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MĚSTO
Od pátku 1. ledna platila změna účetnictví měst a obcí. V souvislosti s tím bylo
zrušeno používání bankovních účtů příjmových a výdajových s předčíslím 19 a 27.
Město Planá vyhlásilo výběrové řízení na funkci vedoucí vedoucího odboru
výstavby a územního plánování Městského úřadu v Plané. Doba ukončení podání
přihlášky byla prodloužena z původního 12. ledna na 19. února.
Na svém 27. zasedání dne 3. února jednali plánští zastupitelé především o
rozpočtu na rok 2010. Město bude hospodařit celkem s 88 miliony korun, přičemž
neinvestiční výdaje budou činit 58 milionů korun a investiční 30 milionů korun.
V letošním roce prováděl Český statistický úřad šetření o životních podmínkách
domácností v České republice. Výběr domácností byl náhodný, prováděl jej
počítač. Týkal se i některých plánských domácností. Šetření probíhalo v období
od 20. února až do 9. května.
Také v únoru pokračovaly rekonstrukční práce na faře. Střecha byla částečně
zakryta, pracovalo se na rozvodu elektřiny. Město již investovalo do opravy fary
jeden milion dvě stě tisíc korun. Podle odhadu přijde rekonstrukce fary na více
než šest milionů korun. Vloni byla městem vyhlášena sbírka, která byla ukončena
poslední březnový den. Částka ve výši 42.931,70 Kč byla převedena na účet
farnosti.
Ke dni 1. března rezignoval plánský zastupitel za KSČM pan Ladislav Červeňák na
mandát zastupitele z rodinných důvodů. Náhradnice ze stejné kandidátky paní
Musilová mandát odmítla převzít. Další náhradník pan Pavel Čech přijal osvědčení
RMP o tom, že se stal ke dni 6. března členem plánského zastupitelstva. Povinný
slib pak složil na jednání zastupitelstva dne 17. března a ujal se svého mandátu.
V červnu minulého roku zastupitelé schválili zřízení diskusního fóra na webu
města. Na tomto webu byla již dříve zřízena návštěvní kniha. Zprvu se na
diskusním fóru příspěvky objevovaly, ale postupně se jejich počet snižoval až k
nule. Oproti tomu návštěvní kniha byla využívána daleko více. Zastupitelstvo proto
rozhodlo diskusní fórum zrušit dnem 17. března.
Téhož dne zastupitelstvo schválilo výsledek hospodaření příspěvkových
organizací zřízených městem Planá včetně rozdělení zisku do fondů dle
doporučení Rady: příděl do fondu odměn napříště vždy stanovit ve výši 50 %
z výsledku doplňkové činnosti, maximálně však 20 tisíc korun ročně.
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Dále byl schválen výsledek hospodářské činnosti města za rok 2009 a jeho
rozdělení: část ve výši půl milionu korun odvod do rozpočtu města, zbývajících
429.324,12 Kč bude ponecháno jako nerozdělený zisk s možností průběžného
čerpání v následujících obdobích po schválení zastupitelstvem.
Na obnovu budovy fary byla převedena částka 480 tisíc korun z přidělené kvóty
příspěvků pro městskou památkovou zónu Planá na rok 2010 z Programu
regenerace MPP a MPZ; další částku ve výši 140 tisíc korun poskytlo město ze
svého rozpočtu v souladu se zásadami Programu regenerace.
Byla podána žádost o dotaci na vybudování sběrného dvora v Kyjovské ulici.
Na konec dubna určitě nezapomenou obyvatele Vysokého Sedliště. Do obce přijel
speciální autojeřáb, aby vyzdvihl na kostelní věž novou báň. Ta stará totiž po
zásahu blesku v roce 1957 shořela. Na novou báň byl připevněn i původní kříž,
který byl po vyhoření kostela uložen v kostelní lodi. Byl zrekonstruován a
pozlacen. Do schránky pod křížem byly uloženy mince, noviny a smlouva o dílo.
O přežití památky se velkou měrou zasloužil také pan MUDr. František Barták,
který s dalšími nadšenci připevnili na vyhořelou věž provizorní stříšku, a i jinak se
o památku starali. V posledních patnácti letech se v kostele konaly různé akce,
začaly se pořádat poutě i s účastí bývalých německých obyvatel.
Kostel zatím získal novou střechu a báň, která sama o sobě přišla na více než dva
miliony korun. Teď je potřeba sehnat ještě peníze na nová vitrážová okna a
rekonstrukci interiéru.
Na dny 28. května a 29. května byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Pro pět volebních okrsků byly připraveny volební
místnosti v budově ZŠ Na Valech, v budově městského úřadu, ZŠ na náměstí a
v budově s pečovatelskou službou v Bohušově ulici.
Své hlasy odevzdalo na Tachovsku bezmála 55 % voličů. Celkově vyhrála ČSSD
(24,55 % hlasů) před KSČM (19,06 %) a ODS (16,2 %). Pomyslnou pětiprocentní
hranici překročily ještě strany TOP 09 (12,8 %), Věci veřejné (10,75 %) a
Suverenita Jany Bobošíkové (5,66 %). Jaké byly výsledky voleb v samotné Plané.
K volbám se dostavilo 54,64 % voličů. Pořadí stran: ČSSD – 24,21 %, KSČM –
19,85 %, ODS – 16,81 %, TOP 09 – 13,66 %, Věci veřejné – 8,71 % a Suverenita –
5,1 %.
Začátkem června byl více než 150 žadatelům o poskytnutí bytu zaslán dopis, aby
do konce srpna potvrdili, že žádost ponechávají v platnosti a že nejsou majiteli
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žádného bytu či jiného objektu k trvalému bydlení. Část dopisů se vrátila jako
nedoručitelné.
Ve čtvrtek 3. června se v Tachově setkali starostové tachovského okresu
s radním Plzeňského kraje. Toto setkání se koná každý rok. Témata na jednání
byla různá, od nezaměstnanosti ve Stříbře po obnovení lůžek v nemocnici v Plané.
Plánské zastupitelstvo schválilo na svém 30. zasedání 16. června čtyři nové
vyhlášky platné na území města Plané a jeho částí. Tyto vyhlášky začaly platit
dne 3. července. Vyhláška č. 2/2010 upravuje pravidla pro pohyb psů na
veřejných prostranstvích – na vodítku, s náhubkem, případně obojí. Vyhláška
č. 3/2010 stanovuje povinnosti a podmínky k zajištění čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně, řeší
způsob a možnosti vylepování plakátů, reklam atd. Vyhláška č. 4/2010 stanoví
podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v zájmu zachování
veřejného pořádku. Vyhláška č. 5/2010 omezuje činnosti, které by vedly k rušení
nočního klidu, a vymezuje dobu, po kterou je zakázáno používat hlučné stroje a
zařízení.
Zastupitelé na svém 30. zasedání schválili rozpočtové opatření – příjmy i výdaje
ve výši 111,47 milionu korun. Rovněž bylo schváleno sloučení organizačních složek
města – Kina, Knihovny a Kulturního střediska – do jedné organizační složky
s názvem Městské kulturní středisko Planá s účinností ke dni 1.1.2011.
V lokalitě Planá – sever, která se pomalu začala zaplňovat novou zástavbou
rodinných domků, se postupně provádějí sadové úpravy. Zatím bylo vysazeno
stromořadí lemující Křížovou ulici a několik dřevin při a za hřbitovní zdí, lípy a
javor u parkovišť k plánovaným bytovým domkům. Realizována nebyla výsadba
stromořadí v ulicích Větrná, Dolní a Horní, protože zde jsou poměrně mělce
pod povrchem vedeny veškeré podzemní sítě.
Začátkem srpna začalo město využívat druhý záložní vodojem. Tím by se měly
odstranit problémy v případě poruch zásobování pitnou vodou. Dosud byl využíván
pouze jeden vodojem. Se Sdružením obcí Halže došlo k dohodě, že si Planá
pronajme vodojem ještě jeden. Z něj ale bude využívat pouze polovinu kapacity,
což znamená dva a půl tisíce kubíků vody. Už se podařilo dokončit asi 1,5
kilometru dlouhý vodovodní řad, který napojí městské studny na velkokapacitní
vodojem. Dosud byla voda ze studní čerpána přímo do vodovodního potrubí. Nové
napojení umožní rovnoměrnější tlak. Kapacita tohoto vodojemu je pět tisíc metrů
krychlových a k jeho zprovoznění došlo také v srpnu.
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V září se opravy na faře pomalu chýlily ke konci. Proinvestováno bylo okolo 5,5
milionů korun. Byla opravena střecha společně s krovem, zprovozněny tři
místnosti nutné pro provoz, ale několik místností na opravu dále čekalo – zbývalo
provést práce ještě asi za 600 700 tisíc korun.
Na 31. zasedání zastupitelstva dne 8. září bylo schváleno rozpočtové opatření
číslo 3/2010, příjmy i výdaje ve výši 100,515 milionu korun. Dále zastupitelstvo
schválilo ukončení smlouvy o hospodaření s cennými papíry a zrušení účtu. Volné
finanční prostředky fondu rezerv v rozsahu 18 milionu korun byly od září 2007
spravovány Správou aktiv České spořitelny. V letošním roce byla tedy spolupráce
ukončena, protože potřeba volných finančních prostředků města rychle vzrostla.
Zastupitelstvo schválilo dne 10. října rozpočtové opatření číslo 4/2010, příjmy i
výdaje ve výši 101 milionu korun.
Ve dnech 15. a 16. října se uskutečnily volby do zastupitelstva města. V Plané
zvolili tyto zastupitele: Jana Teplíka (Suverenita), Zdeňku Bartákovou, Sylvu
Kapolkovou, Pavla Žižku(všichni ČSSD), Josefa Matějovského (KDU ČSL), Josefa
Švarcbeka, Stanislava Kvasničku, Josefa Bělohlávka (všichni KSČM), Martinu
Němečkovou, Pavla Nutila, Jiřího Kučeru, Karla Vrzalu (všichni ODS), Václava
Krejčího, Věru Marešovou a Miroslava Křístka (všichni TOP 09).
Zároveň skončilo volební období dosavadního Zastupitelstva města Planá, které
trvalo od října 2006. Členy zastupitelstva ve volebním období 2006 2010 byli
paní a pánové Miloslav Antropius, MUDr. Zdeňka Bartáková, Pavel Čech (0,5
roku), Ladislav Červeňák (3,5 roku), Jiří Krátký, Ing. Václav Krejčí, Ing. Miroslav
Křístek, MUDr. Jiří Kučera, Mgr. Stanislav Kvasnička, Mgr. Martina Němečková,
MUDr. Marie Průchová, Jitka Sádlíková, František Slabý, RSDr. Josef Švarcbek,
Jan Teplík a Ing. Karel Vrzala.
V pondělí 15. listopadu se sešlo plánské zastupitelstvo poprvé v novém složení po
komunálních volbách. Program byl tentokrát jednoznačně dán. Patnáct nových
zastupitelů mělo za úkol vybrat ze svého středu nového starostu, místostarostu a
tři členy rady města. Dosavadní starosta pan Ing. Karel Vrzala již před volbami
deklaroval své rozhodnutí na funkci starosty nekandidovat.
Na post starosty byli nominováni V. Krejčí, J. Švarcbek a M. Němečková. Ta také
získala v tajném hlasování nejvíce hlasů a stala se tak historicky první starostkou
města. Po volbě starosty následovala volba místostarosty. Ze dvou kandidátů
suverénně vyhrál P. Nutil. Do Rady se dostali tři kandidáti – J. Matějovský, J.
Švarcbek a J. Teplík.
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První pracovní jednání nového zastupitelstva se konalo 15. prosince. Na něm bylo
kromě jiného schváleno rozpočtové provizorium na rok 2011 a rozpočtové
opatření číslo 5/2010, příjmy i výdaje ve výši 98 milionů korun.
Do funkce předsedy kontrolního výboru byl na tomto jednání zvolen pan Petr Nyč
a do funkce předsedy finančního výboru pan Ing. Václav Krejčí.

Školství
Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo MŠ v Havlíčkově ulici celkem 96 dětí.
Byly otevřeny čtyři třídy, kapacita školy byla plně využita. MŠ ve Smetanově ulici
s kapacitou sto míst navštěvovalo 91 dětí. Také zde byly otevřeny čtyři třídy.
Od roku 2005 jsou obě MŠ sloučeny v jeden právní subjekt. Ředitelství se
nachází v MŠ Havlíčkova, ředitelka Naděžda Kvasničková vede obě zařízení a na
odloučené pracoviště MŠ Smetanova dochází dvakrát týdně.
MŠ Smetanova má vytvořeny výborné podmínky pro sportovní vyžití. Všechny
třídy dětí mohou využívat nové dětské hřiště s herními prvky a umělým povrchem.
Hřiště využívá také široká veřejnost, školní družina a DD. Bohužel na úkor
pořádku na školní zahradě. Nejsou dodržována pravidla užívání tohoto zařízení.
Dětské hřiště bylo zprovozněno od čtvrtka 15. dubna. Pro veřejnost je otevřeno
každý všední den až do 31. října od 16 do 20 hodin, o víkendech od 9 do 20 hodin
a o prázdninách od 16 do 21 hodin.
Několik let byla jedna budova MŠ pronajímána pro sportovní účely. Aby bylo
vyhověno rodičům, kteří chtěli umístit své děti do MŠ, byla zrušena tělocvična
v prvním patře budovy. Od ledna 2011 byla otevřena nová třída pro 26 dětí.
MŠ Havlíčkova se dočkala také nového hřiště pro děti, které již plně splňuje
podmínku EU. Také zde jsou herní prvky s dopadovými plochami. Jsou zde
pružinové houpačky, zabudované houpací hnízdo, postavena dřevěná věž
s klouzačkou a lezeckou lanovou stěnou, byla vytvořena dopadová plocha se
závěsnými houpačkami. Toto hřiště není přístupné veřejnosti. Cena pořízeného
hřiště činila 520 tisíc korun a byla uhrazena z fondu školy. V letních měsících
byla na celé budově školy nově opravena střecha za 757 tisíc korun. Finance na
opravu poskytlo město ze svého rozpočtu.
Složení zaměstnanců stoupá do vyšší kategorie – průměrný věk činí 49 let. Dvě
pracovnice jsou již v důchodovém věku.
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Do programu škol jsou zahrnovány dvě nadstandardní aktivity. Předškolní děti se
účastní „Školičky bruslení“, kde se seznamují s ledem, učí se držet rovnováhu a
zdolávají slalomovou dráhu. Na předplaveckém výcviku se především zbavují
ostychu z vody. Děti se také zapojily do veřejných akcí, jako bylo třeba vítání
nových občánků města.
