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MĚSTO
Začátkem ledna 2009 dostal Městský úřad v Plané návrh zadání nového územního
plánu. Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení nového územního plánu v červnu
2007. Podle tohoto zadání nový územní plán počítá s celým správním územím
města, včetně katastrálního území osad kolem Plané.

V novém územním plánu se počítá také s vybudováním centrálního parku. Měl by
se rozkládat od městského rybníka ke hřbitovu. V tomto prostoru budou lavičky,
odpočívadla, stezka pro pěší i cyklisty. Rovněž se počítá i se dvěma kruhovými
objezdy na křižovatkách u Sádek a Agroservisu.

Na 20. jednání zastupitelstva města Planá konaném dne 4. února byl schválen
rozpočet města na letošní rok – příjmy ve výši 94,5 mil Kč (z toho vlastní příjmy
71,7 mil Kč, zdroje z fondu rezerv 22,8 mil Kč), výdaje ve výši 94,5 mil Kč
( z toho neinvestiční výdaje 58,5 mil Kč, investiční výdaje 36 mil Kč). Rovněž byla
schválena měsíční odměna člena zastupitelstva ve výši 660 Kč, člena rady ve výši
1.910 Kč a předsedy výboru 1.560 Kč.

Na témže jednání byla do funkce předsedkyně kontrolního výboru zvolena paní
Mgr. Martina Němečková. Ve funkci členek kontrolního výboru jsou Miroslava
Kordíková a Jitka Kotschyová.

Ve čtvrtek 5. a 12. března přijeli z Tachova pracovníci tachovského finančního
úřadu, aby nabídli pomoc poplatníkům při vyplňování daňového přiznání.

V polovině devadesátých let vznikla v západní Evropě celosvětová akce „Vlajka
pro Tibet“ jako připomínka násilného potlačení tibetského povstání ve Lhase
v roce 1959. V roce 1996 se prvně k této akci připojila čtyři města v České
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republice. Plánská radnice je jednou z mála na Tachovsku, kdo vlajku desátého
března pravidelně vyvěšuje již řadu let. V loňském roce vyvěsilo tibetskou vlajku
téměř tři sta padesát radnic v České republice.

18. března bylo schváleno rozpočtové opatření číslo jedna – příjmy a výdaje ve
výši 102 milionů korun.

I v letošním roce vytvořila Planá pracovní místa pro občany registrované na úřadu
práce. Na základě uzavřené smlouvy tito občané vykonávají různé práce při
úpravách veřejného prostranství a na údržbě majetku města. Sekali trávu
v zahradách mateřských škol, likvidovali bolševník a uklízeli nepořádek podél
komunikací. Pro město je výhodné je zaměstnat. Přes všechny výhrady a
připomínky udělali na úpravě vzhledu města hodně práce a přitom město na jejich
plat dostává dotaci od úřadu práce. Část dotace pochází i z evropských fondů.

Poslední březnový a první dubnový týden probíhaly rekonstrukční práce na silnici
nedaleko čerpací stanice. Úsek dlouhý 250 metrů byl vyfrézován, aby dostal
nový živičný povrch a kolem poloviny dubna byl již označen vodorovným značením.
Cena stavby je přes dva a půl milionu korun.

Pro větší čistotu město zakoupilo speciální vysavač určený k odstraňování
nečistot z menších ploch. Plánské technické služby jej již použily k odsátí psích
exkrementů z veřejných prostor. Takto bylo odsáto cca 200 kg exkrementů.
V minulých letech bylo toto zařízení zapůjčováno od Služeb města Cheb. Bohužel,
zakoupený vysavač lze účinně použít jen na jaře, dřív než naroste tráva a po
zbytek roku jen na zpevněných plochách. Pro majitele psů, kteří zaplatili
příslušný poplatek, město zakoupilo speciální sáčky určené k odklízení psích
výkalů. Tyto sáčky jim byly poskytnuty zdarma.
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V minulém roce byla podepsána „Smlouva o partnerství města Planá s bavorským
městem Tirschenreuth“. Následně proběhlo několik schůzek a jednání, kdy spolu
jednali starostové a další představitelé vedení obou měst. Začátkem dubna byli u
bavorských sousedů plánští volejbalisté a sehráli zde několik přátelských utkání.
Na to se v úterý 21. dubna konalo v příjemné tirschenreuthské restauraci
příjemné posezení. Ve čtvrtek 14. května se společně setkali zástupci různých
institucí, spolků a sportovních klubů z obou stran hranic.

Rada města se rozhodla zadat rekonstrukci cesty do osady Ovčíny klatovské
stavební firmě za nabídnutou cenu 767 tisíc korun.

Na 22. jednání zastupitelstva dne 13. května bylo schváleno rozpočtové opatření
číslo dvě, příjmy i výdaje ve výši 103,667 milionů korun.

Ve středu 3. června začaly výkopové práce ve Dvořákově ulici. Začalo se
u kruhového objezdu a pokračovalo celou ulicí až na křižovatku se Smetanovou
ulicí. Jednalo se o rekonstrukci celé komunikace, pokládaly se nové kabely na
osvětlení, dělala se nová dešťová i splašková kanalizace, vyměňovalo vodovodní i
plynové potrubí. V ulici byla vyznačena obytná zóna a zůstala jednosměrnou.
Rekonstrukce měla být dokončena do konce října, ale díky výměně plynového
potrubí, která původně v plánu stavby nebyla, se ukončení stavby prodloužilo do
prosince.

Necelých devět tisíc (8 904) voličů přišlo v pátek 5. a v sobotu 6. června na
Tachovsku k volbám do Evropského Parlamentu. To je 21,64 % voličů. Ti dali
nejvíce hlasů ČSSD, která na Tachovsku získala 26,23 % hlasů, druhá KSČM měla
23,51 % hlasů a třetí ODS 22,53 % hlasů. V Plané přišlo k volbám 20,94 % voličů,
ČSSD získala 26,03 % hlasů, KSČM 24,29 % a ODS 24,5 % hlasů.
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Sněm oblastního sdružení ODS Tachov, který se konal v úterý 9. června v Plané,
volil kandidáty do podzimních parlamentních voleb. Jednomyslnou podporu na
místo lídra plzeňské kandidátky od delegátů získal bývalý ministr spravedlnosti,
poslanec Jiří Pospíšil.

Po 19 letech zdražil Plánský měsíčník na 2 Kč a to od červencového čísla. Město
se stalo plátcem DPH a dani podléhá i vydávání periodického tisku.

Zastupitelstvo města schválilo 24. června smlouvu s městem Stříbro o poskytnutí
účelového finančního příspěvku na úhradu administrativních výdajů souvisejících
s účastí města Planá v projektu Záchrana a obnova vybraných sakrálních památek
regionu Český Západ. Jde o kostel svatého Václava ve Vysokém Sedlišti.
Kostel byl postaven počátkem 18. století, v roce 1957 po zásahu blesku vyhořela
kostelní věž. Koncem 90. let díky paní Ingeborg Remiger z Mnichova bylo
zajištěno jednoduché zastřešení věže, které ale v roce 2002 strhla vichřice.
Toto provizorní zastřešení bylo následně obnoveno. Aby bylo možno získat dotaci
na rekonstrukci kostela, byla mezi městem a Římskokatolickou církví uzavřena
smlouva, na základě které byl převeden do vlastnictví města. Městu byla
přislíbena dotace ve výši cca 8,5 milionu korun.

Na 23. jednání bylo 24. června schváleno třetí rozpočtové opatření, příjmy i
výdaje ve výši 104 miliony korun.

Od července město Planá zřídilo tzv. „veřejnou službu“. Nabídlo tím plánským
příjemcům dávek v hmotné nouzi možnost navýšit si dosavadní výši dávky. Těm,
kteří tuto možnost nevyužijí, je tato dávka snížena na tzv. existenční minimum.
Objevilo se šest zájemců. Jejich povinností je odpracovat každý měsíc pro město
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dvacet, případně třicet hodin a to především při úklidu ulic, zelených ploch, hřišť
a dalších veřejných prostranství.
Mimo tuto veřejnou službu ještě město zaměstnávalo sedm již dříve zmíněných
pracovníků placených od úřadu práce. Trvale je v evidenci 10 11 osob, kterým byl
uložen trest obecně prospěšných prací. Spolupráce s nimi je až na výjimky velmi
obtížná.

Každou první středu v měsíci v pravé poledne probíhá celostátní zkouška
poplachových sirén. Trochu jinak to bylo 4. srpna. Sirény totiž houkaly ostrý
poplach. Jednalo se o omyl, který vznikl v Plzni, a poplach byl tedy vyhlášen v
celém Plzeňském kraji.

Od prázdnin do konce roku probíhala výstavba lávky pro pěší přes železnici.
Navázala na turistickou cestu vedoucí alejí naproti Luční ulici. Po lávce je možné
pokračovat na Svatou Annu, nebo podél železniční tratě do Chodové Plané
směrem k zámeckému parku. Celkové náklady na vybudování lávky včetně
přístupové komunikace se pohybovaly kolem 4,3 milionu korun.

Během září provedli pracovníci z řad uchazečů o zaměstnání úpravu keřů na
náměstí a přilehlém okolí. Keře byly nápaditě sestřihány a vytvarovány a prostor
pod nimi vyplněn světlou sutí. Akce nebyla finanční nákladná, město uhradilo
pouze náklady na materiál.

Dne 23. září bylo na 24. jednání zastupitelstva schváleno čtvrté rozpočtové
opatření, příjmy i výdaje ve výši 104,140 mil. korun, včetně povinného podílu ve
výši 20 % (maxim. 1,221 mil. Kč) k dotaci z Programu regenerace městských
památkových zón určené na opravu střechy fary.
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Od 1. října byla zahájena sbírka finančních prostředků na opravu farní budovy,
která byla poškozena požárem 3. září. Prostředky budou shromažďovány po dobu
šesti měsíců.

Na dny 9. a 10. října vyhlásil prezident republiky termín konání předčasných
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ještě v září byly
volby odloženy na neurčito, pravděpodobně se budou konat až v červnu 2010.

Na webu města Planá byla hned na úvodní stránce založena návštěvní kniha.
Občané do ní mohou zasílat své dotazy, návrhy, připomínky ke všemu, co je
zajímá v našem městě, co se jim líbí, případně trápí. V říjnu bylo na stejném webu
na základě požadavku plánského zastupitelstva zkušebně otevřeno diskusní
fórum. K dispozici jsou čtyři témata – dotazy, názory, upozornění na nedostatky,
podněty ke zlepšení.

4. listopadu zastupitelé schválili rozpočtové opatření číslo 5, příjmy i výdaje ve
výši 103,17 milionu korun.
Na stejném jednání zvolili do funkce přísedících Okresního soudu v Tachově na
další funkční období paní Marcelu Brabcovou a paní Vlastu Cibulkovou.

V listopadu začaly práce na zastřešení fary. Dělníci použili dvacet šest tisíc
eternitových desek a sedmdesát osm tisíc kusů hřebíků. Kromě finančních
prostředků z dotací od státu, od města a církve bylo shromážděno přibližně
300 tisíc korun ze sbírek a různých dobročinných akcí od veřejnosti.

Plánští zastupitelé se sešli na posledním jednání roku 2009 dne 9. prosince, kdy
kromě jiného schválili poslední úpravy rozpočtu, příjmy doplněné o zdroje z FRR
a výdaje ve výši 102,96 mil. Kč.
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Školství
V tomto školním roce byly v MŠ Havlíčkova otevřeny čtyři třídy s počtem 87
dětí. Kapacita školy činí 96 dětí. Děti s odkladem povinné školní docházky byly
dvě.

Do MŠ Smetanova s kapacitou 100 dětí docházelo do tří tříd celkem 63 dětí. Tři
děti měly odklad povinné školní docházky. Speciální logopedickou třídu zřízenou
při MŠ Havlíčkova navštěvovalo mimo jiné jedno dítě s těžkou poruchou řeči a
jedno dítě s tělesným postižením.

