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MĚSTO
Návrh rozpočtu Města Planá na rok 2003 (v tis.Kč)

Daňové příjmy

35 000

Nedaňové příjmy

10 989

Kapitálové příjmy

7 450

Dotace

11 561

Příjmy rozpočtu celkem

65 000

Výdaje v návrhu rozpočtu Města Planá na rok 2003 (v tis.Kč)
Úhrnem neinvestiční výdaje

45 200

Úhrnem investiční výdaje

19 800

(pokračující akce

z roku 2002 zasmluvněné činí 13 390, úhrnem další akce 6 410)
Výdaje rozpočtu celkem

65 000

Na 4.jednání Zastupitelstva města Planá konaném dne 29.1.2003
byl schválen rozpočet Města Planá na rok 2003 – příjmy ve výši
66,7 mil.Kč, výdaje ve výši 66,7 mil.Kč.
Předsedou finančního výboru byl zvolen p.ing. Václav Krejčí,
předsedkyní kontrolního výboru p.Mgr.Martina Němečková.

Na 5.jednání Zastupitelstva města Planá konaném dne 5.3.2003
byli za členy kontrolního výboru schváleni p.Miloslav Antropius,
p.ing. Sylva Kapolková, p.ing. Zdeněk Němeček, p.MUDr. Jitka
Kotschyová.
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Dále byly schváleny dary a příspěvky na činnost zájmových a
sportovních organizací a jednotlivců na rok 2003. Přehled
příspěvků v tisících Kč: SKPP Zelené údolí 60, FK BKV 180,
Cykloklub 5, Sokol 70, Kynologický oddíl 15, dar pro ČSPB 8,
Sdružení zdravotně postižených 40, Klub střelců 7, ZO Čs. Svazu
rybářů 8, Hornický spolek 26, Gymnastika Planá 10, David Žipaj 5,
Jaroslav Liška 5, Martin Býček 5, Petr Kasl 15, Jakub Šejba 5,
Michaela Duchková 5, Václav Benda 3. Město dále přispělo
částkou 8.400 Kč na prospekt Tachovsko, 5.400 Kč na členský
příspěvek Svazu historických měst a na expozici okresu Tachov
na výstavě Regiontour 10 tis.Kč.

Na 6.jednání Zastupitelstva města Planá konaném dne 9.4.2003
byli za členy finančního výboru schváleni p.Petr Nyč, p.ing.
Lubomír Vodička a p.ing. Jaroslava Průchová.
Město v tomto roce financovalo rekonstrukci obtoku koupaliště,
která stála přibližně 200.000 Kč. Rekonstrukce byla nutná proto,
že potrubí bylo částečně zaneseno a v řadě míst propadlé.
Propadlé části byly vyměněny za nové, další část byla vyčištěna
tlakovou vodou. Tam, kde to nebylo pro velké zanesení možno, bylo
potrubí vyzvednuto ze země, po částech vyčištěno a uloženo zpět.
Zrekonstruovány byly také čisticí šachty (jsou 4) a na vstupu do
potrubí byl vybudován odlučovač písku a nečistot, aby se potrubí
opět nezanášelo.
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Na 8.jednání Zastupitelstva města Planá konaném dne 18.6.2003
byla schválena změna rozpočtu Města Planá, příjmy i výdaje ve
výši 129.780.000 Kč.
Dále byl na tomto jednání schválen vstup Města Planá do
Památkové komory, občanského sdružení sdružujícího města a
obce s hornickou historií.

V zájmu zlepšení životního prostředí v Plané a také zkvalitnění
vody v Hamerském potoce došlo k rekonstrukci čistírny odpadních
vod s napojením některých částí Plané,

které na ni dosud

napojeny nebyly. Čistírna rozšířila svoji kapacitu z 5 tisíc tzv.
ekvivalentních obyvatel na 6 tisíc. Místo dosavadních rotačních
válců, které čeřily a tím provzdušňovaly odpadní vody, je
v čističce využito vývěv. Cena rekonstrukce čistírny včetně
staveb a kanalizace činila cca 11 mil.Kč. Z toho se podařilo získat
od Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši 60 % ceny.
Zbytek uhradilo město ze svého rozpočtu.

Od 1.srpna 2003 dochází ke změně na místě ředitelky Základní
školy Na Valech. Paní Mgr. Marie Čápová, která byla ředitelkou od
roku 1990, z funkce odchází a na její místo nastupuje p.Mgr. Jana
Basáková. Paní Mgr. Čápové patří za její vynikající práci
poděkování.

Aby byla kvalita vody na plánském koupališti v příštích sezónách
ještě lepší, přistupuje město k realizaci stavby úpravny vody a s ní
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spojené stavby tobogánu. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
poskytne 50 % z celkové ceny, která činí 3.540.000 Kč. Ve
výběrovém
Aquatechnik

řízení
Praha.

byla

vybrána

Voda

firma

odebraná

Helena

z hladiny

i

Máchováode

dna

prostřednictvím dvou čerpadel bude čištěna jednak mechanicky
přes filtry, jednak bakteriálně. Délka dráhy tobogánu bude kolem
90 metrů.

Na 9.jednání Zastupitelstva města Planá konaném dne 17.9.2003
byla schválena změna rozpočtu na rok 2003, příjmy i výdaje ve
výši 135.100.000 Kč. Dále byly schváleny zřizovací listiny
organizačních složek Města Planá – kulturní středisko, kino,
městský stadión, zásahová jednotka SDH.
Na plzeňské silnici byl v době od 23.7.2003 (zahájení stavby) do
17.10.2003 (slavnostní zahájení provozu) postaven nový most. Ten
předchozí byl postaven v roce 1920 a odsloužil si již své. Státní
fond dopravní infrastruktury poskytl celou potřebnou částku a to
3.950.000 Kč. Stavbu prováděla firma Skanska DS, a.s. Jde o
dvoupólový rámcový most, jeho zatížitelnost je 32 tun, výjimečně
může být zatížen i 196 tunami.

Na 11.jednání Zastupitelstva města Planá konaném dne 19.11.2003
byla schválena změna rozpočtu na rok 2003, příjmy i výdaje ve
výši 134.630.000 Kč. Dále byla schválena smlouva o výpůjčce mezi
Městem Planá a ŘK farností Planá na dobu určitou 2 let. Jedná se
o věž kostela s příslušenstvím. Na obnovu věže a hodin kostela
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Nanebevzetí

P.Marie

byl

římskokatolické

poskytnut dar ve výši 179.00 Kč

farnosti

v Plané

z fondu na obnovu městské

památkové zóny.

K poslední změně rozpočtu Města Planá na rok 2003 -příjmy a
výdaje ve výši 131 mil. Kč – došlo na 12.jednání Zastupitelstva
města Planá dne 17.12.2003. Téhož dne byla také schválena
zakladatelská listina Svazku obcí nemocnice Planá a stanovy
tohoto svazku.

OBCHOD, SLUŽBY
Rada města Planá projednala návrh cen vodného a stočného pro
rok 2003 předložený provozovatelem síti Vodárny Karlovy Vary a
schválila jej v této výši (ceny za m3): vodné 22,09 Kč, stočné
15,06 Kč, tj. 37,15 Kč + 5 % DPH, celkem 39 Kč.

