2003
Počasí, příroda, péče o zeleň a ţivotní prostředí
Počátek roku 2003 jakoby chtěl naznačit, ţe vodní ţivel, s kterým jsme zápasili v
předchozím roce, se nebude ani letos chovat shovívavě a mírumilovně. Ještě 3. ledna po
mohutném zimním dešti při tání sněhu v Doupovských horách a v okolí Touţimi stoupla
hladina řeky Střely do výše 2,5 m. Po několika dnech se ale vrátila k normálnímu stavu.
Únor bílý – pole sílí: 7. února 2003 napadl sníh a vydrţel leţet v Plasích aţ do 24.
února, dokonce na polích okolních kopců, na Velké louce a tam, kam nedosvítilo slunce
během dne, aţ do konce měsíce. Zase jednou po dlouhých letech jsme měli sníh i v únoru. Ba
dokonce ještě 7. března ráno jsme se probudili do bíla. To, ţe by napadl sníh i v březnu, se
nestalo moţná více jak deset let. Aprílové počasí se představilo jakýmsi náznakem zimy; od
5. do 9. dubna proudil do našich krajů studený arktický vzduch s častými sněhovými
přeháňkami, během dne a noci bylo několikrát bílo. Ranní teploty se pohybovaly pod nulou.
Dokonce 9. dubna bylo ráno –9 °C. Ale jiţ 17. dubna jsme mohli vidět nad Plasy krouţit
čápa. Nepochybné to znamení, ţe jaro je nenávratně tady.
Léto tohoto roku bylo nejteplejší za posledních 250 let. Velká tepla, provázená
suchem, začala uţ koncem května. Do 10. srpna bylo 20 dnů, kdy teplota překročila 30 °C.
Tropická vedra se udrţela aţ do konce srpna. Nejvyšší teploty jsme naměřili ve stínu před
poutí 13. srpna, kdy teploměr ukazoval 37 °C. Od května jsme se nedočkali ţádného
významnějšího deště, jen několika menších přeháněk. Veliké sucho, pravý opak předchozího
roku, kdy jsme proţívali povodně, se promítlo výrazně do zemědělské výroby. Vyschlé louky
daly jen seno. Produkce obilí byla asi o 15 % niţší neţ v předešlém roce. Velmi teplé babí
léto rovněţ bez deště bylo s teplotami přes 20 °C. První, avšak nevýznamné přeháňky přišly
aţ začátkem října.
V pátek 19. dubna byla otevřena nově pojatá a rekonstruovaná naučná stezka. Stezka
má délku téměř čtyři km a vede nově od autobusové zastávky u rybníka přes Velkou louku a
zpět ke kostelu. Má devět informačních míst s tabulemi, kde se návštěvníci mohou seznámit
s historií Plas. Mohou také vyuţít různých houpaček, prolézaček apod. – jakéhosi fitcentra v
přírodě, jeţ bylo zbudováno v aleji na Velké louce poblíţ lávky u hřiště a nově začleněno do
naučné stezky.
Úprava zeleně ve městě nebyla nikterak rozsáhlá. Gymnázium dalo kolem budovy
„B“ odstranit náletové porosty. Tělovýchovná jednota Sokol nechala pokácet 15 přerostlých
více jak stoletých smrků u hřiště. Město porazilo 16 smrků v parku před konventem u
prodejny Mína, v Ţebnici pak podél hřbitovní zdi vzrostlé kaštany, jejichţ listí a suché suky
padaly na hřbitov a dokonce poškozovaly hroby.
Město a jeho orgány:
Zastupitelstvo se v tomto roce sešlo celkem pětkrát, a to: 12. února v Babině, 14.
května, 6. srpna, 15. října a 17. prosince v přednáškovém sále archivu v Plasích. V únoru
projednalo a schválilo rozpočet na rok 2003 s tím, ţe je konstruován jako schodkový s krytím
z přebytku hospodaření z předchozích let, přičemţ město v jeho rámci rezervuje 1 milion Kč
na případnou spoluúčast proti získaným dotacím. Roční příjmy mají činit 37 334 tis. Kč a
výdaje 41 410 tis. Kč. Dále schválilo rozpočet sociálního fondu, objemy mzdových prostředků
a plán investičních akcí na tento rok. Schválilo návrhy veřejnoprávních smluv mezi městem
Plasy a obcemi Pláně, Dolní Bělá, Horní Bělá, Mrtník, Obora, Dobříč, Jarov, Rybnice, Dolní
Hradiště a Loza na zabezpečení přestupkové agendy s tím, ţe za kaţdý zaslaný přestupek
příslušná obec zaplatí městu 500,- Kč. Na květnovém zasedání se mohli zastupitelé a občané
seznámit s návrhem variant obchvatu města jako součást územního plánu Plzeňského kraje.
Dále byl projednán návrh plánu investičních prací na rok 2003. Ze státních prostředků přišla
dotace na osm milionů na opravu školní budovy. Školní hřiště má být upraveno za 4 mil. Kč,
z toho město zaplatí 3,2 miliony Kč a zbytek Plzeňský kraj. Zastupitelstvo dále schválilo 400
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tis. Kč na leasingovou roční splátku na multikáru, 200 tis. Kč na rekonstrukci elektroinstalace
v promítací místnosti kina, 300 tis. Kč na opravu cesty v Nebřezinech „Na Růţku“, 82 tis. Kč
na opravu chladicího zařízení v márnici, 200 tis. Kč na rekonstrukci inţenýrských sítí v ZŠ
v Plasích a 32 tis. Kč na odbahnění vodoteče v Babině. Rovněţ schválilo převod části
knihovního fondu obcím s profesionálními knihovnami v obvodu metodické působnosti
městské knihovny. Také schválilo vyplacení 4 268 tis. Kč jednotlivým obcím, jejichţ
knihovny spadají pod metodickou působnost Městské knihovny Plasy, z celkového objemu 8
234 tis. Kč, které město dostalo od Ministerstva kultury na restrukturalizaci bývalé okresní
knihovny. Zbytek pak převedlo na účet městské knihovny. Rovněţ schválilo přihlášku města
za člena Svazu měst a obcí od 1. června 2003. Na srpnové schůzi bylo zastupitelstvo doplněno
o náhradníka za volební stranu ODS p. Ivu Kinclovou, která tak nahradila odstoupivšího Mgr.
Jiřího Skalického, který se mandátu vzdal z důvodů přestěhování do Prahy. Zastupitelstvo
projednalo a schválilo 10% účast města vůči dotacím státu či kraje na rekonstrukci a opravy
kostela a fary v Ţebnici. Dále schválilo ţádost obce Loza o převzetí agendy stavebního úřadu
Městským úřadem Plasy s platností od 1. září 2003. Dosud činnost stavebního úřadu pro tuto
obec vykonával Městský úřad Manětín. Byla tak dána do souladu územní příslušnost
přenesené působnosti státní správy městského úřadu jako pověřeného městského úřadu (tzv.
II. stupně) a stavebního úřadu. Na srpnovém zasedání městského zastupitelstva byla
představena studie Ing. Jana Svobody a prof. Ing. arch. Milana Pavlíka, CSc. a jeho syna Ing.
arch. Jiřího Pavlíka na úpravu plaského městského centra („náměstí“). Studie zahrnovala
úpravu prostoru mezi konventem a radnicí. Zajímavý je návrh způsobu zakomponování
rybníka, který zde zaujímá velmi důleţitou funkci. Současně byla představena skica na
obchvat Plas, Rybnice a Kaznějova. Na plánku jsou zakresleny tři varianty „velkého“
obchvatu Plas, i kdyţ ve dvou případech jde o vedení komunikace po okraji města. Zda dojde
někdy k realizaci tolik potřebného obchvatu, zůstává nadále velkou otázkou. Na říjnovém
zasedání zastupitelstvo schválilo také východní variantu obchvatu města silnice I/27, která tak
bude zanesena do připravované rozvojové koncepce Plzeňské aglomerace (VÚC). Na základě
toho pak Plzeňský kraj uvolní příslušné peníze na vypracování studie tohoto obchvatu. Na
prosincovém zasedání schválilo zastupitelstvo podání ţádosti Krajskému úřadu Plzeňského
kraje na vyhotovení projektové dokumentace 3. etapy revitalizace středu města a schválilo
uzavření smlouvy o zpracování projektové dokumentace s firmou Jan Svoboda, projekce,
Říčany u Prahy pro RAA Plzeň – studie proveditelnosti pro projekt PHARE. Dále projednalo
a schválilo vyhlášku č. 1/2003 o místních poplatcích.
Rada města se sešla během roku 14x. Mimo jiné v lednu jmenovala ředitele
příspěvkových organizací města, mateřské školy p. Jiřinu Oliveriusovou, základní školy
Mgr. Josefa Henzla a městské knihovny Mgr. Ladislava Šmídla, a schválila jejich platové
výměry a pravidla jejich odměňování, ještě schválila platový výměr a pravidla odměňování
pro ředitele ZUŠ p. Jana Radu. V únoru uvolnila k 28. 2. p. Miroslava Koču z funkce
vedoucího technických sluţeb a od 1. 3. jmenovala novým vedoucím p. Jiřího Kliku.