Několikrát do roka byly pořádány společné akce pro rodiče a děti. V jarních
měsících proběhla výstava výrobků – velikonoční vejce, besídka ke Dni matek, na
podzim tvořily děti podzimní výrobky z různorodého materiálu. Na konci školního
roku se již tradičně konalo rozloučení předškoláků s MŠ. Akce se zúčastnily děti
MŠ i s rodiči, na ukončení bylo připraveno pasování předškoláků.
V tomto školním roce navštěvovalo ZŠ Na Valech celkem 194 žáků, z toho 86 žáků
stupeň první a 108 žáků stupeň druhý. Na každém stupni bylo pět tříd. Do školní
družiny chodilo 28 žáků.
O provoz budovy se staralo 5 správních zaměstnanců – školník, tři uklízečky a
administrativní pracovnice. S žáky pracovalo 16 učitelů, jedna vychovatelka školní
družiny, tři asistentky. Ty pracovaly v 1., 2. a 4. třídě.
Škola se již delší dobu potýká s klesajícím počtem prvňáčků, protože rodiče
upřednostňují školu se školní jídelnou a výhodnějším umístěním poblíž
autobusového nádraží. Povinnou školní docházku ukončilo 27 žáků v devátém a 8
žáků v nižším ročníku. Z 86 žáků na prvním stupni jich 42 prospělo
s vyznamenáním a 8 neprospělo. Deseti žákům na prvním stupni byl za nevhodné
chování udělen 2. stupeň. Na druhém stupni byl osmnácti žákům udělen za chování
druhý stupeň a dvěma žákům stupeň třetí.
Na prvním stupni bylo omluveno 8 422 zameškaných hodin a neomluveno 90 hodin.
Na druhém stupni bylo ze zameškaných hodin omluveno 13597 a neomluveno 305
hodin. U neomluvených hodin na druhém stupni došlo ve druhém pololetí
k trojnásobnému navýšení, které způsobil jeden žák ze 7. třídy. Tento případ byl
předán Policii ČR.
V rámci zpestření výuky vhodnou motivací žáci vyšších ročníků navštívili v Plzni
„Techmánii“ a „Vědu a techniku v ulicích“, rovněž pro druhý stupeň byl
pedagogickými pracovníky připraven „Den Země“. Všech se pak týkaly třídní
projekty směrované především k různým ročním obdobím – „Svatý Václav“,
„Čertovská škola“, „Velikonoce“. Na závěr školního roku si žáci deváté třídy
připravili pro ostatní projekt „Děti dětem“. Během školního roku se děti
zúčastňovaly různých soutěží, kulturních a sportovních akcí.
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V „Běhu večerní Planou“ obsadili starší žáci medailové pozice. Skvělý výkon
ukázali chlapci 8. a 9. tříd v okresním přeboru škol ve florbalu. Dílčích úspěchů
dosáhli ve „Cvrčkiádě“ a na atletických závodech v SRN. Dále se žáci zúčastnili
„Poháru rozhlasu“ a „Her 3. tisíciletí“ v Melchiorově Huti, kde úspěšně závodili
žáci prvního stupně.
Žáci druhého stupně se zapojili do mezinárodního projektu na ochranu ptáků
„BIRD LIFE INTERNATIONAL“. Součástí byla i evropská výtvarná soutěž „Moje
jaro“, ve které žákyně 7. třídy M. Tomášková a K. Lafatová získaly 1. a 2. místo.
Celá 7.A. dostala čestné uznání. Ve výtvarné soutěži, která byla součástí
projektu „Revitalizace lokality Svatá Anna – Planá“, se žáci druhého stupně
umístili na l., 2. a 3. místě v soutěži jednotlivců a na 1. a 3. místě v soutěži
kolektivů. Uspěli i v soutěži o logo městské knihovny.
Žáci školy se podíleli na výzdobě města při „jarním kosování“, které pořádalo
občanské sdružení KOS. V okresním přeboru v šachu v Tachově obsadili starší
žáci 1. místo. Ve školním roce byla aktivní také školní družina, která měla několik
projektů – „Noc s Andersenem“, „Čarodějnice“, Halloween.
Ve dnech 6. 8. ledna uspořádala škola sbírku, jejíž výtěžek byl určen na úhradu
studia základní školy indického chlapce Sunila. Sunil je výtečný žák, nejvíce ho
baví kreslení, jednou za půl roku posílá na školu krátký dopis v hindštině. Přispívali
žáci i učitelé. Celkem se vybralo 3000 korun.
Zápisy do prvních tříd proběhly na obou školách ve stejný den 11. února ve
čtvrtek. Obě školy pojaly zápis budoucích prvňáčků tématicky. Valská škola
pojala akci jako Kočičí den, škola na náměstí jako Zvonečkový den. Tématický byl
celý program – výzdoba třídy i úkoly, které děti při zápisu plnily.
Přes neuvěřitelné komplikace se podařilo vyřešit problémy na školní zahradě, a
tak již mohla být využívána k výuce.
ZŠ na náměstí Svobody navštěvovalo v tomto školním roce celkem 372 žáků, z
toho 206 žáků stupeň první a 166 žáků stupeň druhý. Na prvním stupni bylo deset
tříd, na druhém osm. Na škole působilo celkem 27 vyučujících, z toho 5 na
částečný úvazek, 2 asistentky pedagoga a 2 vychovatelky družiny.
Na školu se zapsalo 70 žáků do prvních tříd, ale některé nebylo možno přijmout
z kapacitních důvodů; po pohovoru s rodiči byli převedeni na druhou ZŠ.
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Povinnou školní docházku ukončilo 48 žáků z vyšších ročníků. Po přijímacím řízení
pokračovali 3 žáci na škole s uměleckým zaměřením, 20 žáků na školách
ukončených maturitou a 25 žáků na školách s učebními obory. Z nižších ročníků 11
žáků pokračovalo studiem na některém typu víceletého gymnázia.
Na prvním stupni prospělo 136 žáků s vyznamenáním a 6 neprospělo, na druhém
stupni prospělo s vyznamenáním 27 žáků a neprospělo 5 žáků. V prvním pololetí
byla snížena známka za chování 6 žákům na dvojku a jednomu na trojku. Ve
druhém pololetí byli dvojkou z chování ohodnoceni čtyři žáci a trojkou opět
jeden.
Na prvním stupni bylo zameškáno 15 924 omluvených hodin a 310 neomluvených.
Na druhém stupni bylo zameškáno 16 802 hodin omluvených a 85 neomluvených.
Na vysokém čísle neomluvených hodin měli lví podíl dva žáci. První z nich, žák l.
třídy, přestal po týdnu docházet do školy a trvalo téměř čtyři měsíce, než byl
zjištěn jeho pobyt. V té době měl již 300 neomluvených hodin. Dalších 53 hodin
šlo na vrub žáka 6. ročníku. Oběma případy se zabývala Policie ČR.
Také na této škole se žáci zúčastnili řady předmětových a sportovních soutěží.
V Olympiádě z českého jazyka obsadili 9. 11. místo v okresním kole, v dějepisné
olympiádě 5. místo v okresním kole, v zeměpisné olympiádě 6. 9. místo v okresním
kole. V soutěži v anglickém jazyce v obou kategoriích byli mezi nejlepšími třemi,
v „Rubikonu“ 1. místo v oblastním kole, ve výtvarné soutěži „Cestou necestou“
třináct umístění v oblastním kole. Sama škola organizuje již několik let soutěž
ve čtenářských dovednostech a výtvarnou soutěž „Cestou necestou“ nebo
sportovní „Pohár rozhlasu“.
Problém se čtením a psaním v českém jazyce se stal inspirací projektu, který
chce zavést nové písmo do škol. Nové psací písmo Comenia Script má být
jednodušší a je hodně podobné tiskacímu. Diskuse na téma nového písma
rozděluje učitele ZŠ na náměstí na dva tábory. Starší generace by byla pro
zachování dosavadního normálního tradičního písma, mladší by se inovaci
nebránila.
Na sobotu 20. března připadl již třináctý kantorský bál, který se těší značné
oblibě již několik let. Tradičně se jednalo o příjemný společenský večer při
hudbě skupiny Triangl, s občerstvením a bohatou tombolou. Zahájení bylo v režii
působivého předtančení profesionálů i žaček školy. Veškerý zisk ze vstupného,
tomboly a konzumace byl použit ve prospěch žáků pořádající školy.
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Při příležitosti pětiletého jubilea projektu „Žijeme vedle sebe, poznáváme se“,
přivezli němečtí žáci z partnerské školy v Bogenu fotografie na téma „Město, ve
kterém žiji.“ Fotografická výstava byla přístupná i veřejnosti, a to od úterý
18. května do konce měsíce.
Škola náměstí získala z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
více než pětimilionovou dotaci v rámci projektu Zkvalitnění podmínek výuky.
Realizaci projektu schválila městská rada na svém prosincovém zasedání a tak
k využití dotace dojde až v roce 2011.
Ve dnech 22. 23. prosince jeli žáci školy na náměstí do bavorského Bogenu
prezentovat tradice českých Vánoc. Návštěvy se zúčastnilo 39 žáků v doprovodu
5 učitelů, včetně ředitele školy J. Kolesy. Dramatický kroužek pod vedením paní
učitelky Pudilové předvedl krátké scénky s vánoční tématikou, pan učitel Vrška
nacvičil se svými žáky vánoční koledy, paní učitelka Pelánová připravila sportovní
vystoupení žáků. Dalším bodem programu bylo společné pečení tradičního
vánočního cukroví a příprava dárečků.
Počty pracovníků školní jídelny se v tomto roce nezměnily. Průměrně se v jídelně
denně stravovalo 315 žáků obou škol, 40 zaměstnanců a zhruba 90 cizích
strávníků. Zájem ze strany cizích strávníků je značný, důvodem je nejen kvalita
jídel, ale i cena, která je nejnižší v okolí.
Od letošního školního roku řídí veškerou činnost DDM pouze vedoucí. Pracovalo
zde 17 zájmových kroužků pod vedením 13 vedoucích. Zapsáno bylo více než 250
žáků. Uskutečnilo se celkem 31 akcí, většina za výrazné podpory vyučujících.
Velice dobrá spolupráce byla s Plánským biografem a se spádovou školou
v Chodové Plané. K významnějším akcím určitě patřilo Setkání s Mikulášem
v Hornickém muzeu (účast 300 dětí). Výtvarné soutěže Cestou necestou se
zúčastnilo 16 škol. Samostatnou kapitolou je spolupráce s Plánským biografem,
díky níž mohlo téměř 600 žáků prostřednictvím Dětského a Vánočního filmového
festivalu zhlédnout řadu kvalitních filmů. V rámci prázdninové činnosti se
uskutečnil 14denní příměstský tábor. Letní tábor výtvarného kroužku se
uskutečnil v Moravské Třebové.
Žáci SOU Planá se ve čtvrtek 18. března zúčastnili kuchařské soutěže.
V Odborném učilišti a Praktické škole v Plzni se utkalo devět dvojic. Letošním
tématem bylo zhotovení 1 kg fazolového salátu v moderní úpravě, příprava
domácích nudlí ze dvou vajec a prostření stolu na téma „odpolední svačinka“.
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Za SOU soutěžily žákyně 3. ročníku provozu služeb. L. Veselá a B. Štrosová
získaly 1. místo, na 2. místě se umístily žákyně 2. ročníku oboru kuchařské práce
M. Fojtíková a S. Zoubková.
V posledním březnovém týdnu od pondělí 29. března do středy 31. března
pořádali žáci SOU jako každý rok prodejní výstavu předmětů s velikonoční
tématikou. Lidé si zde nakupovali za symbolické ceny výrobky žáků, ať to byla
tradiční velikonoční výzdoba nebo velikonoční mazanec a beránek. Obojí výborné
chuti.
Dne 7. dubna se tříčlenné družstvo dívek 2. ročníku oboru kuchařské práce ve
složení M. Burianová, Š. Pokorná a P. Postlová umístilo v regionálním kole soutěže
„Krušovické čepování 2010“ na krásném druhém místě. Soutěž se konala
v prostorách restaurace Luna v Karlových Varech za konkurence šesti družstev
ze středních odborných učilišť Karlovarského a Plzeňského kraje.
Žáci oborů Ošetřovatel, Pečovatelská práce, Provoz služeb a Kuchařské práce
navštívili 5. října v rámci Dne otevřených dveří Domov pro postižené děti
v Milířích. Žáci uspořádali sbírku ošacení, upekli všem klientům piškotové rolády a
nechyběly ani další dárečky.
Žáci prvního ročníku oboru Provoz služeb SOU byli další školou, která se v
listopadu na Tachovsku zapojila do celorepublikového projektu Znaky měst a
obcí. Úkol zněl vyrobit znak města Planá z recyklovatelných materiálů. Ne každý
z žáků projevil zpočátku nadšení, ale postupně se úspěšně zapojili všichni. Práci
zdárně dokončili a připojili se ke školám, které se pokoušely ve spolupráci
s agenturou Dobrý den Pelhřimov vytvořit největší galerii znaků měst a obcí
České republiky vyrobených z odpadových materiálů.
Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje připravila projekt Aktivní
motivace žáků = jistota pro budoucnost technických oborů. Součástí projektů
jsou ukázkové dny, které jsou určeny pro žáky osmých a devátých tříd. Mezi
sedmi desítkami škol a stejným počtem zaměstnavatelů byla i SOU Planá. To se
k ukázkovým dnům připojilo letos poprvé 25. listopadu.
Žáci a vyučující oborů Provoz služeb, Ošetřovatel, Pečovatelské služby,
Kuchařské práce, Truhlářské práce, Malířské a natěračské práce a Zednické
práce prezentovali svými výrobky náplň jednotlivých učebních oborů.
Návštěvníkům školy z řad vycházejících žáků základních i speciálních škol byly
nabídnuty k degustaci výrobky studené a cukrářské kuchyně a mohli zhlédnout
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nejen teoretickou, ale i praktickou
v Bezdružické a Jateční ulici.

výuku

na

odloučených

pracovištích

Dětský domov v Plané zahájil svoji činnost 1. ledna 1959. Tehdy sídlil v secesní
budově v ulici Dukelských hrdinů. Padesáté výročí založení ale slavili v sobotu 30.
ledna letošního roku v kině, protože do dětského domova by se všichni nevešli.
Pozváni byli totiž bývalí svěřenci, zaměstnanci i sponzoři. Sláva byla o to větší, že
se domov krátce před tím přestěhoval do nově zrekonstruovaného objektu.