Po zániku závodu Triola Planá byla koncem minulého roku
(1.11.2002) v Plané nově otevřena obdobná firma Moritz Hendel
Bohemia s.r.o. Jedná se o dceřinnou společnost firmy Moritz
Hendel Betriebsgeselschaft MbH, která má sídlo v Oelsnitz
(Olešnice u Plavna v SRN). Firma Moritz Hendel vyrábí prádlo od
roku 1865. Po r.1990 byla firma vrácena původnímu majiteli, který
je pravnukem zakladatele. V současné době plánská pobočka
zaměstnává

34

pracovníků.Z důvodu

šiček

a

ukončení

8

technicko-hospodářských

činnosti

Sdružení

zdravotně

6

postižených v ČR k 31.12.2002 skončila i smíšená organizace
v Plané. Na prosincové výroční schůzi členové SZP odhlasovali
převod organizace do Svazu tělesně postižených v ČR, což bylo
k 1.1.2003 provedeno.
Od pondělí 17.února byla nově otevřena prodejna Duo levný textil.
Nachází se na náměstí Svobody čp. 11 a nabízí módu pro všechny
věkové kategorie.

Od února je opět v provozu lékárna na poliklinice v Plané.
Otevřeno je od pondělí do pátku od 7.30 do 16 hodin.

NAMAPEX s.r.o. od pondělí 10.února provozuje v Jateční ulici č.
575 při vjezdu do areálu jatek prodejnu maso-uzeniny.

V pátek 14.března otevřela firma Moritz Hendel Bohemia s.r.o.
novou prodejnu dámského prádla ve 2. patře obchodního domu na
náměstí v Plané.

Paní Marta Doubková od pondělí 17.března opět otevřela prodejnu
záclon, bytového textilu a ložního prádla. Prodejna byla původně
v budově bývalé Trioly. Nyní se nachází v prodejně „Dům a
zahrada“ vedle Raifeissen Banky na náměstí. Prodejna zároveň
slouží jako sběrna pro chemickou čistírnu oděvů.
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V dubnu tohoto měsíce byla nově

otevřena restaurace v areálu

přírodního plánského koupaliště. Mohou se zde konat rodinné
oslavy, svatby, rauty s kapacitou cca 60 míst.

Rada města Planá schválila ceny úkonů a výši pokuty za odtažení
vozidla – překážky silničního provozu. Odtah vozidla 500
Kč,započatý odtah 300 Kč, bloková pokuta za přestupek 500 Kč,
umístění vozidla v areálu PS 100 Kč za každý započatý den.
Bloková pokuta se postupně zvýší na 1 000 Kč.

Od 1.dubna (úterý) 2003

Agroservis Tachov, a.s. filiálka Planá

obnovil prodej uhlí, briket a koksu.

Město Planá ke dni 9.dubna. (středa) odstoupilo od nájemní
smlouvy s provozní společností VaK Karlovy Vary a.s. Od 1.května
2003 je novým provozovatelem Vodoservis Planá, spol. s r.o. Pro
odběratele se podmínky odběru nemění a kalkulace pro rok 2003
zůstává v platnosti.

Od úterý 20.května se mění režim vyvážení sběrných nádob na
tříděný odpad v Plané. Nádoby na papír a plasty budou vyváženy
každý týden. Zvýší se sice náklady na sběr a odvoz odpadu, ale měl
by zmizet nepořádek kolem nádob.

V úterý 24. června proběhl první letošní odchyt toulavých psů.
Odchycení psi byli umístěni v útulku.
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Ke 30.červnu (pondělí) 2003 definitivně zanikla příspěvková
organizace Služby města Planá. Činnosti, které vykonávala,
převzala nová obchodní společnost Plánské služby, s.r.o. Planá již
od 1.7.2003.

Pro zajímavost zde uvádím ceník provozovatele veřejného
pohřebiště v Plané.
Hrobové místo výměra do za služby za pozemek
za 10
(v m2)
ročně
ročně
roků
urnové místo
1
60,5,-

celkem
ročně
65,-

650,urnové místo

1,6

96,-

8,-

104,-

2,3

138,-

11,50

149,50

4,6

276,-

23,-

299,-

6,9

414,-

34,50
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720,-

60,-

1.040,jednohrob
1.495,dvojhrob
2.990,trojhrob

448,50

4.485,hrobka

780,-

7.800,Dvakrát ročně je prováděn Městem Planá na jeho území a jeho
částí mobilní sběr nebezpečné a objemné složky komunálního
odpadu. Poprvé se jednalo o jarní měsíc duben a to od čtvrtka
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10.dubna do soboty 12.dubna. Podzimní sběr proběhl v pátek
24.října a v sobotu 25.října.

V září tohoto roku byl dokončen dům s pečovatelskou službou ve
Smetanově ulici. Výstavba stála 50 mil.Kč, z toho činila dotace
státu 36

mil.

Kč. Dne 18.září

(čtvrtek)

byla

slavnostně

přestřižena páska a všichni občané si mohli dům a byty v něm
prohlédnout.
Z 52 bytů v novém domě je 16 bytů 1+1, 28 garsoniér a 8
bezbariérových. Plánským občanům bylo přiděleno 39 bytů, 13
bytů získali občané jiných obcí a to Chodové Plané, Kočova,
Chodského Újezda, Brodu a Jadruží. Ti, kdo byli vybráni, byli
pozváni na pátek 7.listopadu na radnici, aby si vylosovali svůj byt.

V průběhu měsíce října se stěhovaly Plánské služby, s.r.o.
Pracovníci

ekonomického úseku z prostorů v domě čp. 491

v Tachovské ulici byli přestěhováni do sídla společnosti v domě čp.
110 v ul. Slovanská. Nyní zde zákazníci naleznou agendu tepelného
hospodářství a nájmu, správu bytového a nebytového fondu,
agendu pro společenství vlastníků bytů, ekonomický úsek, správu
hřbitova a jednatele společnosti.

Od čtvrtka 20.listopadu definitivně sídlí firma Vodoservis Planá
s.r.o. v Železničářské ulici čp. 805. Zde mohou zákazníci platit
faktury a hlásit poruchy na vodovodním a kanalizačním zařízení.

10

Oproti roku 2002 byla v moštárně patřící ZO ČZS v Plané
zmoštována

jen

třetina

ovoce.

Taktéž

výtěžnost

moštu

z dodaných jablek byla o jednu třetinu slabší, pohybovala se mezi
55 – 65 %, zato byl mošt o hodně sladší a víc cukernatý díky
dostatku slunečního tepla a světla. Z hlediska kvality a kvantity
vypěstované zeleniny, ovoce a květin nebyl tento rok pro
zahrádkáře příliš úspěšný a to z důvodů dlouhodobého sucha a
nepříznivých klimatických podmínek.

KULTURA

Při generální opravě svatojánského sloupu na náměstí byly
nalezeny písemnosti uložené v tajné schránce. Nejstarší listina
z roku 1924 byla natolik poškozena, že do schránky byla uložena
její kopie a originál byl zaslán do Okresního archivu v Tachově
k uložení. Počátkem března přišlo sdělení od ředitelky OkA
v Tachově Dr. Novotné, že díky laskavé vstřícnosti restaurátorů
z archivu v Třeboni

byla listina zrestaurována a zařazena do

fondu „archiv města Planá“.

Příjemným zážitkem byl jarní koncert žáků a učitelů Základní
umělecké školy v Plané, který se konal 15.dubna v kostele sv. Petra
a Pavla.

Vybrané

skladby

a jejich

svěží podání pomohly

zapomenout na nepříjemný chlad v kostelíku vymrzlém po dlouhé
zimě.
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V sobotu 3.května se uskutečnil první z řady koncertů v kostele
sv. Petra a Pavla. Sezónu zahájil koncert renesanční a barokní
hudby v podání domažlických hudebníků (profesionálních), kteří
již v Plané před dvěma lety s velkým úspěchem vystupovali. Svůj
neobvyklý název „Meluzíni“ si vybrali podle domažlické hospůdky U
Meluzína, kde pravidelně vystupují.