Schválila zástupkyní ředitele Městské knihovny Plasy p. Olinu Střihavkovou. Rozhodla o
uzavření smlouvy s SDH v Horním Hradišti o provozování tamějšího hostince. Rada města
schválila uzavření veřejnoprávních smluv o zajištění přestupkové agendy podle zákona
200/1990 Sb. v platném znění s obcemi Pláně, Dolní Bělá, Horní Bělá, Mrtník, Obora,
Dobříč, Jarov a Dolní Hradiště s tím, ţe obce za kaţdý doručený přestupek zaplatí městu
500,- Kč. Dále bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy o právní pomoci s JUDr. Vendulou
Flajšhansovou z Plzně, v níţ se advokátka zavázala také vykonávat přestupkovou agendu
města. Na březnové schůzi schválila rada jednací řád komise informační, kulturní a rozvojové
a na květnové organizační řád Městské knihovny Plasy. Vstup města do projektu „Čistá
Berounka“ odsouhlasila rada na červencové schůzi. Od tohoto projektu očekává podporu na
vybudování infrastruktury odkanalizování, čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou.
Na listopadové schůzi rada schválila v zóně výstavby rodinných domků názvy nových ulic, a
to Nad Stodolami a Prostřední. Prosincová schůze rady města odvolala z funkce ředitelky
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mateřské školy p. Jiřinu Oliveriusovou v souvislosti s jejím odchodem do důchodu s platností
k 31. prosinci 2003 a po provedeném výběrovém řízení jmenovala ředitelkou p. Moniku
Lalákovou, bytem Plasy, Školní ul. č. 187, s platností od 1. ledna 2004. Paní M. Laláková
předtím působila jako učitelka v Mateřské škole v Mladoticích. Dále pověřila p. Jiřího Kliku
zastupováním města ve společenstvích vlastníků bytů.
Návštěva prezidenta České republiky:
Dne 15. října navštívil Plasy v rámci cest po Plzeňském kraji prezident České
republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Doprovázel jej hejtman Plzeňského kraje MUDr.
Petr Zimmermann. V Plasích, kam dorazil před polednem s doprovodem z Horní Břízy, byl
přivítán před historickým monumentem klášterního konventu chlebem a solí. Jeho kroky
vedly do konventu, kde jej uvítali starosta města Mgr. Miloslav Hurt a ředitel Národního
památkového ústavu v Plzni Ing. arch. Karel Drhovský. Zde převzal z rukou starosty města
dárek – bronzový odlitek ruky barokní sochy světce. Po prohlídce konventu následovala
návštěva základní školy a gymnázia, kde besedoval v nové tělocvičně gymnázia se ţáky a
studenty. Odpoledne odcestoval do Plzně, kde jej čekalo setkání s představiteli kraje a města
Plzně a dalších obcí.
Ze ţivota města:
15. - 18. července věnoval Plzeňský deník stránku, tzv. mutaci okresu Plzeň-sever,
Plasům. Byl zde rozhovor s tajemníkem MěÚ Ing. Josefem Domabylem, rozhovor s několika
občany a zveřejněny články s plaskou problematikou.
Krajské zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo v červnu o poskytnutí finanční
pomoci městu ve výši 800 tis. Kč na opravu inţenýrských sítí v základní škole a na přeloţku
kabelu pro sušicí zařízení školního statku.
V září bylo otevřeno v domě za kinem (bývalá kancelář ţivnostenského úřadu) sběrné
středisko pro analýzu pitných vod. Středisko zde vytvořil plzeňský zdravotní ústav v rámci
zlepšení sluţeb obyvatelstvu. Pracovníci střediska poskytují informace o provedených
odběrech vzorků a konzultace k výsledkům rozborů. Středisko zde působilo aţ do konce roku.
Dne 23. ledna poprvé zasedala Informační, kulturní a rozvojová komise rady města,
předsedou byl jmenován Jaroslav Král, Manětínská ul.
Internetizace města. Firma Planet Ing. Jana Rovnera, PhD. zařídila v březnu na budově
gymnázia internetový přenosový vysílač. Tato firma vyuţívá k přenosu dat mikrovlnné
vysílání přes vysílače Českých radiokomunikací. Během měsíce se připojily zdejší školy,
městský úřad, městská knihovna a okresní archiv. Postupně se připojovaly i další instituce,
podnikatelské subjekty, ale i občané. Znalost práce s tímto médiem podporuje i městská
knihovna, která pro zájemce připravila v rámci měsíce internetu – březnu - moţnosti
zaškolení.
Webové stránky plaských institucí a podniků. S rozšiřující se internetizací i v našem
městě se začínají objevovat na tomto masmédiu také webové stránky zdejších institucí a
podniků, které na nich prezentují svou činnost či výrobky a sluţby. Mezi prvními byly zdejší
střední školy, NKP klášter Plasy, dále pak Lesní společnost a. s., s. d. Jednota, městská
knihovna, Aeroklub Plasy, pekárna, tělovýchovná jednota Sokol, fotoklub, farní úřad, hasiči
z Horního Hradiště.
Plasy navštívil 18. června senátor Vladimír Ţelezný, který měl v sále archivu přednášku
pro studenty gymnázia o úloze masmédií v současné společnosti. Při této příleţitosti byl přijat
na radnici starostou města.
Mikroregion Dolní Střela, který sídlí v Plasích, byl rozšířen od 1. července o obce
Hromnice a Česká Bříza.
Nezaměstnanost v našem městě měla po celý rok setrvalou tendenci. V lednu
dosahovala 9,55 %, v únoru hlásil Úřad práce Plzeň-sever, ţe v Plasích je 137 lidí bez práce.
Míru přes devět procent vykazovala nezaměstnanost aţ do května. V následujícím měsíci
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poklesla nad osm procent. Nejméně bylo lidí bez práce v červenci, a to 113. Na podzim začíná
počet nezaměstnaných mírně narůstat, v říjnu opět přesahuje 9% hranici a v prosinci uţ
dosahuje 9,48 %. V rámci regionu Plasko vykazuje naše město o více jak jedno procento
vyšší nezaměstnanost, neţ je průměr regionu.
Konec roku oslavilo naše město tradičním silvestrovským ohňostrojem a setkáním pod
věţí.
Výstavba ve městě:
V polovině dubna byl dokončen a spuštěn druhý oxidační ţlab v čističce odpadních
vod.
V říjnu a listopadu se v našem městě prováděla další etapa plynofikace. Dokončena byla
Luční ulice, pak stavební firma 1. ţďárská plynařská a vodárenská a. s. ze Ţďáru nad Sázavou
pokračovala ulicí Pod Tratí, dále byl plyn zaveden do celé Rypličky a nakonec byla dodělána
plynofikace v Hutní ulici aţ k dětskému letnímu táboru Vlaštovka. Plynofikace Plas v tomto
roce stála město 1 400 tis. Kč. Celá akce však přišla na 3 miliony Kč, neboť část peněz
investovala také ZČ plynárenská a. s. V Plasích zbývá uţ jen provést plynofikaci domků Na
Cihelně a pak ve všech připojených obcích.
Oprava Verkovské brány byla zahájena na podzim tohoto roku. Městský úřad dal
postavit lešení a zaměstnanci začali s nahazováním fasády.
V říjnu 2003 začala výstavba druhého domku na nových parcelách za panskou stodolou.
Staví jej zde Lesy České republiky s. p. pro své potřeby a bude zde bydlet lesní revírník.
Paní Úlovcová z Kaznějova (firma Euro Agency) zakoupila v tomto roce objekt bývalé
letní restaurace na Velké louce a chce jej opravit, aby mohl slouţit zejména ke kulturně
společenským akcím. 14. května byla na zasedání městského zastupitelstva představena skica
nové podoby této restaurace. Koncem října a během listopadu zde probíhaly jiţ práce na
předělání stávajícího objektu, avšak koncem roku se stavební práce pozastavily z důvodů
investování firmy v plzeňském obchodním domě Olympia.
Cesty a chodníky u nových parcel ve stavebním obvodu Nad Stodolami jiţ v
předchozím roce vykazovaly značné poruchy, proto město stavbu reklamovalo. Projekční fa
s dodavatelem znovu daly v lednu t. r. provést geologické průzkumy. Od dubna zde fa Strabac
provádí velice náročnou opravu těchto komunikací. Na zastupitelstvu dne 14. května bylo
konstatováno před zúčastněnými zástupci projekční firmy, ţe práce byly provedeny velmi
nekvalitně. Opravy byly v letních měsících přerušeny a pokračovaly zase v říjnu t. r.
Starou plaskou cestu hodlá obnovit nadace Mariánská Týnice. Jde o historickou
komunikaci spojující Plasy se Sechuticemi, Mariánskou Týnicí a Hubenovem. Setkání
starostů Plas, Výrova a Kralovic a představitelů Plzeňského kraje, Ministerstva ţivotního
prostředí a nadace, na němţ se řešily moţnosti obnovení této cesty, se konalo 7. března
v přednáškovém sále archivu.
Obchodní síť a její změny:
V březnu tohoto roku koupil pan Jaroslav Maur z Plzně od správce konkurzní podstaty
plaské rekreační zařízení Barandov, restauraci a chatky. 17. srpna 2003 (o plaské pouti) zde
otevřel pěkně upravenou pizzerii, která se stala oblíbeným restauračním zařízením jak pro
místní, tak pro zdejší rekreanty, ale i pro obyvatele širokého okolí.
Dne 15. září otevřela firma Cyklo Elen v domě č. p. 81 naproti konventu novou
prodejnu jízdních kol.
1. března 2003 otevřel p. Petr Neumann v suterénu restaurace Rudolf II. další zařízení
– Palírnu u rytíře. U této restaurace dal týţ majitel od května opravovat prostranství druhého
nádvoří (mezi restaurací a tzv. Konírnou). Koncem června se zde objevilo dřevěné kryté a
prostorné pódium určené k vystupování hudebních skupin. Od srpna se zde konaly tři
koncerty pro veřejnost - 30. srpna hrála plaská skupina Expres, 5. září majitelova skupina Fata
Morgana a 13. září zde vystupovala skupina Metalika.