Oficiálně byla budova otevřena v úterý 9. února. Do nového objektu se stěhovali
z areálu nemocnice ve druhé polovině ledna. Rekonstrukce stála přes 47 milionů
korun, které šly z rozpočtu Plzeňského kraje. Obyvatele domova mají k dispozici
čtyři bytové buňky, kde každá má velký obývací pokoj, kuchyňský kout, koupelnu,
toalety, pracovnu pro vychovatele, hernu a čtyři pokoje, kde děti bydlí po dvou.
Vzniklé prostory umožňují bydlení pro 32 dětí. V současné době je zde 28
svěřenců. Kromě bytových buněk je v objektu správní část s kancelářemi,
kuchyně s jídelnou, sklady a herna pro nejmenší děti. Jsou to takové jesličky pro
děti matek, kterou jsou rovněž obyvatelkami domova. V dětském domově žijí dvě
nezletilé matky. Ve druhé polovině objektu sídlí speciální škola.
Ve čtvrtek 13. května se v Plané uskutečnily sportovní hry pro děti z
domovů Plzeňského a Karlovarského kraje. Celá akce se konala z
Federace Dětských domovů (FICE). Děti soutěžily celkově ve
disciplínách a dohromady se sportovního dne zúčastnilo 65 dětí
dětských domovů.

dětských
pověření
dvanácti
z deseti

Vítězkou soutěže Žena regionu 2010 v Plzeňském kraji se letos v srpnu stala paní
Jitka Tvarogová, která vede plánský dětský domov již dvanáct let. Druhý ročník
soutěže podpořili jako hlavní partneři vydavatelství Vltava Labe Press, a.s. a
společnost Provident Financial. V ojedinělém projektu bylo možné nominovat
ženy, které se výjimečně prosadily v jedné ze čtyř kategorií. 63letá Jitka
Tvarogová byla nominována za kategorii Zdravotnictví a charitativní činnost.
Sama vyrůstala v dětském domově. Za největší úspěch považuje, že se jí podařilo
pro děti vybojovat nový dům. Její vlastní rodina žije až na Moravě.

Zdravotnictví
Od 7. ledna vždy první čtvrtek v měsíci začala nabízet své služby občanům
Tachovska bezplatná poradna pro nedoslýchavé. Poradna se nacházela v přízemí
stříbrské radnice.
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Pacientkám na Tachovsku slouží nový mamograf, který nahradil zastaralý přístroj
provozovaný již osmým rokem. Nový mamograf vyšel na zhruba deset milionů
korun. V Plzeňském kraji se akreditovaná mamografická pracoviště nacházejí
pouze v Plzni, Klatovech a v Tachově. Pro plánské ženy bude vyšetření v Tachově
jistě dostupnější než Plzeň nebo Klatovy.
Čas od času se v našich poštovních schránkách objevily Mariánskolázeňské noviny
s informacemi o mariánskolázeňské nemocnici. Ta patří v současnosti panu
doktoru Romanu Šmuclerovi. Začátkem roku se v nich zmiňoval o záměru
vybudovat nové lůžkové oddělení na tachovské poliklinice, které by mělo nahradit
chybějící plánskou nemocnici. Tvrdil, že investice by byly pouhých dvacet milionů
korun. K tomuto se s pochybnostmi vyjádřil plánský starosta pan Karel Vrzala.
Poukázal na to, že nový pavilon v Plané stál ve své době zhruba 340 milionů korun
a nemocnice v Domažlicích téměř jednu miliardu.
Krušné chvilky při hledání zdravotnické pomoci si v únoru prožila paní Anna K.
z Mariánských Lázní. Její 22leté dceři se udělalo špatně a stěžovala si na bolesti
břicha. Šla s ní k lékaři a pak následovala různá vyšetření a diagnostiky. Léčba
však ani po několika dnech a dalších vyšetřeních nezabírala. Matka tedy dceru
přivezla do Swiss Med Clinic v Plané. Zde se pacientky hned ujali chirurgové a
provedli svá vlastní vyšetření. Diagnostikovali zánět žaludku, na který nově
upravená léčba již zabrala.
Od března rozšířil své ordinační hodiny v ORL ambulanci plánské nemocnice
MUDr. Milan Velík i na páteční odpoledne a to od 13 do 15 hodin.
Koncem března se opět začalo psát o přestavbě a rozšíření nemocnice. Ředitel
Polikliniky Tachov MUDr. František Barták projevil zájem o zprovoznění interny,
chirurgického oddělení a jednotky intenzivní péče. Přestavbou bývalého dětského
domova by mohlo vzniknout 33 lůžek interny, stejný počet lůžek na chirurgickém
oddělení a deset lůžek jednotky intenzivní péče. Tachovská poliklinika již v Plané
provozuje ambulance, RTG a laboratoř. Reakce veřejnosti v denním tisku byla
plna oprávněných pochybností o zprovoznění dalších úseků nemocnice. Všichni
mají stále v paměti, jak dopadla jednání s krajem či zástupci VZP.
Po pětadvaceti letech působení na plánské poliklinice se v březnu přestěhoval do
Mariánských Lázní zubní lékař Vladimír Solar. Ve čtvrtek 1. dubna si otevřel
novou ordinaci v ulici Boženy Němcové.
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V dubnu dostalo Dětské centrum Jihočeského kraje působící ve strakonické
nemocnici jako dárek od společnosti Swiss Med Clinic třináct postýlek. Tyto byly
dětskému centru, které se rozšiřuje, bezplatně zapůjčeny na dobu neurčitou.
Vždy na jaře probíhá povinné očkování psů starších šesti měsíců proti vzteklině.
Doktor Krys očkoval psy v určené dny v dubnu a v květnu ve své ordinaci, ve
Svahách, Vížce, Boudách, Zlivi, Týnci, Vysokém a Dolním Sedlišti a v Karlíně.
Doktorka Lišková očkovala psy v Kříženci, Otíně a Křínově a Dr. Heller v
Pavlovicích.
Vedení Nemocnice následné péče Sv. Anna udělalo některé kroky ke zlepšení
prostředí a podmínek pobytu pacientů. Ve spolupráci s jednou tachovskou firmou
zpřístupnili možnost vysokorychlostního připojení k internetové síti. Kromě toho
nechalo vedení nemocnice upravit jeden z přilehlých parčíků. V prostoru recepce
otevřeli kiosek s drobným občerstvením, nápoji a hygienickými potřebami.
Připravují zahájení komerčního provozu solária, testování na aktuální nutnost či
zbytečnost nasazení antibiotické léčby, testování okultního krvácení a další
služby.
Nejenom plánské lékárny měly v tomto roce problémy zaviněné platební
neschopností pojišťoven. Třeba v lékárně na poliklinice docházelo ze strany
pojišťoven i k dvouměsíčním platebním prodlevám a to se zase odrazilo
ve vztazích s distributory. Ti sice postavení lékáren chápali, ale dluhy postihovali.
Lékárny tak přicházely o procenta ze zisku. Ještě hůře na tom ale byly
nemocnice.
Společnost Swiss Med Clinic již od loňského roku provozovala jednotku DIP
(dlouhodobá intenzivní péče o pacienty, u kterých životní funkce zajišťují
přístroje), JIP, estetickou chirurgii a tzv. jednodenní chirurgii, která by měla
být hlavní oblastí poskytovaných zdravotnických služeb. Pro rozvinutí této
činnosti potřebovala, aby se společností podepsala smlouvu VZP, protože ta
registruje nejvíce občanů – případných pacientů. Pojišťovna však čekala se
smlouvou na výsledky studie zajištění zdravotnické péče v Plzeňském kraji,
kterou kraj nechal zpracovat. Ze studie vyplynulo, že dostupnost lůžkové péče
pro občany Tachovska je neuspokojivá. K dohodě se Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou mělo dojít v červnu, ale došlo k několikatýdennímu prodlení.
Společnost Swiss Med Clinic začala od 2. srpna provádět v rámci efektivních
operací jednodenní chirurgické péče výkony laparoskopické (tříselná kýla,
cholecystektomie, chronická apendicitida, adhese dutiny břišní, diagnostická
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laparoskopie) a klasické (břišní kýly s použitím implantátu, varixy dolních
končetin, excise tumoru prsu, ganglia a řadu dalších).
Začátkem srpna bylo na oddělení DIP obsazeno poslední z deseti lůžek. Plná
kapacita donutila lékaře k zavedení pořadníku. Za dobu působení tohoto oddělení
se podařilo lékařům již dva pacienty vrátit do domácího ošetřování. Toto oddělení
je jediné svého druhu na Tachovsku. O pacienty se zde stará celkem devět lékařů
a osmnáct zdravotních sester.
Středisko Oční mikrochirurgie SOMICH se v areálu plánské nemocnice v srpnu
stěhovalo do nových prostor. Tím byla zajištěna možnost operací nejen o víkendu,
jak tomu bylo dosud. K dispozici je i stálý personál před a po zákroku. Nové
prostory jsou větší, světlejší a vzdušnější. V provozu jsou nová přístrojová
vybavení a operační stůl.
V srpnu založil Krajský úřad Plzeňského kraje novou pracovní skupinu, která se
měla zabývat zajištěním zdravotní péče na Tachovsku (se zaměřením na plánskou
nemocnici, zda má význam ji rozšiřovat). Skupina měla 14 členů a byli v ní zástupci
krajského úřadu, zástupci vlastníka plánské nemocnice, zástupci VZP, okolních
nemocnic a starosta Plané a Tachova. Jednali o získání lůžek pro interní oddělení
plánské nemocnice. Lůžek je dost, ale jsou soustředěna v Plzni a jejím okolí. A
všichni se brání tomu, aby některá jejich lůžka byla do Plané přemístěna – přišli
by o peníze od zdravotních pojišťoven.
Od září mohou ti obyvatele Tachovska, kteří měli smlouvu s VZP, začít využívat
služeb plánského nemocničního zařízení. Smlouva se Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou byla konečně uzavřena, a to i se zpětnou platností k 1. dubnu 2010.
Smlouva se ale stále ještě nevztahuje na gynekologii a dlouhodobou intenzivní
péči. Nemocniční zařízení disponuje i nadstandardními pokoji s vlastním sociálním
zázemím, televizí, možností připojení na internet. U jednolůžkového pokoje je
poplatek za nadstandard 500 korun za noc.
V pondělí 20. září podstoupil plánský starosta operační chirurgický zákrok. Byl
mu odstraněn malý podkožní nádor na paži. Zákrok trval asi 15 minut. Starosta
zákrok odkládal téměř celých osm let, protože čekal, až bude moci být operován
v Plané.
Předáním Janského plaket, medailí a dárků poděkovali ve čtvrtek 25. listopadu
zástupci Českého červeného kříže Tachov a představitelé obcí a měst několika
desítkám dobrovolných dárců krve z celého Tachovska. Mezi těmi dobrovolnými
dárci, kteří obdrželi zlatou medaili, byli plánští občané pan Miroslav Čonka a Pavel
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Šatra. Stříbrnou medailí byli oceněni Eva Sakmárová, Petr Kajlík, Petr Šurányi a
Přemysl Spousta.
Město Planá jejich záslužnou činnost ocenilo dárkovým
balíčkem pro každého jmenovaného a pánové Miroslav Čonka a Pavel Šatra dostali
k tomu ještě pamětní stříbrný šlikovský tolar.

Sport
Mladí šachisté hned na začátku roku absolvovali několik soutěží. V Domažlicích
získali hned několik medailí v turnaji seriálu AMPER, který je krajským přeborem
v Rapid šachu. V kategorii D 10 jasně dominovala Blanka Brunová a po čtyřech
vítězstvích si zajistila celkové prvenství a titul krajské přebornice. V kategorii D
12 skončila Kristýna Zítková druhá a Kateřina Petříková třetí. V kategorii H 12
skvěle zahrál Martin Kubát a získal třetí místo.
V polovině ledna v Karlových Varech pokračovala 1. Česká liga mladšího dorostu.
Plánské družstvo bojovalo o udržení v soutěži, což se mu nakonec podařilo.
Poslední lednovou sobotu se v nafukovacích halách u Lesního pramene
v Mariánských Lázních setkali tachovští a plánští senioři, aby spolu sehráli
tenisový turnaj seriálu Winterdebldědektour. Po čtyřech odehraných turnajích
vedl J. Žižka, druhý byl Tejček, třetí Pham, čtvrtý Manda a pátý Vojta.
V úterý 9. února se žáci ZŠ náměstí zúčastnili krajského turnaje v šachu. Mladší
skupinu zastupovala K. Zítková, B. Brunová, M. Kubát a M. Slavík. Ve starších
za nás bojovala K. Petříková, M. Bruna, R. Miklas a L. Šulcová. Mladší šachisté
obsadili druhé místo a zajistili si tak postup do celostátního kola.
Kromě šachistů si také velmi dobře vedli plánští fotbalisté. O posledním únorovém
víkendu je v zimním turnaji Tachov Gleixner CUP 2010 čekal celek Rozvoj
Trstěnice. V zápase byly proti hostům Plané v první polovině nařízeny tři
pokutové kopy. Oba aktéři Hlinčík a Brůžek nezaváhali a všechny šance proměnili.
Hlinčík si připsal dva góly, Brůžek jeden a Peklo ve druhé polovině také jeden.
Střelecké hody viděli příznivci fotbalu první březnový víkend, když BKV Planá
hrála se Slavojem Chodová Planá. Plánští fotbalisté Chodovku doslova rozstříleli.
Ta dala dva góly a Planá devět. Pánek dva, Hlinčík, Häusler, Ruda, Bůžek, Peklo,
Mikač a Švejda po jednom.
Za týden se situace opakovala. Tentokrát Planá hrála proti TJ Chodskému Újezdu
a vyhrála 6 : 0. Po dvou gólech dali Tonka, Mikač a Ruda. Planá se umístila na
druhém místě tabulky.
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Březen byl vůbec bohatý na sportovní události. Mistrovství České republiky
v šachu se konalo od 6. do 13. března v Koutech nad Desnou v Jeseníkách.
V kategorii D 10 startovalo patnáct šachistek a hrálo se na devět kol švýcarským
systémem. Blanka Brunová prohrála jen jedinou partii a osm vyhraných bodů jí
zajistilo titul Mistryně České republiky.
Rovněž v sobotu 13. března se tentokráte devět lezců z kroužku DDM zúčastnilo
lezecké soutěže, která se konala v tělocvičně kladrubské ZŠ. Nejlépe si vedla
Lucka Koronová, která přivezla bronzovou medaili.
