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MĚSTO
Rozpočet (návrh rozpočtu na rok 2004 v tisících Kč)
Daňové příjmy

36.817

Nedaňové příjmy

10.582,3

Kapitálové příjmy

4.430

Dotace

12.620,7

Celkem příjmy

64.450

Neinvestiční výdaje

45.870

Investiční výdaje

18.580

Celkem výdaje

64.450

V lednu město Planá vyhlásilo výběrové řízení na místo strážníka městské policie.
O měsíc později bylo výběrové řízení prodlouženo do 31.března. Důvod byl prostý
– v prvním termínu (do konce ledna) se nikdo nehlásil. V prodlouženém termínu se
přihlásilo celkem sedm uchazečů. Ti byli pozváni k ústnímu pohovoru na pondělí
19.dubna. Z přihlášených uchazečů se na daný termín dostavili už jen čtyři a
z nich vyšel vítězně Jiří Buzek z Plané. Ten pak po absolvování několikatýdenního
kurzu a po úspěšných závěrečných zkouškách nastoupil v červenci plně do funkce.

Dnem 23.ledna došlo ke změně ve složení Zastupitelstva města Planá. Na svůj
mandát rezignoval p.MUDr. Jiří Ryšavý. Členem zastupitelstva se v souladu
s příslušným zákonem stal p.ing. Karel Čermák jako první náhradník kandidátky
ČSSD.
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V souvislosti s novým zákonem o rybníkářství přestal odbor životního prostředí
MěÚ Planá vydávat rybářské lístky. Od 1.dubna se rybářské lístky vydávají na
odboru životního prostředí MěÚ v Tachově.
Podle novely zemědělského zákona se mění způsob evidence samostatně
hospodařících rolníků. Od 1.května vede jejich evidenci živnostenský odbor MěÚ
v Tachově.

Na 15.jednání Zastupitelstva města Planá dne 14.dubna byla schválena první
změna rozpočtu města Planá – rozpočet zůstává vyrovnaný, příjmy i výdaje ve
výši 77,635 mil. Kč. Dále bylo schváleno rozdělení příspěvků, dotací a darů na
sportovní a zájmovou činnost organizací i jednotlivců v celkové výši 570 tis.Kč.
Bylo schváleno podání žádosti o dotaci z Programu regenerace městských
památkových zón na obnovu domu čp. 56 v rámci městského programu regenerace
a finanční podíl města ve výši 1,08 mil. Kč.

V dubnu letošního roku město využilo čtyři pracovníky poskytnuté úřadem práce
k úklidu některých prostor ve městě a kolem něj. Uvedení pracovníci sbírali
odpad na sídlištích Bohušova a Fučíkova, v prostorách pod sídlištěm Fučíkova,
kolem městského rybníka, nad koupalištěm ve směru na Výškov, v rokli nad
nemocnicí a za zahrádkami na průmyslové zóně. Odpadem naplnili více než pět
velkých kontejnerů.

Zastupitelstvo na svém 16.jednání dne 19.května schválilo druhou změnu rozpočtu
města – příjmy i výdaje ve výši 82,5 mil.Kč.

Na 17.jednání zastupitelstva dne 23.června byly schváleny třetí změny rozpočtu
– příjmy i výdaje ve výši 86,3 mil.Kč. Dále bylo rozhodnuto sloučit Mateřskou
školu Havlíčkova a Mateřskou školu Smetanova do jedné příspěvkové organizace
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s názvem Mateřská škola Planá a to ke dni 1.ledna 2005. Obě školky budou
provozovány ve stejném rozsahu jako dosud, ale povede je jedna ředitelka.

Na 18.jednání dne 8.září zastupitelstvo schválilo čtvrtou změnu rozpočtu –
příjmy ve výši 110 mil.Kč + doplněno z fondu rezerv 4,2 mil.Kč, výdaje ve výši
114,2 mil.Kč.

K páté změně rozpočtu došlo na 19.jednání konaném dne 20.října – příjmy ve výši
113,04 mil.Kč, doplněno z fondu rezerv 3,5 mil.Kč, výdaje ve výši 116,54 mil.Kč.

Poslední zasedání Zastupitelstva města Planá konané dne 15.prosince schválilo
šesté změny rozpočtu – příjmy ve výši 111 mil.Kč, výdaje ve výši 111 mil.Kč, dále
změnu závazného ukazatele rozpočtu ZŠ Planá, náměstí Svobody a poskytnutí
bezúročné půjčky ve výši 570 tis.Kč firmě Plánské služby, s.r.o. se splatností do
30.6.2006.

I v tomto roce se prováděly rekonstrukce některých ulic v našem městě.
V jarních měsících byla dokončena rekonstrukce Jateční ulice. Byl zde postaven
nový chodník, posunuta trasa osvětlení, položen nový povrch vozovky.
Rekonstrukce byla provedena v délce 440 m za cenu 3,1 mil.Kč. Práce provedla
firma STRABAG, která byla vybrána ve výběrovém řízení.
V prosinci byla dokončena rekonstrukce ulice Masné. I pro tuto akci byla vybrána
firma STRABAG. Po úpravě podloží byla položena dlažba ze žulových kostek.
Povrch byl vyspádován, dešťové svody připojeny do kanalizace a domy odizolovány
proti vlhkosti. Cena akce byla necelých 920 tis.Kč.
Plánovaná rekonstrukce ulice Úzké vedoucí z náměstí kolem obchodu Elektro
Štrunc k ulici Tylově byla odložena na jaro příštího roku. Překážkou bylo nejen
lešení u jednoho z domů, ale i nepříznivé počasí.
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Rovněž nebyla dokončena rekonstrukce Wolkerovy ulice. Díky administrativním
průtahům bylo provedeno pouze 50 % prací a dokončena bude až v příštím roce.

První eurovolby, kterými prošel okres Tachov 11. a 12.června, ukázaly na značný
nezájem občanů v tomto regionu o evropskou politiku. V Tachově přišlo volit 2206
občanů, což je 21,71 % účast. Obdobná situace byla ve Stříbře, kde se voleb
zúčastnilo 25,22 % občanů (1547). Z řady nevybočili ani plánští. Ze 4350 voličů
jich k volebním urnám přišlo 1002, tedy 23 %. Z 999 odevzdaných obálek bylo
platných 997.
Kolik hlasů získaly kandidující subjekty od občanů regionu: nejvíce hlasů 2814
(31,58%) získala KSČM, druhé místo obsadila ODS s počtem 2443 hlasů (27,42
%), a třetí nejsilnější stranou se stala ČSSD s počtem 823 hlasů (9,23 %).

V pátek 5. a v sobotu 6.listopadu se na Tachovsku uskutečnily volby do
Zastupitelstva Plzeňského kraje. V prvních minutách voleb do krajského
zastupitelstva bylo u plánských uren i za plentami plno. V konečném účtování ale
vyšlo navrch, že k volbám do Plané přišel jen každý čtvrtý občan. Cestu k urnám
si podle předsedů volebních komisí našli především občané ve středním věku a
důchodci. Přestože ve volbách na Tachovsku zvítězili komunisté, v kraji slaví
pravicová ODS, které patří i většina křesel v zastupitelstvu.