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Velikonoční výstavu uspořádala ve dnech 21. – 22. března ve své prodejně keramiky,
Plzeňská ul. č. p. 81, Stanislava Vaňková. Na výstavě bylo k vidění jarní a letní aranţování
květin a bytových doplňků.
Městská knihovna.
V rámci reformy veřejné správy, kdy byly zrušeny okresní úřady, které byly zřizovateli
několika příspěvkových organizací s okresní působností, ztratily tyto okresní organizace
svého zřizovatele. Z tohoto důvodu byla zřizovatelská funkce vůči okresní knihovně
přenesena na město, a tak se z knihovny okresní stala městská. Zřizovatelem knihovny se
tedy od 1. ledna stalo město Plasy, i kdyţ jí zůstaly některé funkce okresní knihovny, zejména
pokud jde o metodickou činnost vůči dalším místním a městským knihovnám na okrese. Počet
zaměstnanců se musel sníţit z jedenácti na sedm, ředitelem rada města jmenovala Mgr.
Ladislava Šmídla z Plas. Knihovna se na veřejnosti prezentovala různými vzdělávacími a
kulturními a zábavnými akcemi. Pro děti pořádala 28. března Noc s Andersenem, 4. a 18.
března v rámci akce Březen – měsíc internetu zajistila pro veřejnost zaškolení na práci
s internetem. Pro dospělé uspořádala několik zajímavých akcí. Hudebně soutěţní pořad o
rockové hudbě 60. a 70. let „Čtrnáctka“, který vede Ing. Petr Tupý, se konal s měsíční
pravidelností. Kaţdý měsíc se uskutečnila přednáška či beseda s cestovateli, lékaři a dalšími
odborníky na různá témata: o Kypru, o chovu domácích zvířat, pěstování kaktusů, o
kardiochirurgii, o světových náboţenstvích apod. Např. 18. dubna uspořádala setkání
s plaským překladatelem z angličtiny Ing. Pavlem Kaasem, který uţ provedl 60 překladů knih.
Ve spolupráci s kaznějovským Domem dětí a mládeţe Radovánek připravila v červnu
knihovna výstavku dětských výtvarných prací. V rámci Týdne knihoven se konal 7. října den
otevřených dveří. V současné době nabízí k vypůjčení 65 tis. titulů knih a časopisů; za rok ji
navštívilo 900 čtenářů.
Národní památkový ústav - tento název nese od 1. ledna 2003 instituce pečující o památky
na celém území České republiky. V Plzni bylo z původního Památkového ústavu vytvořeno
územní pracoviště NPÚ Praha. Plaská správa národní kulturní památky (dále NKP) klášter
Plasy je tedy součástí NPÚ územního pracoviště (ú. p.) Plzeň.
V červnu odešel z Plas stávající vedoucí správy (správce či kastelán) Mgr. Jiří
Skalický, který zde působil od roku 1997. Pochází z Doudleb nad Orlicí (nar. 1969), v letech
1989 – 1993 studoval historii na FF UK v Praze a pak v letech 1993 – 1997 pracoval ve
správním archivu Ministerstva zemědělství. Přestěhoval se s rodinou do Prahy, kde získal
zaměstnání na Krajském úřadu Středočeského kraje a záhy se zde stal vedoucím oddělení
muzeí a galerií na odboru kultury a památkové péče. Novým správcem NKP byl v červnu
ustanoven Martin Mejchar z Hromnice, který toto místo obsadil na základě výběrového
řízení.
V srpnu koupil NPÚ od správce konkurzní podstaty spodní část plaského historického
hospodářského dvora, kterou před tím vlastnil p. Luděk Juha a fa Badis. Tím došlo k
majetkovému sjednocení původního historického souboru památkových objektů celého dvora.
Majitelem je stát a správu provádí NPÚ ú. p. Plzeň.
Na podzim tohoto roku byly zahájeny v památkovém areálu práce na odvodnění kostela
při severní lodi a v obvodu závěru kostela na východní straně. Projekt odvodnění vypracoval
Ing. Jan Vinař, který téţ provedl v roce 1997 výzkum v místě někdejší kaple sv. Bartoloměje
při severovýchodní straně kostela.
Na konventní budově se letos pracovalo na několika místech. Započata byla oprava
střechy. Ve druhém patře byly zahájeny odborné práce na odkrývání fresky, která byla pod
vápennou omítkou. Jde o jedinou dochovanou původní výzdobu druhého patra. Práce vedl
prof. Karel Stretti, vnuk plaského rodáka Jaromíra Strettiho – Zamponiho. Finanční zajištění
bylo získáno z nadačních zdrojů. Dále byly zahájeny úpravy prostor po okresním archivu, kde
se počítá s galerií malířů Strettiů a Doleţala. Před prelaturou byla opravena fontána.
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Národní památkový ústav Plzeň a agentura Historica Bohemica uspořádaly v sobotu 7.
června u konventu zábavný den. Akce probíhala celé odpoledne a skončila před půlnocí.
Atmosféru středověku zajistily plzeňské skupiny historického šermu Gloria, Lorika a Bratři
kříţe s taneční skupinou Arwen. V prostorách před konventem se odehrávaly souboje, střelby
z luků a z kuší. Návštěvníci se mohli seznámit s oblékáním rytířského oděvu se zbrojí.
Součástí odpoledne bylo trţiště s řemeslnými výrobky. Noční program doplňovaly ohňové
efekty. Vstupné na akci bylo spojeno s moţností prohlídky konventu.
Studentka gymnázia Jana Cardová měla v měsíci červnu v jiţním rondelu v konventu
autorskou výstavu výtvarných prací. Slovem ji zahájila 29. května Mgr. Marie Janečková,
která ji v té době na gymnáziu učila.
Repos Art Production, město Plasy a Národní památkový ústav, ú. o. p. v Plzni
uspořádaly 15. června 2003 ve velkém zámeckém sále jubilejní koncert prof. Lubomíra
Malého k jeho 45 letům koncertní činnosti. L. Malý, profesor AMU v Praze, je předním
světovým violistou, hraje na vzácný nástroj „A. Gragnani“ z roku 1786. Své umění hry na
violu předvedl v Plasích ve čtyřech skladbách M. Corrette, L. van Beethovena, B. Martinů a
N. Paganiniho za doprovodu klavíristky Věry Hájkové.
Od 21. června do 13. července probíhala v zámeckém sále výstava fotografií Iva
Kornatovského a Jaromíra Nového. Výstavu pořádaly město Plasy, NPÚ Plzeň a Fotoklub
Plasy.
Noční prohlídky konventu uspořádal Národní památkový ústav 12. července. Při
nočních prohlídkách od 18.00 do 1.00 hod. mohli návštěvníci zhlédnout vystoupení skupin
historického šermu Gloria, Bratři kříţe, Menhir a Ordál. Kromě nich zde také účinkovaly
hudební skupiny, které interpretují dobovou hudbu, a to Démonica, Musica DiVento a Schola
od Redemptoristů. Největší atrakcí se staly orientální tanečnice a plivači ohně. Zájemců o
prohlídku bylo tolik, ţe se z kapacitních důvodů na všechny nedostalo. Proto rozhodlo vedení
NKP, ţe o posledním prázdninovém víkendu – v pátek a v sobotu 29. a 30. srpna - se akce
bude opakovat pod názvem Noční oživené prohlídky, avšak bez historického šermu.
Dne 8. srpna byla zahájena v konventu v jiţním rondelu výstava obrazů, kreseb a
dřevořezeb s názvem 2. setkání v Plasích. Jde o druhou výstavu místních výtvarníků, jíţ se
zúčastnili Zdeněk Stehlík, Marie Janečková, Jaroslav Štětka a Petr Karel. Výstava trvala aţ do
10. září.
V rámci plaské pouti správa NKP klášter Plasy připravila také vlastní program pro
návštěvníky památkových objektů. Byl to koncert váţné hudby se skladbami starých mistrů,
na němţ vystoupila zpěvačka Petra Kamenická z Plas, studentka plzeňské konzervatoře,
konal se v sobotu 16. srpna v konventu. Druhá akce probíhala v neděli 17. srpna. Měla formu
oţivených denních prohlídek s překvapením. Překvapení bylo v reţii Karlovarského
hudebního divadla. Speciální prohlídky byly vedeny místy, kam se při běţných prohlídkách
návštěvníci nedostanou. Zájemci tak mohli vejít do podzemních chodeb kláštera, do rajské
zahrady – konventního nádvoří, seznámili se s výstavkou historických fotografií – jak vypadal
konvent po poţáru z roku 1894. Karlovarští umělci pro návštěvníky pak uchystali překvapení
v podobě první části Smetanovy Hubičky.
Výstavu barevných a černobílých fotografií „Plaská lípa“ – 1. ročník celostátní soutěţe
na téma „Člověk v době elektřiny“ – pořádal v zámeckém sále ve dnech 23. 8. – 14. 9. 2003
Fotoklub Plasy za spolupráce města Plasy a Národního památkového ústavu. Generálním
partnerem byla Západočeská energetika a. s., člen skupiny ČEZ. Zúčastnilo se ji dvacet autorů
s šestaosmdesáti fotografiemi. Soutěţilo se ve dvou kategoriích, a to černobílé a barevné. V
kategorii barevné zvítězila Zdeňka Štěpánová z Tymákova a v kategorii černobílé Milan
Nový z Dubí u Teplic. Oba vítězové dostali hliněnou sošku lípy od plaské keramičky Moniky
Urbanové.