V dalším kole zimního seriálu v tenisovém deblu se začátkem března sešlo
v Mariánských Lázních pět dvojic, aby se utkaly ve dvou nafukovacích halách a
prověřily svoji zdatnost. Vyrovnané boje trvaly čtyři hodiny a vítězství si odnesla
nejstarší dvojice (v součtu 124 let) V. Tejček a J. Kolesa.
Ve spolupráci s trenéry mládeže FK Tachov pořádal fotbalový oddíl S. Stráž
poslední zimní ze série mládežnických fotbalových turnajů. Turnaj byl vypsán pro
chlapce narozené v roce 2003 a mladší a děvčata narozená v roce 2002 a mladší.
Klání v tachovské sportovní hale se zúčastnilo šest týmů. Zvítězilo družstvo FK
Kohouti Rokycany, druhá byla FC Viktoria Mariánské Lázně a třetí FK BKV Planá.
Jarní turnaj mládeže v šachu, který je součástí krajského přeboru Karlovarského
kraje, se konal ve druhé polovině dubna v Sokolově. Vedle kompletní karlovarské
špičky se turnaje zúčastnili i hráči z Plané a několik hráčů Ústeckého kraje.
V kategorii starších žáků zahrál skvěle Martin Bruna a obsadil vynikající druhé
místo. Kategorie mladších žáků byla pro Planou ještě úspěšnější. Plánští šachisté
obsadili hned tři místa v první šestce. Na prvním místě se umístila Kristýna
Zítková, za ní stříbrná Blanka Brunová a jako šestý Mohy Al Saleh.
V sobotu 24. dubna se konal 38. ročník pochodu Plánská padesátka. Na startu se
zapsali 1 884 účastníci. Bylo to nejvíce za posledních 18 let. Rekordních více než
2 200 turistů přišlo v osmdesátých letech. Největší zájem měli turisté
o minitrasu dlouhou 5 km, na tu se zapsalo 615 turistů. Druhý největší počet
startujících – 560, si vybralo desetikilometrovou trasu.
Cyklistů, kteří si mohli vybrat ze dvou tras o délce 35 nebo 50 kilometrů, bylo
celkem 237. Všem účastníkům přálo na jejich trasách krásné počasí.
Začátkem května se v Zubří konalo Mistrovství České republiky v kick boxu. Mezi
účastníky byl také Ladislav Hudler mladší z SKPP Planá. V silné konkurenci 17letý
Ladislav Hudler vybojoval druhé místo, když ve finále prohrál o jediný bod. Stal
se tak vicemistrem České republiky.
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Ve druhé polovině května se konal poslední šachový turnaj ze série Ampéra. V
konečném hodnocení všech šesti turnajů se v kategorii mladších dívek na prvním
místě umístila Blanka Brunová, ve starších dívkách obsadila první místo Kristýna
Zítková a na čtvrtém skončila Lenka Šulcová. U chlapců do 14 let obsadil čtvrté
místo Martin Bruna.
Hráči Sparty Dlouhý Újezd určitě dlouho vzpomínali na 25. kolo okresního
přeboru, kdy si v polovině června přivezli z Plané porážku 12 : 1. Proti Plánským
nastoupili jen v deseti. Střelecky se proti rezervě Sparty zaskvěl Tomáš Brůžek,
jenž dokázal vsítit pět branek.
V příjemném amfiteátru antukových kurtů Sportovního klubu Policie Tachov se
odehrál v červnu Okresní přebor trojic v nohejbale mužů pro rok 2010. Hrálo se
ve dvou nalosovaných skupinách, ze kterých první dva týmy z každé skupiny
utvořily skupinu finálovou. Pohár za první místo a titul okresního přeborníka si
vybojoval tým SKP Tachov B. Druhé skončilo družstvo SKPP Planá A (Rožnaj,
Kubálek, Kliment) a bronzovou příčku obsadil tým Dynama Studánka.
Třetí červnový víkend se konal třetí ročník šachového turnaje v Plané. Přijelo 32
mladých šachistů z Plzeňského a Karlovarského kraje, aby poměřili své síly. Celý
turnaj vyhrála Blanka Brunová, která také zvítězila i ve své kategorii mladších
dívek.
Na stříbrské antuce se poslední červnový víkend konal tenisový turnaj mladších a
starších žáků. Turnaje se zúčastnili také plánští tenisté a rozhodně si nevedli
špatně. V kategorii mladších žáků bylo přihlášeno 11 hráčů. Z nich byla nejlepší
plánská Tereza Pham. Další plánský hráč obsadil třetí místo, bronz patřil Miloši
Niebauerovi. Ve druhé kategorii hráli jen čtyři tenisté a plánskému Pavlu
Čepičkovi po zásluze patřilo druhé místo.
V oblastním přeboru III. třídy v tenisu zavítal do Plané v závěrečném kole
suverénní lídr soutěže družstvo TCG Karlovy Vary. První tým přijel do Plané
začátkem července s cílem potvrdit suverenitu z celé sezóny, ale odvezl si
porážku 5 : 4. Za plánský tým hráli Vl. a L. Kulířové, J. Danko, J. Fleissig,
V. Mareš, L. Kolihová, M. Suková a A. Metelková.
Koncem července se hrál 35. ročník Grand Prix Chodová Planá. Vlivem špatného
počasí se na tenisový turnaj přihlásilo jen 14 hráčů. Do finále se probojovali
bratři Kulířové. Lukáš porazil Vladislava a třetí místo patřilo domácímu
L. Hlačíkovi.
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Ve druhé polovině srpna se na kurtech Slavoje Tachov konal osmý ročník
tenisového turnaje Diana Cup ve čtyřhře. Na kurtech se sešlo osmnáct
tenisových matadorů, jejichž věk se pohyboval kolem šedesáti a více let.
Oživením turnaje byl start dvou hráčů Sokola Planá. V celkovém pořadí se
dvojice, ve které hrál plánský Manda, umístila na druhém místě a dvojice se
Sládkem na místě sedmém.
V sobotu 28. srpna se jelo na silnicích mezi letištěm na Kříženci a obcí Hostičkov
Rallye Show Vysoké Jamné. Do soutěže se přihlásilo celkem 54 posádek, na trať
vyrazilo 45 vozů a do cíle úspěšně dorazilo 37. Organizátorem Rallye byl Walter
Motosport Rokycany.
Za nepříznivého počasí se koncem srpna sešlo na kurtech Slavoje Tachov
u koupaliště 21 hráčů tenisu. Devátý ročník Memoriálu Míly Růžičky ve dvouhře
vyhráli v jednotlivých kategoriích Jan Fuchs z Kynšperka – nejmladší kategorie
40 49 let, Miroslav Noha z Boru – kategorie střední 50 59 let a Vladimír Manda
z Plané v kategorii nad 60 let. Tři hráči si vytvořili zvláštní skupinu hrající mimo
hlavní soutěž. Z těchto hráčů starších 66 let zvítězil 72letý sportovní nadšenec
Pepa Staněk z Plané.
Blanka Brunová, letošní žákyně 5. třídy, se ve dnech 19. 31. října zúčastnila
Mistrovství světa v Rapid šachu na řeckém poloostrově Chalkidiki. V těžké
konkurenci nejlepších hráček světa uhrála 4,5 bodu z 11 partií. Už samotná účast
na MS byla obrovským úspěchem.
V úterý 19. října se konal již tradiční Večerní běh Planou. Ani nepřízeň počasí
neodradila 226 závodníků. Pro lepší přehlednost uvádím umístění pouze plánských
závodníků v jednotlivých kategoriích:
Předškoláci I.: 1. T. Luong, 2. J. Zápotočný
Předškoláci II.: 2. J. Šroub , 3. J. Kalašová
Nejmladší žákyně I. : 2. Š. Rabová ZŠ náměstí, 3. N. Havlíčková ZŠ náměstí
Nejmladší žáci I.: 1. J. Veselý ZŠ náměstí, 3. M. Kapolka ZŠ náměstí
Nejmladší žákyně II.: 3. S. Kroupová ZŠ náměstí
Nejmladší žáci II: 2. R. Miklas ZŠ náměstí, 3. M. Slavík ZŠ náměstí
Mladší žáci: 1. L. Tonka ZŠ náměstí
Starší žáci: 1. M. Ovčačík ZŠ Valy, 2. D. Macik ZŠ Valy
Putovní pohár tentokrát získala ZŠ Planá náměstí.
Ve španělském Alicante se v první polovině listopadu konalo Mistrovství světa
amatérů v kickboxu. V české výpravě nechyběli plánští bojovníci Ladislav Hudler
starší a jeho syn Ladislav. Starší z Hudlerů po loňském titulu vicemistra světa
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na tom letošním vybojoval ve váze nad 91 kg první místo. Osmnáctiletý syn
Ladislav bojoval ve váze do 67 kg mezi muži a získal bronzovou medaili. Starší
z Hudlerů trénuje svého syna a od říjnového náboru se věnuje i osmi mladým
adeptům.
Podzimním mistrem okresního přeboru II. třídy v kopané se stalo mužstvo FK
BKV Planá. Devět výher, čtyři porážky a skóre 44 : 18, taková byla základní
bilance půlmistra. Vynikající vstup do sezóny, kdy plánští zvítězili
v Konstantinkách a doma deklasovali rezervu Stříbra. Pak přišla prohra ve
Kšicích, nicméně kádr, složený z velezkušených hráčů a na druhé straně mladíků,
sbíral body. Na jedné straně se několikrát postaral o brankovou nadílku (Stříbro
8:1, Lom 11:1), ale pak svým příznivcům připravil také zklamání (Bor 0:1, Kšice 0:1).
Závěr podzimu jim ale nakonec vyšel a zaslouženě se tak o skóre usadili přes zimu
v čele tabulky.
V polovině prosince se v tachovské sportovní hale konal První ročník
předvánočního turnaje mládeže v šachu. Díky sněhové kalamitě se klání zúčastnilo
jen 19 hráčů. Nejmladší hráčkou byla teprve pětiletá Míša Marešová z Plané a
nejstarším pak 13letý Martin Bruna. Z plánských se umístili v kategorii do 14 let
Martin Bruna na prvním místě a Jan Fára na místě třetím.

Kultura
Tachovský deník přinesl v lednu báječnou zprávu: náš letní hudební open air
festival Plánský koupák byl ve vyhlášené anketě jeho čtenáři zvolen nejlepší
kulturní akcí uplynulého roku 2009 na celém Tachovsku.
Chodovoplánský Sportklub pořádal 6. února maškarní ples. Všichni přítomni volili
nejlepší masky a mezi skupinami získali nejvíce hlasů brouci z Plané – Křístkovi,
Čermákovi, Zajacovi a paní Říhová.
V úterý 9. února vystoupil v zasedací místnosti na radnici Zdeněk Procházka
z Nakladatelství Českého lesa. Pohovořil o nejnovějších a dosud nezveřejněných
poznatcích se vztahem k Plané. Vyprávění bylo doplněno obrazovou projekcí.
V podobném duchu se konala přednáška PhDr. Markéty Novotné. Ta pohovořila
o měsíc později – 9. března v sále městského kulturního střediska na téma „Jak
se v Plané úřadovalo“. Vysvětlila také, proč jsme Planá a ne Planá u Mariánských
Lázní.
Tilo Ettl, výtvarník žijící v našem městě, vystavoval v partnerském městě
Tirschenreuthu svoji tvorbu. Výstava obrazů a pastelů s názvem „Theater des
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Lebens“ byla zahájena vernisáží 3. března v prostorách muzea. Výstava byla
ukončena v neděli 21. března.
Se zajímavou myšlenkou přišel pan Miloslav Antropius. Tak jako si lidé adoptují
zvířata v ZOO, mohou pomoci i božím mukám nebo pomníčkům. Přes jistou
zanedbanost kamenných děl u cest a v polích je vidět, že některá již jsou v péči
dobrovolníků. Památky bude nutné nejprve zmapovat a zájemce o adopci se bude
moci přihlásit. Kdo by se k takové adopci památky přihlásil, zajistil by podle
svých možností její opravu a následně jakousi údržbu.
Premiéry nové komedie Doktor od jezera hrochů se v úterý 30. března
v plánském kině zúčastnil přímo režisér Zdeněk Troška. Přivezl s sebou i hlavního
představitele hlavní role Jaroslava Šmída. Nejdříve se setkali v domě dětí a
mládeže s malým štábem, který připravil úterní večer v kině. Kolem osmnácté
hodiny se všichni přesunuli do kina. V předsálí byla pro veřejnost připravena
autogramiáda, po ní následovala beseda s panem Troškou, který všechny bavil
svými historkami kolem natáčení, a pak následovalo vlastní představení. Prostě
večer plný pohody.
Na pátek 2. dubna připravilo MKS pro plánskou veřejnost kytarový recitál Terezy
Švecové – Terčové. Tachovská rodačka několik let působila jako muzikálová
zpěvačka, v současnosti hostuje s kapelou Čechomor. V Plané vystoupila v kostele
svatého Petra a Pavla.
Plánské kino čekala v sobotu 24. dubna celostátní premiéra. Plánské diváky přijely
pobavit svým programem tři bývalé televizní hlasatelky – Milena Vostřáková,
Saskia Burešová a Marie Tomsová. Zábavný večer byl inspirován známými
televizními pořady a tak zde nechyběla rubrika Nad dopisy diváků, kde předčítaly
dopisy, které během své kariéry hlasatelky dostávaly a stále ještě dostávají,
Všechnopárty, kdy povyprávěly o různých úsměvných příhodách, které v televizi
zažily. Měly i Třináctou komnatu, kde prozradily i něco ze svého soukromí.
V Partnerských křižovatkách seznámily obecenstvo se svými partnery, s dětmi.
Kdo nezaváhal a přišel, jistě se dobře pobavil.
Již sedmnáct let existuje Dámský klub v Plané. Jeho členky se scházejí většinou
poslední pátek v měsíci na kulturním středisku. Jejich posezení mají různou náplň.
Někde je to jen povídání s napečenými dobrůtkami a výměnou receptů, jindy
besedy se zajímavými lidmi, společné návštěvy kulturních akcí, společné večeře.
Poslední dubnový den již tradičně patřil pálení čarodějnic. Všechny čarodějnice a
čarodějové si dali sraz v podvečer na koupališti. Tam již byl pro ně a i ostatní
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děti připraven program, ve kterém nechyběla ani soutěž o nejkrásnější
čarodějnici. O hudební produkci se postarala opět hudební skupina Wyjou.
Nejvíce se děti těšily, jako vždy, na pořádný oheň, který správný čarodějnický
rej završil. Na čarodějnice přišlo hodně dětí i dospělých, akce měla velmi
pozitivní ohlas a přálo i počasí.
