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KRONIKA 2012
Rozhodnutím Rady města Planá č. 138/8 ze dne 7. února 2012 byla do funkce
kronikářky města Planá jmenována paní Michaela Mertlová. Kroniku bude psát
počínaje zápisem za rok 2012.
Narodila jsem se 19. 10. 1947 v Děčíně. V roce 1956 jsem se s rodiči a třemi
sestrami přestěhovala do Loučné u Litvínova. Základní školu jsem dokončila
v Lomu u Mostu, následně jsem absolvovala Střední všeobecně vzdělávací školu
v Litvínově zakončenou maturitou v r. 1965; v roce 1971 jsem ukončila maturitou
nástavbové studium na Střední ekonomické škole v Teplicích. V roce 1967 jsem se
provdala, později se mi narodily dvě dcery. V roce 1975 jsme se přestěhovali do
Plané, protože manžel Milan (povoláním důlní měřič) našel nové zaměstnání u
Uranových dolů Západní Čechy.
Od prosince 1975 do 5. dubna 1991 jsem pracovala na základních školách v Plané
jako administrativní pracovnice. Od 7. dubna 1991 jsem nastoupila do funkce
tajemnice Městského úřadu v Plané a vykonávala ji přes 20 let; dnem 1. listopadu
2011 jsem odešla do starobního důchodu.
Od prosince roku 1989 jsem byla hlavní redaktorkou Plánského občasníku
vydávaného plánským Občanským fórem. Jako tajemnice Městského úřadu
v Plané jsem byla šéfredaktorkou tohoto listu (po jeho přejmenování na Plánský
měsíčník) a tuto funkci zastávám zatím i po odchodu do důchodu. M.Mertlová
Kronikář Ladislav Hůla odevzdal v březnu 2012 zápis za rok 2006 (zpoždění z
důvodu dlouhodobé nemoci) a postupně bude dokončovat zápisy za období 2007
až 2011.
V době, kdy je pořizován zápis za rok 2012, není samozřejmě znám obsah a
rozsah zápisů za výše uvedené roky. Oba kronikáři se budou snažit dodržet
určitou návaznost zápisů jak z hlediska formy, tak obsahu.
Osnova zápisu:
1. Město a jeho správa
2. Obyvatelstvo
3. Hospodářské poměry
4. Zdravotnictví a sociální péče
5. Školství, kultura, sport, cestovní ruch
6. Spolková činnost
7. Bezpečnost, černá kronika
8. Počasí, příroda a její ochrana
9. Zajímavosti, různé
10. Přílohy
11. Formální náležitosti zápisu
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1. MĚSTO A JEHO SPRÁVA
V roce 2012 nedošlo k žádným změnám ve složení zastupitelstva města. Pro
připomenutí: starostkou města Planá je p. Mgr. Martina Němečková,
místostarostou p.ing. Pavel Nutil, členy rady města pánové Karel Matějovský, Jan
Teplík a RSDr. Josef Švarcbek. Do patnáctičlenného zastupitelstva dále patří
paní a pánové MUDr. Zdeňka Bartáková, JUDr. Josef Bělohlávek, ing. Václav
Krejčí, MUDr. Jiří Kučera, Mgr. Stanislav Kvasnička, ing. Miroslav Křístek,
MUDr. Věra Marešová, Petr Nyč, ing. Karel Vrzala a ing. Pavel Žižka.
Během roku se konalo celkem 7 jednání zastupitelstva.
Na 11. jednání konaném dne 25. ledna byli v jeho úvodu veřejně oceněni dárci
krve. Schválen byl dodatek 6. rozpočtových změn roku 2011 (příjmy 87,1 mil. Kč,
výdaje 81 mil. Kč), rozpočet na rok 2012, mimořádná splátka úvěru ve výši 5 mil.
Kč, dodatek zřizovací listiny Základní školy Planá č. 6 (slučovací), obecně závazná
vyhláška města č. 1/2012, o místním poplatku za užívání veřejného pořádku,
obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o zákazu vybraných sázkových her na
vymezeném území města Planá, smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby.
Dále bylo schváleno podání žádosti o dotaci na projekt regenerace sídliště
Fučíkova.
ZMP rozhodlo o prodeji tohoto majetku:
dům čp. 91 (bývalé jesle) včetně pozemku firmě SK – Elektroinstalace. Kupní
cena je 2,06 mil. Kč a je splatná po podání návrhu na vklad kupní smlouvy a
zástavní smlouvy nabyvatele do katastru nemovitostí.
pozemek č. 367/27 o výměře 5 m2 v Plané za 600 Kč,
pozemek č. 11/11 o výměře 480 m2 a č. 11/23 o výměře 235 m2 v Pavlovicích
za cenu 35.750 Kč,
pozemek o výměře 181 m2 v Pavlovicích za 9.050 Kč.
ZMP vyhovělo žádosti o odstoupení od smlouvy budoucí na prodej pozemků
č. 1698/18 a 1689/9 v Plané a o vrácení zaplacené kupní ceny 631.200 Kč.
ZMP vyhlásilo záměr prodeje: pozemku č. 119 a č. 237/13 v Pavlovicích, pozemku
č. 1604/2 a části pozemku č. 172/1 v Kříženci. Zrušilo záměr prodeje pozemku č.
11 v Plané.
Radě bylo uloženo připravit studii rekonstrukce kina na víceúčelové zařízení.
Finančnímu a kontrolnímu výboru bylo uloženo prověřit současný způsob pronájmu
areálu koupaliště.
ZMP také vzalo na vědomí nepravomocné rozhodnutí soudu o zamítnutí žaloby
města na určení vlastnictví budovy bez čp. na pozemku č. 1/6 (spojovací část
mezi domy čp. 124 a 126).
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Dne 14. března se konalo 12. jednání zastupitelstva. V jeho úvodu byli veřejně
oceněni chlapci Bui Duy Hien a Daniel Zemko za hrdinský čin – záchranu malého
chlapce, pod kterým se prolomil led na rybníku.
ZMP schválilo: obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV) č. 3/2012, o regulaci
provozní doby hostinských zařízení, rozdělení výtěžku z hospodaření
příspěvkových organizací (škol) v roce 2011, zrušilo rozhodnutí o mimořádné
splátce úvěru ve výši 5 mil. Kč (město možná bude muset vracet dotaci na
rekonstrukci kostela ve Vysokém Sedlišti), pořízení nového služebního automobilu
pro městský úřad, první rozpočtové opatření roku 2012, dotace a dary na
zájmovou a sportovní činnost organizací i jednotlivců, použití účelové dotace
ministerstva kultury z Programu regenerace památkových zón ve výši 200 tis.Kč
na obnovu kulturní památky domu čp. 29 s povinným příspěvkem města ve výši 45
tis.Kč.
ZMP rozhodlo o prodeji:
pozemku č. 280/1 o výměře 185 m2 za cenu 22 tis.Kč a pozemku 280/2 o
výměře 181 m2 za cenu 25.470 Kč (včetně dřevin), oba v Plané
pozemků č. 119 o výměře 134 m2 a č. 237/13 o výměře 345 m2 v Pavlovicích za
cenu 23.950 Kč.
Vyhlásilo záměr prodeje 9 pozemků pro stavbu rodinných domů (Planá sever) a
stanovilo podmínky prodeje; záměr prodeje bytu č. 64/3 v domě čp. 64 ve
Hřbitovní ulici, nejnižší nabídková cena 700 tis.Kč.
Schválilo budoucí nabytí pozemku darovací smlouvou od ŘSD ČR – silnice v délce
79 bm na pozemku č. 3890/21 v Plané.
Nevyhovělo žádosti Marie Janatové o uzavření splátkového kalendáře na úhradu
dluhu na nájemném ve výši 74 tis.Kč.
Uložilo kontrolnímu a finančnímu výboru aktualizovat kontrolní řády, doplnit je o
povinnost zveřejňovat zápisy z kontrol na webu města, a předložit Plán kontrol
2012.
P. starostka sdělila, že bude zakoupen automobil Škoda Fabia Magic Easy za 190
tis. Kč, vysloužilá Fabia bude prodána za 35 tis.Kč.
Dne 2. května se konalo 13. jednání ZMP.
Schváleno bylo rozpočtové opatření 2/2012; zpráva o inventarizaci majetku
města za rok 2011 (uvedena dále); uzavření smlouvy o dílo – realizace akce nový
sběrný dvůr v Plané; závazek dokončení kompletních inženýrských sítí pro 9
rodinných domů v lokalitě Planá sever za cca 4,3 mil. Kč v r. 2013; plán kontrol
finančního a kontrolního výboru a prováděcí řád výborů zastupitelstva.
Důležitým bodem bylo projednání a schválení nového územního plánu města Planá,
po splnění všech náležitostí, které vyžadují příslušné zákony (ověření, že ÚP není
v rozporu s právními předpisy, vypořádání námitek, vyřízení připomínek, způsob
zohlednění podmínek ve stanovisku KÚ Plzeňského kraje. V souvislosti s tím byla
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schválena OZV č. 4/2012, kterou se rušily OZV č. 2/2003 a č. 1/2006, o
závazných částech ÚP města Planá. Starostce města bylo uloženo zajistit vydání
ÚP, orgánům města postupovat při rozhodování v souladu s vydaným ÚP. ZMP dále
konstatovalo, že dnem nabytí účinnosti ÚP pozbývá platnosti územní plán ze dne
27.9.1994.
ZMP rozhodlo o prodeji pozemků č. 164/2 o výměře 264 m2 a č. 172/3 o výměře
1633 m2 v Kříženci, cena 94.850 Kč.
Vyhlásilo záměr prodeje bytu č. 774/18 v domě čp. 774, nejnižší nabízená cena
435 tis.Kč.
Schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemků v Plané zastavěných
stavebními objekty převzatými od ŘSD ČR v rámci stavby přeložky silnice
č. I/21.
Rozhodlo o koupi pozemku č. 1074/2 o výměře 4193 m2 v Plané za cenu 35 tis.Kč
(na pozemku se nachází objekt historické studánky se „zázračným pramenem“
pod Sv. Annou).
Uložilo p. ing. Žižkovi předložit nabídku na zhotovení dvouplášťové nafukovací
haly a Radě vypracovat zadání a cíle projektu rekonstrukce plánského kina pro
výběrové řízení na zhotovitele projektu.
Dne 20. června se konalo 14. jednání zastupitelstva.
Hlavním bodem programu bylo projednání závěrečného účtu města za rok 2011;
schváleno bez výhrad. Dále byl schválen vstup města do budoucího honebního
společenstva Svahy, kde bude město zastupovat při jednáních p.ing. Hruška;
rozpočtové opatření č. 3/2012
Rozhodnuto bylo pořídit nové kompletní obaly nafukovací haly u budovy ZŠ Na
Valech, náklad cca 660 tis.Kč, firma Mibosport.
Starostce p. Němečkové bylo uloženo jednat s Ministerstvem zahraničních věcí
ČR o součinnosti při jednání o navrácení majetku města nacházejícího se na území
SRN (jedná se o 16 ha lesních pozemků, na které je uvalena nucená správa).
Radě bylo uloženo realizovat některá doporučení týkající se provozování a
pronájmu areálu koupaliště.
ZMP rozhodlo o prodeji:
pozemků pro stavbu RD v Plané – č. 538/62 o výměře 682 m2 za 443.300 Kč a
č. 538/66 o výměře 1015 m2 za 659.750 Kč.
bytu č. 64/3 v domě čp. 64 ve Hřbitovní ulici za cenu 700.000 Kč.
Vyhlásilo záměr prodeje části pozemku č. 368/1 v Pavlovicích, pozemku č. 344/3
v Plané, pozemků č. 1452 a č. 1457 ve Zlivi.
Nabídka Státního statku Jeneč na prodej pozemku č. 1294/2 v Otíně nebude
využita.
Bude snížena nejnižší nabídková cena na prodej domu čp. 54 na náměstí Svobody
na 3 mil. Kč a domu čp. 124 a 125 v ulici Na Příkopech na 3,3 mil. Kč.

6
Dům čp. 131 na pozemku č. 31809 v Plané bude odejmut ze správy ZŠ Na Valech
s účinností od 1. 7. 2012.
Město uloží 10 mil. Kč na termínovaný vklad podle nejvýhodnější nabídky.
Zpráva mysliveckého hospodáře o činnosti v honitbě města za rok 2011 byla
vzata na vědomí.
Dne 12. září se konalo 15. jednání ZMP.
ZMP schválilo: převod výsledku hospodaření ZŠ Na Valech do rezervního fondu
ZŠ Planá; dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 22/FPP/2009 o finančním příspěvku městu
Stříbro (týká se dotace z Norských fondů na opravy památek); rozpočtové
opatření č. 4/2012; smlouvu o dílo – stavební úpravy budovy radnice,
bezbariérový vstup, výtah – s firmou Stavební montáže Plzeň; smlouvu o
vybudování ocelové haly v areálu Plánských lesů s firmou ColorMax Cheb; vstup
města do honebních společenstev Otín a Damnov; prominutí pohledávky za
zemřelou Františkou Varjovou (dluh na nájemném 75 tis.Kč); aktualizaci zásad
pro prodej bytů.
ZMP rozhodlo:
prodat pozemky č.1452 a č. 1457 ve Zlivi za 22.695 Kč.
vyhlásit záměr prodeje:části pozemku č. 2602/3 v Plané; budovy čp. 191
s přilehlými provozními budovami a pozemky v Plané; bytu č. 273/4 v domě čp.
273 v Bezdružické ulici
vrátit 17 tis. Kč za omylem prodaný objekt na pozemku č. 66 v Týnci.
ZMP zvolilo nové přísedící Okresního soudu v Tachově. Uložilo Radě zpracovat
podklady pro vypsání architektonické soutěže na úpravu kina a smuteční síně;
zaktualizovat smlouvu na pronájem koupaliště se zahrnutím připomínek výborů a
vyhlásit výběrové řízení.
16. jednání zastupitelstva se konalo 31. října, tentokrát ne v zasedací místnosti
na radnici, která je v rekonstrukci, ale v sále kulturního střediska v budově čp.
56.
ZMP projednalo zprávu o školských zařízeních ve městě a schválilo dodatek č. 7
zřizovací listiny ZŠ Planá.
Dále schválilo: vstup města do regionálního sdružení Euroregio Egrensis;
pozměněné znění stanov SOČ (Sdružení obcí Černošín); aktualizované znění Zásad
postupu při prodeji nemovitostí; podání žádosti o dotaci z operačního programu
ŽP na projekt “Regenerace parku v areálu zámku Planá“. Celkové náklady činí 1,32
mil.Kč, možnost získání podpory až do výše 75 %; rozpočtové opatření č. 5/2012;
Statut fondu rezerv a rozvoje města.
ZMP rozhodlo:
prodat pozemek č. 368/17 a pozemek č. 853/4 v Pavlovicích,
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vyhlásit záměr prodeje: části pozemku č. 64/11 v Pavlovicích; pozemku č. 24
v Křínově; pozemků č. 635, 633/5 a 633/7 v Otíně.
Zastupitelé dále jednali o tom, jak naložit s volnými finančními prostředky a
rozhodli, že 200 tis. Kč bude uloženo na stavební spoření a 9,8 mil. Kč na Zlatý
účet.
K seznámení dostali studii rozvoje kultury a cestovního ruchu, schvalovat se bude
na dalším jednání.
Poté se zabývali návrhy na provozování koupaliště v příštích letech. Paní starostka
předložila 3 varianty – nechat jak to je dosud, nebo je předat Plánským službám,
nebo je provozovat jako veřejnou plochu s koupáním na vlastní nebezpečí. Návrh,
jak by koupaliště provozovaly Plánské služby, předložil jejich ředitel p. Draxal.
ZMP nakonec rozhodlo, že uzavře smlouvu o pronájmu areálu s Plánskými
službami.
V diskusi vystoupil ředitel firmy STORA ENSO p.ing. Pecka, aby obhájil záměr
výstavby nové výtopny na protějším pozemku. Problém je s výškou stavby a
komína, ale město může rozhodnout o výjimce. Apeloval na to, že nová výtopna je
nezbytná pro další rozvoj firmy, která je největším zaměstnavatelem ve městě.
Zastupitelé nakonec s umístěním objektu podle předloženého projektu souhlasilo.
Poslední jednání v tomto roce se konalo 12. prosince opět v sále kulturního
střediska.
Hlavním bodem programu byl návrh rozpočtu na rok 2013 – po diskusi a
připomínkách byl schválen a město tak nebude muset hospodařit začátkem
nového roku podle rozpočtového provizória. Dále byl předložen a po diskusi
schválen výhled hospodaření města v období 2012 2015. Schváleno také bylo
rozpočtové opatření č. 6/2012 a příspěvek 150 tis. Kč ve prospěch RTG oddělení
v Plané provozovaného Poliklinikou Tachov.
Návrh Strategického plánu rozvoje města do roku 2022 byl zpracován i
s využitím dotazníkového šetření. ZMP tento plán schválilo.
Schválena byla též OZV č. 5/2012, o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a OZV č. 6/2012, o
poplatku za komunální odpad – obě s účinností od 1.1.2013.
ZMP rozhodlo:
prodat pozemek č. 24 v Křínově za 16.200 Kč; pozemky č. 635, 633/5 a 633/7
v Otíně za 21.745 Kč; pozemek č. 344/3 v Plané za 9.600 Kč; pozemek č. 344/21
v Plané za 6.240 Kč; pozemek č.344/22 v Plané za 6.960 Kč; pozemek č.
344/23 v Plané za 6.960 Kč; byt č. 18 v domě čp. 774 v Plané za cenu 370 tis.Kč.
Na základě doporučení realitní kanceláře schválilo snížení kupní ceny domu čp. 54
na náměstí Svobody na 2,4 mil. Kč.
Diskuse o pořádání ohňostroje byla ukončena rozhodnutím, že bude pořádán 1.
ledna 2013 v 0.15 h, cena do 50 tis. Kč
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V závěru jednání byli oceněni bezpříspěvkoví dárci krve – dostali dárky a pozvání
k malému občerstvení, které pro všechny přítomné připravili učni ze SOU Planá.
Součástí každého jednání zastupitelstva bylo schvalování programu, volba
ověřovatelů zápisu, diskuse přítomných občanů, zpráva o práci Rady a kontrola
plnění uložených úkolů.
Rada města se ke svému jednání scházela vcelku pravidelně; v roce 2012 to bylo
celkem 23 jednání. Připravovala podklady pro jednání zastupitelstva a řešila
operativně záležitosti běžného provozu města.