ŠKOLSTVÍ

Školství v Plané ve školním roce 2004/2005

Základní školu Planá, Na Valech navštěvovalo v tomto školním roce celkem 374
žáků. Z tohoto počtu prospělo s vyznamenáním 125 žáků, 231 žáků prospělo a 18
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neprospělo. Sníženým stupněm z chování bylo ohodnoceno celkem 30 žáků – 24
žáci druhým stupněm a 6 žáků stupněm třetím. Zameškáno bylo 34 181 hodin,
z toho 689 neomluvených.
Provoz školy zabezpečovalo 30 pracovníků, z toho bylo 23 učitelů a 1
vychovatelka. Věkové složení pedagogického sboru – do 35 let 6, od 35 do 45 let
10, od 45 do 55 let 9, od 55 do důchodu 1, důchodový věk 4.
Během školního roku se žáci zúčastnili několika soutěží a byli poměrně úspěšní.
V matematické soutěži Klokánek obsadili v okresním kole 3.místo, 4.místo získali
v okresním kole Pythagoriády. Olympiády v českém jazyce se zúčastnily dvě
soutěžící. V okresní čtenářské soutěži získali jedno 1.místo, jedno 2.místo a dvě
3.místa. Ve výtvarné soutěži EU očima dětí získali v celostátním kole 2.místo.

Základní školu Planá, náměstí Svobody navštěvovalo celkem 424 žáků. Z tohoto
počtu prospělo s vyznamenáním 183 žáků,232 žáků prospělo a 9 neprospělo.
Sníženým stupněm z chování a to druhým byli ohodnoceni celkem 4 žáci.
Zameškáno bylo 35 231 hodin, z toho 33 neomluvených.
Provoz školy zabezpečovalo 43 pracovníků, z toho bylo 29 učitelů a 2
vychovatelky, Věkové složení pedagogického sboru – do 35 let 9, od 35 do 45 8,
od 45 do 55 let 7, od 55 do důchodu 1, důchodový věk 3.
Také žáci této školy získali během školního roku řadu ocenění: první místa
v okresních kolech olympiády v českém a anglickém jazyce, 3.místo v olympiádě
v Čj v krajském kole, v anglickém jazyce pak 5.místo. Dalším významným
umístěním bylo 1.místo žáků 1.stupně v ČR v Zátopkových štafetách.
Součástí této školy je vedle školní družiny školní jídelna a dům dětí a mládeže.
Školní jídelna v počtu 6 pracovnic vaří pro žáky obou plánských škol v průměru
denně 400 obědů. Dům dětí a mládeže dosud nemá právní subjektivitu
(v Plzeňském kraji jsou pouze dva). 22 kroužků s 274 dětmi vede 19 pracovníků,z
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nichž je jeden interní, 13 placených externistů a 5 dobrovolných. Největší zájem
je o tenis (31 dětí) a o florbal (28 dětí).

V novém školním roce bylo v plánském Středním odborném učilišti otevřeno
tříleté dálkové studium technicko-hospodářské a správní činnosti. Při zahájení
výuky v pátek 10.září se prezentovalo 28 studentů. Své studium by měli ukončit
úspěšným složením maturitní zkoušky. Denní nástavbové studium bude zahájeno
až o rok později. Od září letošního roku se začal vyučovat nový tříletý obor –
čalouník.
V polovině června se v Karlových Varech konala regionální soutěž žáků učebních
oborů zedník a truhlář. V silné konkurenci reprezentantů dalších učilišť obsadili
žáci druhého ročníku z OU Planá pěkné páté místo mezi truhláři a žáci z oboru
zednické práce vybojovali dokonce třetí místo.
Ve čtvrtek 24.června slavnostně převzali žáci SOU-odborného učiliště a
praktické školy v Plané v obřadní síni radnice výuční listy. Studium tříletých
učebních oborů kuchařské práce, šití prádla, pečovatelské práce, malířské a
zednické práce, truhlářské práce a technicko-administrativní pracovník mělo
původně přivést k závěrečným zkouškám 81 žáků. Ne všichni se k nim ale dostali.
Šest žáků nebylo ke zkouškám připuštěno. Spolu s pěticí žáků, která neuspěla při
závěrečné zkoušce, mohou vše v září napravit. Dvanáct učňů absolvovalo zkoušky
s vyznamenáním, z toho pět z nich mělo samé jedničky.

V říjnu 2002 plánský učitel O.Kánský úderem ruky poranil při pracovním
vyučování žáka ZŠ náměstí Svobody J.Rožumbergra. Přišel o zaměstnání a byla na
něj podána žaloba. 7.února 2004 stanul před senátem Okresního soudu
v Tachově. Případ byl odložen na polovinu března. 17.března soudkyně
M.Řezníčková dospěla k názoru, že jednání učitele bylo neúmyslné a věc byla
předána Městskému úřadu v Plané k dořešení v přestupkovém řízení. Verzi
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obhajoby, podle které byl Kánský k jednání vyprovokován chováním chlapce, navíc
v té době potvrdila petice více než stovky žáků. V ní se přimlouvali za setrvání
učitele ve škole. Kánský dostal po incidentu ze školy výpověď a dnes pracuje
v plánském učilišti.

Pětadvacet let existence Mateřské školy ve Smetanově ulici oslavili v pátek
19.března její současní i bývalí zaměstnanci. Setkání se zúčastnili i ti, kteří před
pětadvaceti lety zařízení slavnostně otevírali. Během 25 let se ve škole vystřídaly
2 689 dětí, 4 ředitelky, 23 učitelek, 6 kuchařek, 5 vedoucích jídelny a 27
uklízeček.
Naplněná kapacita 130 dětí se udržela po celých deset let, od té doby počet dětí
střídavě stoupal a klesal. Ve šk. roce 1992-1993 klesl počet dětí dokonce na 73.
V roce 1992 otevřela školka speciální logopedickou třídu a tři roky na to se stala
počtem pěti tříd největší školkou v okrese. Pozdravit zaměstnance školy přišli
také starosta Karel Vrzala s místostarostou Františkem Slabým.
Ve školním roce 2004/2005 byla sloučena 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 MěÚ 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 integrované děti a děti s logopedickými
vadami. Dětem se věnují dvě učitelky, jedna s rozšířenou pedagogickou
způsobilostí o speciální pedagogiku pro MŠ.
Pedagogickou činnost na škole zajišťovalo 6 plně kvalifikovaných učitelek, které
pracovaly s novým „Rámcově vzdělávacím programem“. Z nepedagogických
pracovníků (spíše pracovnic) se o chod školy staraly školnice-topička, uklízečka,
vedoucí školní jídelny a dvě kuchařky.
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Protože i loňském školním roce se snížil počet přihlášených dětí do MŠ
Havlíčkova, byly od září 2004 otevřeny pouze tři třídy a musela být propuštěna
jedna pedagogická pracovnice pro nadbytečnost. Bylo rozhodnuto, že od ledna
2005 se obě mateřské školy sloučí v jeden subjekt. V září byl vyhlášen konkurz
na místo ředitelky sloučeného zařízení. Od ledna 2005 se stala novou ředitelkou
Naděžda Kvasničková.
Ve třech třídách mateřské školy bylo celkem zapsáno 67 dětí, z toho dvě do tří
let. Do ZŠ odešlo celkem 26 dětí a šesti dětem byl udělen odklad školní docházky.
Na škole zůstalo 6 kvalifikovaných pedagogických pracovnic, jedna školnice,
uklízečka na zkrácený úvazek, vedoucí školní jídelny a dvě kuchařky, obě na
zkrácený úvazek.