Letošní sezóna v Galerii ve věži byla výrazně kratší než
v předchozích letech a to z důvodu plánované rekonstrukce věže,
ve které je městská galerie umístěna. Uskutečnily se tedy pouze
dvě výstavy a to v měsíci květnu a červnu. První výstava patřila
Čechoaustralanovi Jindřichu H.Persanovi, který se na počátku 90.
let vrátil z emigrace a který nyní žije a tvoří v Kurojedech u Boru.
Vystavoval zde obrazy s krajinnými motivy, větší část výstavy
však tvoří keramické objekty. Výstavu zahájil na slavnostní
vernisáži v sobotu 3.května známý mariánskolázeňský sochař
Vítězslav Eibl.

Koncertní sezóna v kostele sv. Petra a Pavla pokračovala v sobotu
7.června. Tentokrát se plánskému publiku představilo vokální
sdružení Pêle Mêle Quintet z Mar. Lázní pod vedením Mgr.
J.Ambrože. Zazněly spirituály, gospely a skladby swingové a
jazzové.

Hornické muzeum v Plané se stále více dostává do povědomí
odborné i laické veřejnosti v naší republice, ale i za hranicemi.
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Vzácnou návštěvu přivítalo 6.května, kdy do něj zavítal předseda
Českého báňského úřadu prof. JUDr. Ing. Roman Makarius,CSc.
s několika svými spolupracovníky. Za rozvoj a podporu hornických
tradic obdržel starosta p.ing.Vrzala a předseda spolku p.Teplík
pamětní plaketu a pamětní list, na oplátku pak předseda ČBÚ
obdržel stříbrný šlikovský tolar – repliku tolaru raženého
v 17.stol. v plánské šlikovské mincovně.

Výstavní prostory Galerie ve věži v měsíci červnu patřily dvěma
plzeňským výtvarníkům – malířce Daně Raunerové a sochaři Ivanu
Hostašovi.
Dana Raunerová působí nejen jako výtvarný pedagog, ale je známá
především jako autorka ilustrací, keramických soch, papírových
objektů,

dekorací

v divadlech

i

veřejných

interiérech

a

v neposlední řadě také jako malířka porcelánu. Na výstavě v Plané
se autorka představila kolekcí obrazů nazvanou „Nadechni se a
leť!“
Ivan Hostaša vymýšlí pro každý svůj artefakt nové technologie a
díla pálí ohněm ve vlastní peci, kterou si sám zkonstruoval.
Ojedinělý je jeho keramický maják, který je zapsán do Guinessovy
knihy rekordů. Velmi známé jsou i jeho originální nápojové
soupravy a nádobí z glazované keramiky.

Na jaře letošního roku byla registrována nová základní organizace
Českého svazu ochránců přírody se sídlem v Plané. Od dubna
začali s praktickou činností. Vedle odborných prací kladou důraz
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na

praktické

zásahy

při

ochraně

ohrožených

druhů

a

společenstev, tj. na nezbytné práce přímo v terénu. Doposud
provedli zásahy na dvou lokalitách ohrožených druhů rostlin na
Českém lese,

obnovili

hraniční

pruhové značení

v PR

Pod

Volfštejnem a v PP Žďár u Chodského Újezda. Předsedou ZO se
stal ing. Miroslav Trégler.

V pátek 31.října

se

při příležitosti vzpomínky na

zesnulé

uskutečnily pietní akty zapálení svíček u hrobů obětí válek. Pietní
akt uspořádalo Město Planá zastoupené starostou ing. Karlem
Vrzalou a Český svaz bojovníků za svobodu zastoupený předsedou
MO bratrem J. Frančíkem. Položeny byly kytice a zapáleny svíčky
na hřbitově u obou památníků obětem nacismu. Poté se část
účastníků přesunula na „ruský hřbitov“ v prostoru za Karlínem,
který je částí Plané. V období 1.světové války zde byl vybudován
zajatecký tábor pro 16 tisíc převážně ruských zajatců. Na
hřbitově je zde pochováno 287 osob. Péčí Hornicko-historického
spolku byl areál bývalého hřbitova obnoven a upraven.

V průběhu celého prosince byla připravena pro plánské občany
celá řada kulturních akcí.
Při příležitosti rozsvícení vánočního stromu před obchodním
domem na náměstí 5.12. zahráli a zazpívali žáci Základní umělecké
školy v Plané. Nebyla to ojedinělá akce. Ve středu 17.prosince
pořádala ZUŠ vánoční koncert v chrámu Nanebevzetí P.Marie
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v Plané. Žáci a učitelé školy přednesli skladby starých mistrů a
vánoční koledy.
Na tuto akci navázal v neděli 21.prosince adventní koncert.
Collegium Planense, amatérské hudební sdružení plánského kůru,
předneslo adventní a vánoční písně, vánoční koledy, zazněly i
sólové skladby a varhanní hudba.

V neděli 7.prosince při pravidelné mši byl vysvěcen v chrámu
Nanebevzetí

P.Marie

plzeňským

sídelním

biskupem

Mons.

Františkem Radkovským zvon Maria. Zvon pořídil v roce 1997
bývalý plánský farář p. Milan Hejhal, což dokládá nápis na zvonu
„Milému chrámu a milému městu páter Milan Hejhal“. Vyrobila ho
v r. 1997 zvonařská dílna Marie Tomášková –Dytrychová z Brodku
u Přerova. Zvon má hmotnost 820 kg, je vysoký 101 cm a široký
113 cm. Tónové ladění je F1-HM tak, aby byl sladěn se stávajícími
dvěma menšími zvony.

ZDRAVOTNICTVÍ

Od 1.1.203 převzal plánskou nemocnici, stejně jako ostatní okresní
nemocnice v kraji od státu Plzeňský kraj. Podle zákona převzal
současně i veškeré dluhy těchto nemocnic. Celková výše těchto
dluhů údajně činí 250 mil.Kč, z toho dluhy plánské nemocnice mají
činit 120 mil. Kč.
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Na pondělí 6.ledna byla na Městský úřad v Plané svolána schůzka
starostů okresu Tachov. Zde bylo sestaveno prohlášení měst a
obcí okresu Tachov, kterým je vyzýván současný zřizovatel (kraj)
k urychlenému přijetí konkrétních opatření k obnovení činnosti
nemocnice.
Ve středu 29.ledna se konala schůzka starostů s krajským
hejtmanem p. Zimmermannem a s radním kraje, který má na
starosti

zdravotnictví

starostové

Stříbra,

p.Kadlecem.

Boru,

Přimdy,

Schůzky

se

zúčastnili

Chodové

Plané,

Halže,

místostarosta Tachova a plánský starosta, který schůzku sjednal.
Zúčastnění projednávali situaci nemocnice a možná řešení, mimo
jiné také zájem Polikliniky Tachov o provozování nemocnice.
Vzápětí po této schůzce se pánové Zimmermann a Kadlec sešli
s ředitelem tachovské polikliniky MUDr. Bartákem a ředitelem
VZP Tachov MUDr. Latou. Krajští funkcionáři s návrhem souhlasili.
Poliklinika tedy začala v únoru provozovat zatím ambulantní služby
a to v nové nemocniční budově. Jedná se o tyto služby: laboratoř,
RTG, ultrazvuk-sono, chirurgická ambulance, interní ambulance,
neurologie, ušní, nosní a krční, urologie, diabetologie, dětská
pohotovost, dětská nefrologie a dětská kardiologie.