Ve starší MŠ Havlíčkova muselo být zbouráno vybavení zahrady, jelikož
nevyhovovalo normám EU. Průlezky byly shnilé, poškozené. Děti mohly používat
pouze pískoviště.

V MŠ Smetanova bylo v loňském školním roce vybudováno nové dětské hřiště
s kamerovým systémem. Herní prvky instalovala firma PROLEMAX Plzeň. Na
pozemku zahrady jsou rozmístěny houpačky, hrazdy, velká věž se skluzavkou,
řetězový most, lezecký šestihran, houpací hnízdo, pískoviště, lavičky k odpočinku
a odpadkové koše. Celou stavbu financovalo Město Planá částkou 1,6 mil. Kč. Na
zahradu mají přístup i děti z veřejnosti po zakoupení čipu za symbolickou částku
250 Kč.

V pilotní škole Havlíčkova zajišťovalo vzdělávání 8 pedagogických pracovníků,
jedna školnice, vedoucí školní jídelny na zkrácený úvazek 0,4, dále dvě kuchařky
s úvazkem 0,9, uklízečka na 0,625 úvazku. Speciální logopedická třída byla
naplněna do počtu 14 dětí. Na škole pracuje již tři roky.
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Druhá MŠ je vedena jako odloučené pracoviště. Od září 2009 byly v provozu dvě
třídy o počtu 54 dětí. Výuku zajišťovaly 4 pedagogické pracovnice, jedna
školnice, uklizečka na poloviční úvazek, vedoucí školní jídelny na zkrácený úvazek
0,4 a kuchařky na úvazek 0,75. Od ledna se zvýšil počet dětí na 63, byla otevřena
malá třída pro 10 dětí a jedna učitelka přešla z pilotní školy. Od září 2010 bude
problém vyřešen nástupem nové pracovní síly.

Aktivity školek můžeme rozdělit do dvou skupin – akce pro veřejnost a akce pro
děti. Do té první skupiny by patřilo vítání občánků, vánoční posezení pro rodiče
nebo třeba besídka ke Dni matek či rozloučení se školkou a pasování předškoláků.
Dětem patřily hlavně takové akce jako maškarní bál, předplavecký výcvik,
návštěvy základních škol nebo výstav, výlet na Švihov. Mezi zaručeně „trháky“
patřilo opékání špekáčků o dnu dětí, návštěva hornického muzea a požární
zbrojnice. Ke společným akcím obou školek patřily třeba návštěvy kulturních
představení – filmová, divadelní, koncert ZUŠ pro děti, Sněhulákiáda, Rej
čarodějnic, výtvarná soutěž Cestou necestou nebo Olympiáda.

V letošním školním roce proběhla celá řada kontrol. V únoru 2010 kontrola
Krajskou hygienickou stanicí; začátkem května kontrola České školní inspekce
odhalila určité nedostatky v organizaci chodu školy, v metodickém vedení
pedagogů a ve výběru témat pro proškolování. Nedostatky byly průběžné
odstraňovány.

ZŠ Valy navštěvovalo v letošním roce celkem 213 žáků – 91 žáků v pěti třídách na
I. stupni a 122 žáků v šesti třídách na stupni druhém. O zdárný chod školy a
průběh výuky se staralo celkem 24 pracovníků, z toho jedna vychovatelka
pracovala zároveň jako vychovatelka i jako asistentka, dva asistenti a pět
správních zaměstnanců.
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Povinnou školní docházku ukončilo 34 žáků z devátého ročníku, jeden žák z
ročníku nižšího a dva žáci byli přijati ze sedmého ročníku na víceletá gymnázia.
Na I. stupni z celkového počtu 91 žáků jich prospělo 42 s vyznamenáním a jeden
žák neprospěl. Na II. stupni ze 122 žáků prospělo s vyznamenáním 20 žáků a
neprospělo celkem devět žáků. Chování žáků I. stupně bylo u tří žáků hodnoceno
sníženou známkou druhého stupně a u jednoho žáka známkou stupně třetího. Na
druhém stupni získalo dvojku z chování celkem 24 žáků a čtyři žáci za své
chování obdrželi trojku. Žáci na obou stupních celkově zameškali 23 263
omluvených hodin a 349 hodin neomluvených.

Vyučovací proces často doplňovaly různé aktivity. K těm nejoblíbenějším zřejmě
stále patří různé exkurze. Žáci v nich navštívili například Národní muzeum v
Praze, zámek Bečov, hrad Švihov, prameny v Mariánských Lázních, Františkových
Lázních a v Lázních Kynžvart, ale i skládku v Černošíně a Techmánii v Plzni.

Pro veřejnost uspořádali žáci tradiční akci Vánoční strom. Sami se dále účastnili
jak sportovních, tak různých soutěží. V olympiádě z českého jazyka, ve
čtenářské a recitační soutěži se zúčastnili i okresních kol. Stále probíhá projekt
Adopce na dálku, kdy každoročně pořádají sbírku na indického chlapce.

Základní školu na náměstí navštěvovalo celkem 379 žáků, a to 201 v šesti třídách
na I. stupni a 179 žáků v šesti třídách na stupni druhém. Na škole působilo celkem
28 pedagogických pracovníků, dvě vychovatelky (jedna zároveň jako asistentka) a
jedna administrativní pracovnice. O provoz školy a jídelny se staralo celkem
dvanáct provozních zaměstnanců.
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Na víceletá gymnázia bylo přijato 8 žáků z 5. ročníku, 7 žáků ze sedmého a dva
žáci z 8. ročníku. Z devátých ročníků bylo přijato na střední školy celkem 37
žáků, 15 žáků na školy s učebními obory.

Na I. stupni prospělo s vyznamenáním 127 žáků a neprospěli čtyři. Na druhém
stupni prospělo s vyznamenáním 31 žáků. Ostatní všichni prospěli. Z chování bylo
na I. pololetí 7 žáků hodnoceno sníženou známkou druhého stupně a jeden žák
známkou třetího stupně. Ve II. pololetí byli druhým stupněm ohodnoceni čtyři
žáci a třetím stupněm opět jeden žák. Žáci celkem zameškali 30 656 omluvených
hodin a 57 hodin neomluvených.

Ve výsledcích předmětových soutěží jednoznačně dominují úspěchy žáka Martina
Lišky, který na sebe upozornil již v letech předchozích. Po vítězstvích
v okresních kolech získal l. místo v krajském kole Biologické olympiády, 2. místo
v krajském kole soutěže Plzeňské kvítko a 2. místo v krajském kole Zeměpisné
olympiády. V celostátním kole skončil v první čtvrtině účastníků. Velmi dobře
uspěli i další žáci. V matematické soutěži Klokan se ve třech kategoriích umístili
v okresním kole dvakrát na l. místě a jednou na místě třetím, v německém jazyce
v kategorii I.A získali v okresním kole druhé místo, v anglickém jazyce v kategorii
I.A první místo a v kategorii II.A první místo v okresním kole a sedmé místo
v krajském.

Ve druhé polovině května proběhla na škole kontrola České školní inspekce. Byla
zaměřena na podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, naplňování školního
vzdělávacího programu a soulad učebních dokumentů s právními předpisy. U žáků
se zaměřila na vzdělávání v čtenářské gramotnosti. Výsledkem kontroly bylo
velmi kladné hodnocení činnosti školy.
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Personální obsazení školní jídelny zůstalo početně stejné. Vedoucí, dvě kuchařky
a tři pomocné kuchařky zajišťovaly obědy pro 310 žáků, čtyři desítky
zaměstnanců a v doplňkové činnosti pak stravování pro 90 cizích strávníků.

Součástí školy je také Dům dětí a mládeže. Personálně se o činnost DDM staraly
dvě pracovnice s celkovým úvazkem 0,7, které současně vyučovaly na ZŠ.
V tomto školním roce pracovalo v DDM 18 zájmových kroužků, pod vedením 15
vedoucích. V zájmových kroužcích bylo zapsáno více než 200 žáků. Pravidelnou
činnost doprovázely akce příležitostné, turnaje a soutěže. Uskutečnilo se jich
celkově 28. Z významnějších jmenujme Setkání s Mikulášem s účastí téměř 300
dětí, Večerní běh Planou s 200 startujícími, maškarní ples (přes 200 účastníků),
zorganizovali výtvarnou soutěž Cestou necestou s účastí 16 škol, besedu
s režisérem Šmidmajerem a hercem Jiřím Mádlem. Letní tábor výtvarného
kroužku letos proběhl ve Dvoře Králové.

Ve dnech 20. 22. března probíhalo v Plzni krajské kolo soutěže ve hře na dřevěné
dechové nástroje. Ze ZUŠ Planá postoupilo do krajského kola celkem 7 žáků.
Čestné uznání obdržely žákyně ze třídy Kamily Schoberové – K. Kachová a V.
Kaslová, obě z pobočky Svojšín. Druhé místo obsadila M. Holá ze třídy S.
Lašákové, další druhé místo přivezl V. Novotný ze třídy M. Kuzmiakové, další
druhá místa udělila porota D. Šatrovi a K. Trkovské ze třídy E. Hrabákové. První
místo obsadil J. Zivčák také ze třídy E. Hrabákové.

Ve středu 13. května byl plánskými zastupiteli v čele se starostou oceněn
dárkovým košem kantor tachovského gymnázia a plánský občan Petr Křížek za
umístění ve finále
v březnu v Praze.

O nejlepšího učitele Zlatý Ámos, které se konalo letos
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Dne 13. května zemřel po několikaletém boji s těžkou nemocí pedagog pan Karel
Martínek. Téměř 20 let byl výraznou postavou nejen plánského školství. Učil
převážně přírodopis, chemii a tělesnou výchovu. Velmi silně se angažoval
v ochraně životního prostředí – díky jemu velmi aktivně působila v Plané místní
organizace Českého svazu ochránců přírody; zasloužil se o vyhlášení chráněného
přírodního výtvoru Pavlovická stráň, prováděl přírodovědná mapování širokého
okolí Plané. V roce 1990 byl zvolen členem prvního zastupitelstva města Planá,
stal se členem městské rady. Byl jmenován ředitelem ZŠ na náměstí. V roce 1994
odešel z Plané na Chebsko. Na novém působišti se plně angažoval stejně jako
v Plané, úspěšně dokončil doktorandské studium. Den předtím, než zemřel, mu
udělilo veřejné uznání Ministerstvo školství.

Po šesti letech provizoria v areálu plánské nemocnice se měl Dětský domov
přestěhovat do nově zrekonstruované budovy v bývalých kasárnách, která dříve
fungovala jako ošetřovna a později v ní sídlilo obvodní oddělení policie.
Původně se počítalo s tím, že hotovo bude v srpnu a náklady se budou pohybovat
okolo třiceti sedmi milionů korun. Protože na kraji rozhodli, že se do druhého
křídla budovy nastěhuje ještě speciální základní škola, náklady budou atakovat
hranici pětačtyřiceti milionů korun. Termín stěhování se posunul na říjen, či spíš
listopad. Vzhledem k rozšíření rozsahu rekonstrukce byl termín stěhování
posunut až na polovinu ledna příštího roku. V prosinci probíhaly dokončovací práce
jako pokládání koberců, montování nábytku a zařízení.

Střední odborné učiliště zajišťovalo řadu let stravování v Nemocnici Svatá Anna.
Letos ale stravování chtěla zajišťovat plzeňská firma STRAVBYT. Pro kuchyň
plánského učiliště by to ale znamenalo, že přijde o významného odběratele
stravy, což by mohlo mít i likvidační následky. Další varianta byla, že se Stravbyt
přímo nastěhuje do školní kuchyně, která ale zároveň slouží k přípravě učňů
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v oboru stravování. Vše záleželo na kraji, který je zřizovatelem školy. Ke změně
naneštěstí pro učňovku došlo už od 1. září, kdy jídelna byla firmě Stravbyt
pronajata.

