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0. MĚSTO VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH
Tachovský deník:
6.2. zveřejnil celostránkový článek o neutěšeném stavu objektu tzv. Červeného
mlýna včetně několika fotografií tento stav dokumentujících. V tomtéž čísle také
psali o pokračující rekonstrukci plánské smuteční síně.
16.2 a 7.3. o filmovém nadšenci Jiřím Kalašovi, který zemřel právě před 5 lety.
22.2. o připravované rekonstrukci jižní části plánského náměstí.
6.4. o koupi mincovny a záměrech města s ní.
7.5. o záměru města vybudovat nové a opravit stávající chodníky po městě.
15.5. o nové plošině Nissan pro Plánské služby za 2,5 mil. Kč. Dosáhne až do
21 metrů výšky, bude používána např. při opravách okapů, hromosvodů a při
prořezu stromů.
6.6. o vydařené akci – oslavě dětského dne v městském parku a na hřišti.
10.6. o úspěchu divadelního souboru ZUŠ Planá – 2. místo na ústřední soutěžní
přehlídce ZUŠ.
14.6. o akci Kamenosochání v Plané.
17.6. o praxi žáků plánské živnostenské školy v domově pro postižené osoby
v bavorském Vohenstraussu, 2 turnusy po 6 žácích, díky znalostem NJ zajišťovali
běžnou péči o klienty, náklady včetně dopravy platil domov.
20.6. o letošním setkání Planých, tentokrát v Chodové Planá.
24.6. velký článek s fotografiemi o zahájení letošní sezóny na koupališti a článek
o společné účasti plánské živnostenské školy a partnerské bavorské školy na
gastronomické akci propagující rybí pokrmy.
2.7. velký článek o živnostenské škole, vyučovaných oborech a možnostech
absolventů získat zaměstnání.
13.7. o záměru města obnovit park pod školou Na Valech – nákladem cca 1 mil. Kč
(dotace 600 tis. Kč) obnovit cesty a upravit stromy.
19.7. článek o připravované rekonstrukci plánského kina.
1.8. a 3.8. články o Anenské pouti s procesím, česko-německou mší svatou,
odpolední Barokní poutí a večerním koncertem v kostele sv. Anny a o jejím
sobotním světském programu.
29. 8. při rekonstrukci v plánském kině byly nalezeny dvě fresky z 50. let
20.stol., na kterých jsou vyobrazeni plánští Chodové a pohraničníci. Budou
zachovány, nejspíše překryty omítkou.
31. 8. v Cukrárně U kostela výstava fotografií tištěných na plátně autorů Ivana
Tomáška a Vladimíra Petráčka.
10. 9. o letošní sezóně na plánském koupališti prodloužené vzhledem k pěknému
počasí.
15.10. o pokračující rekonstrukci smuteční síně.
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31.10. o oslavě 98. výročí vzniku ČSR v parku, jejíž součástí byl lampiónový
průvod, projev starostky a ohňová show.
4.11. o dálničním přivaděči k D5 a úseku vedoucím naším městem, na kterém jsou
plánovány dva kruhové objezdy – na křižovatce s ulicemi Tachovskou a Nádražní a
druhý na křižovatce s ulicí Kyjovskou.
9. 11. o kašnách v obcích, též o našich plánských a o naučné stezce „Voda pro
život“.
16.11.o o rozhlednách v regionu, též o plánské, která je otevřena celoročně – díky
zaskleným oknům do ní neprší ani nesněží.
22. 11. o záměru vybudovat osvětlení cyklostezky do Chodové Plané.
16.12 o nebezpečných křižovatkách v okrese, mezi které patří křižovatka ul.
Dukelských hrdinů s ulicí Plzeňskou pod poliklinikou a pak křižovatka Kyjovské
ulice se silnicí 21/I.
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I. MĚSTO A JEHO SPRÁVA
Nový rok 2016 byl tradičně přivítán na náměstí Svobody ohňostrojem odpáleným
těsně po silvestrovské půlnoci. Již od odpoledních hodin ale odpalovali své
soukromé ohňostroje občané v různých částech města a nutno říci, že někteří
nešetřili – jejich ohňostroje se téměř vyrovnaly tomu oficiálnímu městskému a
jejich odpalování pokračovalo ještě hodně hluboko po půlnoci.
Ohňostroj pořádala firma Kyncl Plzeň (již po několikáté) a město za něj zaplatilo
30 tis. Kč.

Zastupitelstvo města se sešlo v tomto roce celkem 7x. V jeho složení nedošlo
k žádným změnám.
10. jednání ZMP se konalo 10. února 2016.
Přítomní občané vznesli připomínky ke špatnému stavu vozovky v ulici SokolaTůmy, poškozeným izolacím na pěší lávce, přestavbě smuteční síně – ZMP je vzalo
na vědomí.
Schválen byl plán činnosti finančního výboru, koncesní projekt tepelného
hospodářství, uloženo RMP připravit návrh na změnu zakladatelské listiny
společnosti Plánské služby.
Při projednávání majetkoprávních záležitostí zastupitelé schválili:
Prodej majetku: části pozemku p.č. 550/1, výměra 72 m2 v k.ú. Vížka za cenu
7.200 Kč; pro prodej bytu č. 4/768 v Nádražní ulici stanovena minimální prodejní
cena 900 tis. Kč (cena podle zásad 1.677.168 Kč, žadatel navrhuje cenu 725 tisíc
korun, odhad realitní kanceláře 800-900 tisíc korun).
Koupě majetku: koupě pozemku - st.p.č. 168 s budovou čp. 26 na náměstí v Plané
(bývalá mincovna) za 1,8 mil. Kč.
Schváleno uzavření smluv o věcném břemeni pro město Planá: pro uložení
vodovodu v rámci stavby „Výměna vodovodu pro dvojdomky čp. 523-534 v
Nádražní ulici" na dobu trvání stavby, VB úplatné, cena podle znaleckého posudku;
s vlastníky pozemků v k.ú. Chodský Újezd pro uložení vodovodu v rámci stavby
„Výměna přívodního řadu z prameniště Broumov" na dobu trvání stavby, VB
úplatné, cena podle znaleckého posudku.
Dále bylo schváleno snížení ceny pozemku p.č. 538/68 v Plané o 33.523 Kč a
snížení ceny pozemku p.č. 538/67 v Plané o 76.120 Kč; neschváleno snížení ceny
pozemku p.č. 392/1 v Otíně.
ZMP rozhodlo podpořit stanovisko rady - požadovat posouzení záměru ,,přeložka
silnice 1/21 Planá - Trstěnice západní varianta- podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí z důvodů předpokládaných negativních
dopadů, zejména na krajinný ráz.
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Projednalo petici občanů Nádražní ulice požadujících omezení provozní doby
herny v Nádražní ulici, jejíž návštěvníci prý působí velký hluk, nepořádek a škody
na majetku. Petice byla vzata na vědomí, u herny bude umístěna kamera.
Návrh vlajky města – odborníci připravili dle návrhů města několik variant,
z nichž vzešly tři předložené návrhy. ZMP hlasováním vybralo návrh, který bude
realizován.
11. jednání ZMP se konalo 30. března 2016.
Diskuse: p. Bařák, vedoucí kroužku tenisu při domu dětí, není spokojen s tím, že
děti musí, pokud chtějí trénovat na kurtech TJ Sokol Planá, platit stanovený
poplatek, přičemž TJ Sokol dostává od města dotaci na práci s mládeží. P. Mareš
vysvětlil, že děti neplatí členský příspěvek, ale jejich poplatky jdou na pokrytí
nutné režie – voda na zalévání, sprchy atd. Žádné usnesení k tomu nebylo přijato.
Paní starostka informovala o průběhu přestavby smuteční síně. Firma Dozorstav
byla upozorněna, že je v prodlení, začalo se účtovat penále. Dozorstav začal
vystavovat faktury, které jsou započítávány proti penále. Dnes firma odstoupila
od smlouvy, práce na stavbě nedokončí.
ZMP uložilo předsedovi kontrolního výboru předložit do 30.4.2016 plán činnosti
na rok 2016.
Schválilo nové znění zakladatelské listiny společnosti Plánské služby, s.r.o, která
nyní obsahuje ustanovení o dozorčí radě.
ZMP dále rozhodovalo o přidělení dotací vyšších než 50 tis. Kč na zájmovou
činnost. O dotacích do 50 tis. Kč rozhoduje rada. V rozpočtu je určeno 150 tis.
na investiční dotace, 720 tis. na neinvestiční dotace a 30 tis. rezerva na
mimořádné žádosti. Dotaci v tomto roce obdrží: (v celých tisících korun)
Poliklinika Tachov 94, plánská organizace Svazu tělesně postižených 50,
Hornicko-historický spolek 70, TJ Sokol Planá 107, Fotbalový klub Planá 147,
Dobrovolní hasiči 64, Sportovní klub policie Planá 50, spolek Kulturista Planá 52,
Kulturní a okrašlovací spolek Planá 80.
Plánské služby požádaly o finanční zápůjčku 400 tis. Kč – při nákupu nové
vysokozdvižné plošiny musí zaplatit daň, která jim bude posléze vrácena. ZMP
žádosti vyhovělo, půjčka bude vrácena do 31. 7. 2016.
Schváleno bylo 1. rozpočtové opatření 2016 - příjmy 91,317 mil. korun a výdaje
113,630 mil. Kč. Schválena také byla účetní závěrka města za rok 2015 a
inventarizační zpráva za rok 2015.
V bodě majetkové záležitosti zastupitelé schválili:
Prodej: areálu v Zámecké ulici za 1,2 mil. Kč; části pozemku č. 1589 ve Zlivi o
výměře 168 m2 za 3.360 Kč; pozemku č. 3765/1 v Plané o výměře 2.704 m2 za
811.200 Kč.
Směnu: částí pozemků p.č. 538/73 a 538/64 v Plané.
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Paní starostka sdělila, že objekt mincovny čp. 26 je již majetkem města. Mezitím
se zřítila jedna stěna, nyní musí statik prověřit stav majetku, aby nedocházelo
k další destrukci. Také je nutné se zamyslet nad možnostmi budoucího využití. Po
diskusi zastupitelstvo rozhodlo zadat zpracování projektového záměru využití
budovy.
Připomínky a náměty zastupitelů (výtluky na městských komunikacích, letošní
setkání Planých bude v Chodové Plané, stav veřejného osvětlení, špatný stav
cesty do Brodu, černé skládky).
Dvanácté jednání zastupitelstva se konalo 11. května.
Zastupitelé po projednání schválili: 2. úpravu rozpočtu – příjmy 93,9 mil. a výdaje
115,64 mil. korun; veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotace na veřejně prospěšné
činnosti; plán činnosti kontrolního výboru.
V bodě majetkové záležitosti zastupitelé schválili:
Prodej: pozemku č.1863/166 o výměře 11 m2 v Plané za cenu 1.980 Kč; pozemku
č. 1395 o výměře 575 m2, č. 218/5 o výměře 859 m2, č. 181/6 o výměře
8469 m2 v k.ú. Kříženec za cenu 99.030 Kč; pozemku č. 1581/2 o výměře
1987 m2 v Týnci za 39.740 Kč; pozemku č. 2064/10 o výměře 378 m2 v Plané za
90.720 Kč; pozemku č. 204/3 o výměře 607 m2 v Otíně včetně dřevin za
17.770 Kč; pozemku č. 63/2 o výměře 29 m2 v Křínově za 2.900 Kč.
Zastupitelé dále diskutovali o jmenování členů dozorčí rady PS s.r.o, byli
informováni o postupu jednání s firmou Dozorstav (rekonstrukce smuteční síně).
Třinácté jednání zastupitelstva se konalo 22. června.
Zastupitelé schválili: podporu Fotbalového klubu Planá formou poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 274 tis. Kč na nezbytnou úpravu travnaté plochy
hřiště a uzavření veřejnoprávní smlouvy s tím související; v rámci přípravy
koncesního řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku
města variantu doby provozu 10 let; 3. úpravu rozpočtu – příjmy 90,466 mil. a
výdaje 114,710 mil. korun; přijetí dotace 36 tis. Kč z programu na podporu
dobrovolných hasičů na odbornou přípravu a na věcné vybavení; přijetí dotace
z programu PSOV na opravu cesty v Ovčínech ve výši 200 tis. Kč; závěrečný účet
města za rok 2015 s vyjádřením – souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
Při projednávání majetkoprávních záležitostí zastupitelé schválili:
Prodej: části pozemku č.142/3 o výměře 123 m2 v Plané za 29.520 Kč; pozemků
č. 565 o výměře 1083 m2 a č. 237 o výměře 322 m2 v Plané za 913.250 Kč,
podmínky stejné jako při prodeji pozemků v části Planá-sever; bytu č. 4/768
v Nádražní ulici za 900.000 Kč;
Směnu: pozemků ve vlastnictví Terezy Havlanové a města, město koupí část
pozemku č. 2230/1 o výměře 17 m2 ve Svahách za 1.700 Kč, naopak prodá
pozemek č. 2230/6 o výměře 3435 m2 a část p.č. 2230/4 o výměře 126 m2 ve
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Svahách za 356.100 Kč; pozemků v Plané ve vlastnictví Josefa Rusína a města,
město koupí p.č. 344/8 o výměře 551 m2 za 132.240 Kč, prodá pozemek
č. 1870/4 o výměře 729 m2 za 131.220 Kč.
Bezúplatný převod: části pozemků č. 175/3 a st.p.č. 1220 v Plané o výměře 406
m2 Plzeňskému kraji za účelem výstavby nové výjezdové základny Zdravotnické
záchranné služby Plzeňského kraje s podmínkou možnosti vrácení při nesplnění
smluvních podmínek.
Do funkce přísedících Okresního soudu v Tachově pro funkční období
2016 – 2020 byli navrženi pan Josef Bitara a p. Jiří Ťupa.
Pokud bude poskytnuta požadovaná dotace na zvelebení lesíku „U Madonky“,
město uvolní potřebné finanční prostředky na průběžné financování akce.
V bodě Různé informovala starostka o přípravě úprav parku Na Valech s využitím
poskytnuté dotace; probíhá příjem přihlášek do výběrového řízení na dokončení
smuteční síně v Plané; o setkání Planých v Chodové Plané. Ředitel ZŠ p. Beran
vysvětlil důvody odchodu několika učitelů. Další připomínky se týkaly možnosti
úpravy dopravního značení v Havlíčkově ulici, pořízení zábradlí u mola městského
rybníku, dokončení úprav hřbitovní zdi, nedostatečné likvidace bolševníku.
Čtrnácté jednání se konalo dne 7. září.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu finančního výboru o provedené kontrole
neinvestiční dotace SKP Planá; informaci o plnění rozpočtu města ke 30.6.2016;
zprávu o uplatňování územního plánu města v období květen 2012 až květen 2016.
Zastupitelé schválili: 4. úpravy rozpočtu – příjmy 96,69 mil. korun a výdaje
116,09 mil. korun; předložený koncesní projekt „Provozování vodovodu a
kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Planá“ zpracovaný
společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha; zajištění výběru
provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města
Planá formou koncesního řízení; uzavření koncesní smlouvy na provozování
tepelného hospodářství mezi městem a společností TENZA; uzavření smlouvy o
spolupráci při zabezpečení požární ochrany mezi městem a obcí Broumov od
1.10.2016.
ZMP rozhodlo nevyhovět žádosti společnosti VIKTORIAPLAY a.s. o o povolení
provozu loterií na adrese Dukelských hrdinů 65.
Při projednávání majetkoprávních záležitostí zastupitelé schválili:
Prodej: pozemku p.č. 422/22 o výměře 47 m2 v Plané za 11.280 Kč; pozemku
č. 3527/10 o výměře 272 m2 v Plané za 60.810 Kč.
Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2872/16 v Plané.
Ostatní- ZMP rozhodlo: neodkoupit části pozemku p.č. 538/26 v Plané a
neposkytnout příspěvek na úpravu inženýrských sítí; neprodloužit splatnost
směnky podepsané v souvislosti se stavbou RD na pozemku p.č. 234/6 v Planá.
V závěru jednání si zastupitele vyslechli informaci o změnách v zákonu o obcích –
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např. se mění některé pravomoci rady a zastupitelstva; při prodeji majetku za
cenu nižší, než je cena obvyklá, musí být rozhodnutí zdůvodněno, jinak je smlouva
neplatná. Další připomínky členů ZMP se týkaly např. bezpečnosti dopravy,
černých skládek, funkčnosti veřejného osvětlení atp.
Patnácté jednání ZMP se konalo 26. října.
Zastupitelé vzali na vědomí výroční zprávu o školách, jichž je město
zřizovatelem. Podklady pro ni připravili ředitelé ZŠ a MŠ.
Schválili: přijetí dotací - účelové dotace (od Plzeňského kraje) 470 tis. Kč na
úhradu nákladů spojených s nařízenou demolici rodinného domu čp. 254
v Tachovské ulici; dotace z Národního programu cestovního ruchu 586 tis. Kč na
zpřístupnění parku pod školou Na Valech (především na obnovení původních pěšin);
dotace 45 tis. Kč od Plzeňského kraje na projekt Ošetření dřevin na návsích
osad Dolní Sedliště a Kříženec. Dále schválili 5. úpravu rozpočtu – příjmy 100,5
mil. Kč, výdaje 116 mil. Kč. Ve fondu rozvoje má město našetřeno 97 mil. Kč,
uloženy jsou na běžném účtu, ale neplynou z nich žádné úroky. Proto zastupitelé
schválili uložení 15 mil. korun na Progresivní vklad vedený u Raiffeisenbank na
období 4 let. Schválena byla též aktualizace Programu regenerace městské
památkové zóny Planá na období 2017- 2022.
Při projednávání majetkoprávních záležitostí zastupitelé schválili:
Prodeje: pozemku č.893 o výměře 133 m2 v Pavlovicích za 13.300 Kč; části
pozemku č. 120/1 o výměře 20 m2 ve Vížce, cena 100 Kč/m2; části pozemku
č.3831/1 o výměře 20 m2 v Plané, cena 5.808 Kč.
Směny: město koupí pozemky č. 599 o výměře 18 m2 a č. 301/2 o výměře 3 m2
ve Vížce za 2.100 Kč, naopak prodá pozemky č. 302/2 o výměře 26 m2 a
č. 302/3 o výměře 33 m2 rovněž ve Vížce za 5.900 Kč, doplatek ve výši
3.800 Kč uhradí kupující; v areálu učiliště v Bezdružické ulici město koupí
pozemky č. 640/3 o výměře 217 m2, č. 2866/12 o výměře 168 m2 a č. 640/2 o
výměře 809 m2, naopak prodá pozemky č. 765 o výměře 436 m2 s budovou
čp. 282, č. 2130/11 o výměře 8 m2, č. 2130/12 o výměře 22 m2, č. 3917 o výměře
141 m a č. 3991/1 o výměře 209 m2, kupujícím je Plzeňský kraj, směna se provádí
bez dalšího finančního vyrovnání, protože na p.č. 765 s budovou čp. 282 byl od
roku 2002 vyhlášen záměr prodeje, za celou dobu se nenašel žádný zájemce o
koupi, budova je ve stavu vyžadujícím demolici.
Změnu ceny při prodeji pozemku 422/22 v Plané, o kterém rozhodlo 7.9.2016,
cena činí 9.400 Kč; změnu zásad stanovujících postup při prodeji nemovitostí
v souvislosti se změnou zákona o dani z nabytí nemovitých věcí; slevu z kupní
ceny pozemku o výši daně z nabytí nemovitých věcí budoucím vlastníkům
pozemků, kteří uzavřeli
smlouvu do 1.11.2016, v souvislosti se
změnou
příslušného zákona.
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Neschválilo: splátkový kalendář k úhradě směnky podepsané na základě kupní
smlouvy na pozemek p.č. 234/6 v Plané určený pro stavbu rodinného domu.
Uložilo RMP navrhnout společnosti Lesy ČR směnu částí pozemků v jejich
vlastnictví, do kterých zasahují komunikace vlastněné městem.
Zastupitelé rozhodli sejít se 16. 11. 2016 na pracovním jednání, na kterém se
budou zabývat návrhem rozpočtu pro rok 2017.
16. jednání zastupitelstva se konalo 14. prosince.
V jeho úvodu paní starostka ocenila plánské občany, kteří jako bezpříspěvkoví
dárci krve obdrželi plakety MUDr. Janského - p. Kajlík (zlatou za 40 odběrů), pan
Belda a paní Čadová (stříbrnou za 20 odběrů), pan Frouz a pan Lešák (bronzovou
za 10 odběrů).
Do diskuse se nepřihlásil nikdo z přítomných občanů.
O činnosti rady informovala starostka. Rada se sešla 3x a mj. schválila opravy na
stodole v Lipové ulici, roční příspěvek společnosti Geo Loci, dále projednávala
podklady pro jednání zastupitelstva
Zastupitelé vzali na vědomí zprávy finančního výboru o provedených kontrolách.
Schválili 6. změny rozpočtu 2016 – příjmy ve výši 107,4 mil. korun a výdaje 105
mil. korun. Dále schválili rozpočet města na rok 2017 jako schodkový s využitím
zdrojů rezervního fondu a výhled hospodaření města na období 2017 – 2019.
Město nemá žádný úvěr a ani do budoucna s jeho využitím nepočítá, protože
v rezervním fondu má kolem 100 mil. korun.
Nevyhověli žádosti občana o změnu obecní vyhlášky týkající se ochrany nočního
klidu a regulaci hlučných činností a nevydali souhlas se změnou katastrální
hranice mezi obcí Brod nad Tichou a město Planá.
Souhlasili s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zpřístupnění lokality sv. Anna
v Plané“ a s realizací akce. Naopak nevydali souhlas s realizací projektu
Rekonstrukce domu Tylova ulice čp. 168, ve kterém chtějí žadatelé vybudovat
bydlení pro sociálně potřebné.
Schválili obecný princip odměňování členů zastupitelstva za výkon funkcí – vždy
budou odměny stanoveny v maximální výši dle aktuálního nařízení vlády a budou
kumulovány.
Při projednávání majetkových záležitostí schválili prodej: pozemku č.24 o výměře
324 m2 v Křínově za cenu 32.400 Kč; pozemku p. č. 2064/9 o výměře 34 m2
v Plané za cenu 8.160 Kč; pozemku p. č. 2064/13 o výměře 14 m2 v Plané za cenu
3.360 Kč. Schválili také záměry prodeje a směn dalších pozemků a podmínku
prodeje pozemků pro stavbu rodinných domů Planá - sever III sousedících
s pozemkem č. 3426/4.
Uložili radě jednat s Plzeňským krajem o směně nemovitostí v Bezdružické a
Jateční ulici trvale užívaných živnostenskou školou.
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Pro připravovanou stavbu (osvětlení přechodu pro chodce do Nádražní ulice)
schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí smlouvě – zřízení věcného břemena
na pozemku č. 3602/20 v Plané na dobu životnosti stavby s jednorázovou
úplatou Kč 30/bm.
Zásady pro prodej nemovitostí byly doplněny o časový limit – kupní smlouvy o
prodeji musí být napříště uzavřeny nejpozději do 3 měsíců od jeho schválení.
Zastupitelé vzali na vědomí informace o zvolení členů dozorčí rady Plánských
služeb, o přípravě změny územního plánu č. 1, o probíhajícím soudním jednání
s firmou Dozorstav (rekonstrukce smuteční síně).