K 31.březnu bylo na poliklinice v Plané zrušeno telefonování přes
ústřednu. Každá ordinace a provozovna má své vlastní číslo.

Od 1.dubna je zrušena zubní pohotovost v Tachově. Odbor
zdravotnictví Krajského úřadu Plzeňského kraje odůvodnil své
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rozhodnutí nedostatkem finančních prostředků na pohotovostní
službu. Ta zůstává zachována pouze v Plzni na stomatologickém
oddělení Denisovo nábřeží 4.

V dubnu byla v plánské nemocnici nově otevřena gynekologická
ambulance, kde se dvakrát týdně střídají lékaři MUDr.Bejbl a
MUDr.Klicman.

Ve čtvrtek 5.června proběhlo v Zrcadlovém sále tachovského kina
Mže slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve z Tachova a
okolí. Z Plané dostali zlatou plaketu pánové Štefan Kapolka, Jiří
Smrčka, Karel Pour, stříbrnou plaketu obdrželi pánové Miroslav
Badina a Zdeněk Kulhánek a bronzovou plaketu paní Eva Hánová a
pánové Josef Kadlec, Viktor Kapolka a Erich Mazur.

V Tachovském deníku ze středy 4.června a čtvrtka 12.června
proběhla diskuse mezi členy Krajského zastupitelstva Plzeňského
kraje, kteří kandidovali za Tachovsko, na téma plánská nemocnice.
Zastupitelka Anna Báčová vytkla mimo jiné ostatním tachovským
zastupitelům, že nedostatečně bojují za zachování nemocnice a
vyzvala občany Tachovska, aby podpořili snahu o znovuotevření
plánské nemocnice. Zastupitelé Miroslav Matoušek a Jiří Kalista
na její výtky reagovali rozbory situace nemocnice a popisem svých
aktivit v této záležitosti.
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V současné době provozuje v nemocnici zdravotnickou činnost
Poliklinika Tachov. Zatím fungují ambulance a laboratoř. Pracují
bez problémů a bez finančních ztrát.

Poliklinika Tachov usiluje o to, aby mohla začít provozovat i
základní lůžkové oddělení. K tomu potřebuje získat licenci od
ministerstva

zdravotnictví

a

ministerstvo

zase

vyžaduje

stanovisko Plzeňského kraje. S udělením licence váhá. Tendence
ministerstva v současné době je snižovat počet akutních lůžek.
Náměstek

ministryně

se

vyjádřil

při

jednání

s krajským

hejtmanem ve smyslu – proč otvírat lůžková oddělení v Plané, když
je třeba celkový počet lůžek omezovat. I chování krajských
orgánů je ve směru k plánské nemocnici značně pasivní, přestože
původně vyjadřovaly souhlas. Ministerstvo zdravotnictví totiž
slibuje částečné oddlužení nemocnic krajů, ale požaduje snížení
počtu akutních lůžek.

Bývalý ředitel Nemocnice Planá MUDr. Karel Lysý vyslechl ve
čtvrtek 14.srpna ortel u tachovského okresního soudu. Ten mu
udělil podmíněné odnětí svobody na jeden rok se zkušební lhůtou
18 měsíců a to za spáchání trestního činu porušování povinností
při správě cizího majetku. V roce 2001 měl sobě a dalším 37
lékařům nezákonně vyplatit na odměnách celkem 1,7 mil. korun.
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SPORT
V sobotu 12.dubna se konaly v Plzni krajské závody ve sportovní
gymnastice. Práce trenérek M. Tomáškové, M. Součkové a
M.Hodonické přivedla naše plánské cvičenky k nejvyšším metám.
Absolutní vítězkou Plzeňského kraje v kategorii Mladší žákyně I
se stala Jana Pham, která tímto obhájila i svůj loňský titul.
2.místo obsadila Dominika Píhová. V souboji družstev obhájila
plánská děvčata zlatou medaili.
V kategorii Mladší žákyně II nejlépe reprezentovala Sára
Součková, která rovněž obsadila 1.místo. Družstvo této kategorie
se probojovalo na 2.místo.
V soutěži jednotlivců z kategorie Starší žákyně si Michaela
Maňurová

vybojovala

stříbrnou

medaili.

Výprava

plánských

gymnastek přivezla celkem 12 medailí.

V neděli 18.května se konal 5.ročník Běhu Terryho Foxe. Trať
běhu vedla kolem pošty na třídu Dukelských hrdinů, u polikliniky
odbočila do Tepelské, Dvořákovy a Revoluční ul. a u Městského
rybníka se napojila na Zámeckou ulici a Mezibranskou vyústila
zpět na náměstí. Běhu se zúčastnilo 119 startujících. Trať měřila
2,3 km a sbírka vynesla 5.076 Kč.

Ve dnech 23.června až 28.června se žáci FK BKV Planá zúčastnili
mezinárodního fotbalového turnaje v Umagu, který pořádal již
6.ročník tohoto turnaje. Po příjezdu byli ubytováni v kempu pro
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mládež „Veli Jože“, kde bylo pěkně vše pohromadě – hřiště, moře i
jídelna.
Turnaj byl zahájen 24.6. Hned tento den fotbalisté nastoupili
proti družstvu TJ Sokol Jindřichův Hradec a utkání skončilo bez
branek 0: 0. Další utkání proti družstvu Městský fotbalový klub
Nitra bylo již úspěšnější a skončilo vítězstvím 2:1. Obě branky
vstřelil Marek Chmiel. 25.června nastoupili proti týmu z Itálie
F.C. Fondi a utkání skončilo 5:0. Čtyři branky dal Rudolf Ofčačík
a jednu přidal Ladislav Kříž. 26.června porazili družstvo TJ
Tempus Rimavská Sobota 2:1. O góly se podělili Josef Šindelář
s Rudolfem Ofčačíkem. Dne 27.června nastoupili ve finále proti
FO Nitra a prohráli 2:0. A tak skončili v tak obrovské konkurenci
na vynikajícím druhém místě.

Štamgasti a příznivci „Hospůdky u Lafatů“ si dali dostaveníčko
v sobotu 19.července na městském stadiónu, aby poměřili své síly
a schopnosti pro mnohé v netradičních disciplínách. Jedenáctiboj
zahrnoval: běhy na 50 a 330 m, skoky do výšky a do dálky, hod
oštěpem, koulí a míčkem do dálky a dále dovednostní disciplíny
hod na koš, hod míčkem na cíl, kop do prázdné brány na velkou
vzdálenost a slalom s míčem mezi kužely. V kategorii ženy
zvítězila Naďa Dlouhá, v kategorii veteráni Vláďa Jeřábek a
v kategorii
sportujících.

muži

Pavel

Miklas.

Turnaje

se

zúčastnilo

36
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V neděli

10.srpna se

u Máchova jezera v Doksech konalo

Mistrovství ČR v duatlonu. Mezi 84 muži startoval i Petr Kasl
z Plané. Závod se běžel na 10 km, pak následovala jízda na kole na
40 km a nakonec běh na 5 km. Letos se poprvé dostal Petr mezi
muže a závodil v kategorii do 23 let. Doběhl mezi muži na
vynikajícím 6.místě a v kategorii do 23 let se stal vicemistrem ČR
a obsadil 2.místo. Díky tomuto umístění byl mezi nominovanými na
Mistrovství světa ve Švýcarsku.

