřizovatele na uchování místa školního psychologa jako součásti školního
poradenského pracoviště školy.
V nových volbách byli do školské rady za rodiče zvoleni Bc. Petr Ansl a paní Elena
Fejtová, z pedagogického sboru Ing. Jana Říhová a Mgr. Berta Vršková a
zřizovatelem byli jmenováni Mgr. Jiří Kotschy a Bc. Jan Veselý. Funkční období
nových členů ŠR začalo 1. 9. 2015.
Sdružení rodičů a přátel školy podpořilo především finančně realizaci školních i
mimoškolních aktivit, k čemuž využilo jednak příspěvky rodičů, a také výtěžek z
pořádání společenského plesu školy. Byly to tyto akce: doprava na sportovní a
vzdělávací akce žáků, okresní kolo Čtenářské soutěže, projektová výuka Den
Země, atletická olympiáda, Divadlo Alfa pro 1. stupeň, adopce Sunila, zápis do
1. tříd, anglický časopis (pomůcka na výuku AJ), příspěvek účastníkům zájezdu
do Anglie.
V tomto školním roce bylo do školní družiny přijato 120 dětí, a proto byla
vytvořena dvě nová oddělení - jedno pro ranní družinu Na Valech a jedno
v budově na náměstí pro odpolední družinu. Pro oddělení v budově na náměstí bylo
nutné zařídit prostory v suterénu přístavby, včetně šatny a hygienického zázemí.
Postupně byl nakoupen potřebný nábytek, koberec a hračky. Náklady uhradilo
město. Nové oddělení Na Valech bylo určeno pro děti ze 2. až 4. tříd. Novým
nábytkem, hračkami a materiálem pro výtvarné a pracovní činnosti byla vybavena
i další oddělení a použity na to byly mimo jiné i vybrané poplatky od žáků.
Ranní provoz probíhal ve dvou odděleních od 6.30 hodin, poté byly děti předány
do příslušných tříd ZŠ, odpoledne byl provoz zajištěn až do 16 hodin.
V DDM - domě dětí a mládeže - v budově čp. 51 na náměstí Svobody pracovala
jedna vedoucí a 15 externích pracovníků, kteří vedli nejrůznější zájmové kroužky.
Těchto kroužků bylo 24 a byly zaměřeny na sport, výtvarné činnosti, vaření,
tanec a výchovu mladých hasičů. Celkem je navštěvovalo 279 dětí. Největší zájem
byl o tenis.
DDM zajišťoval i program na prázdniny během školního roku a příměstský tábor
o hlavních prázdninách.
Součástí DDM byla také klubovna volného času, která sloužila neorganizovaným
žákům ze všech škol v Plané a okolí. Většinou se jednalo o dojíždějící žáky. Děti
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zde neplatily žádné poplatky. Klubovna byla otevřena každý den od 12.30 do 14.30
a navštívilo ji celkem 2332 osob.
DDM uspořádal i 19 příležitostných akcí – menších, v podobě turnajů či
workshopů, ale také velké akce s vysokou návštěvností (Večerní běh Planou,
Mikulášská nadílka nebo Den dětí).
Při své činnosti spolupracoval s TJ Sokol Planá, MKS Planá, SDH Planá, FK Planá
a občanským sdružením KOS. Na akcích se podílela také řada dobrovolných
pracovníků, některé místní firmy se podílely sponzorsky, především formou
materiálních darů či poskytnutím slev na zboží.
Z programů Plzeňského kraje dostal DDM na svoji činnost dotaci 20 tisíc korun.
V tomto roce byly z rozpočtu města uvolněny finance na postupnou výměnu oken
a dveří na jižní straně budovy.
Školní jídelna zajišťovala stravování žáků a pracovníků školy, ale i ostatních
zájemců v rámci své doplňkové činnosti.
Ve školním roce 2014/15 se v jídelně měsíčně stravovalo průměrně 315 žáků do
14 let věku, 33 žáků starších, 51 zaměstnanců a 52 cizích strávníků. Jídelna také
zajistila občerstvení na mimořádných akcích školy. Pokračovala obnova
materiálního vybavení kuchyně.
Školní knihovna nesloužila jen pro výpůjčky, ale 2x týdně v ní probíhala výuka
předmětu Čtenářská dílna. Nákup knih byl slabší, pozornost byla soustředěna na
rozdělení knižního fondu do obou budov v závislosti na věku žáků.
Webové stránky školy fungují již od roku 2012. Škola se na nich prezentovala
především prostřednictvím článků a fotografií, neoficiální stránku na Facebooku
navštěvuje více než 600 uživatelů. Stávající software je využíváno pro evidenci
matriky a majetku. Učitelům byla k dispozici bezdrátová internetová síť,
v učebnách slouží pro výuku 8 interaktivních tabulí. Učebny výpočetní techniky
jsou převážně využívány pro výuku informatiky ve 4. a 5. ročníku a napříč ročníky
II. stupně a rovněž slouží k procvičování učiva pomocí výukových programů.
Takřka každému vyučujícímu je k dispozici přenosný PC. Díky účasti v projektu
„Dotkněte se inspirace“ bylo zakoupeno 20 dotykových zařízení, která slouží
vyučujícím obou stupňů ZŠ především k přípravě na výuku a jejímu zpestření a
zefektivnění. V rámci výše zmíněného projektu zapojení učitelé rovněž
absolvovali řadu potřebných školení.
Na škole byl realizován již výše zmíněný projekt Dotkněte se inspirace, který
je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem
projektu bylo zvýšení kompetence ředitelů, ICT metodiků a pedagogů, zlepšení
zázemí pro využívání ICT při sebevzdělávání, přípravě na vyučování i samotné
výuce.
Zdárně bylo dokončeno čerpání dotace SZIF (státního zemědělského
intervenčního fondu) na požadované sportovní vybavení.
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V závěru školního roku škola úspěšně zareagovala na dvě výzvy projektů. Jeden
z projektů nesl název Cestování s knihou – z nabízených možností si vybrali
čtenářskou dílnu, zahraniční výjezd 2 pedagogů v rámci DVPP a 2 zahraniční
výjezdy žáků. Druhý z projektů s názvem Technické vzdělávání byl určen ke
zlepšení vybavení dílen v předmětu pracovní činnosti a pro zvýšení zájmu žáků o
technické obory. Oba tyto projekty skončily 31. prosince 2015.
Již po několikáté se 1. stupeň školy zapojil do projektu Ovoce do škol. Od září
2014 do června 2015 žáci obdrželi ovoce, zeleninu nebo vitamínové šťávy celkem
21krát. Cílem tohoto projektu je zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny u dětí, a tím
zlepšit zdravotní stav mladé populace.
Podobný projekt se jmenuje „Zdravá 5“. Pořádá jej Nadační fond Albert a
zapojily se do něj třídy 1. stupně. Výukový program seznámil žáky se zásadami
zdravého stravování.
Dobrá spolupráce s bavorskou školou Ludmilla-Realschule probíhala i v tomto
roce. Plánští žáci se zúčastnili vánočních oslav v Bogenu, v jejichž rámci byli
přijati starostou města na radnici a zúčastnili se slavnostního vánočního večera.
Kolegové z Bogenu naopak navštívili Kantorský ples v Plané a v květnu přijelo
50 sportovců z partnerské školy do Plané na sportovní olympiádu.
Česká školní inspekce řešila v tomto roce na škole stížnost zákonného zástupce
žáka, tuto shledala jako bezdůvodnou.

Mateřská škola Planá
Zřizovatelem školy je Město Planá. Ředitelkou školy byla paní Naděžda
Kvasničková.
V tomto školním roce byla opět plně využita kapacita obou částí – v Havlíčkově
ulici bylo zapsáno 100 dětí, ve Smetanově ulici 115 dětí. Odklad povinné školní
docházky mělo 21 dětí, do speciální logopedické třídy pro děti s vadami řeči bylo
zařazeno 12 dětí. Do ZŠ odešlo 53 dětí.
Školní rok v MŠ Smetanova byl zahájen po velké rekonstrukci, která stála
6,66 mil. korun. Mj. byla vyměněna v celém objektu okna a všechny části budovy
byly zatepleny a opatřeny krásnou estetickou fasádou. Po prázdninách už nebylo
veřejnosti zpřístupněno dětské hřiště na školní zahradě. Jednak
z bezpečnostních důvodů, protože hřiště a jeho zařízení bylo neustále
devastováno, a také proto, že bylo otevřeno dětské hřiště v přilehlém parku. Do
jedné třídy byla zakoupena plastová lehátka s matracemi a stolky se židličkami,
nábytek do třídy Žabiček, do kuchyně školy lednice a dvě pečicí trouby. Na
budovy byly nalepeny zábrany proti ptactvu a nově byly natřeny herní prvky na
zahradě školy.
Rovněž MŠ Havlíčkova provozuje pro své děti hřiště, které splňuje nejpřísnější
bezpečnostní podmínky. Hřiště bylo doplněno o nové herní prvky. Průlezky dostaly
29

nový nátěr. Náklady ve výši 520 tis. korun byly hrazeny z fondu školy. I do této
školy byla zakoupena plastová lehátka s matracemi, stolky a židle do třídy malých
dětí, nový nábytek do ředitelny a třídy Berušek, bylo vymalováno první patro
školy a kuchyně školy.
Učitelky školy se zapojily do projektu „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků
MŠ“. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Každý týden se účastnily odborného školení
v Tachově, v závěru poznávací stáže v Brně a ve Francii. Škola obdržela různé
pomůcky, materiály, nářadí, elektrické spotřebiče, počítače, interaktivní tabule a
vypalovací pece.
Provozní doba obou škol je od 6.30 do 16.30 hodin.
Celkový počet pracovnic je 29. Věkový průměr je poměrně vysoký – 50 let
(do 40 let 3, do 50 let 13, do 60 let 11, do 70 let 2).
Základní vzdělání má 5 pracovnic, vyučeny jsou 4, střední odborné vzdělání 16,
úplné střední 1, vyšší odborné 3.
Kolektivy obou MŠ se scházely při společných poradách a školeních, při
kulturních akcích, řešily problémy na pracovištích, předávaly si informace a
poznatky.
Zápis do MŠ se konal ve dnech 23.3 a 24.3 2015. Veřejnost byla informována
prostřednictvím Plánského měsíčníku, vyvěšenými plakáty a poutači na
nástěnkách v MŠ. Děti byly přijímány na základě písemné žádosti zákonných
zástupců dítěte. Přednostně byly umístěny děti, které v příštím roce čeká
povinná školní docházka, dále děti podle stanovených kritérií přijímacího řízení.
K zápisu se dostavilo 59 dětí. Na školní docházku se připravovalo 79 dětí. Pro
nedostatek míst v MŠ nebyly přijaty 4 děti (jejich matky pečovaly o další dítě).
Proti zápornému rozhodnutí nebyla podána žádná odvolání.
Rodiče platili za děti 400 Kč měsíčně, zároveň se stravným (do prosince 2014).
Stále přetrvávaly problémy s neplatiči (ze sociálně slabších či nepřizpůsobivých
rodin). Pokud rodiče předložili potvrzení o pobírání sociálních dávek, byly jejich
děti od školného osvobozeny. Od ledna 2015 byly zavedeny bezhotovostní platby
na účet školy formou inkasa z účtu rodičů.
Vzdělávání dětí probíhalo podle školních vzdělávacích programů - MŠ Smetanova
Barvy Země, MŠ Havlíčkova Celý rok se děti točí na barevném kolotoči.
Předškolní vzdělávání bylo doplněno dalšími aktivitami. Děti se pod odborným
dohledem instruktorů účastnily lyžařské školy, bruslení a předplaveckého
výcviku. Ve třídě pro děti s logopedickými vadami pracovala učitelka s odbornou
kvalifikací společně s klinickou logopedkou. Děti z MŠ se také zapojovaly do
veřejných akcí – vítání nových občánků města, večerního běhu Planou, do
výtvarných soutěží.
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Čtvrtým rokem probíhala v mateřské škole Smetanova výuka angličtiny. Děti
v tomto kroužku pracovaly se zájmem, naučily se základy jazyka, komunikaci mezi
sebou.
Oblíbené byly společné akce pro rodiče a děti – na jaře výstava výrobků
s velikonoční tématikou, besídka ke Dni matek, na podzim tvořili rodiče s dětmi
z různorodého materiálu podzimní výrobky. MŠ upořádaly na chodbách škol
výstavu dýní a přírodních strašidel, konaly se drakiády, v předvánočním období
přišli rodiče na zpívání u stromečku. Na konci školního roku se konalo tradiční
rozloučení předškoláků s MŠ a pasování dětí na zahradě školy. Dobrá byla
spolupráce školy se zřizovatelem, rovněž byly školky spokojeny s aktivitou
sponzorů, kteří při školních akcích pomáhali jak materiálně, tak organizačně. I
v tomto roce pomáhali ve školních jídelnách obou MŠ učni SOU Planá – obor
kuchař.
Na škole proběhlo několik kontrol: kontrola plateb školného, kontrola plateb na
veřejné zdravotní pojištění, kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění,
v oblasti pojistného a v důchodovém pojištění. Nedostatky při kontrolách nebyly
zjištěny.