Na 29. a 30. srpna zajistil Národní památkový ústav ve spolupráci s městem Plasy a
společností Historica Bohemica večerní prohlídkový pořad Legendy a fakta vesele i váţně.
Prohlídka historického objektu kláštera mezi 18. a 23. hodinou byla doplněna sehranou
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scénkou ochotníků tematicky se vztahující k historii Plas, ukázkou orientálního tance,
dobovou hudbou, vystoupením chrličů a plivačů ohně či šermířského klání.
V divadelním sále konventu sehráli radničtí ochotníci v neděli 21. září divadelní
představení Gogolova Revizora.
Koncert Richarda Sporky a Jana Valty v konventní kapli sv. Bernarda pro gymnázium
v rámci projektu „Regionální věda a umění“ se konal 9. října.
Na státní svátek - 28. října - od 15.00 hod. se konal v konventu v jiţním rondelu koncert
barokní a gotické hudby, na němţ se zdejšímu obecenstvu představila hudební skupina
GUTTA.
V zámeckém sále se konal 13. listopadu koncert souboru Schola od Redemptoristů a
téhoţ dne zaměstnanci NKP připravili pro zájemce mimořádné prohlídky.
Adventní koncert se konal v podvečer 12. prosince v kapli sv. Bernarda plaského
konventu. Vystoupili zde se zpěvem Richard Sporka, kterého doprovázeli na klavír Jan Valta
st. a na housle Jan Valta ml. Na programu byla díla Johanna Sebastiana Bacha (adventní a
vánoční výběr), Josefa Suka (houslové sólo z pohádky Radúz a Mahulena), Ronalda Binge
(Alţbětínská serenáda) a české pastorely a koledy.
Následující den se uskutečnil v zámeckém sále vánoční koncert koled a duchovní
hudby, který byl spojen s jednodenní výstavou fotografií místního fotoklubu. Na oba dny
připravila firma LA CANDELA ve spolupráci s NPÚ – správou kláštera v zámeckém sále
prodejní výstavu svícnů.
Na konec roku - od 25. prosince s přesahem přes Nový rok aţ do 4. ledna – zajišťovala
správa kláštera NPÚ mimořádné prohlídky. Otevření prohlídkové trasy konventu na dobu
Vánoc mělo poměrně velký ohlas. Řada zájemců vyuţila těchto netradičních mimosezónních
návštěv.
Barokní perly
Barokní perly Gabriely Demeterové, mezinárodní hudební festival, který se konal v
srpnu tohoto roku, jiţ nenesl název Plasy. Město jiţ nebylo spolupořadatelem, podílel se na
něm pouze Národní památkový ústav. Festival probíhal v reţii G. Demeterové a interpretační
kursy byly přeneseny do Manětína. Ze třinácti koncertních vystoupení se po třech uskutečnily
v Manětíně a v Kladrubech. Dalších sedm proběhlo v kostele ve Skokách u Ţlutic, v kostele
v Kozojedech, v Adorfu v Sasku, v kostele v Dolní Bělé, v muzeu v Mariánské Týnici a
zámku v Nebílovech. V Plasích v zaplněném zámeckém sále proběhl 8. srpna 2003 večer
pouze zahajovací koncert festivalu, na kterém vystoupila Gabriela Demeterová a Karolína
Dvořáková s Collegiem českých filharmoniků. Po koncertě následovala vernisáţ výstavy
výtvarných děl z depozitáře Galerie Miro, která byla ukončena 21. srpna draţbou litografie,
jejíţ výtěţek šel na konto Nadačního fondu Gabriely Demeterové.

Další kulturní aktivity ve městě:
Pouť „Na královnu“- tradiční plaská pouť - se konala 16. a 17. srpna. V sobotní
odpoledne, které konferoval Petr Berka z rádia FM Plus, na Velké louce vyhrávala country
skupina Kapitán, pak vystoupil populární imitátor Václav Faltus a po něm koncertovala
hudební skupina Brouci, hrající skladby Beatles. Na ně navázal „Podvečer se starými mistry“,
jak dali název svému koncertu studenti plzeňské konzervatoře a Petra Kamenická z Plas.
Sobotní část poutě uzavřela taneční zábava, na níţ hrála plaská skupina Expres. Neděle byla
vyplněna oţivenými prohlídkami kláštera, při nichţ účinkovalo karlovarské hudební divadlo a
skupiny Demonica a Orient. V průběhu obou dnů byl na letišti den otevřených dveří a na
radnici byla instalována výstava ke 155 letům plaské pošty, kterou připravil zdejší rodák
Václav Novák, bydlící nyní v Kaznějově. K výročí pošty vydal filatelistický spolek Kaznějov
- Plasy drobnější publikaci, jejímţ autorem je také Václav Novák.
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„Nahniličko“, tak zněl název komedie Jana Krause o střetu malé domácnosti se světem
velkého byznysu. Divadelní představení sehrála tvůrčí skupina „Skoronarváno“
z divadelního spolku „Ţumbera“ v sále kina odpoledne 1. března 2003. 22. dubna odpoledne
zde divadelní soubor Mlask z Manětína uvedl veselohru Raye Cooneyho Dvojplošník
v hotelu Westminster.
Zábavné akce se konaly v restauraci Pod Nádraţím v měsících září a říjnu. Vystupovaly
na nich různé bigbeatové skupiny, např. v září plzeňská Sapon a 31. října plzeňské
WooDooWooD, In Motion, Chleba a Jakobič, 14. listopadu hardrocková kapela Vejce.
Komedii Jana Drdy Hrátky s čertem sehrál v kině Střela 5. října v 17.00 hod.
ochotnický divadelní soubor „Tyl“ z Čisté u Rakovníka.
S harmonikou kolem světa byl název vystoupení známého plzeňského harmonikáře
Josefa Pospíšila a nevidomé heligonářky Věry Vránové v plaském kině Střela v neděli 30.
listopadu. Kromě nich koncertovali ještě heligonista Josef Kupilík a zpěvačka Eva Dřímalová.
Výtěţek z benefičního koncertu věnovali účinkující plaské římskokatolické farnosti na opravu
varhan ve farním kostele.
Divadelní soubor Ţumbera předvedl veřejnosti v neděli 9. listopadu od 15.00 hod.
v kině Střela starofrancouzskou frašku neznámého autora z 15. století s názvem „Mistr Petr
Pleticha“.
V reţii města se uskutečnilo 27. listopadu v sále kina vystoupení skupiny Dreams z
Mostu v travesty show s názvem „Večer plný hvězd“.
Zábavy na Velké louce
Jubilejní desátý ročník rockového festivalu Czech Rock Block se konal v sobotu 2.
srpna na Velké louce. Na festival přijelo představit své dovednosti devět rockových a
metalových kapel, na něţ se přišlo podívat přes 5 000 návštěvníků. V průběhu dne vystoupily
skupiny Krucipüsk, Doga, Škwor, slovenská Tublatanka, vedená Martinem Ďurindou,
Debustrol, Tři sestry, Alkehol, Grizzly se zpěvákem Alešem Brichtou a praţský Harlej.
Program hudebních skupin doplňovaly různé soutěţe a závěr festivalu patřil velkolepému
ohňostroji. Festivalu předcházela petice sto třiceti plaských občanů, zejména z Lipové ulice,
kteří si stěţovali na velkou hlučnost těchto akcí, někdy přetrvávajících aţ do ranních hodin.
Třetí ročník metalového festivalu s názvem Dracula fest se konal 7. června na Velké
louce. Pořadatelem byl majitel restaurace Rudolf II. Petr Neumann, který je zároveň
baskytaristou v kapele Fata Morgana. Zúčastnily se ho špičky české metalové scény black,
thrash a deathmetalového raţení, jako jsou kapely Science Fiction, Positive Mind z Boru u
Tachova, Hypnos, Kryptor, Root, Törr nebo Fata Morgana, které patří k nejznámějším v celé
republice.
Brutus - bigbeatová kapela hrála na Velké louce v tomto roce 4 x, a to 31. května, 28.
června, 26. července a 23. srpna. Pořadatelem těchto akcí je plaská tělovýchovná jednota
Sokol.
Římskokatolická farnost:
Oprava varhan a kostela Nanebevzetí Panny Marie. Historické varhany plaského
kostela, které byly předány před několika lety k restaurování, musely být opět vzhledem k
neujasněnosti existence a budoucnosti firmy Doubek a syn, která je měla původně opravovat,
vráceny do Plas a uloţeny v konventu. Farnost hledá vhodnou firmu, jeţ se ujme plánovaného
restaurování.
Koncert barokní hudby v kostele Nanebevzetí Panny Marie zorganizovala plaská
farnost 15. června. S šesti díly barokních skladatelů vystoupil soubor mladých
konzervatoristů Subito volti, v němţ působí i Petra Kamenická z Plas.
Praţský Kühnův dětský sbor vystoupil 19. srpna od 17.00 hodin v naplněném farním
kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde se pod vedením sbormistra prof. Jiřího Chvály
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představil s písněmi starých mistrů. Koncert za přispění města pořádala plaská farnost a
sdruţení Plaská lilie.
Farnost uspořádala benefiční koncert v kině Střela v Plasích dne 30. listopadu. Výtěţek
z koncertu bude pouţit na opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Farní charita, jiţ vede v Plasích Daniel Váhala z Čisté, pořádala Tříkrálovou sbírku
2003 v obvodech plaské a ţebnické farnosti (Plasy, Rybnice, Nebřeziny, Babina, Trojany,
Řemešín, Ţebnice a Horní Hradiště). Celkem bylo pro charitativní účely – tentokrát pro lidi
postiţené povodněmi – vybráno 49 579,80 Kč.