Městský úřad vedený tajemnicí p.ing. Stanislavou Fojtíčkovou (od 1.11.2011) se
k 1.lednu 2012 členil na tyto odbory: odbor správní vedený p. Jiřím Baronem,
odbor finanční vedený p. ing. Helenou Ťupovou, odbor výstavby vedený p.
Miroslavou Majerovou, odbor správy majetku a investiční vedený p.ing. Jiřím
Ťupou a odbor životního prostředí vedený paní Evou Čermákovou.
Od 1. května odešel p. Baron do důchodu; odbor správní a odbor životního
prostředí byly sloučeny a vedoucí nového útvaru se stala paní Eva Čermáková.
K 1. lednu byla agenda sociálních dávek převedena na Úřad práce v Tachově a to
včetně pracovnice, která tuto agendu vykonávala. Aby žadatelé o dávky nemuseli
dojíždět tak daleko, pronajal si Úřad práce v budově radnice kancelář, ve které
zřídil své odloučené pracoviště, takže pro žadatele zůstalo všechno více méně při
starém.
V tomto roce pokračovaly rozsáhlé stavební úpravy v budově radnice. Především
byl vybudován výtah, aby se zejména starší nebo zdravotně hendikepovaní občané
snáze dostali do kanceláří v 1. a 2. patře. Kompletně byla přebudována místnost
v 1. patře, ve které se provádějí občanské obřady. Zlepšil se nejen její estetický
vzhled, ale byla sem instalována klimatizace. Ta by měla zajistit příjemnější
prostředí v místnosti, jejíž okna směřují na jih a do náměstí, takže v letním
období zde často bylo velké horko a větrat okny se pro hluk z náměstí nedalo.
Dokonce vícekrát se stalo, že některý z účastníků obřadu omdlel (prý většinou
ženich, takže kdo ví, jestli bylo na vině jen to horko). Kompletně byla také
provedena nová elektroinstalace v přízemí a v 1. patře a položena nová, vhodnější
dlažba, stejná jako byla již v minulém roce položena ve 2. patře.
Konečně také došlo na vnější úpravy domu čp. 2 těsně sousedícího s radnicí, ve
kterém jsou umístěny další kanceláře městského úřadu. Budova byla připojena na
kotelnu radnice (do té doby byly jednotlivé kanceláře vytápěny samostatnými
plynovými topidly), nevhodná a již dožilá okna byla nahrazena novými a nového
vzhledu se dočkala i fasáda.
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Aby město mohlo dostatečně plnit své povinnosti dané zákonem o obcích, má
zřízeny tak zvané organizační složky. V čele těchto složek (dále jen OS) jsou
vedoucí, které jmenuje rada města. Patří sem městská policie (viz kapitola 7),
městské kulturní středisko (kapitola 5), pečovatelská služba (kapitola 4) a
zásahová jednotka (kapitola 6).
Pro hospodaření se svým majetkem město založilo obchodní společnosti
s ručením omezeným Plánské služby a Plánské lesy (více o nich v kapitole 3).
Město je také zřizovatelem školských zařízení a to Základní školy Planá a
Mateřské školy Planá. Základní škola Planá vznikla ke dni 1. 7. 2012 sloučením
Základní školy náměstí Svobody a Základní školy Na Valech.
Rozpočet města na rok 2012
Daňové příjmy
49.500.000
Nedaňové příjmy
10.7650.000
Kapitálové příjmy
2.3180.000
Dotace
6.642.000
Celkem
69.225.0
Investiční výdaje
22.800.000
Výdaje ostatní
80.400.000
Celkem
103.200.000
Financování
Z fondu rezerv a rozvoje
12.575.000
Splátky úvěru na topné kanály 1.400.000
Hospodářská činnost města
Náklady 5.615.000
Výnosy 6.175.000

Skutečné plnění k 31.12.2012
54.888.613
13.748.881
5.693.832
9.321.822
83.653.148
15.140.496
60.477.294
75.617.790

1.400.004

Rozdíl 560. 000

Komentář k plnění rozpočtu r. 2012
Město Planá schválilo pro r. 2012 rozpočet schodkový; počítalo se s použitím
12,5 mil. z rezervního fondu, k tomu ale nedošlo.
Skutečné příjmy byly vyšší než plánované: 3,5 mil. Kč činil podíl z celorepubliko
vého výnosu z výherních přístrojů; prodej nemovitostí (např. dům čp. 50, jesle
čp. 91, některé byty a pozemky) vynesl 3,350 mil. Kč.
Výdaje proti tomu byly nižší, některé investiční akce nebyly provedeny (chodník
Mezibranská, revitalizace sídliště Fučíkova, nižší náklady na výstavbu nového
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sběrného dvora). Roční splátka úvěru činila 1,4 mil Kč; k 31.12.2012 je zůstatek
úvěru 10,74 mil Kč.
Hospodaření skončilo přebytkem přes 7 mil Kč.
Příjmy
Daňové příjmy – výnosy z daní nedosáhly ani úrovně r. 2011, nárůst způsoben
z výnosů z výher.
Nedaňové příjmy – nárůst u odvodu z Plánských lesů, výnosů z pojištění, prodeje
dřeva, vyšší příjmy pečovatelské služby, příjmy z úroků a úhrady nákladů za
hasiče od Plzeňského kraje.
Dotace město obdrželo 200 tis. od ministerstva kultury, 518 tis. od MPSV pro
pečovatelskou službu, 137 na volby do krajského zastupitelstva, dotace pro školy
činily 1,249 mil. Kč, dotace od kraje na bezpečné branky školního hřiště, ošetření
zeleně, opravu vozidla hasičů.
Výdaje:
odchyt psů 6.160 Kč
lesní hospodářství 1.803.728 nová hala v areálu Plánských lesů za 1,277 mil.
Kč, cesta k Jalovému dvoru za 364 tis. Kč a projekty na další lesní cesty
náklady na partnerství s městem Tirschenreuth 24.995 drobné občerstvení a
dárky
komunikace 2.730.951 dokončena komunikace u SOU Planá včetně parkoviště i
pro školu Valy, opravy chodníků v sídlišti Fučíkova za téměř 1,5 mil. Kč
náklady na srážkovou vodu, lístky na parkoviště 47.533
dopravní obslužnost 168.090; poskytnuto Plzeňskému kraji dle počtu obyvatel
voda, kanalizace 3.027.796 inženýrské sítě pro nové domky na severu za 1,9
mil. Kč, průzkumný vrt na vodní zdroje v Pavlovicích za 198 tis. Kč, dokončeno
propojení přivaděče do vodojemu v Bezdružické ulici, náklady za čistění studní na
pitnou vodu, zaměření kanalizace Bezdružická ul.
příspěvek pro MŠ Planá 1.770.000; ta dále ze svých fondů zaplatila chodník
před MŠ Havlíčkova za 80 tis. Kč, vchodové dveře do MŠ Smetanova za 68 tis.
Kč, úpravu a vybavení nové třídy v MŠ Smetanova za 244 tis. Kč
příspěvek pro základní školy 11.479.885 příspěvek města škole na provoz ve
výši 6 mil Kč, dotace na konkurenceschopnost škol 1,49 mil. Kč, ZŠ náměstí 2 mil.
Kč na fasádu školy (ze svých fondů doplatila dalších 100 tis.), ZŠ Valy
rekonstrukce dívčích WC za 1,5 mil. Kč, znovupostavení nafukovací haly za 650
tis. Kč, pomůcky pro žáky I. ročníků, příspěvek na ONIV – nemoci učitelů,
náklady jejich stravování.
obnova kulturních památek 287.190; město převedlo dotaci 200 tis. od
ministerstva kultury a přidalo ze svého 45 tis. na obnovu domu čp. 29
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v památkové zóně; doplacen městu Stříbru podíl nákladů na administrativu
Norských fondů
obnova místních památek 287.190; obnova kaple nad pramenem u Sv. Anny, dále
bylo vyplaceno 60 tis. Kč občanům z Fondu památek na opravy domů v památkové
zóně
tisk Plánského měsíčníku 105.324
výdaje městského kulturního střediska 2.439.104 Kč (včetně prostředků na
nákup knih do knihovny a úhrady za filmy promítané v kině). Město dostalo 52,5
tis. na náklady regionální funkce knihovny.
komise pro občanské záležitosti 94.177 Kč
školní hřiště a městský stadión 297.504 (zateplen štít, opravena fasáda, koše,
nakoupeny nové bezpečné branky z dotace)
– koupaliště 608.929 (příspěvek provozovateli 266 tis., nová sekačka za 94,6 tis.,
areál vybaven herními prvky za 87 tis. Kč, zlikvidovány staré záchodky)
příspěvek města 150.000 na rentgenologické oddělení provozované Poliklinikou
Tachov v Plané
komunální služby celkem 12.109.272 Kč (veřejné služby, nové označení ulic,
osazeny další dopravní značky, nakoupeny bahenní koše, oprava plotu p. Donovala
za 150 tis Kč, oprava spadlé zdi v ul. Na Příkopech 500 tis. Kč, oprava veřejných
WC za 440 tis Kč, pasport zeleně)
komunální odpady 8.894.066 Kč (svoz a separace odpadů 4,1 mil., nový sběrný
dvůr včetně administrace za 4,78 mil Kč)
veřejná zeleň 765.233 Kč (kácení v parku Revoluční, Zámeckém, zeleň v parku
Školní ulice, nové betonové prvky a plot u ZŠ náměstí za 283 tis Kč).
– výdaje na platy pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací 99.948 Kč
((likvidace bolševníku, černých skládek, pletí)
– výdaje pečovatelské služby 2.003.358 Kč
výdaje městské policie 625.060 Kč
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 829.780 Kč (pohotovostní
služba 50 % hradí kraj, nové pneu na auto 80 tis., oprava čerpadla vozidla MAN
83 tis. Kč, nové oděvy 119 tis. Kč)
zastupitelstvo města 1.204.080 Kč
činnost místní správy 15.771.585 Kč (platy a provoz městského úřadu, včetně
rozsáhlé opravy domu čp. 2, úpravy 2. patra radnice nákladem 670 tis. Kč)
– ostatní finanční operace 6.589.309 Kč (např. úroky z úvěru 254 tis. Kč, náklady
na právní služby 171 tis. Kč, platby daní – DPH, daň z příjmu i daň z nemovitosti)
volby krajské a prezidentské 156.998 Kč
na darech a dotacích město vyplatilo 655,6 tis. Kč pro jednotlivce, sportovní
oddíly, kulturní akce.
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Majetek města podle inventarizace k 31.12.2012:
Celková hodnota majetku činila 907,069 mil. Kč (po odečtu oprávek a odpisů
711,664 mil. Kč). Z toho budovy, stavby a komunikace v hodnotě 502,242 mil. Kč,
ostatní majetek hmotný i nehmotný 9,636 mil. Kč, pozemky v hodnotě 127,701
mil. Kč, majetek na podrozvahových účtech 2,736 mil. Kč a majetek svěřený do
správy 69,349 mil. Kč.
Roční poplatek za vývoz popelnic platný pro rok 2012 – je stanoven podle objemu
nádoby na odpad a četnosti vývozu. V uvedeném přehledu jsou tyto údaje:
objem nádoby/každotýdenní vývoz/1x za 2 týdny/1x za měsíc/kombinovaný vývoz
60 litrů/1.860 Kč/1060/740/1.450
110 litrů/3.260/1.860/ /2.550
120 litrů/2.970/1.690/ /2.320
240 litrů/5.340/3.040/ /4.160
1100 litrů/21.730/12.390/ /16.950

Na jaře a na podzim proběhly mobilní sběry objemného a nebezpečného odpadu
na celém správním území města. Během roku také byly na vybraných stanovištích
umístěny speciální nádoby na sběr použitých jedlých tuků.
Občané v ceně známky hradí též náklady na uložení odpadu ve sběrném dvoře.
Sběrný dvůr v areálu Plánských služeb ukončil provoz dnem 30. 11. 2012.
Od 1. prosince byl otevřen nový sběrný dvůr v Kyjovské ulici.
Občané mohou do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, který vyprodukovali
ve své domácnosti objemné odpady (nábytek, koberce, linoleum,pneumatiky),
vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností (lednice,televize,
mikrovlnky) nebo biologický odpad (tráva, listí či větve). Pro ukládání
nebezpečných odpadů je sběrný dvůr vybaven speciálním ekologickým skladem
s nádobami pro ukládání tuhých i kapalných nebezpečných odpadů (např.
autobaterie, zářivky, oleje, nádoby od barev či laků).
Nezbytnou součástí sběrného dvora je i zázemí pro obsluhu umístěné ve speciální
buňce
kancelář, sprchový kout a WC. Součástí areálu je i původní budova,
která prošla kompletní rekonstrukcí a bude současně sloužit pro uložení
vyřazených elektrických a elektronických zařízení a jiných odpadů, které jsou
mnohdy středem zájmu nenechavců.
Celý areál sběrného dvora je oplocen, osvětlen a vybaven elektronickým
zabezpečovacím systémem včetně kamer. Sběrný dvůr je tak dostatečně
zabezpečen proti jakémukoli vniknutí ze strany nepovolaných osob.
Náklady na stavbu sběrného dvora jsou 4,639 mil. Kč. Evropská unie spolu se
Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu životní
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prostředí přispěla na projekt 90 %, tj. 4,175 mil. Kč. Město zaplatilo 10 %, tj.
463 tis. Kč. Skutečné celkové náklady stavby činily 4,924 mil. Kč; z rozpočtu
města 2,254 mil. Kč, z toho 749 tis. Kč na přestavbu areálu na sběrný dvůr,
1,370 mil. Kč stál nákup budovy bývalé výkupny a 135 tis. Kč nákup pozemků
sběrného dvora.
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2. OBYVATELSTVO MĚSTA PLANÁ, ŽIVOT V OSADÁCH
Na počátku roku žilo v Plané 5.396 osob, k 31. prosinci 5.380 osob. Nově se
narodilo 43, zemřelo 55. Uzavřeno bylo 29 manželství, naopak rozvedena byla 4.
Do Plané se přistěhovalo 142 osob, odstěhovalo se 133.
Počet obyvatel v částech (osadách) města k 31. prosinci:
Křínov 21, Kříženec – 37, Otín – 57, Pavlovice – 66, Planá
63, Týnec – 61, Vížka – 10, Vysoké Sedliště – 25, Zliv – 44.

4.996, Svahy –

K městu Planá patří také tyto osady: Křínov, Kříženec, Otín, Svahy, Vížka, Týnec,
Zliv, Boudy, Vysoké a Dolní Sedliště, Pavlovice.
V tomto roce podle sdělení stavebního úřadu v žádné z těchto osad nebyl
postaven či zbourán žádný dům.