SOU Planá
Zřizovatelem SOU Planá je Plzeňský kraj. SOU má dvě součásti: základní školu a
střední odborné učiliště. Základní škola působí v budově čp. 853 v Zámecké ulici,
učiliště v budově čp. 130 a 131 v Kostelní ulici. Ředitelem je Mgr. Josef Mára.
Základní škola je nástupkyní dřívější zvláštní školy a určena je pro děti, které
potřebují speciální vzdělávací program. Má 1. i 2. stupeň. Navštěvovalo ji 46 žáků.
Na prvním stupni byly tři třídy: spojený 1. a 2. ročník, 2. a 3. ročník, 4. a 5.
ročník. Na druhém stupni byly naplněny dvě třídy: 6. a 7. ročník, dále pak 6. až
10. ročník. Průměrný počet žáků na třídu byl 9,2. Celkem 39 žáků bylo ve věkové
kategorii 6 – 14 let, zbývajících 7 žáků ve věkové kategorii 15 – 18 let.
Výuka na SOU je rozdělena na teorii a praxi. Teoretická výuka probíhá ve škole,
praktická výuka na odborných pracovištích. Do prvního ročníku byli v tomto
školním roce přijímáni žáci bez přijímacích zkoušek. SOU je organizováno jako
denní studium; mělo též jednu třídu dálkového nástavbového studia. Denní
studium v učebních oborech bylo ukončeno závěrečnou zkouškou, která se
skládala ze tří částí: písemné, praktické a ústní zkoušky před zkušební komisí.
Úspěšní žáci získali výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Nástavbové
studium bylo ukončeno maturitní zkouškou.
V tomto školním roce nabízelo SOU tyto učební obory: Podnikání – denní i dálková
forma (56 žáků), Cukrář (17), Ošetřovatel (31), Operátor skladování (27),
Malířské a natěračské práce (22), Zednické práce (7), Kuchařské práce (59),
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Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních – pečovatelské práce (14),
Provozní služby – pokojská (5).
Vyznamenání mělo 29 žáků, prospělo 147, neprospělo 15, studium na vlastní
žádost ukončilo 47 žáků. V oboru Podnikání maturovalo 15 žáků, 10 jich
neprospělo. Závěrečné zkoušky konalo 25 žáků, s vyznamenáním 10 a prospělo 15.
4 žáci přešli na nástavbové studium s maturitou.
Ve škole pracovalo 29 pedagogických učitelů, 2 vychovatelé domova mládeže,
5 uklízeček, 2 údržbáři, 3 administrativní pracovníci, 1 pracovník informačního
centra.
Až do září se protáhla část prací na nové fasádě budovy SOU v Kostelní ulici se
zateplením a výměnou oken, na což poskytl zřizovatel investiční dotaci 1,2 mil.
Kč, Ministerstvo životního prostředí 1,778 mil. Kč a Státní fond životního
prostředí 104 tis. Kč. Celková hodnota této investiční akce byla 5,199 mil. Kč.
Z rozpočtu školy bylo uhrazeno 2,117 mil. Kč. Na krytí nákladů byly použity také
tržby z hlavní i vedlejší hospodářské činnosti školy. Další dotace od zřizovatele
ve výši 200 tis. Kč byla určena na spolufinancování nákupu nového automobilu
Škoda Rapid.

Dětský domov Čtyřlístek
Domov má své sídlo v budově čp. 853 v Zámecké ulici. Jako příspěvkovou
organizaci jej zřídil Plzeňský kraj. Ředitelem je Mgr. Jiří Kotschy.
Domov je rozdělen do 4 rodinných skupin, počet dětí se pohyboval od 28 do 32.
Má svou vlastní jídelnu, ve které se stravovalo 32 dětí a 20 zaměstnanců.
Ze 32 dětí bylo 6 v předškolním věku, 12 dětí plnilo povinnou školní docházku a
14 bylo mladých po skončení povinné školní docházky. Nejvíce dětí – 10 bylo
z Tachovska, 6 z Chebska, 1 dítě až z Karviné.
V DD pracovalo 18 výchovných pracovníků, 1 sociální pracovnice a 6 provozních
zaměstnanců.
Do DD přišlo během roku 14 dětí – z rodiny 1, z dětského diagnostického ústavu
3, z jiného zařízení přeřazeno 7, nezletilým matkám v DD se narodily 3 děti.
Z DD odešlo 11 dětí - do náhradní rodinné péče 1, po dovršení plnoletosti 6,
rodičům svěřeny 4 děti.
Do mateřské školy chodily 2 děti, do ZŠ 6, do ZŠ se speciálním vzdělávacím
programem 3, do SOŠ 2 a do SOU 12 dětí. Nezařazeny zůstaly 4 děti.
Tři děti prospěly s vyznamenáním, prospělo jich 22, jedno nebylo klasifikováno.
Děti se zapojovaly jak do aktivit organizovaných DD, tak do nejrůznějších dalších
– hudební škola, dům dětí. Pravidelně navštěvovaly domovy důchodců na
Tachovsku, kde s klienty hrály netradiční stolní hry. Opět se zapojily do akce
„Out Of Home“, kde se zážitkovou formou seznámily s různými činnostmi, do
akce Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury, výuky plavání, zájmové
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umělecké činnosti a soutěží, výtvarných a hudebních přehlídek, sportovních
soutěží. V zimě byly na lyžařském výcviku v Zadově a v létě na táboře
v Rejštejně, na rekreaci v Kynšperku nad Ohří a na přehradě Jesenice u Chebu.
V tomto roce neproběhla ve škole žádná z kontrol České školní inspekce.

