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MĚSTO
V roce 2005 se v Plané narodilo 41 dětí, z toho 18 chlapců a 23 děvčat. Zemřelo
celkem 42 lidí.
Rada města schválila na rok 2005 tyto termíny svatebních obřadů: 15.leden, 12.
únor, 12.březen, 16.duben, 14.květen, 11.červen, 16.červenec, 20.srpen, 17.září,
15.říjen, 12.listopad a 10.prosinec.
Na vyplácení sociálních dávek byly schváleny tyto termíny: 25.leden, 22.únor,
29.březen, 26.duben, 24.květen, 28.červen, 26.červenec, 23.srpen, 27.září,
25.říjen, 22.listopad a 20.prosinec.

2.února zastupitelstvo na svém prvním zasedání projednávalo návrh rozpočtu
města Planá na rok 2005. Město předpokládalo příjmy ve výši 65,5 mil. Kč a
v oblasti výdajů počítalo s výdaji 87,2 mil.Kč. Rozdíl ve výši 21,7 mil.Kč by měl
být plně vykryt z fondu rezerv a rozvoje.
Příjmy z daní by měly dosáhnout výše 40 mil. Kč, příjmy z činností vlastních
zařízení a pronájmů 9,94 mil. Kč, za prodeje pozemků a nemovitostí se
předpokládá příjem ve výši 4,15 mil. Kč. Dotace ze státního rozpočtu určené
především na sociální dávky, na školství a na výkon státní správy činily 11,41 mil.
Kč.
V oblasti výdajů město potřebuje 48 mil. Kč na neinvestiční provozní výdaje. Na
investiční akce plánovalo jen z vlastních prostředků částku 39,2 mil.Kč. Na
veřejnou zeleň, osvětlení a údržbu silnic připadá částka 6,85 mil. Kč, na daních
město zaplatí 4,1 mil. Kč, za svoz odpadů 2,6 mil.Kč. Město chce v r. 2005 opravit
střechu na domě čp. 54, pořídit nové lavičky, odpadkové koše, opravit vodojem
v Dolním Sedlišti i v Pavlovicích, opravit most v Ústí i Křínově. Nezapomíná se
také na různé příspěvky – na dopravní obslužnost, příspěvky oddílům a
sportovcům, na Plánský měsíčník a Plánský desetiboj. Mezi investiční akce patří
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dokončení 32 bytů ve Smetanově ulici (přes 12 mil. Kč), nákup nového vozidla pro
plánské hasiče (3,3 mil.Kč), dokončení části vodovodního řadu od Broumova (2,4
mil. Kč), rekonstrukce kanalizační sítě v Plané (3,3 mil.Kč), nový vodovod v Karlíně
(1,6 mil.Kč), dokončení komunikace ve Wolkerově ulici (2,3 mil.Kč). Komunikace
Úzká dostane nový povrch z kostek a nový vodovodní řad (1,8 mil.Kč). Komunikace
v Týnci dostane asfaltový povrch za téměř 1 mil.Kč, 300 tisíc bude stát úprava
šaten a sprch na ZŠ Valy a o stejnou částku bude doplacena nafukovací hala.
V druhé polovině roku se počítá s úpravou povrchu komunikace Havlíčkova (1,9
mil. Kč) a Na Příkopech nad schody (3,5 mil.Kč). Pokračují přípravy na vytápění
biomasou, práce na úpravách domu čp. 56, v plánu je oprava kašny na náměstí,
zkulturnění podchodu v Mezibranské uličce, na hřbitově se buduje nový památník
obětem války.

Radnice počítá s osmdesáti stavebními parcelami v lokalitě za Severní ulicí.
Pozemky město získalo od Pozemkového fondu a koupí od soukromých vlastníků.
Jen zasíťování pozemků bude stát zhruba 40 mil. Kč a tak zájemci budou muset
složit zálohu. S výstavbou by se mělo začít v polovině příštího roku a domky by
měly být postaveny do pěti let.

Dílčího úspěchu dosáhli nájemníci domu s pečovatelskou službou v Plané. Na
jednání s vedením společnosti Plánské služby jim bylo přislíbeno snížení cen za
poskytované služby. Společnost tak zareagovala na petici obyvatel domu, ve
které se lidé bouřili proti enormnímu zvýšení poplatků. Ceny se měly zvedat až o
150 procent. Ke zvýšení poplatků sice dojde, ale nebude tak vysoké.

Stavba obchvatu Plané je už půl roku připravena, ale schází na ni 220 mil. korun.
Téměř dvoukilometrová silnice, která se začala připravovat od roku 1993,
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nakonec vypadla ze soupisky letošních akcí hrazených z evropských
strukturálních fondů a ocitla se v pozici prvního náhradníka.
Planá chce prodat Bavorsku svých 17 hektarů lesů a dalších pozemků, které má
v Německu těsně za hraniční linií u přechodu Broumov- Mähring. Odhadní cena je
12 až 13 mil. korun. Bavorské ministerstvo vnitra zřídilo v roce 2002 konto Město
Planá, na kterém je nyní asi milion korun za dílčí prodeje plánského majetku –
restaurace se stodolou a pozemkem. Město ale k tomuto kontu nemá přístup.
Planá v současné době vlastní asi 1200 hektarů lesů, které plynule navazují na
zmíněný lesní fond v Německu.

Vymáhání nájemného od neplatičů bytů se často jeví téměř neřešitelným
problémem. Město začalo spolupracovat s advokátní kanceláří a peníze se pomalu
vracejí. Na nedoplatcích se jednalo o částku ve výši téměř 736 tisíc korun. Od
začátku letošního roku do konce dubna se podařilo získat skoro 200 tis.korun.

Začátkem května se Tachovský deník obrátil na šest plánských občanů s otázkou
Co vám v Plané nejvíce schází ke spokojenosti? Pět z nich shodně odpovědělo, že
nejvíce jim schází plánská nemocnice. Na druhém místě to pak byl kulturní dům
s tanečním sálem.

V květnovém čísle Plánského měsíčníku byli plánští majitelů domů upozorněni na
nedostatečné či chybějící označení domů popisným číslem. Zdravotníci si
oprávněně stěžovali, že pracovníci záchranné služby mají často při výjezdech za
pacienty problém dojet včas na správnou adresu.

Při jednání zastupitelstva 25.května zastupitelé rozhodli, že prodej zasíťovaných
pozemků v lokalitě u koupaliště bude realizován ve dvou etapách. V první etapě
proběhne zasíťování (kanalizace, voda, elektrifikace a příjezdová komunikace)
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pozemků pro třiadvacet parcel. V této době je již patnáct zájemců. Až se
přihlásí další zájemci, bude zasíťován zbytek. Tím bude zahájena druhá etapa.
Předpokládaný možný termín zahájení výstavby rodinných domků je naplánován na
září 2006. Nejnižší cena, za jakou si lidé mohou pozemek koupit, je 550 Kč/m2.
Pozemek však nesmí být větší než 1500 m2 a stavba musí být dokončena do pěti
let. Bez těchto závazků je pozemek dvojnásobně drahý.

Na 24.jednání Zastupitelstva města Planá dne 25.května zastupitelé schválili
první změny rozpočtu Města Planá na rok 2005 – příjmy 77,55 mil.Kč, výdaje
99,25 mil. Kč, použití FRR 21,7 mil.Kč.

Naše město odebírá vodu ze tří zdrojů a to především z vlastních zdrojů
(prameniště v broumovských městských lesích a městské studny). Dále doplňkově
z přehrady Lučina. Vodotechnická zařízení přivádějící vodu z přehrady spravuje
akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (VaK). Z důvodu špatné
spolupráce s VaKem vypovědělo naše město smlouvu s touto společností. Ta
začala dělat různé problémy. Největším z nich bylo zrušení napojení přivaděče
vody z broumovských pramenišť, který byl napojen na jejich síť. Planá se
rozhodla vybudovat nový přivaděč (původní byl z roku 1929).
Položení potrubí prováděla společnost Vodoservis, s.r.o. Planá. Práce byly
prováděny ve dvou etapách. První byla ukončena na jaře 2004. Jedná se o úsek
vedoucí z Chodského Újezda do Horní Jadruže o délce 2,7 km. Nyní byla
dokončena další etapa. Měří cca 2,5 km. Vede od Horní Jadruže do Plané, kde se
u železničního mostu napojuje na městský vodovodní řad.
Velmi významné pro občany Plané je to, že cena vodného a stočného v Plané je o
6 Kč za 1 m3 nižší než v obcích, ve kterých zajišťuje dodávku vody VaK. To
představuje pro město za jeden rok úsporu přes 2 mil. korun.
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Na 25.jednání Zastupitelstva města Planá konaném dne 29.června byla schválena
druhá změna rozpočtu Města Planá na rok 2005 –příjmy 98 mil. Kč, výdaje
rovněž 98 mil.Kč.