Místní farář Josef Matuška, O. Praem. k 20. prosinci odešel z pastorační činnosti a
plaský farní obvod byl dán pod správu administrátora far Kralovicka.
Ze ţivota politických stran.
Májové oslavy OV KSČM Plzeň-sever a ZO KSČM Plasy se konaly odpoledne 3.
května 2003 na Velké louce. S hlavním projevem vystoupil 1. místopředseda ÚV KSČM V.
Balín.
Školy:
Gymnázium
V roce 2003 navštěvovalo gymnázium 324 studentů, kteří chodili do 12 tříd. Kaţdý
ročník čtyřletého i víceletého gymnázia měl po jedné třídě s výjimkou sexty, kde byly třídy
dvě – A a B. Z celkového mnoţství bylo místních jen 54 studentů, ostatní jsou dojíţdějící
nebo ubytovaní ve zdejším domově mládeţe. 14. dubna se konaly přijímací zkoušky do
prvního ročníku čtyřletého studia i do primy studia osmiletého. Do prvního ročníku a do
primy bylo ve školním roce 2003 – 2004 přijato 58 studentů.
Maturity proběhly v posledním květnovém týdnu. Tentokrát se maturity týkaly pouze 4.
ročníku, proto maturantů bylo jen 26. Septima poprvé letos nematuruje a čeká ji
v následujícím školním roce ještě oktáva, neboť funguje jiţ v systému osmiletého gymnázia.
Úspěšní maturanti v podvečer 29. května slavnostně převzali v zámeckém sále maturitní
vysvědčení. 5 z 26 maturantů sloţilo zkoušku s vyznamenáním.
V roce 2003 prospělo 83 studentů s vyznamenáním, 228 pouze prospělo, 6 neprospělo, 2
ţáci byli vyloučeni a 7 neklasifikováno.
Pro zájemce o studium a jejich rodiče mělo 18. ledna gymnázium den otevřených dveří.
Do školy se přišlo podívat asi 160 návštěvníků, které po škole provázelo asi 30 současných
studentů. Další den otevřených dveří pak škola uspořádala ještě 25. října. Tentokrát se přišlo
podívat do prostor školy na 100 zájemců.
Jubilejní 20. ročník pochodu Gympl na cestách, který pořádá gymnázium, se
konal 5. dubna. Měl tři pěší trasy, a to v deseti, dvaceti a v pětatřiceti kilometrové délce a
jednu cyklistickou. Trasy byly orientovány ve směru na Hvozd a Horní Bělou. Pochodu se
zúčastnilo 350 studentů i dospělých.
Vedle základních předmětů nabízela škola studentům ve školním roce 2002 – 2003 k
výběru ještě třináct volitelných a 10 nepovinných předmětů, mezi nimi např. francouzštinu,
latinu, administrativu a psychologii, a čtyři zájmové krouţky. Gymnázium je tradičně
zapojeno do různých vzdělávacích soutěţí a olympiád. V uvedeném školním roce to bylo v
pěti vzdělávacích soutěţích – matematice, zeměpisu, v cizích jazycích, českém jazyku a
fyzice. Významných úspěchů dosáhli v Praze studenti Jan Hlous a Jakub Matoušek ze sexty
B, získali 11. místo z osmdesáti soutěţících skupin v národní zeměpisné soutěţi Eurorebus.
V mezinárodním česko-slovenském kole této soutěţe, konané 5. a 6. června v Olomouci,
obsadili třinácté místo ze třiceti soutěţících dvojic. Krajské kolo olympiády z českého jazyka
vyhrála tento rok studentka sexty B Kristýna Vitoušová, Pavlína Hubková z kvinty obsadila
čtvrté místo. Obě se zúčastnily celostátního kola této olympiády ve Stráţi nad Neţárkou.
Majáles plaského gymnázia se konal 10. května na Velké louce, a to v budovatelském
stylu, na pódiu vystupovaly i děti z MŠ. V čele průvodu místo koňského spřeţení jel traktor,
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který řídil učitel gymnázia Ing. Milan Kundrát. Místo krále majálesu byl zvolen ministr
zemědělství. Večer při taneční zábavě vystupovaly skupiny Greymon a Zvlášňý škola.
V roce 2003 bylo ve škole zaměstnáno 40 pracovníků, z nichţ 34 byli pedagogové.
Náklady na provoz školy činily v tomto kalendářním roce 11 586 260,- Kč.
Střední odborná škola
Ve školním roce 2002 – 2003 měla jen sedm tříd; ve 4. ročníku jen třídu obchodní
akademie. Na závěr roku vykonalo maturitu 25 studentů oboru obchodní akademie, a to ve
dnech 26. - 29. května. Od školního roku 2003 – 2004 měla škola zase osm tříd. Na škole
působí 19 vyučujících, z nichţ 3 nastoupili do sboru v tomto školním roce. Mgr. Lucie
Bulínová přišla z SOU Kralovice. Mgr. Ludmila Hágrová a Ing. Petr Buchtelík jsou noví
učitelé, bývalí absolventi školy. Třídními jednotlivých tříd byli: 1. A (agropodnikání) Mgr.
Pavel Bulín, 1. OA (obchodní akademie) dr. Ludmila Bezděkovská, 2. A Mgr. Ladislava
Šedivá, 2. OA Mgr. Marie Rambousková, 3. A Mgr. Karel Lapský, 3. OA Ing. Dana
Zajíčková, 4. A Ing. Petr Svoboda a 4. OA Ing. Iveta Jánská. 29. listopadu se ve školní
budově konal den otevřených dveří. Zájem ze strany veřejnosti byl poměrně velký, coţ mile
překvapilo i vedení školy.
Letos škola pořádala opět podzimní Hubertovu jízdu, a to 4. října. Na trať třetího
ročníku se v Plasích vydalo patnáct jezdců se svými čtyřnohými přáteli. Kromě učitelů a
studentů školy se jízdy zúčastnili i přátelé školy - chovatelé koní z okolí. Jízda byla zahájena
na Velké louce, pak pokračovala v okolí Ţebnice. Vítězem jízdy se stala studentka prvního
ročníku oboru obchodní akademie Jana Sladká ze Ţihle, která našla liščí ocas.
Základní škola
Ve školním roce 2002 – 2003 pracovalo ve škole 11 zájmových krouţků, ve výuce
škola nabízela 3 volitelné předměty. Ţáci se zapojili do 8 soutěţí a olympiád. V zeměpisné
olympiádě vybojovali 1. místo na okrese, rovněţ 1. místo získali ve výtvarné soutěţi „Podaná
ruka“.
Počátkem května začala dlouho připravovaná oprava školní budovy, vlastně první
významná údrţba objektu od dostavby před čtyřiceti lety. Město přispělo na rekonstrukci
jeden a půl milionu Kč, avšak celková cena přesáhla devět milionů (9,6 mil.) Kč, z toho osmi
miliony ji dotovalo Ministerstvo financí, město přispělo částkou 1,2 mil. a Plzeňský kraj
poskytl 400 tis. Kč. Oprava skončila v září. Zahrnovala celkovou rekonstrukci inţenýrských
sítí, výměnu hlavních tepelných rozvodů, předělání sociálních zařízení a rozvodů vod,
kompletní vymalování všech vnitřních prostor, nové emailové nátěry soklů a úplnou výměnu
elektroinstalace. V srpnu rakouská firma SWIETELSKY zahájila generální opravu školního
hřiště, které dostalo umělý trávník a dráhu s umělým povrchem. Akce byla ukončena 10. října
a stála 4 mil. Kč; město na tuto akci poskytlo 3,2 mil. Kč a Plzeňský kraj 0,84 mil. Kč.
Slavnostní otevření zrekonstruované školy a nově upraveného hřiště se uskutečnilo 24. října
za účasti senátora MUDr. Luďka Sefziga z Rokycan a náměstka hejtmana Plzeňského kraje
MVDr. Václava Červeného. Součástí slavnosti byl seskok parašutistů na nové hřiště.
Školní rok 2003 – 2004 zahájila základní škola s 269 ţáky, s 13 třídami, z nichţ 7 je na
prvním stupni a 6 na stupni druhém. Výchovně vzdělávací proces zajišťuje 25 pedagogických
pracovníků, o chod instituce a školní jídelny se stará 8 zaměstnanců, celkem ve škole pracuje
33 zaměstnanců (přepočtený počet 24,98).
Základní umělecká škola
Tato škola svou činností výrazně obohacuje ţivot našeho města. Během jara tohoto
roku uspořádala 15 akcí pro veřejnost. V soutěţích ve hře na hudební nástroje se v tomto roce
úspěšně umístil ţák učitele Milana Kůsy Jiří Němec, který v krajském kole ve hře na trubku
obsadil 2. místo. 10. června měla na ZŠ ţákovský koncert a o týden později závěrečný
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ţákovský koncert, který se konal v sále kina Střela. Na koncertu vystoupilo 42 dětí
s nacvičenými ukázkovými skladbami.
V červnu aţ září výtvarné oddělení školy instalovalo v prostorách plaského konventu
sezónní výstavu ţákovských prací
V září nastoupilo do celé školy (včetně všech poboček) 253 dětí ze 49 obcí okresu
Plzeň-sever - na výtvarný obor to bylo 80 dětí a na hudební 173. Jen v Plasích se přihlásilo na
oba obory celkem 112 ţáků z 22 obcí okresu. Od září má škola 18 pracovníků (přepočtený
úvazek 9,9), z toho 14 pedagogických (přepočtený úvazek 8,5). 17. prosince měla škola v
budově ZŠ svůj vánoční koncert.