Základní umělecká škola v Plané
Škola stále sídlí na adrese ul. Dukelských hrdinů čp. 85. Ředitelem školy byl pan
Miroslav Koranda. Jejím zřizovatelem je Plzeňský kraj.
Ve školním roce měla škola 271 žáků – v hudebním oboru 188, ve výtvarném 49,
v tanečním 20 a v literárně-dramatickém 14 žáků.
Škola měla 15 zaměstnanců, z toho 13 pedagogických a 2 nepedagogické.
Ve školním roce 2014/2015 se škola nezúčastnila žádných projektů. V hodnocení
Základních uměleckých škol Plzeňského kraje ze 34 hodnocených škol skončila na
13.místě. Od 1.9.2014 byla zřízena nová pobočka školy v Základní a mateřské
škole v Záchlumí.
Jako každý rok se škola zapojila do různých soutěží ZUŠ.
Do soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT se zapojilo 16 žáků, z nichž 14 se umístilo
v krajském kole (zpěv 2x 2.místo, 1x 3.místo, žestě 1x čestné uznání, dřeva 5x
2.místo, 3x 3.místo,1x zvláštní cena za osobitý projev, LDO 1x čestné uznání).
Žáci pěveckého oddělení se zúčastnili ještě dvou soutěží (Karlovarský skřivánek –
10. místo v krajském kole a Lidová píseň v Rokycanech – 1. a 2. místo). Několika
výtvarných soutěží se zúčastnili i žáci výtvarného oboru ( PAF 2015 Tachov, U
nás na Západě). Žáci LDO se zúčastnili regionálního festivalu TARTAS
v Dobřanech.
V tomto školním roce vznikl v ZUŠ Planá „Velký soubor zobcových fléten“ a
divadelní soubor „Dobrej matroš“. Spolu s vokálně instrumentální skupinou
„Lentilky“ se staly nedílnou součástí kulturního života v Plané a okolí, vystupovaly
na koncertech, ve školkách, školách, na vernisážích a dalších kulturních akcích.
Úbytek žáků ve školním roce 2014-2015 byl způsoben dlouhodobou nemocí
učitelky výtvarného oboru akademické malířky Iriny Slámové. Přestože výuka
byla zajištěna kvalifikovanou zastupující učitelkou, odhlásila se z výtvarného
oboru během školního roku třetina žáků. Stabilní počet žáků byl v tanečním
oboru a v hudebním oboru. K nárůstu počtu žáků došlo v literárně – dramatickém
oboru.
V budově školy byla po havárii na vytápěcím zařízení provedena kompletní
rekonstrukce kotelny a plynové přípojky. Škola financovala nákup tepelných
čerpadel. Rekonstrukci plynové přípojky, nákup nového kondenzačního kotle a
řídicí jednotky včetně nákladů na jejich instalaci hradilo město Planá.
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Kultura
Městem zřízené kulturní středisko (MěKS) bylo organizátorem převážné části
kulturních a společenských akcí, které se v roce 2015 v Plané uskutečnily. Začalo
to ohňostrojem 15 minut po půlnoci 1. ledna a hned odpoledne se pro zájemce
uskutečnila novoroční procházka po městě a jeho památkách s výkladem plánské
rodačky dr. Markéty Novotné. Další akce chronologicky seřazené:
Leden: 13. v knihovně Odpoledne s pohádkou, 17. velký turnaj v pexesu, 22. autorské čtení plánské autorky Scaar Egoni, 29. přednáška Mir. Tréglera o Kosím
potoce, 30. Nové divadlo v Plzni, představení Kočky.
Únor: 6. divadelní představení Titanic společnosti Divoch ze Stříbra, 14. oslava
masopustu na náměstí s průvodem masek, koncertem Ledecké dudácké muziky
divadelní pohádkou v kině, 17. v knihovně odpoledne s pohádkou, 17. čtenářský
večer v knihovně pro dospělé, 19. odpoledne s němčinou pro dospěláky s lektorkou
P. Chvátalovou, 23. přednáška Ant. Hříbala o životě bobrů v Českém lese. Také byl
zahájen kurz tance pro dospělé v celkem 6 lekcích.
Březen: 5. přednáška L. Marka Hrdelní právo v Plzeňském kraji, 10. v knihovně
odpoledne s pohádkou, 13. pro abonenty zájezd na představení Amerika Nového
divadla v Plzni, 14. vernisáž výstavy T. Vojtěchovského, 18. divadelní představení
pro děti Modrovláska Divadla HP Praha, 19. další odpoledne s němčinou,
19. přednáška V. Chvátala Přírodou amerického západu, komentovaná procházka
na téma staré stromy v Plané, 21. jarní kreativní sobota – nejrůznější kreativní a
řemeslné techniky, 25. přednáška cestovatele R. Jaroňka o přírodě Afriky,
27. vystoupení Travesty skupiny Divoké kočky. Městská knihovna nabídla
k prodeji knihy chodovoplánského autora Jindřicha Sahulky a 27.3. uspořádala již
4.ročník knihovnické akce Noc s Andersenem.
Duben: 1. velikonoční dílnička, 5. velikonoční koncert Malého lidového souboru
Plzeň, 10. zájezd na představení Sboristé do Nového divadla v Plzni, 11. turnaj
v pexesu, 14. v knihovně odpoledne s pohádkou, 16. přednáška Mir. Tréglera
Plánské krajiny, 18. Svět muzikálu s Petrem Kubcem, 25. první tohoroční výstava
v Galerii ve věži – Václav Malina. 30. pálení čarodějnic na koupališti.
Květen: 3. koncert kytaristy Lub. Brabce ve farním kostele, 5. zájezd na představení Lijavec Divadla Járy Cimrmana v Mar. Lázních, 7. přednáška dr. Novotné
Planá a 2. světová válka, 8.-10. výstava zbraní M. Bláhy, 13. čtení R. Tomšů z díla
Joh. Urzidila, 15. zájezd na představení Smrt v Benátkách v Novém divadle
Plzeň, 25. Turistický nápadník – prezentace zajímavých míst v plánském okolí,
30. vernisáž výstavy Lukáše Miffka v Galerii ve věži, 30. komentovaná procházka
Po stopách plánských poutníků.
Červen: 6. koncert – Nik a In Basement, alternativa a post rock, 7. zájezd na
muzikál Fantom opery do Prahy, 12. zájezd na představení ND Plzeň Sugar (aneb
někdo to rád horké), 19. Plánská struna na koupališti, 26. Hurá na prázdniny –
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zábavná cesta k rozhledně, 27. divadelní představení Vlčpanna Divadelního
souboru při MKZ Horš. Týn.
Červenec: 4. vernisáž výstavy Václava Siky v Galerii ve věži, 5. Jan Hus a jeho
doba- v kostele sv. Petra a Pavla si návštěvníci připomněli památku Mistra Jana
Husa. Komponovaný pořad s prezentací L. Marka o životě a poslední cestě JH a
dobovými skladbami v podání Tachovského chrámového sboru; 10. a 11. letní kino
na koupališti, 12. kurz Naučte se chodit správně – Nordic Walking, 18. večer
s Bikers bandem na koupališti – folk, country, 25. Anenská pouť na náměstí
s večerním programem na koupališti.
Srpen: 14. letní kino na koupališti s filmem Domácí péče, 15. na koupališti Oldies
disco, 21. vernisáž výstavy Na plzeňské paletě v kostele sv. Petra a Pavla (spolu
s KOS), 29. vernisáž výstavy Antonína Střížka v Galerii ve věži.
Září: 5. exhibice street workoutu P. Semeráka v centrálním parku, 5. koncert
AFT a Excentr na koupališti, 11. v P+P vernisáž výstavy obrazů Dušana Kokaisla,
12. a 13. Dny evropského dědictví – volně přístupny Hornické muzeum, všechny tři
plánské kostely, věž s galerií a gotické sklepy v domě čp. 56, koncert Znovuzrození v kostele P+P, 13. komentovaná procházka Pohlednice- němí svědci naší
historie, 15. čtení povídek Mil. Antropiuse, 18. setkání s hraběnkou Nostitzovou,
19. Koncert Starších pánů z Tachova, 22. v knihovně čtení pohádek, 26. Travesty
skupina Divoké kočky (tady není od věci poznamenat, že tato představení, ve
kterých vystupují jen muži, ovšem v ženském převleku i nalíčení, jsou ženským
publikem velmi oblíbená, vždy předem vyprodaná. O čem to tak asi svědčí?).
Říjen: 2. další čtení Rudolfa Tomšů z knihy povídek Johanessa Urzidila, německy
píšícího spisovatele, který se narodil v Plané v r. 1896; 3.- 4. charitativní sbírka
pro Diakonii Broumov, 3. komentovaná vycházka na novou vyhlídku Homole u Křížence, 7. kreativní odpoledne pro děti v knihovně, 16. abonentní představení
Škoda v ND Plzeň, 17. den otevřených dveří a burza vyřazených knih v knihovně,
20. čtení pohádek v knihovně, 22. Čtení pro Planou-vybrané osobnosti města četly
ze své oblíbené knihy, 28. oslava vzniku samostatné ČSR s lampiónovým průvodem
a kulturním programem, 30. Halloween v knihovně.
Listopad: 2. dětská pěvecká soutěž Solasido, 3. autorské čtení Seniorských elegií
Karla Johany, 5. přednáška Třetihorní vrchy aneb od Podhory k Vlčí hoře Mir.
Tréglera a Mir. Marka, 6. v kině divadelní představení Zlý duch Lumpacivagabundus DS Komedyjanti Tachov, 10. pohádkové čtení v knihovně, 13. závěr pěvecké
soutěže Solasido, 14. vernisáž výstavy fotografií Petra Cupáka na plánské radnici,
15. představení Pohádka o Sněhurce Divadla Andělská hora, 17. přednáška
s názvem Osudy posledních plánských Židů dr. M. Novotné, 20. kreativní
odpoledne pro děti s výrobou čertovských dekorací, 27. abonentní představení
ND Plzeň Hello Dolly, 28. Den pro dětskou knihu v knihovně, 29. první adventní
neděle- rozsvícení vánočního stromu a osvětlení města s kulturním programem a
trhem.
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Prosinec: 4. přednáška Zen a každodenní život, 5. Mikulášská nadílka v hornickém
muzeu, 6. adventní koncert plánského DM Bandu, 7. vánoční kamion Coca Coly
v Plané, 7. burza knih v městské knihovně, 13. vánoční řemeslné trhy, kreativní
adventní neděle, 15.12. pohádkové odpoledne v knihovně, 16. perníčkové tvoření a
vyhlášení vítěze soutěže o nejkrásnějšího vánočního kapříka (sešlo se jich celkem
222), 22. vánoční tvoření v knihovně, 26. svatoštěpánský koncert ve farním
kostele, 31. rodinný silvestr v kině a silvestrovský ohňostroj.
V prosinci také byla vyhlášena fotografická soutěž pro rok 2016 na téma Zimní
snímky.
V dětském oddělení knihovny se celý prosinec vyráběl vánoční řetěz – loňský
měřil 56 metrů, letos skoro 70.
Od 5.12. do 6.1. bylo na 15 místech vystaveno celkem 18 betlémů (papírových,
dřevěných i keramických) soukromých majitelů.
Na divadelní představení do Plzně jezdilo 18 předplatitelů, cena sezónní
vstupenky včetně dopravy autobusem byla do 3 tis. Kč v závislosti na výběru
místa v hledišti.
MěKS zajišťovalo pravidelné promítání v plánském kině – promítalo se celý rok 2x
až 3x týdně. Několik filmových představení se uskutečnilo též formou letního
kina na plánském koupaliště a bylo diváky velmi příznivě přijato. Výběr filmů byl
omezen vzhledem k zastaralému technickému vybavení kina. V příštím roce se má
realizovat generální přestavba kina na víceúčelové kulturní zařízení a na své by si
pak měli přijít i nároční filmoví diváci.
Během roku se také uskutečnilo mnoho kulturních akcí, jejichž organizátorem byl
Kulturní a okrašlovací spolek (KOS) Planá pod vedením Blanky Borůvkové. Řada
těchto akcí byla i oficiální součástí programu Plzeň – evropské město kultury
2015. Rovněž tyto akce jsou uvedeny v chronologickém pořadí.
24. a 25. dubna to byla veřejná diskuse na téma Obnova krajiny v pohraničí
pořádaná na plánském náměstí. Tato akce pak vyvrcholila 16.5. v zaniklé obci
Výškovice u Chodové Plané.
31.5. se KOS podílel na programu oslavy dětského dne v centrálním parku.
20.7. se uskutečnila komentovaná procházka s výkladem „Cesta za živou vodou“
z Plané do parku v Chodové Plané,
22.7. Slavnost chleba ve Výškovicích,
24.7. v souvislosti s Anenskou poutí KOS zorganizoval již podruhé Barokní pouť
na sv. Anně s celodenním programem pro děti i dospělé a večerní koncert
v poutním kostele Sv. Anny v rámci 9 týdnů baroka, jehož se mj. zúčastnil i
ministr kultury ČR Daniel Herman se svojí náměstkyní Annou Matouškovou
(plánskou rodačkou).
Další den – 25.7. se ve farním kostele odehrála barokní opera Dido a Aeneas
v podání účastníků mezinárodního workshopu staré hudby.
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21.8. se v kostele sv. Petra a Pavla konala vernisáž výstavy Na plzeňské paletě –
70 oslovených výtvarníků z celé ČR (byl mezi nimi také plánský Dušan Kokaisl)
výtvarně pojednalo – každý po svém – malířskou paletu. Tyto palety pak byly
vystavovány na několika místech kraje a nakonec vydraženy ve prospěch
charitativní akce.
Večer téhož dne v centrálním parku na trávě sehrálo své představení s živou
hudbou putovní divadlo Žebřiňák, a to s velkým úspěchem.
O víkendu 22. a 23. srpna se na prostranství u farního kostela konalo tradiční
Výletnění – multižánrový festival pro celou rodinu a v cukrárně U kostela
představení Čítání lidu Divadla My a hudební skupiny Lakuna.
O svátečním dnu 28.10. se konala diskusní podzimní procházka na sv. Annu a poté
čtení s Petrou Kosovou v cukrárně U kostela.
KOS se také podílel na organizačním zajištění symfonického koncertu 5 ŘEK
konaném 18. 10. v tachovské jízdárně.
Ochutnávka svatomartinských vín s koncertem skupiny Lakuna se konala 11. 11.
v Hafan studiu.
Blanka Borůvková pomáhala v listopadu s organizací divadelních představení
DIVADLA Vosto5 – Dechovka v Bezdružicích a s Pivovarskou tančírnou 2015 ve
Staré sladovně chodovoplánského pivovaru.
Začátkem prosince se konalo čtvrté čtení v cukrárně, tentokrát v režii literárně
dramatického kroužku.
Poslední tohoroční velkou akcí KOS byl Výlet andělů 21. 12. s divadelním a
hudebním představením a předáním Betlémského světla v kostele sv. Petra a
Pavla. Této akce se také mj. zúčastnila početná návštěva z partnerského města
Tirschenreuth v čele s panem starostou Stahlem a předsedou spolku pro Svatou
Annu p. Konradem.
16.března byla na radnici zpřístupněna výstava fotografií Tomáše Vojtěchovského – změny a vývoj tváře města za posledních 10 let.
Velkým úspěchem plánské hudební skupiny ART TIME (Matouš a Tadeáš Pilných,
Láďa Janeček, Tomáš Vivodík, Dan Šatra) v květnu bylo jejich vystoupení v Plzni
– z několika desítek kapel si právě je vybrala jako předskokany svého koncertu
skupina Chinaski. Ve 30minutovém vystoupení předvedli vlastní tvorbu. Podobnou
roli sehráli již v prosinci 2014 při koncertu skupiny OLYMPIC.
Od června do prosince probíhala v v cukrárně U kostela prodejní výstava obrazů
malířky Jarmily Krynické, která v současné době trvale žije a tvoří v Pavlovicích.
Ve své tvorbě se inspirovala zdejší krajinou, naším městem i jeho okolím, a její
obrazy se u veřejnosti setkaly s velkým úspěchem.
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11. července sehrálo amatérské Divadlo Podkova v Josefově Huti představení
Dům u moře. Stejná parta pořádala 11. září country festival Pavlovický kotlík.
Zúčastnilo se jej více než 10 interpretů, včetně 2 kapel z Tachovska.
Již druhý rok se o posvícenskou slavnost postaralo SOU Planá – jeho učni v rámci
odborného výcviku připravili husy, zelí, guláš, sladkosti a mladé víno, zajistili také
kulturní program. Stovky návštěvníků to vše kvitovaly s velkým uznáním.
V listopadu vydalo město spolu s KOS Planá skládačku betlému s plánskými motivy
(radnice, rozhledna, kostely) a téměř 40 postavičkami. Výtvarně jej zpracovali
Radka Velebilová a Pavel Pecina ze Spolku českých betlémářů. Hotový betlém má
délku 70 cm, výšku 38 a hloubku 25 cm. Prodával se za 170 Kč a byl o něj velký
zájem.
I letos v plánském hornickém muzeu rozděloval dárky Mikuláš se svými
pomocníky. Přišlo si pro ně několik set účastníků.