Na začátku devadesátých let minulého století byl plánský zámek v rukou
ministerstva vnitra. Ministerstvo ho za asi 25 mil. korun prodalo soukromému
majiteli. Ten ručil tímto zámkem u několika bank. Výše úvěru třikrát přesahovala
kupní cenu a měla být použita na rekonstrukci zámku. Jak bývá obvyklé, majitel i
peníze zmizely. Následně převzal zámek správce konkurzní podstaty, který ho
dále nabízel za účelem dalšího prodeje.
V této době projevila zájem o zámek i hraběnka Nostitzová, členka rodiny
posledních majitelů. Soudní jednání však skončilo v její neprospěch. Soud vzal
v potaz skutečnost, že Nostitzové se přihlásili k německé národnosti.
Snažilo se i město, chtělo získat zámek do svého vlastnictví. Město však
přeplatila společnost První ANT se svou nabídkou čtyř milionů korun a
ambiciózním projektem hotelu a dalšího využití staveb v celkové hodnotě
rekonstrukce za 390 milionů korun. Hotel tu dnes nestojí a zámek je nabízen
k prodeji. Pro město je z finančních důvodů v současné době zámek jako objekt,
nedosažitelný.

V měsíci březnu byla dokončena rekonstrukce Úzké ulice. Nejednalo se jen o
povrch. Předtím musely být provedeny i jiné práce – úprava kanalizace, likvidace
septiků a napojení odpadu na kanalizaci, napojení okapových svodů na kanalizaci,
rekonstrukce vodovodních přípojek, odizolování domů. Povrch byl proveden ze
žulových kostek a za budovou školní jídelny byla upravena zpevněná parkovací
místa. V souvislosti s rekonstrukcí Úzké ulice byl také nově upraven navazující
dvorek radnice (viz kultura). Práce na rekonstrukci provedla firma Strabag, a.s.,
která byla vybrána při výběrovém řízení. Cena díla činí 2 mil.Kč.
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Další významnou akcí bylo vyasfaltování povrchu komunikací v Týnci. Celkem bylo
na všechny komunikace v Týnci položeno 2100 m2 asfaltu. S tím souvisela úprava
kanálových vpustí, vjezdů do domů, dosypávání krajnic a položení obrubníků.
Práce opět provedla firma Strabag za 796 tis.Kč. Město na ně získalo dotaci
z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 300 tis.Kč.

Dále byla provedena rekonstrukce prostoru mezi pěší zónou a křižovatkou Sadové
ulice se Slovanskou. Kromě vlastní komunikace musely být postaveny vjezdy
k zahradám rodinných domků, byla vytvořena parkovací místa a na konci
komunikace vytvořen prostor pro otáčení aut, protože komunikace není
průjezdná. Voda je odváděna do dvou odvodňovacích vpustí. Stavbu provedla
firma Stamoza, s.r.o. za 934 tis.Kč.

S příznivými výsledky se vrátil z jednání (konalo se v úterý 6.září) na Státním
fondu dopravní infrastruktury starosta Karel Vrzala. Do konce letošního roku by
měla být vybrána stavební firma, která postaví obchvat města. Se stavbou by se
mohlo začít už na jaře příštího roku a koncem roku 2007 by mělo být vše hotovo.

Zhruba stovka přihlížejících sledovala v pátek 2.září slavnostní přestřižení pásky
k novým bytům ve Smetanově ulici. Pásku přestřihl plánský starosta Karel Vrzala
spolu se zástupcem stavební firmy, která tam dva nové domy s dvaatřiceti byty
vystavěla. Ty by měly sloužit sociálně slabším občanům města. V obou domech
dohromady je 32 bytů, z toho je šest bytů 2+1 a šest 3+1. Zbytek bytových
jednotek je pouze 1+1. Na výstavbu těchto domů obdrželo město dotaci ze
Státního fondu pro rozvoj bydlení.
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Kotle na hnědé uhlí, které vytápějí Bohušovo a Fučíkovo sídliště, nutně potřebují
rekonstrukci. Plánští radní se rozhodli využít rekonstrukce a předělat kotle na
vytápění biomasou. Aby oba kotle nezahálely, bude na jeden rok třeba až 4,5
tisíce tun kůry. Dalším ekologickým palivem je sláma. Té prý kotle za jeden rok
spotřebují 1000 tun. Výhřevnost jednoho kilogramu slámy je srovnatelná
s výhřevností stejného množství hnědého uhlí. Rekonstrukce kotelny bude stát
42 milionů korun. Město na ni dostane dotaci od Státního fondu životního
prostředí ve výši 90 % ceny. Do konce září má být zpracován projekt na úpravu
kotelny. Oprava se uskuteční na jaře příštího roku a kotle na biomasu by měly
začít pracovat na podzim roku 2006.

Na 26. jednání Zastupitelstva města Planá, které se konalo 14.září, byla
schválena třetí změna rozpočtu Města Planá na rok 2005, příjmy i výdaje ve výši
97,885 mil. Kč.

Ve dnech 6. a 7.října vlál na radnici černý prapor k uctění památky bývalého
předsedy národního výboru v Plané pana Miroslava Lobovského, který zemřel
4.října 2005.

V pondělí 10.října se uskutečnila v restauraci na plánském koupališti koordinační
porada starostů tachovského okresu, kterou organizoval poslanec Parlamentu ČR
Josef Švarcbek. Starostové se zabývali problematikou dopravní infrastruktury a
regionálního rozvoje Tachovska.

Karlín byl donedávna zásobován pitnou vodou z místní studny. Bohužel, kvalita
vody byla proměnlivá. Problém pitné vody bylo třeba vyřešit napojením Karlína na
plánský městský vodovodní řad. V září tohoto roku byly zahájeny práce na
položení nového vodovodního řadu. K realizaci této akce byla vybrána firma
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Vodoservis, s.r.o. Planá. Celkem bylo položeno 760 metrů potrubí. K objektům
karlínských firem byly položeny odbočky o délce 170 metrů. Dále bylo připojeno
na vodovodní řad všech 24 rodinných domků. Cena akce byla 2,1 mil. Kč. Od října
Karlín využívá pitnou vodu z městského vodovodního řadu.

Druhého listopadu Zastupitelstvo Města Planá na svém 27.jednání schválilo
čtvrtou změnu rozpočtu Města Planá na rok 2005, příjmy i výdaje ve výši 99,4
mil. Kč.

ŠKOLSTVÍ
Od ledna 2005 byly sloučeny MŠ Smetanova a MŠ Havlíčkova v jeden právní
subjekt a MŠ Smetanova se stala odloučeným pracovištěm.
V důsledku reorganizace byla během letních měsíců uzavřena jedna budova této
školy. Po dohodě s městským úřadem jsou prostory pronajímány pro sportovní
účely. Ve druhé budově nadále probíhá výchovně vzdělávací činnost. Dvě třídy
jsou naplněny do počtu 28 dětí. Třetí, speciální třída, se nachází v hospodářském
pavilonu. Do této třídy o počtu 14 dětí jsou zařazeny 2 integrované děti a děti
s logopedickými vadami. Dětem se věnují dvě učitelky, jedna s rozšířenou
pedagogickou způsobilostí o speciální pedagogiku pro MŠ.
Pedagogickou činnost zajišťovalo v MŠ Smetanova šest plně kvalifikovaných
učitelek, které pracovaly s novým „rámcově vzdělávacím programem“.
Personální podmínky MŠ Smetanova – ředitelka N.Kvasničková, vedoucí učitelka
J.Kovárníková, učitelky J.Bradová, H.Duchková, J.Kulurisová, L.Lepíčková,
I.Fejtová. O provoz budovy se staraly J.Marková a I.Kočová; vedoucí školní
jídelny J.Dvořáková, kuchařky A. Hrubá a D. Hrdová.
Kromě výchovné a vzdělávací činnosti se děti zúčastnily celé řady kulturních akcí
jako např. loutkového představení Divadla Kapsička, pásma pohádek „Medvídek
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Pú“, „Ferda Mravenec“, návštěvy Divadla Alfa v Plzni. Aktivně se podílely na
vánoční besídce pro rodiče, prohlédly si Hornické muzeum, absolvovaly pěší výlet
do Brodu, sportovní olympiády. Předškoláci navštívili první třídy obou základních
škol.
Z důvodu snižování počtu přihlášených dětí do MŠ Havlíčkova byly od září 2004
otevřeny pouze tři třídy a musela být pro nadbytečnost propuštěna jedna
pedagogická pracovnice. Protože se počet dětí na obou mateřských školách trvale
snižoval již několik let, rozhodlo město jako zřizovatel o sloučení obou
mateřských škol a to od ledna 2005. Byl vyhlášen konkurz na místo ředitelky
sloučeného zařízení. Od ledna 2005 se stala novou ředitelkou Naděžda
Kvasničková.
Ve třech třídách mateřské školy bylo zapsáno celkem 67 dětí, dvě děti ne plně
tříleté. Do základní školy odešlo k 1.září 2005 celkem 26 dětí. Odklad školní
docházky byl udělen šesti dětem.
Pedagogickou činnost na škole zajišťovalo šest kvalifikovaných pracovnic – Lenka
Brabcová, V. Nápravníková, M.Dzubová, I.Gregorová, I. Fejtová, A.Lešáková,
školnice R. Semelová, uklízečka D.Zdražilová, vedoucí ŠJ J.Dvořáková, kuchařky
B.Kadlecová a S.Bártová.
V průběhu školního roku 2005/2006 se děti zúčastnily celé řady kulturních a
sportovních akcí. Pro děti obou mateřských škol byla uspořádána „Dětská
olympiáda“, na Vánoce a Den matek připravily učitelky spolu s dětmi krátké
pásmo pro rodiče, navštívily Muzeum Českého lesa v Tachově, řadu divadelních
představení, Pohádkový les v Blovicích, zúčastnily se výtvarné soutěže Cesta do
pohádky a Historické budovy – zde se děti MŠ Havlíčkova umístily na 1. a 3.
místě.