Ve středu 18. března se zúčastnily žákyně prvního ročníku učebního oboru
kuchařské práce P. Postlová, S. Trávníčková, M. Burianová a Š. Pokorná soutěže
v přípravě sladkých a slaných dezertů v OU a PrŠ Horšovský Týn. V konkurenci
ostatních škol si žákyně vedly výborně a získaly první a třetí místo.

V říjnu letošího roku dostalo Kino k padesátému výročí novou fasádu. Byla
opravena tak, aby byla naprosto stejná jako předtím, i se stejnými barvami.
O opravu se postarali žáci druhého ročníku plánského učiliště. Na opravě kina
pracovala skupina žáků J. Kadlece, zednického mistra, a skupina žáků J. Horáka,
mistra malířů. Nebyla to první práce, kterou žáci učiliště dělali pro město.
Opravili například kapličku u rybníka.

Zdravotnictví
Ve středu 21. ledna se uskutečnilo slavnostní představení prostor nemocnice po
ukončení první etapy její rekonstrukce. Rekonstruována byla nová budova, to
znamená chirurgický pavilon. Pozváni byli starostové, krajská hejtmanka Milada
Emmerová, zástupci zdravotních pojišťoven a další hosté.
Nový majitel postupoval velkoryse. Pokoje pro pacienty byly vybaveny vlastními
sprchami a WC, novým nábytkem včetně postelí, přípojkami pro televizi a
internet. V celé budově byly instalovány nové rozvody pro informační technologie.
Byla vyměněna okna, položeny antistatické podlahy. Nově byl upraven příjem
pacientů. Společnost FFUS, která nemocnici koupila za 40 milionů korun, vložila
do rekonstrukce pavilonu dalších 60 milionů.
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V pavilonu se počítá s prováděním chirurgických operací (například kýly, slepého
střeva, žlučníku, křečových žil), dále operací urologických (prostaty, močového
měchýře), operací gynekologických, ORL, ortopedických (například kolenní,
ramenní klouby). Kromě toho se zde budou provádět úkony estetické chirurgie.
Uzavírají se smlouvy s personálem. Zatím nemocnice zaměstnává 30 lidí. Kdy
fakticky

zahájí

nemocnice

provoz,

to

záleží

především na

zdravotních

pojišťovnách, se kterými musí být uzavřeny potřebné smlouvy.

V ordinačních hodinách u obvodních lékařů došlo ke změně. Vždy jeden den
v týdnu ordinují odpoledne – MUDr. Kučera ve čtvrtek od 13 do 18 hodin,
MUDr. Marešová ve středu od 12 do 18 hodin a od 23. března MUDr. Kulová
každé pondělí bude ordinovat od 13 do 18 hodin.

Ještě v době, kdy fungovala plánská nemocnice, získalo město darem objekt jeslí.
Tehdy rozhodlo, že jesle přestaví na byty pro lékaře. Jenomže nemocnice
zkrachovala a z přestavby sešlo, přestože byl už na byty zpracován projekt.
Protože je naděje na znovuotevření alespoň části nemocnice, byla projektová
dokumentace i s jeslemi nabídnuta novým majitelům nemocnice.

Od března do začátku dubna probíhala dlouho očekávaná rekonstrukce sociálních
zařízení v poliklinice. Jak zdravotní personál, tak pacienti si užili své, protože
veškeré práce probíhaly za plného provozu. Jak se asi slučovaly zdravotnické
slogany „Ticho léčí“ a „Čistota

půl zdraví“ s rachotem bouracích kladiv a

všudypřítomným prachem?

Již pět let sídlí v plánské nemocnici Středisko oční mikrochirurgie. Operační sál
je vybaven nejmodernější technikou a za rok se zde na sále vystřídá kolem 1 400
pacientů, kteří před zákrokem trpěli nějakou oční vadou. Pacienti přitom ani
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nejsou hospitalizováni. Cena operace jednoho oka se pohybuje kolem 20 tisíc
korun. Operace provádí chirurg Martin Kacerovský ve spolupráci s kolegou Pavlem
Studeným.

Proces likvidace bývalé nemocnice byl o prázdninách definitivně uzavřen. Bezmála
sto padesát věřitelů, kterým nemocnice dlužila devětačtyřicet milionů, dostalo
asi sedmdesát procent nárokové sumy. Plzeňský kraj, který se snažil získat
peníze z konkurzu nemocnice, nedostal z rozhodnutí pražského Vrchního soudu
nic.

Ve středu 5. srpna byla uskutečněna v plánské nemocnice první plastická operace
– liposukce. Nemocnici má v pronájmu nestátní zdravotnické zařízení Swis Med
Clinic. V červenci byla dokončena náročná rekonstrukce a dovybavení vnitřních
prostor. Swis Med Clinic zaměstnává veškerý potřebný personál. Nemocnice je
plně vybavena všemi potřebnými lékařskými přístroji, operačními sály, jednotkou
intenzivní péče a nadstandardními pokoji pro pacienty. S některými pojišťovnami
byla dohodnuta smlouva již k prvnímu srpnu, s dalšími k prvnímu září.
Se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou byla uzavřena dohoda o převzetí ambulancí
chirurgických oborů k prvnímu září. Ambulance nechirurgických oborů budou
nadále provozovány Poliklinikou Tachov.
Nemocnice bude poskytovat jednodenní péči na lůžku spolu s příslušnými
ambulancemi, a to v oborech chirurgie, ortopedie, gynekologie, urologie,
otorinolaryngologie a anesteziologie. S možností otevření porodnice se zatím
nepočítá.
Vedení nemocnice dále spolupracuje s několika plastickými chirurgy a dalšími
lékaři, kterým poskytuje operační sály včetně odborného personálu, a ostatní
moderní prostory a vybavení k využití, aby zde mohli ve stanovených operačních
dnech operovat své pacienty.
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V pondělí 5. října jednali starostové na pravidelném tachovském setkání starostů
o zpřístupnění služeb nemocnice v Plané všem pacientům. Přestože řada menších
pojišťoven má uzavřenou platnou rámcovou smlouvu o provozování jednodenní
péče v objektu bývalé nemocnice Planá, Všeobecná zdravotní pojišťovna tuto
smlouvu dosud nepodepsala. Starostové obcí tachovského okresu sepsali výzvu
VZP, ve které žádali uzavření smlouvy s nájemcem nemocnice v Plané. Na základě
nové koncepce zdravotnictví Plzeňského kraje bylo zjištěno, že Tachovsko má
velice nízkou dostupnost lůžkové péče. Někteří pacienti našeho okresu jsou
dokonce v okolních nemocnicích odmítáni.

Ještě v říjnu (ve středu 21. října) projednávali zástupci tachovského regionu
senátor a starosta města Stříbra Mgr. Nenutil, starosta Tachova Mgr. Macák,
starosta Chodové Plané Ing. Volný, ředitel tachovské Polikliniky MUDr. Barták a
starosta Plané Ing. Vrzala , v čele s poslancem Parlamentu ČR Václavem Votavou u
nejvyššího vedení VZP – Ing. Horák – další možnosti, jak urychlit otevření všech
plánovaných oddělení plánské nemocnice. Z jednání vyplynulo, že VZP čeká
na dokončení koncepce zdravotní péče v Plzeňském kraji. Až na základě této
koncepce vzejdou konkrétní návrhy a závěry, pak s nimi bude pojišťovna v
souvislosti s plánskou nemocnicí dále pracovat.

Na podzim došlo v areálu nemocnice k vykácení několika vzrostlých topolů.
Povolení získal současný provozovatel nemocnice od odboru životního prostředí.
Prostranství v okolí nemocničních objektů čekají změny, vznikne zde nová
parková úprava s novou zelení. Vedení nemocnice dostalo nařízeno vysadit nové
dřeviny jak v areálu nemocnice, tak na pozemcích města, jako náhradu
za poražené stromy. Na východní straně areálu se díky vykácení nebezpečných
topolů zviditelnily monumentální staré stromy, které byly profesionálně ošetřeny.
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Od čtvrtečního rána 12. listopadu zavedla Nemocnice následné péče na Svaté
Anně zákaz návštěv. Preventivní opatření zavedla nemocnice vzhledem k blízkosti
Chebska a Karlovarského kraje, kde bylo velké plošné rozšíření chřipky. Do
nemocnice tedy nemohly žádné návštěvy, ale ani pacienti nemohli odjet domů
na propustky, jak to bylo o víkendech běžné. Také dodavatelé, kteří zařízení
zásobovali léky, zdravotnickým materiálem a dalším nezbytným vybavením, dostali
vstupní karty, případně se museli ohlašovat u vstupu pomocí nemocničního
telefonu. Opatření trvalo dva týdny.

Více než stovku dobrovolných dárců nejcennější tekutiny ocenil ve čtvrtek 26.
listopadu v podvečer oblastní spolek Českého červeného kříže v Tachově.
Ve společenském sále Mže předal Červený kříž 50 bronzových plaket za 10
odběrů, 30 stříbrných Jánského plaket za dvacet odběrů a 20 zlatých plaket
dárcům, kteří poskytli svoji krev čtyřicetkrát. Dárce odměnili také starostové
obcí a měst Tachovska.
Zlatou plaketou za čtyřicet odběrů byl odměněn Zdeněk Kulhánek z Plané a
bronzovou plaketou za deset odběrů Radek Kulhánek, Libuše Vaněčková, Monika
Řežábková a Jakub Svoboda.

Kultura
V sále plánského městského kulturního střediska se v úterý 10. února konala
přednáška Zdeňka Procházky s názvem Kulturní památky z Plánska a Tachovska.
Procházka vyprávěl o židovských, kamenných památkách a smírčích křížích. Při
této příležitosti představil k této problematice literaturu, která vyšla v edici
Český les.

18
Kapela Milanos Show Band bavila v pátek 13. února účastníky Valentýnské párty.
Hudební produkce se uskutečnila na náměstí před drogerií U Jany a výtěžek akce
byl darován Dětskému domovu v Tachově.

Ve čtvrtek 19. února si zájemci o historii Plané a jejího blízkého okolí nenechali
ujít přednášku PhDr. Markéty Novotné na téma „Zajímavosti z dějin podnikání
na Plánsku“. Sál Městského kulturního střediska byl, jako vždy, zaplněn
do posledního místečka.

Již 11. kantorský bál pořádali v sobotu 14. března zaměstnanci ZŠ Planá náměstí.
Příznivce této příjemné zábavy tentokrát uvítalo slavnostně vyzdobené prostředí
nově zrekonstruované auly. Ples zahájila kapela Triangl. I letos zpříjemnila
společenský večer bohatá tombola a profesionální předtančení. Výtěžek z plesu
byl použit výhradně ve prospěch žáků školy.

Koncem března se děti z plánského Dětského domova zúčastnily sedmnáctého
ročníku soutěže Nejmilejší koncert, která se uskutečnila ve Staňkově
na Domažlicku. V konkurenci třinácti dětských domovů získala tříčlenná skupina
za hru na kytaru, flétnu a keyboard první místo a v kategorii moderní tance
patřilo plánskému Dětskému domovu za hip hop tance druhé místo. Ve folklórních
tancích patřila druhá příčka opět plánským dětem.

Paní Mgr. Vlasta Soušková dnem 31. března ukončila své působení ve funkci
vedoucí Městského kulturního střediska v Plané. Novou vedoucí se stala slečna
Milena Kráčmarová. Rada města ji vybrala do funkce ve výběrovém řízení.
Přihlásilo se do něj osm uchazečů, do užšího výběru postoupilo šest. Nakonec byla
vybrána uchazečka, která výběrovou komisi nejvíce zaujala svou prezentací
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představy toho, jak by se městské kulturní středisko mělo podílet na úrovni
kulturního života ve městě.