Dětský domov v Plané se od roku 2002 přetváří na dětský domov rodinného typu.
I přes to, že rodinné buňky tvoří 6-8 dětí, nic nebrání tomu, aby děti neustále
žily jako jedna velká rodina v celkovém počtu 29 dětí. A jak prožívají svůj volný
čas? Podíváme se na část jejich volnočasových aktivit v roce 2004. Např.
v červnu byl celý dětský domov v Chorvatsku u moře. Zúčastnily se prodejních
trhů s vlastními výrobky. Vystupovaly na akcích jako byl Nejmilejší koncert –
regionální i národní kolo, Prostor pro duši, různá předtančení při plesech, účast
na koncertu Paula McCartney v Praze, na který získaly vstupenky od Nadace
Terezy Maxové a mnoho dalších. Paní ředitelka Jitka Tvarogová se zúčastnila
návštěvy u paní Livie Klausové v Lánech. Podařilo se pro děti od 14 let založit
dětská konta, na která Nadace manželů Klausových přispívá nemalou částkou.
Oslavami Vánoc byl zdárně zakončen rok 2004.
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ZDRAVOTNICTVÍ
Zástupci nemocnic v Plané a v Mariánských Lázních se sešli ve druhém únorovém
týdnu, aby se domluvili na spolupráci jednotlivých svých oddělení v případě, že
bude plánská nemocnice opět otevřena. Ukázalo se přitom, že lázeňští by si
nejraději zachovali nejlukrativnější obory a ty méně výdělečné nechali v Plané.
Zástupci jediného špitálu Tachovska doufají, že Mar. Lázně své názory do další
schůzky přehodnotí.

Obce tachovského okresu vytvořily a zaregistrovaly právní subjekt „Svazek obcí
nemocnice Planá“. V tomto svazku je sdruženo 20 obcí okresu. Svazek obcí má
v úmyslu bezúplatně převzít veškerý movitý i nemovitý majetek nemocnice a
současně ovšem také její dluhy.
Radní kraje tvrdí, že chtějí nemocnici na obce převést, ale bojí se současných
právních překážek. Situace je komplikována exekucemi, které postihují majetek
nemocnice. Nyní se situace zkomplikovala i tím, že byl na majetek nemocnice
prohlášen konkurz.
Zástupci svazku obcí již jednali i se správcem konkurzní podstaty. Ten zatím
zjišťuje okruh věřitelů, rozsah dluhů a rozsah majetku, který bude konkurzem
postižen. Dne 25.5. se konala jedna ze schůzek zástupců sdružení obcí s radou
kraje. Na této schůzce nebyl učiněn konkrétní závěr. Rada se vyjádřila, že musí
nechat zpracovat právní rozbor situace. Ani na další schůzce dne 23.6.nebyl
učiněn žádný závěr.
Na mimořádném zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje, které bylo svoláno na
úterý 19.října z iniciativy některých členů svazku obcí a zastupitelky A.Báčové,
byl přijat tento závěr: Zastupitelstvo Plzeňského kraje souhlasí s tím, aby
Plzeňský kraj pokračoval v jednání o podmínkách převodu majetku bývalé
nemocnice v Plané se Svazkem obcí Planá.
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Místo automatického převodu majetku na svazek obcí po skončení všech řízení se
bude opět o převodu jenom jednat.
V současné době (prosinec) probíhá spor mezi krajem a správcem konkurzní
podstaty. Ten dal totiž do konkurzu všechny nemovitosti, které se nemocnice
týkají. Kraj proti tomuto postupu podal vylučovací žalobu. Než se rozhodne, bude
to trvat alespoň rok.

Nejvyšší soud České republiky v neveřejném jednání v říjnu zrušil rozsudek nad
bývalým ředitelem Nemocnice Planá MUDr. Karlem Lysým. V srpnu loňského roku
ho Okresní soud v Tachově uznal vinným ze spáchání trestného činu porušování
povinností při správě cizího majetku. V rozsudku, který nabyl právní moci
v prosinci loňského roku, mu byla prokázána škoda ve výši přes 1,7 mil. korun.
7.října dostal právní zástupce doktora Lysého Aleš Hájovský vyrozumění od
Nejvyššího soudu s tím, že případ byl k novému projednání postoupen Krajskému
soudu v Plzni.

Nemocnice Svatá Anna je od letošního roku obchodní společností, jejímž
zřizovatelem je Plzeňský kraj. Nadále poskytuje všechny služby jako v minulých
letech a její struktura je zachována. Funguje jako zařízení následné péče a na
její účet přišlo k 8.prosinci 37.672 Kč.

Dárců krve nebylo nikdy dost a tak se dělalo vždy vše pro to, aby se jejich počet
zvýšil. Zajisté je „potěšila“ informace z ledna tohoto roku – odběrovým místem je
sídlo OS ČČK Tachov a ostatní odběrová místa jsou zrušena. Pardon, ještě mohou
navštívit transfúzní stanici FN Plzeň.
Oblastní spolek Českého červeného kříže uspořádal v prvním červnovém týdnu
v tachovském Sport baru slavnostní předání Janského plaket za dobrovolné
dárcovství krve. Z plánských byli oceněni tito občané: zlatou plaketou Jaroslav
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Kočí, stříbrnou plaketou – Jaroslava Hýsková,Jiří Krmela, Martin Hlinčík, Anna
Ottová, Blanka Řezníčková, bronzovou plaketou – Josef Smrček, Markéta
Hrůšová, Eva Třeštíková, Roman Donoval a Jan Butala.

KULTURA
Šestý kantorský bál se konal v sobotu 20.března v aule základní školy na náměstí.
Tradiční společenská událost určená pro učitele, přátele školy a také pro
sponzory akce přilákala do auly základní školy na dvě stovky účastníků. V tomto
roce zaznamenali organizátoři rekordní počet cen do tomboly. Poděkování za ně
patří čtyřiaosmdesáti nejmenovaným sponzorům. K poslechu a k tanci hrála
Muzika pana Vacka. Vstupné stálo 150 Kč a jak bylo uvedeno na vstupenkách,
výtěžek z akce bude použit ve prospěch žáků školy.

V rámci festivalu českých filmů Finále Plzeň 2004 pořádalo ve čtvrtek 1.dubna
plánské kino s kulturním střediskem a plánskými školami „návštěvní den“. Pro školy
byly dopoledne promítnuty filmy Krakonoš a lyžníci a Hvězda zvaná Pelyněk. Pro
veřejnost bylo zdarma večerní promítání filmu Konec srpna v hotelu Ozón
natočeného režisérem J. Schmidtem podle námětu P.Juráčka v roce 1966.

25.dubna se konalo uctění památky obětí pochodu smrti na Pístově. Jubilejní
40.pietní manifestaci byla přítomna delegace ústředního výboru Českého svazu
bojovníků za svobodu a delegace antifašistů z Německa. Počasí akci přálo i účast
byla větší než jiná léta. Pietní manifestace se zúčastnil též plánský starosta
Karel Vrzala.
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Městské kulturní středisko a dům dětí pořádaly na koupališti v pátek 30.dubna
tradiční pálení čarodějnic. Pro děti proběhla od 19 hodin soutěž o drobné ceny
„O nejhezčí malou plánskou čarodějnici“.O hodinu později byla pod dozorem
dobrovolných hasičů zapálena hranice, na které byla upálena symbolická
čarodějnice. Až do jedné hodiny hrála k tanci a poslechu skupina Pardálové a
skupina Sebranka z Brodu nad Tichou. Vstupné 30 korun platili pouze dospělí.