Kříženec
Ani v tomto roce se zatím nepodařilo dotáhnout do zdárného konce záměr města
zajistit pro obyvatele Křížence vodu z veřejného vodovodu. Jednání o možnosti
využívat vodojem vybudovaný v minulosti pro areál Armády ČR nedopadlo úspěšně
a tak se hledají další možnosti, které by byly schůdné realizačně i finančně.
Na vrchu Homoli nad obcí chtěl jeden zájemce před několika lety postavit
větrnou elektrárnu. Záměr se nelíbil především ochráncům přírody, takže musel
nejen předložit řadu vyjádření k tomu, jak vysoká vrtule ovlivní vzhled krajiny,
ale dokonce zde musel instalovat maketu. Když úřední šiml dořehtal a k realizaci
mělo dojít, zájemce nečekaně zemřel. Koncem tohoto roku se pozůstalí opět
začali zajímat o možnost projekt dokončit, zatím však neúspěšně.
Ranč Kříženec – koňská farma funguje na Kříženci již od roku 1996. Za tu dobu
prošel výraznou změnou, vyrostly nové stáje, k dispozici je otevřená i krytá
jízdárna. Ranč je součástí systému hipostezek, které křižují území celé republiky
a navazují na další za jejími hranicemi. V současné době je na ranči 15 koní, každý
rok se rodí několik hříbat. Zájemcům nabízejí výuku jízdy na koni, možnost
ustájení cizích koní a také služby vlastního hřebce s patřičným rodokmenem.
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Majitel ranče Jan Drábek je pyšný na výsledky vlastních odchovanců; v minulých
letech několikrát získali juniorský titul Mistra republiky ve westernovém ježdění.
V tomto roce se jezdci a koně z rance opět zúčastnili Plánské 50; tentokrát si
vybrali trasu 22 km, což znamenalo přes 5 hodin v sedle.
Zájemci o ustájení koně včetně krmení a potřebné péče denně zaplatí 150 Kč, za
venkovní ustájení 100 Kč; za půjčení koně 250 Kč za hodinu a za výuku jízdy na
koni 300 Kč za hodinu.
Otín
Elektrárenská společnost provedla kompletní výměnu vedení elektřiny a to od
křižovatky Planá Křínov (od transformátoru) podél rodinných domů čp. 24, 23,
22, 21, pak vedení přešlo na druhou stranu komunikace, kde bylo ukončeno na
stávajícím sloupu. Výměna byla provedena včetně přípojek do skříní u RD. Původní
vzdušné vedení bylo uloženo do země. Další etapa prací pokračovala podél cesty
severním směrem na Ovčíny, kde byla odstraněna část vzdušného vedení. V místě
křížení s vedením 22 kW bylo původní vedení z levé strany komunikace přeloženo
na pravou stranu, kde byly postaveny nové betonové stožáry. Vedení pokračuje až
k polní cestě na pozemku p.č. 383/4 a odtud do osady Ovčíny, kde je provedeno
nové vedení na sloupech ke všem rodinným domům. Vedení je v celé délce na
stožárech. Práce byly ukončeny v říjnu.
Kostel v Otíně je již několik let majetkem města. Od plánské farnosti byl převzat
v havarijním stavu, beze střechy a s polozborcenými zdmi. Úpravami provedenými
v minulých letech byl havarijní stav odstraněn a kostel byl i částečně zastřešen.
Stal se díky několika nadšencům z řad místních neformálním centrem pro
setkávání a konání různých akcí. V listopadu se měla v kostele konat vernisáž
výtvarné instalace. Vše bylo připraveno již čtyři dny předtím výtvarné dílo bylo
zavěšeno pod stropem lodě, na stěnách čtyři svaté obrazy, které sem v minulých
letech pověsili sousedé, litinový kříž na oltáři. Velmi nepříjemné překvapení však
čekalo „pořadatele“, když se přišli do kostela podívat dva dny poté výtvarné dílo
zčásti stržené na zem, kříž na oltáři povalený, a všechny obrazy totálně zničené,
vytrhané z rámů, sklo rozbité. V obci žije 57 obyvatel a všichni se velmi dobře
znají. Je nepříjemné myslet na to, že někdo z jejich středu mohl něco tak
odsouzeníhodného provést.
Pavlovice
Pavlovice a Josefova Huť jsou od Plané poměrně vzdáleny. Jejich poloha by
naznačovala, že tam vlci dávají dobrou noc. A přesto i tam existuje něco, co
jejich hranice přesahuje – již od roku 1998 tam působí amatérské divadlo
Podkova. Založili je mladí amatérští herci, studenti, kteří se do Josefovy Huti
sjíždějí z celé republiky. Duší celého souboru je Michal Pavlík, který je i
režisérem a scénáristou. Soubor připravuje každý rok nové představení, které
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pak předvede na přírodní scéně. Některý rok vyjíždějí i na Vendelínský divadelní
jarmark v Olbramově.
Michal Pavlík je také autorem publikace Stará kráska Josefova Huť Putování
známým neznámým údolím Mže, ve které popisuje krásy zdejšího úseku řeky Mže
i historii místa, které bylo v minulosti významným průmyslovým centrem.
Již od 80. let minulého století funguje v Pavlovicích malá vodní elektrárna
využívající vodní náhon, který kdysi vedl do zdejšího průmyslového areálu.
Elektrárna za tu doba několikrát změnila majitele a provozovatele a prošla
různými proměnami technickými i provozními.
Její nejnovější historie se začala psát v roce 1982. Tehdy totiž vešel v platnost
zákon, který umožňoval podnikání v této oblasti i soukromníkům; mohli provozovat
elektrárny do výkonu 30 kW. Toto využili pánové Stodola, Štrunc a Zemko a
rozjeli projekt, na jehož konci v roce 1986 byla uvedena do provozu elektrárna
se třemi Bankiho turbínami, každá o výkonu 30 kW. Vyrobený elektrický proud
dodávali za stanovenou cenu do veřejné sítě. V roce 2009 byly již nevyhovující
turbíny nahrazeny turbínou Kaplanovou o výkonu 200 kW; celý provoz byl
automatizován a řízen elektronicky. Na náklady s tím spojené využili
provozovatelé dotaci z evropských fondů. Vše se zdálo být na dobré cestě, ale
rok 2012 situaci dramaticky změnil. Díky přebytku elektřiny dodávané novými
fotovoltaickými elektrárnami byl elektrárně stanoven limit dodávky na 90 kW (to
je 45 % možného výkonu). Druhá rána přišla v noci z 8. na 9. prosinec. Silný mráz
roztrhl dno náhonu, který zčásti vede po násypu. Unikající voda násyp odplavila a
náhon zůstal bez vody, takže elektrárna od té doby stojí. Vyplavená hlína navíc
poškodila objekty pod náhonem a způsobila statisícové škody na cizím majektu.
Na tento případ škody se pojištění elektrárny prý nevztahuje a tak budou mít její
provozovatelé v příštím období asi velké starosti.

Vysoké Sedliště
Zdejší kostel sv. Václava prošel v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí včetně
opravy hřbitovní zdi a márnice. Organizovalo ji město Planá jako majitel a náklady
byly v převážné míře hrazeny z tzv. Norských fondů. O provozní záležitosti
kostela se stará občanské sdružení založené místními občany. Větší část z nich
jsou příslušníci rodiny Bartákových, jejichž dům se nachází v těsné blízkosti
kostela. Sdružení také letos organizačně zajistilo již tradiční společnou česko
německou mši svatou celebrovanou plánským farářem p. Šaškem. Konala se ve
čtvrtek 27. července a mezi hosty opět byla řada německých občanů, zdejších
rodáků.
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Týnec
V tomto roce se v této osadě nic zvláštního nepřihodilo; snad jen, že i letos
pokračovaly léta trvající spory mezi místním zemědělcem a některými občany
obce, končící někdy i fyzickým napadením aktérů a posléze projednáváním u
komise pro řešení přestupků. A příčina? Stádo ovcí tu a tam volně se pohybující
po vsi i po okolí.

3. HOSPODÁŘSKÉ POMĚRY
Město Planá založilo v roce 2003 obchodní společnost Plánské služby, s.r.o. (dále
jen PS), jejímž je jediným vlastníkem. Sídlo firmy je v domě čp. 131, středisko
technických služeb je umístěno v areálu v Revoluční ulici (nalevo od hřbitova).
Ředitelem je pan ing. Jiří Draxal.
Na základě smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb PS vykonávají
tyto činnosti: silniční dopravu a údržbu komunikací zejména v zimním období,
údržbu ploch veřejné zeleně na pozemcích města, likvidaci černých skládek,
správu a údržbu veřejného osvětlení, udržování vpustí povrchových vod (kanálů).
Podle mandátní smlouvy na zabezpečení správy majetku města Planá zabezpečují
správu a údržbu těchto nemovitostí: budova polikliniky v čp. 293, 2 domy
s pečovatelskou službou, nebytové prostory a téměř 200 bytů, městský hřbitov
se smuteční síní.
PS zaměstnávaly průměrně 25 lidí (počet byl vyšší, ale ne všichni pracovali na plný
úvazek).
Náklady PS spojené s výkonem uvedených činností v roce 2012 činily 15,884 mil.
Kč, z toho např. platy činily 5,078 mil. Kč, odpisy majetku 562 tis. Kč, za nákup
pohonných hmot 500 tis. Kč, za 100 tun posypové soli zaplaceno 250 tis. Kč.
Příjmy PS činily celkem 15, 939 mil. Kč. Z toho od města na výkon veřejně
prospěšných služeb dostaly 7, 739 mil. Kč, za správu majetku 1,234 mil. Kč, za
služby pro cizí odběratele dostaly 515 tis. Kč, za ostatní služby 1,442 mil. Kč.

Plánské lesy
Plánské lesy jsou společností s ručením omezeným, založenou Městem Planá.
Město je také jejím jediným vlastníkem. Sídlo firmy je v domě čp. 491
v Tachovské ulici. Hlavním úkolem této firmy je péče o lesní majetek města,
který si od města pronajala. Jedná se o 1.059 ha, z toho porosty jsou na 1022 ha,
v těchto katastrálních územích: lesnický úsek 1 Jalový Dvůr Žďár u Tachova
520,05 ha, Broumov u Zadního Chodova 14,13 ha. Lesnický úsek 2 Planá: Pavlovice
nad Mží 22,46 ha, Vítovice u Pavlovic 24,3 ha, Křínov 51,63 ha, Kříženec 84,22
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ha, Otín u Plané 46,96 ha, Planá u M.L. 67,33 ha, Týnec u Plané 43,99 ha, Vysoké
Sedliště 12,94 ha, Svahy 106,48 ha, Vížka 3,05 ha, Zliv nad Mží 61,72 ha.
Hospodaření v lesích se povinně řídí lesním hospodářským plánem zpracovaným na
období 2007 – 2016.
Ředitelem PL je již několik roků p. ing. Michal Hruška. Firma má celkem 12
trvalých zaměstnanců a dalších 17 pro ni pracuje jako brigádníci nebo dodavatelé.
Podle výroční zprávy za rok 2012 vytěžila firma celkem 9.848 m3 dřeva, z toho
nahodilé těžby činily 11 %. Rozsah výchovy porostů do 40 let – 14 ha, rozsah
zalesnění – 5,45 ha, přirozená obnova – 6,32 ha.
Výnosy z této činnosti byly ve výši 15,229 mil. Kč, náklady ve výši 15,507 mil. Kč.
V nákladech je zahrnuto nájemné pro Město Planá ve výši 4 mil. Kč a také
mimořádné výdaje na opravy lesních cest a majetku ve výši 345 tis. Kč. Výsledek
hospodaření po zdanění byl záporný – 278,4 tis. Kč; podle rozhodnutí valné
hromady bude vyrovnán z fondů, do kterých byly převedeny přebytky
hospodaření z minulých let.
Hospodaření firmy v tomto roce ovlivnily problémy s prodejem dřeva. Musela se
vyrovnávat se špatnou platební morálkou některých odběratelů; další problémy na
trhu způsobily principy prodeje dřeva uplatňované státním podnikem LČR. Při
prodeji dřeva se firma zaměřovala na stabilní a osvědčené odběratele, pokud
možno z regionu. Vzniklé pohledávky se dařilo postupně likvidovat; jako
nevymahatelné se jeví staré pohledávky ve výši cca 83 tis. Kč a je otázkou, zda
by případné soudní exekuce přinesly žádaný výsledek.
V dochovaných záznamech o hospodaření v plánských lesích se vždy objevovaly
záznamy o tom, jak si město jako vlastník svých lesů hledí a kolik z vydělaných
peněz vrací zpátky do lesa a to se odjakživa měřilo lesními cestami, jejich
výstavbou a opravami. Aby si naši potomci o nás nemysleli, že jsme z lesa jenom
brali, schválilo zastupitelstvo města v roce 2011 pravidlo, že se v maximálně
dvouletém cyklu bude vracet na údržbu a rozvoj lesní cestní sítě 30 procent
z odvedeného nájemného.
Začátkem letošního roku dokonce vznikl fond
lesního a vodního hospodářství. V roce 2012 byla na základě tohoto pravidla
provedena generální oprava krátké cesty mezi Jalovým Dvorem a pomníkem
300letého výročí městských lesů (říká se jí „K Jalovému Dvoru“) v délce 440
metrů. Tuto opravu hradilo město. Kromě této cesty byly z fondu zaplaceny
ještě stavební projekty na lesní cesty „Požární“ a „Trepickou“, které se budou
opravovat až v roce 2014. Z provozních peněz Plánských lesů se ještě provedly
další menší opravy cest a přibližovacích linek za 345.456 Kč. A nakonec byla v
areálu Plánských lesů postavena nová hala (zejména na parkování strojů a
dílenské práce); původní budovy byly zdemolovány.
K činnosti firmy patří také hospodaření v městské honitbě. Pravidelnou zprávu
podává myslivecký hospodář vždy po ukončení mysliveckého roku, tj. v červnu.
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Zpráva z roku 2012
Pravidelné sčítání zvěře, od kterého se odvozuje plán lovu v honitbě, proběhlo
pro tento myslivecký rok 11. února. Sčítání zvěře se provádí v určeném okamžiku
zároveň na různých místech honitby, aby se zamezilo opakovanému sčítání stejné
zvěře. Sčítat se musí v co nejkratším časovém rozmezí na předem vymezeném
úseku. Sčítání se mohou zúčastnit pouze myslivci dostatečně znalí chování zvěře
a místních podmínek.
Celkem bylo sčítáno:
jelen evropský: 3 jeleni, 5 laní, 4 kolouši, celkem 12 ks
jelen sika: 3 jeleni, 1 laň, celkem 4 ks
srnec obecný: 2 srnci
prase divoké: 2 bachyně
Ze sčítaného množství zvěře byl odvozen plán lovu v následující výši: jelen
evropský 11 ks, jelen sika 5 ks, srnec obecný 2 ks a prase divoké 11 ks; celkem 29
ks.
V městské honitbě je chovanou zvěří pouze zvěř jelena evropského. Minimální
počet je stanoven ve výši 5 ks a normovaný stav 7 ks jelena evropského. Počet
ostatních druhů zvěře určených k lovu se neomezuje.
Lov zvěře: plán lovu zvěře pro myslivecký rok 2012 byl splněn pouze částečně.
Nebyl uloven žádný poplatkový jelen, místo toho byl počet kusů jelena
evropského odloven ve zvěři holé: 5 ks laní a 6 ks kolouchů. Důvodů, proč nebyl
sloven žádný poplatkový jelen, je více, rozhodně ale mezi ně nepatří nedostatek
času věnovaného lovu, nebo nedostatek vysoké zvěře. Mezi hlavními důvody je
uváděn až katastrofálně špatný stav jelenů, jejich špatná věková struktura a
trvalý pokles kvality trofejí. Zjednodušeně řečeno – žádný z mysliveckých hostů
o tak slabé nebo nedozrálé trofeje nestál. Podle vyjádření mysliveckého
hospodáře platí, to, co konstatoval již v předchozích letech
většina jelenů,
které zatím „nechali jít”, protože byli příliš mladí, nadějní a neprůběrní, byla
prokazatelně ulovena v sousední honitbě.
U jelena siky byli uloveni 3 jeleni I. věkové třídy podle plánu lovu a dalších 8 kusů
holé sičí, dohromady 11 ks. Zvěř sičí je zvěří nepůvodní, je velmi expanzivní,
způsobuje významné škody na mladých porostech a navíc byla prokázána
hybridizace s původním jelenem evropským. Tato zvěř je v honitbě zcela
nežádoucí. U zvěře srnčí se pomalu začínají objevovat první ojedinělé náznaky
zlepšujícího se stavu zvěře v důsledku tvrdého zásahu do kmenových
stavů. Zvěř srnčí v městské honitbě je ale stále velmi slabá, ve zvěřině a
trofejích podprůměrná. Celkem bylo uloveno 9 ks zvěře srnčí, byl
zaznamenán jeden zimní úhyn. Velmi nedostatečně skončil lov prasat. V tomto
mysliveckém roce nebylo uloveno ani jediné prase divoké, a to i přesto, že se
v průběhu celého roku střídaly všechny známé způsoby lovu: čekaná, noční
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čekaná, šoulačka, protlačování leženišť se psy, natláčky a zakrmování před
čekanou.
Celkem bylo v roce 2012 uloveno 31 kusů spárkaté zvěře a 9 lišek. Bylo prodáno
685 kg zvěřiny za 42.819 Kč. Náklady myslivosti činily celkem 2.830 Kč, výnosy
42.819 Kč, výsledek zisk 39.989 Kč.
Největším zaměstnavatelem ve městě zůstává dřevozpracující podnik STORA
ENSO. Jeho areál se nachází v Tachovské ulici na okraji města. Podnik
zpracovává dřevní surovinu – převážně smrkovou a borovou kulatinu, kterou
nakupuje od státních lesů, vojenských lesů, obecních lesů i od soukromých
vlastníků a to nejen z Česka, ale i z okolních států. Zpracovává ji na stavební
řezivo, které prodává do celého světa.
Výrobní haly nacházející se na jižní straně pod sídlištěm Fučíkova opustila firma
Keraplast asi před 2 roky. Objekty zakoupila a po déletrvající úpravě a přístavbě
další haly v únoru uvedla do provozu firma Schokolade Salzburg. Jedním
z důvodů, proč se zahájení provozu opozdilo, byl nesouhlas rakouského
zaměstnaneckého svazu, protože otevření provozu v Plané znamenalo omezení
pracovních míst v Rakousku. Majitelé firmy totiž dobře vědí, že rozdíl mezi platy
rakouských a českých zaměstnanců je pro ně příjemným bonusem. Pro Planou je
ale dobré, že se zvýšila nabídka pracovních míst pro méně kvalifikované
pracovníky, protože zatím se budou výrobky do Plané dovážet, zde se budou
pouze balit a dále expedovat. Majitelé firmy ale slibují, že po výstavbě další haly
se zde rozjede vlastní výroba cukrovinek a pracovních míst přibude.
Firma Kovoplan, která několik let působila v objektu v Zámecké ulici (dříve
pneuservis) pronajatém od města, si zakoupila a pro svou potřebu přestavěla
výrobní objekt v areálu firmy Agroservis v Nádražní ulici. Firma vyrábí a
opravuje vstřikovací a lisovací formy a přesné strojní díly, nabízí také kalení
materiálů, mikronavařování a elektroeroze. Činnost v nových prostorách zahájila
v červnu a město řešilo, co s uvolněným objektem. Zatím jej pronajalo stavební
firmě, ale vyloučen není následný prodej.
Obchod, služby
Situaci obchodů ve městě stále více ovlivňuje konkurence tří supermarketů –
Penny a Lidlu v Sadové ulici a TESCA u benzinové pumpy – a stále rostoucí počet
vietnamských obchodů. Některé provozovny omezily činnost, jiné zanikly, ale
zase nové byly otevřeny. Někdy se změna ani nedala postřehnout – než se obchod
rozjel, už se zase rušil a po něm už zase nastupoval jiný provozovatel s jiným
sortimentem.
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Po mnoha letech zrušila nedělní prodej prodejna potravin v obchodním domě.
Koncem roku zavřel svůj obchod majitel papírnictví a hračkářství Čáp v domě čp.
42 a také byl zrušen „mléčňák“ v domě čp. 11. V Masné ulici byla otevřena
restaurace kavárna Barissimo v místech, ve kterých do roku 2011 působila
restaurace U květinky.
Před deseti lety dostalo město do svého majetku bezúplatně budovu čp. 91 v ulici
Dukelských hrdinů, ve které do roku 1990 byly městské jesle, s podmínkou, že ji
10 roků nesmí prodat. Původní záměr vybudovat zde byty pro lékaře plánské
nemocnice – z různých důvodů nevyšel a budova jen chátrala a byla útočištěm
různých nežádoucích živlů. V tomto roce vyhlásilo město záměr budovu prodat.
Zájem o koupi projevila firma SK –Elektroinstalace a město jí budovu za 2,06 mil.
Kč prodalo. Doufejme jen, že se budova brzy dočká potřebných úprav a nebude
již nadále hyzdit veřejné prostranství u autobusového nádraží.
V Revoluční ulici byla zásadně přestavěna prodejna; budova byla zvýšena o jedno
patro, ve kterém byly zřízeny byty, a z boku byly přistavěny garáže.
I do Plané se dostal fenomén doby – „farmářské trhy“. Konaly se zatím čtyřikrát,
v prostoru Sadové ulice a lidé si zde mohou koupit výpěstky a výrobky od
regionálních výrobců a zemědělců, ovšem většinou za ceny vyšší než
v supermarketech. Je to cena za to, že kupují zboží ve vyšší kvalitě, od známých
výrobců a místního původu, ne takové, které cestovalo přes půl světa a kvalita
tomu často odpovídá.
Provoz plánské pošty je již několik let ovlivňován organizačními změnami, které
souvisejí s reorganizací státního podniku Česká pošta. Od června jsou veškeré
poštovní zásilky pro celý okres dovezeny nejdříve do nově zřízeného třídicího
centra v Tachově, odkud jsou následně rozváženy na pobočky. Místo aby byly
k dispozici od otevření pošty, dostávají je příjemci až kolem poledne – to je tedy
„pokrok“.
V roce 2012 byl dokončen mimořádný projekt – kompletní rekonstrukce
železniční trati Plzeň – Cheb a v říjnu byla trať slavnostně předána veřejnosti
k užívání. Rekonstrukcí prošlo i plánské nádraží – byla vybudována nová pohodlná
nástupiště a nový přístup k nim podchodem s výtahem pro cestující. Do vlaků se
nyní nastupuje pohodlně, odpadlo náročné šplhání do vagonů. Také dlouholetý
nevábný vzhled nádražní budovy je již minulostí. Díky novým parametrům
železniční trati nyní projíždí plánským nádražím každou sobotu rychlovlak
Pendolino z Prahy do Františkových Lázní a zpět.
Ve městě je řada objektů, které jsou dlouhodobě prázdné, nevyužívané a rychle
chátrají. Jsou většinou soukromým majetkem, některé z nich patří i městu Planá.
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Důvody tohoto stavu jsou různé – pro budovu je např. těžké najít přijatelné
využití; majitelé se o její stav nezajímají nebo nemají peníze na její údržbu;
případně se může jednat i o určitou spekulaci s možností pozdějšího využití
majetku. Některé z nich jsou nabízeny k prodeji, jiné k pronájmu
Problémem je to, že řada těchto objektů je nezajištěna proti vniknutí vandalů či
zlodějů; ti je postupně devastují, což rozhodně nepřidává městu na kráse a
havarijní stav objektů může být i nebezpečný.
Do výčtu těchto objektů patří především areál plánského zámku se všemi
budovami k němu patřícími; dům čp. 124 a 125, ve kterém byla téměř 20 let
umístěna zvláštní škola a městské kulturní středisko, nyní prázdný a nabízený
městem k prodeji; dům čp. 25, dříve hotel U medvěda; dům čp. 26, dříve pivovar
a ještě předtím plánská mincovna; budova čp. 109, původně okresní úřad a
spořitelna, po roce 1945 výrobna textilu, po roce 2000 přestavován jako objekt
na bydlení – nedokončeno, nabízeno k prodeji; dům čp. 90, administrativní budova
Lesního závodu Planá do jeho zrušení.
Potěšující je naopak, že po dlouholetém chátrání se rekonstrukce a návratu do
původní krásy dočkal bytový dům čp. 175 v Zámecké ulici. Také se cosi začalo dít
na objektu bývalého měšťanského pivovaru ve Hřbitovní ulici – nový majitel prý
má v úmyslu zřídit zde multifunkční kulturní zařízení. Zatím zde koncem roku
vyrostlo lešení a najatá firma zahájila práce na provizorním zastřešení objektu,
aby již více nechátral a rekonstrukce připravované na příští jaro se vůbec dočkal.

4. ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE
Plánská nemocnice je již několik let privátním zařízením. Provozuje ji společnost
s ručením omezeným Swiss Med Clinik. Ta je majitelem celého areálu
v Bezdružické ulici, ale hlavní činnost zatím provozuje jen v nové budově. Péči o
pacienty zajišťují ambulance všeobecná chirurgie, urologická, ORL, gynekologická,
opthalmologie, stomatologie a ortopedická. Nemocniční péči v režimu tzv.
jednodenní péče na lůžku poskytují pacientům po operacích chirurgických, ORL,
urologických, gynekologických, plastických a ortopedických. Na oddělení následné
intenzivní péče pečují o pacienty, kteří jsou v trvalém bezvědomí, napojení na
dýchací přístroje. Operační sály využívá také firma SOMICH na oční operace.
Fungují zde i další ambulance, jejichž provozovatelem je Poliklinika Tachov
dětská pohotovost, interna, diabetologie, kožní, logopedie, rentgen, SONO a
laboratoře.
Další prostory má pronajaty Záchranná služba Plzeň, jejíž sanitky vyjíždějí do
terénu k zásahům ve složení řidič – záchranář a zdravotní sestra – záchranářka.
Další sanitky zajišťují dopravu pacientů z Plané a okolí do příslušných
zdravotnických zařízení.
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Plánská poliklinika působí stále v domě čp. 253 na Plzeňské ulici, který je
majetkem města Jsou zde umístěny privátní ordinace praktických i odborných
lékařů a volné prostory jsou pronajímány komerčně.
V tomto roce zde byly tyto ordinace: zubní ordinace MUDr. Krištofa, MUDr.
Drhličkové, MUDr. Kotschyové, MUDr. Svobody a MUDr. Bíny, ordinace
praktických lékařů MUDr. Kulové, MUDr. Kučery, MUDr. Jungra a MUDr.
Marešové, ordinace dětských lékařů MUDr. Latové a MUDr. M.Al Kannányho,
kožní ordinace MUDr. Bátovské, psychiatrická ordinace MUDr. Dallingerové,
gynekologická ordinace MUDr. Dologha, ordinace interní a onkologická MUDr.
Křístkové, alergologická ordinace MUDr. Latové, ordinace ORL MUDr. Sluky,
ordinace rehabilitační MUDr. Krátké, rehabilitační centrum p. Holkové, lékárna
Pharm.Dr. Kučerové, firma ortopedické pomůcky p. Nehonského, provozovna
kosmetiky, kadeřnictví, optiky, zubní protetiky, realitní kancelář Razka, ve
vedlejší budově výrobna a prodejna chovatelských potřeb Belty.
Zubní lékařka MUDr. Lillová provozuje ordinaci ve svém rodinném domě.
V domě čp.
na ulici Dukelských hrdinů firma Somich provozuje ordinaci oční
lékařky a oční optiku.

Nemocnici následné péče Sv. Anna zřizuje Plzeňský kraj jako společnost
s ručením omezeným. Poskytují zde léčebnou péči pro seniory a
fyzioterapeutickou léčbu pacientům po různých operacích. Pro pacienty, kteří
jsou již vyléčeni, ale nemohou se sami o sebe v domácím prostředí postarat,
zřídili 12 tak zvaných sociálních lůžek. Za tuto péči pacienti platí denně 160 Kč a
dalších 140 Kč za stravu.
V nemocnici je zřízeno výukové pracoviště v oboru fyzioterapie pro 1. lékařskou
fakultu UK v Praze.
Sociální péči o staré či zdravotně postižené občany zajišťuje město
prostřednictvím střediska pečovatelské služby.
V roce 2012 ve středisku
pracovalo 5 pracovnic – 1 vedoucí a 4 pečovatelky. Činnost střediska je plně
hrazena z rozpočtu města; přispívají na ni ale i okolní obce, které jeho služby
objednávají pro své občany, a část nákladů hradí občané, kteří nabízené služby
využívají. Výši úhrady stanoví příslušný právní předpis.
Blíže mohou činnost pečovatelské služby v tomto roce přiblížit tato čísla: při
rozvozu obědů, svozu klientů do střediska osobní hygieny a dalších nutných
pojížďkách najezdily pracovnice přes 19 tisíc km; základní péči o nehty poskytly
2305x, pomoc při osobní hygieně 171x, vypraly přes 1 600 kg prádla, roznesly 11,5
tisíce obědů. Pro řadu klientů také zajišťovaly běžné i velké týdenní nákupy,
pochůzky k lékaři, do lékárny, na poštu a úřady, doprovázely je na lékařská
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vyšetření, prováděly běžný úklid a údržbu domácností, pomáhaly s oblékáním,
s jídlem a pitím, připravovaly snídaně.
Celkem měly v tomto roce v péči 370 občanů ve věku od 53 až do 94 let.
Pečovatelská služba má 3 střediska osobní hygieny – v domě čp. 811 Bohušova,
v domě čp. 860 Smetanova a třetí v Chodové Plané, kde ale provádí pouze
pedikúru.
Celkové příjmy pečovatelské služby činily cca 1,19 mil. Kč, výdaje 2,003 mil. Kč.

Ve městě jsou 2 domy s pečovatelskou službou. Dům v Bohušově ulici má 41 bytů a
dům ve Smetanově ulici 52 bytů. Byty jsou poskytovány občanům, kteří pro svůj
věk nebo zdravotní stav již nezvládají samostatné bydlení. Byty v DPS jsou byty
nájemní, se zvláštním určením. Pro zajímavost; nájemné zde činí 15,23 Kč/m2 a
to již od roku 1999, zatímco v ostatních nájemních bytech se platí 39,97 Kč/m2.
Město i tímto způsobem přispívá ke zlepšení sociálních poměrů důchodců
nájemníků. Ti mají byty vybaveny vlastním zařízením a hradí si sami veškeré
náklady s provozem bytu související. Jejich povinností je využívat v potřebné
míře služby střediska PS (např. úklid, dovoz obědů, praní prádla atd. dle vlastního
výběru a potřeby – rovněž za úhradu).
Veterinární péči zajišťovaly ve městě dvě veterinární ordinace – ordinace dr.
Liškové a ordinace dr. Kryse.
Na lednovém jednání zastupitelstva byli veřejně oceněni dárci krve, kteří již
vícekrát darovali bezplatně krev a Český červený kříž je za to ocenil Janského
plaketou. Bronzovou plaketu za 10 odběrů obdrželi paní a pánové Tomáš Vavrein,
Petr Ambros, Veronika Lackovičová a Ota Postl, stříbrnou za 20 odběrů Marie
Říhová, Radek Kulhánek, Eva Čermáková a Marie Majerová, zlatou plaketu za 40
odběrů Vladimír Kliment. Všichni jmenovaní dostali od města dárkový balíček a
pan Kliment k tomu pamětní stříbrný šlikovský tolar.
Další dárci krve byli oceněni na prosincovém jednání zastupitelstva. Představili se
zde nositelé bronzové plakety za 10 odběrů: Milan Ouředník, Pavel Belda, Václav
Kulhánek, Hana Miklasová a Roman Kotschy (nepřítomna Adriana Kantová);
nositelé stříbrné plakety za 20 odběrů: Ondřej Pospíšil, Tomáš Vavrein, Miroslav
Kočí, Jana Sýkorová a Jakub Svoboda; nositel zlaté plakety Vladimír Pužman;
nositelé Zlatého kříže 3.třídy za 80 odběrů Miroslav Kubálek a Karel Markovec.
I oni dostali od města dárkový balíček.
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5. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, CESTOVNÍ RUCH
Město je zřizovatelem Základní školy Planá, pod kterou spadá i Dům dětí a školní
jídelna, a Mateřské školy Planá. Tyto školy jsou příspěvkovými organizacemi a
jsou umístěny v objektech ve vlastnictví města. Provoz těchto objektů je plně
hrazen z rozpočtu města. Platy zaměstnanců a školní pomůcky by měl ze zákona
hradit stát; to však neplatí zcela a město část těchto výdajů hradí ze svého
rozpočtu.
Ve městě dále působí Základní umělecká škola, Střední odborné učiliště a
Základní škola, Dětský domov Planá. Zřizovatelem těchto zařízení je Plzeňský
kraj; poskytuje jim prostředky na provoz a platy. ZUŠ je umístěna v budově
pronajaté od města, ostatní školy jsou ve vlastních budovách.
V roce 2012 prošly všechny plánské školy „personálním a organizačním
zemětřesením“. Rada města vyhlásila v lednu výběrové řízení na místo ředitele
nového subjektu Základní školy (dále jen ZŠ) Planá, který následně vznikl ke dni
1. 7. 2012 sloučením ZŠ na náměstí a ZŠ Na Valech. Do výběrového řízení se
přihlásili 3 zájemci; na základě jeho výsledků doporučila konkurzní komise
jmenovat ředitelem ZŠ p. Luboše Berana. Rada toto doporučení akceptovala a
pana Berana dnem 1.7.2012 ředitelem školy jmenovala. Stávající ředitel školy na
náměstí p. Mgr. Jindřich Kolesa odešel do důchodu, ředitelka školy Na Valech
byla z funkce ke dni sloučení škol odvolána a nový pan ředitel ji jmenoval do
funkce zástupkyně pro ZŠ Na Valech.
Zřizovatel dalších školských zařízení ve městě Plzeňský kraj vyhlásil konkurzy
na obsazení ředitelů jím zřizovaných škol. Z těchto konkurzů vítězně vyšli a do
funkcí byli dnem 1. 9.2012 jmenováni noví ředitelé:
SOU a ZŠ Planá p. Mgr. Josef Mára (stávající ředitelka p.ing. Sylva Kapolková
se do konkurzu nepřihlásila z důvodu vyššího věku).
Základní umělecká škola Planá – p. Mgr. Miroslav Koranda (stávající ředitelka paní
Marie Kuzmiaková odešla do důchodu).
Dětský domov Planá – p. Mgr. Jiří Kotschy (stávající ředitelka p. Jitka Tvarogová
odešla do důchodu).
Základní škola Planá
Ke dni 1. července 2012 vznikl nový subjekt – Základní škola Planá, příspěvková
organizace – a to sloučením Základní školy Planá, náměstí Svobody 59 se Základní
školou Planá, Na Valech 143.
K 1. září měla škola 557 žáků ve 26 třídách. Počet zaměstnanců 61.
Ředitelem školy byl na základě výběrového řízení jmenován p. Mgr. Luboš Beran.
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Informace o základních školách za školní rok 2011/2012 podle výročních zpráv
zpracovaných ke 30.6.2012
ZŠ Na Valech – ředitelka p. Mgr. Jana Basáková
Škola měla celkem 178 žáků; v pěti třídách 1. stupně 86 a ve čtyřech třídách 2.
stupně 92. Ve školní družině bylo 28 dětí a v nově zřízené přípravné třídě 13 dětí.
Dojíždějících žáků bylo 76.
Na škole pracovalo 16 pedagogů, 2 vychovatelky školní družiny, 5 asistentů ZŠ, 1
učitelka v přípravné třídě a 5 správních zaměstnanců (školník, administrativní
pracovnice a 3 uklízečky).
Všichni pedagogové měli požadované vzdělání; aprobovanost 94 %.
Počet
pedagogů se v závislosti na klesajícím počtu žáků dále snižoval.
Do 1. třídy pro školní rok 2012/2013 bylo přijato 21 dětí. Školní docházku
ukončilo v 9. ročníku 26 žáků, v nižším ročníku 4 žáci. Na víceletá gymnázia
neodešel žádný žák.
Prospěch žáků: na 1. stupni s vyznamenáním prospělo 43 žáků, prospělo 89,
neprospělo 5, s dostatečnou 15 a nehodnocen byl 1 žák. Na 2. stupni prospělo 71
žáků, s vyznamenáním 12 žáků, neprospělo 9, s dostatečnou 53, 2 žáci nebyli
hodnoceni.
V průběhu roku pracovalo na škole 5 asistentek pedagoga, které se potřebným
dětem věnovaly individuálně, s ohledem na jejich schopnosti a potřeby.
Chování žáků: za školní rok bylo uděleno 180 pochval, 111 napomenutí třídního
učitele, 114 důtek. Sníženou známkou z chování bylo hodnoceno 28 žáků (2.
stupněm 17 a třetím stupněm 11). Rostoucím problémem bylo časté neplnění
školních povinností.
Zameškané hodiny: na 1. stupni 7366 omluvených hodin, 134 neomluvených hodin,
na 2. stupni 12205 omluvených hodin, 151 neomluvených. Neomluvenou absenci
žáků řešila škola společně s orgánem péče o děti Městského úřadu v Tachově.
Podle individuálního vzdělávacího plánu pracovalo 6 žáků (sluchové postižení 1,
kombinace postižení 1, vývojové poruchy učení 4).
Škola věnovala zvláštní pozornost problematice kyberšikany; učitelé s ní byli
seznámeni na semináři, žáci byli na besedách informováni o možnostech ochrany
proti ní.
Na škole v tomto roce neproběhla žádná školní inspekce.
S partnerskou školou v bavorském Griesbachu se uskutečnila pouze jedna
společná sportovní akce; i oni mají problémy vyplývající z úbytku žáků a tříd.
Škola se účastnila projektu „Ovoce do škol“ a čerpala grant z programu EU
„Peníze školám“ na tvorbu výukových materiálů.
Během školního roku škola spolupracovala s poradenským centrem Kotec, s Policií
ČR, se Středisky výchovné péče v Plzni a v Domažlicích a dalšími obdobnými
institucemi.
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Kromě běžné údržby budovy byly o letních prázdninách kompletně
rekonstruovány dívčí toalety od přízemí až do 2. patra. Rekonstrukci provedla
firma BKV Bor a stála téměř 1,5 mil. Kč.