V měsíci dubnu se pro plánské milovníky vážné hudby uskutečnily hned dva
koncerty. V úterý 7. dubna vystoupili žáci a učitelé Základní umělecké školy
v Plané se svým velikonočním koncertem v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Plané. Na Velikonoční pondělí 13. dubna předvedli mariánskolázenští umělci
v kostele svatého Petra a Pavla koncert sestavený z děl raného a pozdního
baroka.

Zvláštní autobus byl vypraven v neděli 26. dubna na manifestaci na Pístově.
Autobus připravili pořadatelé – města Tachov a Planá, městys Chodová Planá a
Český svaz bojovníků za svobodu pro všechny, kteří chtěli u památníku v Pístově
vzdát úctu památce všech obětí fašismu a boje za svobodu.

Na plánské faře se v pondělí 27. dubna od 20 hodin uskutečnilo setkání Spolku
pro Svatou Annu v Plané pod vedením předsedy Herberta Konrada z
Tirschenreuthu. Po zahájení a úvodních pozdravech účastníci zrekapitulovali
loňský rok. Následovala zpráva předsednictva spolku a zpráva o stavu pokladny.
V další části setkání se diskutovalo a hovořilo o plánech, termínech a přáních pro
letošní rok. Byly naplánovány termíny mší svatých na Svaté Anně – každou třetí
sobotu v měsíci – 18. dubna, 16. května, 20. června, 15. srpna, 19. září a poslední
17. října. Na pátek 24. července připadla jubilejní pouť ke Svaté Anně, jedná se
o 20. výročí z německé strany obnovených poutí.

Město Planá si v úterý 5. května připomnělo šedesáté čtvrté výročí osvobození
města armádou Spojených států amerických. U pomníku osvobození na náměstí
položil květiny starosta K. Vrzala s místostarostou F. Slabým a zástupci Českého

20
svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské. Pietní akt pak
pokračoval na hřbitově u pomníku Obětem fašismu a pomníku Pochodu smrti.

V sobotu 9. května v 17 hodin začala výstavní sezóna Galerie ve věži vernisáží
výstavy keramika Egona Ivana Wernera a fotografa Miroslava Břeského.

Na koupališti se v sobotu 23. května konal třetí ročník festivalu Spring Open Air
Fest. Jedná se o první větší open festival v západních Čechách. Festival je
žánrově pestrý – punk, hardcore, emo core, blue core, psychedelic screamo a
underground. Třetího ročníku se účastnily kapely jako MANDRAGE, X LEFT TO
DIE, EYE OF FLY, Já ještě nevím, PAWNSHOP, CONCRETE, SODA N´TON,
STŘET, NESERM!TU, ABUSED a INTERLOUD.

Ve stejný den se v areálu plánských kynologů konala soutěž „O nejhezčího
Voříška“ . Přihlásilo se celkem 23 soutěžících. A jak se umístili plánští pejskové?
V kategorii Nejhezčí – 2. místo

BELLA – E. Hamalová, 3. místo BENJI – C.

Srníková, v kategorii Nejšikovnější – 2. místo BELLA – E. Hamalová, Sympatie
diváků – MAX – K. Brůhová.

Galerie ve věži otevřela v sobotu 6. června slavnostní vernisáží výstavu obrazů
karlovarské malířky Divišové a keramiky Milana Neuberta. Výstava trvala do 28.
června.

O týden později, v sobotu 13. června, naše město pořádalo přátelské sportovní
setkání obcí a měst s názvem PLANÁ. Od rána probíhaly různé sportovní soutěže
– turnaje ve fotbale, volejbale a tenise a večer se účastníci přemístili za zábavou
na koupaliště, kde hrála skupina ERION.
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Začátkem června se plánští horníci zúčastnili městské hornické slavnosti
v Rudolfově u Č. Budějovic. Ve dnech 19. – 21. června vyjela větší výprava do
Jihlavy. Tam se konalo letošní setkání hornických měst, obcí a spolků České
republiky. V čele výpravy stál starosta p. Ing. Vrzala. Ta nejnáročnější akce se
konala o posledním červnovém víkendu. Bylo to tradiční mezinárodní Evropské
setkání horníků a hutníků. Tentokrát to bylo až ve francouzském městě Forbach
v Alsasku Lotrinsku. Plánský hornický spolek se stal garantem české účasti.

Od soboty 4. července byly v Galerii ve věži k vidění obrazy Aleše Růžičky.
Výstava s názvem „Stále živé“ byla zahájena vernisáží s úvodním slovem
profesora Františka Hodonského a trvala do 31. srpna.

Více než tisíc návštěvníků se v sobotu 11. července zúčastnilo tradiční přehlídky
tuningových vozidel, silných motocyklů a kaskadérských kousků. Auto moto párty
se konala na letišti v Kříženci.

Kostel svatého Petra a Pavla hostil v pátek 24. července kytarový recitál
brněnského umělce Libora Janečka s názvem „Od baroka po současnost“. Koncert
byl posluchači ohodnocen jako velmi podařený.

Kulaté životní jubileum oslavil v sobotu 29. srpna organizátor hudebního festivalu
Plánský koupák, organizátor cyklu dechovkových koncertů a manažer pop rockové
kapely Erion Jiří Fejt. Narozeniny měl sice už 18. července, ale v tu dobu byly
v plném proudu přípravy na Plánský koupák a na oslavy nebyl čas. Kromě rodiny a
nejbližších přátel přijeli popřát také zástupci plánské a mariánskolázeňské
radnice.
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Dvanáct set lidí si našlo v sobotu 25. července cestu do Plané, kde se uskutečnil
třetí ročník hudebního festivalu Plánský koupák. Pořadatelé přilákali řadu kapel,
nechyběly například LUNETIC, BLUE EFFECT či LUCIE REVIVAL. Z řad zpěváků
vystoupily stálice hudebního nebe – Petr Spálený a Miro Žbirka.

Den před Koupákem, v pátek 24. července, natáčeli v Hornickém muzeu
pracovníci ČT 1 příspěvek do oblíbeného seriálu Toulavá kamera. Vysílal se
v polovině srpna.

Letošní Anenská pouť začala 24. července tradičním procesím na Svatou Annu.
Vlastní oslavy se konaly v sobotu hlavně na náměstí a blízkém okolí. Nechyběly
trhy, kulturní vystoupení, krásná výstava bonsají a fuchsií, houpačky ani
kolotoče. Po poledni na stadiónu za školou vystoupila skupina čtyř „akrobatek“ na
tzv. Rýnských kolech. Letošní pouť u návštěvníků zabodovala rozhodně víc, než ta
loňská.

Vydavatel publikace „Planá ve staré fotografii“ vydal v červenci sérii pohlednic
zachycujících současný vzhled města, rozhledny a kostela na Sv. Anně.
V omezeném nákladu byly také vydány samostatné pohlednice každé z obcí,
které patří pod Planou.

V tomto roce slavila rozhledna sto let a tak se 15. srpna na Bohušově vrchu konala
oslava. Té ale předcházela celá řada oprav a úprav jak rozhledny, tak jejího okolí
a přístupových cest k ní. Vlastní slavnost začala 15. srpna ve 14 hodin. Již cestou
se mohli návštěvníci potkat s díly výtvarníků – velký dřevěný krasohled, gobelín
z rostlin, Bazilišek a další. Byla vyzdobena i rozhledna a okolí. Nechybělo
občerstvení ve stáncích. V prodeji byly i příležitostné pohlednice a jiné
propagační materiály města.
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O vlastní program se pak postarala řada herců a hudebníků. Hafan studio Praha
předvedlo svůj Kratochvilný automat a loutkové představení Aby to čert vzal.
Rakvičkové divadlo Milana Formana hrálo představení Učené prase. Folk, jazz a
hospodský šraml hrála berounská kapela s názvem Ponožky pana Semtamťuka.
Děti i dospělí mohli ve výtvarném ateliéru pod dohledem výtvarníků vyrobit
z různých materiálů svou rozhlednu. K programu přispěli také sousedé
z Waldsassenu, jejichž žesťový soubor nejprve zahrál z ochozu rozhledny
slavnostní fanfáry a potom z podia skladby nejrůznějšího žánru.
Rozhlednu pozdravil i pan Gold, místostarosta Tirschenreuthu, který je naším
partnerským městem. Vrcholem programu pak byla Draceana – představení na
motivy Legendy o sv. Jiří, který přemohl draka. Velkolepé představení předvedl
Circus Sacra z Prahy.
Nečekaný a velmi smutný byl závěr akce – přímo na jevišti zkolaboval herec a
výtvarník Matěj Němeček. Přesto, že mu byla téměř okamžitě poskytnuta
lékařská pomoc, na místě zemřel.
Celou akci zorganizovala paní Blanka Borůvková – rozená Vilímová z Plané. Akci
financovalo město ze svých prostředků, ale dostalo na ni prostřednictvím Euregia
Egrensis příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj. K jeho získání
přispělo svou podporou i partnerské město Tirschenreuth.

Vernisáž výstavy prací Iriny Slámové zahájila v sobotu 12. září ředitelka
tachovského muzea Jana Hutníková. Výstava představila obrazy a plastiky
tachovské akademické malířky, která vedla v plánské ZUŠce výtvarnictví.
11. říjen byl posledním dnem výstavy i letošní sezóny Galerie ve věži.

Zastřílet si z luku, ze vzduchovky, zaskákat si na trampolíně či v nafukovacím
hradu, vyzkoušet si pracovat s keramickou hmotou, to vše mohli návštěvníci Dne
otevřených dveří v sobotu 12. září na letišti Kříženec. Vedle toho, že si děti
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mohly vyzkoušet zájmové aktivity domů dětí a mládeže, čekaly je i dospělé
průvodce ukázky letecké akrobacie a prohlídka sportovních letadel, ultralightů,
motorových rogal či vírníka.

Diamantovou svatbou v kruhu své rodiny si připomněli své 60leté soužití manželé
Pavlína a Zdeněk Babičkovi v sobotu 19. září v obřadní síni plánské radnice.

Patnáct let od založení slavil začátkem října motorkářský klub COBRA MC
Tachov, který má základnu v Plané a ve svých řadách sdružuje motorkáře
z mnoha míst západních Čech. Patnáctileté jubileum oslavili ve svém plánském
areálu, kde uspořádali rockový koncert, ohňostroj, a řadu dalších atrakcí, včetně
rožnění vepře.

Slavnostní večer k 91. výročí vzniku Československé republiky pořádalo město
v úterý 27. října v kině. Na slavnostní večer se dostavilo zhruba dvacet
návštěvníků. Večer zahájil starosta krátkým projevem, poté následovalo
promítnutí dokumentu o T.G.Masarykovi a hudební vystoupení Ledecké dudácké
muziky. Větší počet návštěvníků se shromáždil na prostranství před kinem, kde
program zakončil ohňostroj.

Plánské kino oslavilo 26. prosince padesát let. Součástí oslav se ale staly i akce,
které se konaly již v říjnu. Jednou z nich byl také Dětský filmový a televizní
festival, který proběhl v týdnu od 12. do 16. října. V průběhu festivalu přijela
také filmová delegace. V úterý 13. října sourozenci Valentovi známí z dětských
filmů a seriálu Ulice, ve středu režisér M. Šmidmajer a herec J. Mádl. Poslední
listopadové dny prožil na Plánsku herec R. Jelínek s manželkou M. Růžičkovou.
V neděli si zajezdili na koních na farmě v Kříženci a v pondělí večer besedovali
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v plánském kině, kde se promítal k padesátému výročí film Král Šumavy, kterým
se tehdy nejmodernější kino na Tachovsku otvíralo.
Kromě diváků se v pátek 4. prosince sešli večer v kině komparsisté, kteří si před
třiceti lety zahráli ve filmu Drsná Planina.