V sobotu 8.května se všem příznivcům výtvarného umění již podesáté otevřely
výstavní prostory městské Galerie ve věži, která prošla v minulém roce rozsáhlou
rekonstrukcí včetně opravy fasády. Týden po vstupu České republiky do
Evropské unie se galerie otevřela dvěma zahraničním výtvarníkům. Svá díla zde
představil sochař René Staub a malíř Andreas Schwarz.

Téměř dvě tisícovky lidí zavítaly v sobotu 29.května na plánské letiště Kříženec
na Auto-moto párty. Akce se letos konala již počtvrté. Za slunečného počasí se
nikdo z přítomných nemohl nudit. Plánští motorkáři pod vedením Marka Černého
pro ně připravili bohatý a zajímavý program. Kromě toho byl připraven i
doprovodný program, jako třeba bungee jumping či možnost zajezdit si v terénu
na čtyřkolce. Nechyběla ani rocková muzika. Jedinou kaňkou na jinak povedené
akci bylo zranění dvou motorkářů z Karlových Varů, kteří se srazili v noci, zřejmě
pod vlivem alkoholu. Jeden utrpěl popáleniny třetího stupně, druhý zlomeninu
zápěstí.

V sobotu 12.června byla vernisáží otevřena druhá letošní výstava v Galerii ve
věži. Vystavujícím výtvarníkem byl akademický malíř Pavel Žilák z Plzně. Malíř je
především známý jako ilustrátor knih pro děti a mládež, encyklopedií a učebnic.
V úvodu vernisáže si milovníci umění, kterých bylo zhruba 20, vyslechli několik
skladeb v podání zpěvačky Moniky Žákové a Matěje Raka, syna světoznámého

13
kytarového virtuóza Štěpána Raka. Výstava byla veřejnosti otevřena do
11.července.

V červenci, v polovině prázdnin, se na školní budově na náměstí objevil černý
prapor. Ta zlověstná černá barva oznamuje lidem, že odešel člověk který nám
bude chybět.
Dr. Bohuš Vališ patřil k lidem, kteří tvořili historii školy a nemělo by se na něj
zapomínat. Dr. Vališ se narodil v r. 1926 v Praze. Od r. 1955 žil v Plané, kde také
až do r. 1974 učil na gymnáziu. Po uzavření gymnázia dojížděl učit do Stříbra a
Tachova. Ale ani po odchodu do důchodu neodpočíval. Věnoval se svým knihám,
básním, ale i jazykům. Pomáhal s překlady z němčiny, věnoval se kronice města
(od r. 1991 až do r. 1997 včetně). A právě v ní bude na věky možnost vidět jeho
krásný rukopis, který je nad všechny dokonalosti nejmodernějších počítačových
forem písma.

Koncem 60.let bylo v Plané zrušeno městské muzeum. Na počátku 90.let se
uvažovalo o jeho znovuotevření, ale nedošlo k tomu. V roce 1998 bylo otevřeno
Hornické muzeum, které přes své speciální zaměření alespoň z části městské
muzeum nahrazuje. Aby mohlo dojít k rozšíření a obohacení jeho expozice o nové
exponáty, je potřeba vybudovat nové vhodné prostory. Jedná se o přístavbu,
jejíž hodnota by přesahovala 900 tisíc Kč. Protože se okolí muzea proměnilo ve
staveniště, byla letošní hornická slavnost odložena na příští rok. Odložení
slavnosti bude mít i své výhody, protože v příštím roce bude Hornicko-historický
spolek Planá slavit 10 let od svého založení. Oslavy tedy proběhnou zaručeně
v důstojnějším prostředí.

V sobotu 17.července se uskutečnila vernisáž výstavy obrazů a kreseb
domažlické malířky Jany Hruškové. Od r. 1985 uspořádala přes šedesát výstav
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doma i v zahraničí (Slovensko, Německo. Holandsko i USA). Její obrazy zdobí
vstupní prostory mnoha bank, pojišťoven i hotelů.

V neděli 25.července se v kostele na Sv. Anně uskutečnil společný koncert,ve
kterém vystoupil kostelní sbor z Tirschenreuthu a učitelé z plánské hudební
školy. Jednalo se o zdařilou akci, která opět svojí trochou přispěla ke sblížení
česko-německého pohraničí.

Tři desítky milovníků výtvarného umění navštívily v sobotu 11.září vernisáž
poslední letošní výstavy v jubilejním 10.ročníku fungování Galerie ve věži. K vidění
byla díla výtvarnice Jitky Štenclové, která své obrazy a kresby vystavovala
například v belgickém Bruselu či australském Sydney. Inspiraci pro svou tvorbu
nachází zejména v přírodě a vesmíru. Výstava trvající do 3,října byla doplněna o
verše Víta Kňourka z Plané. Šestadvacetiletý tiskař a básník už vydal dvě sbírky.
Týž den ale večer se v kostele Sv. Petra a Pavla uskutečnil koncert barokní
hudby, na kterém se čtyřem desítkám posluchačů představili brněnští umělci. Ve
svatostánku zazpívala sopranistka Beata Blažková s doprovodem kytary a flétny
Libora Janáčka a Vítězslava Drápala.

Ve dnech 1. až 3.října (pátek-neděle) proběhla v Tachově okresní výstava
výpěstků členů svazu zahrádkářů. Zúčastnili se jí i plánští zahrádkáři.Přestože
jako kolektiv nezískali žádné ocenění, v jednotlivcích se na pěkném první místě
umístil pan Moulis a na třetím místě paní Divišová v kategorii bonsaje. Nejvíce
výpěstků na výstavě předvedl p. Smrčka ze zahrádkářské osady Plzeňská.

Planá je snad jediným místem na Tachovsku, kde si pravidelně slavnostně
připomínáme výročí vzniku Československé republiky. Také letos byla na čtvrtek
28.října připravena při příležitosti 86.výročí malá vzpomínková slavnost v místním
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kině. Plánský starosta ing. Vrzala přivítal asi padesátku občanů města, kteří si
vyslechli fakty nabitou vzpomínku ředitelky Státního archivu v Tachově Markéty
Novotné. Ke slavnostnímu rázu přispělo vystoupení plzeňského souboru staré
hudby Milvus. Oslavy zakončil tradiční ohňostroj.

Jedna z nejznámějších regionálních skupin, populární Erion, měla v listopadových
dnech napilno. Začátkem listopadu kapela udělala definitivní tečku za
několikatýdenním nahráváním svého druhého alba. Dostalo pracovní název
„Zasněžené moře“. Kapela Erion se letos dostala i do nominace na Českého slavíka
v kategorii skupin.

V páteční podvečer 26.listopadu se v domě dětí sešly plánské děti, aby si
dokázaly, že jsou šikovné. Rozhodly se vyrobit pro rodiče adventní věnce na stůl,
nebo závěsné na dveře. Dětem radily a pomáhaly Lenka Svobodová a Pavla
Szabová. O přísun materiálu se staral pan Josef Staněk.

Na slavnostním předvánočním setkání v jídelně plánského odborného učiliště se
sešli v pátek 10.prosince odpoledne členové místní organizace zdravotně
postižených. Úvodního slova a zahájení se ujala předsedkyně O.Seemannová.
Setkání se zúčastnil také plánský starosta. Všem přítomným zahrál se svými žáky
a kolegy také učitel z plánské základní lidové školy umění Miroslav Vlna.