Senioři FK BKV Planá mají letitou tradici. Do jejich kolektivu patří
hráči nad 37 let a o jejich talentu a schopnostech svědčí i
umístění v okresní soutěži ročníku 2002/2003 - ve své třídě mezi
osmi mužstvy obsadili 1.místo. Senioři udržují trvalé přátelské
vztahy se seniory stejné kategorie FK Weiding. V sobotu 23.srpna
sehráli na městském stadiónu přátelské fotbalové utkání při
příležitosti třináctileté spolupráce s tímto německým klubem.
Utkání skončilo výsledkem 4:4. Až do pozdních nočních hodin pak
trvalo společné posezení v přátelském ovzduší restaurace u
Urbanů.

Mistrovství světa v duatlonu se konalo v sobotu 30.srpna ve
Švýcarsku. Závod se běžel na 10km trati, která byla většinou
kopcovitá, následovala 40 km jízda na kole, kdy se střídalo prudké
stoupání s příkrými sjezdy a nakonec pětikilometrový běh. V takto
náročném závodě, kdy ještě závodníky zastihla průtrž mračen a
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velmi studený vítr, skončil Petr na vynikajícím sedmém místě na
světě a jako první z naší reprezentace.

V sobotu 20.září se za pěkného počasí uskutečnil 4.ročník utkání
mezi Planou a Chodovou Planou. Vítězem turnaje se stala
pořádající Planá

8:4 bodům.

Chodovka byla lepší ve stolním

tenisu, kopané žen a běžecké štafetě žen. Tenis skončil
nerozhodně, ostatní disciplíny s převahou vyhrála Planá.

V sobotu 25.října se konalo v italském Varallo Sesia Mistrovství
Evropy v duatlonu. Petr Kasl byl vybrán jako nejlepší český
závodník z MS. Česká republika bohužel nevěděla, že v Itálii
budou startovat i závodníci do 23 let, a tak Petr nastoupil mezi
muže. Držel se tam statečně a skončil na výborném 14.místě.
Škoda jen, že nezávodil za svou kategorii, jelikož před prvním
závodníkem do 23 let měl pětiminutový náskok. Druhý den si to
vynahradil ve štafetách. V tříčlenném družstvu nastoupil jako
první na trať dlouhou 2 km běh, 10 km kolo a 1 km běh. Mezi 12
štafetami neztratil kontakt s čelem závodu. Druhý Kubíček si vedl
také skvěle a třetí z nich, Daniel Fekl, svým finišem přivedl tým
ke zlaté medaili. Druzí skončili Španělé a třetí Francouzi.

Ve čtvrtek 6.listopadu se konal 5.ročník Večerního běhu Planou.
Přihlásilo se celkem 215 účastníků. Putovní pohár pro školu
s největším počtem účastníků zůstal v držení ZŠ náměstí (113),
hostů bylo nejvíce z Chodové Plané (14), z Tachova přijelo 10
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závodníků, juniorů startovalo 6. Nejpočetněji byly obsazeny
kategorie nejmladšího žactva – chlapců startovalo 69 a dívek 59.
Za Fair Play skutek při závodě žáků byli ředitelem ZŠ p.Kolesou
odměněni diplomem a medailí Boh.Blažek, Ondra Mašl a Fr.Florián.

Bezpečnost

Dobrovolně skoncoval se životem 31letý muž z Plané. Ráno
v pondělí 20. ledna ho našla jeho žena v nastartovaném autě
v uzamčené garáži v Masné ulici. Přivolaný lékař konstatoval smrt
po otravě výfukovými plyny. Cizí zavinění bylo vyloučeno.

Během ledna došlo na silnicích Tachovska ke 112 dopravním
nehodám. Jeden člověk přišel o život, 4 osoby byly zraněny těžce,
21 osob lehce. Hmotná škoda

činila šest a půl milionu korun.

Nejvíce nehod bylo v Tachově a okolí (36), dále následuje Bor
(27), Stříbro (22), Planá (20) a Konstantinovy Lázně (5).
Ke kolizi pětiletého chlapce s vozidlem Škoda 120 došlo ve středu
19.února v Sadové ulici. Chlapec náhle vstoupil do jízdní dráhy
38letému řidiči, který sice strhnul prudce řízení, ale přesto
střetu nezabránil. Chlapec skončil na pravém boku vozu a utrpěl
lehké zranění.
Během

února došlo na

silnicích

tachovského okresu k 88

dopravním nehodám, při nichž vyhasly dva lidské životy. Jedna
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osoba byla zraněna těžce a 14 lehce. Hmotná škoda činila za únor
necelé dva miliony korun. Nejvíce srážek evidují policisté v obvodu
Tachov (31), dále následují Bor (22), Stříbro (17), Planá (16) a
Konst. Lázně (1).

V druhé polovině března došlo v Tachovské ulici ke krádeži
plynového kotle, čerpadla, vodovodní baterie a dalších věcí.
Zároveň pachatel úmyslně poškodil elektroinstalaci, vodovodní
odpady a ostatní zařízení. Způsobená škoda dosáhla částky 67
tisíc korun. Zmíněné jednání má na svědomí bývalý 46letý manžel
majitelky domu.
Tragicky skončila rozepře mezi dvěma muži v pozdních večerních
hodinách

ve

čtvrtek 24.dubna.

Oba muži notně posilnění

alkoholem se dostali do slovní přestřelky, která vyústila v tragický
konec. Na chodbě domu v Tylově ulici 53letý plánský občan napadl
nožem o osm let mladšího místního muže a způsobil mu řeznou
ránu přes břišní dutinu s následným vyhřeznutím střev. Muž byl
s těžkým zraněním převezen do nemocnice v Mar. Lázních. Na
útočníka byla uvalena vazba a případ řešili plzeňští kriminalisté
jako pokus o vraždu.

Na silnicích Tachovska se v průběhu dubna odehrálo 93 nehod, při
nichž byly tři osoby usmrceny, sedm zraněno těžce a 24 lidé
zraněno lehce. Hmotné škody převýšily tři a půl milionu korun.
V obvodu Tachov došlo k 33 nehodám, následuje Bor (27), Stříbro
(16), Planá (15) a K.Lázně (2).
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V lese mezi Chodovou Planou a Výškovem nalezl jedenáctiletý
školák z Plané patnáct nevybuchlých granátů PG-7M. Policisté
munici zajistili a odvezli ke zneškodnění.
Policisty znepokojuje narůstající počet trestných činů na Plánsku.
Jen ve dnech od 5. do 11.května evidují muži zákona vloupání do
dvou rodinných domů, pekárny a z různých míst v Plané byla
odcizena tři osobní vozidla. Nejtěžší újmu utrpěl majitel Seatu
Leon z Nádražní ulice. Jeho vůz má hodnotu přes 400 tisíc korun.

Tragicky skončil první ročník Jarní technické poutě v sobotu
17.května na letišti v Kříženci pro třináctiletou Andreu. Splašený
kůň vyhodil zadními kopyty a trefil ji přímo do hlavy. Dívka
skončila na jednotce intenzivní péče lochotínské nemocnice v Plzni
v kritickém stavu.

Osmdesát

dětí

muselo

být

v pátek

23.května

dopoledne

evakuováno z mateřské školy ve Smetanově ulici v Plané. Neznámý
pachatel vyhrožoval bombou. Kolem půl sedmé ráno učitelky
zjistily, že se v noci někdo vloupal do budovy. Zloděj odcizil
radiomagnetofon a drobnosti a na výkres, připravený pro děti,
barvami napsal, že je ve školce uložena bomba.