V pondělí 21. prosince se starosta K. Vrzala vydal do rakouského Lince pro
Betlémské světlo. Odtud se světlem zamířil do Nussdorfu, kde žije bývalá
plánské občanka, která v minulých letech vozila Betlémské světlo do Plané.
Do kostela sv. Petra a Pavla dorazilo světlo v úterý odpoledne. Večer a druhý den
si je mohli již zájemci odebírat.

I letos pozval starosta všechny občany na společné oslavy příchodu Nového roku.
Zhruba od půl dvanácté hrála na náměstí hudba, k dispozici občanům byl zdarma
sekt, svařené víno a grog. Vrcholem oslavy byl jako vždy s napětím očekávaný
městský ohňostroj.

Sport
Volby nového výkonného výboru, to byl jeden z důležitých bodů valné hromady
Fotbalového klubu BKV Planá. Pozvání přijal také plánský starosta, který mimo
jiné informoval o možnostech města pomoci klubu a upozornil, že finanční
požadavek fotbalistů pravděpodobně nebude splněn v plné míře. Na jeho slova
navázal také předseda Okresního fotbalového svazu Tachov Václav Přibyl.
V diskusi padala kritická slova na vedení klubu, ale hlavně na přístup hráčů a
zejména mládeže. Nejdůležitější bod programu, volba výkonného výboru, přišla
v závěru rokování. Ze sedmi kandidátů byl zvolen pětičlenný výbor. Důvěru 43
účastníků valné hromady získali o posledním únorovém víkendu Karel Rozhoň,
Roman Sovka, Pavel Miklas, Roman Havlíček a Petr Slivoně. Z nich vzešel také
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předseda. Klub v dalším období povede dosavadní sekretář Karel Rozhoň, který
tak nahradil Ladislava Červeňáka.

Koncem února se v hale Baníku Stříbro uskutečnil amatérský turnaj ve squashi.
Na prvním klání v letošním roce se sešlo dvanáct hráčů ze Stříbra, z Plané a
z Plzně. Z celkového vítězství se radoval M. Soukup z Plzně, když ve finále porazil
dalšího Plzeňana P. Trhlíka. Na třetím místě skončil Aleš Tolar z Plané.

Dne 6. března zaskočila plánské příznivce sportu smutná zpráva. Zemřel Vladimír
Bervida, zakládající člen stolního tenisu v Plané. V červenci by oslavil 70 let.
Sportovní dráhu zasvětil zejména stolnímu tenisu, když působil v OSP Tachov,
v SOU Tachov – Světce, v ST MKS Planá a TTC Planá. Dále byl členem
fotbalového oddílu FK BKV Planá a vynikajícím hokejistou. V roli prezidenta vedl
TTC Planá a doslova do poslední chvíle hrál aktivně soutěže okresu. Smrt jej
zastihla přímo za zeleným stolem při mistrovském utkání.

Národní pohár v kick boxu se uskutečnil v sobotu 28. března v Zubří. SKP Planá,
oddíl kick boxu, slavil úspěch zásluhou Ladislava Hudlera mladšího. Plánský
bojovník si v kategorii juniorů do 69 kg vybojoval v silné konkurenci třetí místo a
k dřívějšímu titulu vicemistra republiky a druhému místu v Feiters cupu si tak
připsal další úspěch.

V březnu se v Koutech nad Desnou v Jeseníkách konalo Mistrovství České
republiky mládeže v šachu. Zúčastnila se ho čtveřice mladých šachistek z ŠK
DDM. Všechny hrály v nejmladší kategorii dívek, tedy D 10. Blanka Brunová
skončila čtvrtá a Kristýna Zítková pátá. Lenka Šulcová a Kačka Peteříková se
o lepší umístění bohužel připravily hrubými chybami.
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Ve středu 8. dubna byla od radnice odstartována 9. etapa turistického etapového
pochodu „Z jižních Čech až na konec světa“ pořádaného Klubem českých turistů
pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje.
Pochod je pořádán při příležitosti českého předsednictví v EU a je připomínkou
historické události – putování mírového poselstva českého krále Jiřího z
Poděbrad vedeného panem Lvem z Rožmitálu. Cílem pochodu bylo sídlo Evropské
unie v Bruselu.
Účastníky pochodu z Plané do Kynžvartu přivedl před radnici předseda Klubu
českých turistů pan Jan Havelka. Zde byli přivítáni starostou, který jim předal
pověřovací glejt. Část etapy absolvovali s turisty žáci obou plánských základních
škol s učiteli a panem starostou.

Začátkem dubna se patnáct šachistů z ŠK DDM zúčastnilo Otevřeného krajského
přeboru Karlovarského kraje. Hrálo se ve dvou turnajích, mladší HD 10, HD 12 a
starší HD 14 a HD 16. Protože je v Karlovarském kraji málo šachistek, jsou dívky
vyhodnocovány s chlapci. Umístění podle kategorií – HD 10: 1. Brunová, 5. Kopl, 6.
Slavík, 7. Šesták, 9. Chmiel, 10. Budínský. HD 12: 2. Zítková, 4. Kubát, 8. Al
Saleh, 9. Petříková, 11. Fára, 12. Šulcová, 13. Sýkora, 14. Nádaský. V kategorii
HD 14 obsadil Martin Bruna výborné páté místo.

V sobotu 25. dubna se uskutečnil 37. ročník turistického pochodu „Plánská
padesátka“. Počasí přálo jak organizátorům, tak hlavně pochodujícím. Na startu
se objevilo přes 1 580 startujících. Jednalo se o nejvyšší účast za poslední tři
roky. Nejkratší trasu 5 km si zvolilo celkem 446 pochodníků, pokročilejších
turistů, kteří si zvolili trasu dlouhou 16 km, bylo 731. Poměrně dost účastníků –
185 – si zvolilo trasu dlouhou 25 km, trasu 35 km zvolilo 17 pochodujících a po
trase nejdelší vyrazilo celkem 11 odvážlivců. Cyklisté měli na výběr dvě trasy – té
o délce 35 km se zúčastnilo 91 cyklistů a té delší – 50 km – 98 cyklistů.
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Začátkem května se v Městě Touškově uskutečnil Krajský přebor žáků v šachu.
Planá se ziskem čtyř medailí zařadila na třetí místo v celkovém hodnocení.
V kategorii D 10 zcela suverénně dominovala Blanka Brunová. Obrovským
překvapením bylo vystoupení Matěje Slavíka, který v kategorii H 10 obsadil
skvělé třetí místo. V kategorii D 12 Kristýna Zítková se musela spokojit s druhým
místem. Lenka Šulcová předvedla skvělý výkon, a její třetí místo korunovalo
plánskou medailovou sbírku. Ani další hráči nezklamali, především Martin Kubát,
Bruna, Miklas a Mohy Al Saleh.

Plánští mladí hasiči zvítězili v jarním kole požární soutěže „Plamen“, které se
konalo ve druhé polovině května ve Starém Sedlišti. Soutěž je rozdělena do dvou
částí – podzimní a jarní. V jarních měsících se plní takové disciplíny jako požární
útok, štafeta a požární útok s překážkami. Za Planou se zúčastnilo deset dětí –
Karel Lenhäupl, Dominik Kapitán, Petr Ansl, Ondřej a Roman Miklasovi, Filip Bodiš,
Lenka Kozáková, Alois Krátký, Tomáš Němeček a Josef Havlan.
Svým šestým turnajem skončil začátkem června v Hradci u Stoda Krajský přebor
mládeže v Rapid šachu. V kategorii D 10 vyhrála B. Brunová, L. Šulcová byla
čtvrtá a šesté místo obsadila Petříková.

K. Zítková si zkusila zahrát starší

kategorii D 12 a přesvědčivě vyhrála. V chlapeckých kategoriích H 8 byl Slavík
třetí, T. Kubát sedmý, v H 10 Al Saleh pátý,k v H 12 Bruna pátý a M. Kubát šestý.
V celkovém pořadí získala Brunová v D 10 zlatou a Slavík v H 8 bronzovou medaili.

Poslední červnový víkend se do Plané sjeli mladí šachisté z Plzně, K. Varů,
Tachova, Sulislavi a Heřmanovy Huti, aby zde bojovali o poháry v kategoriích HD
10 a HD 12. Celkovým vítězem se stal V. Truksa z Tachova, před Al Salehem.
Následovala plánská pětice Kovařík, Bruna, Kubát, Zítková a Brunová.
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Začátkem července se ve španělském Madridu konalo Mistrovství světa v kick
boxu amatérů. Ze šampionátu si Ladislav Hudler starší přivezl stříbrnou a v leit
contactu bronzovou medaili. Jeho šestnáctiletý syn si na šampionátu odbyl
premiéru mezi muži a ve váze 58 64 kg vybojoval páté místo. Mistrovství se
zúčastnilo 1 500 závodníků.

Předposlední srpnovou neděli (23.8.) se jezdci z ranče Kříženec podíleli na
přepravě poštovní zásilky v jízdě známé jako Evropský Pony Expres. Majitel
ranče Jan Drábek a mistryně republiky juniorů ve westernovém ježdění Andrea
Kohoutková jeli na koních plemene American Paint Horse etapu z Českých
Budějovic do Ševětína. Štafetu dlouhou přibližně třicet kilometrů zvládli v čase
jeden a půl hodiny.

Den otevřených dveří proběhl v sobotu 12. září na letišti Kříženec. Součástí
programu byla i ukázka a nabídka volnočasových aktivit, které nabízely domy dětí
a mládeže v Tachově, Plané a Stříbře. V programu se dále představili Dětský
domov Planá, policisté, hasiči, motocykloví kaskadéři i letečtí modeláři. Děti si
mohly všechny představované aktivity vyzkoušet. Nejvíce ale zaujalo vystoupení
letošního mistra Německa K. Lenharta, jehož leteckou akrobacii kopíroval
s přesnou kopií originálu A. Winter. Jeho model měřil úctyhodných 3,1 metru.

Tradičním soutěžním ohlédnutím za sezónou uzavřeli v sobotu 10. října tachovští
potápěči v pavlovickém lomu letošní rok. Pozvali si přátele z různých koutů
západních Čech i z Německa. Soutěžní odpoledne přineslo také jednu premiéru.
Poprvé si vyzkoušeli nový sport „Woodkopf“, tedy souboj, kdy stojí dva hráči
proti sobě s prknem na hlavě a úkolem je shodit prkno toho druhého. I když se
ze začátku nikomu moc nechtělo, ponořili se někteří potápěči i do jezera v lomu.
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Ve čtvrtek 22. října se konal tradiční Večerní běh Planou. I přes nepřízeň počasí
se na startu sešlo 195 sportovců z Plané, Tachova, Plzně, Bezdružic, Boru,
Stříbra, Stráže, Chodové Plané, Halže, Mariánských Lázní a Karlových Varů. A
jak se plánští umístili v jednotlivých kategoriích?
Předškoláci I.: 2. V. Nádaský z MŠ Havlíčkova, 3. T. Štrunc Planá
Předškoláci II: 1. M. Kapolka – MŠ Havlíčkova, 3. J. Roučka – MŠ Smetanova
Nejmladší žákyně I.: 2. N. Havlíčková – ZŠ náměstí, 3. Š. Rabová – ZŠ náměstí
Nejmladší žáci II.: 2. P. Pelc – ZŠ náměstí, 3. L. Dezort – ZŠ Valy
Mladší žákyně: 3. Š. Sádlíková – ZŠ náměstí
Mladší žáci: 1. L. Tonka, 2. P. Vladař, 3. D. Šatra – všichni ZŠ náměstí
Starší žákyně: 2. K. Krocová – ZŠ Valy
Starší žáci: 2. M. Ovčaček – ZŠ Valy
Muži: 1. P. Meller, 3. P. Deus – SOU Planá

Ve dnech 13. 15. listopadu se uskutečnil ve Stráži pod Ralskem Přebor Čech
v šachu. Naše město zastupovala žákyně 4. třídy Blanka Brunová. Ve své kategorii
D 10 dosáhla obrovského úspěchu – přivezla si 1. místo. Z celkového počtu,
včetně chlapců, byla na čtvrté příčce.