Dům dětí a mládeţe Radovánek
Dům dětí a mládeţe Radovánek, který sídlí v Kaznějově, stále častěji své aktivity
směruje do Plas. Letos zde pořádal 4. června na Velké louce ve spolupráci s Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou čtvrtou etapu projektu Klubíčko. Tato etapa byla zaměřena na
zdravotnictví a prevenci dětí předškolního věku před úrazy. V úvodu sehrálo loutkové
divadélko Úsměv pohádku O neposlušných kůzlátkách, pak děti plnily „cestou za zvířátky“
různé úkoly ze zdravovědy. Akce se zúčastnilo přes tři stovky dětí z devatenácti mateřských
škol okresu Plzeň-sever. Po absolvování výchovných úkolů se děti seznámily s prací hasičů,
zdravotníků a s cvičením psů určených k doprovodu slepců atd. Na akci se podílela stovka
dospělých včetně studentů gymnázia.
Dětský den bez úrazů přichystal na Velké louce a na hřišti za SOŠ pro školáky prvního
stupně 18. června rovněţ Dům dětí a mládeţe Radovánek z Kaznějova za spolupráce
Všeobecné zdravotní pojišťovny a studentů zdejšího gymnázia. Do Plas se sjelo 240 dětí ze
škol okresu Plzeň-sever, aby se zde učily předcházet úrazům. Školáci se seznamovali
s činností policie, co umí policejní pes či pes asistenční. Učili se zvládnout na koloběţce, kole
nebo v bugatkách situaci na křiţovatkách i ve sloţitějších dopravních situacích a základy
první pomoci. Kromě toho se mohli svézt v hasičském voze či v sanitce, prohlédnout vozy
rychlé záchranné sluţby. Spoluorganizátoři předvedli dětem činnost psovodů, ukázky
z výcviku slepeckých psů, simulovanou dopravní nehodu s jejím řešením Policií České
republiky a ošetřování raněných zdravotní sluţbou.
Koncem školního roku – v červnu – zásluhou Domu dětí a mládeţe Radovánek se
konala v městské knihovně výtvarná soutěţ dětí mateřských a základních škol okresu Plzeňsever a plaského gymnázia na téma „Podaná ruka“. Obrázky vznikly v rámci preventivních
akcí dětských dnů bez úrazu, které se konaly v Plasích tento měsíc. Do 26. června zaslalo 137
dětí své výtvarné práce. Ty vyhodnotila podle předem daných kategorií porota a udělila za ně
26 diplomů. Jejich předání bylo provedeno na vernisáţi výstavy všech zaslaných prací
v zámeckém sále právě 26. června.
Dům dětí a mládeţe Radovánek byl koordinátorem celonárodní sbírky na pomoc
nevidomým a slabozrakým Světluška, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu.
V Plasích a Kaznějově ji 15. září prováděli studenti plaského gymnázia. V rámci této akce se
konal v zámeckém sále 25. září koncert pěveckého sboru plzeňského Dětského domova
Domino.
Otevření detašovaného pracoviště kaznějovského Domu dětí a mládeţe Radovánek.
V suterénu domova mládeţe Střední odborné školy Plasy byla slavnostně otevřena 18.
listopadu pobočka Domu dětí a mládeţe Radovánek Kaznějov. Získala zde osm místností, kde
budou moci rozvíjet svou činnost různé krouţky a kluby. Ještě před otevřením 23. října
připravil krouţek digitální fotografie pro veřejnost setkání s profesionálním modelingovým
fotografem Rostislavem Šimkem a filmovým kameramanem Janem Bartoněm.
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Podniky:
České dráhy.
Oslavy 130 let ţelezniční tratě Plzeň – Ţatec se konaly 13. září v Kaznějově a
v Plasích. Zvláštní vlaky taţené parními lokomotivami 534.0432 a 310.072 přijely po 11.00
hod. do Plas z Plzně a ze Ţihle. V Plasích k dobré náladě vyhrávala po příjezdu vlaků country
kapela, zde také byla slavnostně přivítána delegace Českých drah. Účastníci historické jízdy
měli moţnost navštívit zdejší historické památky a odtud pak mohli dalšími třemi spoji
v hodinových intervalech přejet do Kaznějova, kde probíhala hlavní část oslav s výstavou
ţelezniční historie a moţností prohlídky historických vozidel, lokomotiv a dopravní techniky.
Poslední parní spoj opustil plaské nádraţí ve tři čtvrtě na tři. K této akci vydaly České dráhy
s. p. stočtyřicetistránkovou publikaci s názvem Plzeňsko – březenská dráha 130 let. Na její
přípravě se podíleli plaský občan Robert Drozda, inspektor Českých drah v Plzni, bývalý
náčelník stanice Miroslav Sýkora z Kaznějova, Ing. Jiří Berka a Miroslav Petr.
Lesní společnost Plasy a. s.
Větrná kalamita, která postila v říjnu minulého roku naši oblast, způsobila mnoţství
vývratů a polomů. LČR s. p., Lesní správa Plasy zadala zpracovat LS Plasy a. s. tuto hmotu,
proto ještě v listopadu a prosinci 2002 společnost vytěţila 9 300 m³, v lednu 2003 to bylo 4
335 m³, v únoru 3 100 m³ a v březnu 3 800 m³ dřevní hmoty. Pak společnost provedla její
expedici zpracovatelům.
Drobnosti z podnikání
V září nabídla realitní kancelář Král Plzeň k prodeji budovu Telecomu Na Drahotíně za
2,5 mil. Kč. Zájemců o tyto objekty bylo poměrně dost, avšak do konce roku nedošlo
k převedení na nového majitele.
V září koupila Simona Houšková dům řemesel, kde funguje firma Jabornický, která zde
provozuje autolakovnu.
Společenské organizace:
Aeroklub Plasy
1. máj – Den ve vzduchu s rádiem Kiss Proton na letišti uspořádal plaský Aeroklub. Na
akci se přišlo podívat více jak 5 tisíc návštěvníků. Ti mohli zhlédnout ukázky vojenského
letectva, činnost vrtulníků záchranné sluţby Sokol, lety kluzáků či leteckou akrobacii a
vystoupení leteckých modelářů. Aeroklub nabízel po celý den vyhlídkové lety a
nejodváţnějším umoţnil i seskok padákem. Dopoledne bylo věnováno různým atrakcím,
kromě letecké techniky byly zde k vidění stará auta a hasičská technika. Bylo moţné se
podívat i na ukázky historického šermu. Celodenní program byl doplňován hudbou
sponzorského rádia. Hlavní hodinový program leteckých ukázek se uskutečnil odpoledne,
vyvrcholením byla ukázka leteckého umění armádního pilota Pavla Špičky se záchranářským
vrtulníkem. Při seskoku jednoho z parašutistů došlo k váţnému poranění (zlomenina nohy), a
tak musel být transportován do Fakultní nemocnice v Plzni, takţe zásah letecké záchranné
sluţby viděli návštěvníci „naostro“.
Propagační parašutistickou soutěţ O pohár města Plas pořádal plaský Aeroklub na
letišti 21. a 22. června. První místo obsadil Karel Srp z Pošumavského aeroklubu Klatovy,
druhé patřilo Miroslavu Musilovi z Aeroklubu Plasy a třetí Gabriele Škvorové z Aeroklubu
Hořovice.
Kromě uvedených dvou jiţ významných akcí Aeroklub ještě uspořádal 15. března 2003
v restauraci Pod Nádraţím „Letecký bál“. 26. prosince pak zorganizoval pro své členy
vánoční pochod Kralovice – Kopidlo – Plasy, kterého se zúčastnilo 65 osob. Na příjezdové
komunikaci k letišti dal Aeroklub za 30 tis. Kč přidělat zpomalovací retardéry a osadit tento
prostor příslušnými značkami. Během roku na letišti vzlétla motorová letadla 2 201x, vzletů s
aerovlekem bylo 623 a 334 vzletů se uskutečnilo motorovým kluzákem. Na konci roku měl
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Aeroklub Plasy 121 členů, z toho v kategorii do 18 let jen 17 členů, dalších 6 v kategorii do
26 let.
Letecko modelářský klub Plasy:
Veřejné aktivity tohoto klubu se soustřeďují zejména na různé soutěţe. Letos klub
uspořádal v rámci Českého poháru soutěţ volných leteckých modelů mezinárodní kategorie
F1H, F1G a P30, nazvanou „Memoriál Luboše Širokého“, která se konala na letišti u Koţlan
30. března. O týden později (5. a 6. dubna) na Rané u Loun proběhla téţ soutěţ Českého
poháru pro kategorii F1E. Soutěţe téhoţ poháru v kategoriích F1A a F1B s dodatkem „O
pohár LMK Plasy“ se konaly opět u Koţlan 19. a 20. dubna.
Letecko modelářský klub byl úspěšný i na mezinárodním poli. Na mistrovství světa
leteckých modelářů v kategorii F - 1, které se konalo v Kunszentmiklósi v Maďarsku,
druţstvo České republiky ve sloţení Michal Dvořák, Bohuslav Rýz a Jan Vosejpka - svěřenci
trenéra Ing. Iva Kornatovského z Plas - vybojovalo třetí místo.