Galerie ve věži se prvně otevřela v sobotu 1. května. Vernisáží byla zahájena
výstava sdružení výtvarníků Nefosin, což je občanské sdružení založené v roce
2009 skupinou výtvarníků, kteří se ve svých tvůrčích aktivitách znají a
kontaktují již dlouhou řadu let. Jeho členy jsou například Lubomír Čmejla,
Jarmila Krynická, Dagmar Lukešová, Mirka Radochová, Růžena Šerá, Bartoloměj
Štěrba, Hana a Miloš Vetenglovi a Jarmila Vinařová. Ve svém uměleckém
zaměření jsou velice rozdílní a různorodí. Výstava trvala do konce května.
Letos jsme si v pondělí 3. května připomněli šedesát pět let od osvobození Plané
armádou USA.
K přitažlivému a důstojnému průběhu oslav osvobození určitě přispěla účast
vojenských historických vozidel Convoy of Remembrance. Ta také přilákala na
náměstí velké množství lidí, kteří si mohli prohlédnout jednotlivá vozidla, jejich
vybavení a také jejich posádky oblečené v historických uniformách armády USA
či jejich replikách. Účastníkem konvoje byl i jeden z veteránů armády USA,
která osvobodila západní Čechy.
Zvláštním hostem pak byla paní Kathleen Hofmann. Její otec pan Charles Robert
Lemmons přišel do Plané 6. května 1945 jako vojenský policista spolu se 16. divizí
armády USA. Byl ubytován na radnici ve 2. patře a v Plané prožil řadu týdnů. Další
část oslav osvobození pokračovala na plánském hřbitově položením květin a
zapálením svíček u obou pomníků obětí 2. světové války.
V pátek 7. května pořádal Jan Teplík a sekce Ochránců státních hranic Klubu
Českého pohraničí Planá vzpomínkový večer k připomenutí 65. výročí od konce 2.
světové války. Na programu byla výstava sovětských válečných plakátů, blok
ruských písní a fotografií, vystoupení hostů a promítání ruského válečného filmu
„Balada o vojákovi“.
Na letišti Kříženec se v sobotu 22. května konal již 14. ročník Auto moto párty.
O atraktivní podívanou se více než tisícovce návštěvníků postarali majitelé silných
jednostopých strojů. Největší podívanou se pak stala atrakce nazvaná Globus
smrti. V obrovské kouli z ocelových pásů jezdili tři jezdci na motorkách minimální
50kilometrovou rychlostí – to aby se v kouli udrželi.
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Bévépéčko, jak se lidově říká bojovému vozidlu pěchoty, bylo středem zájmu
fandů všech věkových kategorií. Mnozí neodolali a svezli se v tomto obrňáku po
louce. Tento 10tunový kolos dokáže v terénu jet 65kilometrovou rychlostí a po
silnici 90 100 kilometrů v hodině. Spotřeba je tomu odpovídající 186 litrů nafty
na 100 kilometrů.
Začátkem června se v maďarské Pécsi konalo třinácté evropské setkání
hornických a hutnických spolků. V české delegaci byli členové Hornického spolku
Stříbro spolu se členy Hornického spolku Planá. Ten zastupovala dvacítka členů.
Česko německý koncert se uskutečnil v neděli 13. června v kostele Svaté Anny.
Účinkoval Svatopetrský sbor z Tirschenreuthu pod vedením Edwina
Langheinricha a hudebníci Základní umělecké školy Planá pod vedením Marie
Kuzmiakové. Na varhany zahrál Edmund Reindl. Výtěžek mezinárodního koncertu
pořádaného Spolkem pro obnovu Svaté Anny byl věnován na obnovu vyhořelé
plánské fary.
Od soboty 26. června do pondělí 28. června si mohli návštěvníci kostela s. Petra a
Pavla prohlédnout výstavu děl Karla Moulise staršího, Anny Divišové, Jitky
Jandové a Karla Moulise mladšího. K vidění byla expozice minerálů a suiseki –
přírodních kamenů zajímavých svým tvarem a barvou.
Ve čtvrtek 8. července se představil Dixieland Planá pod vedením Bedřicha
Smrčky na mariánskolázeňské kolonádě. Dělo se tak v rámci festivalu Jazzové
lázně. Vedle hudebních těles z České republiky zde účinkovala tělesa z Německa
a USA.
Od soboty 10. července hostila Galerie moderního umění města Planá kostel sv.
Petra a Pavla výstavu obrazů stříbrského malíře Pavla Kollera. Slavnostní
vernisáže se zúčastnil i profesor František Hodonský. Vernisáž hudebně podladil
komorní soubor Lach.
V sobotu 10. července oslavil plánský Hornicko historický spolek 15. výročí svého
založení. Sváteční hornické odpoledne začalo na náměstí vystoupením mažoretek
a Dechové kapely mladých z Tachova. Program pokračoval slavnostním hornickým
průvodem k hornickému muzeu. Zde se zahrála hornická hymna, následovalo
svěcení tupláku a křest nového spolkového praporu. Dále se už o zábavu starala
dechová kapela Nýřaňanka. Připravena byla i volná prohlídka muzea a pro děti
rýžování zlata. Akce se zúčastnil také Hornicko historický spolek Stříbro a Cech
příbramských horníků a hutníků.
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Divadlo Podkova připravilo v sobotu 10. července v podání studentů z různých
koutů republiky komedii Příběh Divokého Západu. Westernové příběhy pro
pobavení sezónních chatařů i místních obyvatel Josefovy Huti zrežíroval 18letý
Michal Pavlík. Letošní premiéru vidělo na 140 diváků. Těm také představil svou
novou knihu pojednávající o historii, významu i současnosti osady Josefova Huť –
Stará Kráska Josefova Huť – Putování známým neznámým údolím Mže.
A sobota 10. července ještě jednou. Na tento den připravilo Městské kulturní
středisko Planá v Galerii ve věži vernisáž výstavy obrazů dvou členů UVU
plzeňské oblasti, Jindřicha Bílka a Milana Ďuriše.
Anenská pouť začala v pátek 30. července již tradičně pěší poutí z náměstí na
Svatou Annu, kde se konala českoněmecká mše svatá v kostele sv. Anny. Večer
pak na městském stadionu proběhla ukázka základních akrobatických dovedností
na tzv. rýnských kolech. V sobotu pak probíhala na náměstí klasická pouť s trhy a
zábavou – hudební skupina Čágo Band, Kratochvilný automat, Chodovarka a
Dixieland. Jako doprovodné akce byly různé výstavy.
O hlavní zábavu se ale 31. července v sobotu večer postaral Plánský koupák.
Čtvrtý ročník hudebního festivalu přilákal na plánské koupaliště přes tři tisíce
milovníků hudby. Publikum nalákala především hlavní hvězda, kterou byl Michal
David. Jeho 90minutový koncert byl jediným jeho živým vystoupením s kapelou
v letošním létě. Plánský koupák ale nebyl jen o něm. Na pódiu se vystřídaly Turbo,
Doga, Grande Tete, Liwid, Zajíc Company nebo zpěvačka Lenya.
Poslední srpnový víkend začal v pátek 27.8. výstavou děl Matěje Němečka.
Vystudoval loutkovou scénografii na pražské DAMU. Vytvořil mnoho scén, masek
a loutek pro plenérová představení, ale i pro kamenná divadla. Mezi komiksovou
veřejností se zapsal jako kreslíř i scénárista příběhu John Doe a přispěl také do
antologií Czekomiks, Kontraband a Pot. V srpnu loňského roku vytvořil dřevěného
tesaného Baziliška. Výstava měla připomenout tohoto mladého umělce (1981
2009), kterému se naše město stalo osudným.
Tato výstava zahájila víkendové Výletnění, které navázalo svým zábavným
programem na loňské oslavy stého výročí vzniku rozhledny na Bohušově vrchu.
Návštěvníci Výletnění mohli již v pátek navštívit představení Kašpárek v rohlíku, v
sobotu pak různé tvůrčí ateliéry, divadélka pro děti, nebo vystoupení skupin
Švajneraj a Mediterán.
V srpnové anketě Muzikant roku pořádané Tachovským deníkem získala nejvíce
bodů od čtenářů plánská kapele Čágo Band.
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V sobotu 4. září se poslední vernisáží letošní výstavní sezóny představil plánský
výtvarník Dušan Kokaisl. Výstava ukončila sezónu 4. října.
První zářijový víkend byly v rámci Dnů evropského kulturního dědictví
zpřístupněny zdarma některé plánské kulturní památky. Byly to hlavně kostel sv.
Petra a Pavla, kostel Nanebevzetí Panny Marie, galérie ve věži a hornické
muzeum.
Nově si mohli zájemci v sobotu 11. září prohlédnout prostory nově
zrekonstruované budovy č. 56 na náměstí. Zde probíhala od roku 1997
rekonstrukce. K poslednímu srpnu byly dokončeny veškeré stavební práce a v září
začala závěrečná etapa rekonstrukce – vybavení nábytkem a stěhování
jednotlivých složek do nových prostor.
V minulosti se v této budově nacházelo například muzeum, městská knihovna,
městské kulturní středisko nebo dům dětí a mládeže. Obdobně bude budova
využita i teď. V přízemí bude knihovna pro dospělé a zázemí informačního centra,
v patře bude knihovna pro děti a podkroví získalo městské kulturní středisko jako
projekční sál vhodný pro menší kulturní akce.
Letiště na Kříženci bylo v sobotu 25. září opět dějištěm již tradiční Auto moto
párty. Milovníci spálených gum a benzínu si ji ale příliš neužili. Celý den totiž
pršelo. Přesto se dostavilo přes stovku návštěvníků, aby sledovali pozměněný
program. I tak se bylo na co dívat. Péřák team předvedl netradiční ohnivou šou,
závodilo se na sprintech, na trať se vydali i stuntrideři se svými kaskadérskými
kousky.
Spolek pro obnovu kostela Sv. Anny v zastoupení panem Konrádem z
Tirschenreuthu zorganizoval v neděli 16. října koncert kytarového tria
z Německa a sborový zpěv pěveckého sboru Fontána z Mariánských Lázní.
Účinkující vystoupili zdarma. Do připravené kasičky se vybralo 8.350 Kč a 275
eur. Peníze byly použity na dokončení podlahy v jedné místnosti a na drobné
zednické práce na plánské faře.
Dvaadevadesátiletému výročí vzniku státu byl ve středu 27. října věnován
program v kině. V úvodu pronesl několik slavnostních vět starosta Karel Vrzala,
který připomněl význam tohoto svátku. Po projevu byl promítnut dokument ke
vzniku ČSR s archivními záběry Tomáše G. Masaryka z roku 1918. Následoval
koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy Planá a slavnostní večer vyvrcholil
ohňostrojem na prostranství před kinem.
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V Plané vznikla v ulici Dukelských hrdinů nová malá galérie. Keramiku, obrázky i
vitrážní lampy různých autorů představila v pátek 29. října Blanka Borůvková
na premiérové vernisáži. V prostorách objektu Hafan studia také představila
sídlo Kulturního a okrašlovacího spolku (KOS). Ten se podílí na oživení
společenského života v Plané a okolí. Za cíl si klade podporu a rozvíjení
nekomerčních aktivit s důrazem na kulturní, umělecké, sportovní a společenské
dění.
V zasedací místnosti na městském úřadě vystoupila v úterý 23. listopadu paní
PhDr. Markéta Novotná s přednáškou „Zmizelá Planá aneb co stávalo a nestojí“.
Přednáška byla doplněna zajímavým obrazovým materiálem.
V neděli 28. listopadu odpoledne bylo plánské náměstí plné jako málokdy. Zaplnili
je rodiče s dětmi i ostatní občané, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního
stromu a vyslechnout si hudební vystoupení. Velmi pěkné a zdařilé bylo
vystoupení především dětí z plánského Dětského domova vedených paní
ředitelkou Tvarogovou. Potěšil také pěvecký sbor Koztlivecz z Tachova.
Klub Českého pohraničí v Plané pořádal v úterý 30. listopadu kulturní akci
k výročí ukončení bojů československých ozbrojených složek s banderovci.
V rámci akce byl přednesen krátký projev a poté promítnut český film o boji
proti banderovcům „Akce B“.
Na pátek 17. prosince připravilo městské kulturní středisko v kostele sv. Petra a
Pavla vánoční program spojený s předáváním „Betlémského světla“. V letošním
roce světlo dovezla paní Brandstetter z rakouského Nussdorfu. S hudebním
programem vystoupila Základní umělecká škola Planá.
Ve středu 22. prosince se do Plané slétla spousta malých i velkých andílků
s lucerničkami a předvánočním městem doputovali až ke kostelu sv. Petra a Pavla.
Tam padesát sedm andělů kostel objalo. Na závěr večera se v kostele stavěl
betlém z přinesených a vlastnoručně vyrobených postaviček. Celá akce proběhla
ve spolupráci MKS a Hafan studia v rámci projektu „Výlety s KOSem“.
Poslední prosincovou akcí byla oslava Silvestra a příchodu Nového roku na
náměstí. Hrála tu reprodukovaná hudba, při které všichni nedočkavě čekali na
tradiční silvestrovský ohňostroj.
Do ankety o nejlepší kulturní akci roku 2010 na Tachovsku se zapojilo 978
hlasujících čtenářů. Pro Plánský Koupák jich hlasovalo 628 a ten tak obhájil
loňské prvenství.
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Bezpečnost
V prvních lednových dnech se vloupal zloděj do výkupny kovového šrotu.
Z provozní haly si odnesl paletový vozík, loupačku na kabely, 50 litrů nafty ve
dvou kanystrech a k tomu přibral vozidlo značky Multicar 2510. Že by si chtěl
založit živnost v oboru?
Zřejmě vášnivý kuřák se vloupal z úterý 12. ledna na středu 13. ledna do
novinového stánku. Nejprve přerušil přívod elektrického proudu ke stánku, poté
odstranil visací zámek a závoru od ochranného pletiva okna, to rozbil a vzniklým
otvorem vnikl dovnitř. Ze stánku pak odcizil cigarety různých značek. Jenom
škoda na poškozených věcech byla vyčíslena na 3.800 korun.
Na 14 let byl odsouzen 40letý bezdomovec Pavel Kotva za brutální vraždu dalšího
bezdomovce, kterou spáchal loňského července u kostela. Kotva na druhého
bezdomovce zaútočil pěstmi a kameny a po ležícím ještě dupal. Oba byli silně
podnapilí. Za mříže v minulosti již devatenáctkrát soudně trestaného delikventa
poslal v pátek 15. ledna Krajský soud v Plzni.