V úterý 14.prosince si do klubovny penzionu přišly zazpívat zhruba čtyři desítky
dříve narozených dam. Svátečně oblečené i naladěné si společně zazpívaly
vánoční písně. Slavnostní posezení doprovázeli učitelé místní hudební školy hrou
na flétny a kytaru.
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Dne 31.prosince proběhla již tradičně na náměstí oslava silvestra. Byla
mohutnější než ta předcházející (asi 2 tisíce lidí), protože jsme vítali kulatý rok
2005. Nový rok jsme přivítali jako každoročně přípitkem a ohňostrojem. Navíc
byl připraven kulturní program (Erion a Jiří Fejt) a občerstvení (110 kg párků a
140 l grogu).

SPORT

Město Planá vyhlásilo v letošním roce „Plánský desetiboj“. Šlo o soutěž pro
všechny věkové kategorie, ženy i muže v deseti sportovních disciplínách – běh na
60 m, na jeden okruh stadiónu (330 m), na tři okruhy (1000 m), skok daleký a
vysoký, hod míčkem nebo granátem, hod míčem na koš, hod míčem na cíl, slalom
s míčem mezi kužely na čas, trojskok sounož z místa. Soutěž probíhala na
plánském sportovním stadiónu a přilehlém míčovém hřišti v předem daných
termínech od 22.května do 2.října. Dne 24.října se konalo na radnici slavnostní
hodnocení vítězů s předáváním cen. Do soutěže se přihlásilo 226 osob. Nejvíce
účastníků bylo z řad školní mládeže. Celkem bylo rozděleno 62 cen, z toho 48
účastníkům na předních místech a 14 cen útěchy. Vítězové si mohli ceny vybrat
sami a po předložení účtenky jim byla proplacena částka 2,5 tisíce Kč.

Tradiční dálkový pochod Plánská 50 přilákal v sobotu 24.dubna 1105 účastníků.
Jen 17 z nich se odvážilo vyšlápnout na 50 km, 15 km zvolilo 418 lidí. Plánských se
zúčastnilo 468, přespolních 637. Na 5km trasu vyrazili rodiče s malými dětmi a
také s kočárky. Počasí vydrželo a do cíle došli všichni zdrávi.

V okresní soutěži ve sportovní gymnastice získalo plánské družstvo mladších
žákyň 1.místo, v soutěži jednotlivců obsadily 1.místo Giang Tereza a 3.místo J.
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Šetelíková. Družstvo mladší žákyně II obsadilo 1.místo, v soutěži jednotlivců
1.místo Pham Jana, 2.L.Petráková. Družstvo starší žákyně III bylo rovněž první,
v jednotlivcích obsadila 1.místo S.Součková, 2. M.Maňurová a 3. I.Horváthová.
Na základě výsledků v okresní soutěži postoupily naše gymnastky do krajské
soutěže, která se konala 24.4. v Plzni. Družstvo mladší žákyně I obsadilo 2.místo,
v jednotlivcích obsadila 1.místo Giang Tereza. Družstvo mladší žákyně II obsadilo
1.místo, v jednotlivcích pak 1.místo D.Píhová, 2. Pham Jana. První místo obsadilo i
družstvo starší žákyně III, přičemž 1.místo v soutěži jednotlivců patřilo
S.Součkové a 3. M.Maňurové.
28.5. proběhlo v Novém Boru Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice. V kategorii
mladší žákyně I Tereza Giang vybojovala stříbro, z kategorie mladší žákyně II
dosáhla na zlato Dominika Píhová a na bronz Jana Pham. V soutěži družstev se
obě družstva mladší žákyně I a mladší žákyně II umístila na druhých místech. Za
tímto krásným výsledkem byly stovky tréninkových hodin jak zúčastněných
sportovkyň, tak jejich trenérek – M.Tomáškové, M.Součkové, N. Štěpáníkové a
M.Hodonické.

Dne 5.května se v Šumperku konalo Mistrovství republiky v duatlonu. Petr Kasl
startoval v kategorii do 23 let, kde byl jasným favoritem. Když však chtěl uspět i
v kategorii mužů, potkala ho smůla v podobě spadlého řetězu. Přesto se mu
podařilo dojet do cíle jako šestý. I tak byl spokojený, získal titul Mistra
republiky a nominoval se na mistrovství světa v Belgii. Ve středu 12.května se jel
druhý závod Českého poháru v Netolicích. Tam se mu podařilo obsadit vynikající
druhé místo mezi muži.
Na světový šampionát v Belgii v duatlonu 2004 nebude Petr Kasl vzpomínat
v nejlepším. V průběhu závodu se u něj projevila v plné síle pylová alergie a
nemohl dýchat. Přesto nevzdal a časem těsně pod dvě hodiny obsadil 57.místo.
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V sobotu 18.září se v Českém Krumlově konalo Mistrovství ČR v dlouhém duatlonu.
Na trať 9 km běhu, 69 km jízdy na kole a 9 km běhu vyběhlo 81 závodníků. Po
dvouměsíční zdravotní pauze nastoupil i dvacetiletý Petr Kasl. Jeho neúčast by
znemožnila družstvu bojovat o titul MČR a o vítězství v Českém poháru duatlonu.
Do cíle doběhl na 19.místě a zkolaboval. Jeho úsilí mu přineslo titul vicemistra v
Mistrovství ČR v kategorii do 23 let. Celé družstvo ve složení Fekl, Fox a Kasl
získalo 1.místo a toto jim zajistilo i celkové vítězství v Českém poháru.

V sobotu 22.května se v Plané konalo okresní kolo soutěže mladých rybářů Zlatá
udice. Vítězem žákovské kategorie se stal domácí závodník Jiří Sedláček,
v kategorii dorostenců obsadil druhé místo Lukáš Šmíd rovněž z Plané.

V sobotu 4.září mohli plánští občané spatřit lano zavěšené z ochozu městského
kostela a po něm šplhajícího muže. Byl jím p. Borek Bartoš, který takto trénoval
na pokus o vytvoření národního rekordu ve šplhu speleologickou metodou – lano
napnuté přes kladku je upevněné tak, aby nemohlo dojít ke kontaktu se zdí.
V sobotu 16.října za přítomnosti sdělovacích prostředků a komisařů
z pelhřimovské agentury Dobrý den dokázal pan Bartoš ve svých téměř 53 letech
celkem 16x sešplhat dolů a zase nahoru.

Ve čtvrtek 4.listopadu od 17 hodin se na plánském náměstí uskutečnil již 6.ročník
Večerního běhu Planou. Registrovalo se 200 dětí a 5 juniorů. Nejpočetnější
startovní pole bylo v kategorii mladších žáků, celkem 35, zvítězil Dominik Sovka.
Pohár pro školu s největším počtem účastníků zůstává v držení ZŠ náměstí
Svobody. Na startu stálo 93 dětí této školy. Školu Na Valech reprezentovalo 44
závodníků (na škole je hodně dojíždějících žáků). Z Tachova přijelo 18, z Chodové
Plané 7 dětí. Vložený závod juniorů na 2 km splnil očekávání. Zvítězil Martin
Mužík, za ním doběhl Michal Kvasnička, oba z Baníku Stříbro.
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V závěru prvního prosincového týdne se sešli v klubovně v areálu kurtů tenisté
Sokola Planá, aby zhodnotili činnost v letošním roce a zvolili nový výbor. V nově
zvoleném výboru budou pracovat František Šilhavý, Vladimír Manda, Helena
Duchková, Jindřich Kolesa a Gustav Holý.