Sport
Koncem dubna bylo otevřeno nové sportoviště pro street workout za stodolou
v Lipové ulici – je to sestava hrazd a bradel pro cvičení s využitím vlastní tělesné
váhy.
V sobotu 20. června se konala tradiční Auto moto párty na kříženeckém letišti.
Ve dvou červencových kurzech si zájemci o Nordic Walking mohli pod vedením
instruktorky K. Malíkové tento sport vyzkoušet s využitím speciálních hůlek
zapůjčených firmou Novasport Tachov.
28.8. psal TD o účasti 37letého Jana Krauskopfa z Plané v maratonu handicapovaných sportovců kolem České republiky. Jeho trasa měří 2222 km, jede se
5 dnů a 4 noci, za každého počasí, časový limit 111 hodin. Jan Krauskopf jej po
své havárii na motorce absolvoval již podruhé.
Lezecká stěna ve dvoře ZŠ náměstí si po několika letech provozu vyžádala nutné
opravy, po skončení lezecké sezóny byly vyměněny či opraveny její části.
V říjnu byla slavnostně uvedena do provozu nová vyhlídková plošina a odpočívadlo
na vrchu Homole u Křížence. Stavbu v hodnotě 650 tis. korun z poloviny platilo
město a polovinu uhradila dotace z Národního programu podpory cestovního
ruchu.
Na 9. jednání ZMP paní starostka jménem města přivítala a odměnila žáka Lukáše
Hudlera, který skvěle reprezentoval Českou republiku v kickboxu. Na světovém
šampionátu ve Španělsku v Alikante získal stříbrnou a zlatou medaili a v Beridonu
3 zlaté medaile.
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Tělovýchovná jednota Sokol Planá
TJ je majitelem budovy čp. 217 v Revoluční ulici (obecně zvané sokolovna)
s přilehlými tenisovými kurty a asfaltovou plochou užívanou veřejností jako
skatepark.
V tomto roce bylo v TJ registrováno 239 členů, z toho 101 dětí, ve 4 oddílech –
tenisovém, volejbalovém, lyžařském a oddílu Klubu českých turistů.
Příjmy TJ činily 501 tis. Kč (dotace, členské a oddílové příspěvky, za pronájem
sokolovny), výdaje 508 tisíc (údržba, opravy, energie, vodné, pronájmy, doprava).
Na účtu měla ke konci roku celkem 1,89 mil. Kč. Hodnota movitého majetku ke
konci roku byla 2,388 mil. Kč (z toho budovy 1,573 mil. Kč, ostatní majetek
815 tis. Kč). Dotace od města ve výši 115 tisíc korun byla využita na platbu nájmu,
cestovné, dopravné a rekonstrukci pergoly.
Lyžařský oddíl měl 48 členů - 40 dětí a 8 cvičitelů. Lyžařská škola vyjela celkem
6x na krušnohorský Pernink.
Tenisový oddíl registroval 139 řádných členů – z toho dětí a mládeže do 18 let
67. Tři družstva mužů se účastnila Davis Cupu. V kategorii A muži zvítězili, v B
obsadili 5. místo a v C 8. místo. Na plánských kurtech se konaly tyto turnaje:
oddílový turnaj 2x, Veterán Cup - dvouhry mužů, 8. ročník otevřeného turnaje v
tenisu žactva a mladšího dorostu v rámci Dne dětí, Veterán Cup-čtyřhry mužů,
Planá Open-turnaj mužů ve dvouhrách a čtyřhrách, Babolet Open-turnaj žen,
Krajské finále Davis Cupu. I v tomto roce pokračovala spolupráce s domem dětí –
žáky ve věku 6 až 12 let vedl p. Bařák, mladší děti měl na starosti p. Šilhavý.
Žáky, kteří hráli registrovanou soutěž, trénoval p. Danko. Na úpravách areálu
odpracovali tenisté 1874 hodin (z toho na úpravě pergoly 297 hodin).
30. výročí založení tenisového oddílu si jeho členové připomněli velkou oslavou
během víkendu 4. a 5. července, jejíž součástí byl turnaj zakladatelů Veteran
club, turnaj generací, dovednostní soutěže, posezení s čuníkem a nechyběla
samozřejmě i večerní zábava s muzikou a tombolou.
Volejbalový oddíl měl 31 členů, z toho 10 seniorů. Tréninky probíhaly 2x týdně a
od června se hrál plážový volejbal na koupališti. Volejbalisté uspořádali tradiční
velikonoční a vánoční turnaj, klubový víkend a výjezdní soustředění v Železné
Rudě.
Klub českých turistů měl 28 členů, z toho bylo 18 seniorů, 1 junior, 1 těl.
postižený a 8 členů v produktivním věku. Kromě organizace tradičních
turistických akcí je nutné zmínit velmi významnou a záslužnou činnost
8 značkařů, kteří se podílejí na značení v tachovském okrese. Letošní, již
43. ročník dálkového pochodu Plánská padesátka absolvovalo 1661 účastníků. KČT
připravil celkem 5 pěších tras a 2 cyklotrasy. Nejvíce turistů – 644 zvolilo trasu
o délce 11 km, minitrasu Toulavý kočárek o délce 5 km šlo 464 účastníků, 20 km
šlo 236 turistů, 30 km 28 a 50 km 29 turistů. Cyklistů bylo 260. Z Plané bylo
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656 účastníků, cizích 1005, žen 842 a mužů 819. Počasí tentokrát akci
mimořádně přálo – ani déšť, ani příliš velké teplo.
Fotbalový klub Planá
FK dostal od města dotaci 170 tisíc Kč. Má celkem 175 členů, z toho do 18 let
jich je 91. V klubu působí 7 mužstev, 4 jsou mládežnická. Tým mužů se stal
podzimním mistrem okresního přeboru 2. třídy, trénuje jej Roman Sovka.
Mládežnická družstva byla úspěšnější, hrála i krajský přebor. Dotaci od města
klub využil na startovné, opravy zařízení, materiál a dopravu na soutěže. Klub
působí ve svém areálu v Jateční ulici, jehož součástí je travnaté hřiště, objekt
šaten a v letním období zde provozují i hospůdku s hernou.
Sportovní klub Policie Planá – Zelené údolí
SKP dostal od města dotaci 57 tisíc korun. Použity byly především na startovné
v soutěžích, dopravu a nájemné tělocvičny. Klub má 129 členů, z toho 4 jsou ve
věku do 18 let. Člení se na oddíly nohejbalu, volejbalu, kickboxu, motokrosu,
sportovní střelby a posilování. Jeho součástí byl v tomto roce ještě oddíl Aikido,
který se ale chce osamostatnit. Velkou investiční akcí klubu je výstavba nové
provozní budovy na nohejbalovém hřišti v Revoluční ulici. Ta by měla sloužit
svému účelu již v roce 2016, kdy by se na hřišti měl hrát krajský přebor.

Lezci Planá
Tento spolek působí v objektu bývalé kotelny ve Fučíkově ulici čp. 940. Od města
dostal 22 tisíc korun na dobudování vnitřní lezecké stěny. Zájemcům pak bude
nabízet kromě atraktivní sportovní disciplíny – lezení – aktivní sportování a
posilování tělesné zdatnosti.
O podporu města při provozování náročného koníčka si požádali hned tři milovníci
motocyklového sportu. Nejstarší z nich Rudolf Bártl dostal 5 tisíc korun na účast
v motocyklových závodech veteránů – 9 v ČR a 4 v cizině. Dalších 5 tisíc dostal na
účast v Motokrosu národů v Německu v kategorii nad 66 roků, kdy speciálně pro
tento závod musel narychlo postavit nový stroj- jednoválcovou 500 Jawu.
Bohuslav Chmelař závodí v náročné disciplíně – akrobatické jízdě na motocyklu.
Od města dostal 4 tisíce na startovné, pohonné hmoty a náhradní díly. Tomáš
Žipaj jezdí motocyklové soutěže, letos obsadil první místo v seriálu VUL 2015. Na
svou činnost dostal příspěvek 5 tisíc korun.
Na ranči v Kříženci se 5. září konaly Kříženecké závody 2015. Soutěžní disciplíny:
western pleasure, Horsemanship,Trail, Pole Banding, Barrel Race, doplňková
soutěž.
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6. SPOLKOVÁ A POLITICKÁ ČINNOST, CÍRKVE
Ve městě i v tomto roce působila řada spolků. V rozpočtu města bylo na podporu
jejich sportovní, kulturní a zájmové činnosti vyčleněno 800 tis. Kč. Peníze byly
poskytnuty jako dotace nebo peněžní dar.
Dotace a dary byly v tomto roce poskytnuty dále uvedeným organizacím i
jednotlivcům:
Český svaz rybářů - plánská organizace má své sídlo v domě čp. 193 v Zámecké
ulici. Má celkem 283 členů, z toho je 43 mladých do 18 let. Dotaci ve výši 19 tisíc
Kč použili na organizaci okresního kola soutěže O zlatou udici a platili z ní
cestovné na jiné soutěže.
Český svaz včelařů – registruje v Plané 10 členů. I v tomto roce se včelaři
zaměřili na boj s nákazou včelstev napadených varoázou; z 1130 zazimovaných
včelstev jich zimu přežilo 850. Dotaci 10 tisíc od města využili na nákup
potřebných léků.