Spáchání celkem třinácti trestných činů během necelých tří
týdnů prokázali policisté koncem května 22letému mladíkovi
z Plané. Od konce dubna až do svého zadržení byl mladý výtečník
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mimořádně výkonný zejména v Plané. Tady postupně navštívil sedm
rodinných domů, odkud bral vše, co mu přišlo pod ruku. Během
týdne odcizil čtyři automobily, z toho dva prodal neznámým
osobám. Seat Leon za půl milionu korun byl nalezen nabouraný
v Plzni a Hondu Civic po poruše zloděj odstavil na dálnici. Hrozí mu
až tříletý trest odnětí svobody.

Skoncovat předčasně se životem se podle všeho rozhodl 52letý
muž z Plané. Několik dní ho postrádali rodinní příslušníci, aby ho
v pondělí 9.června našli policisté oběšeného

ve sklepě bytovky

v Jateční ulici.

V červnu došlo celkem ke 111 dopravním nehodám, při nichž nebyl
nikdo usmrcen. Dvě osoby utrpěly těžká a dvacet lehká zranění.
Hmotné škody přesáhly hranici dvou milionů korun. V obvodu
Tachova bylo řešeno 40 nehod. Následují obvody Stříbro (26),
Planá (24), Bor (18) a K.Lázně (1).
Z pátku na sobotu 28.června po jedné hodině v noci usedl za
volant po požití alkoholu 29letý řidič z Plané. Ve směru od
Černošína na Planou u obce Zliv nepřizpůsobil rychlost jízdy
vozidla, vyjel mimo komunikaci, kde se vůz na přilehlém svahu
převrátil na střechu. Řidič i jeho spolujezdkyně byli lehce
zraněni, škoda na vozidle činila zhruba 30 tisíc korun.
V průběhu srpna došlo na silnicích Tachovska ke 107 dopravním
nehodám. V červenci se událo pouze o jednu kolizi méně. Kolize si
vyžádaly 32 lehkých zranění, tři těžká a i jeden lidský život.
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Největší počet nehod, pětatřicet, se odehrál v obvodu Tachov.
Následují obvody Stříbro (28), Planá (23), Bor (18) a K.Lázně (3).

51letý a 34letý muž z Plánska ukradli z objektu hydrocentrály
v Křínově elektromotory za šestnáct tisíc korun.
Ze čtvrtka na pátek 29.srpna se neznámý poberta vydal do areálu
zemědělského podniku v Otíně. Zde vytrhnul mříž a z kanceláře
podniku odcizil křovinořez, drobné mince z příruční pokladny a
dále poškodil zaparkované vozy v areálu podniku. Napáchal zde
škody za více než 13 tisíc korun.

Sbor dobrovolných hasičů Planá zvítězil v sobotu 6.září v soutěži
„Profesionál

2003“

lezeckých

záchranných

družstev

Integrovaného záchranného systému v Mariánských Lázních ve
složení Michal Otava, Vojtěch Čermák a Aleš Fejl. Soutěžilo osm
družstev ve čtyřech disciplínách: výstup po laně dlouhém 33
metrů, záchrana osob, traverz a technické prostředky. SDH Planá
se umístil před HZS Karlovy Vary a HZS Aš.

Od února do poloviny září spáchal 27letý muž z Týnce třináct
trestných činů. Mladý výtečník „navštěvoval“ postupně obchody a
provozovny v Plané a okolí.

Největší počet dopravních

nehod během září zaznamenali

dopravní policisté v obvodu Planá, kde se stalo 25 nehod. Jediná
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byla řešena v obvodu K.Lázní, 23 si připsal Tachov, 22 Stříbro a
Bor 20.

V pondělí 29.září v noci došlo k zahoření kolny a zahradního altánu
ve Vížce na Plánsku. Oheň obě stavby zcela zničil. Vyšetřovatel
vyloučil samovznícení a podle jeho vyjádření byl požár založen
úmyslně. Ke zranění osob nedošlo a hmotná škoda činí 40 tisíc
korun.

Ve středu 29.října pátrala policie po 10letém chovanci plánského
dětského domova. Do pátrací akce bylo po celém okrese zapojeno
dvacet policistů včetně psovoda. Chlapec byl nalezen kolem 22.
hodiny na nádraží v Mar. Lázních a předán zpět do domova v Plané.

Za měsíc říjen se na silnicích Tachovska odehrálo celkem 114
dopravních nehod. Dvě osoby byly zraněny těžce a 24 lehce,
hmotná škoda dosáhla částky bezmála čtyři a půl milionu korun.
Nejvíce karambolů bylo řešeno v obvodu Tachov (33), Planá (32),
Stříbro (23), Bor (22) a K. Lázně (4).

Ze soboty na neděli 9.listopadu odcizil neznámý pachatel
z odstaveného přívěsu kamiónu, který byl zaparkovaný v Kyjovské
ulici, šest kusů pneumatik i s disky. Zloděj způsobil majiteli škodu
za 150 tisíc korun.
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Ve čtvrtek 4.prosince večer si nezodpovědně počínal 19letý řidič
Škody Fabia, který na rovném úseku v Plané ve směru na Tachov
zezadu narazil do stojícího vozu Hyundai. To bylo nárazem
odhozeno na před ním stojící vůz Ford. Oba vozy

zde stály

z důvodu předchozí dopravní nehody. Při nárazu byly dvě osoby
lehce zraněny.Škoda na vozidlech je vyčíslena na 200 tisíc korun.

Školství
ZŠ náměstí Svobody – 18 tříd navštěvovalo 437 žáků. Průměrná
naplněnost tříd je 24,3 žáka na třídu. Ze 16 spádových obcí
dojíždí do školy 132 žáků, což je více než 30 % celkového počtu
žáků.
Školní družinu navštěvuje ve dvou odděleních 50 žáků – plně
obsazena.
Školní jídelna – denně se zde uvaří v průměru 419 obědů pro děti
(z obou plánských ZŠ i ZvŠ) a 48 pro zaměstnance škol.
Dům dětí a mládeže k základní škole integrován rozhodnutím
zřizovatele k 1.lednu 2003. Ve 22 kroužcích pracovalo 256 žáků.
O prázdninách se 16 žáků zúčastnilo dvou příměstských táborů.
ZŠ zaměstnává celkem 43 pracovníků, z toho 29 pedagogických a
14 nepedagogických, z toho 6 kuchařek, 6 uklízeček, 1 školníka a 1
hospodářku školy.
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Personální obsazení školy doznalo změn. Nastoupili 3 noví
pracovníci po skončení pedagogické fakulty (vyučující 1.stupně
s rozšířenou aprobací Vv, učitel s aprobací informatika-fyzika a
učitel tělesné výchovy).
Celkový prospěchový průměr školy byl 1,719, z toho na 1.stupni
1,462 a na 2.stupni pak 1,881.
S vyznamenáním
hodnoceno15

prospělo

žáků.

celkově

Celoroční

61

absence

žáků,
činila

nedostatečnou
27.191

hodin

omluvených a 70 neomluvených.
Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách z českého, anglického a
německého

jazyka – žáci se umisťovali od

1. do 3.místa

v okresních kolech a získali 3.místo v krajském kole olympiády Čj.
Také ve sportu obsazovali velmi pěkná místa. V okresních kolech
získali několikrát druhá a třetí místa, dvakrát místo prvnív atletické všestrannosti a v sálové kopané. V té postoupili do
krajského kola a obsadili 2.místo.