S kuklou na hlavě a nožem v ruce přepadl ve čtvrtek 21. ledna v noci kolem čtvrté
hodiny neznámý pachatel hernu. Nožem ohrožovaná obsluha baru mu vydala
několik tisíc korun a pachatel poté z herny utekl. Hrozí mu za to trest odnětí
svobody na dva až deset roků.
Koncem ledna vyjížděli tachovští hasiči k požáru sazí v komínu v Otíně. S ohledem
na blízké elektrické vedení nemohli využít výškovou techniku a tak ke slovu přišly
nastavovací žebříky.
Z neuzamčené kanceláře jedné firmy v Nádražní ulici odcizil neznámý pachatel
v pondělí 8. února finanční hotovost. V době od 9.15 do 9.20 hodin vzal ze stolu
volně odloženou obálku s finanční hotovostí ve výši 2.000 korun a 360 Euro.
V noci na sobotu 20. března kontrolovali policisté s dalšími složkami osoby
pohybující se v nočních podnicích. Akce se zúčastnilo pět policistů z obvodního
oddělení v Plané, čtyři policisté z cizinecké policie, dva strážníci městské policie.
Pomáhali také dva služební psi, speciálně vycvičení na vyhledávání drog. Ty byly
nalezeny u tří kontrolovaných osob.
Od úterý 16. března do pátku 19. března pořádal Sbor dobrovolných hasičů v
hasičské zbrojnici Den otevřených dveří. Za dobu trvání akce se zde vystřídali
školáci od prvních do sedmých tříd a také děti z obou místních školek. Nejvíce
všechny pochopitelně zajímala hasičská technika.
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K tragické události došlo v pondělí 19. dubna před polednem. Na půdě jednoho
domu byl nalezen oběšený muž. Asi 30letý muž spáchal sebevraždu, cizí zavinění
nebylo prokázáno.
Konec měsíce zřejmě slavila 26letá žena z Fučíkovy ulice. Posilněna alkoholem
(2,11 promile v krvi) fyzicky a vulgárně napadla o deset let staršího muže.
Na místo přijela policejní hlídka a přesto, že ženu opakovaně vyzývala ke klidu, ta
na to nereagovala. Policisté nakonec museli použít donucovací prostředky.
Ke zranění dvou mužů došlo ve čtvrtek 20. května při dopravní nehodě
u autobusové zastávky v Plané. Střetl se tam osobní automobil s nákladním vozem.
Jednoho muže se zraněním dolní končetiny odvezla sanita do nemocnice
v Mariánských Lázních, druhého do Plzně s úrazem horní a dolní končetiny. Při
nehodě zasahovali hasiči, kteří zraněným poskytli předlékařskou pomoc a později
zlikvidovali vyteklou naftu.
Na křižovatce směrem na Tachov u sádek se ve čtvrtek 3. června převrátil
na bok kamión. Jeho řidič, 37letý cizinec, z dosud nezjištěných příčin vyjel
s kamiónem vpravo, kde se převrátil. Nikdo nebyl zraněn, alkohol byl vyloučen
dechovou zkouškou. Hmotné škody byly obrovské. Stotisícovou škodu způsobila na
životním prostředí provozní kapalina, která vytekla do příkopu a musela být
odčerpána. Na tahači byla škoda 150 tisíc korun, na návěsu 180 tisíc korun a
dalších 50 tisíc na převáženém nákladu.
Dopravní nehoda se zraněním se stala v pátek 4. června v esíčku za Planou.
Jednačtyřicetiletý řidič cizí státní příslušnosti, který jel krátce před třetí
hodinou ranní od Chodové Plané, vyjel při projíždění levotočivé zatáčky mimo
komunikaci, narazil do svodidla a následně do stromu. Řidič utrpěl zranění, která
si vyžádala lékařské ošetření. Alkohol zjištěn nebyl. Na vozidle Audi A4 vznikla
škoda ve výši přibližně 300 tisíc korun a na svodidle deset tisíc.
Do objektu fary se z neděle 27. června na pondělí 28. června vloupal neznámý
pachatel. V suterénu budovy vypáčil dveře do dílny, ze které odcizil dva
prodlužovací kabely, dvě montážní svítilny, různé nářadí, dva spací pytle a různé
oděvní svršky určené pro charitativní účely. Další dva prodlužovací kabely a
přívodní kabel k rozvaděči odcizil zloděj v patře budovy. Pachatel způsobil
celkovou škodu za více než 7 tisíc korun.
K neobvyklé nehodě došlo v pátek 16. července odpoledne na benzinové čerpací
stanici. Kolem půl čtvrté odpoledne mladá místní řidička tankovala LPG do svého
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Favoritu. Po dotankování odešla zaplatit do budovy. Když se vrátila, nasedla do
vozu, nastartovala a rozjela se. Ale vzhledem k tomu, že zapomněla odpojit
tankovací pistoli, nedojela nikam zvlášť daleko. Škoda na utržené hadici,
poškozené spojce a uzávěru u výdejního stojanu a i na vozidla byla odhadnuta na
šest tisíc korun.
A u benzinové čerpací stanice ještě zůstaneme. Tentokrát se stala terčem
loupežného přepadení. V pondělí 26. července maskovaný pachatel požadoval
po obsluze vydání finanční hotovosti. Mířil při tom na ni pistolí. Podle svědků
odjel na motorce. Škody šly do desítek tisíc korun. Kvůli přepadení ozbrojení
policisté v neprůstřelných vestách prováděli kontroly aut.
Opilý muž chtěl ve čtvrtek 29. července skočit na nádraží pod vlak. Svůj úmysl
oznámil na linku tísňového volání. Na místo se ihned dostavila policejní hlídka, a
protože u muže naměřila více než 3,7 promile alkoholu, putoval na vyšetření do
plzeňské nemocnice.
Na pomoc lidem, které postihla povodeň, vyrazili v noci z pátku 13. srpna na
sobotu dobrovolní hasiči z Plané a Chodové Plané. Do jedné z nejpostiženějších
obcí, do Heřmanic, odvezli dvě cisterny plné pitné vody, košťata, lopaty,
desinfekční prostředky a řadu dalších darů, mezi nimiž nechybělo i 680 litrů
balené vody. Kromě dvou cisteren odjelo na pomoc i nákladní vozidlo a nakladač.
Součástí materiální pomoci byl i finanční dar Chodové Plané, Plané a od jedné
obyvatelky Plané. V září obdrželi hasiči ze severočeských Heřmanic děkovný
dopis.
V době od úterý 17. srpna do čtvrtka 19. srpna se do objektu sběrných surovin
vloupal neznámý pachatel. Kromě 24 kilogramů měděného drátu a 15 kusů
mosazných chladičů si zloděj odnesl i visací zámek, kterým byla hala zajištěna.
Svým jednáním způsobil celkovou škodu za více než 5 500 korun.
K převrácenému přívěsu nákladního automobilu u Svahů vyjeli v úterý 7. září
plánští hasiči. Dopravní nehoda se stala krátce před devátou hodinou. Automobil
převážel sypkou přísadu do jogurtu a pytle se po nehodě vysypaly na silnici.
Hasiči pomohli naložit pytle zpět na přívěs a řidič odjel na odstavné parkoviště.
K neobvyklému případu krádeže došlo v září. Zřejmě velký zájem o nepoužívaný
poštovní novinový stánek nacházející se v areálu jedné plánské firmy měl neznámý
pachatel. Za pomoci jeřábu přemístil stánek na nákladní vozidlo a odjel pryč.
Poškozené firmě způsobil škodu ve výši čtyřiceti tisíc korun.
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Ve středu 22. září vyjeli do Karlína k případu hasiči, policisté i záchranka. Žena
telefonicky oznámila, že od poloviny září postrádá svého známého. Ten byl
nalezen v místě bydliště mrtvý. 55letý muž zemřel bez cizího zavinění.
Těžká opilost a nepozornost řidiče byla důvodem nehody kamiónu na plánské
„ypsilonce“. Koncem druhého listopadového týdne vjel 51letý řidič na této
křižovatce do jednosměrky ve směru na Chodovou Planou. Když si to dodatečně
uvědomil, začal s nákladní soupravou couvat směrem k Plané. Vlivem alkoholu
nezvládl řízení a převrátil soupravu na bok. Hodnota alkoholu byla více než dvě
promile, hodnota škody více než 200 tisíc korun.
V sobotu 15. ledna 2011 se sešli plánští dobrovolní hasiči na valné hromadě, aby
zhodnotili uplynulý rok 2010. Vyjeli k patnácti požárům, čtyřikrát likvidovali
uniklé nebezpečné látky, 28x vyjížděli k dopravním nehodám a 41x jako technická
pomoc a dvakrát vyjeli zcela zbytečně. Pomáhali při letních záplavách
v Heřmanicích u Frýdlantu. Pro město odpracovali bezmála sto šedesát hodin,
podíleli se na přípravě společenských akcí města. Věnují se výchově svojí další
hasičské generace. V květnu děti vyhrály halovou soutěž o putovní pohár
v Toužimi, v krajském kole hry Plameny obsadily páté místo.

Obchod, služby
Parkovací karty prodávaly Plánské služby majitelům motorových vozidel s trvalým
bydlištěm v Plané či jeho částech za 500, respektive 800 korun, pokud uhradili
kartu do konce července. Cena parkovací karty zakoupené po 1. srpnu byla 300,
respektive 450 korun. Cena za stání na placeném parkovišti činila 20 korun za
hodinu.
Rada města Plané projednala a schválila dne 2. 12. 2009 kalkulace vodného a
stočného předložené provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na období
od 1.1.2010 takto:
Vodné: dříve 26,44 Kč, nyní 26,45 Kč. Stočné: dříve 17,99 Kč, nyní 18,22 Kč.
Voda předaná: dříve 11,96 Kč, nyní 12,11 Kč. Likvidace kalů: dříve 12,07 Kč, nyní
12,10 Kč. Srážková voda: dříve 17,99 Kč, nyní 18,22 Kč. Včetně stávající výše
DPH (9 %) by konečná cena vypadala takto: vodné + stočné 48,69 Kč/m3. Pokud
by došlo ke změně sazby DPH na 10 %, pak by konečná cena byla 49,14 Kč/m3.
Pomalu ale jistě začaly růst s novým rokem ceny potravin. Hlavně u mléka, masa a
samozřejmě piva a zeleniny. Prosincový nákup: 1 kg vepřového za 102,70 Kč, 0,5
kg šunkového salámu za 58,40 Kč, 3 litry mléka za 46,50 Kč, 10 piv za 92,50 Kč,
5 kg brambor za 45,90 Kč, 2 kg banánů za 52,80 Kč, 1 kg rajčat za 32,40 Kč,
1 kg mrkve za 12,20 Kč. V lednu byly tyto potraviny za
1 kg vepřového za
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104,50 Kč, 0,5 kg šunkového salámu za 59,40 Kč, 3 litry mléka za 47,70 Kč, 10
piv za 98,30 Kč, 5 kg brambor za 48,0 Kč, 2 kg banánů za 54,70 Kč, 1 kg rajčat
za 43,40 Kč a 1 kg mrkve za 13,80 Kč.
Od nového roku je na náměstí plně v provozu Psí salón Planá paní Konopové.
Provádí aromaterapii ošetření pejsků, lakování drápků a kompletní péči a střih.
Psí salón se nachází v č.p. 22.
Rovněž na náměstí, ale proti kinu, je nově otevřená kavárna JuVelCafé. Nabízí
čaje, horké čokolády, různé druhy kávy, nealkoholické i alkoholické nápoje.
Kavárna je hlavně zajímavá tím, že v ní nejsou žádné výherní hrací automaty.
Rada města Planá schválila dne 16. prosince 2009 ceník provozovatele hřbitova
v Plané. Ceník začal platit 1. ledna letošního roku a to pouze pro nové smlouvy
uzavírané od tohoto data. Na dříve uzavřené smlouvy se nevztahuje. Správcem
hřbitova je společnost Plánské služby, s.r.o. Maximální cena za nájem hrobového
místa je stanovena částkou 5 Kč za 1 m2 a rok. Cena je osvobozena od DPH.
Maximální cena za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem
hrobového místa je stanovena částkou 120 Kč za 1 m2 a rok. Cena se navyšuje
o 10 % DPH.
Už koncem loňského roku se začalo proslýchat, že by v Plané měla rakouská firma
Salzburg Schokolade balit cukrovinky Mozartkugeln. O úvaze koupit budovy po
firmě Keraplast byl starosta informován v prosinci minulého roku. Definitivně se
firma rozhodla v únoru letošního roku a nyní již objekty vlastní. Firma Keraplast
zde vyráběla plastové díly pro automobilový průmysl. Po ukončení své činnosti
nabídla budovy s pozemky ke koupi.
Firma Salzburg Schokolade se zde chystá v první fázi zřídit provoz balení koulí.
Protože firma uvažuje o dalších výrobních činnostech, projektují se ještě dvě
nové výrobní haly. Firma by měla do konce roku zahájit provoz a nabídnout 60
pracovních míst, převážně pro ženy. Již v březnu bylo asi 200 zájemců o tato
místa.
Začátkem února nastala zvýšená poptávka po ročních dálničních známkách.
Někteří řidiči se vymlouvali na jejich nedostatek. V Plané byly v pohodě k dostání
jak na poště, tak na čerpací stanici. Cena celoroční známky byla 1.200 Kč, 350
korun za měsíční a 250 korun za desetidenní.
Od začátku března začala rekonstrukce vnitřních prostor v budově plánského
nádraží. Do užívání cestujícím byly předány nově zmodernizované veřejné toalety.
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Ve vestibulu se vyměňovala okna a dveře, rekonstrukcí prošlo také osvětlení a
podlaha.
V posledním březnovém víkendu se pustili do jarního úklidu na Plánsku pracovníci
Správy a údržby silnic Stříbro. Pomocí zametače se samosběrem sklízeli ze
silnice posypový materiál, prořezávali stromy, odvodňovali a čistili vpusti a
příkopy.
V dubnu 23. a 25. a v říjnu 22. a 24. vždy v pátek a v neděli zabezpečovali
pracovníci města Planá a firmy Ekodepon mobilní sběr objemného i nebezpečného
komunálního odpadu. Vždy v pátek v přilehlých obcích a v neděli v Plané,
Pavlovicích a Josefově Huti.
V pondělí 17. května začali silničáři s rekonstrukcí silnice od železničního mostu
v Plané až téměř k Nahému Újezdci. Práce na novém povrchu trvaly do 5. června
a vyžádaly si náklady téměř 21 milionů korun.