Český svaz zahrádkářů
Plánští zahrádkáři se sešli na své výroční schůzi 21. února. Zhodnotili na ní svou
loňskou činnost a představili plány na rok letošní. Republikové vyznamenání –
stříbrnou medaili ČZS převzala Anežka Boudová, čestné uznání ČZS dostal
Ladislav Němeček. Nechyběla odborná přednáška lektora o pěstování bobulovin.
Ve dnech 18. a 19. září organizovali plánští spolu s tachovskými zahrádkáři
okresní výstavu ovoce, zeleniny a květin v Tachově. Plánští zahrádkáři vystavili
více než 70 exponátů. Plánská organizace získala ocenění „Nejlepší ZO ČZS
v roce 2015“. Od září do listopadu byla v provozu plánská moštárna v objektu
bez čp. ve dvoře domu čp. 118 v ul. Na Valech. I přes velké letošní sucho přivezli
zákazníci k moštování více než 15 tun jablek, ze kterých se stočilo na 10 tisíc
litrů lahodného moštu.
Hornicko-historický spolek
V současnosti má spolek 24 členů, z toho je 6 plánských. Dotaci 62 tisíc použil
především na zaplacení elektrické energie, pojištění objektu a na organizaci
hornické slavnosti. V únoru navštívili členové HHS budovu Senátu ČR. Pozval je
sem jeho místopředseda Přemysl Sobotka. V dubnu se byli podívat v bavorském
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Kupferbergu, kde partnerský spolek nově vybudovanou štolou zpřístupnil dobývací
prostory starého měděného dolu.
V červenci se konala velká hornická slavnost, kterou si spolek chtěl připomenout,
že letos uplynulo již 20 let od jeho založení. Na slavnost přijelo 17 hornických
spolků z ČR i ze zahraničí, nejvíce z Německa. Součástí oslav bylo také slavnostní
otevření nové naučné stezky o historii hornictví na Plánsku a v okolí, kterou
spolek vybudoval ve spolupráci s bavorskou obcí Massenricht a tamějším
hornickým spolkem. Akce měla výrazný mezinárodní charakter, protože byla
pořádána také jako třetí česko-německé setkání horníků v Plané. Partnerem
plánských je hornický spolek Bergknappenverein Issigau vedený předsedou
Petrem Manigelem. Akci zčásti financoval Česko-německý fond budoucnosti.
29. srpna zemřel ve věku 85 let jeden ze zakladatelů spolku pan Jan Šedivec.
V září se plánský HHS zúčastnil oslav Hornického dne v Sokolově; jeho člen
Milan Mertl zde dostal ocenění za zásluhy o zachování hornických tradic.
KOS Planá – kulturní a okrašlovací spolek
KOS má 9 členů, z toho je 6 plánských. Působení KOS na poli plánské kultury je
uvedeno v kapitole 5 část kultura. Dotaci od města ve výši 80 tisíc použil na
náklady spojené s organizací akcí Výlet andělů a Výletnění.
Kynologický spolek
Areál kynologického klubu se rozkládá na louce jižně od objektů firmy Salzburg
Schokolade. Klub měl v tomto roce 28 stálých členů, z řad veřejnosti další 4
zájemce o výcvik psů. Členové klubu se především věnovali kynologickému výcviku,
ale také představili svou činnost plánské veřejnosti a zúčastnili se kynologických
akcí - výstav a závodů, ukázky kynologického sportu předvedli např. na ranči
v Kříženci při závodech koní, dvě děvčata se zúčastnila letního tábora
talentované mládeže ve Starém Plzenci, úspěšnou společenskou akcí bylo stavění
máje. Svou tradici má akce „voříšek“ – ta letošní (již 16.) měla velmi dobrou účast
soutěžících i návštěvníků. Výcvik služebních psů zde předvedli psovodi Celní
služby ČR a Vězeňské služby ČR. V průběhu roku se uskutečnily tři zkoušky psů.
Členové klubu odpracovali při běžné údržbě a provozu areálu, akcích pro
veřejnost a při správě webových stránek 815 hodin. Areál byl v minulých letech
velmi často cílem zlodějů a vandalů. Byl proto pojištěn na 100 tis. Kč, a také stále
pokračovaly práce na jeho zabezpečení. Opraven a zdokonalen byl alarm a
dobudována byla pancéřová vrata přístřešku, ve kterém je uložen traktůrek na
sekání trávy. Pokračovala i dobrá spolupráce s Probační službou ČR, v rámci
které si prací pro klub dva muži odpykávali trest veřejně prospěšných prací.
Hlavním zdrojem příjmů klubu byly členské příspěvky a dotace od města 5 tisíc
korun. „Díky“ letošnímu suchu klub ušetřil na výdajích spojených se sekáním
trávy. Předsedou klubu je již řadu let Vladimír Kerul.
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Sbor dobrovolných hasičů
Sbor má 85 členů, z toho dětí a mládeže je 40. Na jeho činnost město poskytlo
dotaci 40 tisíc korun, které byly použity mj. na nákup dresů pro mládež, dopravu
na soutěže a nájem tělocvičny. Členové sboru si v květnu vyjeli do bavorských
obcí Wondreb a Grosskonreuth, kde tamní hasiči oslavovali
140. výročí
založení sboru. Velkou pozornost vzbudilo technické vybavení plánských hasičů,
především pak nově zrepasované vozidlo CAS 32T-815. Plánští hasiči pak na
oplátku pozvali své kolegy do Plané na oslavu dětského dne 31. května. Z Německa
přijelo na 30 dětí a dospělých, včetně starosty obce Mähring, kterým naši
předvedli ukázky techniky, skoky do záchranné plachty, slaňování.
Vysoké teploty a téměř žádné srážky během léta měly za následek větší počet
výjezdů hasičů – obvykle jich za rok bývá 200, letos jen za červenec a srpen jich
bylo přes 40. Kromě hašení požárů pomáhali hasiči také při likvidaci
nebezpečného hmyzu a při dopravních nehodách.
Svaz tělesně postižených
V tomto roce organizace změnila v souladu s novým občanským zákoníkem svůj
statut - z občanského sdružení se stala spolkem. Ke konci roku měla 225 členů,
174 žen a 51 mužů, z nichž 198 je plánských, další jsou z Kočova, Chodové Plané,
Brodu a dalších okolních obcí. Věkový průměr členů je 65 let. Čestnými členy
spolku jsou pan Karel Vrzala, (dlouholetý starosta města) a paní Alžběta
Růžičková, Marie Růžičková, Miroslava Filušová a Marie Helusová. Předsedou je
pan Josef Ansl. Oblíbenou částí činnosti spolku byly i v tomto roce společné
výlety. Zajeli si také na divadelní představení v Novém divadle Plzeň a do
chebského divadla, několikrát si byli zatančit, zahrát si bowling. Jejich cíle a
náročnost byly voleny tak, aby se jich mohli zúčastnit i ti nejméně zdatní
členové. Některých akcí se společně s plánskými zúčastnili jejich partneři ze
stejně zaměřeného spolku v Tirschenreuthu. Svým členům, kteří mají nejrůznější
zdravotní postižení, nabídli řadu rekondičních pobytů ve Zdíkově, na Krakonoši a
v Sezimově Ústí – ty organizovalo okresní vedení a dotoval je Plzeňský kraj.
S borskou organizací byli v termálních lázních Velký Meder. Vlastními silami
zařídili ozdravný pobyt členů v Bechyni. Tam si plánští užili kromě lázeňských
procedur také krásných výletů – byli v Táboře, na poutním místě Klokoty,
v přírodním divadle v Týně nad Vltavou, na zámku Hluboká a též v pamětní síni
literárně známé doktorky Kálalové v Bernarticích. O co neměli členové zájem,
bylo kondiční cvičení, takže se od něj upustilo. Celkem se všech akcí zúčastnilo
přes 900 členů, mimo ně ještě mnoho dalších z jiných organizací i nečlenů
(možnost účasti měli totiž i neorganizovaní v případě, že zbyla volná místa).
Aktivity spolku finančně podpořilo město Planá dotací 51 tis. Kč na dopravu, ale
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přispěli i další - firma STORAENSO, obec Brod, Salzburg Schokolade CS s.r.o.,
firma „JOKER“ HRAČKY, FOTOATELIER Jiřele.
Spolek se snažil udržovat kontakt se všemi členy, tedy i s těmi, kteří se již pro
vysoký věk nebo zdravotní omezení nemohli společných akcí účastnit. Výbor
sledoval významná výročí členů a jubilanti dostávali malé dárky. K informovanosti
členů sloužila vývěska proti radnici, aktuální informace mohli členové dostat
každé úterý a pátek v klubu důchodců, jehož činnost se s činností spolku těsně
prolíná, a také v Plánském měsíčníku. A potěšující je, že 85 členů pracuje
s internetem, takže dostávají informace okamžitě.
Problémem v práci spolku je fakt, že nemá vlastní prostor pro pravidelnou
činnost, ale i tady se snad už blýská na lepší časy. Pro nezájem členů byly zrušeny
pravidelné konzultace o problémech tělesně postižených, na které dojížděli
odborníci z Plzně. Mj. je i zásluhou spolku to, že na veřejných záchodcích za
plánskou poštou je jedno zařízení bezbariérové a přístupné při použití euroklíče.
Ten je k dispozici na radnici a u předsedy spolku. Euroklíč je unikátní vynález – je
stejný pro obdobná zařízení v celé Evropě a netřeba pochybovat o tom, jak je pro
lidi tělesně postižené důležitý.
ROT – Rozvoj okresu Tachov
Pod tímto názvem působí občanské sdružení, které má v pronájmu letiště na
Kříženci a provozuje také autodrom pod vrchem Homole tamtéž. Dotaci ve výši
12 tisíc korun použil především na úhradu nájemného za pronajaté pozemky a na
práci s mládeží. Areál letiště se snaží udržovat v provozuschopném stavu a
propůjčuje jej na různé akce typu Automotopárty. V klubu bylo registrováno 12
členů.
Český svaz bojovníků za svobodu dostal od města 2 tisíce korun na úhradu
nákladů souvisejících s pořádáním dubnové pietní akce u památníku obětí pochodu
smrti na Pístově. V organizaci registrují 14 členů.
15. Přední hlídka Royal Rangers má své sídlo v Černošíně. Její činnost je velmi
různorodá. Mj. provozuje denní stacionář pro děti i dospělé osoby, do kterého
v tomto roce vozili také dva plánské občany. Od města dostali příspěvek 3 tisíce
korun na nákup pohonných hmot.
O finanční podporu si požádala také řada jednotlivců a město po zvážení účelu
rozhodlo jim přispět takto:
Patrik Szabo dostal 5 tis. Kč na opravu vybavení dětského hřiště v Týnci.
Stejnou částku dostal Václav Kočí na úpravu fotbalového a dětského hřiště ve
Zlivi. Na organizaci tradiční akce Automotopárty na kříženeckém letišti dostala
Michaela Klimentová 23 tisíc korun. Jitka Lešáková dostala 5 tisíc korun na
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kulturní akce v Otíně (stavění máje, masopust, den sousedů, vánoční akce).
Zdeněk Procházka z Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích dostal 6 tisíc na
vydání publikace Pivovary a pivovárky okresu Tachov, ve které je Plané věnováno
cca 10 stran.

Římskokatolická církev v Plané
Letošní Tříkrálová sbírka v lednu vynesla celkem 19.857 korun – tři skupiny
koledníků chodily v Plané a v Chodové Plané. Výtěžek je určen pro Charitu
Mariánské Lázně.
Diamantovou svatbu – společných 60 let – oslavili 1. února obnovením manželských
slibů v plánském kostele manželé Mária a Michal Biroščákovi z Křížence.
V únoru se konala finanční sbírka Svatopetrský haléř (o výtěžku rozhodne papež
František), 28. března se plánští zúčastnili Diecézního setkání mladých v Plzni,
10. dubna se konala valná hromada Spolku pro sv. Annu (i s rodáky a zástupci
města Tirschenreuth). 29. května se v plánském kostele uskutečnila akce Noc
kostelů. Plánský farář p. Šašek sloužil v červnu při akci Pětatřicátníci nad
Černošínem mši za padlé posledních válek a 4. července v Lestkově ekumenickou
mši jako vzpomínku na Mistra Jana Husa. 23. července se konala tradiční pouť na
Svatou Annu. Přes 400 poutníků si připomnělo 25. výročí obnovení pouti. V září se
plánští zúčastnili diecézní pouti v Teplé.
A ještě trochu statistiky: v tomto roce pan farář pokřtil 8 nových farníků, oddal
6 svatebních párů a na poslední cestu vyprovodil 11 občanů (z toho 5 pohřbů bylo
do země). Do jeho působnosti patří i kostely v Chodové Plané, Chodském Újezdě,
Zadním Chodově, Brodu, Lestkově, Domaslavi, Pístově a Broumově. V žádném
z nich kromě Plané a Zadního Chodova není kostelník, a tak se farář musí
postarat o všechno, co s kostelem a farností souvisí. Minimálně jednou ročně
každý kostel navštěvuje a koná tam bohoslužbu. Občas se ale stane, že je tam
sám… Několik let, ještě před nástupem do Plané, vykonával P. Šašek dobrovolnou
službu ve věznicích ve Slavkově, Kynšperku, Ostrově, Oráčově a v Plzni. Nyní je
stálým kaplanem Vězeňské služby ČR ve věznici Kynšperk nad Ohří. Jeho osobní i
profesní život byl námětem velkého rozhovoru v prosincovém vydání Plánského
měsíčníku.

Již několik let v Dolním Sedlišti provozuje tamní občan Petr Babka meditační
centrum Dibbavana. On sám pobýval a střídavě pobývá v různých zemích
jihovýchodní Asie, kde se věnuje různým východním praktikám, jako je
theravadový buddhismus, joga, apod. V Dolním Sedlišti jsou pořádány akce typu
šamanský workshop, letní jógové soustředění, praktikování buddhistických
meditací, zejména meditace Vippasana, které vede theravadový buddhistický
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mnich Sujiva z Malajsie. Pan Babka v současnosti pobývá střídavě v Čechách a na
Srí Lance.