Rozpočet města Planá na rok 2016
(údaje jsou uváděny v mil. Kč)
Příjmy celkem
Z toho:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace + transfery

89

Výdaje celkem
Z toho:
Provozní výdaje
Investiční výdaje

113,300

68,375
13,449
1,400
5,776

74,600
38,700

Z fondu rezerv a rozvoje (dále jen FRR) bude použito 24,300 mil. Kč.

Součástí schváleného rozpočtu bylo stanovení závazných ukazatelů pro
hospodaření MŠ a ZŠ a při opravách majetku města.
Dále bylo schváleno pravidlo, že při nákupech majetku, zadávání prací či oprav
v rozsahu nad 100 tisíc Kč vč. DPH musí každé zařízení financované z rozpočtu
města předem předložit Radě města několik nabídek, aby se z nich vybrala ta
nejvýhodnější.
Skutečnost k 31.12.2016
Příjmy celkem
Z toho:
Daňové příjmy

109,660
79,679
10

Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace + transfery
Výdaje celkem
Z toho:
Provozní výdaje
Investiční výdaje

15,006
4,816
10,159
93,590
63,902
29,688

Příjmy byly vyšší než výdaje, rezervní fond proto nebyl použit.
(V červnu 2017 zastupitelstvo schválilo závěrečnou zprávu o hospodaření města
v roce 2016 s výhradami, zároveň schválilo opatření k nápravě zjištěných
nevýznamných chyb. Závěrečná zpráva je přílohou tohoto zápisu.)
Fond rezerv a rozvoje: zůstatek FRR k 31.12.2016 před finančním vypořádáním
činil 97,308 mil. Kč. V rámci finančního vypořádání do něj bylo převedeno
16,646 mil. Kč (zůstatky na 4 běžných účtech města), dále z něj bylo odvedeno
120 tis. Kč do fondu památek (10 % z prodeje nemovitého majetku) a do
sociálního fondu prosincový příděl
19 tis. Kč. Konečný stav FRR po vypořádání
je 113, 823 mil. Kč.
Již několik roků je část peněžních prostředků města ve výši 45 mil. Kč uložena
do termínovaných vkladů, dluhopisů a stavebního spoření.
Úroky plynoucí
z těchto speciálních vkladů jsou zařazovány do rozpočtu města. Důvodem je to,
že z vkladů na běžných účtech neplynou v současné době téměř žádné úroky.
Fond památek: počáteční stav 3,921 mil. Kč, čerpáno 282 tis. Kč (oprava ochozu
kostelní věže 272 tis. a dar na opravu soukromého objektu 10 tis.Kč), příděl za
rok 2016 120 tis. Kč, k 31.12.2016 zůstatek 3,760 mil.Kč.
Sociální fond: počáteční stav 382 tis.Kč, roční příděl 225 tis.Kč, výdaje z fondu
229 tis.Kč, k 31.12.2016 zůstatek 378 tis. Kč.
Za parkování na vyhrazených místech v centru města bylo vybráno v parkovacích
automatech 231 tis. Kč, za prodej parkovacích karet pak dalších 99.500 Kč
(celkem prodáno 95 celoročních a 9 půlročních karet).
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Majetek města k 31.12.2016
Hodnota majetku k 1.1.2016 činila 1 047 708 486 Kč. Během roku se tato
hodnota zvýšila o 16 126 449 Kč.
Podle zprávy o inventarizaci majetku, která bude předložena ZMP v březnu 2017,
mělo město k 31.12.2016 majetek v celkové hodnotě 1 063 834 935 Kč.
Po provedení povinných účetních operací – zaúčtování oprávek a odpisů ve výši
248 355 675,00 Kč - je hodnota majetku 815 479 259 Kč.
Tento majetek je zatížen zástavami v hodnotě 92,823 mil. Kč a věcnými břemeny
na budovách a pozemcích ve výši 383 tis. Kč.

Dotace poskytnuté městem
Z rozpočtu města bylo v tomto roce rozděleno celkem 1,124 mil. Kč na podporu
zájmové činnosti organizací, spolků i jednotlivců. Podrobnější informace jsou
uvedeny v kapitolách 4 Zdravotnictví, 5 Sport a 6 Spolková činnost.

Investiční akce
Podle zákona o zadávání veřejných zakázek musí město zveřejňovat výběrová
řízení na dodavatele akcí, jejichž cena je vyšší než 500 tis. Kč (ale může dobrovolně zveřejňovat i akce levnější).
V roce 2016 město vypsalo výběrová řízení na dále uvedené akce:
Oprava ochozu věže farního kostela, 2 uchazeči, zadáno firmě Bolid, cena
204 tis. Kč.
Oprava střechy kotelny u domu čp. 938, 9 uchazečů, zadáno firmě Izoltec s.r.o.,
cena 650 tis. Kč.
Oprava místní komunikace Otín – Ovčíny, 8 uchazečů, zadáno firmě Silnice Horš.
Týn, cena 434 tis. Kč.
Chodník v Severní ulici, 7 uchazečů, zadáno firmě Algon s.r.o, cena 756 tis. Kč.
Oprava místních komunikací v Plané, 8 uchazečů, zadáno firmě Silnice Nepomuk,
cena 1,022 mil. Kč.
Přestavba objektu kina, 2 uchazeči, zadáno firmě BIS a.s., cena 25,7 mil. Kč.
Dokončení rekonstrukce smuteční síně, 3 uchazeči, zadáno firmě Colormax, cena
4,729 mil. Kč.
Západní a severní část fasády budovy ZŠ na náměstí, 3 uchazeči, zadáno firmě
Vanderlaan, cena 1,361 mil. Kč.
Poradenství k výběru provozovatele výtopny, 1 uchazeč, zadáno firmě MT Legal,
cena 855 tis. Kč.
Výběr koordinátora BOZP na akci „kino“, 7 uchazečů, zadáno firmě Kontrol, cena
39 tis. Kč.
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Úpravy parketu v areálu koupaliště, 1 uchazeč, zadáno firmě BKV, cena 1,96 mil.
Oprava místní komunikace Svahy, 4 uchazeči, zadáno firmě Silnice Horš. Týn,
cena 664 tis. Kč.
Čistírna odpadních vod - odstraňování fosforu, 3 uchazeči, zadáno firmě
Vodoservis Planá, cena 741 tis. Kč.
Projektová dokumentace pro stavební řízení na akci „rekonstrukce jižní části
náměstí Svobody“, 1 uchazeč, zadáno firmě Čeněk Stehlík, cena 641 tis. Kč.
Výběr provozovatele tepelného hospodářství města proběhl v režimu tzv.
koncesního řízení. Nejvýhodnější nabídku podal dosavadní provozovatel firma
TENZA, bude proto výtopnu provozovat od 2.1.2017 do 2.1.2027 a platit roční
nájemné 1,35 mil. Kč + daň z přidané hodnoty.
Provozovatelem městských vodovodů a kanalizace je plánská firma Vodoservis
s.r.o., protože v koncesním řízení, které proběhlo v roce 2015, podala
nejvýhodnější nabídku. Roční pachtovné nyní činí 3 mil. Kč + DPH. Smlouva je
uzavřena do 30.6.2017. Pachtovné bylo od 1.1.2016 zvýšeno o 20 %, neboť město
čekají velké investice do čistírny odpadních vod. To mj. bylo důvodem pro mírné
navýšení vodného a stočného o cca 4,47 % - cena vodného je 36,41 Kč/m3 a
stočného 25,81 Kč/m3.
V právě probíhajícím koncesním řízení bude vybrán provozovatel na dalších 10 let.
Ceny za vývoz popelnic se pro rok 2016 nezměnily.
V dubnu byly na třech místech ve městě nově umístěny kontejnery na odkládání
použitých jedlých olejů a tuků.
S účinností od 1. února byla změněna obecní vyhláška o poplatku za užívání
veřejného prostranství – rozšířen byl okruh činností, u kterých nově nastala
povinnost tyto činnosti ohlásit, aby město mělo přesný přehled o tom, která
veřejná prostranství a jakým způsobem jsou využívána.
Cyklostezka do CHP – osvětlení
V rozpočtu města byly připraveny peníze, kterými město chtělo přispět městysi
Chodová Planá na akci osvětlení cyklostezky. Záměr narazil na výhrady policie –
původním umístěním svítidel by prý byli ohroženi řidiči jedoucí po silnici. Na
opačné straně stezky je problém v tom, že sousedící pole patří různým
vlastníkům a část z nich by měla být využita při výstavbě obchvatu Chodové
Plané. Uvidíme, jaký bude další vývoj v této záležitosti.
Od května do září se díky dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu
realizovala rekonstrukce parku pod školou Na Valech. Náklady byly cca 1,172 mil.
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Kč, dotace 586 tis. Kč. V parku je nyní 153 stromů, které bylo nutné ošetřit,
obnoveny byly původní cesty od školy až ke garážím pod svahem. Vybudovány byly
kamenné zídky upravené jako lavičky a k zamezení erozní činnosti byly
vybudovány příčné odvodňovací kanály. Osazeny zde také byly tabule informující
o historii místa. Město tak získalo další vhodný prostor pro relaxaci občanů.
V listopadu informovalo město prostřednictvím PM o podmínkách prodeje
pozemků pro výstavbu rodinných domů v části Planá sever III. etapa (cena za
1 m2 je 650 Kč za podmínky, že stavba bude zkolaudována do 5 let. Tím chce
město vyloučit nebezpečí, že by se pozemky kupovaly jen na spekulaci).
Rekonstrukce smuteční síně se pro město stala černou můrou. Od ledna začalo
dodavateli firmě Dozorstav účtovat smluvní penále, a to, co se už delší dobu dalo
předpokládat, se stalo skutkem – firma k 31. březnu odstoupila od smlouvy. Město
nechalo odborně odhadnout stav rozpracovanosti stavby a vyhlásilo výběrové
řízení na nového dodavatele – stala se jím firma Colormax, s.r.o. s cenou
4,729 mil. Kč. Na stavbu nastoupila 1. září a práce šly rychle dopředu, ovšem
objevily se různé skryté závady, které zavinily další zdržení. Nejvážnější byl
problém s promočením izolace střechy „díky“ nekvalitní práci předešlého
dodavatele a silným letním dešťům. Střecha musela být až do Vánoc intenzivně
vysoušena, pak teprve mohly další práce pokračovat. Město proto prodloužilo
termín dokončení do 31. 3. 2017.
Jak asi bude dlouho trvat a jak dopadne soudní spor s firmou Dozorstav si lze
jen těžko představit.
Webová stránka města
Řadu let se o vzhled městského webu a jeho aktualizaci staral pracovník
městského úřadu ing. Jiří Ťupa. V roce 2012 město uzavřelo s firmou Galileo
Corporation smlouvu o využívání jejího produktu - redakčního systému obecních
webů obcí. Za tuto službu město platí firmě ročně kolem 8 tis. Kč. O obsah
stránek se i nadále starají pověření pracovníci města. Web je, jak se říká,
uživatelsky vstřícnější. Nabízí např. překladač obsahu do několika jazyků, verzi
pro mobily, aktuální informace o počasí, Tachovský deník, a to vše i ve
zjednodušené verzi pro seniory, kteří si mohou zvolit velikost písma či informace
ve zvukové podobě.
V roce 2009 byla na webu na úvodní stránce založena návštěvní kniha. Občané do
ní mohli zasílat své dotazy, návrhy, připomínky atd. ke všemu, co je v našem
městě zajímá, co se jim líbí, případně trápí. Docela to fungovalo, ale postupně se
začaly objevovat příspěvky (někdy i anonymní), kterými si jejich autoři začali,
někdy i velmi nevybíravě a vulgárně, vyřizovat účty s případnými oponenty.
Následně bylo v říjnu 2009 na webu z podnětu zastupitelstva zkušebně otevřeno
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diskusní fórum. Zájemci o vstup do tohoto fóra se ale museli nejdřív
zaregistrovat. Zprvu se zde příspěvky objevovaly, ale možná i z důvodu
složitějšího přístupu se postupně jejich počet snižoval až k nule. Oproti tomu
návštěvní kniha byla využívána daleko více a ukázalo se, že pro potřebu veřejné
diskuse je dostačující. Rozhodnutím zastupitelstva proto bylo diskusní fórum
v roce 2010 zrušeno.
Návštěvní kniha je na webu stále, ale je prakticky nevyužívaná, poslední příspěvek
je z ledna 2015. Mj. asi také proto, že město se přihlásilo do sociální sítě
Facebook, která je daleko přístupnější a tudíž i občany využívanější.
Přestupky občanů
V tomto roce bylo přijato celkem 118 oznámení o přestupcích, 9 jich zůstalo
k vyřízení z roku 2015. Za 33 uložených pokut bylo vybráno 69.600 Kč. Ne
všechny oznámené přestupky byly projednány – 62 jich bylo odloženo (některé se
nepodařilo prokázat, oznamovatelé mnoha dalších nepodali do 3 měsíců povinný
návrh, protože se jim nechtělo zaplatit správní poplatek s tím spojený).
Přestupků proti občanskému soužití (urážky na cti, újmy na zdraví, schválnosti,
hrubé jednání) bylo 68, proti majetku 24.
Město Planá i v tomto roce vykonávalo přestupkovou agendu na základě
veřejnoprávních smluv pro obce v okolí (Ch. Újezd, Ch. Planá, Z. Chodov, Broumov,
Brod n.T., Lestkov, Kočov) a nově i pro obec Obora, protože město Tachov pro
špatné zkušenosti s poměry ve jmenované obci už tuto agendu nechtělo dále
vykonávat.
Části města
K městu patří dalších 9 místních částí – Křínov, Kříženec, Otín, Pavlovice,
Sedliště (Horní a Dolní), Svahy (s Vížkou), Týnec a Zliv (s Řešanovem a Boudami).
Trvale v nich žije kolem 380 obyvatel, sezónně k nim přibývají chataři a
chalupáři. Každoročně město investuje především do oprav komunikací, drobných
památek či dalších veřejných objektů.
Osadní výbor je zřízen zatím pouze v 0tíně. Pracuje aktivně již několik roků a
každoročně pořádá několik akcí, na kterých se sousedi setkávají, např. masopust,
rozsvícení vánočního stromu, vánoční zpívání v otínském kostele a silvestrovský
ohňostroj. V červencovém a srpnovém čísle PM byl zveřejněn rozsáhlý text o
vysídlení otínské farnosti v roce 1946.
V dalších částech je to různé. Třeba ve Zlivi je velmi aktivní neformální občanské
sdružení, které v minulém roce a letos dokázalo vybudovat s příspěvkem města
dětské hřiště a pergolu sloužící pro setkávání sousedů. Ve Vysokém Sedlišti se
zase skupina místních stará dobrovolně o zdejší kostel a přilehlý hřbitov a
každoročně se podílí na organizaci česko-německé mše za účasti rodáků. Naopak
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v Kříženci se zatím nedokázali domluvit na žádné společné akci, a tak tam
společenský život stagnuje.
V září zorganizovalo vedení města ve všech místních částech setkání s občany,
aby je informovalo o tom, co se případně u nich chystá, a naopak si od občanů
vyslechlo, co by si přáli či potřebovali od města zařídit.
V tomto roce byly zahájeny práce na komplexních pozemkových úpravách (KPÚ)
katastrálního území Planá. Malá rekapitulace – tyto KPÚ byly v plánském správním
území zatím dokončeny ve Svahách a v Týnci v roce 2003 a v Křínově a ve Zlivi
v roce 2009.
Souběžné probíhaly KPÚ také v dalších obcích. Bylo nutné řešit problémy vzniklé
z toho, že některé majetky se rozkládaly na dvou sousedících KÚ, v sedmi
případech se pak po souhlasu zastupitelstev měnily katastrální hranice.