BEZPEČNOST
Z trestného činu podvodu byli obviněni 33letý podnikatel z Plzeňska a 41letý
bývalý zaměstnanec plánského dřevokombinátu. Oba obvinění měli firmě Stora
Enso Planá způsobit škodu za více než 275 tisíc korun. Podnikatel měl papírově
dodat dřevokombinátu ve čtyřech případech dřevo, za které mu firma výše
uvedenou sumu vyplatila. Druhý z obviněných, který ve firmě zastával pozici
mistra, doznal, že daná vozidla ani dřevo osobně nezkontroloval.

22.ledna dětský hlas krátce před osmou hodinou ohlásil na tísňovou telefonní
linku 158 uložení bomby v budově ZŠ Planá Na Valech. Jak se později ukázalo,
jednalo se o nejapný žert dvou žákyň z této školy.

Počátkem února se před tachovským okresním soudem zpovídal z trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí 24letý mladík ze Svahů. Nezdolná touha
vládnout volantu i přes zákaz řízení ho přivedla na několik měsíců za mříže.

Od poloviny února pátrají tachovští policisté po plánském občanovi Jaroslavu
Jandovi. Je na něj vydán soudní příkaz k dodání do věznice pro trestný čin
zanedbání povinné výživy. Celkem dluží 100 tisíc korun.
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Ani zákaz řízení motorových vozidel, který byl uložen 37letému muži z Plané až
do května letošního roku, ho neodradil od toho, aby usedl za volant. Při jízdě
s Wartburgem byl kontrolován začátkem března dopravními policisty, kteří
zjistili porušení zmíněného zákazu.

Na začátku března 22letý M.F. z Plané řídil vůz Opel Kadett ve směru od
hraničního přechodu Rozvadov na Přimdu, uvedl vůz do smyku a v protisměru se
střetl s vozidlem Mazda. Při střetu byly zraněny tři osoby cestující ve voze Opel.
18letá J.H. přišla o slezinu, stejně stará kamarádka V.T. utrpěla otřes mozku a
pohmožděniny a 19letý M.T. zlomeninu palce ruky.

29.března v pondělí ráno neznámý vandal poškodil dvě výlohy. Rozbil jak výlohu
benzinové čerpací stanice, tak i výlohu prodejny ve Wolkerově ulici. Způsobená
škoda byla vyčíslena na 20 tisíc korun.

V období od 14. do 20.dubna vnikl neznámý pachatel do objektu firmy
v Pavlovicích. Z nezajištěného skladu si chmaták přivlastnil čerpadlo, převodovky,
ventilátor a paletový vozík. Způsobená škoda byla vyčíslena na 120 tisíc korun.

V neděli 18.dubna se neznámý pachatel podíval do prodejny obuvi na náměstí
Svobody. Poberta nejdříve rozbil výlohu, aby z ní odcizil boty, dámskou kabelku a
řetízky z bižuterie. Škoda byla odhadnuta na 15 tisíc korun.

Za znásilnění 16leté dívky poslal Okresní soud v Tachově dvacetiletého Jaroslava
Váchu z Plané na tři roky za mříže. Podle obžaloby oslovil obviněný dívku před
diskotékou v Plané, nabídl jí doprovod, poté ji začal líbat a nakonec dvojice
skončila na hrázi rybníka. Tam kolem čtvrté hodiny ranní dívku znásilnil.
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Koncem května došlo na silnici od Plané na Chod.Planou k dopravní nehodě. Řidič
motocyklu ze Sokolova začal předjíždět autobus v době, kdy autobus odbočoval
vlevo na obec Kyjov, a přitom narazil do jeho levého boku. Při nehodě utrpěl
35letý motocyklista otevřenou zlomeninu nohy. Způsobená škoda je 150 tisíc Kč.

Třiadvacetiletého policistu Miloslava Kubálka z Plané odsoudil ve středu
16.června tachovský soud k osmiměsíčnímu trestu s podmínkou na 1,5 roku za
zneužití pravomoci veřejného činitele. Policista se snažil zatajit pytláctví svého
známého. Toho vyslýchal, přestože se měl kvůli podjatosti z vyšetřování vyloučit.
Zatajil také, že kamarád lže.

Třiapadesátiletého muže srazil 17.června krátce po půlnoci nákladní vlak na první
staniční koleji. Muž byl na místě mrtev. Podle výpovědi strojvedoucího šel po
kolejišti, nereagoval na houkání a vběhl pod vlak. Doprava byla přerušena až do
zhruba půl druhé.

Ředitel Národní galérie Milan Knížák způsobil v sobotu 10.července v Plané
dopravní nehodu. Nerespektoval na křižovatce směrem od nádraží stopku a vjel
se svým vozem do cesty Aleně Lejčarové z Chebu, která jela po hlavní silnici.
Přestože na jejím voze byla způsobena škoda za 70 tisíc korun a sama řidička
měla po nehodě lehký otřes mozku, poraněnou páteř, sešitou tvář a
stomatologické potíže, zaplatí ředitel galérie maximálně pokutu několik tisíc
korun. Policisté došli k závěru,že řidička si zranění způsobila sama, protože
nebyla připoutána.

V pátek 9.července byl v Plané přepaden 67letý pracovník výkupny druhotných
surovin. Útočník ho napadl kovovou trubkou a několikrát ho udeřil do hlavy a
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rukou. Kromě oděrek a podlitin mu způsobil tříštivou zlomeninu ruky a odcizil 85
tisíc korun. Bezprostředně po činu byl policisty zadržen třicetiletý muž
z Tachovska.

V pátek 16. července bylo na pastvině za Planou směrem na Brod nalezeno tělo
48leté Ukrajinky. Kolem těla s rozdrceným obličejem byl na kusy rozházený
potrhaný oděv. Podle všeho ošetřovatelku, která na statku pracovala zhruba dva
měsíce, nabrala na rohy rozzuřená kráva a odhodila ji několik metrů stranou. Na
ležící ženu posléze ještě jednou zaútočila.

V první srpnové dekádě dal plánský dětský domov policii podnět ke stíhání 37leté
ženy z Kraslic. Ta totiž dluží na výživném svým třem dětem, které pobývají v DD
Planá, více než 86 tisíc korun.

V sobotu 14.srpna se kolem 15.hodiny vloupal přes nezajištěné okno do pokoje
Dětského domova v Plané 44letý muž z Prahy. Jeho přítomnost zaznamenala
svěřenkyně domova (ostatní byli na koupališti) a zavolala bezpečnostní službu a ta
zalarmovala policii. Překvapený pachatel byl zřejmě žíznivý, protože stačil pouze
odcizit kávu, kterou na místě vypil, zrovna tak i láhev vody, kterou vzal
v kanceláři ředitelky a která byla původně určená na zalévání květin.

V noci z 19. na 20.srpna se vloupali dva mladíci z Plánska ve věku 19 a 20 let do tří
prodejen v Plané a v Zadním Chodově a navíc se pokusili vloupat i do čerpací
stanice v Plané. V plánské Revoluční ulici vnikli do prodejny rozbitou výlohou,
odcizili pokladnu s drobnými mincemi a poškodili i váhu, stejným způsobem vnikli
do prodejny v Zadním Chodově a odcizili cigarety. V Nádražní ulici v Plané odcizili
cigarety, alkohol a limonády. U čerpací stanice rozbili výlohu, ale dovnitř se
nedostali. Celková škoda uvedených vloupání přesáhla 70 tisíc korun.
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V pondělí 30.srpna vyjížděl 75letý řidič Trabantu z parkoviště na hlavní
komunikaci v Plzeňské ulici. Přitom ale přehlédl přijíždějící vůz Audi, kterému
nedal přednost. Následný střet skončil lehkým zraněním řidiče Trabantu a jeho
ženy. Škoda byla stanovena na 80 tisíc korun.
Od 5. do 7.září se vloupal neznámý chmaták do objektu střelnice nad koupalištěm.
Po překonání zámku na závoře zloděj z areálu odcizil různý stavební materiál
v hodnotě 35 tisíc korun.