Vánočního poháru v kickboxu, který se konal v Mostu, se zúčastnili také borci
Sportovního klubu policie Planá a vybojovali v ringu medaile. Mariánskolázeňský
T. Tarant reprezentující SKP Planá získal v Mostu první místo a plánský Ladislav
Hudler vybojoval místo třetí.

Bezpečnost
Téměř 1,5 promile nadýchal v úterý na Tři krále dvaašedesátiletý řidič, kterého
v Plané zastavila policejní hlídka kvůli běžné kontrole. Řidičovo chování vzbudilo
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podezření z požití alkoholu před jízdou, což následná dechová zkouška potvrdila.
Muži byl na místě zabaven řidičský průkaz.

Ve středu 4. února našla žena z Plané v zahradní chatce oběšeného svého druha.
Jednalo se o devětačtyřicetiletého muže z Karlových Varů. Při předběžném
ohledání mrtvého nebylo shledáno žádné cizí zavinění. Nebyl ale nalezen ani žádný
dopis na rozloučenou.

V době od prosince loňského roku do 3. února vykradl neznámý pachatel
rekonstruovaný objekt ve Slepé ulici. Odcizil zde stavební materiál určený
k zateplení objektu. Stavební firmě tak vznikla škoda v hodnotě více než 22 tisíc
korun.

O tom, že by se vyplatilo alespoň občas zkontrolovat dočasně neobydlený dům, se
přesvědčila majitelka řadového domu, který zůstal od loňského června po pádu
střechy neobydlený. Neznámý pachatel v době od ledna do 5. února z domu
odcizil měděné rozvody ústředního topení v hodnotě asi 70 tisíc korun.

Pořádně se napakoval další únorový zlodějíček, který vnikl balkónovými dveřmi
do rodinného domu. Zde se dostal až do ložnice, kde odcizil troje pánské
náramkové hodinky a koženou peněženku. Majiteli zůstaly oči pro pláč a škoda ve
výši 300 tisíc korun.

V polovině února se sešli zastupitelé města ve služebně plánské městské policie,
aby zjistili, jak pracuje kamerový systém. Podle městské policie působí kamerový
systém pozitivně i z preventivního hlediska. Jedna z kamer byla instalována
na náměstí kvůli častému nepořádku kolem kontejnerů. Záznam z kamery pomohl
odhalit a postihnout pokutami několik hříšníků, kteří tam nepořádek dělali. Díky
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kamerám se podařilo už zjistit pachatele, který vykradl hospodu, natočit bitku
mladíků, či řidiče, který srazil chodkyni a ujel.

Jeden lidský život si vyžádala dopravní nehoda, která se stala v pátek 27. února
za Planou u kravína směrem na Brod. Čelně se zde střetly dva osobní vozy Ford
Focus a starší model VW Passat. V každém vozu cestovali jen řidiči. Muž z Fordu
utrpěl lehká zranění, se kterými byl převezen do mariánskolázeňské nemocnice.
Muže z Passatu se záchranářům nepodařilo oživit.

Mnozí občané tachovského regionu se obracejí na představitele měst a obcí, aby
něco udělali s nárůstem počtu heren a výherních automatů. Starosta Karel Vrzala
k tomuto uvedl, že zatím nemají žádné možnosti, jak tento nárůst zastavit.
Žádosti o vybudování herny neschvaluje město, ale stavební úřad. A ten, pokud
žadatel splňuje všechny podmínky, musí žádosti vyhovět. V Plané jsou herny navíc
v objektech, které nepatří do majetku města.

V pátek 6. března v odpoledních hodinách vstoupily tři osoby do plánské prodejny
Zlatnictví s tím, že mají zájem o koupi zboží. Při rozhovoru s prodavačem
odlákaly jeho pozornost a nestřeženém okamžiku odcizily plato se zlatými
prsteny. Způsobená škoda byla odhadnuta na 300 tisíc korun.

Jiným žlutým kovem rozhodně menší hodnoty byl zlákán čtyřiadvacetiletý
poberta, který v první polovině března vnikl do areálu firmy vyrábějící
kancelářské potřeby. Odtamtud odcizil celkem šest set kilogramů mosazi.
Způsobená škoda byla odhadnuta na více než osmdesát čtyři tisíc korun.

Plánští policisté zastavili ve čtvrtek 12. března v půl jedenácté večer v Chodové
Plané dvacetiletého řidiče, kterému po kontrole dokladů provedli test
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na návykové látky. Byla prokázána přítomnost amfetaminu a tak mu byla zakázána
další jízda a přišel o řidičský průkaz.

V sobotu 4. dubna zasahovali u osady Svahy profesionální hasiči ze Stříbra,
Tachova a dobrovolní hasiči z Černošína a Plané. Hořela zde tráva na ploše sto
krát čtyřicet metrů. Požár byl nahlášen v půl páté odpoledne a byl největší toho
dne na Tachovsku.

V lednu na pěší zóně přepadli dva mladíci paní K. Laurenčíkovou z nedalekého
domova pro seniory. Ukradli jí kolem 600 korun, rozšlapali mobil a roztrhali
osobní dokumenty. 13. dubna o Velikonočním pondělí ji na lavičce zahlédl jeden
z mladistvých útočníků a opětovně jí vyhrožoval. Policie po ukončení vyšetřování
obou mladistvých pachatelů věc postoupila okresnímu státnímu zastupitelství.

S lehkými zraněními vyvázli čtyři lidé z nehody, která se stala v úterý 28. dubna
na křižovatce nedaleko Křížence. Řidička Volkswagenu, jedoucí od Plané, chtěla
odbočit na Kříženec, přitom však nedala přednost protijedoucímu Fordu. Vozy se
čelně střetly, přičemž Volkswagen zůstal po nárazu na boku. Na místo dorazily
dva vozy záchranné služby a plánští hasiči. Dvě lehce zraněné děti a dva dospělí
byli převezeni do mariánskolázeňské nemocnice.

Stavební společnost SKANSKA, která na vlakovém nádraží stavěla podchod pro
pěší, musela zaslepit kanalizaci. Pak ale 28. dubna večer přišel přívalový déšť,
kanalizace přetekla a zatopila kotelnu plánské firmy zabývající se výrobou částí a
součástí hudebních nástrojů. Dešťová voda dosahovala výšky čtyř metrů a kotle
zničila. Situace se opakovala 11. května, kdy voda dosáhla třímetrové výšky.
V obou případech zasahovali plánští a tachovští hasiči a po několika hodinách vždy
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vodu vyčerpali. Škody za bezmála 300 tisíc korun stavební společnost SKANSKA
uhradila.

Kuriózní krádež se stala v sobotu 25. července v nočních hodinách.
Jedenapadesátiletý muž z Plané přišel o 5 tisíc korun, když částku vybíral
z bankomatu na náměstí. V době, kdy se zabýval ukládáním platební karty do
peněženky, přistoupil k němu neznámý muž, odcizil vyjíždějící peníze z přihrádky
bankomatu a utekl.

K brutální vraždě došlo v úterý 28. července v prostorách za kostelem
Nanebevzetí Panny Marie. Mezi dvěma bezdomovci došlo ke sporu a mladší
čtyřicetiletý muž fyzicky napadl staršího, asi pětačtyřicetiletého. Pak na něj
házel kameny o různé velikosti a hmotnosti až několik desítek kilogramů.
Napadený podlehl rozsáhlým zraněním hlavy a hrudníku. Pachatel byl dopaden po
několika hodinách intenzivního pátrání.

Při příležitosti oslav stého výročí postavení plánské rozhledny probíhalo v sobotu
15. srpna na Bohušově vrchu divadelní představení. Po jeho skončení zkolaboval
představitel hlavního hrdiny – sv. Jiřího – Matěj Němeček. Přes obrovské úsilí
zdravotníků se život mladého talentovaného herce a výtvarníka (jeho Bazilišek
zdobí zahrádku u kostelíka sv. Petra a Pavla) nepodařilo zachránit.

A kostel, respektive fara, hraje klíčovou roli i v další události. Ve čtvrtek 3. září
v 5.49 hodin byl ohlášen požár fary u kostela. Oheň se začal šířit z druhého
podlaží budovy, které bylo zařízené jako obytné, a dále požár postupoval
na střechu. S ohněm bojovalo pět jednotek hasičů, a to profesionální jednotky
z Tachova, Mariánských Lázní a dobrovolní hasiči z Plané, Chodové Plané a
Černošína. Plameny bylo vidět až v několik kilometrů vzdáleném Nahém Újezdci.
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Při požáru naštěstí nebyl nikdo zraněn, ale oheň zničil druhé, obytné patro
budovy a celou střechu. Škoda byla předběžně vyčíslena na osm milionů korun.

Dvě osobní auta se střetla v úterý 18. září v Plané. Dvaadvacetiletý řidič Renaultu
narazil při odbočování vlevo do Škody Octavia, kterou byl právě předjížděn.
Nikdo nebyl zraněn, požití alkoholu policisté vyloučili a celkovou škodu odhadli
na 230 tisíc korun.

Alkohol byl jednou z příčin dopravní nehody, která se stala v neděli 4. října
odpoledne mezi Výškovem a Planou. Řidič Peugeotu jel z Výškova na Planou,
nepřizpůsobil rychlost vozidla, dostal ho do smyku, sjel do příkopu, narazil
do stromu a byl odhozen na levý bok. Při nehodě byli zraněni dva cestující
z automobilu, kteří byli převezeni do nemocnice. U řidiče policisté naměřili 2,5
promile alkoholu. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.
Škoda byla vyčíslena na 21 tisíc korun.

Ve středu 25. listopadu vylezl neznámý pachatel na střechu rodinného domu
v Karlíně. Po vypáčení okna v prvním patře vnikl dovnitř. Z domu si odnesl
notebook v hodnotě 9 tisíc korun.

Další zlodějíček, který se rozhodl vylepšit svoji finanční situaci před Vánocemi,
vnikl otevřeným okénkem v přízemí do rodinného domu. Zde odcizil 5 200 korun,
které byly volně položeny na chladničce v kuchyni. Tachovským kriminalistům se
ještě v prosinci podařilo jednadvacetiletého mladíka z Tachovska vypátrat.

Obchod, služby
Od 1. ledna se změnily ceny za odpad i ceny vodného a stočného. Za 60 litrovou
popelnici zaplatí za vývoz, který se uskuteční jednou týdně

1 800 korun, za
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čtrnáctidenní rovnou tisícovku. Kombinovaný vývoz za 1 400 korun.
o objemu 110 litrů zaplatí 3 100, respektive 1 800 korun.

Za popelnici

Za větší popelnici,

o objemu 240 litrů zaplatí lidé za vývoz 5 000 Kč v případě týdenního vývozu, a
za dvoutýdenní zaplatí 2 900 Kč. Největší částku zaplatí majitelé kontejneru
o objemu 1100 litrů. Za vývoz jednou týdně zaplatí bezmála 21 tisíc, za vývoz
jednou za dva týdny bezmála 12 tisíc. Pět set korun zaplatí ti, kteří mají
šedesátilitrovou popelnici v rekreační zástavbě pouze v sezóně (duben –říjen), a
to při četnosti vyprazdňování sběrné nádoby jednou za 14 dní. Jednorázový pytel
s potiskem, „odpad města Planá“ je k dostání na MěÚ Planá za třicet korun.

Vodné doposud činilo 24,50 Kč. Od Nového roku cena narostla o 7,7 %, tedy
na výši 26,44 Kč za m3. U stočného činí nárůst více než 15 %. Dříve stálo stočné
15,85, teď bez haléře osmnáct korun. Zdraží i likvidace kalů. Dříve stála více než
devět korun, teď více než dvanáct korun. Nárůst činí bezmála 33 %. Podnikatelé
platí i za vodu srážkovou, protože jde do kanalizace a tou do čističky. Dříve
zaplatili 15,58 Kč, teď korun osmnáct. Ceny jsou za kubík a bez DPH; to činí
devět procent.