16

2. OBYVATELSTVO
K 31. lednu 2016 žilo v Plané celkem 5 335 osob (mužů 2613/žen 2 722).
Narodilo se 60 osob (30/30), zemřelo 51 (35/16), přistěhovalo 106 (41/65),
odstěhovalo 104 (45/59).
Přehled za jednotlivé části města:
část
Planá
Křínov
Kříženec
Otín
Pavlovice
Svahy
Týnec
Vížka
V.Sedliště
Zliv
Celkem

počet
4956
23
34
65
61
61
51
13
26
45
5335

mužů/žen
2426/2530
8/15
18/16
30/35
33/28
27/34
29/22
7/6
11/15
24/21
2613/2722

narodilo
29/28
-/1
1/-/1
30/30

zemřelo
32/14
-/1
2/1
1/35/16

přistěh.
37/62
3/1
1/1
-/1
41/65

odstěh.
42/58
1/1/-/1
1/45/59

Ve městě žilo 9 osob ve věku 90 let, 4 ve věku 91 let, 1 ve věku 92, 1 ve věku 93
let a 1 ve věku 97 let.
Pro rok 2016 schválila rada města tyto termíny svatebních obřadů: 9. leden,
13. únor, 12. březen, 9. duben, 14. květen, 11. červen, 16. červenec, 13. srpen,
10. září, 8. říjen, 12. listopad a 10. prosinec.
Konalo se zde 16 občanských svatebních obřadů, z toho 7 v kostele sv. Petra a
Pavla, 1 ve farním kostele a 8 v obřadní síni na radnici.
Podrobnější informace o organizaci svatebních obřadů viz zápis 2015.
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3. HOSPODÁŘSKÉ POMĚRY
Plánské služby, společnost s ručením omezeným (dále jen PS)
PS v tomto roce vykonávaly pro město tzv. veřejně prospěšné služby ve stejném
rozsahu jako v roce 2015 (správu komunikací, zeleně, veřejného osvětlení,
mobiliáře), správu nemovitostí, správu hřbitova a provozovaly koupaliště. Své
služby ale nabízely za úplatu i dalším subjektům – občanům i organizacím, aby tak
lépe využily své technické vybavení.
Náklady PS spojené s výkonem uvedených činností v roce 2016 činily 15,806 mil.
Kč. Z toho například náklady na mzdy činily 6,230 mil. Kč, odpisy majetku
897 tis. Kč. Výnosy PS činily celkem 16,236 mil. Kč. Z toho od města na výkon
veřejně prospěšných služeb dostaly 11,072 mil. Kč (vč. DPH), za správu majetku
1,060 mil. Kč (bez DPH), za správu hřbitova 460 tis. Kč (vč.DPH). Ani v tomto
roce již nepotřebovaly od města půjčky na nákupu techniky, pouze jedenkrát si
půjčily 400 tis. Kč (na dobu od zaplacení daně z přidané hodnoty do jejího
vrácení).
Průměrný počet zaměstnanců byl 24. Přímé mzdy činily 4,590 mil. Kč, dalších
1,641 mil. Kč představovaly ostatní mzdové náklady.
Již delší dobu se PS potýkaly s problémem nedostatku pracovníků, a to jak
řemeslníků, tak i pro výkon základních manuálních činností. Takže technických
prostředků měly v potřebném počtu i druhu dostatek, ale občas je neměl kdo
obsluhovat, a tak třeba s travními sekačkami jezdili i vedoucí pracovníci včetně
pana ředitele.
Plánské lesy, společnost s ručením omezeným (dále jen PL)
V tomto roce firma vytěžila z městských lesů celkem 10.390 m3 dřeva, z toho
bylo 15 procent nahodilých těžeb. Výchova porostů do 40 let proběhla na 3,28
ha, nově zalesněno bylo 3,71 ha, přirozená obnova 6,52 ha. Uvedené výsledky jsou
v souladu s tím, že v tomto roce končil desetiletý hospodářský plán lesa.
Průměrná prodejní cena za jeden kubický metr dřeva byla 1487 Kč( o 5,7 % nižší
než v roce 2015).
Dosažené výnosy činily 14,392 mil. Kč, naopak vynaložené náklady byly 14,390 mil.
Kč, takže hospodaření skončilo ziskem ve výši 2 tis. Kč. Za pronájem majetku
firma zaplatila Městu Planá 2,694 mil. Kč (2,5 mil. Kč pachtovné za užívání lesa a
194 tis. Kč nájemné za provozní areál). Výnos z lesa činil Kč 2.873/ha.
Ke konci roku firma evidovala neuhrazené pohledávky za 1,374 mil. Kč, naopak
její krátkodobé závazky činily 189 tis. Kč. Největším odběratelem dřeva byla
plánská firma Stora Enso. Průměrný počet zaměstnanců byl 8.
Z vybraného pachtovného jde každoročně 30 % do fondu rezerv.
K povinnostem firmy PL také patří provozování městské honitby. Plán odlovu
zvěře byl stanoven na 16 kusů. Dále je uveden u každého druhu plán odlovu a ve
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zlomku skutečnost: jelen evropský 5/5, jelen sika 5/10, srnec obecný 4/4, prase
divoké 2/2. Náklady na honitbu činily 536 Kč, výnosy 43.350 Kč.
Vodní elektrárna v Pavlovicích v roce 2013 obnovená po havárii má od roku 2014
nového majitele Viktora Chaloupku z Prahy. Ten dokončil potřebné opravy na
objektu včetně dlouhé opěrné zdi. Ani jemu se však problémy nevyhnuly. V roce
2015 byl při bourání několika objektů zrušené továrny poškozen s nimi sousedící
kanál odvádějící vodu z elektrárny.
Inzerátem v TD hledala v lednu nové šičky pro svůj provoz ve 2.patře obchodního
domu firma Moritz Hendel Bohemia. Plánské služby během roku sháněly
zaměstnance – elektrikáře pro servis veřejného osvětlení, údržbáře pro správu
budov, automechanika pro vozidla komunálních služeb. Výběrová řízení na místo
úředníků vyhlásil městský úřad – na místo vedoucího stavebního úřadu, účetní, na
přestupkovou agendu, město dále hledalo pracovnici pečovatelské služby,
knihovnici.
Zaměstnance hledaly reklamou v PM i další firmy např. na pozici fyzioterapeuta,
dělníky na kabelovou kompletaci v Ostrově, prodavačky do free shopu
v Rozvadově, montážní pracovnice, seřizovače, mechaniky elektromechaniky
v plánském Panasonicu, v plánské firmě Solea CZ rovněž montážní pracovníky,
podobné profese a navíc i mzdové účetní a mistry výroby firma RFS Stříbro;
další firma sháněla kadeřnice; naopak se objevila nabídka na hlídání dětí.
Skoro každá z větších firem na nových průmyslových zónách v okolí nabízela i
vlastní autobusovou dopravu. V době svého vzniku byly tyto firmy spásou pro náš
region trpící velkou nezaměstnaností. V převážně většině potřebovaly pracovníky
pro výkon jednoduchých manuálních činností, bez zvláštní odbornosti, kterým
stačilo pouhé zapracování. Nabízené mzdy byly větší, než bylo v regionu zvykem,
a lidé na to slyšeli.
Stále také platí, že mnoho kvalifikovaných zaměstnanců – tzv. pendleři- pracuje
v sousedním Německu. Další problém - mladí lidé po ukončení studia se sem
většinou nevracejí – zůstávají ve městech, která jim nabízejí výhodnější pracovní
i životní podmínky, mnoho jich také odchází na zkušenou do ciziny. Suma sumárum
- v našem regionu, kde bývala třetí nejvyšší nezaměstnanost v rámci celé
republiky, najednou řada zaměstnavatelů zjistila, že jí chybějí zaměstnanci, a to
jak kvalifikovaní, tak i nekvalifikovaní.
I v našem městě ale stále zůstává určitý počet lidí, kteří nepracují, dosud nikdy
nepracovali, a jestli nedojde k nějaké dramatické změně, tak nikdy pracovat
nebudou. Jsou tzv. nezaměstnatelní, většinou žijí ze sociálních dávek, a město
s tím bohužel nemůže vůbec nic dělat. Co ale dělat musí, je nutnost vypořádávat
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se neustále s negativními dopady výše uvedeného na veřejný pořádek a
bezpečnost ve městě.
Stavební úřad města nařídil již v prosinci 2015 demolici domu čp. 254
v Tachovské ulici. Dům před několika lety vyhořel, majitel jej opravil velmi
provizorně a nabízel jej k prodeji – nejdříve za 1,5 mil. Kč, cenu pak postupně
snižoval až na 600 tis. Kč, ale ani tak se kupec nenašel. Mezitím dům zchátral tak,
že hrozilo nebezpečí jeho zřícení. Začátkem roku demolici provedla firma
S.A.O.CH, spol. s r.o., která za to vyúčtovala městu cca 482 tis. Kč. Tato částka
pak byla městu vrácena v listopadu jako účelová dotace od Plzeňského kraje.
Majetek - parcela se zbytky domu – stále patří občanu T.M., ale je na něj vydán
exekuční příkaz k prodeji. Kupec se určitě najde, protože se jedná o velmi
atraktivní místo.
Během roku získali 4 žadatelé stavební povolení na výstavbu rodinných domů a
další žadatel firma Truck Partner bude stavět provozní halu v Nádražní ulici.
Po stavebních úpravách se z objektů občanské vybavenosti čp. 124 a 125
(původně obchodní dům, poté ubytovna Pohraniční stráže, po roce 1991 zvláštní
škola) v ulici Na Příkopech stal bytový dům čp. 125.
Kolaudovány byly také nové stavby, kterým bylo poté přiděleno číslo popisné. Je
to klubovna nohejbalového oddílu v Revoluční ulici čp. 967, bývalý pivovar v ul.
Smetanově - čp. 968, nový rodinný dům čp. 958 v ulici Slunečné a nový rodinný
dům čp. 952 v ulici Nádražní.
Na úřední desce městského úřadu se 26. ledna objevila informace o připravované
elektronické dražbě domu čp. 102 na ulici Dukelských hrdinů. Původně byl tento
dům sídlem úřadů a spořitelny, ty pak vystřídala textilní výrobna firmy Triola
Praha zaměstnávající několik desítek šiček, ale ta svou činnost ukončila po roce
1990. Objekt byl pak delší dobu nevyužíván a chátral. Někdy po roce 2000
započala jeho přestavba na bytový dům, která ale nebyla dokončena, protože
investor zjistil, že o byty za požadovanou cenu kolem 30 tis.Kč za m2 není vůbec
zájem. Situaci také ztížil postoj památkového úřadu, který trval na zachování
původních dispozic (třeba nedovolil snížit výšku místností). Nakonec se sice našel
kupec (asi neznalý místních poměrů), ale ani on přestavbu nedokončil. Několikrát
oslovil město, zda by dům neodkoupilo (cena se pohybovala kolem 35 – 40 mil.),
ale neuspěl. Objekt samozřejmě postupně chátral, několikrát v něm prasklo
vodovodní potrubí, kvůli špatným okapům způsobila velké škody na fasádě dešťová
voda. Na jaře t.r. už padající fasáda ohrožovala kolemjdoucí, takže město svým
nákladem (18 tis.Kč) nechalo udělat nejnutnější opravy.
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Pohledávka banky za majitelem (Rezidence Planá, s.r.o. Praha) činila 28,7 mil. Kč,
hodnota objektu dle odhadu exekutora 16,5 mil.Kč, nejnižší podání do dražby
11 mil. Kč, zájemci museli předem složit jistotu ve výši 500 tis. Kč. O průběhu
dražby se nepodařilo nic zjistit, ale objekt svého kupce našel, a to za cenu o
jeden tisíc vyšší než bylo stanovené nejnižší podání. Stal se jím Daniel Dlouhý
z Prahy. Do konce t.r. ale žádnou viditelnou aktivitu v objektu neprojevil.
Situace kolem plánského zámku se do konce t.r. nezměnila, Exekutorský úřad
Praha 9 ani nezopakoval loňský pokus o jeho prodej.
Od září opět ožil stavebním ruchem objekt bývalého měšťanského pivovaru ve
Hřbitovní ulici. Jeho vlastník firma Aquarius BLU se sídlem v Chodové Plané
konečně zdolala všechny úřední překážky a mohla započít s pracemi. Podle
předložené dokumentace by měl být objekt využíván jako firemní sídlo
architektonického ateliéru s kancelářemi. Práce probíhaly nepřetržitě v objektu i
mimo něj. Vevnitř se intenzivně bouralo, bagrovala se zemina v přízemí a
betonovaly se podlahy, po obvodu celé budovy byly udělány vnější svislé izolace
hluboko až pod původní základy, a průběžně zde pracovaly i další profese, např.
elektrikáři. Orientační náklady na rekonstrukci by měly být asi 18 mil. Kč. Mimo
jiné také bylo změněno umístění hlavního vchodu do objektu - původně byl
z Tylovy ulice, nově bude zřízen na severní straně a příjezdová cesta k němu
bude navazovat na ulici Smetanovu, takže v adrese objektu bude nyní uvedena
ulice Smetanova čp. 968.
Není bez zajímavosti, že majitel objektu vlastní m.j. také dům bez čp. v Otíně,
který svého času sloužil jako občanské středisko. Poté, co soukromý vlastník
vyboural, co se dalo, prodal jej firmě a ta nyní požádala o souhlas s demolicí.
Velký problém způsobilo asi 40 plánským studentům dojíždějícím do středních
škol ve Stříbře rozhodnutí ČSAD Karlovy Vary zrušit ranní spoj do Plzně.
Důvodem prý byla malá vytíženost autobusu (tedy kromě úseku Planá – Stříbro)
vzhledem k tomu, že cestující začali více jezdit vlakem. Do jednání se vložila
kromě jiných také plánská starostka a dopadlo to tak, že spoj zajistila od půli
října firma ČSAD Plzeň. Dříve to nešlo, protože bylo nutné zajistit si pro spoj
licenci. Od prosince pak už byl spoj zařazen do platného jízdního řádu.
ČD připravují zrušení funkce výpravčího na nádraží ČD, řízení provozu bude prý
zajišťovat centrální pracoviště Praha (TD 6.4.)
Na povinné zavedení evidenčních pokladen k 1. prosinci se plánské restaurace
připravily, například restaurace Mes Amis už má i nové jídelní lístky, bohužel
s cenami navýšenými o cca 10 %, a jistě v tom nezůstane sama.
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Hospůdku u Lafatů v domě čp. 87 v ul. Dukel. hrdinů provozoval majitel v roce
2015 již jen příležitostně jako klub, v roce 2016 ji zrušil úplně.
Delší dobu byly uzavřeny prostory restaurace v zadní části domu čp. 17 na
náměstí, do kterých se vchází z Masné ulice. Koncem léta se objevil nový
provozovatel, ale zařízení fungovalo spíše jako kavárna a tomu odpovídala i
nabídka. Najíst se tam bylo téměř nemožné, s příchodem zimy majitel – nejdřív
jen dočasně – zavřel, ale nakonec provozovnu zrušil.
Už řadu let ve městě chybějí prodejny se standardním sortimentem např. oděvů
a obuvi. Toto zboží lze sice koupit ve vietnamských prodejnách - těch je po
městě více, ale kvalita nabízeného zboží povětšinou odpovídá nižším cenám.
Zájemci o kvalitní zboží musejí jezdit do větších měst v okolí, případně do
sousedního Německa. V poslední době se ale stále více rozšiřuje nákup
z e-shopů. V nich si lze vybrat a objednat naprosto všechno, co si člověk může
přát (a na co má peníze), a prakticky obratem je mu zboží dodáno. Zaplatit může
předem, případně až na dobírku při dodání zboží, kdy pak musí kromě poštovného
či dopravného ještě zaplatit další poplatek. V tomto roce se ale objevily ve městě
tzv. zásilkovny, do kterých e-shop zboží dodá a zákazník si je zde může
vyzvednout po zaplacení malého poplatku. Jedna taková zásilkovna byla zřízena
v prodejně Penny v Sadové ulici a druhá v provozovně firmy Abrus v Nádražní
ulici čp. 546.
Rostoucí obliba nakupování přes internet „vytrhla trn z paty“ i plánské poště
(potažmo všem poštám v zemi), která rovněž doručuje každý den mnoho balíků. Po
městě je rozváží speciálním automobilem. Dopisy, pohlednice a blahopřání
v listovní podobě se posílají už velmi málo, lidé v maximální míře využívají
elektronické možnosti komunikace (telefon, skype a sociální sítě), podobné je to
s peněžními zásilkami v souvislosti s rozvojem elektronického bankovnictví, a
přepážkám na poště tak ubylo hodně práce. Dobrou zakázkou pro ně je proto také
roznášení reklamních letáků. Denně jich plánské doručovatelky – na celý obvod
města jsou tři - roznesou mnoho kilogramů. Aby to fyzicky zvládly, rozmístila
pošta po městě 17 velkých modrých schránek, ze kterých si doručovatelky
postupně odebírají poštu pro roznášení v okolí. Poštovní schránky určené pro
poštu odesílanou občany mají stále barvu oranžovou.
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4. ZDRAVOTNICTVÍ
V úvodu této kapitoly musí kronikářka opravit chybný údaj týkající se vlastnictví
plánské nemocnice v Bezdružické ulici. V předešlých zápisech jí uváděný majitel
Swiss Med Clinic je pouze nájemcem objektu. Vlastníkem nemocnice je stále
firma FFUS s.r.o. Praha, která ji koupila v říjnu 2007 za 40 mil. Kč.
Ohledně podrobnějších informací o činnosti nemocnice odkazuji na zápis roku
2015 a přílohu k zápisu 2016 (personální obsazení).
Rozsah zdravotnických služeb, které byly v tomto roce poskytovány plánské
veřejnosti v budově polikliniky čp. 293, se proti roku 2015 jen nepatrně změnil.
Svou činnost zde skončila zubní laboratoř manželů Matouškových, psychiatrická
ordinace dr. Dallingerové (paní doktorka zemřela) a zubní lékařka dr. Průchová,
jejíž ordinaci převzal a již několik let provozuje dr. Svoboda. Pacientům naopak
začala nově sloužit ordinace dentální hygieny Jolany Pollakové, DiS a v ordinaci
praktického lékaře dr. Kučery začala na část úvazku pracovat dr. Zlata Šlehoferová.
Zubní ordinaci ve svém rodinném domě provozovala i v tomto roce dr. Dana
Lillová.
Firma SOMICH provozuje v domě čp. 75 v ul. Duk. hrdinů oftalmologické
centrum. V přízemí domu je oční ambulance, v patře pak malé operační sálky.
Odpovědnou vedoucí je Ivana Běhalová. Pracuje zde několik odborných lékařů a
tři zdravotní sestry. Kromě provozování očního centra nabízejí zájemcům
laserové operace očí, šedého zákalu, sítnice a sklivce a léčbu zeleného zákalu, též
estetické oční výkony. Služby centra mohou využívat pojištěnci téměř všech
zdravotních pojišťoven, ovšem nadstandardní výkony (převážně estetické),
případně kvalitnější kontaktní čočky si pacienti musí zaplatit.
V zápisu 2015 byla podrobněji popsána snaha vedení města o zajištění chirurgické pohotovosti. Nakonec se vše v dobré obrátilo; nemocnice v Mariánských
Lázních opět začala provoz chirurgické pohotovosti, kterou mohou využívat i
pacienti z přilehlé části tachovského regionu, zajišťovat od března t.r.
Pohotovost je umístěna v hlavní budově nemocnice na adrese U Nemocnice
čp. 91/3 v Mar. Lázních a ordinační dobu má ve dnech pondělí až neděle od 7 do
21 hodin.
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V březnu ocenil hejtman PK za dlouholetou práci ve zdravotnictví p. Bohumila
Burna, který od roku 1990 pracuje jako řidič vozidla plánského střediska
záchranné služby PK.
30.4.obdrželi uznání hejtmana PK za mnohaleté působení na Tachovsku lékaři
Nemocnice následné péče v Plané Ladislav Šlesinger a Petr Kuba.
Opět neúspěchem skončila snaha ředitele tachovské polikliniky zajistit pro
region zubařskou pohotovost – zubařů je málo. Dobrou zprávou naopak je, že
bude stále fungovat dětská pohotovost v Plané.
V červnu město nevyhovělo žádosti firem SYNLAB+ LABIN o pronájem místností
v budově polikliniky, ve kterých chtěly zřídit odběrné místo pro své laboratoře.
Zájmem města a jeho občanů je udržet v Plané provoz biochemické laboratoře,
která pod hlavičkou tachovské polikliniky působí v objektu nemocnice SMC
v Bezdružické ulici. V tomto roce dostala poliklinika na provoz laboratoře
z plánského rozpočtu příspěvek na provozní náklady a údržbu potřebných
přístrojů ve výši 94 tis. Kč.
Z rozpočtu města byla podpořena činnost mobilního hospice v Tachově. Ten
funguje jako obecně prospěšná společnost. Dotace ve výši 26 tis. Kč byla použita
na nákup zdravotnického vybavení a školení zaměstnanců hospice.
Dotaci ve výši 4 tis. Kč obdržela 15. přední hlídka Royal Rangers, zastoupená T.
Rusňákem, na provozní náklady střediska Víteček v Černošíně, které se stará o
lidi potřebující celodenní péči a dohled. Z Plané tam jsou umístěni 2 občané.