ZŠ Na Valech – 17 tříd navštěvovalo 400 žáků. Průměrná
naplněnost tříd je 23,5 žáka na třídu.
Školní družinu navštěvuje ve dvou odděleních 34 žáků.
Výuku zabezpečovalo 25 učitelů a 2 vychovatelky. O provoz školy
se staralo 6 nepedagogických zaměstnanců.
S vyznamenáním

prospělo

celkově

64

žáků,

nedostatečnou

hodnoceno 14 žáků. Celoroční absence činila 31.743 hodin, z toho
1.261 neomluvených.
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Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách – republikové soutěže
Kinderiáda se zúčastnilo 11 žáků, v okresním kole recitační
soutěže získali 3.místo, v matematické olympiádě 6.tříd získali
4.místo.
Každoročně

organizují

Den

Země,

Den

stromů,

pořádají

mimoškolní akce – Zpívání u vánočního stromu, Indiánské léto,
Čekání na Velikonoce, společný letní tábor s německými dětmi.

Mateřská

škola

Havlíčkova

–

čtyřtřídní

mateřskou

školu

s celodenním provozem navštěvovalo celkem 91 dětí, z toho dvě do
3 let, 30 tříletých, 27 čtyřletých, 22 pětiletých a 10 dětí
starších. O děti se stará 7 pedagogických pracovnic, provoz
zajišťuje 1 školnice a uklízečka, 3 kuchařky.
V průběhu dubna-května absolvovalo 25 dětí předplavecký výcvik
v tachovském bazénu. V průběhu každého měsíce bylo zařazeno
jedno divadelní představení, zdařilý byl i výlet do ZOO v Plzni a
celodenní výlet do Prahy – návštěva Muzea hraček a divadelního
představení Spejbla a Hurvínka. Mezi zdařilé akce patřila i
návštěva Muzea Českého lesa v Tachově. V červnu proběhla na
stadiónu sportovní olympiáda. Školáci se loučili s mateřskou školou
na radnici v Plané. Stále přibývá dětí s vadami řeči, děti mají
malou slovní zásobu, mluví nesprávně.

Mateřská

škola

Smetanova –

čtyřtřídní

mateřskou školu

s celodenním provozem navštěvovalo celkem 80 dětí, z toho
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dvanáct do 3 let, 13 tříletých, 24 čtyřletých, 23 pětiletých a 8
dětí starších.
O děti se stará 7 pedagogických pracovnic, provoz zajišťuje
školnice, uklízečka, topič, vedoucí školní jídelny a dvě kuchařky.
Od 1.1.2003 je mateřská škola příspěvkovou organizací (stejně tak
MŠ Havlíčkova a obě ZŠ).
Ředitelkou školy byla Radou města Planá jmenována p.Leontina
Lepíčková. Smlouvou bylo dohodnuto vedení účetnictví – p.
Jaroslava Szegecsová a PaM zabezpečuje p.Hana Fildánová.
Stejně jako děti v MŠ Havlíčkova absolvovaly děti z

MŠ

Smetanova předplavecký výcvik. Zúčastnily se devíti divadelních
představení a dvou filmových. Mezi další kulturní akce patřila
návštěva Mikuláše a čerta, pořádání pěvecké soutěže Slavíček (v
březnu), slavnost čarodějnic (30. dubna), návštěva ZOO v Plzni.
22.června se předškolní děti slavnostně rozloučily s mateřskou
školou na radnici v Plané.

Počasí
Leden : mrazivá první polovina (teploty do -13 °C), malé smíšené
srážky jen na počátku, jinak sněhové srážky nepatrné, druhá
polovina měsíce s teplotami kolem O °C, většinou oblačno.
Únor: chladný měsíc bez extrémních teplot (maximálně -15 °C),
většina dnů s odpoledními teplotami kolem nuly a nižšími, sněhové
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srážky nepatrné, jen na počátku, oblačnost střídavá s převahou
polojasna.
Březen: ranní mrazíky ve druhé polovině, srážky nepatrné,
zataženo v první polovině měsíce, ve druhé polojasno až jasno.
Duben: chladno v první polovině s ranními mrazíky, ve druhé
polovině odpolední teploty do 20 °C, začátkem měsíce větrno, se
slabými smíšenými srážkami a zataženo, druhá dekáda velmi jasno,
poslední polojasno.
Květen: teplá první polovina měsíce (6. a 8. 29 °C) a závěr, ve
druhé polovině bouřky s přeháňkami, 15.5. kroupy, jinak celkově
sušší období, nestálá, rychle se měnící oblačnost, 31.5. přívalový
déšť s bouřkou a kroupami (51 mm srážek).
Červen: velmi teplé období s vysokými ranními teplotami, bouřky
na začátku, uprostřed a na konci měsíce, srážky nepatrné – sucho.
Červenec: srážky na začátku měsíce (1.7. za 4 hodiny 33 mm),
vydatnější, jinak malé, celkově sucho, vysoké celodenní teploty
(21. a 27. +31 °C), převládající jasná obloha, četné bouřky.
Srpen: 1.8. přívalový déšť (za 3 hodiny 41 mm), velmi teplé období,
vysoké celodenní teploty, kromě ranních koncem měsíce, silný vítr
(13. a 14.8.) s bouřkami a slabým deštěm, 13.8. naměřena nejvyšší
teplota (34 °C, průměr 26 °C), extrémní sucho.
Září: na toto období poměrně vysoké teploty se sestupnou ranní
teplotou, odpolední max. 24 – 26 °C, slabé srážky koncem první
poloviny měsíce, jinak extrémní sucho s jasnými a polojasnými dny.
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Říjen: ochlazování, ve druhé polovině ranní mrazíky, srážky v první
dekádě, koncem měsíce slabé, smíšené, začátkem a koncem měsíce
zataženo.
Listopad: poměrně teplo, jen ojedinělé ranní mrazíky, větrno,
časté mlhy, malé dešťové srážky, sucho, většinou zataženo.
Prosinec:

bez extrémních teplot, mikulášské a vánoční ochlazení,

Vánoce se slabou sněhovou pokrývkou a celodenním mrazem,
v polovině měsíce silný vítr, smíšené malé srážky, převážně
zataženo, vstup do dalšího roku při –1 °C.

Zajímavosti

Víte, že Český rybářský svaz, místní organizace Planá sdružuje
celkem 219 mužů, 12 žen a 25 dětí? Svaz obhospodařuje 41 km
pstruhových vod – Mže, Kosový potok a Hamerský potok.
Mimopstruhové revíry má zatím dvav Chodové Plané

- návesní rybník

a Pivovarský rybník. Dále obhospodařuje 3

hektary chovných rybníků a 10 km chovných pstruhových potoků.
V roce 2002 odpracovali členové organizace 4 699 brigádnických
hodin a ulovili 3158 kg ryb.
Činnost organizace zajišťuje výbor ve složení předseda p.Fr.
Burian, hospodář p.J.Kostřáb, jednatel p.J. Kotala, pokladník p.J.
Motejlek. O pstruhovou líheň pečuje p. O. Jakubčo. Kroužek
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mladých rybářů vedou pánové Z. Kuchař, J. Krauskopf a J. Řečka.
Ochranu životního prostředí má na starosti p.M. Kalaš.