Základní škola Na Valech – vyučování bylo započato s 366 žáky v 17 třídách. Na
prvním stupni ZŠ zahájilo studium 131 žáků v šesti třídách, na druhém stupni 235
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žáků v jedenácti třídách. Průměrná naplněnost tříd byla 21,6 žáků. Ve školní
družině pracovalo jedno oddělení s 33 dětmi. Školu opustilo 64 žáků. Provoz školy
zabezpečovalo 32 pracovníků, z toho bylo 24 učitelů, 1 vychovatelka a 1
asistentka pedagoga.
Na škole uskutečnili mnoho nejrůznějších akcí. V rámci projektu Týden
evropských jazyků třídy zpracovávaly informace o vybraných zemích Evropské
unie. Již potřetí proběhlo Zpívání u vánočního stromu. Během školního roku se
žáci zúčastňovali různých soutěží. V okresním kole olympiády v českém jazyce
L.Frýdlová obsadila 7.místo a v německém jazyce místo 6. V matematické soutěži
5.tříd Klokánek v okresním kole získala T.Matalová 3.místo. V okresním kole
dětských recitátorů obsadila N.Valdová ze 3.třídy 1.místo. Dále se zúčastnili celé
řady akcí Asociace školních sportovních klubů. Lyžařský kurz 7.tříd se konal
v Železné Rudě.
V tomto školním roce byla na jižní straně budovy vyměněna část oken. V suterénu
byly vybudovány dvě nové šatny se sociálním zařízením a provedena rekonstrukce
stávajících WC.

Základní škola náměstí Svobody – vyučování začalo 417 žáků v 18 třídách. Na
prvním stupni ZŠ zahájilo studium 215 žáků v osmi třídách, na druhém stupni
202 žáků v osmi třídách. Průměrná naplněnost tříd byla 23,2 žáků. Ve školní
družině pracovala dvě oddělení s celkovým počtem 50 dětí. Školu opustilo celkem
54 žáků.
Provoz školy zabezpečovalo 45 pracovníků, z toho bylo 30 pedagogických
pracovníků, 1 hospodářka, 7 provozních pracovníků a 7 pracovnic školní jídelny.
I tato škola uskutečnila celou řadu nejrůznějších akcí. Spokojenost panuje
s dobrou účastí ve školních kolech sportovních soutěží. Dlouhodobé soutěže
s téměř desetiletou tradicí O nejlepšího sportovce školy se zúčastnilo 137 žáků,
což představuje 70 % žáků druhého stupně. Podobně je tomu na Plánském
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desetiboji. Příliš se naopak nedaří v okresních kolech olympiád a předmětových
soutěží.
V předchozím školním roce byl navázán kontakt se školami v Německu. Především
spolupráce s Realschule Bogen je kvalitní a přínosná. V prosinci se zúčastnilo 40
žáků dvoudenního zájezdu do Německa. Také žáci 1. stupně navštívili v říjnu
partnerskou školu v Parksteinu.
V tomto školním roce došlo k rekonstrukci jídelny (podlaha, obklady stěn),
k výměně osvětlení v přístavbě. Byl zaveden elektronický stravovací systém.
V polovině tříd byla provedena montáž žaluzií a postupně se obměňuje nábytek ve
třídách.

Čím žil Dětský domov v Plané v roce 2005? Kterých soutěží a akcí se jeho
chovanci zúčastnili? Alespoň heslovitě: leden – potápění v bazénu, předtančení na
dvou plesech, únor – předtančení na dalších dvou plesech, přípravné kolo soutěže
Miss dětských domovů. Březen – zimní rekreace v Krkonoších. Duben – postup do
republikového kola Miss dětských domovů, kde získali 5. místo, účast na
regionálním kole Nejmilejší koncert v Klatovech, kde obsadili všech asi 11
kategorií, předtančení na společenském večeru fotbalistů v Chodové Plané, účast
na regionálním kole v sálové kopané v Plzni. Květen – získali vstupenky na lední
revui v Praze, předtančení na společenském večeru v Zadním Chodově a
v Tachově, vystoupení v kostele sv. Petra a Pavla v Plané, návštěva fotbalového
zápasu Sparty v Praze, účast na republikovém kole Nejmilejší koncert v Kolíně
(jako vítězové regionálního kola). Červen – účast na mezinárodním hudebním
festivalu v Chomutově Můj koncert, kde se dostali mezi 6 vystupujících domovů
ze 124 z celé ČR, účast na přehlídce Prostor pro duši v Tachově a následně
v Praze, Život rozkvétá v tvých rukou v ZOO Plzeň – regionální kolo, postup do
republikového, přehlídkové vystoupení Když prší, kvetou paraplíčka, návštěva
baletu Labutí jezero v Národním divadle. Červenec a srpen patřil prázdninovým
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výjezdům a výletům ať už pěšky, na kole, vlakem nebo autem. Září – výlety na
kolech do nejbližšího okolí, 12denní ozdravný pobyt v Chorvatsku na Šibenické
riviéře, dvě děti na ozdravném pobytu Mořský koník v Černé Hoře, potápění
v pavlovickém lomu, výlet za krásami přírody do Františkových Lázní, otevření
samostatné rodinné buňky pro nezletilé matky a jejich děti (4 matky a 4 děti).
Říjen – účast na vernisáži, republikové kolo Malé jevištní formy, kam postoupili
z Plzeňského kraje jako jediný dětský domov, návštěva muzikálu Tajemství
v Praze, sjezd bubeníků v Plzni. Listopad – účast na vernisáži A.Burešové
v Domažlicích, hokejový zápas ČR-Moskva, návštěva divadla v Plzni. Prosinec –
vystoupení na společenském večeru v Nahém Újezdci, vystoupení na Mikulášské
besídce v Plánském kině, Mikuláš v DD, posezení u vánočního čaje a na závěr
roku vystoupení v ZŠ na náměstí Svobody. Letošní rok byl na různé akce a
úspěchy opravdu bohatý.

ZDRAVOTNICTVÍ
Aktuálními problémy regionu se zabývali v úterý 11. ledna na setkání ve Stříbře
ústavní činitelé, krajští zastupitelé a starostové Tachovska. Velkou část
programu zabralo řešení situace kolem plánské nemocnice. Situace, v níž se nyní
nachází uzavřená plánská nemocnice, rozpoutala mezi přítomnými bouřlivou
diskusi, ve které si nejaktivněji počínali senátor Ladislav Macák a plánský
starosta Karel Vrzala.

Počátkem února se Plzeňský kraj potýkal s náporem chřipky. V mateřské škole ve
Smetanově ulici evidovali čtyřicetiprocentní docházku. Koncem února se situace
na Tachovsku přiostřila. V základní škole na náměstí Svobody chybělo v pondělí
21.února 105 dětí z celkového počtu 422 a sedm kantorů. V základní škole Na
Valech chybělo v průběhu dvou týdnů 120 až 150 dětí a 7 až 9 učitelů.
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Jaké jsou vlastně dluhy plánské nemocnice si ještě v březnu netroufl odhadnout
náměstek hejtmana kraje Vladislav Vilímec. Když kraj přebíral zdravotnická
zařízení , nechal si na ně vypracovat audity. U nemocnice v Plané auditor odmítl
vydat výrok, protože se mu nepodařilo shromáždit veškerou dokumentaci.
Hovořilo se o dluzích ve výši asi 120 milionů korun. Začátkem března se podle
některých údajů mohly pohybovat kolem 60 milionů korun.

Mnohem lépe je na tom Nemocnice následné péče Svatá Anna v Plané.
V nemocnici se nevěnují pouze pacientům s vadami pohybového ústrojí. Následnou
péči tam poskytují i lidem s komplikovanými chorobami, jako jsou srdeční a cévní
nemoci. Pobyt klientů v zařízení hradí pojišťovny, se kterými mají pacienti
smlouvy. Dotace poskytuje i Plzeňský kraj a provoz je pokrýván také dary
sponzorů.

Již rok a půl působí v Plané středisko oční mikrochirurgie. V čele střediska stojí
MUDr. Martin Kacerovský a MUDr. Pavel Studený, který je jinak primářem
očního oddělení nemocnice Sokolov. Zaměstnávají další dva lékaře, dvě zdravotní
sestry na ambulanci a pět instrumentářek, které se střídají na operačním sále.
Ve středisku oční mikrochirurgie se zaměřují na mikrochirurgické operace
předního segmentu oka – operace šedého zákalu, zeleného zákalu, plastické
operace víček, odstraňují krátkozrakost, dalekozrakost i vetchozrakost. A jak
jsou úspěšní? Kdo je navštíví, uvidí.