Pečovatelská služba
Středisko pečovatelské služby pracovalo ve stejném režimu jako v minulých
letech. V péči mělo nejen plánské občany, ale jejich služby využívaly i okolní
obce. Z Brodu n.T. jezdí uživatelé na pedikúru do Plané. Do Broumova a do
Chodského Újezdu jezdí pečovatelky dělat pedikúry v domácnostech klientů. Do
Chodové Plané dovážejí obědy a v místnosti na obecním úřadu provádějí pedikúry,
za potřebnými klienty chodí pečovatelky i do domácností. Klientům z Výškova a
Michalových Hor dovážejí obědy a svážejí je na pedikúry do plánského střediska
Do Plané na nehty také svážejí klienty z Kočova, naopak do Lestkova a do
Zadního Chodova jezdí za klienty do domácností. Obědy do Týnce, Svahů, Vížky,
Křížence, Křínova vozí denně, do Zadního Chodova jen ve dnech pondělí, středa a
pátek.
Služba byla poskytnuta 377 občanům, z toho 292 ženám a 85 mužům.
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A ještě trochu čísel za rok 2016:
úkon:
Stříhání nehtů
Koupele ve středisku
Praní, žehlení prádla klientů
Dovezené a donesené obědy
Ostatní úkony:
Pomoc s osob. hygienou v domácnosti
Pomoc s oblékáním
Pomoc při použití WC
Pochůzky-recepty, léky,pošta, úřad
Pomoc s jídlem a pitím – příprava
Nákupy – malé
Nákupy - velké
Úklidy uživatelům
Doprovody klientů
Pomoc při orientaci v prostoru

počet celkem:

úhrady od klientů:

2023
41
1.523 kg
12.802

224.880 Kč
2.460 Kč
21.350 Kč
185.524 Kč

238
153
101
222
153
20
6
258
902
52 celkem

za ostatní úkony 76 tis.

celkem 510 tis. Kč

K péči o zdraví a dobrou tělesnou (popř. i duševní) kondici patří také služby,
které neposkytují zdravotnická či sociální zařízení, ale jsou provozovány
v podnikatelském režimu – masáže, pedikúra a také kosmetika.
Masáže prováděla p. Kunešová v domě čp. v Havlíčkově ulici, p. Koplová v domě
čp. 152 v Tylově ulici,
Pedikúru provozovala paní Štulajterová v domě čp.897 v ul. Horní, p. Svěchotová
v čp. 102 v ul. Duk. hrdinů. Paní Císařová v domě čp. 74 v ul. Duk. hrdinů nabízela
masáže, pedikúru, lymfodrenážní masáže, cvičení na vibrační plošině,kosmetické
služby a poradenství v péči o tělo..
Kosmetické služby nabízela paní Budinská v rodinném domě čp.828 v Javorové
ul., paní Krejčová v domě čp. 293 (poliklinika) a paní Seligerová v rodinném domě
čp.28 v Týnci.
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5. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, CESTOVNÍ RUCH
Školství v Plané
(zpracováno podle výroční zprávy ZŠ Planá a z podkladů poskytnutých řediteli
škol pro zprávu o plánském školství projednanou na 15.jednání ZMP)
Město je zřizovatelem Základní školy Planá a Mateřské školy Planá. Pod základní
školu spadá i dům dětí a mládeže a školní jídelna, ředitelem je Luboš Beran.
Mateřská škola má dvě pracoviště – v Havlíčkově a ve Smetanově ulici, ředitelkou
je Naděžda Kvasničková. Obě školy jsou příspěvkovými organizacemi, působí v
objektech ve vlastnictví města. Provoz těchto škol je hrazen z městského
rozpočtu, prostředky na platy zaměstnanců poskytuje Plzeňský kraj.
Ve městě dále působí Základní umělecká škola, jejím ředitelem je Miroslav
Koranda, Živnostenská škola (do 31.12.2015 pod názvem Střední odborné učiliště)
a Základní škola Planá, jejichž ředitelem je Josef Mára, a Dětský domov Planá,
jehož ředitelem je Jiří Kotschy. Tato zařízení zřizuje Plzeňský kraj, poskytuje
jim prostředky na provoz a platy. Objekty,ve kterých působí, jsou jejich
majetkem, s výjimkou ZUŠ, která využívá budovu v majetku města.
MŠ Planá, Havlíčkova 449
- čtyřtřídní škola otevřená v roce 1963. Budova prošla již několika
rekonstrukcemi a opravami, dosud však nebyla provedena výměna elektroinstalace
a vodoinstalace, opravy byly prováděny jen v malém rozsahu, takže poruchy a
havárie jsou čím dále častější. Rovněž okna v budově jsou původní, špatně těsní,
kování je nefunkční, nátěry opadané. Původní je i oplocení zahrady, ploty jsou
rezavé. Městský rozpočet asi čeká v brzké době větší vydání.
Školu navštěvuje 94 dětí ve věku od 2 do 7 let. O jejich výuku se stará
8 učitelek, o stravu 2 kuchařky a vedoucí školní jídelny, o objekt školy školnice
a uklízečka, celkem tedy 13 pracovnic. Trvalým nedostatkem v péči o
zaměstnance je absence místnosti pro zázemí učitelek a šatny se sprchami.
V tomto roce bylo vymalováno druhé patro budovy – třídy, sociální zařízení i
chodba školy. Byla vyměněna vstupní branka a vjezdová brána.Ve spolupráci
s firmou TANET byl do všech tříd zaveden internet. Na podzim byla připravena
elektroinstalace pro zapojení myček nádobí v kuchyňkách školy, opraven byl
postranní vchod do sklepa školy a zakoupena byla lehátka a matrace do jedné
třídy.
Předškolní vzdělávání ukončilo v červnu 29 dětí. Na přechod do školy se
připravuje 36 dětí. Do mateřské školy nebylo přijato 12 dětí (ještě jim nebyly
2 roky, asi proto se rodiče proti nepřijetí neodvolali).
MŠ Planá, Smetanova 620
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-čtyřtřídní škola z roku 1979. Celý objekt je již druhý rok po velké rekonstrukci.
Třídy jsou zařízeny novým nábytkem, jsou dostatečně velké a vzdušné, hřiště
v areálu školy slouží výlučně dětem z MŠ. Od září 2016 nebyla zřízena speciální
třída. Ve třídách bylo 99 dětí ve věku 2,5 až 6,5 roku. V jedné ze tříd byly
integrovány 2 děti se zvláštními potřebami (dá se jinak říci postižené), proto byl
počet dětí ve třídě snížen. Výuku zajišťovalo 8 učitelek, stravování dětí 2
kuchařky a vedoucí školní jídelny, o provoz budovy se starala školnice a 2
uklízečky (celkem 13 pracovnic).
Do všech tříd byl zaveden internet, do kuchyněk u tříd byla pořízena myčky
nádobí, zakoupeno bylo nové piáno, lehátka a matrace do jedné třídy, stolky a
židle, opravena byla střecha přístavku.
Předškolní vzdělávání ukončilo a do základní školy odešlo 33 dětí. K zápisu přišlo
39 dětí, ale 13 jich nebylo kvůli nízkému věku přijato. Na povinnou školní
docházku se připravuje 43 dětí.

Základní škola Planá, náměstí Svobody
Podle ředitele školy jsou silnými stránkami školy vysoký počet žáků, schopný a
kreativní pracovní kolektiv, vysoká kvalifikovanost a aprobovanost výuky,
existence domu dětí a mládeže při škole, přítomnost školního psychologa. Naopak
mezi slabé stránky patří problémy s dopravou žáků na sportovní i kulturní akce
(především finančního rázu), dopravní spojení pro dojíždějící žáky, vzdálenost
venkovního sportoviště pro I. stupeň, systém vytápění budov a nafukovací haly
s výjimkou domu dětí.
Po sloučení škol od 1. července 2012 prošla škola řadou výrazných změn.
Snížil se počet zaměstnanců, naopak přibyli asistenti pedagoga. Třídy I. st. byly
od 1. 9. 2013 přesunuty do budovy Na Valech, třídy II. stupně do budovy na
náměstí Svobody. V souvislosti s těmito změnami se měnily i školní vzdělávací
plány, k 1. 9. 2016 byly do nich doplněny požadované změny upravující vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
V budově na náměstí Svobody bylo dokončeno nové zázemí tělocvičny (šatny,
sociální zařízení, část chodby, bojler), nové oddělení ŠD včetně šatny a sociálního
zázemí, nové osvětlení v aule. V budově Na Valech byla dokončena výměna oken
po celém vnějším obvodu budovy, opraveno schodiště před hlavním vchodem,
částečně opravena střecha, vytvořena společenská místnost, internetové
zasíťování budovy. V domě dětí a mládeže na náměstí v čp. 51 byla zřízena nová
keramická dílna, vyměněna okna a vchodové dveře na jižní straně budovy.
Po městě jako zřizovateli bude škola v příštích obdobích požadovat financování
těchto akcí: oprava střech hlavních budov, nové fasády ve dvorní části,
rekonstrukce topných rozvodů a vodovodního řadu, dořešit vytápění nafukovací
haly, oprava sklepních, příp. i půdních prostor, postupná výměna oken budovy na
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náměstí Svobody a v budově Na Valech oken do dvora, souhlas s postupnou
obnovou vybavení tříd – lavice, židle, skříňky, obnova osvětlení v souladu
s požadavky hygieniků, postupná obnova moderních výukových materiálů a
technologií.
A ještě trochu statistiky za školní rok 2015-2016:
Celkem 578 (na I.st. 332 a na II. 246) žáků bylo vyučováno ve 25 třídách –
v každém ročníku byly 3 paralelní třídy, jen ve 4. a 9. byly 2. Na I.stupni prospělo
s vyznamenáním 226 žáků, 107 prospělo a neprospělo 6, průměrný prospěch byl
1,36. Na II. stupni prospělo s vyznamenáním 43 žáků, prospělo 190, neprospělo
12, průměrný prospěch 2,145.
Chování žáků: napomenutí třídního učitele dostalo 116 žáků, důtku třídního
učitele 38 a důtku ředitele školy 38 žáků. Druhým stupněm z chování hodnoceno
7 žáků, třetím 1 žák. Celkem žáci omluveně zameškali 29041 hodin, neomluveně 65
hodin.
Z 9. tříd vyšlo 47 žáků, z toho na střední školy s maturitou 29 žáků. Ze 7. tříd
odešli 4 a z 5. tříd 6 žáků na víceletá gymnázia. Povinnou školní docházku ukončilo
9 žáků 8. třídy a 1 žák 7.třídy.
Ve škole bylo 16 integrovaných žáků (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a
žáci nadaní), z nich 10 potřebovalo při výuce pomoc pedagogických asistentů.
K zápisu do 1. tříd přišlo 103 dětí, skutečně jich do 1. třídy nastoupilo 80, 25 dětí
dostalo odklad většinou z důvodu školní nezralosti, 2 děti do školy nastoupily
jinde.
Zaměstnanců školy bylo v průměru 72 – vedení školy 3(ředitel a 2 zástupkyně
ředitele), 18 učitelů I. stupně a 17 učitelů II. stupně, 10 asistentů pedagoga, ve
školní družině 4 vychovatelky, v domě dětí 2 pracovnice, školní psycholog, na
každé škole jedna sekretářka, jeden školník, celkem 7 uklízeček a 6 pracovnic ve
školní jídelně. Potřebné pedagogické vzdělání si doplňují 2 učitelky.
Školní družinu navštěvovalo 118 žáků, ve školní jídelně se stravovalo celkem
469 osob, z toho 356 žáků školy, v kroužcích domu dětí bylo zapsáno 240 dětí.
O letních prázdninách se dočkala opravy a krásně „prokoukla“ severní a západní
část fasády základní školy na náměstí. Škoda „citlivě“ prováděných oprav
v 80. letech 20. stol., kdy se nevratně odstraňovaly zdobné prvky neorenesanční
fasády, aby jejich pádem nebyli ohrožování kolemjdoucí.

Základní umělecká škola v Plané
Výuka probíhá v budově školy v ulici Dukelských hrdinů 85 a ve čtyřech
pobočkách. V Chodové Plané v budově ZŠ ul. Pohraniční stráže 193, v Černošíně
v budově ZŠ náměstí 1.máje 5, ve Svojšíně v budově ZŠ čp. 35 a v Záchlumí
v budově ZŠ a MŠ čp. 32. Na pobočkách se vyučuje pouze hudební obor.

28

Škola nabízela žákům výuku ve čtyřech oborech – hudebním (186 žáků),
výtvarném (60 žáků), tanečním (19 žáků) a literárně dramatickém (16 žáků).
Letos se zvýšil počet žáků ve výtvarném oboru. Nárůst počtu dětí v tomto
školním roce byl způsoben demografickou křivkou, ale hlavně naplňováním
dlouhodobých cílů školy.
Škola zaměstnávala 14 pedagogických a 2 provozní zaměstnance. Ve školním roce
2015/2016 se nezúčastnila žádných projektů. V hodnocení Základních
uměleckých škol Plzeňského kraje ze 34 hodnocených škol skončila na 19. místě.
Na konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze byli přijati 2 žáci (saxofon a kytara).
V tomto roce zde vznikly další dva soubory a to Pěvecký sbor a mladší soubor
LDO „ Ježkovy voči“. Spolu s „Velkým souborem zobcových fléten“, divadelním
souborem „Dobrej matroš“ a vokálně instrumentální skupinou „Lentilky“ se brzy
staly nedílnou součástí kulturního života v Plané a okolí.
Do soutěží ZUŠ vyhlašovaných Ministerstvem školství se zapojilo 28 žáků v šesti
souborech, dále se zúčastnili soutěže Karlovarský skřivánek, Lidová píseň
v Rokycanech, soutěže La Sophia - podpora hudebně nadaných dětí z dětských
domovů a sociálně znevýhodněných rodin, žáci výtvarného oboru se zúčastnili
výtvarných soutěží (PAF 2016 Tachov, U nás na Západě, Den podle mých
představ, Rozkvetlá zahrada, Vánoční malování Brno), soubor LDO „Dobrej
matroš“ se zúčastnil regionálního festivalu TARTAS v Dobřanech a oblastního
festivalu dětského divadla „Plzeňský tajtrlík“.
V budově školy byla zřízena šatna pro návštěvníky žákovských koncertů a byl
vyčleněn a upraven prostor pro sklad hudebních nástrojů. Vymalovány byly
chodby školy a učebna klavíru a bicích nástrojů.
Střední škola živnostenská a Základní škola Planá
Tento subjekt zahrnuje dvě samostatné organizace zřizované Plzeňským krajem
pod jedním vedením.
Základní škola sídlí v části budovy čp. 853 v Zámecké ulici. V tomto školním roce
ji navštěvuje celkem 38 žáků rozdělených do 5 tříd podle věku, zdravotních či
jiných problémů a potřeby vzdělávání. Ve výuce škola využívá školní vzdělávací
programy Základní škola, Praktická škola a Speciální škola. Učí zde 6 učitelů a o
chod školy se starají 2 provozní zaměstnanci.
Střední škola živnostenská sídlí v budovách čp. 129 a 130 v Kostelní ulici.
Od 1.ledna 2016 se Střední odborné učiliště Planá sídlící ve výše uvedených
budovách přejmenovalo - tentokrát snad už definitivně- na Střední školu
živnostenskou Planá. Škola s totožným názvem už na stejném místě působila od
roku 1896 a ještě v době první republiky. Potřební studenti jsou ubytováni
v domově mládeže v budově čp. 728 v Bezdružické ulici. Odborný výcvik probíhá
v objektu čp. 876 v Jateční ulici a v čp. 728 v Bezdružické ulici.
O nabídce učebních oborů viz zápisy 2014 a 2015.