V době od 5. do 9.září se neznámý poberta podíval do rekreační chalupy u Svahů.
Vypáčil vstupní dveře a odnesl oděvy, obuv, lůžkoviny a šicí stroj. Majiteli z Plzně
tím byla způsobena škoda za 30 tisíc korun.

Začátkem října se vloupal neznámý chmaták do rekreační chaty ve Vížce. Dovnitř
se dostal poté, co rozbil okno a z chaty odcizil starožitný budík, hmoždíř, půllitry
a speciální hrnce. Majitelka z Plané odhadla škodu na pět tisíc korun.

14.října odpoledne vstoupila do prodejny zahradnických potřeb žena s mužem.
Žena odvrátila pozornost prodavačky tím, že předstírala zájem o zboží v zadní
části prodejny, zatímco muž zůstal nějakou chvíli v prodejně sám. Ten se vzápětí
z prodejny vytratil. Žena ztratila o zboží zájem a prodejnu taktéž opustila. Po
několika minutách prodavačka zjistila, že jí byla odcizena peněženka s obnosem
17 tisíc korun.

Během listopadu se plánští policisté zabývali vloupáním do obou základních škol.
V prvním listopadovém týdnu vnikl poberta nezajištěným oknem v přízemí do
budovy školy na náměstí. Zde z jedné místnosti odcizil brusku a další věci,
pomaloval zdi a na rozloučenou vykonal osobní potřebu přímo na podlahu
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místnosti. Vzniklá škoda byla odhadnuta zhruba na tři tisíce korun. Z 19. na
20.listopad zažilo stejné zařízení další nechtěnou návštěvu. Do školy se pachatel
vloupal přes okno v přízemí, vypáčil zámek u skříně s truhlářským nářadím a
odcizil různé věci. Během této noci se pachatel vydal i do školy Na Valech.
Vylištoval okno v přízemí, vyboural otvor ve dveřích kiosku a odcizil finanční
hotovost v drobných mincích. Ve všech těchto případech je pachatelem 19letý
mladík z Plané.

V prvním prosincovém týdnu bylo zahájeno trestní řízení proti 19letému muži
z Plané, který se měl dopustit trestných činů krádeže, poškozování cizí věci a
porušování domácí svobody. Obviněný výtečník měl v listopadu a prosinci provést
krádeže vloupáním do osmi osobních vozidel v Plané. Svým jednáním způsobil
škodu za bezmála 30 tisíc korun.

OBCHOD, SLUŽBY

Od letošního roku dochází ke změně při úhradě daně z nemovitosti- složenky již
nebudou k dispozici na městském úřadu, ale každý plátce dostane složenku domů
poštou od finančního úřadu.

V polovině ledna byla otevřena nová restaurace Country club Planá v Sadové ulici
(dříve veterina). Otevřeno má denně, v pátek a v sobotu nabízí návštěvníkům
hudební večery. Je možná i prezentace vlastní tvorby.

Rada města Planá schválila v březnu výši vstupného na koupaliště pro rok 2004.
Cena se proti loňsku navyšuje pouze o daň z přidané hodnoty. To znamená, že
děti, studenti a důchodci budou platit 12 Kč, dospělí pak 25 Kč.
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V Jateční ulici byla nově otevřena Hospůdka na hřišti. Kromě úterý má otevřeno
každý den do 16 hodin.

Z objektu na Karlíně byl do objektu firmy ZAPA beton a.s. areál betonárky
Nádražní 535 přestěhován a opět uveden do provozu pneuservis.

Nově je otevřena pro milovníky pizzy a různých salátů Pizzeria Bernardo. Své
výrobky nabízí v objektu Pepína Baru ve Fučíkově ulici.

V pátek 23.4. a v neděli 25.4. proběhl v Plané a jejích částích sběr objemného a
nebezpečného odpadu. Podzimní svoz provedla firma Ekodepon s.r.o. Černošín ve
dnech 22.10. a 24.10.

V květnu bylo prostranství před poštou doplněno lavičkami a květináči. Oboje
poněkud robustnější, to ale proto, aby případní vandalové neměli tak lehkou práci
s ničením a aby se zamezilo průjezdu aut od školy na náměstí. O osázení
květináčů se postaral p. Karel Moulis. Další dvě lavičky byly umístěny před novým
penziónem ve Smetanově ulici a jedna u penziónu v Bohušově ulici.

Při opravách střech starších domů bývá problémem, zejména pak finančním,
zneškodnění eternitových krytin. Občané Plané jsou povinni předat tento odpad
na skládku komunálního odpadu firmy Ekodepon v Černošíně. Donedávna byla cena
za uložení odpadů s azbestem 4 225 Kč za tunu, nyní je možné ukládat tunu
tohoto nebezpečného odpadu za přijatelnou cenu 1 432 Kč.

V pátek 28.května byla slavnostně zahájena sezóna na přírodním koupališti. První
dva odvážlivci si vyzkoušeli zbrusu nový devadesátimetrový tobogan. Stal se
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nepřehlédnutelnou dominantou areálu. Hodnota díla je zhruba 3,7 milionu korun.
Dotace činila 1,7 milionu korun. Výstavba byla zahájena vloni na podzim.

V srpnu byl v Zámecké ulici otevřen bazar.

Od 1.září stojí oběd ve školní jídelně ZŠ Planá děti z 1.-4.tříd 19 Kč, z 5.-9.tříd
20,50 Kč, zaměstnance 20,50 Kč a cizí strávníky 44 Kč.

ZO zahrádkářů v Plané zahájila od soboty 25.září moštování. To pak pokračovalo
každou sobotu až do 13.listopadu. Letošní novinkou bylo měření cukernatosti
moštu. Zpracováno bylo více než 15 tis. kilogramů jablek a z lisu vyteklo více než
11 625 litrů chutného moštu. Na provozu a chodu moštárny se nejvíce podílel p.
Ťupa a p.Smrčka.

Vánoční stromky se prodávaly na dvou místech a to od 6.prosince v prodejně
Sport Bumerang p. Bláhou a od 10.prosince p. Mošnou. Kapra bylo možno zakoupit
denně na sádkách a od 21.prosince do 23.prosince na náměstí v domě čp. 52.