Pravidelně 2x ročně oceňuje slavnostně Český červený kříž v Tachově občany,
kteří pravidelně a bezplatně darují krev, předáním Janského plaket.
Mezi těmi, kteří plakety převzali dne 2.června 2005, je i řada plánských občanů.
Za město jim poděkoval a dárkové balíčky předal místostarosta p. Slabý.
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Zlatou plaketu obdrželi paní Marie Ulbrichová a p. Pavel Pešta, stříbrnou
pánové Václav Syrový, Miroslav Čonka, Jaroslav Kadlec, Vladimír Pužman,
ing. Pavel Šatra a paní Marie Dvořáčková. Bronzovou plaketou byli oceněni
pánové Pavel Donoval, Vladimír Kliment, Miroslav Dusil, Martin Tabáček, Josef
Ansl, paní Pavlína Tomášová a slečna Kateřina Fouňová.
Mimo výše uvedené kategorie byli oceněni p. Karel Markovec za 60 odběrů a
p.Jiří Čengery za 80 odběrů. Za tuto bezpříkladnou činnost obdrželi navíc
spolu se „zlatými“ dárci stříbrnou repliku šlikovského tolaru raženého
v plánské mincovně.

Na čtvrtek 6.října byla vyhlášena stávka praktických lékařů. Týkala se také
lékařů na Tachovsku. Stávka byla vyhlášena kvůli neustálému zdržování plateb
ze strany pojišťoven. Část lékařů se zúčastnila protestního shromáždění
v Praze, většina ale zůstala ve svých ordinacích, kde se starala o své pacienty.

Začátkem října se v tisku začaly objevovat spekulace o chřipkové epidemii.
Tyto spekulace lékaři na Tachovsku, a mezi nimi i plánští, odmítají. Ordinace
lékařů se sice v tu dobu plnily pacienty, ale jednalo se o běžné virózy.

Koncem října si stěžovali lékaři a nájemníci polikliniky v Plané na vysoké ceny
za úklid, které jim předložil poskytovatel služeb, tedy firma Plánské služby,
s.r.o. Podle nájemníků byly ceny tak vysoké, že smlouvy vypověděli a začali si
platit uklízečku sami.

V prvním listopadovém týdnu se v Nemocnici následné péče Svatá Anna konala
schůzka předsedy ODS Mirka Topolánka se zdravotníky Plzeňského kraje.
Vedle hejtmana Petra Zimmermanna se jí zúčastnili také poslanci a radní
Plzeňského kraje. Topolánek se ještě před zahájením schůzky prošel po
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nemocnici a zajímal se o její chod. Na přetřesu byla i nemocnice v Plané.
Krajský radní pro zdravotnickou oblast Pavel Karpíšek informoval, že
v současné době není schopen říct, kdo bude provozovatelem tolik
diskutovaného objektu.

KULTURA

Chřipková epidemie se pokusila překazit 7.ročník již tradičního Kantorského
bálu. Nepodařilo se jí to. A tak i přes veškerá úskalí se i tento rok ples
vydařil. Konal se v sobotu 19. února v aule základní školy na náměstí. Menší
počet návštěvníků znamenal více místa na parketu pro velkorysé taneční
kreace. Spoustu krásných cen si v tombole rozdělilo méně hostů, kteří však
v zájmu boje s nakažlivými viry zase více vypili, a tak bylo pořádně veselo.

V sobotu 7.května byla v městské Galerii ve věži zahájena již 17.sezóna
otevřením výstavy akademické sochařky Šárky Radové. Deset uplynulých let
zhodnotila ředitelka Západočeské galerie v Plzni PhDr. Jana Potužáková. Ve
svém projevu vyzdvihla už samotný nápad zřídit pro výstavy výtvarného umění
galerii v tak nezvyklém prostoru, jakým je kostelní věž.

V měsíci červnu byly v Plané uspořádány dva koncerty. V sobotu 11.června se
v kostele sv. Petra a Pavla představilo klarinetové duo Ebony. Vzniklo
v listopadu 2004. Oba muzikanti – Věra Kestřánková a Antonín Cír jsou z Tachovska. Druhá část koncertu patřila pražským konzervatoristům,
sourozencům Anně (zpěv) a Jiřímu Kohoutkovým (varhany a klávesy). Druhý
koncert uspořádala římskokatolická farnost – sbor Collegium Planense v neděli
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19.června v kostele Sv. Anny. Na programu byla varhanní hudba, skladby pro
flétnu a samozřejmě zpěv.

V sobotu 16.července se v Plané uskutečnilo první historické setkání Planých,
tedy obcí se jménem Planá, případně osad s takovým názvem. V České
republice se nachází 7 takových obcí a osad: Chodová Planá (1850 obyvatel),
Planá nad Lužnicí (3139), Horní Planá (2288), Planá u Českých Budějovic (239),
dále osada Planá, která je součástí obce Klučenice (20 obyvatel), osada Planá,
která je částí obce Hromnice (40 obyvatel) a samozřejmě naše Planá s 5400
obyvateli.
Setkání se zúčastnilo 102 lidí. Nepřijeli zástupci osady, která je součástí
obce Hromnice. Dále se omluvila obec Horní Planá – probíhala u nich pouť
s odhalováním pomníku. Účastníci se sešli na městském stadionu, kde proběhlo
sportovní klání ve fotbale a v tenisu. V obou případech vyhrála Planá nad
Lužnicí a druhé místo obsadila naše Planá. Po obědě ve školní jídelně se
účastníci shromáždili v průvodu, přičemž každá obec nesla ceduli se svým
jménem a některé nesly i své obecní prapory. V průvodu šly zároveň různé
hornické spolky, protože současně probíhaly hornické oslavy. Průvod šel
z náměstí k hornickému muzeu a vedl jej Dechový orchestr mladých
z Tachova. Před hornickým muzeem každou z Planých představil v krátkém
projevu její starosta. Dále zde byl slavnostně předán putovní pohár vítězům
fotbalové soutěže. Pak se Plaňáci zúčastnili hornických oslav a mohli si
prohlédnout hornické muzeum včetně jeho nově otevírané expozice.
Následovala prohlídka Galerie ve věži s vyhlídkou na Planou, poté prohlídka
kostela sv. Petra a Pavla. Závěr setkání se odehrál na koupališti, kde byla
servírována večeře. Účastníkům hrála skupina Erion a mohli také zhlédnout
zásah plánských hasičů, kteří likvidovali připravený požár.
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Naši plánští hosté byli spokojeni a chtějí v takových setkáních pokračovat.
Bylo dohodnuto, že příští setkání se uskuteční v Plané nad Lužnicí.

Od soboty 23.července do konce srpna vystavoval v Galerii ve věži svá díla
malíř a grafik František Hodonský st. Motivem jeho prací je krajina jižní
Moravy. Výstavu zahájil jeho syn prof. Fr. Hodonský a v hudebním programu
se představila operní zpěvačka Julie Meixnerová.

Od jara probíhaly rozsáhlé úpravy dvora radnice. Po jejich ukončení zde
zůstala členitá plocha a vyvstala otázka, jak s ní naložit. Radnice nakonec
požádala pana Moulise s paní Divišovou, zda by se úpravy dvora neujali.
V krátké době tak vzniklo na poměrně malé ploše krásné dílko – japonská
zahrada, jejímž základem jsou upravené kamenné plochy, solitérní kameny,
dřeviny a tráva. Dvůr byl veřejnosti mimořádně zpřístupněn v sobotu
30.června.
Prohlídka japonské zahrady se také stala součástí programu Anenské pouti.
V pátek 29.července se vydalo procesí do kostela Sv. Anny, kde se konala
slavnostní mše. V sobotu pokračoval program Anenskými trhy na náměstí,
výstavou obrazů v Galerii ve věži a výstavou bonsají a suiseki ve vestibulu
radnice. Na prostranství před obchodním domem vystoupila historická skupina
Milvus společně s Tachovskými rytíři a žonglérem. Po celý den byly v provozu
lunaparky na prostranství za školou. Večer pokračovala zábava na koupališti,
kde až do půlnoci vyhrávala k poslechu i tanci skupina Relaxis. Dále zde ještě
jednou vystoupili Tachovští rytíři s ohňovou show.

Letošní hornická slavnost se nesla v duchu připomenutí již 10 roků činnosti
Hornicko-historického spolku v Plané. Stala se rovněž součástí programu
setkání Planých. Zároveň byla příležitostí pro setkání hornických spolků
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českých a německých. V jejím průběhu byla slavnostně otevřena přístavba
provozní budovy hornického muzea. Jsou v ní vystaveny nejrůznější předměty
připomínající historii hornického povolání a je zde umístěna samostatná část,
která připomíná dějiny města Planá.
Při slavnosti předvedli příbramští horníci svěcení pivního tupláku, vystoupily
tachovské mažoretky. K jejich vystoupení i ke slavnostnímu pochodu hrál
Dechový soubor mladých z Tachova, k tanci a poslechu vyhrávala hornická
kapela Nýřaňanka. Při slunečném počasí se dobře bavili jak dospělí, tak i děti,
které si mohly vyzkoušet rýžování zlata.

V sobotu 10.září se v Pavlovicích konal druhý ročník Nejen folkového
festivalu. Konal se tam ve známém Bufetu za řekou a navštívilo ho zhruba 8
kapel. Přijely formace až z Prahy. Festival byl provázen skvělou atmosférou,
přestože byl předčasně ukončen pořádným lijákem.