Základní škola náměstí Svobody ředitel p. Mgr. Jindřich Kolesa
Škola měla v 18 třídách celkem 377 žáků – na prvním stupni 215 a na druhém 162.
Ve školní družině bylo 53 dětí, ve školní jídelně se stravovalo 456 osob.
Téměř 40 % žáků do školy dojíždělo z okolních 25 obcí.
Na škole působilo celkem 26 vyučujících, z toho 4 na částečný úvazek, 2 asistenti
pedagoga a 2 vychovatelky ŠD. Požadavek vzdělání nesplňovaly 2 pracovnice
(jedna jej pak splnila ke konci školního roku).
Při únorovém zápisu do 1. tříd se na školu zapsalo 53 dětí, 10 z nich pak dostalo
odklad.
Prospěch žáků: na prvním stupni mělo 140 žáků vyznamenání, 69 jich prospělo, 6
neprospělo. Na 2. stupni mělo vyznamenání 16 žáků, 142 prospělo, 4 neprospěli.
Chování žáků: 95 žáků dostalo napomenutí třídního učitele, 38 žáků dostalo důtku
třídního učitele a 19 žáků dostalo důtku ředitele školy. Druhý stupeň z chování
dostalo 10 žáků, třetí 1 žák.
Abcence žáků: omluvených hodin bylo 29 741, neomluvených 31. Počet
neomluvených hodin se stále snižuje, klasické záškoláctví prakticky vymizelo. Ve
škole bylo 9 integrovaných žáků, z toho 5 ze zdravotních důvodů.
Povinnou školní docházku končilo 42 žáků, z toho 38 v 9. ročníku a 4 v osmém
ročníku. Žáci byli přijati na střední školy a učební obory, 1 žákyně se nebude dále
vzdělávat. Na osmileté gymnázium byly přijaty 2 žákyně.
Do ranního oddělení školní družiny bylo zapsáno 15 dětí.
Žáci školy se zúčastnili mnoha soutěží sportovních i předmětových v rámci okresu
i kraje. Škola sama pořádala pro žáky okresu Tachov soutěž ve čtenářských
dovednostech a výtvarnou soutěž „Cestou necestou“.
Součástí školy je dům dětí a mládeže nacházející se v objektu čp. 51 na náměstí
Svobody. Vedoucí DDM byla paní Lenka Vivodíková. Činnost DDM je velmi
různorodá; celkem 20 kroužků lezecký, 2 šachové, břišní tance, 2 sportovní,
angličtina, stolní tenis, výtvarný, Klubíčko, kreativní tvoření, 2 keramické, 3
tenisové, francouzština, zumba, vaření, aerobik. Kroužky vedlo 17 vedoucích.
Problém se zajištěním vedoucích je stálý, odměna za náročnou práci je jen
symbolická. Některé kroužky se zúčastnily různých soutěží. Důležitá a dětmi
využívaná je klubovna volného času hlavně dojíždějící děti zde tráví čas před
odjezdem autobusů nebo sem chodí děti v době, kdy čekají na odpolední
vyučování. Využívat – bezplatně – mohou klubovnu vybavenou počítači, hrami,
časopisy, a pro sportovní aktivity přilehlý dvorek.
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Ve školní jídelně se stravovalo celkem 456 strávníků, z toho 348 žáků plánských
škol, 39 zaměstnanců a 69 cizích strávníků. Pracovalo zde 5 pracovnic. Při
kontrole z krajské hygienické stanice provedené v březnu nebyly shledány žádné
nedostatky v dodržování stanovených zásad.
Na škole aktivně působí sdružení rodičů a přátel školy. Všestranně podporovalo
(zejména finančně) realizaci školních i mimoškolních aktivit žáků.
Škola získala dotaci KÚ Plzeňského kraje na projekt „Klub otevřených dveří“ a
průběžně čerpala peněžní prostředky v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost na pořízení pracovních materiálů pro žáky a jazykové a
další kurzy pro učitele.
Dlouholetá partnerská spolupráce s bavorskou školou Staatliche Ludmilla
Realschule v Bogenu pokračovala třemi společnými akcemi (předvánoční návštěva
našich žáků v Bogenu, výměnný pobyt našich dětí v Německu a účast německých
žáků na školní atletické olympiádě v Plané).

Mateřská škola Planá
Ředitelkou školy je paní Naděžda Kvasničková. Škola má dvě pracoviště –
v Havlíčkově ulici se 4 třídami a školní jídelnou, ve Smetanově ulici s 5 třídami a
školní jídelnou. Počet žáků školy je 203 v 9 třídách, počet zaměstnanců je 28.
V tomto roce přišlo k zápisu do MŠ 80 nových dětí. K předškolnímu vzdělávání
bylo přijato 50 dětí, 12 dětí ještě nastoupí do MŠ po novém roce. Odklad školní
docházky byl udělen 12 dětem. Pro nedostatek místa v MŠ nemohlo být přijato 18
dětí. Jsou to děti, jejichž matky jsou na rodičovské dovolené, a také děti
z okolních obcí.
Během letních prázdnin musela být v budově Smetanova zrušena posilovna
sportovního klubu, aby zde mohla být připravena další třída pro nově přijaté děti.
Třída byla vybavena novým nábytkem, kobercem, zakoupeny byly i nové hračky,
povlečení a nádobí. Přibylo tak místo pro 26 dětí.
Rodiče platí za děti stanovené stravné a dále příspěvek na část nákladů školy. Pro
tento rok je to 300 Kč měsíčně.
V MŠ Smetanova je zřízena speciální třída pro děti s logopedickými vadami. Dětí
je ve třídě méně (11), aby jim kvalifikovaná učitelka spolu s klinickou logopedkou
mohly věnovat maximální péči při odstraňování řečových vad. Prvním rokem zde
také začala výuka angličtiny. Na zahradě školy je vybudováno dětské hřiště,
které je za určitých podmínek přístupné i veřejnosti.
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Nové dětské hřiště bylo vybudováno i na zahradě MŠ Havlíčkova; toto hřiště není
veřejnosti přístupné. Zahrada byla doplněna o další hrací prvky, které zaplatili
rodiče dětí. I do této školy dochází klinická logopedka.
MŠ se snaží o širokou spolupráci s rodiči dětí. Ti mají například umožněn přístup
do tříd, které jejich děti navštěvují. Jedenkrát ročně se koná společná schůzka
rodičů a pedagogického kolektivu, několikrát ročně se pořádají společné akce pro
rodiče a děti. V červnu se konalo tradiční rozloučení dětí předškoláků s MŠ.
Na velmi dobré úrovni je spolupráce školy se sponzory, kteří podporují různé
akce pro děti, a také se SOU Planá – například učni oboru kuchař pomáhají ve
školních jídelnách, jiní zorganizovali pro děti mikulášskou nadílku.
V létě byl opraven chodník v areálu MŠ Smetanova, což stálo 150 tis. Kč.
Škola se v tomto roce nezapojila do žádných rozvojových a mezinárodních
programů.

Základní umělecká škola v Plané
Počet žáků v září 261, počet tříd 10 (4 obory hudební, výtvarný, taneční a
literárně dramatický).
Počet zaměstnanců 16, z toho 14 pedagogů.
Silné stránky školy: stabilní počet žáků svědčící o tom, že je škola dobře zapsána
v povědomí občanů, plně kvalifikovaný pedagogický tým, úspěchy žáků v soutěžích
a v přijímacích řízeních na střední školy s uměleckým zaměřením, soubory vzniklé
na škole rocková kapela Komáři, vokální uskupení Lentilky a pravidelné pořádání
žákovských a učitelských komorních koncertů.
Slabé stránky školy: skomírající obor LDO (z důvodu mateřské dovolené byli
nuceni sehnat plně kvalifikovaný záskok za vyučující LDO (literárně dramatický
obor), což se podařilo jen částečně; výše školného na ZUŠ Planá (stále větší
procento dětí se ze školy odhlašuje z finančního důvodu. Snížit školné si ale škola
nemůže dovolit vzhledem k nutnosti zajistit bezproblémový chod zařízení.
Vedení školy se chce zaměřit na větší propagaci školy zřízením nových, aktuálních
webových stránek školy, přípravou výstav, koncertů pro veřejnost, pořádáním dnů
otevřených dveří.

SOU a ZŠ Planá
Počet žáků SOU 228, počet tříd 12, zaměstnanců 36, z toho 25 pedagogů.
Počet žáků ZŠ (dříve zvláštní škola) 30, tříd 4, zaměstnanců 9, z toho 6
pedagogů.
Silnou stránkou jsou prostory a vybavení obou škol. Slabou stránkou jsou počty
žáků na ZŠ vzhledem k politice ministerstva školství v integraci žáků a na SOU
vzhledem k populačně slabým ročníkům.
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Dětský domov Planá
Dětský domov Čtyřlístek je od r. 2010 umístěn v nově zrekonstruované budově
v Zámecké ulici. Celé roky předtím byl umístěn v budově čp. na ulici Dukelských
hrdinů, odkud se musel vystěhovat, protože se tato postupně stala téměř
neobyvatelnou, a několik let pak byl provizorně umístěn v budově dětského
oddělení bývalé nemocnice v Plané. Do roku 1989 byla v této budově nemocnice
Pohraniční stráže.
V horních patrech třípatrové budovy jsou oddělené prostory pro čtyři rodinné
skupiny. V každé skupině jsou 4 dvoulůžkové pokoje pro děti, obývací pokoj
s kuchyňským koutem, pracovna vychovatele, příruční sklad a sociální zázemí.
Všechny skupiny jsou velmi dobře vybaveny (nový nábytek, elektrické spotřebiče,
v obývacích pokojích a v pracovnách vychovatelů jsou počítače s internetovým
připojením). Dále je zde k dispozici místnost s vybavením pro předškolní děti.
V přízemí je jídelna s kuchyní, kanceláře, čítárna a společenská místnost. V
půdních prostorách je prádelna, sušárna a sklady prádla a sportovních potřeb. Ve
sklepě je rehabilitační místnost, kotelna a dílna.
Personální obsazení: ředitel, ekonomka, sociální pracovnice, vedoucí stravování.
Pedagogičtí pracovníci: vedoucí vychovatel, 8 kmenových vychovatelek, 1
vychovatelka zastupující, 2 asistentky pedagoga denní, 4 asistentky pedagoga
noční. Všichni pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační předpoklady s výjimkou
dvou vychovatelek, které jsou původní profesí zdravotní sestry porodnického
oddělení a pracují ve skupině matek s dětmi.
Provozní zaměstnanci: 2 kuchařky, údržbář, uklízečka.
Kapacita domova je 32 dětí. Ty jsou rozděleny do čtyř rodinných skupin.
Prioritou je umístění sourozenců do jedné rodinné skupiny. Specifikem domova je
rodinná skupina matek s dětmi. Aktuálně je v domově 29 dětí ve věku od 1,5
měsíce do 17 let. Počet dětí v domově se v posledních letech pohybuje od 26 do
32.
Silné stránky: materiální vybavení domova, sehraný pracovní kolektiv, ať už se
jedná o nepedagogické či pedagogické pracovníky.
Slabé stránky: negativní mínění veřejnosti o problematice ústavní výchovy,
celospolečenský tlak na rušení dětských domovů podporovaný některými médii.
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KULTURA
Městské
kulturní
středisko,
organizační
složka
Městské kulturní středisko (dále jen MěKS) je organizační složkou Města Planá.
Jeho činnost se dělí do tří skupin: kulturní středisko s informačním centrem,
knihovna a kino.
Rozpočet MěKS v roce 2012 činil 2,650 mil.Kč, předpokládané příjmy 400 tis.Kč.
V průběhu roku se rozpočet upravoval, byly navýšeny výdaje, např. na energie. V
rámci přesunu prostředků byly sníženy i příjmy, které činily cca 330 tisíc Kč.
Do správy MěKS patří tyto objekty: dům čp. 56 na náměstí Svobody, ve kterém
je sídlo MěKS a knihovna, čp. 34
budova Plánského biografu, věž kostela
Nanebevzetí Panny Marie, ve které je umístěna galerie, kostel sv.Petra a Pavla,
který slouží pro kulturní účely a jako obřadní síň, a od září 2012 také veřejné
záchodky.
MěKS mělo 3 pracovnice na plný úvazek ( vedoucí Milena Nová a 2 v knihovně
Ivana Vasuková a Lucie Šrajerová ), 1 pracovnici na poloviční úvazek (Jana
Zámečníková), která je pokladní v kině a galerii, pomáhá při organizaci kulturních
akcí a v knihovně), dále jednoho pracovníka kina (Herman Vojtěch) na dohodu o
pracovní činnosti, který zabezpečuje promítání a chod budovy kina. Provoz
veřejných WC zajišťuje na dohodu o provedení pracovní činnosti 1 pracovnice.
Na dohodu o provedení práce vypomáhaly při nárazových akcích p. Schönová a p.
Neubergová, a kurátor v galerii p. Kokaisl.
Kulturní středisko a informační centrum
Jako každoročně i v tomto roce zajišťovalo předplatné do Divadla J.K.Tyla v Plzni
a organizovalo tradiční akce velikonoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla,
Pálení čarodějnic, Oslavy osvobození města, Rozsvícení vánočního stromu
s Výletem andělů a Betlémské světlo.
Podkrovní sál kulturního střediska byl v hojné míře využíván k přednáškové
činnosti s cestopisným i historicko poznávacím zaměřením. Velice vyhledávanými
se staly vernisáže výstav fotografií pořádané dvakrát ročně ve spolupráci s DDM
Planá a Fotografickým spolkem. Zájemci se zde mohli seznámit se sbírkou
moderního umění města Planá, konalo se zde setkání sběratelů pohlednic,
Velikonoční tvoření, Vyprávění R.Tomšů, degustace čajů, Perníčkové tvoření,
Výstava Betlémů atd.
Od května do října byla v provozu Galerie ve věži, kde v roce 2012 vystavovalo 5
výtvarníků. V letních měsících byla v kostele sv. Petra a Pavla zajímavá výstava
„Za mřížemi“, kde se prezentovali vězni z věznice Kynšperk nad Ohří. Kostel sv.
Petra a Pavla hostil také několik koncertů velikonoční, vánoční v rámci akce
Betlémské světlo a Výlet andělů nebo hudební vystoupení dua Lahoda a Dubnička.
Program Anenské poutě byl obohacen o nové akce výtvarné dílny pro děti a letní
výtvarný projekt pro dospělé Výhledy.
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Velký ohlas měl lampionový průvod konaný 28. října u příležitosti oslav vzniku
Československé republiky.
Kulturní program roku 2012 byl zakončen Vánoční mší J.J. Ryby v kostele
Nanebevzetí Panny Marie.
Plánský biograf
V tomto roce se již naplno projevil úbytek filmů na 35mm formátu, přesto ale
kino odehrálo 99 filmových představení, která navštívilo 2774 diváků. Prostory
kina byly využívány i na jiné akce; 2 ochotnická představení, 3 divadelní před
stavení pro děti, cestopisné přednášky p. Jaroňka o Africe a p. Kopky
o extrémních závodech na kole napříč Aljaškou pro děti základních škol i dospělé.
V létě zde koncertoval Jaroslav Hutka, své posluchače si našla i dechovka
Daliborka nebo vánoční koncert skupiny Triangl, který věnoval svůj honorář
dětskému domovu Čtyřlístek.
V říjnu se kino zapojilo do 44. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu
Oty Hofmanna. Tento filmový festival nebyl jediný; v březnu proběhl první
festival Jiřího Kalaše, na který přijel režisér Zdeněk Troška.
Kino bylo několikrát pronajato pro pořádání kulturních akcí jiným organizátorům
např. akce KOSu Výletní bál a Martinské posvícení, hostování Travesti skupiny
atd.
Městská knihovna
Celý rok probíhala Čtenářská liga; čtenáři v oddělení pro děti sbírali body za
návštěvy knihovny a půjčené knihy, nejlepší čtenáři se pak zúčastnili Noci
s Andersenem.
Březen Besedy pro žáky ZŠ, MŠ
Co je to knihovna, Noc s Andersenem
nocování dětí v knihovně. Duben výtvarná soutěž na téma Čarodějnice. Květen
literární soutěž: Harry Potter. Červen literární soutěž: Z pohádky do pohádky.
Září Hádanky a osmisměrky. Říjen Týden knihoven: seznámení s knihovnou a
elektronickým katalogem knihovny, určeno žákům 1. – 9. třídy ZŠ, malování na
chodník, literární soutěž pro děti, výtvarná soutěž
Otesánek, soutěž pro
dospělé Zdravě žít, zdravě číst. Listopad Kamarád krteček – beseda pro děti.
Prosinec
výroba papírového řetězu (na konci prosince ho bylo 56 metrů!),
výtvarná dílna výroba vánočních ozdob, Vánoce v knihovně – odpolední a večerní
program pro děti, Jak se slaví Vánoce ve světě – besedy pro žáky ZŠ, Večerníček
beseda pro žáky 1. tř.
Statistika 2012 (čísla v závorce ukazují srovnání s rokem 2011):
Počet čtenářů: 586 (+ 59), z toho děti do 15 let: 247 (+ 31), návštěvníci: 6.650
(+1.845), výpůjčky: 23.369 (+ 4.540). Vstup do on line služeb (el. katalog knih,
čtenářské konto): 759 (+422), návštěvy webové stránky knihovny: 1.256 (v roce
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2011 byl web v provozu od června, navštívilo ho 260 uživatelů). Akce pro
veřejnost (besedy pro ZŠ, soutěže): 45 (+8), počet účastníků akcí: 817 (+77).
Další informace z kultury
Do pořádání kulturních akcí se naplno zapojilo občanské sdružení KOS. V březnu
pořádalo v kině 2. Výletní bál, tentokrát ve stylu Výstup na Sněžku. V dubnu ve
svých prostorách uspořádalo výstavu obrazů plánského malíře Dušana Kokaisla.
Akce Výletnění v srpnu pro tentokrát opustila prostor rozhledny na Bohušově
vrchu a konala se v historické části města kolem farního kostela. V září navštívil
město Autobus Maják 2015, který projížděl Plzeňským krajem a propagoval zde
akci Plzeň – město kultury 2015. V rámci toho byl na náměstí připraven pro děti i
dospělé kulturní program. V říjnu představil KOS veřejnosti další opravenou
památku – kamenný kříž v lese pod cestou ke Kyjovu. Při zpáteční cestě se
výletníci zastavili u „zázračného pramene“ pod svatou Annou, kde byla veřejnosti
slavnostně předána opravená stavba kaple nad pramenem včetně upraveného
okolí. V listopadu pak KOS uspořádal v kině Martinské posvícení se vším, co
k tomu patří. Pečené husy dodaly plánské restaurace, knedlíky a zelí přinesli
někteří návštěvníci (za to měli vstup zdarma) a o výborné pečivo se postaraly
členky plánského dámského klubu. Poslední akcí roku byl Výlet andělů spojený
s tradičním zpíváním u vánočního stromu školy Na Valech a s Betlémským světlem
v kostele sv. Petra a Pavla. Účastníci vytvořili živý řetěz, jehož cílem bylo donést
Betlémské světlo od farního kostela do kostela sv. Petra a Pavla, což se také
podařilo. KOS tuto akci pořádal spolu s MěKS a základní školou.
Tachovský deník vyhlásil anketu o nejlepší kulturní akci na Tachovsku v roce 2011.
Stal se jí – již potřetí – letní festival Plánský Koupák pořádaný na plánském
koupališti. Organizuje jej Jiří Fejt se skupinou Erion.
V poutním kostele Sv. Anny se v neděli 2. června konal charitativní koncert,
jehož výtěžek připadl Spolku pro záchranu kostela Sv. Anny. Spolek založili po
roce 1989 bývalí občané Plané žijící v Tirschenreuthu a okolí a jeho členy se stali
i někteří nynější občané Plané. Spolek dokázal za dosavadní dobu své působnosti
finančně i organizačně zajistit komplexní opravu celého kostela.