7. BEZPEČNOST, ČERNÁ KRONIKA
(podklady k této části zápisu poskytlo OO PČR v Plané, dále byly použity týdenní
výkazy o činnosti plánské městské policie a informace ze sdělovacích prostředků)
Obvodní oddělení Policie ČR umístěné v areálu v Tachovské ulici zajišťovalo ve
městě ochranu veřejného pořádku ve spolupráci s městskými strážníky. V tomto
roce byli u městské policie zaměstnáni dva strážníci. Ti kromě rutinní činnosti
(pochůzky po městě, sledování kamerových záznamů, kontrola dodržování
obecních vyhlášek, zejména o zákazu požívání alkoholu na veřejných místech)
pomáhali při zásazích republikové policie, při dopravních nehodách, při
nejrůznějších hromadných akcích pořádaných městem a jeho složkami. Ke své
práci využívali osobní automobil – za rok 2015 najezdili přes 11 tisíc kilometrů.
Řešili kolem 70 dopravních přestupků, za které uložili blokové pokuty ve výši
16 tisíc korun. Za odložení odpadů na veřejném prostranství uložili 2 pokuty a za
volně pobíhající psy 3 pokuty. Řadu přestupků ovšem vyřešili jen domluvou na
místě.
Kromě toho se zúčastnili nebo řešili řadu mimořádných akcí, jejichž výčet je
uveden dále v chronologickém pořadí.
Leden - pátrání po celostátně hledané osobě J.N., na kterou byl vydán příkaz
k zatčení – nakonec byl J.N. zadržen na ubytovně a předán PČR; krádež zboží
v prodejně Tesco; nežádoucí pobyt bezdomovce J.H. v nádražní budově; v obci
Svahy agresivní občan napadal sousedy.
Únor – s PČR a hasiči záchrana muže, který chtěl spáchat sebevraždu skokem
z rozhledny na Bohušově vrchu; opět problémy s nežádoucím chováním
bezdomovce J.H. v okolí školních budov; asistence při úředním vystěhování
dlužnice z bytu; s PČR řešení přestupku na úseku drog.
Březen – konfliktní jednání s občanem, který parkoval na náměstí bez zaplacení
parkovného; řízení dopravy při dopravní nehodě v Tachovské ulici; řízení dopravy
při návštěvě manželky prezidenta ČR v DD Planá.
Duben – ve spolupráci s kriminální policií vyšetřovali vloupání do osobních aut;
zakázané pálení zeleného odpadu v Severní ulici; zajištění dopravy na silnici I/21
při kácení stromů; opět problémy s bezdomovcem J.H. – alkohol na veřejnosti,
nevhodné chování; asistence při úředním odemykání bytu v ul. Duk. hrdinů+
vyšetřování krádeže zboží v Tescu; řízení dopravy při šetření dopravní nehody na
křižovatce ke Kyjovu; řízení dopravy na silnici I.třídy zablokované při poruše
nákladního automobilu; volné pobíhání psa po dětském hřiště v ul. Fučíkova.
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Květen – ukázka práce služebního psa na prvomájové akci; hledání majitele
mobilního telefonu nalezeného na náměstí; doprava amerických hostů na oslavu
konce 2. sv. války; ve spolupráci s KRIPO řešení přestupku na úseku drog; krádež
jízdního kola v Zámecké ulici.
Červen – s PČR pátrání po osobě vyhýbající se nástupu výkonu trestu; nález
poštovních zásilek v kontejneru ve Smetanově ulici; konflikt s trhovcem kvůli
nezaplacení trhového místa; opět problémy s bezdomovcem J.H.
Červenec – zajištění dopravy na místě dopravní nehody pod sběrným dvorem
v Kyjovské ulici; dopravní nehoda u jatek; krádež jízdních kol; zajištění veřejného
pořádku a dopravy při konání procesí na sv. Annu a při Anenské pouti.
Srpen – celkem 5x šetření krádeže jízdních kol; šetření pobytu osoby A.K.
z podnětu exekutorského úřadu; krádež kabelu na stavbě smuteční síně;
kontrola sběren surovin (krádeže kovů); odstranění uhynulého čápa ze střechy;
znečišťování ulice Na Valech za domem čp. 54 odpady.
Září – z podnětu sociálních pracovníků zjišťování pobytu občana; požár stohu
v Chod. Plané; dohled na náměstí při zahájení školního roku; vykázání bezdomovců
z prodejny potravin ve Fučíkově ulici; krádež mobilního telefonu na hřišti
Fučíkova; hledání pohřešované osoby V.H.; přítomnost při ohledání mrtvého těla u
Labutího rybníka; rvačka dvou podnapilých osob u prodejny Tesco; řízení dopravy
při vyšetřování dopravních nehod v Sadové ulici, u jatek a v Nerudově ulici;
odchyt volně pobíhajícího psa; zjišťování majitele dlouhodobě odstaveného auta;
na žádost ZŠ řešení záškoláctví žákyně; zajištění první pomoci zraněné podnapilé
osobě T.H.; šetření rvačky dvou mužů s následkem středně těžkého úrazu hlavy
na náměstí Svobody.
Říjen – krádež elektro nářadí v zahradní kolonii Plzeňská; krádež panelových
desek v ul. Bezejmenná; opět zajištění první pomoci podnapilému T.H.; spolupráce
s KRIPO při hledání drog v Týnci a v Plané; vyšetřování poškozeného oplocení
sběrného dvora nákladním vozidlem; zajištění dopravy a veřejného pořádku při
sportovní akci Večerní běh Planou; odvoz silně podnapilého L.D. na záchytku do
Plzně; vykázání bezdomovců z opuštěného domu v ul. Na Příkopech; zvýšená
kontrola pohybu osob a aut kolem hřbitova v době Dušiček.
Listopad – ve spolupráci s KRIPO protidrogový zásah v Mich. Horách.
Prosinec – zajištění veřejného pořádku při silvestrovském ohňostroji na náměstí.

Z černé kroniky
Škodu ve výši téměř 28 tisíc korun způsobil neznámý zloděj, který se v prvních
lednových dnech vloupal do garáže ve Fučíkově ulici. Značně poškodil vrata
garáže a ukradl kolo a motokrosový dres.
V nočních hodinách dne 12. ledna neznámý lupič ukradl ve škole peníze a
stravenky za 32 tis. Kč.
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Počátkem února se neznámý pachatel vloupal v Bezdružické ulici do osobního
auta, ve kterém ukradl doklady od vozu, potom ve vedle parkující sanitce ukradl
autorádio, navigaci, defibrilátor a doklady k vozu. Škoda na ukradených věcech
byla přes 46 tis. Kč, na rozbitém okně auta 3 tis. Kč.
Několik králíků a 16 tis. Kč ukradl 12. února neznámý zloděj z rodinného domu
v Plané.
Svůj život skokem z plánské rozhledny chtěl 15. února ukončit mladší muž;
protože byl silně opilý, byl nakonec převezen na záchytku v Plzni.
Koncem února při rutinní kontrole zatkli plánští policisté celostátně hledaného
25letého muže.
Profesionální i plánští hasiči byli přivoláni 3. března do Fučíkovy ulice – prasklo
zde vodovodní potrubí a voda zatopila sklepy přilehlých domů.
Na průmyslové zóně v Jateční ulici byl 16. března nalezen mrtvý muž – řidič
nákladního automobilu. Podle Policie ČR zemřel při výměně pneumatiky, bez cizího
zavinění.
Štípačku dřeva ukradl neznámý zloděj v posledních dnech dubna ze zahrady
domu v Bezdružické ulici.
Na plánském nádraží hořela 3. května elektrická lokomotiva nákladního vlaku.
Požár pravděpodobně způsobila technická závada a vzniklá škoda byla vyšší než 3
mil. Kč.
V posledním květnovém týdnu okradla žena ve věku 32 let svoji 90letou známou o
20 tisíc korun; nebyla v tomto oboru žádným nováčkem, neboť v posledních
třech letech už byla za podobný přečin souzena.
Neznámý pachatel vnikl v nočních hodinách dne 27. května do čekárny na
vlakovém nádraží, asi chtěl jen přespat.
V prvním červnovém týdnu měli hasiči napilno – nejdříve hořel les poblíž nádraží
v Josefově Huti. Kvůli nepřístupnému terénu musel k hašení přiletět vrtulník;
vodu ze Mže musel nabrat celkem 10x. A téměř ve stejnou dobu naproti přes
řeku sjelo auto z lesní cesty pod Vížkou, zůstalo viset na vodou, a protože těžká
technika se na úzkou cestu nedostala, museli hasiči vše potřebné k vyproštění
donést v rukou.
Do jedné z plánských restaurací vnikl v noci 16. června zloděj. Ukradl zde alkohol
a sladkosti za 3 tis. korun a z pokladny asi 4 tisíce v mincích.
Hned v prvním červencovém dni se stala tragická nehoda na křižovatce
v Kyjovské ulici pod sběrným dvorem. Řidička přijíždějící od Kyjova nedala
přednost motocyklu na hlavní silnici, jeho mladý řidič na místě zahynul.
Škodu ve výši téměř 40 tisíc korun způsobil 6. července neznámý pachatel
v plánském areálu Českých drah tím, že poškodil bezpečnostní rám a rozvaděč
elektřiny.
U Vysokého Sedliště hořel 10. července les, shořelo asi 20 stromů. Podle hasičů
byla příčinou něčí nedbalost, ne-li zlý úmysl.
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Když policisté ČR dne 17. července pátrali po ukradených kolech, do jejich auta
narazili dva cyklisté - muži z Chodové Plané, známí pro svou dřívější trestnou
činnost; paradoxně kola, na kterých jeli, nebyla mezi těmi hledanými.
Tři automobily se střetly 19. července na křižovatce silnice I/21 s Kyjovskou
ulicí; naštěstí se nehoda obešla bez zranění a zjištěn nebyl ani alkohol.
V noci ze 2. na 3. srpen ukradl neznámý zloděj ze sklepa jednoho domu v Plané
jízdní kolo; jeho majiteli vznikla škoda 51 tisíc korun.
Peníze a platební kartu ukradl 13. srpna neznámý pachatel z automobilu muže,
který se koupal v pavlovickém lomu.
Z jednoho neuzamčeného plánského domu ukradl neznámý pachatel v odpoledních
hodinách dne 20. srpna peněženku s téměř 11 tisíci korun.
Policie ČR vyhlásila 11. září celostátní pátrání po pohřešovaném muži z Plané (věk
61 let). Ten byl o několik dnů později nalezen mrtev (bez cizího zavinění).
Kolo v hodnotě 29 tis. korun ukradl dosud neznámý zloděj ze sklepa domu
v Bohušově ulici.
Nápis na motorkářské bundě byl pravděpodobně příčinou napadení 35letého muže
v plánském baru Roxy v Nádražní ulici . Hned pět mužů a jedna žena z nechvalně
proslulých motorkářských gangů Hells Angels a MC Cobra svou oběť mlátili
pěstmi, kovovým obuškem i baseballovou pálkou, a ještě okradli o výbavu na
motocykl. Policii se podařilo postupně všechny útočníky identifikovat a obžalovat
z trestného činu napadení s následkem úrazu.
K dopravní nehodě došlo 18. října na křižovatce silnice od Černošína se silnicí I/21
– 90letý řidič nedal přednost autu jedoucímu po hlavní silnici, zraněn byl jeho
83letý spolujezdec, alkohol u řidičů zjištěn nebyl, škoda na obou autech přes 80
tisíc korun.
K další krádeži došlo 18. října – dosud neznámý pachatel se vloupal do dílny,
garáže a auta u jednoho domu, poškodil dvoje dveře, ukradl různé drobnější věci,
celkem způsobil škodu za 5 tisíc korun.
V úterý 20.10. měl asi někdo velkou chuť na čerstvé koblihy uložené v přepravce
mezi mříží a dveřmi do obchodu ve Hřbitovní ulici – mříž vytrhl, přičemž ji poničil
a vzal si 10 koblih v ceně asi 70 korun, škoda na mříži ale je 16,5 tis.Kč.
V ranních hodinách jednoho listopadového dne se opilá žena nechala přivézt
taxíkem z Mariánských Lázní do Plané a odmítla zaplatit. K přivolaným policistům
se chovala arogantně. Při dechové zkoušce jí naměřili 1,97 promile alkoholu, proto
byla odvezena do plzeňské protialkoholní stanice.
Šňůra domovních krádeží pokračovala – z kůlny u domu v Nádražní ulici byla
ukradena motorová pila, škoda činila 6 tisíc korun.
Z Křížence do Plané jel v noci 4. listopadu 49letý řidič s traktorem, u kterého byl
připojen přívěs. Po cestě vjel na krajnici, narazil do stromu a od traktoru utekl.
Přihlásil se až v dopoledních hodinách. Dechová zkouška u něj prokázala zbytky
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alkoholu (prý po lécích a nealko pivu). Na traktoru byla zjištěna škoda 305 tisíc
korun, na poškozených stromech a příkopu 5 tisíc korun.
Mezi 9. až 13. listopadem ukradl zloděj z domu, zahrady a garáže jednoho z domů
na náměstí věci za více než 23 tisíc, další škody vznikly na poškozených dveřích.
Policii ČR se v druhém listopadovém týdnu konečně podařilo zadržet a usvědčit
pachatele předchozích 4 vloupání . Není to žádný začátečník – za stejnou činnost
byl již dříve poslán tachovským soudem do vězení.
Přednost automobilu nedal 19. listopadu na křižovatce ulic Zahradní a Slovanské
mladý motocyklista. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen, ovšem motocyklista měl
pozitivní test na marihuanu.
Další dopravní nehoda se odehrála 5. prosince. Řidič automobilu nezvládl průjezd
křižovatkou v Nádražní ulici a havaroval do příkopu. Od nehody odešel – měl
k tomu dobrý důvod. Policisté jej později objevili v Lomu a dechová zkouška u něj
prokázala 1,99 promile alkoholu v krvi.
V jedné plánské firmě se dne 16. prosince z neuzamčené kanceláře ztratila
peněženka, ve které bylo 7.400 Kč, kreditní karta, řidičský průkaz a dva flash
disky.
Na internetovém autobazaru si 75letý muž z Plané objednal automobil
Volkswagen Polo nabízený za 108 tis. Kč. V prosinci poslal na udaný účet
4000 Euro, pak ještě doplatek 1200 Euro, ale nedočkal se ani auta, ani se mu
nevrátily peníze.
Policie ČR vyhlásila 29. prosince celostátní pátrání po pohřešovaném Bohumilu
Žižkovi (ročník 1968), bytem v Plané. Naposledy pobýval v jiné obci, odkud zmizel
počátkem prosince a dosud nikomu nepodal o sobě zprávu.