Divadelní představení Princezna z kladrubského mlýna přilákalo v sobotu
29.října do kina zhruba šedesátku diváků. Převážná většina z nich byly děti. Ty
se při pohádce, kterou sehráli ochotníci z Kladrub, skvěle bavily.

V říjnu si byli prohlédnout interiéry plánské nemocnice architekt a lidé
z produkční společnosti. V opuštěných prostorách uzavřeného zdravotnického
zařízení by se mělo v červnu příštího roku natáčet další pokračování slavné
filmové série o Jamesi Bondovi. Tvůrci bondovky prozradili, že film se bude
jmenovat Casino Royale a hlavním představitelem už nebude Pierce Brosnan.
V prosinci přijeli do areálu nemocnice osvětlovači a technici štábu. Natáčet by
se mělo dva dny. Budou využity operační sály pro scénu, kdy bude „agent 007“
operován.
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Nový pomník ze dvou dvacetitunových žulových bloků, který bude připomínkou
šedesátého výročí ukončení 2.světové války, začal vyrůstat od pondělního
večera 28.listopadu na plánském hřbitově. Dokončen by měl být v květnu
příštího roku.

Planá zapůjčila ze svých sbírek, darovaných výtvarných děl, dvanáct prací
loketské radnici. Výstava byla zahájena 4.prosince a potrvá do ledna příštího
roku.

Plánská hudební skupina Erion se v předvánočních dnech vyhoupla do čela
prestižní hitparády Česká dvanáctka, kterou vysílá Český rozhlas 1 –
Radiožurnál. Skupina Erion se v této celostátní hitparádě držela po osm týdnů
se svým pilotním singlem Zasněžený moře. Na první místo se dostala z šesté
pozice v polovině prosince.

Silvestr na plánském náměstí se stal již tradicí. Letos se konal již posedmé. I
o tomto Silvestru se na náměstí sešlo mnoho občanů. Hudba byla tentokrát
reprodukovaná. Zajistila ji hudební skupina Erion, která poskytla jak
aparaturu, tak nahrávky. Moderování se ujal Jiří Fejt. Vrcholem oslav byl
toužebně očekávaný ohňostroj, po kterém následoval novoroční přípitek. Po
pětačtyřiceti lahvích sektu se jen zaprášilo.

SPORT
Léta se v Plané volalo po vyřešení nedostatku tělocvičen. Jsou jen dvě a to na
základních školách. Ani jedna z nich neodpovídá požadavkům na oficiální
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rozměry hřišť pro míčové hry. Bylo tedy rozhodnuto postavit nafukovací halu
za valskou školou. V září stavba započala a v lednu byla dokončena.
Rozměry vnitřního prostoru jsou 44 x 16,5 m. Hřiště je nalajnováno na 2
volejbalové kurty, 1 tenisový kurt, hřiště na košíkovou, minifotbal, házenou a
florbal.
Celkové náklady na halu činily 3,6 mil. Kč. Z toho bylo vynaloženo na stavební
práce 580 tisíc Kč, na položení asfaltu 320 tis. Kč, na položení umělého
povrchu 610 tis.Kč, na zařízení pro vytápění, osvětlení a další elektrická
zařízení 156 tis.Kč. Vlastní hala stála 1,98 mil. Kč. Za její využívání se bude
platit 200 Kč za hodinu. Pro mimoplánské bude poplatek vyšší.

V sobotu 16.dubna se v Týně nad Vltavou konala Xterra Tour 2005. Startu se
zúčastnilo 63 závodníků. Mezi účastníky byl i plánský duatlonista Petr Kasl,
který tento závod dosud nikdy nejel, jelikož se jezdí na horských kolech.
Jeho první závod se mu však velmi vydařil. Běžeckou trať dlouhou 3,5 km
proběhl jako první. Na horském kole ho potkala smůla – spadl mu řetěz. Přesto
po 20 km jízdy byl na skvělém 2.místě. Závěrečný běh 3,5 km plynule zvládnul
a skončil celkově jako druhý.

Velké množství lidí si našlo cestu na 33.ročník Plánské padesátky, která se
konala v sobotu 23.dubna a odstartovala z centra Plané. Akce se zúčastnilo na
1500 zájemců o pěší i cyklistickou turistiku. Do cíle dorazili všichni a bez újmy
na zdraví.

V neděli 22.května se konal již 6.ročník Běhu Terryho Foxe. Za pěkného
počasí se na startu sešlo na 90 účastníků a na konto léčby zhoubných
onemocnění bylo vybráno 2047 Kč. V doprovodném programu se před
početnými diváky pochlubili svými výkony členové oddílu AIKIDO a dívky
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sportovní gymnastiky ASPV. Příjemným doplňkem sportovní části bylo
vystoupení Plánského dixielandu.

V sobotu 30.dubna se v Dobřanech konalo Mistrovství ČR v duatlonu.
Šampionátu se zúčastnil i Petr Kasl. Závod mu však pro dechové potíže nevyšel
a Petr skončil celkově až na 7.místě. Útěchou mu bylo, že ve své kategorii do
23 let skončil na 2.místě a nominoval se na Mistrovství Evropy do Maďarska.
V kategorii družstev tým ve složení Fekl, Kubíček a Kasl skončil na 1.místě a
v této kategorii se stali i Mistry ČR.
V neděli 15.května se v maďarském Debrecínu konalo Mistrovství Evropy
v duatlonu. Na závod odjížděl Petr nachlazený, jelikož týden před ME
nastoupil v závodě, kde se brodil v řece s vodou jen 12 ˚C teplou. Zde skončil
celkově pátý a v kategorii M2 jako první. V Debrecínu dostal večer teplotu
druhý den musel v průběhu závodu vzdát. Stalo se tak poprvé v jeho šestileté
sportovní kariéře.

V sobotu 11.června vytvořil plánský občan pan Dalibor Bartoš v městě rekordů
Pelhřimově český rekord v disciplině „hodinovka na laně speleologickým
způsobem“. Dokázal překonat převýšení 210 m a to opakovaným zdoláváním
15metrového úseku na věži kostela Sv. Bartoloměje v Pelhřimově (14 výstupů,
13 sestupů) v čase jedné hodiny.

V úterý 14.června se někteří žáci 2.-7.ročníku ZŠ náměstí zúčastnili již
tradičních atletických závodů v německém Griesbachu. Ve velké konkurenci 5
škol získali plánští atleti celkem 20 medailí, z toho 8 zlatých.

Plánský mládežnický fotbal se představil na Pyrenejském poloostrově,
konkrétně od 8. do 15.července při velkém mezinárodním turnaji Copa
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Catalunya 2005. V silné konkurenci týmů z několika evropských zemí obsadila
plánská fotbalová přípravka 4.místo.

Uživatelé internetu se zájmem o turistiku mohou od srpna využívat nový
turistický portál Plzeňského kraje. Naleznou zde komplexní informace týkající
se cestovního ruchu v Plzeňském kraji – různá specifická nej, ubytování,
interaktivní mapy, přehled památek a řadu dalších užitečných informací.

Vedení města uzavřelo smlouvu s FC Trstenice, na jejímž základě mohou
fotbalistky FC Trstenice využívat k mistrovským zápasům 2.ligy i k tréninkům
travnaté hřiště na stadionu v Revoluční ulici. Již v neděli 28.8. proběhlo
přátelské utkání s prvoligovým družstvem Viktoria Plzeň.

1.září otevřel sportovní oddíl AIKIDO DOJO Planá pro zájemce o cvičení nové
sportovní zařízení v části areálu mateřské školy ve Smetanově ulici. Vedoucím
oddílu je Mgr. Stanislav Kvasnička. Své zázemí zde našel také oddíl Kickbox
pod vedením trenéra Josefa Taranta.

Ke dni 20.září byl ukončen 2.ročník Plánského desetiboje. Slavnostní
vyhodnocení letošního ročníku a předání věcných cen proběhlo v úterý 4.října
v plánském kině.
Celkem se přihlásilo do soutěže 242 účastníků. Na závěr soutěže bylo
odměněno celkem 62 účastníků. Z toho 11 získalo cenu útěchy. Absolutní
vítězkou se stala Jana Vašíčková, vítěznou rodinou se stala z pěti
zúčastněných rodin rodina Trojanova. Vítězové jednotlivých kategorií:
dívky 11-12 let Etel Kolaříková, chlapci 11-12 Jaroslav Lejsek
dívky 13-14 Barbora Šandová, chlapci 13-14 Jan Volný
dívky 15-16 Jana Vašíčková, chlapci 15-16 Jan Ludvík
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dívky 17-19 Lenka Košková
ženy 20-35 Kateřina Fouňová, muži 20-35 Tomáš Wurm
ženy 36-49 Ivana Kudrová, muži 36 – 49 Vlastimil Böhm

V neděli 2.října skončil závodem v Násedlovicích na Moravě letošní seriál
Mistrovství ČR závodů automobilů do vrchu. Konalo se celkem 5 dvojzávodů.
Ve třídě závodních speciálů startoval letos poprvé i plánský jezdec Petr
Bělohlávek se svým dvoulitrovým VW Golf I2.0.
Na prvním dvojzávodě v Násedlovicích získal dvě druhá místa. V Batrušově to
bylo jedno páté místo a další závod vypustil. Začátkem července se jelo na
známé trati Ecce Homo ve Šternberku a byla z toho dvě třetí místa. Koncem
července v Slavkově u Brna Petr zajel jako první a ve druhém závodě druhý.
Poslední závody se konaly opět v Násedlovicích u Kyjova na Moravě. V sobotu
1.října dojel jako první a přestože ho druhý den technika zradila a závod
nedojel, nikdo už nemohl ohrozit jeho celkové prvenství. Dne 19.listopadu byl
přítomen na slavnostním vyhlášení mistrů a do Plané si přivezl titul Mistra ČR
ze třídy závoďáků do dvou litrů.