29

Ve škol. roce 2015/2016 školu navštěvovalo celkem 256 žáků. Zaměstnáno zde
bylo 34 učitelů, 4 vychovatelé a 9 nepedagogických pracovníků.
Vedení školy i zřizovatele trápí déletrvající nedostatečné využití kapacity školy,
což vyplývá ze současného celkového nezájmu o učební obory. Naopak je škola
spokojena se spoluprací s firmami v okolí, u kterých probíhá odborný výcvik žáků.
Některé z nich pak žákům nabízejí po získání výučního listu i zaměstnání.
Škola by ráda získala směnou s městem pozemky v Bezdružické a Jateční ulici,
aby je mohla lépe využívat pro další rozvoj učiliště, popř. pro výstavbu středisek pracovního vyučování.
Živnostenská škola slavila v říjnu 120 let od svého založení. Pro širokou veřejnost
připravila prohlídky školy, studenti nabízeli vlastní cukrářské výrobky, moravské
víno s výkladem pěstitele. Mezi návštěvníky akce byli i zástupci odboru školství
Plzeňského kraje a přátelé z partnerské školy v bavorském Wiesau.
Dětský domov Čtyřlístek, Planá od r. 2010 sídlí v části budovy čp. 853
v Zámecké ulici (o dispozicích budovy a vybavení domova se podrobně psalo
v zápisu za rok 2012).
V jeho čele stojí ředitel, dalšími zaměstnanci jsou ekonomka, sociální pracovnice,
vedoucí stravování, pedagogičtí pracovníci: 8 kmenových vychovatelek,
2 vychovatelé zastupující, 6 asistentek pedagoga, 2 kuchařky, údržbář,
uklízečka.
Všichni pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační předpoklady
s výjimkou jedné vychovatelky, která je původní profesí zdravotní sestra
porodnického oddělení a pracuje ve skupině matek s dětmi.
V domově bylo koncem roku 30 dětí ve věku od 1 měsíce do 19 let (6 dětí do 3 let,
1 MŠ, 8 ZŠ, 15 OU a SŠ). 26 dětí je zde na základě soudního rozhodnutí, 4 děti
po dovršení 18. roku na základě dohody. Děti jsou rozděleny do čtyř rodinných
skupin. Prioritou je umístění sourozenců do jedné rodinné skupiny. Specifikem
domova je rodinná skupina matek s dětmi, kde jsou nyní 4 nezletilé matky se
svými ratolestmi.
Děti z domova se zapojovaly do rozmanitých aktivit ve spolupráci s různými
organizacemi. V zájmu podpory zařazování dětí do běžné společnosti docházely
děti do kroužků, které jsou organizovány mimo domov (ZUŠ, DDM apod.). V rámci
projektu Most přes generace navštěvovaly pravidelně domovy důchodců na
Tachovsku, kde s klienty hrály netradiční stolní hry. Děti se opět zapojily do
akce „Out Of Home“, kde se zážitkovou formou seznámily s různými činnostmi,
s činností domova „na půl cesty“, měly možnost si vyzkoušet práci profesionálního
hasiče a pod. Ve spolupráci s Prázdninovou školou Lipnice a ČSOB se některé děti
zúčastnily kurzu „Vzhůru do života!“ Za přispění nadace Táta a máma a ve
spolupráci s DD Tachov proběhla akce „Máme rádi vodu“, která byla zaměřena na
výuku plavání a poskytování první pomoci tonoucímu.
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Děti získaly několik cen na přehlídce zájmové umělecké činnosti známé pod
názvem Nejmilejší koncert. Další ocenění získaly na akci Prostor pro duši.
V tomto roce domov organizoval regionální kolo Sportovních her DD a jeden
z plánských
chlapců – atletů se probojoval do finále skoku dalekého
Mezinárodních sportovních her dětských domovů. Děti se zapojily do Triatlon
tour Tomáše Slavaty. Rekreační pobyty se uskutečnily v Harrachově. V létě byly
děti na táboře v Rejštejně, na rekreaci v Kynšperku nad Ohří a na přehradě
Jesenice u Chebu.

KULTURNÍ AKCE VE MĚSTĚ
(uvedeny všechny akce v chronologickém pořadí. U každé akce je uveden
pořadatel, pokud jím nebylo městské kulturní středisko (dále jen MKS) nebo
městská knihovna, která je jeho součástí).
Leden:
13.1. Cestopisná přednáška Karla Nyklese: Japonsko od Fuji až k Pacifiku, sál
MKS.
21.1. Promítání filmu Hrad Švamberk neboli Krasíkov-setkání a beseda s Liborem
Markem, spoluautorem, sál MKS.
25.1. Žákovský koncert Základní umělecké školy (dále jen ZUŠ) Planá v sále ZUŠ.
29.1. Zájezd na abonentní představení „Vojcek“ do Nového divadla v Plzni.
5 filmových představení v kině.
Únor:
6.2. u domu čp. 56 Plánský masopust.
10.2. Knihovna, dětské oddělení (dále jen DO)- kreativní středa, výroba přáníček
a papírových srdíček.
16.2. Knihovna DO - Pohádkové odpoledne, čtení pod veverčím stromem pro
nejmenší.
17.2. Relaxační setkání - antistressové omalovánky pro dospěláky, sál MKS.
20.2. Velký turnaj v pexesu - oblíbená hra pro malé i velké, sál MKS.
6 filmových představení v kině.
Březen:
1.3. byla v Cukrárně U Kostela (dům čp. 123 z konce 18. stol., bylo v něm
barvířství rodiny Kuchenhartů) umístěna výstava fotografií „Hra se světlem“
Ivana Tomáška a Vladimíra Petráčka.
8.3. Čtení pro dospělé z knihy Poslední aristokratka, četl Rudolf Tomšů, sál MKS.
12.3. Jarní kreativní dílny - tvoření s jarní a velikonoční tématikou, sál MKS.
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12.3. v aule ZŠ náměstí - maškarní bál pro děti, pořadatel dům dětí a mládeže
(dále jen DDM).
15.3. Divadélko do kufříku - setkání se spisovatelkou Ivonou Březinovou, sál MKS.
15.3. Žákovský koncert ZUŠ Planá v sále ZUŠ.
18.3. Zábavný pořad - Domácí štěstí? Ivo! S pravdou ven! - Iva Hüttnerová a
Tomáš Barták, kino.
19.3. Vyhlášení fotografické soutěže a vernisáž fotografií Plánského
fotografického spolku, sál MKS.
19.3. Kantorský bál - k tanci hrál TRIANGL, aula ZŠ, pořadatel sdružení rodičů
při škole a zaměstnanci školy.
22.3. Velikonoční koncert ZUŠ Planá v kostele sv.Petra a Pavla, pořadatel ZUŠ.
23.3. Knihovna DO - kreativní středa, výroba velikonočních dekorací.
24.3. vystoupení travesty skupiny Divoké kočky, kino.
26.3. Velikonoční koncert - soubor staré hudby Cavalla, pěvecký sbor Cantus,
kostel sv.Petra a Pavla.
31.3. Přednáška Miroslava Tréglera - Staré, památné a zajímavé stromy Plané,
sál MKS.
8 filmových představení v kině.
Duben:
1.4. Zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni na abonentní představení „Děj se co děj“.
1.4. Expediční kamera v Plané, lezecká klubovna Fučíkova 940, pořadatel Lezci.
6.4. Čtení v cukrárně s Petrou Kosovou – ukázky z knih, které stojí za přečtení,
Cukrárna U Kostela, pořadatel Kult. a okrašlovací spolek (dále jen KOS) Planá.
9.4. terénní vycházka do údolí Kosího potoka v doprovodu Miroslava Tréglera.
14.4. Mexikem s batohem na zádech - cestopisná přednáška s projekcí Miloslava
Antropiuse, sál MKS.
17.4. Nedělní odpoledne s dechovkou, Amátovka ze Stříbra, Plánský biograf.
20.4. Knihovna DO - kreativní středa - dílnička nejen pro čtenáře, tvoření
mandaly.
22.4. Divadelní spolek Komedyjanti z Tachova, hra Revizor, Plánský biograf.
23.4. Divadelní představení pro děti - Příběhy včelích medvídků v podání Divadla
Krapet, sál MKS.
26.4. Setkání s výtvarníkem Václavem Sikou, představení autobiografické knihy a
filmová projekce, sál MKS.
26.4. Žákovský koncert ZUŠ Planá v sále ZUŠ.
30.4. Pálení čarodějnic - tradiční akce pro celou rodinu (soutěže, hudba-Tandem
a Rebelky, velký oheň), areál koupaliště.
7 filmových představení v kině.

Květen:
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4.5. Úvod do kvantové vlny - seminář Aleny Camplíkové o kvantování, sál MKS,
pořádala přednášející, kursovné 300 Kč.
5.5. Oslavy 71.výročí osvobození města u pomníku americké armády na náměstí a
pomníků obětem války na plánském hřbitově.
5.5. zájezd do Divadla v Mar. Lázních na představení Posel z Liptákova (Divadlo
Járy Cimrmana Praha).
6.5. zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni na abonentní představení „ Zvonokosy“".
7.5. Vernisáž výstavy Ondřeje Roubíka, zahájení výstavní sezóny Galerie ve věži.
9.5. Přednáška PhDr. Daniela Švece - Českoslovenští letci v Royal Air Force, sál
MKS.
12.5. Cyklotoulky kolem Plané, ale i jinde - vyprávění M. Antropiuse o možnostech
výletů na kole, sál MKS.
14.5. Karel IV. - komponovaný pořad k 700.výročí narození, Libor Marek a
Tachovský chrámový sbor, kostel sv. Petra a Pavla.
18.5. Knihovna DO - kreativní středa, dílnička pro dětské návštěvníky, tentokrát
hrátky s papírem.
21.5. Dětské divadelní představení - Majdalenka ze mlejna v podání Div.spolku
Divoch ze Stříbra, kino.
24.5. Písmo náš obraz - přednáška grafoložky Ivany Šmucrové, sál MKS.
24.5. Žákovský koncert ZUŠ Planá, sál ZUŠ.
28.5. Organizovaná cyklovyjížďka za kosatci od budovy MKS, vedl M. Antropius.
28.5. Cestování s batohem na zádech - Eva Chvojková a Miloslav Tomášek a jejich
8000 km Mexikem, sál MKS.
6 filmových představení v kině.
Červen:
4.6. Dětský den v Plané - zábavný program pro děti, pořadatel DDM a plánští
hasiči.
7.6. Absolventský koncert ZUŠ Planá v kostele sv.Petra a Pavla.
10.6. Noc kostelů ve farním kostele, pořadatel Římskokatolická farnost Planá.
10.6. Večer se ZUŠ Planá v kině - divadelní představení APKA, vystoupení
hudebního souboru Lentilky, pořadatel ZUŠ Planá.
10.6. zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni na abonentní představení „Jana z Arku“.
11.6. Letní kreativní dílna - různé řemeslné a kreativní techniky, sál MKS.
11.6. Kamenosochání 2016, trvalo 14 dní, stodola v městském parku.
14.6. Závěrečný koncert ZUŠ Planá, kostel sv. Petra a Pavla.
14.6. Přednáška Dáši Halotové - Co je to karmický kód duše a jak se vypočítá z
data narození, sál MKS, pořadatel přednášející.
16.6. Přednáška PhDr.M. Novotné - Z historie objektu bývalé mincovny a pivovaru,
sál MKS.
18.6. Kamenosochání 2016 - Den otevřených dveří, zájemci se mohli seznámit
s umělci, stodola v městském parku.
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18.6. Vernisáž druhé výstavy letošní sezóny v Galerii ve věži - Karel Jerie.
25.6. Vernisáž výstavy hotových objektů z projektu Kamenosochání 2016,
stodola.
25.6. Vernisáž společné výstavy Dva pohledy - Kateřina Slípková a Kryštof Slípka,
kostel sv. Petra a Pavla.
30.6. Hurá na prázdniny - stezkou z parku na Plzeňské k rozhledně.
5 filmových představení v kině.
Červenec:
1.7. Zájezd do Plzně na operu Aida v lochotínském přírodním amfiteátru,
organizovalo MKS.
2.7. Plánská struna- multižánrový festival (J.Hutka, Trio P.E.S., Michal
W.Sedláček, St.Johnny), plánské koupaliště.
9.7. Sváteční hornické odpoledne u hornického muzea v Sadové ulici, pořadatel
Hornický spolek Planá.
10. 7. již 13. ročník country folkového festivalu „Pavlovický kotlík“ za účasti
téměř 300 posluchačů a 12 kapel.
23.7. Plánský biograf naposledy „ve starém kabátě“ - celodenní program pro malé
i velké diváky, který připomněl nejslavnější léta plánského kina.
29.7. církevní pouť – z náměstí v Plané po staré poutní cestě do kostela Sv. Anny.
V 10 h česko-německá mše svatá. ŘKC Planá.
29.7. Barokní pouť na Svaté Anně - celodenní program - hudba, divadlo,
občerstvení (Toy Machine, Duo Naladěno, Hafan Studio). V 17 h představení pro
dospělé a děti Faust, v 19 h koncert v kostele Sv. Anny - Adam Viktora (varhany)
a Gabriela Eibenová (soprán). Pořadatelé Kulturista z.s., bb.hafanstudio.
30.7. na náměstí Anenská pouť 2016 - Chodovarka, Tabasker, Strašlivá podívaná,
DM Band, flašinetář, tradiční trhy. V 19 h na koupališti večerní program Anenské
pouti - Miloš Dodo Doležal, Vizír, Limetal.
3 filmová představení v mobilním letním kině na koupališti.
Srpen:
TD psal 1.8. o Zahradním divadle Podkova v Pavlovicích, které letos oslavilo
18. narozeniny premiérou hry „Paní Robinsonová“ v podání studentů herectví a
tance pražské konzervatoře pro téměř 200 diváků.
6.8. vernisáž výstavy obrazů Kateřiny Štenclové v Galerii ve věži.
Výletnění 2016, pořadatel KOS Planá:
- 19.8. vernisáž výstavy Ještě jsme ve válce - stodola v městském parku,
Cukrárna U Kostela.
- 19.8. scénické čtení v podání literárně-dramatického kroužku spolku KOS,
stodola.
- 20.8. Program na prostranství u farního kostela - tvůrčí dílny, bylinková
maringotka, představení pro děti Toy Machine, hudba - Jono a Mama Yeva, Voila!
Band.
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- 21.8. dernisáž výstavy v cukrárně, průvod s živými obrazy až do stodoly, večer
ve stodole představení Monstrkabaret Freda Brunolda.
27.8. vernisáž výstavy německého sochaře Toni Scheubecka v kostele sv. Petra a
Pavla.
27.8. Oldies disco na koupališti, pořadatelé MKS, Nanosound.
2 filmová představení v mobilním kině na koupališti.
Září:
3.9. Den otevřených dveří a loučení s prázdninami - společná akce pro rodiny
s dětmi v areálu firmy StoraEnso Planá, pořadatel MKS a Stora Enso.
3.9. Kříženecké hobby závody 2016, pořadatel ranč Kříženec.
10. a 11. 9. Dny evropského historického dědictví: zpřístupněny zdarma kostel
sv. Petra a Pavla, Galerie ve věži, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel
sv.Anny, hornické muzeum (sleva 50 %). Pořadatel MKS ve spolupráci s ŘK
farností a hornickým spolkem.
11. 9. koncert duchovní hudby - Musica dolce vita s Mariánským programem,
farní kostel.
17.9. vernisáž výstavy obrazů René Hábla v Galerii ve věži.
17.9. koncert - Večer španělských a jihoamerických rytmů a melodií (Maria
Mikhailova - flétna a Libor Janeček - kytara) v sále MKS.
23.9. zájezd na abonentní představení do Nového divadla v Plzni „Jana z Arku na
hranici“.
24.9. zahájení nové výstavy v prostorách radnice - Fotoklub Stříbro.
26.9. Setkání s jógou smíchu - lektor Vladimír Paleček, sál MKS.
28.9. Divadlo ve stodole, 2 představení, pořadatel KOS Planá.
Říjen:
5.10. Knihovna DO - kreativní středa – výroba originálních záložek do knihy.
7.10. zájezd na abonentní představení do Nového divadla v Plzni - představení
Bonnie a Clyde.
10.10. v rámci 48.ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty
Hofmana v sále MKS český film s názvem Rodinný film, 11.10. česká pohádka
Řachanda, poté český film Decibely lásky, 12.10. české drama Polednice.
13.10. Spisovatelé mezi námi – v prostorách knihovny se představili autoři z Plané
a okolí. Přítomní Jindřich Sahulka, Miroslav Trégler a Miloslav Antropius
přečetli úryvky ze svých knih, dále byli zmíněni nepřítomní autoři Jana
Slepičková, Dalibor Funda a Jiří Kučera.
15.10. burza dětského oblečení, hraček, obuvi atd. v tělocvičně ZŠ Na Valech,
pořádal klub maminek spolu s MKS.
18.10. Knihovna DO - odpoledne s pohádkou - čtení pod veverčím stromem s
pohádkou Václava Čtvrtka.
20.10. Vědomá žena - úvodní seminář o ženě v hlavní roli, připravily Zdeňka
Šulcová a Hana Barbora Petřina.
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22.10. podzimní kreativní sobota - kreativní a řemeslné tvoření v sále MKS.
25.10. přednáška PhDr.Markéty Novotné - Planá a její okolí v letech 1925-1945,
sál MKS.
28.10. oslavy Dne vzniku samostatného československého státu v městském
parku, mj. hudební vystoupení, ohňová show, lampiónový průvod.
Listopad:
3.11. Představení Dětského domova Čtyřlístek Planá - stínové divadlo, hudební a
taneční vystoupení, sál MKS.
4.11. zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni na abonentní představení“Carmen“.
11.11. Malý svatomartinský trh na prostranství u domu čp. 56 s nabídkou vína,
uzenin, pečiva a teplého občerstvení.
11.11. beseda s Igorem Chaunem - setkání s režisérem a duchovním hledačem,
zakladatelem spolku Goscha, sál MKS.
15.11. Knihovna DO - odpoledne s vodnickou pohádkou Václava Čtvrtka.
17.11. Pozdní podzimní vycházka s KOSem od stodoly v městském parku,
pořadatel KOS.
19.11. Vernisáž výstavy fotografií Petra Firkušného v budově MKS čp. 56.
21.11. Přednáška z projektu Informovaný senior - Finanční gramotnost a
sebeobrana, zasedací místnost na radnici.
21.11. Žákovský koncert ZUŠ Planá v sále ZUŠ.
25.11. Výroba adventních věnců v DDM.
26.11. Předvánoční kreativní sobota - výroba adventní výzdoby a drobných dárků,
sál MKS.
27.11. Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody s hudebním programem,
svátečním slovem pana faráře, malý adventní trh.
30.11. Knihovna DO - kreativní středa, výroba mikulášských dekorací.
Prosinec:
1.12. zahájení výstavy obrazů Jarmily Krynické v Cukrárně u Kostela, pořádala
cukrárna.
2.12. zájezd na abonentní představení „Viktorka aneb jinak to nevidím“do Divadla
J.K.Tyla v Plzni.
2.12. Vědomá žena - seminář Zdeňky Šulcové a Hany B.Petřiny na téma přijetí
vlastního těla.
3.12. Koncert hudební skupiny Roháči z Lokte v kostele sv.Petra a Pavla.
5.12. Mikulášská nadílka - setkání s Mikulášem, čertem i andělem ve štole
hornického muzea. Pořadatelé Hornický spolek, MKS, DDM.
5. až 10.12. vánoční trhy, prodej nejrůznějších řemeslných výrobků, budova MKS.
7.12. až 6.1.2017 Cesta za betlémem - výstavka betlémů soukromých majitelů
ve výlohách některých domů na náměstí a v jeho okolí.
7.12. knihovna DO - kreativní vánoční dílna, výroba vánočních dekorací.
8.12. Čtení v Cukrárně U Kostela - Petra Kosová. Pořadatel KOS,BBhafanstudio.
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10.12. Adventní koncert - Staročeské roráty v podání Tachovského chrámového
sboru ve farním kostele. Pořadatel ŘKC Planá.
11.12. Adventní koncert - české vánoční a muzikálové melodie v podání DM Bandu.
13.12. Knihovna DO - odpoledne s pohádkou - vánoční posezení s pohádkou pro
nejmenší čtenáře.
13.12. Vánoční koncert ZUŠ Planá v kostele sv.Petra a Pavla.
16.12. Knihovna DO - Vánoce v knihovně - čtení, vánoční kreativní vyrábění.
20.12. Prodejní vánoční výstava, vestibul radnice, pořadatel Střední škola
živnostenská Planá.
20.12. u ZŠ Na Valech „Zpívání u vánočního stromu“, akce ZŠ.
22.12. Výlet andělů - průvod městem s programem v kostele P+P, vystoupení
sboru Fontána a rozsvícení betlémského světla. Pořadatel KOS Planá, Město
Planá, BB.hafanstudio.
26.12. Svatoštěpánský koncert- Sojkovo kvarteto, farní kostel, pořadatel Město
Planá.
Městská knihovna
Knihovna je organizační součástí městského kulturního střediska. Umístěna je od
roku 2011 v krásných prostorách domu čp. 56 v přízemí (oddělení dospělých
čtenářů a čtenářská klubovna) a v 1. patře (dětské oddělení). Dobře se osvědčilo
personální propojení s kulturním střediskem, kdy řadu výše uvedených akcí
pořádaly obě složky společně. Sama knihovna připravila 50 akcí, kterých se
zúčastnilo 1.726 návštěvníků.
Chybět nemůže trochu statistiky za rok 2016. Pro srovnání je u některých údajů
v závorce uveden stav v roce 2012:
Registrováno bylo 478 čtenářů (586), z toho 158 dětí do 15 let (247) . Čtenáři
knihovnu navštívili 5.894x (6.650x) a půjčili si celkem 19.842 knihovních
jednotek, tj. knih, časopisů, brožur, audioknih, stolních her (23.369). Zajímavostí
je složení čtenářů. Nejsilnější byla věková skupina děti do 15 let-158, další
početná skupina byli čtenáři od 60 do 70 let – 69. Z registrovaných čtenářů bylo
73 procent žen. Na jednoho čtenáře připadlo 41 výpůjček za rok.
Jak ze statistiky vyplývá, čtenářů i výpůjček ubylo. To je, bohužel, obecný jev,
zapříčiněný zejména tím, že dnes mají děti i dospělí daleko více možností
získávat informace a zábavu. To, co dříve hledali a našli v knihách, dnes rychle a
snadno najdou na internetu. Tento trend potvrzují i poznatky pedagogů
z mateřských i základních škol – mnoho dětí upřímně „prozradí“, že doma nemají
žádnou knihu, že se doma nečte, a to, že existují knihy, se některé dozví teprve
ve škole.
Svoji zápornou roli zde také sehrál fakt, že do dětského oddělení knihovny
přestaly chodit školní třídy v rámci školního vyučování – prý to neumožňují
školské předpisy (není to v osnovách, učitelé nedostanou za čas zde strávený
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zaplaceno). Přitom teprve návštěva knihovny se zajímavým programem byla pro
mnohé děti podnětem k tomu, aby se začaly zajímat o čtení. Jaká škoda…
Plánská knihovna stále plní roli tzv. střediskové knihovny - nakupuje, zpracovává
a dodává knihy do sedmi knihoven regionu v Bezdružicích, Broumově, Černošíně,
Hor. Kozolupech, Kočově, Konst. Lázních a Olbramově. Celkem bylo v roce 2016
těmto knihovnám zapůjčeno 1.752 knih. Knihovny zřizují obecní úřady, které za
tuto činnost platí plánské knihovně 15 Kč na obyvatele. Letos to bylo 54.045 Kč.
Další příspěvek na tuto službu ve výši 95 tis. Kč dostala Planá z krajského úřadu
a hradila z něj všechny náklady střediskové knihovny.