Od června budou maminky dostávat od státu přídavky na děti opět ve stejné výši
jako loni. Na dítě do 6 let 500 Kč na měsíc, 6 15 let pak 610 Kč na měsíc, 15 26
let 700 Kč /měsíc. Na dítě do 7 let, pokud je dlouhodobě zdravotně postižené,
7.600 Kč / měsíc. Porodné činí 13.000 Kč. Rodičovský příspěvek dva roky 11.400
Kč, tři roky 7.600 Kč, čtyři roky 3.800 Kč. Mateřská byla loni snížena kvůli
státním úsporám.
Ve druhé polovině července začala na obou sídlištích kompletní výměna tepelných
rozvodů. Rekonstrukce topných kanálů včetně osazení nových výměníkových
stanic v domech se dotkla více než pěti set bytů. Díky již proběhlé modernizaci
kotelny bylo možné změřit tepelnou ztrátu a bylo zjištěno, že činí kolem třiceti
procent. Optimální je desetiprocentní. Proto bylo rozhodnuto o rekonstrukci
topných kanálů. Město si vzalo u České spořitelny úvěr cca 13 milionů korun,
z toho 11,5 milionů na vlastní rozvody a zbytek na domovní předávací stanice
u objektů v majetku města. Letošní topná sezóna začala již v novém.
V návaznosti na rekonstrukci rozhodlo zastupitelstvo o zavedení ústředního
topení do domu s pečovatelskou službou v Bohušově ulici. Přímotopy, které zde
byly od počátku devadesátých let, byly již neekonomické. Na centrální kotelnu
bylo postupně napojeno 41 bytů. Rekonstrukce trvala do začátku ledna a stála
téměř dva miliony korun.
Od 31. července začaly rozsáhlé stavební práce na železnici v úseku Svojšín –
Planá. Konkrétně se jednalo o stanice Ošelín, Pavlovice a Brod nad Tichou.
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Od 1. října začala v úseku Svojšín a Pavlovice další dlouhodobá výluka. Autobusy
doposud nahrazující vlaky jedoucí směrem na Planou nebo na Stříbro budou
nahrazeny zvláštními vlaky. Výluky železničního provozu budou pokračovat až do
konce dubna příštího roku. Úsek mezi Pavlovicemi a Svojšínem měří třináct
kilometrů, jsou zde dva velké mosty, rekonstrukcí prošlo i dvaadvacet malých,
došlo k sanaci skal, opravě propustků, opěrných zdí a zárubních zdí. Pracovalo zde
téměř sedm set lidí. Celkové investiční náklady stavby Optimalizace trati Stříbro
– Planá jsou plánovány na 4,4 miliardy korun.
Vyhlášku o poplatcích za hospodaření s odpadem změnilo v říjnu plánské
zastupitelstvo. Novou vyhláškou byla zrušena dva roky stará vyhláška o cenách za
odvoz odpadu. Nové ceny začnou platit od 1. ledna 2011.
Odbor životního prostředí potřeboval zjistit, kolik odpadu dávají lidé v průměru
do každé popelnice. A tak ve čtvrtek 4. listopadu prováděli popeláři výsyp
popelnice ve zvláštním režimu. Popelářské auto projíždělo městem několikrát za
sebou. Nejdříve byly vysypány popelnice o objemu 60 litrů, potom o objemu 110
litrů a ve třetím kole popelnice o objemu 120 litrů. Zjištěné údaje byly potřebné
pro sestavování kalkulace poplatku za odpad.
Na několik hodin ztratili ráno ve středu 1. prosince obyvatelé Vysokého Sedliště
dopravní spojení se světem. Silnice byla od časného rána úplně zavátá a
neprůjezdná. Ti, co se pokusili projet, zůstali v závějích, dokud jim nepřijely na
pomoc dva traktory silničářů. V 9.15 hodin byla cesta průjezdná.
Smůlu měly Plánské služby v úterý 7. prosince. Na příjezdové cestě do Vysokého
Sedliště jim chytil po poledni sypací vůz Praga a shořela celá kabina. Na úklid
sněhu města a přilehlých osad tak zbyl pouze menší vůz Bobcat a traktor
s pluhem.
Už od soboty 4. prosince jsme si mohli jít vybrat vánoční stromky do dvora
prodejny Sport Bumerang na ulici Dukelských hrdinů. V nabídce byly jedle,
borovice i smrčky. A kdo už měl vánoční stromek zajištěný, šel si stoupnout
do fronty na kapříka ke kádím na plánských sádkách. K dostání byli ve dnech
21.(úterý) až 23.(čtvrtek) prosince.

Zajímavosti
Na tradici z předchozích let navázali na přelomu loňského a letošního roku
milovníci koní na ranči Kříženec. Uspořádali silvestrovskou a později i novoroční
vyjížďku na koních.
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Vstup do roku 2010 poznamenalo zdražování. V bytech s regulovanými nájmy
stouply poplatky v průměru o 17,3 %. Daň z nemovitostí se zvedla na dvojnásobek.
Cena piva zhruba o 0,50 Kč. Začíná se postupně prodlužovat doba, po kterou musí
lidé pracovat, aby měli nárok na důchod, a to z 25 na 35 let. Kuřákům zdražila
krabička cigaret až o 3 koruny. Benzin nebo nafta zdražily o jednu až 1,50
koruny za litr. Dálniční známky – cena ročního kuponu stoupla z 1 000 na 1 200
korun a měsíčního z 330 na 350 korun. Sedmidenní známka byla změněna
na desetidenní a cena se zvedla z 220 na 250 korun. Příjem dlouhodobě
nemocných se snížil zhruba o 17 %. Elektřina zlevnila zhruba v průměru o 2,7 % a
plyn až o 14 %. Pokud budou chtít studenti, aby se jim doba studia započítávala
na důchod, musí si měsíčně zaplatit minimálně šestnáct set.
Tři králové chodili v sobotu 9. ledna po Plané a sbírali dary pro Tříkrálovou
sbírku. V pokladničkách se nakonec sešlo celkem 15 890 Kč.
Na Valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů v Plané navrhli v sobotu 16. ledna
hasiči dva své členy na medaili sv. Floriána a to Jiřího Sádlíka staršího a
Hermanna Vojtěcha. Petr Juzek by měl získat čestné uznání kraje, Petr Kolář a
Jana Dusilová věrnostní medaili. Sbor měl k 1. lednu 68 členů, nejmladšímu byly
dva roky, nejstaršímu 69. Tím nejstarším byl právě Hermann Vojtěch. Členem
plánského hasičského sboru je 52 let, od svých sedmnácti. V současné době
působí ve funkci preventisty a stará se o evidenci materiálně technického
vybavení. Navíc je stále aktivním členem zásahové jednotky. K zásahům jezdí už
přes padesát let. Fyzickou kondici si udržuje pravidelnými cyklistickými
vyjížďkami. Profesně působil v Pneuservisu, ve volných chvílích už řadu let
promítá v plánském kině.
O čem také psaly noviny na Tachovsku v lednu před sto léty. V hostinci „U
Medvěda“ se vsadili pekařský mistr s truhlářským pomocníkem, kdo toho sní víc.
Pekař měl sníst dvacet kusů klobásy. U šesté to vzdal a raději všem přihlížejících
zaplatil útratu. Truhlář měl sníst metr špekáčků. Ten dokonce každé dva
špekáčky zajídal žemlí a všechny špekáčky opravdu spořádal.
V pondělí 8. března se před jedním plánským supermarketem brodil ve sněhu čáp.
Nemusel to ale být cestující z Afriky. Mohlo se jednat o čápa, který zde
přezimoval. A potuloval se krajinou bez vazby na místo.
Miloš Zeman na předvolební kampani navštívil s autobusem Zemákem v pátek
12. března Planou. Na mítinku na náměstí pozdravil účastníky a odpovídal
na jejich dotazy. Při diskusi slíbil, že se nebude spolčovat s lumpy v případě
zvolení do Parlamentu.
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Roku 1996 si tatér Daniel Rosa oficiálně otevřel v Plané tetovací studio. Nejdříve
si ale musel udělat tetovací kurz v Německu. O zákazníky nemá nouzi. Právě „letí“
zvířata a draci, velký boom zažívají motivy hvězd či nápisy. Velký zájem je také
o biomechaniku, kdy jsou vidět v „otevřené ráně“ články, matice nebo klouby.
Silný vítr se přehnal v pátek 26. března nad Otínem a strhl střechu z věže
kostela Jména Panny Marie. Plechová střecha odletěla i s trámovím na několik
desítek metrů od kostela. Střecha, i když jako provizórium, byla zhotovena loni, a
měla vydržet nějakých třicet let. Odhad škody se blížil k částce 200 tisíc korun.
V té době ale již na nedaleké louce vznikala kostelní báň nová. Po dokončení vážila
zhruba 22 tun a byla vysoká bezmála dvacet metrů. Na své místo byla usazena
29. dubna.
V první polovině dubna byla na poli u Karlína k vidění trojice jeřábů popelavých,
kteří se sem přilétávali krmit. Loni bylo hejno těchto ptáků k vidění u Lestkova.
U Křížence, tak jako i jinde ve šlikovských končinách plánských, se v minulosti
těžily různé nerosty a drahé kovy. Na počátku 16. století otevřel Petr Ambacher,
jirchář z Plané, u Caltova důl Nejsvětější Trojice a pokoušel štěstí. Marně. Lépe
nedopadl ani jiný podnikatel z Vídně, který u Křížence těžil v období 1. světové
války slídu. Tento důl pracoval pouhé čtyři roky. Mnohem déle vydržela těžba
čediče využívaného na štěrk. Ta zde začala kolem roku 1870 a byla ukončena
v roce 1974.
V Tachovském deníku vycházela letos pravidelná rubrika Miroslava Tréglera
„Přírodou Tachovska“. V polovině dubna zavítal autor na bývalou státní přírodní
rezervaci Anenské rybníky. Stav ptactva, které zde pozoroval na Labutím
rybníku, nebyl zrovna utěšující. Několik volavek bílých a popelavých, jeden
kormorán. Trochu víc tu byly zastoupeny jedině divoké kachny, rackové, potápky
roháči a lysky. K vidění byl ale také dravec luňák hnědý a čáp černý. Na konci
léta si tu dávají dostaveníčko labutě z celého okolí. To jich tu jsou potom
desítky. Prostě Labutí rybník.
Paní Kathlenn Hofmann, která se zúčastnila oslav osvobození Plané armádou USA,
přivezla mnoho fotografií, které její otec pořídil v Plané v době svého pobytu. Je
na nich například zachyceno celé plánské náměstí a některé uličky tak, jak
vypadaly v květnu 1945. V červenci 1945 fotografoval také procesí z Plané
do poutního kostela sv. Anny. Tyto fotografie mají pro nás zvláštní cenu tím, že
byly pořízeny v době, kdy v Plané nebyl snad ani jeden Čech. Žilo zde tehdy více
než 4 tisíce německých obyvatel, několik stovek běženců ze Srbska a pak
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posádka americké armády. Podle plánské pamětní knihy se sem Češi začali vracet
až po 15. květnu 1945.
Ve čtvrtek 13. května náhle zemřel pan Ferus, nejstarší plánský obyvatel, který
loni v prosinci oslavil sté výročí.
Roxy, Jesica a Mates, to jsou jména těch nejkrásnějších voříšků, kteří se
zúčastnili soutěže v Plané. Děti i dospělí se na ní v sobotu 22. května utkali se
svými čtyřnohými věrnými přáteli nejen o nejkrásnějšího, ale také o
nejšikovnějšího a nejsympatičtějšího voříška.
V porotě zasedali starosta Karel Vrzala, tři děti z publika a veterinářka Eva
Lišková. První místo v kategorii Nejkrásnější Voříšek získal Tadeáš Klein se psem
Roxy, který získal také ocenění Nejsympatičtější Voříšek. Druhá skončila Ester
Podoláková s Jespou a třetí byl nejmladší účastník soutěže Jaroslav Podolák
s Matesem. Nejšikovnější Voříšek byl Bady Petry Klečanské, druhé místo získala
Jitka Plaszová s Belou a třetí příčku obsadil Max Kateřiny Brůhové.
Ve dnech 29. a 30. května se na městském stadionu konalo okresní kolo soutěže
Plamen 2010. V soutěži se utkalo celkem 9 desetičlenných družstev mladých
hasičů. Zvítězilo domácí družstvo z Plané, na druhém místě skončily Kladruby a
na třetím se umístilo družstvo ze Ctiboře. Plánské družstvo vedla Hana Kolářová.
Několik školních kol vědomostních olympiád a účast v okresních, krajských i
celostátních soutěžích zvládl v tomto školním roce žák deváté třídy Základní
školy na náměstí Svobody Martin Liška. Vítězné tažení započal v listopadu
loňského roku prvním místem v Přírodovědném klokanu. Postupně pak následovala
vítězství ve školních kolech dějepisné, zeměpisné a biologické olympiády. Svá
prvenství v těchto soutěžích dokázal obhájit i na okresní úrovni a postoupil
do krajských kol. Zde vybojoval šestnácté místo v dějepisné a výborné druhé
místo v zeměpisné Olympiádě. Byl členem školního týmu v okresním kole soutěže
Rubikon a 11. června se zúčastnil v Praze soutěže Eurorebus, kde v konkurenci
bezmála 90 žáků z celé republiky obsadil 22. až 27. místo. V sedmiměsíční
krajské korespondenční soutěži Plzeňské kvítko se umístil na konečném druhém
místě. Všechen volný čas Martin věnuje svým největším zálibám meteorologii a
přírodě. Ve svých patnácti letech je nejmladším pozorovatelem meteorologické
stanice Českého hydrometeorologického ústavu. Pro Správy Chráněných
krajinných oblastí Český a Slavkovský les provádí pravidelné sčítání a
monitorování ptactva na Tachovsku.
Několik občanů vzneslo dotaz, co se stalo se sochami, které celé roky zdobily
areál nemocnice. Majitel nemocnice sochy z jejich míst odstranil a nechal uložit
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prozatímně v depozitáři jako preventivní opatření proti jejich případnému
odcizení. Objevily se totiž náznaky, že by o ně byl zájem.
Po vlně veder se přes Českou republiku přehnala v sobotu 17. července nad ránem
větrná bouře. V Plzeňském kraji byly nejvíce postiženy katastry Kříženec, Planá a
Brod nad Tichou. Víkendové bouři padly na Tachovsku za oběť desítky tisíc metrů
krychlových dřeva. Bouře, která dostala od meteorologů jméno Olivie, ustávala
kolem šesté hodiny ráno. Rychlost větru při bouři překračovala stokilometrovou
hranici. V celém okrese docházelo k výpadkům elektrického proudu vlivem
vyvrácených stromů a poničeného elektrického vedení. Ve Zlivi vítr porazil
vzrostlý habr, který spadl na místní hospůdku. Na silnici poblíž Vysokého Sedliště
nahnal vítr z polí balíky sena.