Družstvo žáků SKPP Zelené údolí Planá ve složení R.Bušina, J.Vaculík, J.Kubek,
F. Větrovský a M.Jelínek se po výborných výsledcích v dlouhodobé krajské
soutěži v Plzeňském kraji zúčastnilo Mistrovství ČR v nohejbalu družstev ve
Žďáru nad Sázavou. Tam si vedl tým velmi dobře a po finálním boji v neděli
2.října obsadil třetí místo.

Z dosavadních jedenadvaceti ročníků Vánočního turnaje ve stolním tenisu pro
neregistrované hráče, které se konaly v Plané, jich osmnáct vyhrál Jiří Vrzala,
bratr současného starosty města. Každoročně přijíždí pro vítězství
z Příbrami. Ani tentokrát nenašel na Štěpána během turnaje přemožitele.
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BEZPEČNOST
V rámci zvýšení bezpečnosti byl nový strážník městské policie p. Jiří Buzek
vybaven mobilním telefonem, který je současně digitálním fotoaparátem. Dále
se předpokládá, že budou ve městě rozmístěny kamery. V první fázi se bude
jednat o dvě kamery – jedna by měla sledovat náměstí a ulici Dukelských
hrdinů, druhá Revoluční ulici a prostor kolem městského stadionu.
Naše město opětovně usiluje o to, aby bylo zařazeno do akce „bezpečná ulice“
vyhlášené Ministerstvem vnitra ČR.

Trapézované pozinkované plechy z volně přístupného areálu soukromé firmy
byly odcizeny ve středu 12.ledna. Pachatelé sebrali celkem jedenadvacet kusů
v hodnotě deseti tisíc korun. Bezprostředně po činu byli policisty zadrženi
dva muži z Tachova ve věku 21 let. Odcizené plechy mladíci vydali zpět firmě.

Začátkem roku uhynulo ve městě za podezřelých okolností osmnáct psů.
Začalo se mluvit o neznámém traviči. Plánská radnice se obrátila na občany se
žádostí o spolupráci. Podle plánského veterináře Františka Kryse o otravu jít
může, ale nemusí. Jednou z možností úhynů psů může být virový zánět jater.
V únoru však uhynul další pes, v jehož zvratcích se našly růžové granule.
Zřejmě šlo o jed na krysy.

V sobotu 12.února plánští dobrovolní hasiči společně s tachovskými několik
hodin odčerpávali vodu, která po oblevě zaplavila dům a čerpací stanici
v Zadním Chodově. Za pomoci Správy a údržby silnic se hasičům podařilo
příval vody zastavit zátarasy a hrázemi.
Dešťové a sněhové přeháňky z víkendu se podepsaly na zásazích hasičů na
začátku týdne. V pondělí 14.února tachovští hasiči odčerpávali vodu ze
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zatopených prostor v budově plánské nemocnice. Podobně tomu bylo i
v pondělí 28.února, kdy hasičský sbor Českých drah musel zasahovat v plánské
železniční stanici, kde odčerpával vodu ze sklepa.

Horko muselo být plánským hasičům, kteří společně s hasiči z Tachova a
Černošína ve čtvrtek 3.března brzy ráno zasahovali u Svahů. Stoh slámy zde
vzplál po pravděpodobně úmyslném zapálení. Škoda se vyšplhala na 150 tisíc
korun.

Skvělý úlovek se podařil v pondělí 23.března v odpoledních hodinách celníkům
v Plané. Při namátkové kontrole zajistili asi devatenáct set kartonů, tedy
zhruba 370 tisíc kusů nekolkovaných cigaret. O převoz nekolkovaných cigaret
se pokoušel 32letý muž ze Slovenska. Daňový únik byl vyčíslen zhruba na 570
tisíc korun.

K nehodě cyklisty došlo na Velikonoční pondělí 28.března poblíž Michalových
Hor. 41letý cyklista z Plané jel od Výškova na Michalovy Hory a v prudkém
klesání se prý zalekl protijedoucího auta, strhl řízení, vyjel mimo vozovku a
narazil do sloupu. Utrpěl lehké zranění, škoda dosáhla jednoho tisíce korun,
ale u cyklisty bylo naměřeno 1,7 promile alkoholu. Inu, někdo vidí bílé myšky,
jiný zase škodovky.

V posledním březnovém týdnu třikrát zasahovali členové hasičského sboru
Českých drah na železnici u Pavlovic. Po tři dny odstraňovali překážky na trati.

Neznámý vandal způsobil v dubnu škodu za 20 tisíc korun. Odcizil totiž
měděné okapové svody z kostela na Svaté Anně. A nejedná se o první případ.

26
Už dvakrát zloději ukradli měděné svody u farního kostela i u kostela sv.
Petra a Pavla. Ukradené měděné svody byly nahrazeny svody z plastu.

27.dubna ve středu jel ve večerních hodinách 43letý řidič s vozem Ford
Mondeo po ulici Zahradní, když mu nečekaně vstoupil do jízdní dráhy 50letý
chodec. Střetu nemohlo být již žádným způsobem zabráněno. Chodec utrpěl
zlomeniny obou lýtkových kostí a byl převezen do nemocnice ve Stodu. Řidič
alkohol nepožil, způsobená škoda činila 40 tisíc.

K pracovnímu úrazu došlo v neděli 8.května dopoledne při provádění údržby na
třídicí lince dřevní kulatiny v podniku na zpracování dřeva. Při zkušebním
spuštění udeřil vyrážeč stroje z boku do hlavy 31letého pracovníka údržby,
který zde utahoval šrouby. Vyrážeč mu způsobil těžké zranění, se kterým byl
odvezen do Fakultní nemocnice v Plzni.

O týden později, v neděli 15.května, vyjížděli tachovští profesionálové
společně s plánskými dobrovolnými hasiči k úmyslně založenému požáru staré
slámy v Otíně. Možná ale, že se jednalo o nový způsob jarního úklidu.

Od 16. do 26.května odcizil neznámý pachatel celkem šedesátku sněhových
zábran, které byly umístěny podél železniční trati Planá-Tachov. Českým
drahám tak vznikla škoda ve výši 12 tisíc korun. Tak tomu se říká příprava na
zimu s předstihem.

Ve středu 1.června se plánští dobrovolní hasiči zahřáli. Na železničním náspu
poblíž trati u Pavlovic vzplála tráva. Požár, způsobený pravděpodobně
nedopalkem cigarety, likvidovali hasiči Českých drah, profesionálové
z Tachova a dobrovolní hasiči z Plané.
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V Plané tímto dnem (1.6.) ukončil jediný městský strážník pracovní poměr,
který měl sjednaný na dobu jednoho roku. Lhůta nyní uplynula a město tedy
bude hledat nového strážníka. Ochrana veřejného pořádku tak zůstane na
nějaký čas pouze na obvodním oddělení Policie České republiky v Plané.

Sobotní (11.6.) Motopárty na letišti Kříženec málem skončila tragédií. Do lidí
totiž po skončení programu vjel s vozidlem osmadvacetiletý podnapilý muž
z Plané – Miroslav Pýcha. Naměřili mu 1,35 promile alkoholu. Bilance této
motopárty: infarkt muže, který pak skončil v nemocnici, jeden muž se vlivem
alkoholu dostal do bezvědomí. Celkem šest osob bylo zraněno poté, co do davu
vjelo vozidlo řízené podnapilým mužem; několik dalších účastníků bylo zraněno
lehce; zničený stánek s občerstvením. Stánkář František Matoušek málem
přišel o svoji 23letou dceru a 40letou manželku a ještě mu lidé ukradli peníze
v hodnotě téměř deseti tisíc korun. Při neštěstí zasahovaly dva vrtulníky a
několik sanitek.

V pondělí 13.6. v šest hodin ráno měla smrtelnou nehodu 53letá cyklistka
jedoucí na kole po cyklostezce od Plané do Chodové Plané. Z dosud nezjištěné
příčiny vyjela na travnatý pás, kde z kola spadla. I přes poskytnutou lékařskou
pomoc zemřela na místě. Cizí zavinění bylo vyloučeno.

Vážné zranění utrpěl v neděli 19.6. večer ve firmě v Tachovské ulici v Plané
třicetiletý muž. U rozmetacího stroje se mu zabodla do krku patnácticentimetrová tříska. Přivolaní záchranáři převezli zraněného vrtulníkem do Fakultní
nemocnice v Plzni.
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Těžké zranění utrpěl v sobotu 2.7. místní 36letý muž. Při drobných opravách
domu spadl ze čtyři metry vysokého lešení. Utrpěl otevřenou zlomeninu pravé
nohy a zlomeniny levé nohy. Muž byl převezen do FN v Plzni.