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.
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ZAJÍMAVOSTI
Zajímavosti kolem kostelní věže – do nedávné doby se předpokládalo, že patří do
vlastnictví města.Při podrobnějším šetření v archivních dokladech bylo zjištěno,
že věž je majetkem katolické církve.
Podle dohody se zástupci církve nejsou námitky proti tomu, aby město bezplatně
věž i nadále používalo k pořádání výstav.
Původní věž kostela vyhořela a následně byla demolována. V roce 1904 byla
postavena věž současná. Stavba byla započata na jaře r. 1904 a dokončena
28.října téhož roku. Celkové náklady činily 58 936 korun, z toho 34 336 korun
věnovala hraběnka Nostitz-Rhieneck. Město zaplatilo 24 000 korun, přispěly
také obce, které patřily k plánské farnosti. Kopule věže byla vyrobena ve
Škodových závodech v Plzni. Kříž o výšce 5,85 m a váze 300 kg byl vztyčen
30.června 1904. Věžní hodiny z r. 1894 zhotovila firma Hoinz z Prahy. V horní
části věže se nacházel byt zvoníka.
Při opravě „makovice“ pod křížem v ní byly nalezeny dvě plechové schránky.
Vyzvednutí, které provedl horolezec p. Antropius, proběhlo v pondělí 13.září
2004 v 10 h za přítomnosti televize. Menší schránka obsahovala 14 mincí z pol.
19.stol., 2 bankovky, tiskovinu z ledna 1853, růženec, zlomek staré pečeti a
byzantský křížek. Ve větší schránce byl vložen originál šlikovského stříbrného
tolaru z r. 1646, 8 mincí platných v r. 1904, listiny se jmény tehdejších státních,
církevních a městských hodnostářů, seznam dělníků, kteří na opravě pracovali a
inventární seznam městských rybníků. Dále zde byly uloženy 4 kovové destičky.
Nejstarší cínová z roku 1718, dvě z r. 1853 a olověná z r. 1904. Na destičkách
jsou opět vyjmenováni již zmínění hodnostáři a také kdo a kolik na opravu věže
přispěl.
Všechny předměty byly zdokumentovány a vráceny v nové schránce, kterou
zhotovil klempířský mistr p. Fr. Přibáň. Přidána byla kovová destička s vyrytým
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vzkazem budoucím občanům. Zakázku provedla firma Abrus Planá. Text obsahoval
hlavně údaje o provedené opravě ochozu, fasády věže a kopule věže. Dále byly
přiloženy nové předměty: dobový tisk, platné mince a digitální záznam o průběhu
celé akce. Několik šperků přidal kostelník Petr Pánek. Vzkaz byl datován dnem
6.říjen a podepsán starostou ing. Karlem Vrzalou.

V sobotu 26.června bylo slavnostně uvedeno do provozu hřiště na plážový volejbal
na plánském koupališti. Hřiště se rozkládá na ploše 24 x 28 m a je oploceno do
výše 4 m. Nacházejí se na něm dva volejbalové kurty.
S vlastními pracemi bylo započato koncem dubna tohoto roku. Investorem akce
bylo Město Planá. Na dílo v hodnotě přes 70 tis.Kč díky sponzorům město
poskytlo pouze materiál. Zaplatilo přibližně 40 % hodnoty, protože práce a
technika byla poskytnuta zdarma. Společnost Manag s.r.o. Planá vypracovala
projekt. Lesní společnost Planá a.s. navážela materiál do meziskladu. Společnost
Vodoservis, s.r.o. Planá provedla odvodnění hřiště, poskytla bagr a navážela
materiál z meziskladu. Firma Vonex Planá provedla terénní úpravy staveniště,
položení jednotlivých vrstev materiálu, betonáže, postavila plot, provedla finální
úpravy a poskytla svou techniku.

Paní Vonásková věnovala městu z pozůstalosti po svém manželovi Jiřím Vonáskovi
alba s fotografiemi našeho města, kterými dokumentoval jeho proměny od roku
1985.

Kapela Erion je v Plané dobře známá, ale už méně známé je to, že polovinu členů
této kapely můžeme v Plané potkat. Jmenovitě Jiřího Fejta ml. (kapelníka a
kytaristu), Martina Mahdala (zpěváka), Martina Petříka (bubeníka) a nového
člena skupiny Romana Havlíčka (klávesistu). Skupina ve svých začátcích, pod
někdejší hlavičkou „Bez názvu“ v Plané několikrát koncertovala – např. na náměstí
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při mrazivých oslavách silvestra 2000. Dnes se tedy jmenuje Erion, což ve
starořečtině znamená „Vlna“.
Vloni Erion vydal u Popron Music své album „Bez názvu“, které bylo pokřtěno
vskutku slavnými kmotry – známým zpěvákem a rockerem Ladislavem Křížkem a
ještě známějším spisovatelem Vladimírem Páralem.

Poslední červencový pátek (30.) začala v nedalekém Boněnově megatechnopárty
CzechTek. Několik stovek účastníků jedoucích v expresu Praha-Norimberk přes
Planou, kde tento vlak nestaví, použilo v noci z 30. na 31.července k zastavení
vlaku záchranné brzdy, aby mohlo na nádraží vystoupit a jít do Boněnova na
technopárty. Záchranná brzda byla použita v sedmi vagónech. Trvalo 23 minut,
než strojvedoucí opět odblokoval systém a vlak mohl pokračovat v cestě.
Asi třicet účastníků technopárty vtrhlo v úterý 3.srpna večer do budovy čerpací
stanice pohonných hmot v Plané a z pultů si bez placení odnášeli jídlo, nápoje i
další zboží. Asi pět aut odjelo s plnou nádrží bez placení. Čerpadlář Václav Lafata
raději benzinku rychle zavřel.

Míra nezaměstnanosti se od července vypočítává podle nové metodiky Evropské
unie. Nezaměstnanost šla mírně dolů, ale pouze opticky. Z mikroregionů je na tom
nejhůře Stříbrsko, kde se míra nezaměstnanosti k 31.červenci ustálila na 11,6
procenta. Následují regiony Bor (10,3), Planá (9,9), Tachov (9,2) a Bezdružice
(8,9). Od října čekají větší změny především na absolventy škol. Ti, pokud
nebudou mít odpracovaný rok, nebudou mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Chátrající a nevyužitá vojenská ubytovna v Plané, v níž je nyní umístěna policejní
služebna, se stane novým útočištěm pro svěřence Dětského domova v Plané. Ten
naopak prostřednictvím Plzeňského kraje daruje policii své bývalé působiště
v ulici Dukelských hrdinů. Složitá a zdlouhavá jednání se táhla zhruba dva roky.
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Svěřenci domova, které tak čeká do roka další stěhování, zatím zůstanou v areálu
nemocnice v bývalém pavilonu dětského oddělení.

Studii revitalizace páteřní regionální železnice Planá u Mar. Lázní – Domažlice –
Klatovy – Horažďovice předal ve středu 6.října Plzeňský kraj Správě železniční
dopravní cesty. Obnova 187 km dlouhé trati podél hranice s Německem si během
15 let vyžádá 5,3 miliardy korun z operačního programu EU a Státního fondu
dopravní infrastruktury.

28.říjen je vzpomínán v souvislosti s vyhlášením první Československé republiky.
S jejím vznikem je navždy spojeno jméno T.G. Masaryka. Již méně často se
v této souvislosti píše o zásluhách československých legionářů bojujících v Rusku,
Itálii a ve Francii. Prošli dlouhou anabází, aby se mohli vrátit do vlasti. I v našem
městě žili po dlouhá léta legionáři z 1.světové války. Byli to Josef Augustin
(Rusko), Št. Berka (Itálie), Fr. Čech (Rusko), Mir. Lobovský (Rusko).

Největší plánská firma Stora Enso Timber se už několik let finančně podílí na
instalacích a opravách dětských hřišť v Plané. Ani letošní rok nebyl výjimkou, do
městské kasy dala firma částku 50 tis.korun.

ZÁPIS DO KRONIKY
Zápis do kroniky Města Planá za rok 2004 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
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působností, též informace z televizního a rozhlasového vysílání a informace
získané vlastním sběrem.
Zápis přepsala na počítači p. Michaela Mertlová, tajemnice Městského úřadu
v Plané.
Zápis má 31 stran – strana 1 až strana 31.
Zápis projednala a schválila Rada města Plané dne 10.srpna 2011 usnesením číslo
85/1.

Mgr. Martina Němečková
starostka města Planá