SPORT
Fotbalový klub Planá
FK působí v areálu v Jateční ulici. Jeho prezidentem je Jiří Mikač. V tomto roce
měl v 7 mužstvech (z toho 4 mládežnických) 192 registrovaných členů, z nichž je
89 dětí a mládeže a dalších 12 zatím neregistrovaných dětí do 6 let. Od města
dostal na provozní činnost 147 tis. Kč (po mnoho let dostává FK od města nejvíce
peněz), z nichž hradilo cestovné a dopravu na zápasy, materiální vybavení,
startovné, účast na soutěžích, nájmy, energie atd.
Žádosti klubu o dotaci na kompletní úpravu plochy travnatého hřiště ministerstvo
školství nevyhovělo, proto se klub v červnu obrátil na město. To mu poskytlo
neinvestiční dotaci ve výši 274 tis. Kč na provedení nezbytných prací, takže se
mohlo hrát.
Tachovský deník: 9.2. bylo zveřejněno velké foto FK Planá v rámci akce „ Deník
fandí regionálnímu sportu; 3.6. napsal o celorepublikové náborové akci „Můj první
gól“, která se konala na stadionu v Plané, 136 účastníků (i z Ch.Plané a Černošína)
v 8 skupinách prokazovalo obratnost, rychlost, kondici a přesnost střelby na
branku; 27.8. psal o velké oslavě 70 let plánského fotbalového klubu, v jejímž
rámci bylo sehráno i několik utkání.
Tělovýchovná jednota Sokol Planá
TJ má své sídlo v budově čp. 217 v Revoluční ulici. Vede ji Pavel Fiala. Ve 4
oddílech (tenis, volejbal, turisté, lyžařská škola) je registrováno 237 členů,
z toho jedna třetina je dětí a mládeže. Lyžařská škola tradičně pořádala výcvik
pro děti v krušnohorském Perninku. Volejbalový oddíl pořádal klasické i plážové
turnaje a sdružuje veterány ze všech oddílů TJ. Tenisový oddíl pořádal letos
turnaje registrovaných st. žáků a st. žákyň a mužů, turnaje veteránů.
Turistický oddíl uspořádal 23.4. již 44. ročník dálkového pochodu Plánská 50.
Účastníci si mohli vybrat ze 4 tras - 15, 20, 30 km a „toulavý kočárek“ 5 km,
cyklisti 35 a 40 km. Počasí ale vůbec tentokrát nepřálo, což se odrazilo na počtu
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účastníků 1375 – z toho na minitrase 400, 105 cyklistů jelo 50 km a 108 35 km.
Pořádal i další akce – výlety, zájezdy a pokračoval ve své dlouholeté záslužné
činnosti – značení turistických cest, např. vyznačil novou stezku z Křížence na
vrch Homole.
Od města dostala TJ na svoji činnost dotaci 107 tis. Kč, kterou využila na úhradu
cestovného, nájemného, energií, pořízení sportovních potřeb a materiálu na
sportoviště.
Sportovní klub policie Planá – Zelené údolí
SKP působí na sportovištích ve Fučíkově ulici a v Revoluční ulici. Jeho předsedou
je Jan Borč. SKP dostal od města na svou činnost 50 tis. Kč, které využil na
úhradu cestovného, startovného, odměny rozhodčím, nákup vybavení, energie a
posilovnu pro aikido.
Tach. Deník informoval 10.9. o 23. ročníku nohejbalových trojic na hřišti v Plané a
úspěchu na Nohejbalovém turnaji Tachovska 2016 ve Stříbře, kde plánští obhájili
loňské prvenství.
Lezci Planá
Oddíl má své působiště v domě čp. 940 na sídlišti Fučíkova. V tomto roce dokončil
úpravu lezecké stěny, na což mu město přispělo 20 tis. Kč. Zajistil tak pro své
členy i veřejnost možnost celoročního lezení bez ohledu na klimatické podmínky.
Zastupuje jej Jan Novotný ze Zlivi.
20.6. se konala tradiční akce Motopárty na letišti u Křížence s bohatým
programem – např. demolice auta, motocyklová show, vyhlídkové lety vrtulníkem a
letadlem Antonov AN-2, tandemový seskok a řízený seskok padákem. Navštívilo ji
1100 platících diváků a 500 pozvaných hostů. Pořadatelka Michaela Klimentová
použila příspěvek od města 20 tis. Kč na úhradu pronájmu letištní plochy.
V říjnu získal 12letý Lukáš Hudler na mistrovství světa v kickboxu hned dva tituly
mistra světa – v kicklightu a v fullcontactu a obsadil druhé místo v lightcontactu.
Je tak držitelem již 9 titulů mistra světa.
Město též finančně podpořilo individuální sportovce. Jan Krauskopf dostal 5 tis.
Kč na letenku do Himáláje; K. Rozhoňová pro svou dceru, závodní plavkyni,
účastnici Olympiády mládeže PK 5 tis. Kč na cestovné; Rudolf Bártl 5 tis. Kč na
startovné v motokrosových závodech veteránů; Bohuslav Chmelař, akrobatická
jízda na motocyklu, 5 tis. Kč na náhradní díly.
Podpořena byla i činnost obecně prospěšné společnosti ROT Tachov sídlící v domě
čp.302, jejímž jednatelem je Pavel Novák. Mj. provozují neveřejné civilní letiště
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na Kříženci a motokrosový areál pod Homolí. Dotaci 11 tis. Kč využili na úhradu
nájemného za pronajaté pozemky letiště a jeho okolí. Letištní plochu využívají
k tréninkům motorkáři, cyklisté, letečtí akrobati a modeláři, ale také zde
přistávají vrtulníky rychlé záchranné služby.
Cestovní ruch
Město v tomto roce rozšířilo činnost informačního centra v domě čp. 56
(knihovna). V turistické sezóně je centrum otevřeno i v sobotu a v neděli.
V minulých letech město přispívalo poplatkem 3 Kč za občana na činnost rady
cestovního ruchu okresu Tachov, která ale neměla (a dosud nemá) právní
subjektivitu. Kvůli připomínkám auditorů se nyní příspěvky neplatí. Rada se schází
několikrát do roka, aby se domluvilo, co společného se pro podporu cestovního
ruchu podnikne – např. byl zřízen společný webový portál tachovsko.com, a také
se vydávají turistické mapy či prospekty. O náklady se zúčastněné obce rozdělují
v poměru podle počtu obyvatel.

6. SPOLKOVÁ A POLITICKÁ ČINNOST, CÍRKVE
Svaz tělesně postižených, místní organizace Planá
Tento spolek má jednoznačně nejsilnější členskou základnu, má 225 členů. Jeho
předsedou je Josef Ansl, vlastní sídlo spolek dosud nemá. Od města dostal na
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svou činnost dotaci 50 tis. Kč. Součástí vyúčtování dotace je i přehled činnosti.
Použita byla na autobusovou dopravu, družební činnost a také na vydání
dvojjazyčné kuchařky z receptů dodaných členy spolku a partnerským německým
spolkem. Mimo jiné:
23.1. se 12 členů zúčastnilo oslavy masopustu v bavorském Wiesau společně
s partnerským spolkem z Tirschenreuthu.
23.3. bylo 38 členů v Novém divadle Plzeň na představení Zvonokosy.
7.5. se 42 osob zúčastnilo výletu do přírodní rezervace SOOS, na hrad Seeberg
a Retromusea v Chebu.
28.5. jelo 23 členů na představení Sugar aneb…. opět do Plzně.
29.5. si bylo 22 členů zatančit v kulturním domě v Černošíně.
11.6. si vyjelo 46 členů na výlet do Bečova, Krásna a do Lokte.
30.7. jelo na výlet do Německa 30 členů.
V červnu a v říjnu vždy přes 30 členů navštívilo lázně Sibyllenbad v blízkém
Neualbenreuthu.
27.11. 30 členů jelo do divadla v Mar. Lázních.
3.12 se 20 členů zúčastnilo vánoční oslavy v Mitterteichu organizované
partnerským spolkem z Tirschenreuthu.
10.11. se 119 členů sekce slabozrací a nevidomí, mezi nimiž nechyběli ani plánští,
zúčastnilo oblastního setkání v Tachově. Hodnotili letošní činnost sekce a
představili plány na příští rok. Letos absolvovali zájezd do Weidenu, lázní
Bechyně, termálu v Podhajské, třídenní pobyt na Děčínsku a v říjnu opět Weiden,
také společné návštěvy bazénu v Tachově a kávové dýchánky.
Hornicko-historický spolek
Sídlo spolku je na adrese Sadová 816, předsedou byl stále Jan Teplík. Dotaci od
města ve výši 70 tis. Kč využil na úhradu elektřiny do štoly, pojistné a organizaci
svátečního hornického odpoledne 11.července.
Kulturní a okrašlovací spolek Planá
Spolek má svou základnu v ul. Dukel. hrdinů čp. 102. Jeho předsedkyní je Blanka
Borůvková. V současné době má spolek 10 členů. Jeho činnost je zahrnuta
v souhrnném přehledu kulturních akcí konaných ve městě, viz kapitola 5.
Na činnost dostal spolek od města dotaci 80 tis. Kč, která byla použita na akce
Výletnění 2016, Výlet Andělů 2016, činnost dětského divadelního kroužku
literárně-dramatické semináře pro dospělé.
V tomto roce KOS maximálně využil pro své akce stodolu v Lipové ulici a zajímavý
byl i Výlet andělů zahájený stavbou netradičního betléma v lese „U madonky“.
Blanka Borůvková je zároveň jedním ze zakládajících členů spolku Kulturista se
sídlem Úterý čp. 54. Vznik spolku v roce 2014 byl inspirován multikulturní akcí
Plzeň 2015 a snahou zachovat a pokračovat v pořádání regionálních akcí, které se
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osvědčily. Od města dostal spolek dotaci 52 tis., která byla použita na zajištění
Barokní pouti 2016 na Sv. Anně.
Místní organizace Čs. kynologického svazu
Sídlo spolku je v areálu nacházejícím se jižně od objektu firmy Salzburgschokolade, předsedou je Vladimír Kerul. Spolek má 28 členů, z toho je 15
mimoplánských. Ve své činnosti se zaměřuje na kynologický výcvik, výstavy,
výkonnostní zkoušky psů, zorganizoval již 17. ročník soutěže „O nejkrásnějšího
voříška“. Dotaci od města ve výši 5 tis. Kč využil na pojištění klubovny, opravy,
sekání trávy. I v tomto roce úspěšně spolupracoval s probační službou tím, že
dával práci jedné potrestané osobě.
Místní organizace Čs. svazu rybářského
Má své sídlo v Zámecké ulici čp. 193, předsedou je František Florián. Má 225
členů (do 15 let 28, do 18 9). Členové se zapojili do soutěže Zlatá udice,
absolvovali víkendovou akci na přehradě Hracholusky. Dotaci od města 15 tis. Kč
použili na vybavení dětí a účast na akcích.
Místní organizace Čs. svazu včelařů
Jejím předsedou je Luboš Tomášek, sídlo má na adrese Brod n. T. 54. Celkem 52
členů se stará o 94 včelstev rozmístěných po celém okolí města. Dotaci od města
10 tis. Kč využili na nákup léčiv a opravu přístroje na jejich aplikaci v boji proti
nemoci varroáza, bohužel stále jen částečně úspěšném.
Český svaz zahrádkářů
Plánští zahrádkáři samozřejmě pilně pracovali po celou zahradnickou sezónu na
svých zahradách, i když počasí nebylo zrovna ideální. Tradičně se v září úspěšně
zúčastnili oblastní výstavy v Tachově, na kterou přivezli více než 30 druhů ovoce
a zeleniny. V provozu byla též moštárna za obchodním domem; přes letošní slabší
úrodu tu zpracovali více než 9 tun ovoce, hlavně jablek, a stočili z něj přes 6 tisíc
litrů moštu. Za dlouholetou výbornou práci pro rozvoj zahrádkářství v ČR
převzala republikové vyznamenání – stříbrnou medaili za zásluhy o ČZS paní
Anežka Boudová. Stejné vyznamenání dostali také paní Anna Divišová a pan Karel
Moulis, jejichž specialitou jsou bonsaje a suiseki. Čestné uznání ČZS dostal pan
Ladislav Němeček. V příštím roce oslaví ČSZ 60 let své novodobé existence a
plánští se k oslavám samozřejmě také připojí.