50

8. POČASÍ, PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
Počasí
Leden: v první polovině měsíce teploty mírně nad nulou, občas slabé dešťové,
někdy i sněhové přeháňky, ale sníh hned roztál, při vyjasnění slunečno. Ve druhé
polovině se mírně ochlazovalo, ráno občas mrazíky, jen ojedinělé sněhové či
dešťové srážky, ke konci měsíce občasné sněžení.
Únor: začátkem měsíce mrazivá rána kolem -10 °C, sněhové přeháňky, ve druhém
týdnu se začalo oteplovat, mrazíky jen -3 °C, žádné srážky, málo sluníčka. Ve
třetím týdnu ranní a večerní teploty maximálně -6 ° C, beze srážek. V posledním
týdnu ranní a večerní teploty kolem nuly, přes den více sluníčka a teploty až
k 10 °C, beze srážek.
Březen: v prvním týdnu stejné počasí jako koncem února, jen s mírným nočním
sněžením, ale od druhého týdne se začalo postupně oteplovat, odpolední teploty
kolem 10 °C , ovšem 9.3. bylo až 21 °C, minimum srážek. Ve třetím týdnu průměrná
denní teplota nad 10 °C, jarní počasí, beze srážek, o víkendu ranní mrazíky až
kolem -3 °C. Mimořádnou událostí bylo částečné zatmění Slunce v 11.45 h dne
23.3. V posledním týdnu jen plusové teploty, odpoledne i nad 15 °C, celkem
slunečno, koncem měsíce dešťové srážky.
Duben: vrátila se mrazivá rána, až -3 °C, odpoledne kolem 10 °C, méně slunečního
svitu, tu a tam sněžení, 2.dubna chumelenice a několikrát zahřmělo. Další dva
týdny již bez ranních mrazíků, ale rána ještě chladnější, pak rychlé oteplování
přes den až ke 20 °C (10.4. až 25°C), beze srážek, slunečno. V posledním týdnu
velké výkyvy v ranních i odpoledních teplotách – 27.4. bylo 29 °C a 28.4 už zase
jen 5,5 °C, občasné srážky, tu a tam i smíšené.
Květen: v prvních dvou týdnech ranní teploty od 6 do 12 °C, odpoledne velmi teplo
(5.5. bylo 28 °C a 12.5. až 30 °C), pokud srážky, tak spíše v noci. Teplé počasí se
změnilo koncem třetího týdne,vlivem srážek se ochladilo. V posledním týdnu byly
ranní teploty i pod 10 °C, odpoledne pak kolem 13 až 23 °C, večer jen málo
nad 10 °C, více sluníčka než deště.
Červen: v prvním týdnu ranní teploty od 11 až k 19 °C, přes den slunečno, vysoké
odpolední teploty od 26 až ke 36 °C dne 6.6. Ve druhém týdnu opět vysoké ranní
teploty, ale odpolední vlivem dvou srážkových dnů poklesly pod 20 °C, aby pak
zase stouply až ke 33 °C. Teploty večer skoro jako ráno. Ve třetím týdnu ranní
teploty nižší, večer o něco tepleji, přes den kolem 15, výjimečně až 20 °C, srážky.
V posledním týdnu byly srážky častější, méně slunečných dnů, ranní teploty
postupně stoupaly až k 16 °C, odpoledne od 12 do 26 °C.
Červenec: v prvním týdnu ranní teploty i nad 20 °C, první pořádná bouřka
s deštěm, odpoledne nad 30 °C, dokonce 5.7. bylo 40 °C, večerní teploty i více
než 20 °C. Zajímavost: po řadě let se opět začali večer objevovat chrousti. Ve
druhém týdnu klesly průměrné denní teploty vlivem častějších srážek těsně nad
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20 °C. Další týden byl teplejší, rána do 20 °C, přes den kolem 25, ale i nad 30 °C.
Silný přívalový déšť 19.7. V posledním týdnu pokles ranních
teplot až
k 11 °C, přes den kolem 20 až nad 30 °C, 22.7. ale až 39 °C. Občasné srážky
k ránu nebo k večeru.
Srpen: v prvním týdnu ranní teploty stoupaly od 15 ke 20 °C, přes den většinou
35 až 39 °C, slunečno, beze srážek. 7.8. první tropická noc. Ve druhém týdnu
rána kolem 20 °C, přes den nad 35 °C (8.8. až 41 °C), pokračovaly tropické noci.
8.8. bouřka s přívalovým deštěm. Ve třetím týdnu vlivem častých přeháněk
klesaly teploty – ranní 16 až 10 °C, přes den i pod
20 °C. Koncem týdne opět
vzestup, večer kolem 15 °C. Na začátku posledního týdne ráno k 10 °C, později i
k 15 °C, přes den 28 až 30 °C, 31.8. 40 °C. Srážky 24. a 25.8., teploty večer
v rozmezí 15 až 24 °C.
Září: v prvním týdnu pokles ranních teplot od 15 k 5 °C, denních z 36 na 14 °C,
večer kolem 10 °C, téměř denně slabé přeháňky. Ve druhém týdnu rána pod 10 °C
( 2 dny jen 2 °C), slabé přeháňky téměř ob den, teploty přes den kolem 20 °C,
výjimečně 12. a 13.9. nad 26 °C, večer 6 až 16 °C. Ve třetím týdnu ráno většinou
kolem 10 °C, značné rozdíly v denních teplotách – od 20 až ke 35 °C, četné slabé
přeháňky. V posledním týdnu ranní teploty kolísaly od 3 do 8 °C, přes den
13 až 26 °C, slabé srážky.
Říjen: v prvním týdnu několik dnů ráno do 4 °C, pak 8 až 11 °C, přes den
13 až 23 °C, večer 7 až 12 °C, koncem týdne srážky. Ve druhém týdnu rána kolem
10 °C, pak propad až k nule, 12.10. -4 °C. Občasné srážky (i smíšené). Do 12.10.
přes den až 16 °C, pak propad na 3 až 7 °C, večer od 10 do 1 °C. Ve třetím týdnu
ranní teploty od 5 °C až k nule, přes den 6 až 8 °C, večerní teploty stejné jako
ranní, časté, ale většinou slabé srážky. V první polovině posledního týdne pokles
ranních teplot až k -2,2 °C, později 6 až 8 °C, přes den kolem 10 °C, občas až
k 19 °C, večery podobné ránům. Srážky velmi slabé.
Listopad: v prvním týdnu nejdříve ranní teploty až -6 °C, později skoky až
na 11 °C, přes den teploty na listopad vysoké – od 12 až nad 25 °C dne 5.11.
Večerní teploty velmi rozdílné – od -3,6 až ke 13 °C. Ve druhém týdnu teplá rána
od 10 do 11 °C, pak pokles ke 3 °C, denní teploty poklesly od 23 na 14 až 10 °C.
Večery chladné, kolem 4 °C, později i přes 10 °C. Tu a tam přeháňky. Ve třetím
týdnu pokračovaly vyšší ranní teploty - až k 10 °C, denní zpočátku nad 10 °C,
postupně klesaly, večerní koncem týdne i více než -1 °C. Srážky intenzivnější
(20.11.až 27 mm). V posledním týdnu slabé ranní mrazíky, teploty přes den
kolísaly od 8 až k 1 °C, večerní kolem nuly, ale i mrazíky (27.11. -5 °C, 30.11. 6 °C.).
Srážky zpočátku sněhové přecházely v dešťové.
Prosinec: v prvním týdnu ranní teploty od 4 do 8 °C, pak začaly klesat pod nulu,
přes den kolem 6 °C (6.12. až 15 °C), večer 5 až 1 °C. Srážky slabé a jen dešťové.
Druhý týden začal mrazivými rány (až -3,5 °C), později nad 5 °C, přes den
většinou kolem 3 °C, stejně tak i večer. Dešťové srážky minimální. Ve třetím
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týdnu ranní teploty vyšší až k 8 °C, pak ochlazení až k nule, teploty přes den
od 5 do 10 °C, koncem týdne opět jen 5 °C, večer kolem 6 °C. Slabé dešťové
srážky. V posledním týdnu roku ranní teploty střídavě od 3 až k 8 °C a od nuly až
k minus 7 °C. Velmi slabé dešťové srážky, na Silvestra trochu prašanu. Odpolední
teploty kolem 10 až k 18 °C, ochlazení od 29.12., poslední den pod -1 °C. Večerní
teploty rovněž postupně klesaly od 6 až na minus 4 °C.
(zpracováno podle pokladů od pana Hůly)
Tento rok byl podle meteorologů zatím nejteplejším v celé historii a byl také
mimořádně suchý. V řadě měst a obcí se objevily problémy se zásobováním pitnou
vodou; to se našemu městu naštěstí zatím vyhnulo a doufejme, že broumovská
prameniště nás budou dostatečně zásobovat dobrou vodou i v dalších letech.
Sucho bylo také příčinou menší úrody ovoce i zemědělských plodin, což poznali i
plánští pěstitelé, a naopak zapříčinilo velký nárůst požárů, takže plánští hasiči
někdy nevěděli, kam dřív skočit. Kdo naopak důvod ke stížnostem neměl, byl
provozovatel plánského koupaliště – taková povedená koupací sezóna už tady
nebyla hodně roků.
Plánští občané si již zvykli na třídění odpadů. Jen za rok 2014 vytřídili mj. 432
televizorů, 112 monitorů a téměř 4 tisíce kg drobných elektrospotřebičů.
Ještě v červnu se na krmítku domu čp. 604 v aleji ke Sv. Anně objevoval exotický
návštěvník – žlutozelený papoušek. Svým majitelům uletěl již na podzim a úspěšně
přežil i mrazivá údobí letošní zimy.
V červenci zveřejnila Záchranná stanice živočichů Plzeň výsledky sčítání čapích
mláďat na hnízdech v Plané: Karlín -, nemocnice -, lesní závod - , u zámku 3, proti
nádraží ČD -, ve Hřbitovní ulici 3. V srpnu jeden mladý čáp pravděpodobně
z hnízda ve Hřbitovní ulici sletěl do dvora základní školy, odkud jej vysvobodili
právě zde trénující lezci. Takové štěstí nemělo další mládě (nebo se jednalo o
totéž?) ze stejného hnízda, které později v srpnu zahynulo pravděpodobně po
nárazu do elektrického vedení. Tato nehoda se bohužel opakuje pravidelně téměř
každým rokem.
Vandalové opět „úřadovali“ v noci 14. července – tentokrát jejich zločinnému
působení padl za oběť krásný vzrostlý červený javor před budovou ZŠ Na Valech.
Dali si s tím práci – pečlivě odstranili na části kmene kůru i s lýkem po celém
obvodu, aby měli jistotu, že to strom opravdu nepřežije. Hmotná škoda je přes 5
tisíc korun, ale jak vyčíslit škodu estetickou a morální?
V červenci byla veřejnosti zpřístupněna nová naučná stezka o hornické historii
Plané a jejího okolí. O její vybudování se zasloužil Hornicko-historický spolek
Planá. Posláním stezky je zdokumentovat hornické aktivity a informaci o nich
předat široké veřejnosti, protože tak, jak zanikla hornická činnost, zanikají také
znalosti a dovednosti s touto profesí spojené. Administrativní příprava –
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projekty, podání žádosti o dotaci, vytipování pozemků vhodných pro umístění
informačních tabulí – začala v květnu 2014, začátkem roku 2015 pak začaly
práce na realizaci – shánění podkladů, tvorba textů, map a fotografií pro
informační tabule. Grafické práce provedla plánská firma Lieblprint, instalaci
panelů pak zajistila firma Šafránek Planá. Náklady na akci činily cca 222 tis.Kč;
178 tisíc byla dotace ERDF a 44 tisíc zaplatil spolek. Stezka začíná u hornického
muzea v Sadové ulici, na 16kilometrovém okruhu je 9 stanovišť s tabulemi – u
rozhledny na Bohušově vrchu, u lomu na Kříženci, ve Výškově, u stříbrného dolu
Štěstí s radostí, u ústí štoly Berchem, u cihelny v Chodové Plané, na horním konci
aleje ke sv. Anně a poslední u plánské mincovny.
V září se žádoucí úpravy dočkala dosud nevábná plocha na tzv. smeťáku u městského stadionu, která „od pradávna“ slouží jako dočasné úložiště nejrůznějších
hmot, parkoviště a místo pro cirkusové a pouťové atrakce. Zpevněná plocha byla
ohraničena obrubníky a celé okolí bylo zatravněno.
V říjnu byli při ornitologické exkurzi na Anenském rybníku spatřeni vzácní hosté
– ledňáček říční a husice nilská.
Před 5 lety byl na městském rybníku okroužkován labutí samec. Letos v listopadu
byl objeven na vodě Vltavy u železničního mostu v Praze – proháněl zde a štípal
letošní mláďata.
Nezvykle teplý letošní podzim překvapil i rostliny- v zámeckém parku vykvetly
v listopadu pampelišky.
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9. ZAJÍMAVOSTI
V lednu byl spočítán výtěžek ze sbírky pro psí útulek spravovaný městskou policií.
Organizovala ji prodejna Propesco a vynesla celkem 3.300 Kč, za které bude
pořízeno krmivo a výstroj pro odchycené psy.
V únoru se ve všech sdělovacích prostředcích objevila zpráva o unikátní operaci
šedesátiletého pacienta Bartoloměje Pešty z Plané provedené v pražském IKEM
již v prosinci 2014. Během operace, která trvala dvěma chirurgickým týmům
deset hodin, mu bylo jako prvnímu pacientu v Česku transplantováno hned pět
orgánů najednou – žaludek, slinivka, játra, slezina a tenké střevo. Pacient byl ve
velmi vážném stavu, před pěti lety mu lékaři diagnostikovali cirhózu jater, kterou
zapříčinilo autoimunitní onemocnění. Před dvěma lety se začal jeho stav rapidně
zhoršovat. Několikrát týdně musel do nemocnice, kde mu vždy několik hodin
odebírali z břišní dutiny tekutinu, která se mu v ní tvořila. V posledním roce se
jeho zdravotní stav prudce zhoršil, zbývalo mu několik měsíců života. V prosinci
t.r. zveřejnil TD rozhovor s panem Peštou, zatím vše fungovalo podle představ
lékařů a pacient se cítí stále lépe.
Tři sportovní nadšenci z Plané se v lednu zúčastnili náročné akce v Českém lese –
kromě lyžování to bylo nocování ve sněhovém záhrabu.
Ve středu 4. března navštívila Dětský domov v Plané manželka prezidenta ČR paní
Ivana Zemanová spolu s manželkou hejtmana Plzeňského kraje paní Petrou
Šlajsovou. Návštěva radnice v jejich programu nebyla zahrnuta.
Týž den byla zrušena pravidelná zkouška sirén (koná se vždy první středu
v měsíci). Sirény v celé republice, tedy i v Plané, se naopak rozezněly ve čtvrtek
5. března, aby uctily památku osmi obětí šíleného střelce v Uherském Brodě.
Ve dnech 24. a 25.dubna se na plánském náměstí konala veřejná diskuse na téma
„Obce v pohraničí“. Účastníci akce mohli v anketě vyjádřit svůj názor na to, jak
by se v budoucnu mělo nakládat s místy v pohraničí, která byla opuštěna po
odsunu původních obyvatel.
Letos uplynulo 70 let od osvobození města armádou USA. Oslavy započaly
5. května pietními akty u památníku USA na náměstí a u památníků obětem
2. světové války na plánském hřbitově. Zúčastnila se jich i malá delegace z USA
vedená paní Kathleen Hoffman, dcerou jednoho z amerických osvoboditelů. Další
akcí pak byl 9. května slavnostní ohňostroj na počest osvobození Československa
armádou USA a Rudou armádou.
V redakci Plánského měsíčníku došlo v květnu ke změně – editorku Lenku
Mahdalovou vystřídala Dominika Píhová.
Město Tirschenreuth pořádalo 7. června Den partnerských měst – má celkem tři
partnery a Planá je jedním z nich. Každé město nějakým způsobem k oslavě
přispělo – Planou velmi důstojně reprezentovali tři žáci ZUŠ Planá – P. Zivčák, R.
Pecka a A. Gašparovičová pod vedením p. učitelky Radačovské.
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Vzácnou návštěvu přijalo vedení města 21. září, kdy do Plané zavítala dcera
posledních majitelů plánského zámku hraběnka Mathilda Nostitzová. Doprovázel
ji manžel Dr. Mario Quagliotti, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Suverénního řádu maltézských rytířů v ČR. V zaplněném sále kulturního střediska
pak oba manželé vyprávěli o svém společném životě, práci a zájmech. Paní
hraběnka je patronkou Nadačního fondu Mathilda, který se věnuje výcviku
vodicích psů pro slepce. Dva z těchto psů měli s sebou; o jejich výcviku a využití
hovořila paní Hana Jasenovcová, ředitelka výcvikového střediska. V sále bylo
přítomno také několik vrstevníků a spolužáků paní hraběnky, takže došlo i na
společné vzpomínky a prohlídku starých fotografií. Jaká škoda, že se paní
hraběnce nepodařilo získat zpět rodné sídlo – díky svým zájmům a možnostem by
je určitě dokázala smysluplně využít. Ani se na zámek nešla podívat, pohled na
jeho havarijní stav by jí prý mohl utrhnout srdce.
A co se osudu plánského zámku týče – v září se na internetu objevila informace,
že na den 27. října byla vyhlášena elektronická dražba zámku s veškerým
příslušenstvím a pozemky. Odhadní cena zámku 2,6 mil. Kč, vyvolávací cena 1,3
mil. Kč, zájemci museli složit dražební jistotu ve výši 300 tis. Kč (která by jim
byla případně vrácena). Dražba nakonec neproběhla, protože se nepřihlásil žádný
zájemce.
V říjnu uspořádaly aktivní maminky již tradiční Dětskou burzu, na které se
kupovalo i prodávalo nové i použité dětské zboží (oblečení, obuv, hračky,
sportovní potřeby atd.). Výtěžek z akce věnovaly žákům 1. stupně ZŠ.
Krátce před vánočními svátky se na kostelní věž opět vrátily opravené hodiny. Na
věži sloužily bez větších oprav 123 roků; nyní prošly generální opravou, o kterou
se postarala pražská firma Ludwig Hainz, která je v roce 1892 vyrobila.
A ještě jedna zajímavost – v prosinci stanul před klatovským soudem za poškození
věřitelů (škoda více než 26 mil. Kč) podnikatel a bývalý politik Jaroslav Komora –
je to ten samý člověk, který záměrně a dlouhodobě před lety mařil svými
obstrukcemi prodej plánských jatek, které se městu vrátily jako jeho historický
majetek. Inu, boží mlýny …
V květnu náhle zemřel ve věku 61 let P. Vladimír Cyril Hron, který dříve v Plané
působil jako farář po dobu zhruba 5 let. V srpnu zemřel tachovský malíř,
ilustrátor a keramik Milan Vendi Hůrka. Několikrát vystavoval svá díla v Plané,
byl též autorem návrhů plánského praporu, bohužel nebyly realizovány. Koncem
prosince se ve vývěsní skříňce objevilo oznámení, že po krátké nemoci zemřela
ve věku 68 let paní Jitka Tvarogová, dlouholetá a úspěšná ředitelka Dětského
domova v Plané. Především její zásluhou se Dětský domov přestěhoval do budovy
v Zámecké ulici, která byla dříve nemocnicí Pohraniční stráže.
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V tomto roce také vyšlo několik publikací, které buď osobou autora nebo
námětem souvisejí s naším městem. V lednu představila svoji prvotinu Ostrov
polámaných panenek plánská autorka píšící pod pseudonymem Scaar Egoni. Mladý
autor Michal Rejžo Pavlík v románu Kurvy nepláčou vypráví fiktivní příběh
odehrávající se v blízkosti řeky v českém pohraničí – pozorný čtenář jistě pozná,
že se jedná o řeku Mži v Josefově Huti a okolí chaty trampy nazývané orlí
hnízdo. Plánský občan Miloslav Antropius vydal vlastním nákladem první díly
seriálu „Mystéria na Tachovsku“ – o zajímavých částech Tachovska a Českého
lesa. Leoš Šimánek, o kterém se již dříve v kronice psalo s ohledem na jeho vztah
k Plané, vydal letos novou knihu ze svých cest, které podnikl v 90. letech minulého století, nazvanou Putování Severní a Jižní Amerikou a napříč Tichým oceánem.
Již v roce 2013 vyšla kniha Marie Nostitzová – Akvarel jako svědek, jejímž
hlavním autorem je Jan Štěpánek. Knihu darovala paní hraběnka při své zářijové
návštěvě paní starostce, dříve existence knihy známa nebyla, proto o ní píšeme až
nyní. Autor s kolektivem píše o nevšedním životě členky hraběcí rodiny Marie
Nostitzové, tety současné hraběnky. Hraběnka Marie (1902-1980) se narodila
v Plané, prožila v ní velkou část svého života a ve svých akvarelech často
zobrazovala život na zámku a také členy velké hraběcí rodiny.
V září město vydalo novou infomapu.
Koncem roku vyšla v Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích kniha Pivovary na
okrese Tachov. Plánským pivovarům je v ní věnováno 10 stran i se zajímavými
dobovými fotografiemi.
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10. PŘÍLOHY
Obálka č. 1
Plánský měsíčník 2015 – číslo 1 až 12
Novinové výstřižky 4x
Propagační materiály – 1x mapa KOS Adopce památek, prospekt – vyhlídková
místa na Homoli, prospekt – mapa naučné stezky Voda pro život v Plané,
orientační plán města, soubor 8 pohlednic hornického muzea, 4 pohlednice města,
19 pozvánek na výstavy v letech 2012 - 2015
Propagační materiály akcí konaných v Plané v rámci programu „Plzeň- město
kultury 2015 – 2 velké a 2 malé plakáty, 2 propagační brožury
Plánský betlém 1 x