V neděli 17.7. v nočních hodinách neznámý pachatel zapálil tři plastové
kontejnery u ZŠ Na Valech. Požárem byla poškozena fasáda školy. Na druhý
den navíc pachatel zapálil ještě dva plastové koše v ulici Havlíčkova. Celková
škoda byla nakonec 110 tisíc korun.

Ve čtvrtek 4.8. v dopoledních hodinách se srazilo osobní auto se srnou. 42letý
řidič nedokázal srážce zabránit. Srnu z místa odvezli plánští myslivci. Znalci
vyčíslili škodu na 51 tisíc korun.

Při pokusu zaparkovat do řady stojících vozidel na náměstí si 58letý řidič se
svým vozem Fiat Brava procvičil několik kulečníkových šťouchů. Špatně odhadl
vzdálenost a narazil přední částí do zaparkovaného automobil Volkswagen
Golf. Dechová zkouška prokázala přítomnost alkoholu. Naměřená hodnota
činila 2 promile. Trénovat kulečník na parkovišti s autem místo s tágem se
určitě nevyplácí – jeden šťouch, dva sťuky a škoda dvakrát pět set korun.

Obvodní oddělení Policie ČR v Plané se v průběhu měsíce odstěhovalo ze
Zámecké ulice. Od středy 9.listopadu nyní úřaduje v Tachovské ulici (za
křižovatkou směrem na Tachov, v areálu bývalého autoparku).

Truhlárnu v Plzeňské ulici si vybral jako svůj terč o víkendu 19.-20.listopadu
neznámý zloděj. Vášnivý domácí kutil si z vypáčených skříněk odnesl různé
elektrické nářadí zhruba za 124 tisíc korun.
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Škodu za 40 tisíc korun způsobil 24letý mladík z Chodové Plané. V úterý
27.prosince se, posilněný alkoholem, v plánské čerpací stanici pustil do
rozbíjení šesti výdejních stojanů, pak do vstupních dveří a zakončil to
skleněnou výplní stěny objektu. Že by ho tak rozčílila cena benzinu?

OBCHOD, SLUŽBY

Zastupitelstvo města Planá schválilo na svém jednání dne 15.12.2004 vyhlášku
o poplatku za komunální odpad. Podlé této vyhlášky se zvýšila cena za likvidaci
odpadků velmi výrazně – až o 24,24 %. Na tomto navýšení se podílely celkem
tři skutečnosti:
1. poplatek SFŽP za uložení jedné tuny odpadu se na základě zákona zvýšil
ze 200 na 300 Kč.
2. od 1.5.2004 se změnila sazba DPH z 5 % na 19 %.
3. došlo k poklesu celkového ročního počtu vyvážených nádob.
Výše poplatku: objem, vývoz 1x týdně, lx za 2 týdny, kombinovaný vývoz
60 l
starý typ

700

960

110 l

2150

1230

1680

120 l

1960

1120

1530

240 l

3520

2010

2750

1100 l

14340

8170

11180

Doplňková služba k jednotlivým sazbám za likvidaci zbytkového komunálního
odpadu – jednorázový pytel s potiskem „Odpad města Planá“ za 30 Kč/kus.
Pytle je možné zakoupit na MěÚ Planá.
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Od 1.1.2005 nabízí nově své služby firma Europlane, s.r.o., která má své sídlo
v Nádražní ulici (v areálu Agroservisu č. 854). Jedná se o vedení účetnictví,
vedení daňové evidence, zpracování mezd, daňová přiznání a podobně.

Firma D+D Milana Doubka se zabývá čištěním peří, šitím prošívaných dek,
peřin a polštářů. Na rok 2005 uvedla následující ceny – prošívaná deka za 850
Kč, peřina za 790 Kč a polštář za 219 Kč. A to vše i s kvalitní sypkovinou, šitím
a čištěním peří.

Díky spolupráci firem Malířství, lakýrnictví Jiřího Horáka a Sklenářství
Josefa Matějovského mohou plánští občané využít nových služeb – renovace
starých bytových dveří.

Nově byla také otevřena Večerka paní Viličkové. Svůj sortiment základních
potravin a nápoje nabízí denně od 14 do 20 hodin v rodinném domku na pěší
zóně pod restaurací Mes Amis.

Na téma drobné služby můžeme pokračovat i nadále. Tak jako každoročně,
tak i letos se žáci a zaměstnanci SOU Planá postarali o prodejní Velikonoční
výstavu, která proběhla od 21.3. do 23.3. v přízemních prostorách plánské
radnice. Byly zde nabízeny tradiční velikonoční výrobky, které potěší nejen
oko, ale i žaludek.
Další akce SOU se konala o měsíc později a to 22. až 24.dubna. Jednalo se o
burzu knih, kde zájemci mohli své knihy nabídnout k prodeji, nebo si naopak
knihy koupit. V prodeji byly i nové knihy z knihkupectví Mariánské Lázně.

O tom, že prostory za obchodním domem neslouží jenom kuřákům ještě školou
povinným, ale i těm starším, svědčí nově otevřený Street bar rock club v ulici
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Na Valech č. 118. Odpolední otvírací doba budiž snad zárukou, že si tam
nervózní žáci spěchající za vzděláním neodskočí na panáčka.

Od 1.dubna se v nově otevřeném Second handu na náměstí č. 11 (vedle
bylinkářství) prodává módní textil z Anglie. Prodává se dětský, dámský,
pánský textil, též nadměrné velikosti.
A zatím co ženy budou vybírat a přebírat, mohou své muže či dítka zanechat
hned vedle v nově otevřeném kadeřnictví Jany Svěchotové. Páni a děti bez
objednání, dámy příležitostně po dohodě.

Ve středu 20.dubna rada města na 23.jednání schválila výši vstupného na
plánské koupaliště v této výši – dospělí zaplatí 25 Kč, děti, studenti a důchodci
15 Kč.
Městské tržiště se přemístí z prostor u křižovatky vedle Trioly na náměstí
Svobody k morovému sloupu. V souvislosti s tímto rozhodnutím byl přijat nový
tržní řád Města Planá.

Při plánované drobné opravě dětského brouzdaliště byla shledána další
poškození a tak došlo na opravu většího rozsahu. Byla vybudována celá nová
betonová vana brouzdaliště. Kolem vany byl položen obrubník a současně
vybetonován chodníček. Zrekonstruovány byly přístupové schody. Voda do
brouzdaliště je přiváděna přes filtry úpravny vody na koupališti. Okolí
brouzdaliště bylo příslušně upraveno. Rekonstrukce byla dokončena začátkem
června, tedy před koupací sezónou. Práce provedla firma VONEX Planá za 560
tis.Kč.
Současně s rekonstrukcí brouzdaliště byl zajištěn přívod vody ke kurtům na
plážový volejbal. Práci provedla firma Vodoservis, s.r.o. Planá.
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Od července 2005 pracuje na nové adrese Kosmetické a nehtové studio Jana
Císařová. Studio se nachází na náměstí v prvním poschodí domu s lékárnou Pod
věží. Pro zákazníky je připravena i nová služba – pedikúra.

V témže měsíci byla na Karlíně v areálu firmy Igro otevřena sběrna kovošrotu.
A jaké jsou maximální výkupní ceny? Železo za 2,10 Kč, měď za 72 Kč a hliník
za 38 Kč za kilogram.

V září byli zahrádkáři a další zájemci o moštování informováni o tom, že
v letošním roce 2005 se z důvodu neúrody ovoce nebude moštovat. Moštárna
bude v provozu opět v roce 2006.

V září zahájila svoji činnost restaurace na náměstí Svobody v domě čp. 41.
Vedle příjemného posezení nabízí různé dobroty s hlavním zaměřením na rybí
speciality.

Podzim se přehoupl a opět tu máme zimu. A s ní jiné starosti, třeba i ty
nákupní. Do popředí se dostává zájem o dárky, stromky a ryby. Drobné ručně
dělané dárky nabídly na prodejní vánoční výstavě p. Zimáčková a p. Kubíčková.
Výstava se uskutečnila v době od 5.prosince do 11.prosince v domě pana
Štrunce na náměstí.
Pro vánoční stromky jsme si mohli dojít k panu Mošnovi na ul. Dukelských
hrdinů. Ten vedle stromků – stříbrných smrků, borovic, jedlí a stromků
v květináčích nabízel i kapry za 60 Kč za kilogram.
Další prodejna stromků se nacházela jen o pár desítek metrů dál v téže ulici.
Paní Chvojková v prodejně Bumerang nabízela navíc neopadavé smrky omorika.
Kapři se dali koupit od 17.prosince na plánských sádkách. Ve dnech 21.12. až
23.12. byl též prodej kaprů na náměstí v domě č. 52 vedle obchodního domu.
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Pro některé občany to však byl nákup značně rizikový, protože byl spojen
s možností občerstvení voňavoučkým, ale zrádným svařáčkem.