PAMÁTKY
MĚSTO požádalo o dotaci z programu Cíl 3
Česká republika Svobodný stát
Bavorsko na akci s názvem „Pramen pod Svatou Annou – obnovení společného
dědictví“. Kompletní opravu si vyžádal především stav objektu kaple postavené
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kdysi nad „zázračným“ pramenem pod poutním kostelem Svatá Anna. Dotace byla
přiznána v létě a oprava pokračovala velmi rychle; dokončena byla během měsíce
října. Městu byla předána opravená kaple s upraveným okolím včetně nově
vysázených keřů. Slavnostního převzetí stavby se v neděli 22. října zúčastnila
početná skupina plánských občanů v čele se starostkou p. Mgr. Němečkovou a
místostarostou p.ing. Nutilem a také hosté z Tirschenreuthu vedení předsedou
spolku pro obnovu kostela Sv. Anny p. Konradem.
Náklady na opravu činily cca 600 tis. Kč – převážná část z nich a to 85 % byla
hrazena z poskytnuté dotace; z rozpočtu města bylo uhrazeno zbylých 15 %.
V kostele Jména Panny Marie v Otíně umístila Štěpánka Kotková, studentka 3.
ročníku sochařství na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni,
uměleckou instalaci. Město jako majitel kostela podpořilo projekt morálně i
finančně. Tři abstraktní objekty vytvořené z drátu, skelných vláken a epoxidové
pryskyřice byly zavěšeny pod střechou lodi kostela tak vysoko, aby na ně přímo
dopadalo světlo z oken.

Z programu ministerstva kultury Regenerace městských památkových zón (MPZ)
byla v tomto roce poskytnuta dotace na opravu měšťanského domu čp. 29, jehož
vlastníkem je pan Michal Founě. Celková oprava domu bude dle odhadu stát 3,368
mil. Kč; v tomto roce byly provedeny práce za zhruba 444 tis. Kč. Dotace činila
200 tis. Kč. Podle zásad programu muselo město poskytnout příspěvek 45 tis. Kč.
Zbylých 199 tis. Kč zaplatil vlastník domu.
Práce na obnově kostela ve Vysokém Sedlišti skončily v minulém roce. V tomto
roce Planá doplatila Městu Stříbro 42 tis. Kč (podíl připadající na administraci
projektu hrazeného z Norských fondů). Do fondu oprav kostela musí město po
dobu 10 let povinně ročně uložit 70 tis. Kč; ve fondu je nyní 170 tis. Kč.
Příslušný státní úřad konstatoval, že město porušilo předpisy při výběru stavební
firmy, která opravu kostela prováděla. Za toto porušení hrozí pokuta 100 tis. Kč
a další sankce za porušení rozpočtové kázně. Město se proti nálezu úřadu
odvolalo, zatím nebylo rozhodnuto.
Město každoročně poskytuje příspěvky z vlastního fondu na opravy fasád a
krytiny domů, které se nacházejí v plánské památkové zóně. V tomto roce
vyplatilo celkem 60 tis. Kč (po 10 tisících dostali majitelé domů čp. 92, 124,292 a
po 15 tisících majitelé domů čp. 30 a 40).
I v tomto roce pokračovaly opravou severní fasády práce na kostele Nanebevzetí
Panny Marie hrazené z Programu záchrany architektonického dědictví. Příspěvek
činil 2,480 mil. Kč, 10 % hradila církev jako majitel.
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SPORT
O činnosti sportovních oddílů se více píše v kapitole Spolková činnost. Ve městě
působí Tělovýchovná jednota Sokol Planá, Fotbalový klub Planá. Trabant Club a
sportu se věnují i jednotlivci.
Například rodina Hudlerových se věnuje kickboxu – sedmiletý Lukáš letos získal
na mistrovství světa v chorvatském Varaždínu titul mistra v kategorii do 25 kg a
jeho otec titul mistra v kategorii veteráni (nad 75 kg).
Kondiční cvičení pro ženy i muže a jógu organizuje Dana Zdvořáková. Zdravotně
zaměřené cvičení pro ženy vede paní Vosecká a sportovně zaměřené cvičení pro
ženy vede Blanka Kotschyová.

6. SPOLKOVÁ ČINNOST
Ve městě pracuje řada zájmových organizací se zaměřením společenským,
kulturním, sportovním, sociálním. Činnost a členství v nich je dobrovolné.
Město ze svého rozpočtu poskytuje každoročně těmto organizacím i některým
jednotlivcům finanční příspěvek na jejich činnost. V roce 2012 poskytlo na tento
účel celkem 655.615 Kč.
Kdo, kolik a nač dostal od města dotaci či dar?
Dětský domov Planá 5.000 na vánoční akci.
Středisko Víteček Černošín 3.000 na osobu se zdravotním postižením.
ERION Jiří Fejt 50.000 na Plánský koupák – koncert Dalibora Jandy.
Kynologové 5.000 na provozní potřeby.
Sportovní klub policie Planá 50.000 na jízdné, startovné, ubytování atd.
Svaz tělesně postižených 45.000 na dopravu členů při zájezdech.
Fotbalový klub BKV Planá 170.000 doprava na zápasy, vybavení, rozhodčí, opravy,
atd.
Kulturní a okrašlovací spolek 65.000 na Výletní bál, Výletnění 2012, Výlet andělů.
Hornicko historický spolek 45.000 na úhradu elektřiny pro hornické muzeum.
Štěpánka Kotková 5.000 materiál na výtvarné objekty v otínském kostele.
Tomáš Lorenc 10.000 na multikulturní festival telegrafních sloupů.
TJ Sokol Planá 100.000 na materiál, Plánskou 50, startovné, opravy, doprava.
Český rybářský svaz 10.000 na materiál, opravy, pomůcky.
Na kole dětem 3.000 přednáška na podporu onkologicky nemocných dětí.
Sbor dobrovolných hasičů 30.000 na letní tábor dětí, materiál, opravy techniky,
soutěže.
Tomáš Žipaj 2.500 náklady na cyklozávody.
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Sportovní sdružení Tachovska 2.000 na vyhlášení nejlepších sportovců.
Rudolf Bártl 2.500 náklady na motokros veteránů.
Čs. Obec legionářská Štokov 2.000 náklady na činnost.
Tomáš Hégr 2.500 příspěvek na letenku do Austrálie s dixielandovou kapelou
ZUŠ.
Čs. svaz protifašistických bojovníků 2.000 na náklady pietního aktu Pístov 2012.
SRPŠ Gymnázia Tachov 1.000 Kč na majáles.
Fotografický spolek 5.000 na materiálové náklady.
Linka bezpečí 2.100 Kč na provoz.
Nakladatelství Český les 8.000 – na vydání publikace.
SRPŠ SOU Planá 2.000 na maturitní ples.
Mimo toho město zaplatilo členské příspěvky ve sdruženích, jichž je členem:
MAS Český Západ 19.809 Kč, Sdružení měst Plzeňského kraje 5.603 Kč,
Sdružení historických měst a sídel ČR 5.603 Kč.
Zájmové spolky, organizace i jednotlivci byli požádáni hromadně v Plánském
měsíčníku a také případně individuálně o zprávu z jejich činnosti v roce 2012.
Dodané zprávy jsou součástí tohoto zápisu.

Sbor dobrovolných hasičů
Plánské sdružení dobrovolných hasičů (občanské sdružení) má v tomto roce 80
členů, z toho 29 dětí. Hlavním úkolem sboru je ochrana životů, zdraví a majetku.
Starostou sboru je pan Petr Ansl. Z části jeho členů je složena zásahová
jednotka (ZJ).
ZJ má 20 členů. Je zřízena městem jako jeho organizační složka. Její činnost je
z části hrazena z rozpočtu města, z části krajským sborem Plzeňského kraje.
V tomto roce se měnil systém odměňování členů ZJ, město s nimi uzavíralo
individuální smlouvy o pracovní činnosti. Hlavní podíl na zdárném fungování ZJ má
její velitel Josef Švarcbek.
Je již tradicí, že mnohé akce ve městě, ať už je pořádá kdokoliv, se neobejdou
bez hasičů a jejich pomoci personální, organizační i materiální. Veškerou svoji
činnost ve sboru a v zásahové jednotce vykonávají ve svém volném čase a
dobrovolně.
SDH věnuje velké úsilí práci s dětmi, ze kterých si tak vychovává budoucí členy.
Oddíl Mladých hasičů se zúčastnil řady soutěží, mimo jiné i krajského kola hry
Plamen v Plzni, kde v kategorii starších reprezentoval okres Tachov. Za své páté
místo se plánští v konkurenci z jiných obcí, které nadmíru štědře podporují svá
družstva, rozhodně nemusejí stydět.
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Z mladých hasičů dorostli výteční dorostenci. V soutěžích dorostenců obsadili
Petr Ansl mladší a Kateřina Brůhová první místa a ani ostatní dorost se neumístil
špatně.
Hlavní podíl na práci s mladými hasiči má paní Hana Kolářová, která se jí věnuje
dlouhodobě a s velkým zápalem.
Dospělí i mladí hasiči se zúčastnili společné brigády v lese. Vydělané peníze se
jim velmi hodily na zakoupení materiálu potřebného pro hasičský sport mladých i
dospělých hasičů.
Hasiči potřebují pro svou činnost udržovat si dobrou fyzickou kondici a trvalý
trénink. Využívají k tomu i městský stadion. Pro zkvalitnění tréninku zakoupili a
postavili na ovále stadionu plechovou garáž, která slouží jako sklad překážek a
dalšího materiálu. Odpadlo tak složité převážení překážek při každém tréninku.
Využívají také šatny a WC v provozní budově stadionu. Pro nácvik disciplín, při
kterých potřebují vodu, mají přístup i k vodnímu zdroji.
Díky finanční dotaci od města Planá, penězům získaným brigádou v lese a vlastním
prostředkům se povedlo pořídit nové hadice a savice pro MH a novou kladinu pro
všechny.
Sdružení požádalo Místní akční skupinu Český Západ o dotaci na vybavení sboru.
Z ní měla být pořízena garáž na stadion a nůžkový velký stan, který by zkvalitnil
zázemí při závodech, ale mohl by sloužit i ZJ při velkých zásazích jako základna a
prostor pro odložení materiálu a odpočinek. Dotace nebyla vyřízena kladně, ale
budou o ni žádat znovu v příštích letech.
V červenci proběhlo letní třídenní soustředění dětí a několika rodičů na louce pod
Křínovem.
Závěr tohoto roku se nesl v duchu příprav hasičského plesu, který se má konat
v únoru 2013 a bude prvním po roce 1989.
(Zpracováno podle výroční zprávy SDH Planá za rok 2012 předložené jeho
starostou p. Petrem Anslem.)