Zpevňovací a odtučňovací kurzy pro ženy pořádalo od pondělí 2. února
v městském kulturním středisku v Plané Sportovní centrum F. Forte Tachov. Ženy
mohly cvičit na běžícím či chodícím pásu a steperu. Cvičení probíhalo pod
dohledem trenéra Josefa Bělčického vždy od pondělí do čtvrtka.

Začátkem února došlo na bourání několik desítek let starých skladů na nádraží.
V minulosti je využívala místní stavební firma. Bourání proběhlo v rámci
optimalizace trati.
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Ve čtvrtek 19. března začala další etapa optimalizace trati Plzeň Cheb. Mezi
Planou a Pavlovicemi se práce na trati a přilehlém okolí rozeběhly naplno.
Součástí úprav je i rekonstrukce stanic. Nová bude v Plané a Brodu. Pavlovice
počkají na příští rok.

O deset dní později už nebyla na plánském nádraží polovina kolejiště, blíže
ke staniční budově. Zmizí i stávající třetí kolej. Na jejím místě vyroste nové
zastřešené nástupiště, které bude spojeno se staniční budovou podchodem.

V březnu, ale hlavně v dubnu se rozezvučely tamtamy šířící zprávy, že se
ve Wolkerově ulici bude zavírat prodejna Jednoty. Zároveň s tím nabývala
na přesvědčivosti informace, že místo prodejny zde bude další tak „potřebná“
diskotéka nebo herna. Nakonec se vše vysvětlilo. Prodejna půjde do pronájmu
s podmínkou, že i nadále bude sloužit jako obchod s potravinami. Proti uzavření
prodejny byla napsána i petice, kterou podepsalo několik stovek lidí, hlavně
ze sídliště Fučíkova a okolí.

Jako každý rok, tak i ten letošní, podpořila firma Ekodepon svými mobilními
kontejnery jarní úklid. Mobilní sběr objemného a nebezpečného odpadu připadl
na poslední dubnový víkend. V pátek v odpoledních hodinách ve Svahách, Vížce,
Zlivu, Boudách, Řešanovu, Dolním a Vysokém Sedlišti, Otíně, Křínově a Kříženci.
V neděli 26. dubna potom na třech místech v Pavlovicích a na čtyřech
stanovištích v Plané.

Část veřejnosti nebyla nadšena úmyslem plánské radnice prodat prostory
v objektu na autobusovém nádraží. Šlo o objekt, ve kterém byla odpočívárna
řidičů autobusů, trafika a pohostinství Na čekárně. O objekt měl zájem cukrář,
který by zde provozoval svoji činnost. To se ale nelíbilo štamgastům a
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návštěvníkům, kteří sem kromě na pivo chodili i na sobotní zpívané za doprovodu
kytary.

Od května do září trvala uzávěrka vjezdu na Karlín od Nádražní ulice. Probíhala
rekonstrukce více než sto let starého železničního mostu. Veškerý spáry musely
být vystříkány a vyplněny, kameny očištěny a zkontrolovány. Na trati v okolí
Karlína a Nádražní ulice se v té době stavěly i protihlukové bariéry.

V pondělí 25.5. nešel v obcích Svahy, Vížka, Zliv a Josefova Huť elektrický
proud, protože se prováděla oprava vedení vysokého napětí. Stejné důvody vedly
ve čtvrtek 4. června k přerušení dodávky elektrické energie do obce Vysoké
Sedliště.

V průběhu dubna tohoto roku Lesní správa Přimda dokončila generální opravu
povrchu části lesní cesty mezi Planou (od čističky odpadních vod) a Brodem nad
Tichou na pozemcích, které spravují Lesy České republiky, s.p. Bohužel se mezi
našimi spoluobčany nachází nemálo těch, kteří ničí cestu a půdní kryt v přilehlém
lese pojížděním na motocyklech a čtyřkolkách.
I úsek cesty dokončený v dubnu byl již na počátku května poškozen tím, jak si
zde nezodpovědní jezdci zkoušeli brzdy a akceleraci svých strojů. Protože je
velmi neúčinné a někdy i zdraví či životu nebezpečné tyto dobrodruhy vykazovat
z lesa, musela lesní správa přistoupit k vybudování závor, které zamezí takovému
ničení cesty.

V červnu byly práce na vlakovém nástupišti v plném proudu. Tři sta metrů dlouhé
nástupiště s podchodem bude sloužit cestujícím z rychlíků od Chebu a Plzně.
Přestup bude odtud umožněn i cestujícím do Tachova.
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V červenci byl v Bezdružické ulici naproti starému vjezdu do nemocnice nově
otevřen seconhand U Elišky.

Prodejna potravin ve Wolkerově ulici byla na krátký čas uzavřena, ale jen proto,
že se měnil její provozovatel. V pondělí 27. července v 7 hodin ráno byla opět
otevřena. Nový provozovatel pan F. Florián vyslyšel přání občanů a prodejnu
převzal nejdříve do nájmu, aby ji od 1. prosince provozoval jako její výhradní
majitel. Zároveň dnem 31. července ukončil svou činnost v obchodním domě na
náměstí.

Od 3. srpna se posunula výluka na trati Plzeň – Cheb. Byl nově zprovozněn úsek
mezi Stříbrem a Planou, který vyšel České dráhy na více než 12 miliard korun.
Cestující už v Plané nemusí z vlaků seskakovat, ale vystupují na vyvýšený perón.
Nově začala výluka v úseku Planá – Kynžvart a trvala do začátku prosince. Práce
na 18 kilometrů dlouhém úseku si vyžádaly investice v rozsahu 1,4 miliardy korun.
Na příští rok je v rámci přípravy investic Českými dráhami plánováno vypracování
projektové dokumentace se zaměřením na rekonstrukci střechy, dokončení
fasády a interiérů sloužících cestující veřejnosti. Náklady této rekonstrukce
mohou dosáhnout až do výše osmnácti milionů korun.

Pro malou úrodu ovoce vyhlásili plánští zahrádkáři pro moštování ovoce pouze
jeden termín a to na sobotu 10. října.

V pátek 16. října a v neděli 18. října proběhl za stejných podmínek a v obcích
ve stejném pořadí jako v dubnu, mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných
složek komunálního odpadu a zpětný odběr elektrozařízení. O rozmístění
kontejnerů na avizovaná stanoviště se postarala firma Ekodepon s.r.o.
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Stavba parkoviště u polikliniky začala začátkem října a protáhla se do konce
roku. Dlouho trvalo, než město získalo objekt a pozemek u polikliniky, který patřil
plynárnám. Potom přišla na řadu jednání s firmou sousedící s poliklinikou o výměně
pozemků. Tak byly získány další prostory pro deset parkovacích míst. Stavbu
parkoviště pozdržel i archeologický průzkum, který bylo potřeba udělat vzhledem
k blízkosti kostela. Stavbou parkoviště tak bylo získáno 44 parkovacích míst,
z toho tři bezbariérová a jedno pro vozidlo Zdravotní záchranné služby.

Až do letošního roku platilo, že za čištění chodníku (především v zimním období)
odpovídá majitel nemovitosti (domu nebo pozemku) přilehlé k chodníku. Těmi jsou
v převážné většině obce. Platí to i v Plané. Pro město údržbu komunikací, tedy i
chodníků, zajišťuje firma Plánské služby, s.r.o.

Dlouhodobá výluka železniční trati mezi Planou a Lázněmi Kynžvart se stala
od úterního večera 15. prosince minulostí. Během 134 dnů trvající výluky bylo
zrekonstruováno 17 770 metrů traťových kolejí a pět kilometrů staničních kolejí.
V rámci přestavby byly vloženy 32 výhybky, opraveno bylo 17 mostů, 18
propustků železničních a jeden silniční.

Před dvaceti roky, koncem roku 1989, začala svoji existenci plánská tiskárna
K PRINT pod vedením pana Víta Kňourka. Bylo jich tehdy sedm zaměstnanců,
stejně jako teď. Dnes ovšem mají mnohem bohatší nabídku a pokrývají poptávku
po celém Česku. Na nejmodernějších tiskárnách tisknou vizitky, pohlednice,
prospekty, plakáty, velké fotografie, noviny, knihy a mnoho dalšího.

A závěrem odpověď na otázku – kde se dá koupit vánoční stromeček a kde kapr?
Vánoční stromky jako každý rok prodávala prodejna Sport – Bumerang na ulici
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Dukelských hrdinů a to již od čtvrtka 3. prosince. Vánoční kapři byli v prodeji na
plánských sádkách od pondělí 21. prosince do středy 23. prosince.

Zajímavosti
Při letošní Tříkrálové sbírce darovali plánští občané do tří kasiček celkem 15.594
Kč. Více než polovina výtěžku sbírky je určena na pomoc v regionu a to
pro azylový dům pro matky s dětmi, pro kontaktní péči o osamělé staré lidi,
pro pomoc rodinám s více dětmi a pro pomoc osobám stiženým živelnými
pohromami. Část výtěžku je určena na humanitární pomoc do zahraničí a na
financování významných charitativních projektů v ČR.

V úterý 6. ledna navštívili Tři králové také ZŠ Na Valech. Cílem této akce byla
sbírka určená pro adoptivního indického chlapce Sunila, kterému již pátým rokem
žáci i dospělí platí školné. V této sbírce se vybralo 1.854 Kč, které byly přidány
k již vybrané částce. Celkem bylo vybráno 3.630 korun.

Firma Popov vyrobila Plánský čaj, který se stal chutným a originálním dárkem
z Plané. Balení čaje zdobí barevná fotografie Kostelní uličky s věží kostela
v pozadí.

Počet nezaměstnaných na Tachovsku dosáhl k 28. únoru 3.655 osob. Ve srovnání
se stejným obdobím minulého roku se počet uchazečů o zaměstnání zvýšil o 1 524
osob. Úřad práce evidoval k 28. únoru 178 volných pracovních míst, což je o 704
pracovních příležitostí méně než ve stejném období loňského roku. Na jedno
volné pracovní místo v současné době připadá 20,5 uchazečů. Pod průměrem
regionu (11,1 % nezaměstnaných) se ocitl Tachov (10,71 %) a Plánsko (10,66 %).
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První čáp přiletěl na komín proti zámku již někdy kolem 9. března. V sobotu
7. března vybudovali pracovníci Záchranné stanice živočichů Plzeň nové hnízdiště
pro čapí rodinku ve Hřbitovní ulici. Obavy, zda čápi přijmou nové hnízdo, byly
zbytečné. V pátek 3. dubna se na hnízdě objevil první čáp a začal s úpravou
připraveného základu hnízda. V úterý po Velikonocích přiletěla na hnízdo i paní
čápice. Asi se jí nové úpravy nezamlouvaly, protože celý den zobák nezavřela.
Nebo že by to byly námluvy?

Asi 150 dětí a dospělých se sešlo v sobotu 11. dubna na dvoře ZŠ na náměstí, aby
slavnostně zahájili provoz nového sportoviště. Úvodní slovo patřilo starostovi
K. Vrzalovi a řediteli ZŠ J. Kolesovi. Se svým programem vystoupila děvčata
z kroužku aerobiku, tenisté, starší děvčata, žáci s ukázkou aikida a volejbalisté.
Pak si první odvážlivci na lezecké stěně vyzkoušeli své síly. Velký ohlas u všech
přítomných vzbudila lanovka vedoucí z prvního patra, kterou připravili dobrovolní
hasiči. Bezpečnost u stěny zajišťovali kladrubští a stříbrští horolezci. Město
Planá investovalo do rekonstrukce dvora školy více než tři miliony korun.

V úterý 14. dubna ráno se pustili rybáři z Plánského rybářství do výlovu plůdku
kapra v Týneckém rybníku u cesty do Vysokého Sedliště.