Tělovýchovná jednota Sokol:
Největší společenská organizace v našem městě svou aktivitu provádí hlavně ve dvou
sportovních disciplínách, a to ve fotbale a volejbale. Fotbalisté pak tvoří největší oddíl, mají
šest druţstev. V letošní sezóně 2002 – 2003 dosáhli následujících výsledků. Druţstvo
přípravky (chlapci do 10 let) vyhrálo svou skupinu a v okresním přeboru se umístilo jako třetí,
coţ byl zatím nejlepší výsledek za dobu existence tohoto druţstva. Ţáci (11 – 14 let) získali
stříbro v okresní soutěţi. Dorost, který od jarní části sezóny vedou trenéři Dušan Kříţ a
Miroslav Špelina ml., jiţ vystřídali na trenérském postu Martina Löffelmanna, obsadil druhé
místo v okresním přeboru. „A“ druţstvo dospělých obsadilo ve skupině I. B třídy 5. místo,
„B“ druţstvo dospělých pak 4. místo v okresní soutěţi (III. třídě). „Stará garda“ si vybojovala
4. místo v okresním přeboru. V podzimní části další sezóny 2003 - 2004 trénoval dorostence
Jiří Epikaridis. Volejbalistky obsadily v této sezóně 3. místo v okresním přeboru.
Významnou společenskou událostí je tradiční ples TJ Sokola Plasy, který se letos konal v sále
restaurace „Pod Nádraţím“ 1. února.
Z dalších společenských organizací:
Dne 17. května proběhla na tréninkovém hřišti u Verku okrsková soutěţ sborů
dobrovolných hasičů Plaského okrsku, kterou vyhrálo druţstvo z Horního Hradiště.
Následujícího dne zde proběhla okresní soutěţ v hasičském sportu druţstev dětí a dorostu
okresu Plzeň-sever.
Dne 11. října provedla místní organizace rybářů výlov plaského rybníka, kterým
tradičně uzavírá rybářskou sezónu. Na parkovišti před rybníkem bylo moţno zakoupit ve
stáncích občerstvení a další pochoutky z ryb. 15. února se konal v restauraci Pod Nádraţím
tradiční rybářský ples.
Místní organizace svazu zahrádkářů si letos připomněla 50 let od svého vzniku.
Místní organizace Českého svazu ţen pořádala 24. listopadu v okresním archivu besedu
o aranţování květin, spojenou s ukázkou vánočních květinových vazeb, s paní Sopkovou z
plzeňského zahradnictví Fischer.
Sport a turistika:
Pochod seniorů pořádal 1. března v Plasích Turistický oddíl TJ Lokomotiva Plzeň.
Pochod bylo moţné provést ve čtyřech trasách, a to: 10 km, 17 km, 25 km, 32 km. Start byl
vţdy na plaském nádraţí a trasy vedly přes Ţebnici, Šebíkov, Trojanskou hájovnu,
Mariánskou Týnici, Kralovice, Kopidlo, Čečín a Nebřeziny zpět do Plas.
Ryplička cup. SK Kaznějov a Cykloservis Petr Matějček pořádaly Na Rypličce 20. září
8. ročník cyklistických závodů do vrchu Ryplička cup, letos pojmenovaný jako Memoriál
Mirka Šturce, po bývalém předsedovi oddílu. Padesát účastníků soutěţilo v pěti věkových
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kategoriích. Vítězové kategorií dostali za odměnu vyhlídkový let. Absolutním vítězem se stal
stejně jako loni Jaroslav Kalous z Domaţlic.
Přes Plasy, Babinu, Horní Hradiště a Ţebnici ve dnech 4. a 5. dubna 2003 probíhala trasa
II. ročníku Rallye Střela, kterou pořádal kralovický Rallye Club Marionetta. Iniciátorem této
pohárové automobilové soutěţe byl jako loňského listopadu pan Vladislav Slemenský ze
Slatiny. Rallye vedla po silnicích okresu Plzeň-sever, v okolí řeky Střely, a zúčastnilo se jí
přes 70 závodníků. Trasa měřila celkem 295 km, z nichţ 136 km zaujímalo 21 rychlostních
zkoušek.
Motoristická Rallye Marionetta, závod Českomoravského poháru nelicencovaných
jezdců, který pořádal 20. září kralovický Rallye Club Marionetta, navázal na dubnovou Rallye
Střela, jíţ byl v tomto roce zahájen pohárový seriál. Start i cíl byl v Kralovicích na náměstí s
tratí dlouhou téměř čtyři stovky kilometrů. 162 km závodní tratě bylo vyhrazeno rychlostním
zkouškám. Jedna z významnějších byla v úseku Plasy – Ţebnice.
Ze ţivota připojených obcí:
Horní Hradiště
Společenské a sportovní aktivity zdejšího sboru dobrovolných hasičů jsou tradičně
velmi široké. Letos v okrskové hasičské soutěţi „Erb SDH Mrtník“, která se uskutečnila v
Mrtníku 30. srpna, obsadila druţstva dětí a ţen SDH Horní Hradiště třetí místa. Dále hasiči
vybojovali první místo v soutěţi hasičských dobrovolných sborů O pohár starosty obce
Výrov, která se konala 21. června na Hadačce.
Hostinec U sv. Floriána byl zřízen z původního hostince U Píšů zásluhou místní
organizace dobrovolných hasičů. Počátkem ledna tohoto roku zde ukončila hostinskou ţivnost
p. Marie Říhová, proto město Plasy v zájmu zachování této provozovny ve vsi pronajalo
objekt místní organizaci hasičů. Ti zde společně s manţelkami a rodinnými příslušníky a
s dalšími občany od poloviny ledna do poloviny března udělali ve volném čase hodně práce –
odpracovali 1700 brigádnických hodin zdarma - a podařilo se jim během krátké doby prostory
upravit. Kompletně se rekonstruovalo sociální zařízení, rovněţ prostor výčepu doznal změn a
byl také upraven jiţ tři čtvrtě století starý sál. Slavnostní otevření se konalo 15. března při
příleţitosti dětského maškarního bálu a o týden později, tedy 22. března, se zde konalo
masopustní veselí, jímţ zahájili Hornohradišťští pravidelnou činnost hostince. O provoz se
bude starat sbor dobrovolných hasičů. Podle rozpisu se vţdy po určitém čase budou střídat
jednotliví členové ve sluţbě a budou zajišťovat obsluhu návštěvníků. Městská rada rozhodla,
ţe nájemné z hostince bude hasičům účtovat aţ od roku 2006. Kromě hostince bylo třeba ještě
v průběhu roku opravit střechu a strop sálu, na coţ město vynaloţilo dalších 200 tis. Kč. Za
práce vyplatilo město místnímu SDH částku 24.000,- Kč. V témţe roce byla dokončena
úprava hřiště včetně opěrné zdi a jeho vybavení v hodnotě 210 000,- Kč, kde členové
hasičského sboru odpracovali 530 brigádnických hodin zdarma, za něţ město převedlo na účet
hasičů 16 000,- Kč.
Od 27. června do 20. července byl u zastávky pod Horním Hradištěm byl umístěn dětský
letní tábor „kmene“ Ligy lesní moudrosti Jestřábí z Tuchlovic u Kladna.
Ţebnice
Zjara byla na návsi postavena nová čekárna na autobusové zastávce. Zhotovil ji zdejší
občan Petr Švejkovský za 28 tis. Kč. Na podzim se vesnice dočkala úpravy zeleně kolem
kostela sv. Jakuba. Šlo o vyřezání jírovců, které listím a plody zanášely hřbitov a poškozovaly
náhrobky.
Spolek přátel karetní hry prší z Kralovic a okolí pořádal 29. března v hostinci U Hasiče
v Ţebnici třetí ročník turnaje této karetní hry. Jde o součást celoroční soutěţe Grand Prix.
Body z jednotlivých turnajů se hráčům sčítají a na konci roku je podle mnoţství takto
získaných vyhlášen Pršák roku.
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Oprava varhan v ţebnickém kostele proběhla z iniciativy zdejších občanů: Josefa
Urbana, Ladislava Urbana, Ing. Josefa Hynka, CSc. a Václavy Kronďákové z Trojan, kteří
k tomuto účelu vytvořili organizační výbor, jehoţ členem se stal i plaský farář Josef Matuška,
O. Praem. Opravu nástroje, zhotoveného roku 1911, provedl Daniel Borovský z Plzně.
Organizační výbor ţebnické farnosti zajistil finanční prostředky na opravu ze sponzorských
darů podniků, ţivnostníků a občanů, město Plasy dalo 15 tis. Kč a město Kralovice 5 tis. Kč.
11. května odpoledne byly opravené varhany představeny veřejnosti slavnostním koncertem
varhanní hudby, v němţ vystoupila tříčlenná skupina hudebníků - Jitka Chaloupková s hrou
na opravený nástroj a manţelé Miroslav a Marie Pšeničkovi s hrou na trumpetu a zpěv.
Zazněla díla J. S. Bacha, H. Purcella, A. Dvořáka, F. Schuberta a F. MendelssohnaBartholdiho. K této příleţitosti vydal organizační výbor publikaci s názvem „Ţebnice“,
kterou vypracovali Josef Urban ze Ţebnice a Karel Rom s Martinou Pešíkovou z okresního
archivu v Plasích. Organizační výbor byl v listopadu přeměněn na občanské sdruţení Jakub
Větší se sídlem v Ţebnici čp. 1. V prosinci podpořilo jeho činnost i město Plasy, které mu do
začátku přispělo 3 000,- Kč.
Místní sbor dobrovolných hasičů 22. února uspořádal pro děti v hostinci U Hasiče
maškarní bál. 8. března udělali hasiči tradiční masopust. Po odpoledním průvodu masek obcí
následovalo v hostinci večerní masopustní veselí. 22. května pořádal májovou veselici, 8.
června dětský den a 13. prosince vánoční besídku pro děti.