Hornicko historický spolek Planá
HHS v Plané se aktivně podílí na činnosti občanského sdružení SHHS ČR. Je
významným členem Česko bavorského Geoparku, jehož plzeňská část se nazývá
Geoloci. Součástí spolku je uhlířská sekce. Její představitel ing. Jiří Kadera byl
hlavním organizátorem zasedání Prezidia evropských uhlířských spolků, které se
konalo ve dnech 28. a 29. dubna zde v Plané. Hlavní část jednání se odehrála
v zasedacím sálu Městského kulturního střediska. Za město Planá přivítala členy
Prezidia a jejich doprovod starostka paní Mgr. Martina Němečková. Součástí
zasedání byla také prohlídka hornického muzea a města. Spolek daroval
účastníkům zasedání stříbrnou repliku plánského groše – na druhé straně byl
emblém připomínající plánské jednání prezidia EVK v ČR.
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Poměrně hodně práce bylo spojeno se zajištěním vydání knihy Poučení o zručnosti
hornické, jejímž autorem je člen spolku RNDr. Jiří Hlávka. Materiály pro tisk
předal autor 16. ledna Nakladatelství Akademie věd. 4. února však náhle zemřel,
což velmi ohrozilo původní plán knihu vytisknout a slavnostně pokřtít v Banské
Štiavnici na 5. Setkání banických měst a obcí Slovenska. Kniha byla totiž sepsána
v 18. stol. jako učebnice pro Báňskou akademii v Banské Štiavnici, která v roce
2012 slavila 250. výročí založení. Problémy technického rázu i s dědickými právy
se naštěstí podařilo včas vyřešit. Křest knihy byl velmi důstojný; hlavním
kmotrem byl ministr kultury a školství Slovenska. Plánský spolek, k němuž autor
knihy patřil, zde v jeho zastoupení došel mnoha významných poct.
Během roku v podzemní části muzea byly ve větším rozsahu ošetřeny exponáty
proti korozi, provedena revize elektroinstalace, vymalovány venkovní prostory. To
včetně výstavního sálu, z něhož se musela celá expozice vyklidit a potom znovu
nainstalovat. Nejnáročnější akcí bylo umístění nového exponátu – dvojlanovnice
zakoupené loni od podniku Diamo za 10 tis. Kč. Ve výstavním sále přibylo několik
menších exponátů a dva větší – další záchranářský dýchací přístroj a figurína
báňského záchranáře. Pro podzemní expozici byl zakoupen elektrický kompresor
za 5 tis. Kč.
Počet návštěvníků je již několik let na stejné úrovni. Na vstupném bylo vybráno
cca 74 tis. Kč. Zisk z prodeje suvenýrů a z komisního prodeje knih činil zhruba
25 tis. Kč.
Průvodcovská služba a veškeré práce na údržbě byly zajištěny svépomocí členů
spolku.
Každoroční hornická slavnost Sváteční hornické odpoledne – měla připomenout
20. výročí ukončení těžby na UDZČ. Konala se proto i se slavnostním hornickým
průvodem. Spolek financoval tuto akci zčásti z peněz, které jeho členové vydělali
prací na zakázku. Vydatnou pomocí přispěl pivovar Chodovar a Plánské služby
zapůjčením potřebné techniky.
Vydařila se i každoroční Mikulášská nadílka pořádaná spolu s plánským domem
dětí a mládeže ve štole Ondřej Šlik. Spolek zajišťuje technickou stránku akce –
např. instalaci ventilátoru do štoly, aby zplodiny z cca 50 hořících svíček
nezamořily celé podzemí. Akce je pro něj nevýdělečná, spíše naopak. Veškerý zisk
je ponechán domu dětí, který jej používá na pořádání dalších akcí pro děti.
Nejvýznamnější české hornické akce Setkání hornických měst a obcí – konané
v roce 2012 v Chomutově, se zúčastnilo 12 členů spolku. Rodina bývalého člena
spolku Dr. Jiřího Hlávky zde převzala nejvyšší ocenění Permon, in memoriam,
v kategorii Počin roku za již zmíněnou učebnici hornictví. Členové spolku se také
zúčastnili Prokopské pouti v Příbrami a Hornické slavnosti v Rudolfově.
(Zpracováno podle výroční zprávy HHS Planá předložené jeho předsedou
p. Janem Teplíkem).
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KOS – kulturní a okrašlovací spolek
Toto občanské sdružení v Plané funguje již několik roků. Založila a vede je paní
Blanka Borůvková. O jeho činnosti v roce 2012 se píše v kapitole Kultura.
Český svaz zahrádkářů základní organizace
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Plané má 98 členů. Ve
výroční zprávě za rok 2012 se uvádí, že se plánští zahrádkáři dobře prezentovali
na okresní výstavě ovoce a zeleniny v Tachově, některé výpěstky se dostaly i na
krajskou výstavu v Plzni. Opět velmi úspěšní byli p. Moulis a p. Divišová se svými
bonsajemi a suiseki.
Tento rok byla nadprůměrná úroda jablek, což se projevilo v zájmu o moštování
jablek; moštárna jela naplno, ani nestačila všechny zájemce uspokojit. Ze skoro
22 tis. kg ovoce bylo vyrobeno téměř 15 tisíc litrů moštu. Tržby za moštování
činily přes 62 tis. Kč. Objekt moštárny i zařízení jsou průběžně opravovány.
Uzavřena byla kupní smlouva na rybník v osadě Plzeňská. Rybník s přítokem je od
května 2012 již ve vlastnictví základní organizace. Neplatí se za něj daň
z nemovitosti, protože se nejedná o rybník s chovem ryb.
V osadě Plzeňská jsou jednotlivé parcely již ve vlastnictví jednotlivých členů,
ovšem jsou zatíženy omezením předkupního práva pro Pozemkový fond. Dále jsou
tam pozemky ve společném vlastnictví majitelů zahrádek. Jedná se zejména o
přístupové cesty.
Výbor základní organizace ČZS se během roku sešel celkem 3x; operativně řešil
úkoly vyplývající z usnesení výroční členské schůze a úkoly vyplývající z běžného
provozu organizace. Letos se zlepšila platební morálka členů při placení příspěvků
na opravy a za členské známky. Členové měli možnost zúčastnit se zájezdů na
zahrádkářské výstavy v Litoměřicích a Českých Budějovicích, což ale nevyužili.
Pokračovaly i odborné přednášky pro členy.

Dámský klub
V roce 2012 vstoupil klub do své patnácté sezóny. V březnu 1997 se konala první
ustavující schůzka za přítomnosti 15 dam. Hned první a úspěšnou akcí byl slet
čarodějnic na koupališti, při kterém prodávaly bylinné pytlíčky zaručeně působící
na různé neduhy, ale hlavně přivolávající zdraví, štěstí a lásku. Plánskou veřejnost
obveselovaly svým vystoupením v roli „čarodějnic“ celkem šestkrát.
Na pravidelných měsíčních setkáních si členky povídají o zajímavých tématech,
vyměňují recepty s jejich ochutnávkou, zvou mezi sebe zajímavé hosty, oslavují
narozeniny, Vánoce, Silvestr apod. Společně chodí na různé kulturní akce
pořádané v Plané i v okolí, jezdí na zájezdy, navštěvují koncerty, výstavy.
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Nevynechávaly ani dříve pořádanou Plánskou strunu, taneční večery pro dříve
narozené, a další. V listopadu si užívaly na Martinském posvícení v kině, na které
také napekly spoustu tradičního pečiva nejen pro sebe, ale i pro ostatní
účastníky.

TJ Sokol Planá
Tělovýchovná jednota Sokol Planá je registrovaná u ministerstva vnitra jako
občanské sdružení. Veškerá její činnost se odehrává na základě dobrovolnosti a
rekreačního sportu ve čtyřech oddílech. TJ má 225 členů, z nichž 80 je mladších
18 let. Předsedou TJ je v současné době pan Karel Havel.
Od roku 2012 už ČSTV neposkytuje žádné dotace na podporu tělovýchovy. Než
se situace vyřeší, jsou jediným zdrojem financování činnosti TJ Sokol Planá
dotace od města Planá a členské příspěvky členů TJ.
Údržba a opravy majetku (tenisové kurty a sokolovna) jsou ze 70 % zajišťovány
brigádnickou svépomocí.
Klub českých turistů (KČT) – jeho největší akcí je každoročně pořádaný dálkový
pochod Plánská 50. V roce 2012 se konal již po čtyřicáté a zúčastnilo se jej 1642
turistů. KČT pořádal ale i další akce – 26 jednodenních a jeden třídenní výlet do
Adršpachu. V průměru jsou to každý měsíc 2 akce (mimo letní prázdniny)
s kulturním a poznávacím zaměřením. V klubu pracuje též 8 značkařů pro okres
Tachov a 3 značkaři z krajské komise značení.
Lyžařský oddíl (LO)– je zaměřen na výuku základů lyžování pro děti od 2. do 8.
třídy. Ta probíhá každoročně (již téměř 40 let) v šesti zájezdech o sobotách
v lednu až březnu na Perninku v Krušných horách. Děti jsou rozdělovány do čtyř
družstev podle výkonnosti. Lyžařská sezóna je zakončována závody ve slalomu a
karnevalem na sněhu.
Volejbalový oddíl (VO) – „Sportuje celá rodina“. Tak by se daly nazvat aktivity
VO, neboť většinu turnajů a akcí doprovázejí rodinní příslušníci. V roce 2012
proběhly tyto akce: v březnu soustředění v hotelu „Kamzík“ v Železné rudě a 8.
ročník Velikonočního turnaje, v červnu Klubový den, v prosinci 28. ročník
Vánočního turnaje. Na pozvání se členové VO zúčastnili turnaje v Tachově
(duben), akcí v Brodu n. T (červen) a v Chodové Plané (září).
V rámci VO působí skupina seniorů, kteří se scházejí od října do dubna 1x týdně
v tělocvičně.
Tenisový oddíl (TO) zaměřuje se na pořádání turnajů a práci s mládeží. V roce
2012 uspořádal 7 turnajů – v květnu oddílový turnaj v mixu, v červnu 5. ročník
pro žactvo a dorost v rámci dětského dne a oddílový turnaj žen, v srpnu již
38.ročník „O pohár města Planá“ a 24. ročník Veteran Cup, v září 12. ročník
Babolet Open a oddílový turnaj v mixu. Soutěží DC v oblasti Tachovska se
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zúčastnila 6 družstva a v oblastním přeboru smíšených družstev soutěžilo jedno
družstvo. S dětmi a mládeží se pracuje ve třech družstvech, v létě na kurtech,
v zimě v tělocvičně. V červnu byl ve spolupráci s domem dětí uspořádán turnaj,
kterého se zúčastnilo 35 sportovců.

Svaz tělesně postižených místní organizace v Plané
Pravidelně jednou měsíčně se scházel výbor MO. Zajišťoval práci se členy,
organizoval blahopřání k životním výročím, návštěvy nemocných. Bylo přijato 34
nových členů, členská základna i přes úbytek 17 členů vzrostla na 197 členů
(oproti 180 na počátku roku), z toho jsou čtyři čestnými členy. Výbor zajišťoval
družební styk s Selbsthilfegruppe Behinderte und Nichtbehinderte e.V. v
Tirschenreuthu v SRN. Zajišťoval styk s úřady města a články do Plánského
měsíčníku o práci STP v Plané. Zabezpečil přizvání reportéra Tachovského deníku
na družební akce s SHG Tirschenreuth. Měl podíl na vybudování bezbariérového
WC na euroklíč v Plané. Řešil aktuální otázky práce STP.
Členové organizace se zúčastnili rekondičních pobytů a akcí ostatních organizací.
Konalo se celkem 12 hromadných akcí:
Datum, akce, počet účastníků:
21.1 Družební akce s SHG Tirschenreuth – Fasching, 82
6.2. Plzeň – divadlo Pluto „Zieglerka“ , 40
10.3. Černošín – taneční podvečer, 38
8. 6. Družební akce s SHG Tirschenreuth Bowling Zápas družstev v bowlingu
v tachovské hale, 26
17.6. Bärnau (SRN) – historické slavnosti, 30
22.6. Plzeň – Divadlo J.K.T. „Rigoletto“, 30
11.8. koncert v Kladrubech, 20
11.8. výlet Spálené Poříčí, Rabí, Švihov, 45
22.9. výlet Bamberk, Ochsenkopf (SRN), 45
31.10.Plzeň – divadlo Pluto „Švejkoviny“, 41
17.11. Fr. Lázně bazén, Tirschenreuth – nákupy, 18
1.12 Družební akce s SHG Tirschenreuth – Weihnachtfeier 2

7. BEZPEČNOST, ČERNÁ KRONIKA
Městská policie působí v Plané od roku 1993; řadu let pouze s jedním strážníkem,
od roku 2008 jsou strážníci dva. Ve své působnosti dohlížejí na veřejný pořádek
ve městě. V roce 2012 strážníci řešili: 46 přestupků na úseku dopravy, uložili za
ně blokové pokuty (dále jen BP) ve výši 15.400 Kč; 32 přestupků proti veřejnému
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pořádku, BK 6.800 Kč; 25 přestupků porušení vyhlášek Města Planá, BP 8.000 Kč
(hlavně nepovolené reklamy); 5 přestupků proti občanskému soužití, BP 2.500 Kč.
Dále byly uloženy pokuty za volně pobíhající psy, za odložení odpadů mimo
vyhrazená místa atd. ve výši 18.500 Kč.
Díky kamerovému systému se jim v květnu podařilo odhalit zloděje, který ukradl
z místního hřbitova keramické mísy s květinami.
Strážníci spolupracovali s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem v Tachově.
Např.: při zásahu jednotky PČR v Chodové Plané proti drogovým dealerům, při
zásahu v pěstírně konopí v Plané, při zadržení celostátně hledané osoby, při
požáru bytu v Plané a při výbuchu plynu v kotelně ubytovny v Plané, vyšetřování
náhlého úmrtí, podání alkoholu nezletilé dívce, která se po jeho požití zhroutila
na chodník a následně musela být převezena záchrankou na jednotku intenzivní
péče nemocnice v Plzni, vyšetřování dopravní nehody v Chodové Plané, kde
nákladní automobil srazil a na místě usmrtil chodkyni na přechodu pro chodce,
vyšetřování loupežného přepadení v herně v Kostelní ulici, kdy pachatel pod
pohrůžkou použití zbraně požádal o vydání peněz. Obsluha mu vydala 50 tis. Kč;
k použití zbraně a zranění osob naštěstí nedošlo.

Služebna Policie ČR je již několik let umístěna v areálu v Tachovské ulici (dříve
autoprovoz Pohraniční stráže). Původně to mělo být jen provizorní řešení a tomu
také odpovídal stav a estetický vzhled služebny, ale v tomto roce konečně došlo
na její úpravy. Byla zřízena samostatná jednací místnost pro veřejnost, koutek
pro matky s dětmi, nové toalety a bezbariérový přístup do budovy. Instalován
byl také kamerový systém.
Obvodní oddělení Policie ČR v Plané zajišťuje nepřetržitý výkon služby. V jeho
územním obvodu bylo v roce 2012 evidováno celkem 233 trestních věcí, převážně
majetkového charakteru (značný pokles proti roku 2011 a za poslední 4 roky
nejnižší počet trestních věcí). Mezi nejzávažnější případy patří znásilnění,
loupež, týrání dětí a několik závažnějších případů v oblasti drogové problematiky.
Objasnit se podařilo 65,8 % trestných činů (to je řadí mezi nejlepší v rámci celé
ČR). Dále oddělení evidovalo 218 přestupků, z nichž 96 byly přestupky proti
majetku. Zde došlo k mírnému nárůstu.
Na území města bylo řešeno 691 přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti
v silničním provozu (proti roku 2011 mírný pokles).
Dobře hodnotí spolupráci s plánskou městskou policií, s využitím městského
kamerového systému a při řešení přestupků proti veřejnému pořádku.
Policie ČR zajišťovala ochranu veřejného pořádku, bezpečnost a plynulost
silničního provozu při akcích Plánský koupák a Motor párty na Kříženci,
silvestrovský ohňostroj a při volbách do krajského zastupitelstva. Při těchto
akcích nebyl zaznamenán větší nárůst trestné činnosti ani výraznější narušení
veřejného pořádku.
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Celkově hodnotí situaci v Plané jako srovnatelnou s minulými roky, i když
v samotném městě je poněkud horší, což je dáno vyšším počtem obyvatelstva a
koncentrací noční zábavy právě do Plané. Nejvíce problémů s vandalismem se
objevuje o víkendech v noci. Městu by doporučovali rozšířit kamerový systém, na
základě zkušeností z okolních měst.
(Zpracováno podle zprávy vedoucího oddělení PČR npor. Mgr. Josefa Rysky)
Na vstupních dveřích do budovy radnice je umístěna „schránka důvěry Policie
ČR“. Působiště plánského obvodního oddělení v Tachovské ulici je trochu daleko a
tak mohou občané využít tuto schránku a vkládat do ní nalezené drobné
předměty, doklady, klíče a také své připomínky k práci policie.

Případy z černé kroniky:
Počátkem roku se do budovy mateřské školy v Havlíčkově ulici vloupal zloděj. Měl
„štěstí“ – našel volně položenou platební kartu včetně přiloženého PINu a stihl
vybrat z bankomatů 20 tis. Kč. Vzniklou škodu musela uhradit ředitelka školy.
Z plesu v Brodu n.T. se nad ránem vracel plánský občan Robert Chroustovský. Na
silnici jej srazilo auto a následkem utrpěných zranění tento profesionální voják,
účastník zahraničních misí Armády ČR, ve věku necelých 35 let zemřel.
V červnu vybouchl plyn v kotelně ubytovny v čp. 481. Příčinou byl neodborný
zásah obsluhy. Jeden muž byl silně popálen a po několika týdnech na následky
popálení zemřel.

8.