Jak známo, plánský zámek patřil řadu let Ministerstvu vnitra ČR a
působilo v něm velitelství Pohraniční stráže. Po roce 1990
Pohraniční stráž zámek opustila a ministerstvo vnitra prodalo celý
areál firmě Coral Praha. Když se asi před dvěma lety firma
dostala do konkurzu, správce konkurzní podstaty měl za úkol
zámek prodat. To se nyní podařilo a celý areál zámku byl prodán
firmě ANT s.r.o. se sídlem v Praze. Firma koupila budovy;
pozemky v areálu zámku patří stále MV ČR. Pozemky v zámeckém
parku zase patří Ministerstvu obrany ČR. Sporné je zatím
vlastnictví budovy, v níž působila několik let Policie ČR.
Jaké jsou záměry firmy? Ve vlastní budově zámku zřejmě bude
zřízeno sociální a zdravotnické zařízení. V bývalém špýcharu by
měl být zřízen rehabilitační prostor a restaurace. Měla by být
obnovena někdejší vinárna ve sklípku. V přilehlých objektech by
také

mohly

být zřízeny

byty.

V každém případě

firma

předpokládá, že do pěti let by měl být areál zámku ve slušném
stavu, aby se za něj nemusel stydět vlastník ani naše město.

Když v roce 1950 čínská armáda vpadla do Tibetu, začala
postupně obsazovat celé území. Agresivní protitibetská politika
Číňanů vedla k lidovému povstání, které vypuklo ve Lhase 10.
března 1959. Povstání bylo krvavě potlačeno a dalajláma byl
donucen opustit Tibet a odejít do indického exilu. Proto každý rok
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v březnu probíhá kampaň Vlajka pro Tibet. Během ní města i obce
na celém světě vyvěšují tibetskou vlajku jako symbol solidarity.
V loňském roce akci vyvěšení tibetské vlajky podpořilo 130 radnic
v České republice. V pondělí 10.března opět po několikaleté
odmlce zavlála vlajka Tibetu také na plánské radnici.
Dnem 31.března se s pracovištěm na Městském úřadu v Plané
rozloučila paní Libuše Margetinová. Pracovala tu neuvěřitelných
35 let a 3 měsíce. Na úřad v Plané nastoupila 1.ledna 1967 a
vykonávala různé administrativní práce až do června 1975, kdy se
ujala funkce plánské matrikářky. Za 28 let jí jako matrikářce
prošla rukama celá Planá a velká část obyvatel našeho okresu. Do
matriky zapsala neuvěřitelných 17 920 narozených dětí, to jsou
podle

dnešních

počtů

všichni

obyvatelé

Tachova

a

Plané

dohromady, třetina obyvatel tachovského okresu. Smutnější bylo
zapisovat ty, kteří odešli navždy – bylo jich 7 325. Asistovala při
svatbách 1 383 párů. Díky p. Margetinové na vysoké úrovni
pracovala komise pro občanské záležitosti. Za to vše jí poděkoval
starosta p.ing. Karel Vrzala.

Zastupitelstvo města Planá na svém 6.jednání konaném dne
9.dubna schválilo koupi replik mincí z plánské mincovny – jednoho
zlatého tolaru za 13.500 Kč a 25 kusů stříbrných tolarů v ceně
550 Kč za jeden kus.

Ve středu 14.května po celý den v prostorách náměstí probíhala
finanční sbírka na léčbu nádorových onemocnění Květinový den.
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V České republice šlo již o 7.ročník Květinového dne. V našem
městě se sbírka konala 5.rokem. Symbol, žlutý měsíček lékařský,
nabízely E. Hůlová a A.Kantová z 9.A ZŠ náměstí a P.Voskárová a
M.Trnková z 9.A ZŠ Valy. Uvedeným žákyním se díky pochopení
občanů podařilo vybrat částku 5.119,30 Kč, která byla odeslána na
konto Ligy boje proti rakovině.

Ve dnech 26.4. až 10.5.2003 navštívilo 13 žáků osmých a devátých
tříd ZŠ Na Valech vzdálené Finsko. Součástí pobytu ve finském
Kajaani byla nejen práce v dokonale vybavené základní škole, ale i
celá řada výletů.
Jako jedni z mála Čechů navštívili severní polární kruh. Zde se
mohli žáci vyfotit se Santa Clausem. Velkou zábavou byl sněhový
tunel v zimním sportovním středisku Sotkamo-Vuokatti nedaleko
Kajaani, kde často trénovala Kateřina Neumannová.

V červnovém referendu přišlo v Plané ze 4 341 voličů do volebních
místností celkem 2 096 voličů, tj. účast 48,28 %. Odevzdáno bylo
celkem
2 065 platných hlasů , z nichž 1 493, tj. 72,3 % řeklo ANO
našemu vstupu do Evropské unie a 572, tj. 27,7 % bylo proti.

Již deset let předává lektorka Livie Kožinová znalosti členům
Sdružení zdravotně postižených a klubu důchodců. Přednáší jim
v autobusu, který studenty třetího věku odváží k ověření znalostí
na místě samém.
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Největší zájem je o obor kultura. Zde již probrali život a dílo
K.Čapka, A. Dvořáka, J.Mařáka, V.Brožíka a A. Muchy. Navštěvují
muzea, výstavy, galerie, divadelní představení.
Druhým oborem, o který je stejně velký zájem, jsou české
památky a naše historie. Členové navštívili zámky v Březnici,
Českém

Krumlově,

Kynžvartu,

Žlebech,

Třeboni,

Manětíně,

Nebílovech i v Českém Šternberku. Poznali řadu památek v našem
hlavním městě počínaje Pražským hradem, Betlémskou kaplí,
Náprstkovo muzeem, ale i Petřín, botanickou zahradu a Malou
Stranu.
Třetím oborem je zeměpis našeho kraje a celé naší vlasti. Probrali
a projeli povodí řeky Ohře, Teplé, Vltavy a Sázavy. Prohlédli si
Přimdu, Ovčí vrch, Krušné hory, Klínovec, Doupovské hory,
Kladskou, Šumavu, Komorní hůrku i Blaník. Jistě sem patří i
návštěva hradu Gutštejn, Seeberg, přírodní rezervace Soos

a

ZOO Plzeň.
Díky finančnímu příspěvku z městského rozpočtu a lektorce paní
Livii Kožinové se daří zpříjemňovat starším a nemocným občanům
jejich „třetí věk“.

Víte, že v průběhu deseti let (1992-2002) bylo průměrně ročně
v nemocnici hospitalizováno 7457 pacientů? To znamenalo využití
lůžkového fondu na 70,9 % při průměrné ošetřovací době jednoho
pacienta 8,2 dní. Samotné interní oddělení mělo roční průměrné
využití lůžek 85,4 %, průměrný počet lůžek zde byl 65 a průměrná
doba ošetření 10,1 dne. Chirurgická lůžka byla průměrně využita
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na 67,7 %, průměrný počet lůžek byl 54,8 a průměrná doba
ošetření 7,3 dní. Ambulance, které jsou znovu v plném chodu pod
tachovskou poliklinikou, od dubna 2003 provedly do konce roku
2003 celkem 52 000 ošetření a vyšetření.

Zápis do kroniky
Zápis do kroniky Města Planá za rok 2003 vypracoval kronikář
p.Mgr. Ladislav Hůla.
Pro zpracování zápisu využil zápisy z jednání Zastupitelstva a
Rady města Planá, výroční zprávy a plány práce základních škol a
mateřské školy, články v Plánském měsíčníku, v
deníku a v denících a časopisech

Tachovském

s celostátní 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 38 stran - strana 1 až strana 38.

Zápis projednala a schválila Rada města Planá dne 17.února 2010
usnesením č. 312/1.

Ing. Karel Vrzala
starosta města Planá