Sbor dobrovolných hasičů v Plané
Předsedou sboru je Petr Ansl, jeho základnou hasičská zbrojnice v Plzeňské ul.
čp. 296. V tomto roce si připomněli 145 let od založení hasičského sboru v Plané.
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Sbor má nyní 85 členů, 44 je ve věku 3 až 18 let. Někteří členové sboru jsou
zároveň členy zásahové jednotky města. Sbor dostal dotaci 64 tis. Kč, kterou
využil na generální opravu stříkačky, letní soustředění mladých hasičů, opravy
techniky, dopravy na soutěže atd.
Okresní soutěž mladých hasičů 14. a 15.5. v Brodu n. Tichou vyhráli plánští
v kategorii mladších a v jednotlivcích byl Roman Miklas první a Vojta Lukeš třetí.
Tím si zajistili postup do krajského kola.
Z rozpočtu města byl dotací 5 tis. Kč podpořen Klub chovatelů německých
krátkosrstých ohařů, který v Dlouhém Újezdě pořádal v září 2016 v rámci
Mezinárodního mistrovství ČR 69. ročník memoriálu Františka Vojtěcha.
Politický život v Plané
Zjistit údaje o zapojení plánských občanů do politických stran a hnutí není
jednoduché. Leccos napovídají výsledky voleb do zastupitelských orgánů, ale není
to jednoznačné. Výsledky se totiž od sebe dosti liší v závislosti na tom, o jaké
volby se jedná a jaká byla volební účast.
Pořadí stran podle výsledku posledních voleb
Hnutí
ČSSD KSČM ODS TOP ostatní
Účast
ANO
%
Komunální volby 2014 4.
5.
2.
3.
6.
Sdružení
39
pro Planou
1.
Krajské volby 2016
1.
2.
3.
5.
STAN, Patrioti 28,6
4.
Poslanecká sněmovna 3.
2.
1.
4.
5.
51,53
2013
Evropský parlament 4.
3.
1.
5.
2.
Piráti 6.
13,8
Jak se podařilo zjistit, v Plané není místní organizace hnutí ANO, ale registrují
zde 86 sympatizantů; základní organizace Komun.strany Čech a Moravy má
50 členů (nejvíce v tachovském okrese, má zástupce i v nejvyšším stranickém
orgánu), ale členů přirozeným způsobem stále ubývá a noví nepřibývají; místní
sdružení Občanské demokratické strany registruje 14 členů; o místním sdružení
České strany soc. demokratické je sice informace na webu, ale nikdo ze zde
uvedených funkcionářů na dotaz nereagoval.
Římskokatolická církev v Plané
V lednu organizovala plánská farnost Tříkrálovou sbírku. V Plané, Chodové Plané,
Zadním Chodově a Chodském Újezdě se vybralo do dvou kasiček 15.479 Kč.
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V březnu se plánští zúčastnili diecézního setkání mládeže s biskupem
Radkovským, 30.4. byli přítomni svěcení nového plzeňského biskupa Tomáše
Holuba.
10. 6. pořádala farnost Noc kostelů ve farním kostele a nabídla 120 účastníkům
mj. koncert chrámového sboru a výstup na věž pro modlitbu, nechybělo ani
občerstvení.
V pátek 27. července vyšlo z plánského náměstí procesí poutníků českých i
německých ke kostelu sv. Anny, kam dorazilo i procesí z bavorského Mähringu;
v zaplněném kostele se pak konala česko-německá poutní mše.
V září se plánští zúčastnili diecézní poutě v Teplé.
Pan farář Šašek nabídl začátkem školního roku rodičovské veřejnosti výuku dětí
k získání alespoň základních znalostí Bible, dějin náboženství, morálky, etiky atd.
Ve farním kostele bylo v tomto roce poněkud „živěji“ – smuteční síň byla mimo
provoz, a tak pozůstalí využili možnosti uspořádat pohřební obřad v kostele.
Některé byly církevní, některé jen „občanského“ charakteru. Alespoň že to – na
smutečních parte se totiž čím dál tím častěji objevuje sdělení, že si nebožtík
žádný pohřeb nepřál, případně že proběhlo rozloučení jen v rodinném kruhu.
Svůj podíl na tom má asi fakt, že dnes i nejlevnější pohřeb s obřadem stojí
minimálně 20 tis. korun. Dříve si lidé na svůj pohřeb šetřili; to už dnes asi neplatí
a mnoho pozůstalých pak volí variantu „bez obřadu“.
A ještě trochu statistiky:
V roce 2016 se v plánském obvodu uskutečnilo 10 křtů, 2 sňatky, 4 první svatá
přijímání, kolem 200 bohoslužeb pro veřejnost. Mimo kostel působí 3 menší
společenství, která se týdně či měsíčně setkávají. Nedělní mše sv. mívají v Plané
průměrně 45 účastníků.
Ke svému konci se pomalu, ale přece blíží dlouholetá rekonstrukce farního
kostela. Kostel má novou fasádu a jestli se podaří získat dotaci z Programu
záchrany architektonického dědictví, budou opraveny vitráže a další dotace by
měla pomoci s dokončením fasády farní budovy.

7. BEZPEČNOST, ČERNÁ KRONIKA
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O bezpečnost a veřejný pořádek se ve městě a jeho částech staralo Obvodní
oddělení Policie ČR (dále jen PČR) s městskými strážníky. Obecné informace viz
zápis za rok 2015.
Pro informaci o činnosti městské policie byla využita týdenní hlášení, která
strážníci překládají své velitelce paní starostce.
Strážníci v roce 2016 najezdili při výkonu služby opět přes 10 tisíc kilometrů.
Řešili
56 dopravních přestupků, za které uložili blokové pokuty a na místě
vybrali přes 14 tis. korun. Jen 3 řidiči si vzali složenku a zaplatili později. Za
odložení odpadů na veřejném prostranství uložili strážníci 2 pokuty (2 tis. Kč) a
za volně pobíhající psy 6 pokut (1.800 Kč). Několik pokut také bylo uloženo za
požívání alkoholu či kouření na místech, kde je to zakázáno, dále za rušení
nočního klidu a za poškození dopravního značení. Celkem uložili v blokovém řízení
79 pokut, 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: spoluúčast s Kriminální policií ČR (dále jen KRIPO) při domovních
prohlídkách; odchyt volně pobíhajících psů; černá skládka odpadu na polní cestě
k Otínu; vykázání podnapilé osoby z nádražní čekárny.
Únor: nález kabelky s osobními doklady u Řešanova pocházející z trestné činnosti;
účast při vystěhování majitele z demolovaného domu čp. 254.
Březen: vykázání bezdomovců budících veřejné pohoršení z náměstí; šetření
dopravní nehody (dále jen DN) v ul. Zahradní.
Duben: s PČR řešili DN cyklisty; podvod při placení za tankování pohonných hmot;
regulace dopravy při dopravní nehodě traktoru u Výškova; přednáška pro děti
v městské knihovně při akci Noc s Andersenem; zajištění dopravy při kácení
stromů na silnici u sádek; rušení nočního klidu v ubytovně hlasitou hudbou, volně
pobíhající psi na pastvinách skotu v Týnci; DN v ul. Plzeňská; poskytnutí první
pomoci s masáží srdce muži ležícímu na chodníku.
Květen: zajištění dopravy při průběhu oslav 71. výročí osvobození města; šetření
DN u kina; s PČR řešili nález mrtvého psa u lesní cesty na Otín; se sociálním
oddělením městského úřadu (dále jen MÚ) šetření ve dvou problémových
rodinách.
Červen: DN u prodejny Tesco; odvoz bezdomovce do psychiatrické léčebny
v Dobřanech.
Červenec: nález dvou jízdních kol v domě čp. 117 (s fotodokumentací oznámeno
přes síť Facebook); zajištění dopravy a veřejného pořádku při Anenské pouti ve
městě a kolem kostela sv. Anny.
Srpen: zajištění místa DN a řízení provozu v ul. Slovanská; vrácení nalezené
peněženky.
Září: parkování automobilu na cizím pozemku.
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Říjen: odvoz sražené srny od sv. Anny; pomoc obsluze čerpací stanice při hledání
a dopadení řidiče, který odjel bez zaplacení; kontrola zámeckého objektu ve
spolupráci se sociálním oddělením MÚ – nastěhovala se tam matka se synem;
s využitím kamerového systému opět hledán řidič, který natankoval pohonné
hmoty bez zaplacení.
Listopad: zvýšené kontroly v ul. Revoluční kolem hřbitova (Dušičky); spolu s PČR a
KRIPO vyšetřovali vloupání do prodejny masa Penny; nález silně podnapilého muže
(2,59 promile) ležícího na vozovce ulice Dukel. hrdinů a zajištění jeho odvozu na
záchytku v Plzni; řízení dopravy při instalaci a slavnostním rozsvícení vánočního
stromu na náměstí.
Prosinec: šetření nepovolené skládky odpadu při cestě na rozhlednu; nepovolený
zábor veřejného prostranství v Nerudově ulici (vrak vozidla); zajištění dopravy na
křižovatce k nádraží, kde nákladní auto srazilo ženu, která nečekaně vstoupila na
přechod pro chodce (známá firma – bezdomovkyně, pod vlivem alkoholu); šetření
DN se zraněním na křižovatce ulic Sadová-Slovanská, zjištěn alkohol u řidiče.

Černá kronika
(informace převzaty převážně z Tach. deníku a od strážníků městské policie)
7.1. plánští hasiči přivoláni, aby otevřeli byt, jehož majitele pozorní sousedé
již delší dobu neviděli a obávali se o jeho život. Podezření se nepotvrdilo, majitel
bytu jen tvrdě spal.
9. 2. Dvě osoby byly zraněny při dopravní nehodě dvou osobních automobilů,
které se střetly na plzeňské silnici u odbočky do Týnce.
12.2. u odbočky ke Kříženci se osobní auto se převrátilo na střechu, jedna osoba
byla lehce zraněna.
Někdy kolem 20.2. byla poškozena informační tabule na autobusovém nádraží,
škoda kolem 22 tis. Kč.
Koncem února neznámý pachatel ukradl z půdy bytového domu 4 kola
s pneumatikami, škoda 28 tis.Kč.
Tři hasičská auta jela 27.2. k požáru bytu, nakonec se z toho vyklubal jen dým ze
spáleného jídla na sporáku.
PČR zajistila na náměstí 23.3. v noci muže, který zde řádil a rušil noční klid, v krvi
měl 2,19 promile, odvezen na záchytku .
27.3. ve 21 h o Božím hodu velikonočním přistával na hřišti v Revoluční ulici
vrtulník. Odvezl do Plzně mladou zfetovanou ženu, která byla téměř ve stadiu
klinické smrti.
12.4. dopravní nehoda tří osobních automobilů na průtahu městem, 2 zranění.
16.4. žena ztratila ve městě peněženku s osobními doklady, 10 tis. korun a
platební kartou, ztrátu nahlásila, ale nic se nenašlo.
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23.4. nářadí a autodíly za 71 tis. Kč zmizely z jedné plánské provozovny během
1. čtvrtletí roku. Po pachateli a ukradených věcech bylo pátrání zatím
beznadějné.
24.4. večer dopravní nehoda v Zámecké ulici, auto sjelo do příkopu, bez zranění.
5.5. navečer vstoupil opilý 44letý chodec do jízdní dráhy osobního automobilu
řízeného 60letým řidičem. Zraněný chodec byl odvezen do nemocnice, nadýchal
1,96 promile, řidič nic.
13.5. ukradla 32letá žena pár dámských značkových bot, a protože již jednou
byla za krádež odsouzena, bude to šetřeno jako přečin krádeže, i když škoda
nepřesáhla 5 tis.Kč.
16.5. vzplála na plánském hřbitově řada tújí dlouhá 20 m, škoda na stromech cca
150 tis. Kč, poškozeny byly i sousední hroby.
1.6. vyjeli plánští hasiči k menší dopravní nehodě ve směru na Kyjov, 2 osoby lehce
zraněny. Zasahovali rovněž u dopravní nehody na železničním přejezdu v Chodové
Plané, 2 zraněné osoby.
Ve skladu jednoho obchodu v Plané ukradl 2.6. neznámý pachatel peněženku
s 15 tis. Kč.
4.6. z pastviny u Týnce zmizelo 150 plastových ohradníkových kůlů, poškozeno
1,5 km ohradníkového drátu, škoda kolem 22 tis. Kč.
25.6. byly v plánské zahrádkářské kolonii nalezeny a posléze pyrotechnikem
zneškodněny dvě cvičné protitankové miny.
16.7. PČR kontrolovala řidiče osobního automobilu před odbočkou na Brod –
25letý muž měl chebským soudem zákaz řízení, zjištěn u něj pozitivní test na
amfetamin, alkohol negativní.
20.7. napadl opilý 21letý plánský mladík v ulici Duk. hrdinů 58letého invalidního
muže, způsobil mu poranění na hlavě i po těle, jejichž léčení potrvá nejméně
2 měsíce. Za to mu hrozí trest 6 měsíců až 3 roky.
5.8. v 03 h v Nádražní ulici sáhla 36letá řidička po telefonu, nezvládla jízdu a
vyjela mimo komunikaci, kde narazila do plotu a do sloupku dopravního značení.
Nadýchala 2,1 promile alkoholu, odmítla krevní zkoušku. Byl jí odebrán řidičský
průkaz a dostala zákaz další jízdy. Škoda na autě přes 10 tis. Kč, na oplocení atd.
10 tis. Kč.
17. 8. PČR vyhlásila celostátní pátrání po 45letém Milanovi Růžičkovi z Plané (bez
trvalého pobytu). Provinil se vloupáními a krádežemi ve školách a půjčováním si
peněz „na věčnost“.
Dopravní nehoda 18. 8. – auto na silnici mezi Planou a Kyjovem sjelo do lesa,
narazilo na strom. Tři ženy byly zraněny, z toho matka s malou holčičkou těžce,
sanitkou byly vyvezeny z lesa a následně vrtulníkem odvezeny do Plzně. V kufru
auta byl nalezen nezraněný pes.
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27.8. zasáhl při řezání dřeva kus špalku 61letou ženu, která byla v Plané na
návštěvě u svého syna, vrtulník ji odvezl do Plzně, ale tam svým zraněním
podlehla.
18.9. v nedělním podvečeru se stala dopravní nehoda mezi Planou a Chodovou
Planou, dvě auta dostala smyk na mokrém povrchu a vyjela mimo komunikaci.
Jeden z řidičů byl zraněn.
Neznámý pachatel vylomil 13. 10. odpoledne sklo ve dveřích auta a odcizil odtud
kabelku s doklady, 2 tis.Kč a klíče. Celková škoda byla odhadnuta na 14 tis. Kč.
Dopravní nehoda 15. 10. v 5 h ráno mezi Planou a Chodovou Planou – mladý řidič
v osobním autě vjel rychle do zatáčky, vyletěl mimo komunikaci a narazil do
stromu. Naštěstí se nezranil, alkohol zjištěn nebyl, škoda na autě 50 tis. Kč.
7.11. v jedné plánské prodejně sebral 39letý muž z Prahy z regálu 26 kusů krému
na ruce za celkem 770 Kč a 24 čokolád za 650 Kč, to vše ukryl pod bundou.
V posledních 3 letech už byl za krádež několikrát potrestán. PČR jej zadržela a
převezla k soudu.
Zatím neznámý pachatel vnikl 15.11. do jedné plánské prodejny, přičemž poškodil
vstupní dveře, a ukradl zde více táců s různými lahůdkami a další potraviny.
Hned 18.11. opět neznámý pachatel ukradl z kanceláře jedné plánské firmy trezor
s 80 tis. Kč.
5.12. v podvečer srazilo nákladní auto na přechodu do Nádražní ulice 56letou
chodkyni, která pravděpodobně pod vlivem alkoholu nečekaně vstoupila do jízdní
dráhy a řidič náklaďáku už nemohl srážce zabránit. Jemu alkohol naměřen nebyl,
škoda na autě kolem 25 tis. Kč. Žena ale utrpěla těžká zranění, sice přežila, ale
bez valné perspektivy.
A seriál těžkých nehod pokračoval – 8.12. v 8 h ráno jel od Chodové Plané
v osobním autě manželský pár (65 a 60 let), v jedné zatáčce náhle jejich vůz
vyjel do protisměru přímo pod nákladní auto. Oba manželé na místě zemřeli.
Ironií bylo, že nákladní auto řídil jejich dobrý známý.
V prvním prosincovém týdnu rozjela PČR velkou preventivní akci – kontrolu
rekreačních objektů po obou březích řeky Mže zaměřenou hlavně na to, jak jsou
zabezpečeny proti vniknutí nevítaných návštěvníků v době, kdy jsou objekty
víceméně trvale opuštěny. V těchto kontrolách bude policie pokračovat po celou
zimu.