POČASÍ,

PŘÍRODA

A

JEJÍ

OCHRANA

Leden – teplotně mírně nadnormální, srážkově silně nadnormální. Na počátku
měsíce počasí spíše listopadového typu, mlhavo, deštivo, s teplotami nad bodem
mrazu. Sněhu v první dekádě bylo málo a rychle roztál a lepší to nebylo ani ve
druhé dekádě. Po 24. lednu se ochladilo, napadlo trochu sněhu a poté přišla
studená fronta, která přinesla v závěru měsíce silné ochlazení.
Únor – teplotně silně podnormální, srážkově mírně podnormální. V první dekádě
slunečno, téměř žádný sníh a den ode dne sílící mrazy, „sibiřská zima“. Noční
teploty pod –20 °C, denní sotva –10 °C. Kolem 15.2. konec sibiřské zimy, denní
teploty až k nule, napadlo kolem 10 cm sněhu, dokonce přišla velmi zřídkavá zimní
bouřka. Postupně se oteplovalo až k 5 °C, takže sníh rychle mizel. Koncem měsíce
srážky střídavě dešťové a sněhové.
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Březen – teplotně silně nadnormální, srážkově silně podnormální. Začátkem
měsíce spíše slunečno a poměrně teplo, jen po ráno slabě mrzlo. Koncem první
dekády krátké ochlazení včetně sněhového poprašku. Teplotní inverzi ukončil
silný vítr; přišly slunečné dny s teplotami až kolem 20 °C, kolem 18.3. se ochladilo
o 5 až 7 st.,, oteplovalo se jen postupně. 23.3. se výrazně oteplilo, přišla také
bouřka, stabilní slunečné počasí až skoro do konce měsíce, kdy citelné ochlazení
přinesl vítr o síle vichřice.
Duben – teplotně normální, srážkově mírně podnormální. Začátek měsíce aprílový
málo tepla, občas srážky. Po 7.4. po studené frontě vpád velmi studeného
vzduchu, prudký pokles teplot, k ránu mrzlo, smíšené srážky., později dosti silný
déšť, mlhy. Po 15.4. tlaková výše přinesla teplejší vzduch, po 20.4. se po přechodu
studené fronty vrátilo aprílové počasí s kupovitou oblačností a četnými
přeháňkami. Po 24.4. ovlivňoval počasí hřeben vyššího tlaku.
Květen – teplotně mírně nadnormální, srážkově mírně podnormální. Začátkem
měsíce chladnější počasí, po 6.5. přinesla tlaková výše oteplení. Kolem ledových
mužů chladněji, poté větrné počasí s přeháňkami, několik dnů do 21.5. slunečno
s příjemnými teplotami okolo 20 °°C, před studenou frontou 22.5. odpoledne
dokonce letních 25 °C. Po přechodu fronty slunečné počasí s teplotami mezi 20
až 27 °C. Koncem měsíce silně zapršelo.
Červen – teplotně normální, srážkově slabě podnormální. První polovina měsíce
spíše chladnější, s občasnými srážkami, pršelo i na Medarda, potom proměnlivé a
přeháňkové počasí s teplotami v rozmezí 17 až 23 °C, od 12.6. po přechodu
tlakové níže silně pršelo, během několika dnů se pak oteplilo až k 24 29 °C. Po
přechodu studené fronty 20.6. mírné ochlazení na 19 24 °C a občasné přeháňky.
Závěrem měsíce proudění velmi teplého a vlhkého vzduchu, tropické teploty až
31 °C, bouřky, přeháňky.
Červenec – teplotně slabě podnormální,srážkově silně nadnormální. V první dekádě
několik výrazných bouřek, silné srážky, krupobití. Od 8.7. celkem příjemné letní
počasí, teploty kolem 25 °C, poté se silně ochladilo až na 15 °C, opět déšť a
přeháňky, střídaly se oblačné a deštivé dny se slunečnými. Kolem svátku sv. Anny
prudký pokles teplot až k 5 °C.
Srpen – teplotně silně nadnormální, srážkově silně podnormální. Počátkem měsíce
teploty kolem 27 °C, po 5.8. výraznější srážky, 7.8. silný vítr. Několik dnů
poměrně chladno, oblačno, beze srážek, od 15.8 už zase teploty až k 29 °C. Od
18.8. vlna veder díky extrémně teplému vzduchu ze Sahary, nejtepleji 20.8.
teploty mezi 36 a 38 °C, poté dosti deštivo, koncem měsíce další studená fronta.
Září – teplotně slabě nadnormální, srážkově silně podnormální. Po oblačném
počasí přišlo babí léto – jasné, zářivé dny, letní teploty kolem 25 °C. Začátkem
druhé dekády poměrně výrazné bouřky, někde i s krupobitím. V dalších dnech
spíše oblačno, místy pršelo, na vrcholcích severních hor první sníh. Babí léto se

45
nakrátko vrátilo 15. 18.9., potom znovu přeháňky nebo slabý déšť, od 24.9. opět
převážně slunečno, teploty mezi 14 19 °C.
Říjen – teplotně i srážkově normální. Počátek proměnlivý, většinou oblačno,
ojediněle slabý déšť, teploty mezi 15 a 20 °C, po studené frontě poměrně
výrazné srážky, zesílení větru, ochlazení. Od 8.11. při ranním vyjasnění slabě
mrzlo, zato odpoledne bylo kolem 15 °C, střídaly se frontální systémy se
srážkami. Od 17.10. teplotní inverze s mlhavým počasím a občasným mrholenín.
Na horách zato slunečno a teplo. Po 21. se mlhy rozpustily, nízká oblačnost
zůstala, po 25.10. po zvlněné studené frontě začalo pršet a po ránu další den
sněžilo, zároveň velmi větrno. 28.10. v Plané 3 cm těžkého mokrého sněhu, který
při kladných teplotách postupně roztál.
Listopad – teplotně normální, srážkově silně nadnormální. Počátkem měsíce
pošmourno, deštivo. Po 6.11. se citelně ochladilo a i na Tachovsku napadl poprašek
sněhu (rychle ale roztál). Další dny relativně teplo mezi 7 a 12 °C. 11.11. ochlazení
s vydatným deštěm. Druhá dekáda – mlha, inverze. Převážně zataženo nízkou
inverzní oblačností, teploty nešly přes 10 °C. Občasné mrholení, jen ojediněle
polojasno nebo jasno. V závěru měsíce silně pršelo, napadlo 8 cm sněhu, teploty
kolem nuly.
Prosinec – sněhu přibývalo jen postupně, koncem první dekády se postupně
vyjasnilo, ranní teploty až –15 °C, odpoledne kolem –6 °C. Změna 9.12., napadlo 12
cm nového sněhu, který pak začal ubývat dílem sublimace za mrazivých nocí,
dílem postupného oteplení a deště. Od 15.12. tlaková níže, celodenní mrznoucí
déšť, na celém území Tachovska se utvořila velmi silná ledovka, komplikace na
silnicích i na železnici. Další dny se počasí střídalo, přeháňky převážně dešťové,
což způsobilo rychlé tání sněhu. O Vánocích převážně oblačno, na Boží hod a na
Štěpána i slabé srážky, převážně dešťové, kroupy 26.12. večer. Mezi svátky se na
dva dny vyjasnilo, pak se vrátily slabé srážky, o Silvestru polojasno, večer dobrá
dohlednost, takže ohňostroj se vydařil.
(Zpracováno podle zprávy Martina Lišky, ČMHÚ (pobočka Plzeň)

Příroda
Plánské parky prošly během tohoto roku rozsáhlými úpravami – staré, přerostlé a
nemocné stromy byly vykáceny nebo prořezány. Úpravy budou pokračovat i
v následujících letech.
Kompletní proměnou prošel zatím park před školou na náměstí. Odstraněny byly
staré a dožilé smrky a naopak vysazeno bylo 22 stromů muchovníků. Podle
zpracovaného projektu byly upraveny cestičky a umístěny betonové bloky včetně
betonové tabule a stolu na tenis. Vznikla zde „venkovní třída“, a atraktivní
prostory, které mohou využívat nejen žáci protější školy, ale i široká plánská
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veřejnost. Náklady na tuto akci byly 647 tis.Kč.
opravu pomníčku obětem 1. světové války.

Příští rok by mělo dojít na

První letošní čáp se objevil na hnízdě proti zámku již 8. března. Hnízdo ve
Hřbitovní ulici zůstalo nezvykle dlouho neobsazené; až 15. dubna se zde objevil
nový mladý pár. Také na komíně v Karlíně, již celé roky neobsazovaném, se
objevoval tu a tam čáp – průzkumník (asi lichý jedinec). Podle letošního sčítání a
kroužkování bylo zjištěno, že ze šesti stanovišť byla 18. června obsazena jen dvě.
Na hnízdě v Zámecké ulici byla zjištěna 3 mláďata. Na hnízdě ve Hřbitovní ulici
byla zjištěna 2 mláďata z původních tří, jedno bylo vyhozeno.

9. ZAJÍMAVOSTI, RŮZNÉ
První ohňostroj tohoto roku se konal 1. ledna v 18 hodin u rozhledny na Bohušově
vrchu (od r. 1999 do r. 2011 se ohňostroje konaly na náměstí vždy po
silvestrovské půlnoci). Názor veřejnosti na tuto změnu byl nejednotný – někteří ji
schvalovali, jiným se to nelíbilo.
V lednu byla vyhlášena anketa, ve které občané mohli vyjádřit svůj názor na
plánované úpravy centrálního prostoru sídliště Fučíkova. Žádost o dotaci z
programu Podpora regenerace panelových sídlišť“ nebyla zatím kladně vyřízena,
takže se bude podávat znovu.
Výsledek Tříkrálové sbírky, koledy pro Charitu v Plané 3 skupinky koledníků
v Plané a okolí vykoledovaly do zapečetěných kasiček celkem 17.584 Kč. Výtěžek
je určen na podporu charitativních programů.
Počátkem roku schválila rada města termíny svatebních obřadů v obřadní síni na
radnici. Svatební obřady mohly probíhat i mimo schválené termíny a na jiných
místech, ovšem za příslušný poplatek. V letních měsících byla obřadní síň z důvodu
zásadní rekonstrukce mimo provoz a rada proto určila pro svatební obřady
náhradní místo kostel svatého Petra a Pavla a po dobu rekonstrukce obřadní
síně osvobodila případné zájemce od poplatku za pronájem kostela.
V plánské firmě Manag v tomto roce zahájili již třetí semestr Univerzity třetího
věku, tentokrát na téma Čínská medicína v naší zahrádce.
Dva chlapci – žáci 4. třídy David Bui a Daniel Zemko zachránili život malému
chlapci, pod kterým se prolomil led na městském rybníku. Oba dva byli pozváni na
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jednání městského zastupitelstva, kde kromě poděkování dostali dort a malý
dárek.
V březnu se konala beseda občanů s místopředsedou Evropského parlamentu Ing.
Oldřichem Vlasákem.
Dlouholetý problém – jak informovat občany města i jeho odlehlejších částí o
mimořádných a krizových situacích – pomůže vyřešit předávání informací pomocí
SMS zpráv. Plzeňský kraj se stal uživatelem služby „SMS – operator“, která
funguje tak, že každý občan, který chce dostávat informace (např. o vyhlášení
mimořádné či krizové situace na území Plzeňského kraje či okresu Tachov, o
vyhlášení nouzového stavu v dodávkách energií apod.), má možnost se do systému
přihlásit a službu bezplatně využívat.
V květnu proběhly oslavy 67. výročí osvobození města armádou USA. Pietní akce
se konaly u pomníku na náměstí a u památníku obětem II. světové války na
místním hřbitově. V rámci oslav město navštívila paní Kathy Hoffman z Kentucky,
USA, jejíž otec Bob Lemmons jako příslušník 16. obrněné divize pobýval v Plané
v období květen – září 1945. Z tohoto pobytu také pořídil řadu fotografií, které
patří k cenným dokumentům doby.
Ve čtvrtek 16. srpna prošel Planou houfec bratří, sester a práčat
doprovázejících spížový vůz. Cílem putování tohoto houfce bylo pozvat plánskou
veřejnost na tradiční Husitské slavnosti v Tachově. V rámci této pozvánky byla
odehrána téměř dobová taškařice „Bitva u Tachova aneb Neuvěřitelné putování
spížového vozu po divokém českém západu“.
Naše partnerské město Tirschenreuth v květnu 2013 slavnostně otevře výstavu
„Natur in Tirschenreuth 2013“. Zástupci města spolu s vedením výstavy nás,
jako partnerské město, oslovili s přáním, abychom navrhli nějaký svůj příspěvek
k této výstavě. Z několika navržených variant nakonec uspěla ta, že v areálu
výstavy bude umístěna kamenná lavička s vytesaným nápisem Město Planá, což se
také ve druhém červencovém týdnu stalo. Případný návštěvník ji najde
v jihozápadní části areálu na břehu malého jezírka.
Aktivní plánské maminky zorganizovaly během roku dvě burzy dětského oblečení.
Prodat či koupit zde zájemci mohli to, co potřebovali, či se jim líbilo sezónní
oblečení, botky, hračky, sáňky, brusle, atd. Výtěžek z prodeje organizátorky
věnovaly na charitativní účel.
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Před domem čp. 56 (městské kulturní středisko s knihovnou) byly umístěny
lavičky a stojan na kola. Celkově se zlepšil estetický vzhled místa a také to
zabraňuje parkování aut přímo pod okny budovy.
Plánský občan p. Miroslav Trégler je autorem letos vydané knihy Blízké okolí
západních Čech 2.
Zdeněk Procházka z Nakladatelství Českého lesa vydal publikaci Co odnesl čas 3,
která obsahuje soubor originálních fotografií z regionu Stříbrska a Plánska
(mnohé z nich nebyly dosud zveřejněny).
Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje
volit mohlo celkem 4 425 voličů,
k volbám se jich dostavilo 1 457, tj. 32,93 %. Platných hlasů bylo celkem 1 411.
Počty hlasů pro jednotlivé strany (v závorce počet %):
Sdružení nestraníků 11 (0,77), Volte Pravý blok 16 (1,13), Strana práv občanů
Zemanovci 21 (1,8), Sdružení pro náš kraj – SNK 19 (1,34), Národní socialisté
levice 21.st. 0, Balbínova poetická strana 2 (0,14), Komunistická strana Čech a
Moravy 484 (34,30), Strana zelených 14 (0,99), DSSS Stop nepřizpůsobivým 31
(2,19), Suverenita – Strana zdravého rozumu 66 (4,67), Česká strana sociálně
demokratická 310 (21,97), TOP O9 a Starostové pro Plzeňský kraj 37 (2,62),
Občanská demokratická strana 290 (20,55), Koalice pro Plzeňský kraj 47 (3,33),
Strana svobodných občanů 7 (0,49), Česká pirátská strana 56 (3,96).
Ke dni 13. prosince byla zrušena nucená správa uvalená v roce 1965 na majetek
Města Planá nacházející se za hranicemi v Bavorsku. Jedná se o 14,6 hektarů
lesních pozemků s vodní plochou a 1,9 ha orné půdy. O jeho navrácení město
usilovalo mnoho let. Hospodařit s majetkem na území jiného státu by ale bylo
s ohledem na rozdílné právní normy poměrně komplikované; proto rozhodli
zastupitelé města již dříve, že tento majetek bude po fyzickém převzetí
nabídnut k prodeji.
Rok 2012 byl také rokem, ve kterém navždy odešly některé významné osobnosti
plánského veřejného a kulturního života. V srpnu to byla paní Livie Kožinová,
dlouholetá učitelka základní školy, která přišla do Plané s rodiči hned po roce
1945. Znala dobře historii města, byla milovnicí kultury a velmi ráda cestovala a
poznávala nová místa a toto vše dokázala dobře využít jak při práci se svými žáky
ve škole, tak i ve svém dlouholetém působení v klubu důchodců, pro který
organizovala kulturní i poznávací akce. Do Plánského měsíčníku psala seriál článků
– rozhovorů s plánskými občany, kteří se ve městě narodili, či zde žili již před
rokem 1945.
Počátkem prosince zemřel p. MVDr. Miroslav Palíšek, dlouholetý poslanec
národního výboru, po roce 1989 člen městského zastupitelstva. Říkalo se mu také
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„cikánský poslanec“, protože léta vedl sociální komisi, která se zabývala problémy
především této skupiny plánského obyvatelstva. Mnoho let také pečoval o věžní
hodiny.
O vánočních svátcích pak zemřela paní Marta Vondráková, veřejnosti známá spíše
pod příjmením Velká. Mnoho let pracovala na městském kulturním středisku,
organizovala kulturní akce, vysílání plánského rozhlasu po drátě, pracovala i pro
Filmový klub v Plané a i jako důchodkyně pomáhala při organizování různých
kulturních akcí pro děti i dospělé, které také často moderovala. V domě
s pečovatelskou službou, kde žila, založila neformální klub důchodců a
organizovala pro spolubydlící řadu kulturních a zábavních akcí.

10. Přílohy
Plánský měsíčník kompletní ročník 2012
Soubor plakátů, pozvánek a vstupenek na kulturní a sportovní akce ve městě
CD – soubor 38 fotografií zachycujících nejrůznější místa ve městě v průběhu
celého roku; autor Miroslav Ludvík.

11. Zápis pořídila kronikářka v elektronické podobě. Pro jeho zpracování využila
zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva města Planá, výroční zprávy zájmových
organizací a spolků a také organizací zřízených či založených městem, regionální
tisk, informace získané vlastním sběrem.
Zápis má 49 stran – strana 1 až strana 49.
Zápis projednala a schválila Rada města Plané dne

17.6.2013 usnesením číslo
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