Vynikajícího úspěchu dosáhl na červencovém Mistrovství České republiky ve
stuntridingu (motocyklové kaskadérství) Marek Černý z Plané. V konkurenci
dvaceti účastníků se probojoval mezi šest nejlepších a ve volné jízdě zaujal
odbornou porotu natolik, že mu udělila stříbrnou medaili.
Své devadesáté narozeniny oslavila ve čtvrtek 12. srpna paní Růžena Talpová.
Pochází ze Šumavy a po válce přišla do Plané. Tady pracovala jako prodavačka a
pak působila také v plánském závodu Triola. V současnosti bydlí v penzionu
v Tachově.
Plánský motokrosový závodník Rudolf Bártl oslavil v polovině srpna sedmdesátiny.
V mládí jezdil za Rudou hvězdu Plzeň soutěže i motokros, v roce 1969 ale musel
skončit kvůli úrazu, měl zlomenou lopatku. K terénním motocyklovým závodům se
vrátil po dlouhých letech až před třinácti roky. Začal jezdit závod Šumavský
veterán, což je dnešní Veterán Klasik a ten vyhrál již šestkrát za sebou.
V novém hnízdě na stožáru ve Hřbitovní ulici se letos narodila tři čápata.
Ochránci přírody je okroužkovali a čapí rodiče je zdárně dovedli až k výletu
z hnízda. Na přelomu července a srpna dvě letošní čápata zahynula v rozmezí
jednoho týdne. Obě po nárazu do vedení elektrického proudu.
V srpnu proběhlo další setkání bývalých studentů, pedagogů a přátel Gymnázia v
Plané, aby tak navázalo na veleúspěšné celoústavní shromáždění na počest 60.
výročí této školy. Nebylo samozřejmě v takovém rozsahu jako při kulatém jubileu
před třemi roky. Bylo komornější, ale o to milejší. Opět proběhlo v režii
osvědčených pořadatelů v čele s Vladimírem Pavcem.
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Významné životní jubileum, 80 let, oslavil v srpnu pan Jan Šedivec. Téměř celý
svůj pracovní život prožil v hornictví, a i nyní je aktivním členem Hornického
spolku. Jeho členové mu uspořádali v prostorách Hornického muzea, na jehož
vybudování se pan Šedivec také velmi podílel, malou oslavu. Rovněž byl pozván
na radnici, kde mu osobně poblahopřál pan starosta.
Kromě Výletnění proběhla v sobotu 28. srpna na rozhledně na Bohušově vrchu
ještě jedna akce. Rozhledna se stala dějištěm svatebního obřadu. Úderem
jedenácté hodiny si na ní své ANO řekli Andrea a Michal Vanišovi, oddávajícím
byl starosta Plané Karel Vrzala. Svatba byla zajímavá ještě i tím, že ženich
pocházel z Plzně a nevěsta ze Slovenska, z Dubnice nad Váhom u Trenčína.
Bývalí příslušníci 12. Plánské brigády Pohraniční stráže se v sobotu 28. srpna sešli
na jedenáctém celostátním setkání, které se konalo v kulturním domě v Chodové
Plané. Letošní setkání mělo mezinárodní charakter. Vedle několika bývalých
pohraničníků,dnes žijících na Slovensku, byl také přítomen z Německa Markus
Meinke z univerzity v Regensburgu, který se zabývá historií Česko bavorského
pomezí v letech 1945 1989. Bývalých pohraničníků se v kulturním domě sešlo 250.
Setkání doplnila panelová výstava ilustrující historii 12. brigády PS v Plané,
výstava dobových uniforem, vyznamenání, odznaků a historických zbraní.
Začátkem září byla opravena část hradeb, která lemuje z jihu prostor
za kostelem (někdejší hřbitov). S tím souvisela úprava městského příkopu
za hradbou. Prostor bývalého příkopu slouží školním účelům.
V letošním roce byl prostor mezi kostelem a učňovskou školou vydlážděn
dlažebními kostkami, těsně kolem kostela byly použity velké žulové desky
z bývalých plánských chodníků. Bylo provedeno odvodnění okolí kostela do
kanalizace, položeny rozvody elektřiny. Další cesty v areálu budou pískové, okolní
plocha zatravněna, počítá se s umístěním laviček a odpadkových košů. V příštím
roce bude upraven prostor mezi hradbami a farou. Hodnota letošních úprav činí 2
miliony korun, v příštím roce to bude přibližně dalších 2,7 milionu korun.
Starší žena z Plané, jež nechtěla zveřejnit své jméno, darovala rodinám
postiženým záplavami v obci Heřmanice na Liberecku, sto tisíc korun. Hotovost
předala veliteli plánských hasičů Josefu Švarcbekovi. Ten peníze předal
starostovi vyplavené obce.
V Plané je pravidelně začátkem října pořádána mezinárodní akce Festival ptactva.
V sobotu 9. října vyrazili ornitologové do okolí Plané, aby pozorovali tamní ptáky.
Exkurzi vedli Pavel Řepa a Pavla Blažková.
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Přátelské setkání u vody a ohně, soutěže a vzpomínání na letošní sezónu se
uskutečnily v sobotu 9. října v lomu u Pavlovic. Sraz si tam dali potápěči z Kladna,
Plzně, Dobřan a Tachova. Sobotní soutěžní odpoledne se neslo v duchu kuriózních
her. Potápěči se utkali v disciplínách jako například zatloukání hřebíků, chůze na
chůdách, pojídání špaget, pivní běh, tradiční šťouchání do vody na plovoucí lávce a
tako Woodkopf – souboj s prknem na hlavě.
V první polovině okresních soutěží II. třídy v kopané se plánský Tomáš Brůžek
z BKV umístil s třinácti góly na druhém místě v tabulce střelců. Gólů padlo
celkem 360, což byl průměr 4,3 branky na zápas. Všechna podzimní utkání vidělo
4 992 diváků. Nejvíce se diváckému zájmu těšil podzimní lídr z Plané. Jeho utkání
vidělo 1 125 příznivců, 500 doma a 625 venku.
Více než sedmdesát let neviděli lidé vzácný betlém, který postavil Wenzel Zeller
z Plané. Zeller začal betlém stavět ve dvacátých letech minulého století.
Postupně jej doplňoval čtyřicet let. Betlém měl vyčleněnou místnost, kde jej
mohla spatřit veřejnost. Naposled se tak ale stalo v roce 1943. Po desetiletích,
kdy byl betlém uložen na půdě v bednách, se rodina stavitele rozhodla, že jej
nabídne tachovskému muzeu. To nabídku přijalo a dílo odkoupilo. Betlém se tak
stal nejcennějším sbírkovým přírůstkem posledních desetiletí.
Restaurátorské práce na betlému trvaly několik měsíců, kdy poslední dva měsíce
před vystavením na něm pracovalo i několik odborníků denně. Betlém je široký 4,7
metru a do hloubky měří dva metry. Jeho součástí je 54 staveb, z nichž některé
jsou replikami skutečných objektů. Obsahuje také stovku figurek a víc než 100
zvířat. Některé důležité části betlému jsou osvětleny. Stejně jako návštěvníci ho
poprvé kompletně sestavený spatřila ve čtvrtek 9. prosince také vnučka stavitele
Kristina Vavříková.
Doslova vánočním dárečkem byla před 91 lety paní Marie Hrůzová. Narodila se
na Štědrý den v Dobřanech u Plzně. Před válkou se vystěhovala z Němci
zabraných Dobřan do Plzně, kde po vystudování školy pracovala jako zdravotní
sestra. Po válce se už s manželem odstěhovala do Plané. V osmašedesátém roce
o manžela tragicky přišla. Ve zdravotnictví pracovala do svých 72 let. Nyní žije
v tachovském penzionu.

Počasí
Dalo by se říci, že letošní leden byl neobvykle teplý, protože teploty nikdy
nedosáhly –10 °C. Nejčastěji se pohybovaly do –5 °C. Sněhové srážky byly
nejčastější ve druhé dekádě, nejméně v poslední. V lednu bylo převážně oblačno
nebo zataženo, vítr většinou slabý až mírný. Teploty v noci většinou do –8 °C.
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V prvním týdnu února teploty vystoupily slabě nad nulu, pouze druhé dekáda byla
teplotně pod nulou, kdy se teploty pohybovaly kolem –5 °C. Druhá polovina února a
hlavně jeho závěr byly ve znamení oteplování. Koncem měsíce se teploty
pohybovaly i nad +5 °C. Do poloviny února občas slabě sněžilo, ale od poloviny už
byly srážky buď smíšené nebo v závěru jen dešťové. V únoru bylo oblačno až
zataženo, vál převážně mírný vítr. Nejnižší noční teploty byly ve druhém týdnu
–8 °C, koncem února jen kolem nuly.
Březnové teploty byly hlavně v první polovině značně kolísavé, kdy koncem
prvního a začátkem druhé týdne klesly i pod nulu, noční teploty –2 °C až –8 °C.
Od druhé poloviny měsíce nastupuje pozvolné zvyšování teploty, kdy ke konci
měsíce téměř permanentně převyšuje +10 °C. Srážky byly četnější v první
polovině měsíce a to sněhové. Ve druhé polovině jich bylo jen málo a již pouze
dešťové. Teploty v noci již dosahují jen plusových hodnot. Nejčastěji bylo
oblačno s občasně polojasnou oblohou a sluníčkem, většinou vál mírný vítr.
V první polovině dubna převažovalo pravé aprílové počasí, kdy se střídaly opravdu
teplé a slunečné dny (i kolem 15 °C) s těmi chladnějšími (pod 10 °C a se srážkami).
Druhá polovina měsíce byla teplotně příjemnější a vyrovnanější. V posledním
týdnu teploty atakovaly dvacítku. Více deštivých dnů bylo hlavně kolem poloviny
dubna. Noční teploty ale byly stále poměrně nízké, většinou do 5 °C. Převažovalo
oblačno či polojasno a mírný vítr.
Květnové teploty byly sice většinou příjemné nad 15 °C, kromě ochlazení kolem
poloviny měsíce, ale na srážky byl květen abnormálně bohatý. Téměř dvě třetiny
měsíce propršely. Pouze začátkem a koncem druhé poloviny května bylo srážek
méně. Teplota se ve třetí dekádě pohybovala kolem 20 °C, bylo více zataženo než
oblačno, vál mírný někdy až čerstvý vítr, teplota v noci nejčastěji od 5 °C
do 10 °C.
Červen začal chladněji, ale již ve druhé týdnu se teploty točily kolem třicítky a
v polovině tohoto týdne ji dokonce i několikrát překročily. Potom ale teploty
klesly i pod dvacítku, ale konec měsíce vše napravil. Jasně byl poznat i
na teplotách začátek prázdnin. Teploty se opět blížily ke třiceti stupňům.
Srážkově byl červen spíše podnormální. Zapršelo jen pár dnů na začátku měsíce a
pár dnů ve druhé dekádě. Jinak bylo oblačno až polojasno, vál převážně mírný
vítr. Teploty v noci se pohybovaly převážně od 7 °C do 12 °C, ve druhém týdnu
14 °C až 18 °C.
Červenec teplotně nezklamal, alespoň ne ve svých prvních třech týdnech. Poslední
týden byl na červenec dost chladný. Poměrně časté třicítky vystřídaly teploty
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nejvýše těsně nad dvacítku. Krásné slunečné počasí bylo ve druhé polovině měsíce
pouze v několika málo dnech krátkodobě přerušeno přeháňkou. Většinou bylo
polojasno nebo skoro jasno, v závěru oblačno až zataženo, noční teploty 14 °C až
19 °C, při ochlazení kolem 11 °C. Vál slabý vítr, jen občas mírný.
Srpen teplotně vyrovnaný s teplotami kolem dvaadvaceti stupňů byl příjemně
narušen po několik dnů na začátku třetí dekády teplotami slabě pod třicet
stupňů. Srážky byly v srpnu vyrovnané, co se týká množství, ale nerovnoměrně
rozložené. V první polovině srpna pršelo poměrně často, potom týden beze srážek
a poslední dny měsíce vyloženě propršely. Plačtivý závěr prázdnin. Proměnlivé
počasí s téměř stabilními teplotami, se slabým až mírným větrem. Teploty v noci
od 10 °C do 13 °C.
Září bylo oblačné s občasným sluníčkem a teplotami držícími se mezi 15 °C až
20 °C. Polojasné dny v měsíci přinesly ochlazení k deseti stupňům. Srážky byly
četné hlavně ve druhém týdnu a uprostřed posledního týdne. Ty také přinesly ono
ochlazení. V tu dobu se na horách objevuje už první sníh. Vál mírný až slabý vítr,
teploty v noci 5 °C – 8 °C, výjimečně 10 °C.
Téměř přesně do poloviny října se pohybují teploty ještě příjemně nad deset
stupňů. Potom, s příchodem deštivého počasí (déle než týden), se trvale
ochlazuje na průměrných 6 °C – 8 °C. Na horách sněžení již četnější. Poslední
týden je naprosto beze srážek, teplota ale již zůstává nízká. Ve druhé polovině
října teploty v noci klesají i pod nulu (kolem 20. a 26. října). V první polovině října
oblačno až polojasno, ve druhé polovině zataženo až oblačno. Převažuje mírný
vítr.
První listopadový týden si v teplotách nezadal s teplotami v prvním říjnovém
týdnu – nad 11 °C. Ve druhém týdnu klesají a pohybují se kolem 7 °C. V té době
také začínají přibývat srážky – druhá dekáda proprší téměř celá. Teploty klesají
k 5 °C. Třetí dekáda je již jen slabě nad nulou a závěr měsíce již minusový. Noční
teploty v posledním týdnu trvale kolem –3 °C. S nízkými teplotami přichází
i nesmělé sněžení. Střídavě oblačno nebo zataženo, vál mírný vítr. Noční teploty
průměrně 5 °C.
Ani prosinec nebyl teplotně jednotný. Mrazivé dny se střídaly se dny s teplotami
i nad nulou. Teploty pod nulou do –10 °C byly ve dnech na začátku, uprostřed a na
konci měsíce. V mezidobí teploty neklesaly pod nulu, ale nedosáhly +5 °C. Pohyb
teplot v prosinci vytvářel vlnovku. Obdobně tomu bylo i se srážkami. V teplejších
dnech převažovaly srážky smíšené. Začátek a konce měsíce představovalo
sněžení. Vánoce rozhodně nepatřily mezi ty ladovské. Převažovala zatažená
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obloha, vál převážně slabý až mírný vítr. Noční teploty vykazovaly velké výkyvy
od 0 °C do –14 °C.
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