Obálka č. 2 – cca 200 kusů – plakáty, pozvánky, letáky atd.
Obálka č. 3 – výstřižky z Tachovského deníku

11. OBSAH STRAN:
Úvod str. 1
O – město ve sdělovacích prostředcích str. 2
1 – Město a jeho správa str. 3 - 15
2 – Obyvatelstvo a jeho pohyb, osady str. 15 – 16
3 – Hospodářské poměry str. 16 – 20
4 – Zdravotnictví, sociální péče str. 21 – 24
5 – Školství, kultura, sport str. 25 – 40
6 – Spolková a politická činnost, náboženský život str. 41 - 45
7 – Veřejný pořádek, bezpečnost, černá kronika str. 46 – 50
8 – Počasí, příroda a její ochrana str. 51 – 54
9 – Zajímavosti, různé str. 55 – 57
10 – Přílohy str. 58
11 – Obsah stran, formální náležitosti zápisu str. 59
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Zápis pořídila kronikářka v elektronické podobě. Pro jeho zpracování využila
zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva města Planá, výroční zprávy zájmových
organizací a spolků a také organizací zřízených či založených městem, regionální
tisk, informace získané vlastním sběrem.
Zápis má 59 stran – strana 1 až strana 59.

Zápis projednala a schválila Rada města Plané dne 7.listopadu 2016 usnesením
číslo 187/6.

Mgr. Martina Němečková
starostka města Planá

59