POČASÍ
Vzhledem k dlouhodobé vážné nemoci pana učitele Jaroslava Nováka, který po
dlouhá léta zpracovával a zaznamenával průběh počasí na Plánsku a poté jej
předával kronikáři, nebyla pro chybějící podklady tato kolonka zapsána.

ZAJÍMAVOSTI

Po několika letech se v Plané konala veřejná Tříkrálová sbírka. Posláním této
sbírky je pomoc lidem v nouzi. V Plané ji letos organizovala Oblastní charita
Mariánské Lázně. Skupina mladých lidí celkem vybrala 11.539,50 Kč. Byla
nejúspěšnější ze třinácti skupin, které dohromady vybraly 91.322 Kč. Část
letošní sbírky je určena i na charitativní projekty v asijských státech
postižených zemětřesením a následnou vlnou tsunami.

Opravený kostel sv. Petra a Pavla neslouží jenom jako příležitostná galerie, ale
každoročně se zde konají např. koncerty významných umělců – hrál zde
houslista J. Svěcený, klavírista E. Spáčil, irská violoncellistka L.Peterson,
švýcarský flétnista K.Zehnder. Představili se zde také sólisté opery
Národního divadla v Praze a Velkého divadla v Plzni. Pravidelně zde také
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vystupují učitelé a žáci Základní umělecké školy v Plané na pravidelných
vánočních a velikonočních koncertech.
Od roku 2000 bylo v tomto kostele uspořádáno 30 koncertů, 3 výstavy a
jedna svatba. Kostel je rovněž otevřen každý rok na Den evropského
kulturního dědictví.

V Plané se od roku 2000 konalo pět ročníků Běhu Terryho Foxe za účasti 774
občanů a na konto výzkumu rakovinných onemocnění bylo odesláno celkem
37.491 Kč. Organizační tým BTF Města Planá obdržel závěrem minulého roku
od kanadského velvyslanectví a České obce sokolské poděkování za přípravu,
průběh, obsah doprovodného programu a celkový výsledek loňského roku.

Již 6.března (v neděli) přiletěl čáp na hnízdo na bývalé mincovně – dům č. 26.
Asi byl dost překvapen, že je všude ještě sníh a led a možnost stravování
tudíž v nedohlednu. Bez možnosti najít si potravu by asi nezůstal naživu
dlouho. Naštěstí jej lidé nenechali na holičkách a rozhodli se mu pomoci. Pan
Bobál z tachovské stanice pro záchranu handicapovaných živočichů mu za
pomoci tachovských hasičů dopravil do hnízda kuřecí a rybí maso.

Na plánskou radnici přišel plánský občan p. Jakub Svoboda s myšlenkou
uspořádat benefiční koncert pro obyvatele zemí kolem Indického oceánu. Po
Vánocích zde došlo k ničivému zemětřesení doprovázenému vlnou tsunami.
Koncert se uskutečnil v neděli 6.března. Vystoupil na něm Plánský dixieland
pod vedením pana Bedřicha Smrčky a také Junior Dixieland Mariánské Lázně,
v jehož řadách hrají i plánské děti. Celkem bylo vybráno 6.050 Kč.

V pátek 8. a neděli 10.dubna se uskutečnil, tak jako každoročně, mobilní sběr
odpadů na území města Planá. Celkem bylo při této akci sebráno 15 ks lednic a
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mrazáků (600 kg), 1356 kg televizorů a monitorů PC, 133 kg ostatního
elektronického odpadu, 250 l motorových a převodových olejů, 410 kg nádob
od olejů a barev, 650 kg Pb akumulátorů, 3,29 tun pneumatik a 9 kontejnerů
velkoobjemového odpadu (18,54 tun).
V loňském roce bylo z rozpočtu města v oblasti odpadového hospodářství
vydáno na mobilní sběr (2x ročně) nebezpečných odpadů cca 96 tisíc Kč,
velkoobjemových odpadů cca 35 tisíc, na provoz sběrného dvora 285 tisíc Kč.
Celkové náklady na odpadové hospodářství byly cca 2,1 mil. Kč. Město Planá
patří mezi významné původce odpadů s více než tisíci tunami odpadů za rok.

V sobotu 16.července oslavil Hornicko-historický spolek 10 let svého trvání.
Za těchto deset let odvedli členové spolku obrovský kus práce na vybudování
muzea, na jeho údržbě, rozvoji a průvodcovské službě. Zorganizovali 8
hornických slavností a účastnili se celé řady hornických akcí doma i
v sousedním Německu. Poslední velkou akcí byla přístavba nového výstavního
sálu. Dodavatelská cena této stavby je cca 1 mil. korun. HHS za výstavbu
nového výstavního objektu a jeho expozici obdržel Cenu českého Permona
v kategorii Největší počin roku.

Plánský dixieland vedený Bedřichem Smrčkou má za sebou devět let trvání.
Vznikl jako dětská kapela. Hudebníkům bylo v průměru čtrnáct let. Za tu dobu
dosáhli řady úspěchů. Byli hrát ve Velké Británii, v roce 1999 v ČR vyhráli
první místo na celostátním jazzovém festivalu. V rámci jednoho festivalu si
zahráli také v pražské Lucerně. První trumpetista vyhrál letos celostátní
soutěž konzervatoristů a chystá se do Japonska. A jaká je sestava? Roman
Nováček bicí, Vlastimil Dedek basa, David Štraub banjo, Jakub Ševčík a
Miroslav Smrčka trubky, Sláva Hora klarinet a saxofon, Jakub Svoboda
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trombon, Michaela Klepáčková zpěv. V současné době působí kapela pod
hlavičkou Domu dětí a mládeže v Plané.

Státnímu okresnímu archivu v Plané se podařilo získat zásadní archiválii
k dějinám města Planá. Jedná se o dokument z první poloviny sedmnáctého
století, který zásadním způsobem doplní archivní fond „Archiv města Planá“
čítající v současné době padesát běžných metrů písemností.

Od ledna 2005 existuje v Plané nová firma. Lesní společnost Přimda, a.s.
vznikla spojením Lesní společnosti Planá s Lesní společností Přimda.
Společnost s tržbami 400 milionů korun a 300 lidmi bude mít po zapsání do
obchodního rejstříku sídlo v Plané.

Pomník věnovaný obětem druhé světové války vyrostl na plánském hřbitově.
Na výstavbu monumentu získalo město dotaci od ministerstva obrany. To
poskytlo částku 820 tisíc korun. Město přispělo částkou 200 tisíc korun.
Kostru pomníku tvoří dva bloky, každý o váze dvaceti tun. Do vnitřních
prostor mezi bloky vede úzké schodiště, kterým lze sestupovat k desce
s válečnými reliéfy. Slavnostní otevření je plánováno na květen příštího roku u
příležitosti výročí konce druhé světové války.

Vyučený kuchař Václav Pešek z Plané vytvořil unikátní dílo. Jeho velkým a
životním koníčkem je řezbářství. A tak se rozhodl vyřezat betlém. Po dlouhé
přípravě se pustil do práce. Vyřezával a sestavoval svůj betlém sedm měsíců i
dvanáct hodin denně. Figurky na betlému jsou vyřezány ze stoleté lípy
z Chodové Plané a podstavec je z javoru. Postavy na něm jsou vypracovány
s neuvěřitelnou precizností, nechybí ani prsty na nohou. Autor se také snažil o
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co největší autentičnost dobového oblečení. Své dílo si autor oceňuje na více
než sto tisíc korun.

Rozloučení s letní sezónou uspořádal v sobotu 24.září v pavlovickém lomu
potápěčský oddíl Alpha klub Tachov. Nedílnou součástí setkání byly soutěže.
Ve všech soutěžích nasbírali nejvíce bodů tachovští potápěči. Výborné čtvrté
místo připadlo na děti z plánského dětského domova.

V předposledním prosincovém týdnu se sešli členové sboru dobrovolných
hasičů v restauraci na koupališti při výroční valné hromadě. Zhodnotili
uplynulý rok, nastínili další úkoly a plány a ocenili nejlepší ze svých řad.
V obsáhlé zprávě o činnosti uvedl starosta hasičů Jan Švarcbek výčet aktivit
a souhrn výjezdů. Zásahová jednotka o jednadvaceti členech vyjížděla letos
k 68 událostem (v okrese bylo celkem 718 výjezdů), z toho bylo 29 požárů.
Hasiči odpracovali celkem 2702 hodin, ať už pro zvelebení prostředí nebo při
pořádání různých akcí.

ZÁPIS DO KRONIKY
Zápis do kroniky Města Planá za rok 2005 vypracoval kronikář p. Mgr. Ladislav
Hůla. Pro zpracování zápisu využil zápisy z jednání Zastupitelstva a Rady
města Planá, výroční zprávy a plány práce základních a mateřské školy, články
v Plánském měsíčníku, v Tachovském deníku a v denících a časopisech
s celostátní působností, též informace z televizního a rozhlasového vysílání a
informace získané vlastním sběrem.
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Zápis přepsala na počítači p. Michaela Mertlová, tajemnice Městského úřadu
v Plané.
Zápis má 38 stran – strana 1 až strana 38.
Zápis projednala a schválila Rada města Plané dne 16.9.2011 usnesením číslo
95/3.

Mgr. Martina Němečková
starostka města Planá