8. POČASÍ, PŘÍRODA
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Počasí
Leden: začátek lehce mrazivý (až kolem -6 st.C), pak postupné oteplování až
kolem + 3 st.C. Zpočátku sněhové srážky přecházely v dešťové, většinou
zataženo. Ve druhé dekádě se opět ochladilo až k -10 st.C. Srážky dešťové,
několik polojasných dnů, mráz pomalu povoloval. Od poloviny třetí dekády
rychlejší oteplování, ke konci až k +10 st.C. Občasné sněhové srážky přecházely v
dešťové. Více oblačných až slunečných dnů.
Únor: první dny kolem +8 st.C, pak pokles a opět oteplení, srážky spíš jen
dešťové, málo sluníčka, většinou zataženo. Ve druhé dekádě ráno nebo i večer
ojediněle pod nulou, přes den až k +10 st.C, srážky dešťové, ale slabé. Koncem
třetí dekády teploty ráno a večer opět minusové, kolem poledne tepleji – až
kolem +10 st.C, většinou ale méně, srážky minimální.
Březen: teploty spíše nižší, hlavně ráno a večer jsou mírně minusové, přes den
většinou kolem +5 st.C, srážky velmi slabé, stejně i sluneční svit. Ve druhé
dekádě ráno a večer stále chladno, ve dne často kolem +4 st.C, tepleji až koncem
dekády, srážky téměř žádné. Ve třetí dekádě chladné večery a rána, přes den +4
až +9 st.C, často oblačno se sluníčkem, srážky minimální.
Duben: začátek dubna dost teplý, často přes +10 st.C, někdy i nad +20 st.C,
konec dekády opět chladnější kolem 10 st.C. Oblačno, slunečno, beze srážek.
Začátek druhé dekády opět velmi teplý, přes den často kolem + 20 st.C, pak
setrvalý pokles k teplotám kolem 10 st.C, srážky minimální, nejčastěji oblačno,
více sluníčka koncem dekády. Ve třetí dekádě se občasné teploty kolem + 20 st.C
střídaly s teplotami pod + 10 st.C, občas slabý déšť. 27.4. krátce sněžilo.
Květen: chladnější rána do poloviny první dekády, přes den kolem 15 st.C, ale i
přes 20 st.C, poměrně často slunečno, srážky pouze 1 mm. Ve druhé dekádě
teploty poměrně vyrovnané od 10 st.C až nad 20 st.C, oblačno až slunečno s
minimem srážek. Ve třetí dekádě letěly teploty až ke 30 st.C, slunečno. Poslední
dny měsíce pokles teplot o 10 st.C. Často zataženo s občasnými srážkami.
Červen: zpočátku průměrné teploty do 20 st. C, postupně se oteplovalo na 25 až
28 st.C, občasné srážky hlavně v 1. polovině dekády, 1.6. průtrž s kroupami. Ve
druhé dekádě ochlazení na slabě nad 20 st.C, téměř obden dešťové srážky, ale ne
moc vydatné. 23.-25.6. krátkodobý prudký nárůst teploty až nad 30 st.C.
Následovalo pár slabších přeháněk, teploty nad 23 – 26 st.C.
Červenec: začátek měsíce s teplotami slabě nad 20 st.C a slabými srážkami, ve
druhé polovině dekády teploty kolem 30 st.C, oblačno až slunečno. Ve druhé
dekádě tropické teploty prudce klesly až na 13 st.C, ochlazení způsobeno častými
přeháňkami, pak postupné oteplování až ke 30 st.C. Ve třetí dekádě byly
průměrné teploty 25 až 28 st.C, poslední den měsíce kolem 20 st.C, poměrně
časté srážky i s přívalovými dešti a bouřkami (24. a 27.7.)
Srpen: začátek měsíce s teplotními výkyvy – teploty kolem 20 st.C, ale i ke 30
st.C, srážkově zanedbatelný. Ve druhé dekádě postupný vzestup teplot od 15 st.C
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až po 30 st.C, na konci dekády bezvýznamné srážky. Ve třetí dekádě teploty nad
25 st.C, od 23. do 28.8. nad 30 st.C, slabé srážky, rána vždy se silnou rosou.
Září: do poloviny první dekády klesly teplota od téměř 31 st.C k 16 st.C. Od 8.9.
opět stoupala až na 33 st.C, silné rosy, srážky minimální. Až do 16.9. teploty i nad
30 st.C, večer bouřka s deštěm, po tři dny přeháňky. Ke konci druhé dekády
prudké ochlazení až k 15 st.C. Ve třetí dekádě teploty kolem 20 st.C až 27 st.C.
Ráno i méně než 4 st.C. Žádné srážky.
Říjen: první den teplota 26 st.C, další dny o 10 st.C méně, ve druhé polovině
dekády už jen kolem 10 st.C, často i méně. 5.10. ráno 0 st.C, četné srážky, ale jen
slabé. Ve druhé dekádě 5 – 8 st.C, později i lehce nad 10 st.C, ale jen přes
poledne, méně sluníčka a slabé srážky. Ve třetí dekádě teploty pod 10 st.C,
chladná rána často pod 4 st.C (31.10. 1,4 st.C), do poloviny dekády slabé srážky.
Listopad: ráno a večer již často minusové teploty (ráno 4.11. -2,7 st.C), přes den
pokles pod +10 st.C a ke konci první dekády teplota občas i pod +3 st.C.
8.11.napadly první 2 mm sněhu, v noci z 9. na 10.11. napadlo 27 mm sněhu. Ve
druhé dekádě lehce mrazivé dny (ráno 14.11. -8,7 st.C), přes den teplota
vystoupila na +5 st.C, ke konci dekády krátkodobě nad +10 st.C, slabé dešťové
srážky. Ve třetí dekádě denní teploty většinou mezi + 4 st.C až +7 st.C, ke konci
měsíce kolem + 2 st.C, mrazíky ráno i večer, mizivé srážky.
Prosinec: první dekáda byla beze srážek, teploty se pohybovaly od -10 st.C do +7
st.C. Téměř polovina druhé dekády byla teplota v plusových hodnotách až do + 4
st.C, mrholení, potom klesla teplota do -4 st.C. 8.12. sněhový poprašek. Ve třetí
dekádě teplota od -4 st.C do +7 st. C. Od 24.12 do 28.12.mrholení. 30. a 31.12.
ráno a večer -6 st.C, přes poledne až kolem + 10 st.C a beze srážek.
(Podklady pro tuto kapitolu poskytl laskavě p. Ladislav Hůla.)
Netypické letní počasí mělo dopad i na letošní sezónu plánského koupaliště. Denní
i noční teploty v červenci a v srpnu byly poměrné střídavé a nízké, pořádnější
denní teplo bylo až koncem srpna do poloviny září. To ovlivnilo i návštěvnost
koupaliště a nespokojeni byli i majitelé rodinných bazénů. Těch několik vykoupání
je přišlo poměrně draho, když se sečtou náklady na vodu, spotřebu elektrické
energie na nutné filtrování a bazénovou chemii a veškerá ta práce kolem. Zlatý
rok 2015, to bylo koupaliště plné každý den a rodinné bazény rovněž tak.

Příroda
Neznámý pachatel nasypal v únoru popelovou sůl kolem vzrostlého ořešáku u
chodníku v blízkosti Bezejmenné ulice, město na něj podalo trestní oznámení.
Již 28. 2. se objevil první čáp, a to na komíně proti zámku. Naopak velmi dlouho
zůstávalo neobsazeno hnízdo ve Hřbitovní ulici. Nakonec i je obsadil čapí pár, ale
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hnízdění bylo neúspěšné, pravděpodobně jim vejce vyházel konkurenční pár. Na
hnízdě proti zámku byla podle ornitologů, kteří kvůli ztíženým podmínkám hnízdo
kontrolovali pouze ze země, minimálně dvě mláďata, možná i tři, ale zůstala
neokroužkována.
U samice čápa bílého hnízdící na komíně proti zámku bylo odečtem kroužku
(dalekohledem) zjištěno, že je jí už 24 roků, tzn., že má za sebou 48 cest na
zimoviště a zpět, kroužkována byla v německém Schwarzachu 27.7.1992 (TD)
21.5. byl v poli východně od Plané nalezen v černém pytli mrtvý pes labrador,
s bodnou ránou v hlavě, nesl stopy dlouhodobého týraní. Stopy vedly k jeho
majiteli, pes prý často utíkal, pak byl trestán, ale zabití se majiteli nedalo
prokázat.
Na podzim se konala akce „Tachovsko sází stromy“, zapojila se i Planá regenerací
parku pod školou Na Valech. V rámci akce „Tisíc stromů pro Plzeňský kraj“ město
dostalo 30 stromů, které byly vysazeny podél polních cest.
Koncem října se začaly plánské sádky plnit desítkami metráků ryb z výlovu
rybníka Regent. Ryby se daly koupit i přímo na hrázi rybníka, v nabídce byl kapr,
amur, tolstolobik, štiky, pstruzi, candáti a další.
Před 10 lety byl v Tachově založen genový sad – sebráno pro něj bylo přes 1100
kusů ovocných stromů a podíleli se na tom i plánští zahrádkáři. Odborníci pak
vybrali 267 starých a krajových odrůd, a ty byly a jsou postupně roubovány na
vysokokmeny – přes 300 jabloní, 100 hrušní, desítky třešní, slivoní atd. Ovocné
stromy pak jsou poskytovány hlavně obcím v regionu, aby ty je mohly vysadit a
zachovat tak toto dědictví předků.
V dubnu a v říjnu zorganizovala firma EKODEPON mobilní sběr objemného a
nebezpečného odpadu ve městě i ve všech jeho částech.
23.11. zveřejnil TD velký článek o rozhovoru se členem hornického spolku
Josefem Anslem. Tématem byly stopy po dolování na Plánsku a některé jeho
negativní dopady, např. na kvalitu podzemních vod.

9. ZAJÍMAVOSTI
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V tachovském muzeu byla vernisáží dne 8. ledna zahájena výstava obrazů
plánského výtvarníka Dušana Kokaisla.
TD velkým článkem ve vydání z 16. února připomněl veřejnosti památku filmového
nadšence Jiřího Kalaše, dlouholetého vedoucího plánského kina, od jehož smrti
uplynulo právě 5 let.
Stanice Radiožurnál vysílala 23. 3. velký rozhovor s výrobním ředitelem státního
podniku Lesy ČR Václavem Lidickým, který žije v Plané, má dům v ulici Na
Sádkách a donedávna pracoval v lesnictví v našem regionu.
Mohutné ohně vzplály 21.3. na vrších Homole u Křížence a Lazurovém vrchu, které
se staly součástí trasy „Keltského telegrafu“. Ten začínal na moravskoslovenském pomezí a během hodiny se dostal až na Zelenou horu u Chebu. (TD
23.3.)
Město Planá se každoročně aktivně podílí na organizaci pietní akce u památníku
na Pístově. V neděli 24. dubna si zde přítomní připomněli a uctili památku obětí
fašismu na Tachovsku.
V květnu rozšířilo Televizní studio Mar. Lázně vysílací pokrytí, takže si je mohou
naladit i diváci v Plané. Studio vysílá i informace o Plané a jejím okolí a diváci se
mohou sami aktivně podílet na tvorbě programu.
Charitativní sbírka pro Diakonii organizovaná MKS byla i letos opět velmi úspěšná,
nasbíranými věcmi byl zcela zaplněn nákladní automobil.
18.6. v Cukrárně U Kostela vyprávěl plánský občan Petr Meller o 22denní cestě
do Himálaje, vystoupil do výšky 5650 m n.m.
13. 7. psal TD o akci archeologů – studentů humanitních studií UK vedených
dr. Václavem Matouškem, kteří hledali na vrchu Hrotek u Řešanova v místě
předpokládaného hlavního stanu generála Wrangela hmotné stopy (např. zbraně,
nádobí apod.) po bitvě u Třebele 1647.
20.7. Hamerský potok byl na několik dnů odkloněn ze svého koryta, protože se
budoval nový betonový práh u měřicí stanice plzeňského hydrometeorologického
ústavu. V plánu je i oprava mostu, ale nejdříve musí být jasné, jak by byla po
dobu jejího trvání zajištěna doprava mezi Planou a Tachovem.
21. července se v Praze na parníku konala oslava 80. narozenin hraběnky Mathildy
Nostitzové. Popřát jí přijeli a dárek – zarámovanou sadu pohlednic plánského
zámku podepsanou otcem paní hraběnky – předali starostka p. Němečková a
místostarosta pan Nutil.
Koncem léta dokončila firma TANET WEST zatím jen na sídlišti Fučíkova
budování moderní optické sítě a nabídla zájemcům možnost připojit se na ni. Snad
bude tato činnost pokračovat i v dalších částech města.
1. 9. se plánská starostka a pan farář zúčastnili zajímavé akce v chodovoplánském
pivovaru – míchal se speciální ležák pro předvánoční trh, do kterého byl přidán
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čerstvý chmel utržený jen několik hodin předtím. Vyrobeno z něj pak bylo pouze
100 sudů po 50 litrech, 13 tisíc lahví a 100 unikátních třílitrových lahví.
Plánské maminky na mateřské dovolené dostaly možnost se zapojit do činnosti
sdružení Pláňátka. Od září se scházely každý čtvrtek dopoledne v klubovně domu
čp. 872 v ulici Na Valech. Alespoň jednou týdně se tak mohou účastnit s dětmi
společných zábavních programů, výletů, seminářů i dalších aktivit.
Již v roce 2015 jsem psala o plánském občanu Janu Krauskopfovi, který skončil
po úrazu na motocyklu na invalidním vozíku. Letos si přidal ještě větší sousto – se
skupinou 10 plzeňských gymnazistů, rehabilitační sestrou a profesionálním
průvodcem absolvoval koncem srpna expedici do Himáláje v rámci mezinárodního
programu DofE. TD o tom psal 9. září, plánští pak měli možnost poslechnout si
vyprávění pana Krauskopfa spojené s promítáním fotografií a videa v říjnu a
v listopadu v cukrárně u kostela. Velký rozhovor s ním byl v srpnovém (před
expedicí) a poté v listopadovém (po expedici) vydání Plánského měsíčníku.
Počátkem října ukončili potápěči v pavlovickém lomu již 34. sezónu. Sedm
družstev – z Kladna, Plzně, Tachova atd. absolvovalo různé soutěže např. v chůzi
na chůdách, v lovu piv na háček, v pojídání špaget na čas… Putovní sošku pro
vítěze vyhráli pořádající Tachováci.
Ve dnech 7. a 8. října se konaly volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje. V Plané
se jich zúčastnilo jen 28,6 % oprávněných voličů (1275) , kteří dali své hlasy
celkem 17 stranám. Pořadí na prvních pěti místech: ANO 20 %, ČSSD 19 %,
KSČM 18 %, Stan, Patrioti 15 % a ODS 7 %.
Hejtmanem Plzeňského kraje byl na období 2016 – 2021 zvolen plánský rodák
Josef Bernard. V Plané žili téměř až do své smrti jeho rodiče – matka byla
kuchařkou ve školní jídelně a otec pracoval v ševcovské dílně v domě čp. 52 na
náměstí. V předvánočním čase si hejtman udělal čas na návštěvu plánského
dětského domova.

10. PŘÍLOHY
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1 obálka A4 obsahuje:
- kompletní ročník Plánského měsíčníku 2016
- 103 kusů plakátů a pozvánek
- kalendář pro rok 2016 ve formě volných listů A4 vydaný firmou Tiskárna
Liebl Planá
- soubor 6 pohlednic s motivy Plané vydaný spolkem KOS
- 4 pohlednice Výletnění, vydal spolek KOS
- brožuru pro turisty „Tachovsko“
- prospekt Planá, lokalita Na Valech
- závěrečnou zprávu o hospodaření města v roce 2016 (k bodu 1)
- informaci o činnosti plánské nemocnice a personálním obsazení v r. 2016
(k bodu 4)
- česko-německou kuchařku, kterou společně vydaly organizace tělesně
postižených z Plané a z Tirschenreuthu
K zápisu v elektronické formě je připojena závěrečná zpráva o hospodaření
města v roce 2016 (k bodu 1) a informaceo činnosti plánské nemocnice a
personálním obsazení v r. 2016 (k bodu 4).

11. OBSAH STRAN:
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Úvod str. 1
O – město ve sdělovacích prostředcích str. 2-3
1 – Město a jeho správa str. 4-16
2 – Obyvatelstvo a jeho pohyb, osady str. 17
3 – Hospodářské poměry str. 18 – 220
4 – Zdravotnictví, sociální péče str. 23 – 25
5 – Školství, kultura, sport str. 26 – 40
6 – Spolková a politická činnost, náboženský život str. 41 - 44
7 – Veřejný pořádek, bezpečnost, černá kronika str. 45 – 48
8 – Počasí, příroda a její ochrana str. 49 – 51
9 – Zajímavosti, různé str. 52 – 53
10 – Přílohy str. 54
11 – Obsah stran, formální náležitosti zápisu str. 55

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 55 stran – strana 1 až strana 55.

Zápis projednala a schválila Rada města Plané dne 7. srpna 2017 usnesením číslo
249/25.

Mgr. Martina Němečková
starostka města Planá
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Příloha k zápisu v elektronické podobě
1. informace o činnosti plánské nemocnice a personálním obsazení v r. 2016 (ke
kapitole 4 Zdravotnictví
2. Závěrečný účet města Planá za rok 2016
ad 1)
SWISS MED CLINIC, s. r. o. , sídlí v bývalém chirurgickém pavilonu NP
Bezdružická 274, 348 15 Planá.
Stěžejním oborem jednodenní péče na lůžku je jednodenní chirurgie, která
zajišťuje provedení všech typů výkonů spadajících do oblasti jednodenní
chirurgie. Specializuje se na miniinvazní laparoskopické chirurgické postupy. Toto
oddělení vede primář MUDr. Josef Švec. Na oddělení pracuje ještě dr. Stanislav
Naď. CHO spolupracuje s týmem anesteziologů: primářem MUDr. Lubomírem
Krausem, dr. Zdeňkem Paškem, dr. Simonou Fialovou, dr. Milanem Hrobským a
mnoha dalšími externisty.
NIP vede primář MUDr. Martin Mašek, dalším lékařem oddělení je dr. Tomáš
Sereghy.
Zákroky v oblasti ortopedie provádí dr. Vítězslav Šarata.
Na urologii pracuje primář MUDr. Said Umer a dr. Jiří Chaloupecký (ambulance ).
Zákroky v oblasti otorhinolaryngologie (ORL) provádí emeritní primář MUDr.
Milan Velík a dr. Marek Plánička.
V budově SMC si pronajímá prostory též dětská pohotovost, RTG a laboratoře
OKBH (Oddělení klinické biochemie a hematologie).
V areálu sídlí Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, která provozuje
zdravotní záchrannou službu. Každý výjezdový vůz je vybaven defibrilátory,
pomůckami k zajištění dýchacích cest, samorozepínacími vaky, mobilními
ventilátory, pomůckami k imobilizaci zraněných i k překotnému porodu. Dále je
k dispozici radiokomunikační stanice a nosítka. K zásahu vyjíždí kromě řidiče
zdravotní sestra – záchranář.
Dále působí v areálu firma NEZDOS (dopravní zdravotní služba, spolumajitelé
Vítězslav Žižka a Jiří Žižka). NEZDOS sídlí v areálu od 1.1.1995. Působí
v lázeňském trojúhelníku, převáží zahraniční klienty po úrazech či nemoci až do
místa bydliště nebo do jejich spádové nemocnice v zahraničí. Provozní hodiny
jsou nonstop. Používá vozy VW Caravelle a Transporter, či Mercedes Sprinter.
Pod hlavičkou SMC, s. r. o. pracuje několik ambulancí :
Kolonoskopická a gastroskopická – dr. J. Švec, zdravotní sestra Štěpánka
Řeháková; endoskopická - dr. J. Švec, sestra Š. Řeháková; chirurgická - dr. S.
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Naď, sestry Iva Janovská, Lenka Vosecká, Št. Řeháková; ORL - dr. M. Velík,
dr.Plánička, sestra Eva Pokorná; urologická - dr. J. Chaloupecký, dr. S. Umer,
sestra Hana Měšťanová.
Od svého vzniku SMC, s. r. o. nechává provozovat ve svých prostorách odborné
ambulance polikliniky TC. Jsou to tyto : interní - dr. Vladimír Pavec,
endokrinologická - dr. Jiří Šmoldas, kožní - dr. Naděžda Petrášová, sestra
Schubertová, diabetologická - dr. Jana Staňková, sestra Pavla Horáková,
neurologická - dr. Zdeňka Turčová, sestra L. Hroudová, psychiatrická - dr.
Miroslava Žáčková, dr. Luboš Janů, sonograf - dr. Špeta (dospělí), dr. Fiklík
(děti), klinický logoped - Mgr. Zuzana Michaličková.
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