Žáci i učitelé plánského SOU sbírali pro plzeňskou ZOO neplatné padesátníky.
Podařilo se jim shromáždit 3.210 mincí, což je 1.605 Kč. Plzeňská ZOO tyto
neplatné mince vymění v bance a z výtěžku postaví novou voliéru pro kondory.
Tato akce nese název EL KONDOR PADE a je potřeba shromáždit asi 400 tisíc
korun.

Vysokým Sedlištěm prošel nefalšovaný, socialistický prvomájový průvod s hudbou,
alegorickými vozy, vlajkami bývalého Sovětského svazu a za provolávání
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budovatelských hesel. Prvomájový průvod pořádají již pět let a pořádně se
na recesi připravují – i několik týdnů. Akce naláká každým rokem více a více
návštěvníků. Letos Vysoké Sedliště navštívilo asi padesátka lidí. Místní občané si
pro tuto příležitost postavili na návsi gril vyrobený z důlního vozíku. Nechybělo
točené pivo ani guláš.

Skutečnou

oslavu

Prvního

Máje

pořádal

Okresní

výbor

KSČM

Tachov

ve spolupráci s plánskou základní organizací partaje. Pro děti byly připraveny hry,
ukázka zásahu plánského sboru dobrovolných hasičů, nebo ukázka výcviku psů.
V programu vystoupili i plánští aikidisté nebo děti z Dětského domova. Na oslavu
přišla asi stovka návštěvníků. Nechyběl ani předseda OV KSČM Miloslav Šimánek.

Během května se párek čápů ve Hřbitovní ulici usadil a snesl tři vejce, která se
jim podařilo i vysedět. Pracovníci Záchranné stanice z Plzně je již zaregistrovali
a okroužkovali. V minulosti bylo v Plané čapích hnízd více, kromě na komíně
mincovny, taky ještě v areálu nemocnice, na Karlíně a v areálu učňovského
střediska v Nádražní ulici.

Na středu 13. května připadl Český den boje proti rakovině. Studentky oborů
Provozu služeb a Pečovatelské práce prodávaly kytičky ve tvaru měsíčku
lékařského v hodnotě 20 Kč. Plánští občané a zaměstnanci plánských firem i obou
nemocnic nezklamali. Děvčata vybrala celkem částku 6.620 Kč. Tentokrát byla
sbírka určena na léčbu a výzkum karcinomu tlustého střeva.

Kvůli propagaci Koupáku 2009 byl na plánskou pěší lávku nad přivaděčem k dálnici
připevněn třicet metrů dlouhý poutač. Montáž největšího poutače v plánské
historii zajistila umělecká agentura Erion za asistence policie, která musela kvůli
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práci vysokozdvižné plošiny řídit na přivaděči dopravu. Instalace proběhla
začátkem června.

Do lesů v okolí Broumova si v neděli 7. června vyrazila na houby rodina Romana
Míky z Plané Asi za hodinu a půl našli 31 zdravých hub – hřiby kováře, hřiby
borové i křemenáče.

Plánský sbor dobrovolných hasičů je nejstarším sborem v okrese. Jejich historie
sahá až do roku 1871. Pomáhali také při odstraňování následků po třech povodních
v letech 1997, 1998 a 2002. Prvně zasahovali v roce 1998 v Kounově na
Rychnovsku. O velkých povodních v roce 2002 byli tři neděle v Plavech pod
Římovskou přehradou v jižních Čechách. Informace čerpány ze seriálu „Lidé
svatého Floriána“, který vycházel v červnu na stránkách Deníku. Prvními lidmi
seriálu byli dobrovolní hasiči z Plané.

Během srpna čapí mláďata z hnízda na stožáru ve Hřbitovní ulici znatelně
povyrostla a učila se létat. Ne vždy to vyšlo tak, jak mělo. Ve středu 12. srpna
jedno z mláďat nezvládlo dosed na střechu ZŠ na náměstí a zřítilo se do malého
dvorku mezi budovou školy a radnicí. Naštěstí si toho lidé včas všimli a
vysvobodili je. Z malého prostoru by nedokázalo vzlétnout a zahynulo by.

Mariánskolázeňský Dům dětí a mládeže si ve spolupráci se skauty vybral Pavlovice
k táboření pro dvacítku dětí z Mariánských Lázní a okolí. Děti, které zde tráví
část prázdnin, byly táborem nadšené a některé zde byly již opakovaně.

Po několika desetiletích byla koncem srpna u kraje osady Vysoké Sedliště
osazena dopravní značka určující začátek a konec obce. K usazení přispěli místní
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občané, kteří na posledním zasedání plánského zastupitelstva upozornili na tento
nedostatek. Město Planá okamžitě provedlo kroky k vyřešení.

V sobotu 6. září se v Chodové Plané uskutečnil již X. celostátní sraz veteránů 12.
Plánské brigády Pohraniční stráže. Kromě 170 účastníků zde byla řada čestných
hostů, mezi kterými byli M. Nenutil, senátor za ČSSD a starosta Stříbra, I. Levá,
poslankyně Parlamentu ČR za KSČM, L. Macák, starosta města Tachov a bývalý
senátor za ČSSD, J. Plevka, dlouhodobý sponzor setkání pohraničníků, majitel
rodinného pivovaru Chodovar a P. Svoboda, výkonný ředitel nemocnice v Plané,
bývalý pohraničník. Celý průběh setkání byl provázen výstavou na téma Historie
vzniku 12.bPS Planá a její činnost až do zániku Pohraniční stráže.

Ve dnech 12. 20. září proběhly Dny evropského dědictví. V těchto dnech byly
postupně v Plané zpřístupněny kostel sv. Petra a Pavla, kostel Nanebevzetí Panny
Marie, poutní kostel sv. Anny a Galerie ve věži.

Jaký je vlastně správný název našeho města? V různých sdělovacích prostředcích
různý – Planá na Tachovsku, Planá v okrese Tachov, Planá u Mariánských Lázní.
Správný je pouze jeden a to ten nejkratší a nejprostší – Planá. Planá získala svůj
přívlastek u Mariánských Lázní pouze jako upřesnění užívané pošťáky a
železničáři.

V Janovicích nad Úhlavou se v roce 1909 narodil pan Ferus. Měl čtyři sourozence.
V Klatovech se vyučil knihařem. V roce 1937 se oženil, na podzim 1945 se rodina
přestěhovala do Plané. Tady vedl papírnictví a až do roku 1951 pracoval jako
knihař. V roce 1951 byl převelen do Karlových Varů a prováděl inspekce
po papírenských prodejnách. Asi po dvou letech se vrátil do Plané a nastoupil jako
účetní výkupního družstva zemědělských produktů až do odchodu do důchodu
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v roce 1970. S manželkou prožil skoro 70 let. Má dvě děti, 11 vnoučat a
pravnoučat. V pátek 19. prosince mu pan starosta při příležitosti jeho stých
narozenin na radnici poblahopřál, předal dárkový balíček a stříbrný Šlikovský
tolar.

Počasí
Teploty v první polovině ledna se většinou držely kolem –5 °C, ojediněle klesly
o dva stupně níže. Ve druhé polovině měsíce teploty vystoupily až tři stupně nad
nulu. V prvním týdnu slabě sněžilo. Po týdenní přestávce byly ve třetím týdnu
srážky smíšené. Koncem měsíce klesly teploty opět slabě pod nulu.

Únor byl teplotním opakem ledna. V první dekádě se teploty pohybovaly nad nulou
do +5 °C, srážky byly ke konci dekády dešťové. Ve druhé dekádě byly teploty
minusové s maximem kolem –5 °C, časté sněhové přeháňky. Třetí dekáda opět
slabě nad nulou (kolem +2 °C) s občasnými dešťovými přeháňkami.

Březnové teploty jsou již vyloženě jen plusové, s teplotním průměrem kolem
+6 °C. Nejčastěji bylo oblačno. V první polovině měsíce se střídaly srážky
dešťové se sněhovými, ale s převahou dešťových. Ve druhé polovině března
převládají zpočátku srážky sněhové, aby koncem měsíce ale už jenom pršelo.
Noční teploty byly ještě stále minusové.

Duben byl už teplotně vyrovnanější. Příjemné teploty v rozmezí 13 °C až 20 °C,
s prosluněnou oblohou, mírným větrem a minimem srážek. Noční teploty pomalu
stoupaly, aby koncem měsíce se přiblížily k deseti stupňům.

Květen byl opět teplotně rozdělený. První polovina byla chladnější s průměrem
kolem 16 °C a větším počtem srážek. Ve druhé polovině bylo již tepleji, několikrát
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přesáhla teplota 20 °C, konec měsíce byl chladnější s větším počtem srážek.
Průměrná noční teplota kolem +8 °C. Převažoval mírný vítr.

Červen se teplotně moc nepředvedl. Dalo by se říci, že byl dost chladný,
s teplotami zřídka dosahujícími dvaceti stupňů, většinou jen 17 °C. Občasné
přeháňky byly ve druhé polovině měsíce nahrazeny častými dešti. Většinou bylo
oblačno až zataženo s mírným větrem. Ve třetí dekádě se noční teploty
pohybovaly kolem 15 °C.

V červenci se konečně objevily letní teploty, ale občas byly vystřídány poklesy
pod 20 °C. Stálejší příjemná teplota byla až ve druhé polovině měsíce, kdy
dosahovala průměrně 25 °C. Většinou bylo oblačno, foukal mírný vítr. První
polovina července vyloženě propršela, ve druhé polovině byly již srážky minimální.
Noční teploty dosahovaly příjemných hodnot.

Srpen teplotně překonal červenec. Teploty často dosahovaly 26 °C, mírný vítr,
polojasnou oblohu prozařovalo sluníčko. Srážky byly přiměřené a noční teploty
příjemné. Prostě ideální čas na letní dovolenou.

Teploty v září se pohybovaly nahoru a dolů jako na houpačce, od teplot kolem 16
°C až k teplotám kolem 24 °C. Většinou bylo oblačno, přeháňky hlavně v druhé
dekádě. Většinou vál mírný vítr, noční teploty vystupovaly lehce nad 10 °C.
Na konci měsíce nastupovalo pomalé ochlazování.

Pomalé ochlazování pokračovalo i začátkem října. Ke značnému poklesu teplot
došlo ve druhé dekádě – průměrná teplota dosahovala ke 4 °C. Třetí dekáda byla
již zase teplejší s průměrnými teplotami kolem 10 °C. Počáteční dešťové
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přeháňky přecházely kolem poloviny října v přeháňky smíšené, noční teploty byly
již často minusové. Většinou bylo oblačno až zataženo, vál mírný vítr.

Listopad se začal zase pomalinku zahřívat, hlavně ve své druhé polovině. Denní
teploty se pohybovaly těsně kolem deseti stupňů, noční byly opět nad nulou.
Převažoval mírný vítr, bylo oblačno až zataženo, dešťové přeháňky přicházely
hlavně ve druhé dekádě.

Prosinec můžeme opět teplotně i srážkově rozdělit na dekády. V první dekádě se
teploty pohybovaly nad nulou do 5 °C, bylo zataženo, pršelo, v noci klesala teplota
k nule. Ve druhé dekádě přišlo ochlazení až na –7 °C, sněžilo, vál mírný vítr. Noční
mrazy klesaly i pod –10 °C. Třetí dekáda byla opět teplejší. Teploty vystupovaly
od 0 °C až k 5 °C, srážky byly dešťové nebo sněhové, bylo převážně zataženo, vál
mírný vítr. Noční teploty byly vyrovnané – většinou od + 2 °C do –2 °C. Sněhu bylo
poskrovnu a to i na horách.

Zápis přepsala na počítači p. Ing. Helena Ťupová, vedoucí finančního odboru
Městského úřadu v Plané.
Zápis má 48 stran – strana 1 až strana 48.
Zápis projednala a schválila Rada města Plané dne 4.9.2013 usnesením číslo
313/5.
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