Se zajímavým nápadem jak oslavit netradičně tradiční ţebnickou pouť na sv. Jakuba
přišli místní hasiči. Rozhodli se uspořádat 26. července závody traktorů do vrchu. K závodům
vyuţili místní asfaltovanou komunikaci o délce 440 m od hostince U Hasiče na Trojanskou
bránu. Start pro soutěţící byl stanoven na křiţovatce před hostincem a cíl za horizontem
vrchu. Závody se konaly celé odpoledne a proběhly ve čtyřech kategoriích. První tvořily
traktory tovární výroby, druhou frézy rovněţ tovární výroby, třetí vozidla domácí výroby a
čtvrtou stavební stroje. V první kategorii zvítězil místní občan Milan Hora, ve druhé Rudolf
Tauchen, rovněţ ţebnický občan, v kategorii „samovýroba“ obsadil první místo Václav Hlous
ze Hvozda. Na zábavné odpoledne, které navštívilo přes devět set diváků, navázal taneční
večer v hostinci za doprovodu hudební skupiny Silostroj.
Lomnička
V tomto roce byla zahájena rekonstrukce obecního domu, zjara byla upravena studna
a v říjnu se začalo s vlastní rekonstrukcí vnitřních prostor. Tyto práce byly dokončeny do
konce roku, aby mohla proběhnout členská schůze hasičů. V letních měsících ještě občané
poloţili ţlab na dešťovou vodu u p. Hanzlíčka – podél lesa Na Dole v hodnotě 200 tis. Kč.
Současně dalo město na ţádost osadního výboru instalovat zpomalovací retardér u domu p.
Švába a rozšířilo veřejné osvětlení.
Po dvaceti letech se konala opět v Lomničce pouť, tentokrát připadla na 5. července.
Osadní výbor připravil pro zábavu různé dovednostní soutěţe, jako je řezání polen, skákání
v pytlích, běh v holínkách, přetahování lanem na lávce nad vodou a jízda na kole přes tuto
lávku. Na soutěţní odpoledne pak navázalo pouťové veselí u táboráku, kde vyhrávala
reprodukovaná hudba, kterou zajišťoval Miloš Boura.
Nebřeziny
Bývalou prodejnu smíšeného zboţí od Jednoty s. d. koupila firma V. Balín – obchod s
masem a masnými výrobky. Záhy se nový majitel pustil do oprav a úprav. Zřejmě zde chce
mít provoz na výsek a zpracování masa a sklad k další distribuci výrobků.
Hlavní vodovodní řad byl rozšířen o přípojku k obecnímu domu; celková investice
činila cca 500 tis. Kč. Dále prošla opravou komunikace v části vsi Na Růţku, která stála přes
400 tis. Kč.
Zjara ukončil činnost zdejší sbor dobrovolných hasičů.
Osadní výbor uspořádal pro místní děti 31. května dětský den.
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Dětský letní tábor pionýrské skupiny Beroun – Závodí v Nebřezinech uspořádal 14.
července pro své svěřence, ale i pro veřejnost Country večer, na němţ vystoupila praţská
hudební skupina hrající tento styl – Tuláci.
Babina
Město zde dalo opravit točnu u autobusové zastávky a natřít čekárnu. Významnější akcí
bylo odbahnění poţární nádrţe v jihovýchodní části obce, které stálo městskou pokladnu 250
tis. Kč. Dále bylo provedeno za 32 tis. Kč odbahnění vodoteče potoka nad vsí, tekoucího z
vojenského prostoru u Stradiny. Město dalo opravovat střechy babinského obecního domu,
coţ si vyţádalo 40 tis. Kč. Oprava podlah provedená v tomto objektu měla hodnotu 90 tis. Kč.
Dětský maškarní bál pořádal babinský sbor dobrovolných hasičů v místním hostinci
18. ledna 2003. Masopust kaţdoročně pořádá v Babině místní sbor dobrovolných hasičů,
letos se konal 22. února. Peníze, které se vyberou při průvodu obcí a večerní zábavě, pak sbor
pouţije k celoroční činnosti. Pro děti ještě uspořádal sbor 31. května dětský den. Za podíl na
opravě místního hostince, která byla v tomto roce zahájena, město vyplatilo zdejšímu sboru
částku 10 tis. Kč.
Občanské záleţitosti:
Nově narození občané: Izabela Soullierová a Alexander Soullier, oba Školní 117; Petr
Korbelík, Potoční 489; Matěj Holopírek, U Střelnice 257; Tomáš Plaček, Ke Kolu 230;
Ladislav Kalivoda, Výhledy 217; Petr Hanák, Bohumila Slámy 23; Nikola Buberlová,
Lomnička 51; Kateřina Šnajdrová a Markéta Šnajdrová, obě Potoční 491; Lukáš Görner,
Lipová 411; Vojtěch Janovský, Horní Hradiště 18; Martin Drahoš, Výsluní 463; Radek
Němeček, Babina 78; Monika Pechová, Nebřeziny 99; Jaroslav Blahník, Lomnička 49;
Matyáš Pánek, Ţebnice 27; Lukáš Šiml, Ţebnice 12. Za rok 2003 se v našem městě narodilo
18 nových občanů.
Zemřeli: Josef Hynek, Ţebnice 14; Milada Vlachová, Stará cesta 433; Ján Petruška,
Lomnička 50; Mária Brandtlová, Potoční 546; Václav Vopat, Ţebnice 42; Pavel Juha,
Nebřeziny 64; Boţena Menšíková, Babinská 196; Antonín Sadílek, Drahotínská 355; Václav
Tříska, K Cihelně 396; Ferdinand Dick, Horní Hradiště E 20; František Fiala, Lomnička 17;
Dana Plasová, Manětínská 137; Radomír Soutner, Plzeňská 334; Helena Šampalíková, Babina
65; Bohuslav Bobysud, Plzeňská 94; Ladislav Knedlík, U Střelnice 209; Blaţena Matějková,
Vinice 342; Alena Šmídlová, Školní 154; Věra Karlíková, Potoční 546; Marie Vazačová,
Lipová 411; Eva Hřebcová, Luční 155; Veronika Bílková, Ţebnická 405; Jan Matějček,
Školní 148; Jan Marx, Luční 333; Anna Šimlová, Ţebnice 43. Během roku zemřelo 25 našich
spoluobčanů.
Sňatky:
V Plasích uzavřeli manţelství tito naši spoluobčané: Marie Šenfeldová a Josef Pertl,
oba z Lomničky; Petra Holubová a Miloš Černý, oba z Plas; Jaroslava Pertlová a Jaroslav
Blahník, oba z Lomničky; Lenka Čihová a Pavel Sopr z Plas; Helena Pánková a Ladislav
Oláh, oba ze Ţebnice; Hana Lišková a Stanislav Patejdl z Plas; Martina Kalčíková a Jiří
Novotný z Nebřezin; Vladislava Nová a Jan Hán, oba z Plas; Věra Duplinská a Jozef Bertók,
oba z Plas; Jana Urbanová ze Ţebnice a Jiří Scherbaum; Hana Janečková z Plas a Vojtěch
Strnad.
Mimo Plasy uzavřeli sňatek, a to v Kralovicích Michaela Chvátalová z Plas a Petr
Hajţman; Lucie Valušová a Ladislav Koudele z Horního Hradiště; Pavla Hrubá z Plas a Aleš
Králička; Pavlína Hladíková z Babiny a Roman Kučera; v Manětíně Naděţda Janská z
Horního Hradiště a Václav Frank; Jana Mertlová z Plas a Jiří Němeček; ve Šťáhlavech Ivana
Brandnerová z Plas a Radek Šlejska; v Třemošné Štěpánka Bucková a Miloš Martiniak z
Plas; v Doubravníku Alena Procházková a David Král z Plas; v Olomouci Zuzana Vaňková a
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Josef Urban ze Ţebnice a v Rakovníku Jana Maršálková a Miroslav Janský z Horního
Hradiště.
Výročí společného ţivota:
Padesát let společného ţivota oslavili 18. dubna v rodinném kruhu manţelé Milan a
Miloslava Janečkovi z Plas, ul. Pod Nádraţím 195. Diamantovou svatbu – šedesát let
manţelského spoluţití - si připomněli 8. června manţelé Ladislav a Jarmila Tupých z Plas,
Luční ul. 332. Padesáté výročí sňatku - zlatou svatbu - oslavili se svými blízkými manţelé
Josef a Marie Palmovi z Plas, Na Berličce 345. Slavnostně sloţili 17. října svůj druhý
manţelský slib do rukou starosty města na plaské radnici.
Přistěhovali se: Jaroslav Hofman z Plzně do Babiny; Helena Pánková z Karlových Var
do Ţebnice; Ladislav Oláh z Valče do Ţebnice; Běla Urešová z Chomutova do Plas; Zdeněk
Muţík z Plzně do Nebřezin; Anna Dudková z Plzně do Plas; Johana Němečková, František
Němeček, Václav Němeček a Josef Němeček, všichni čtyři z Brna do Babiny; Martin Ureš z
Klášterce nad Ohří do Plas; Stanislava Ulurová z Třemošné do Plas; Veronika Dzudková z
Plzně do Plas; Hana Pospíšilová a Dominika Bartoňová, obě z Dubu u Prachatic do Plas;
František Pech z Kaznějova do Nebřezin; Eliška Majeská, Eliška Majeská ml. a Lukáš
Majeský, všichni tři z Draţně do Plas; Jarmila Janovská z Mladého Smolivce do Horního
Hradiště; Jana Fujanová z Plzně do Plas; Radek Fujan z Dobříče do Plas; Václava Sládková,
Klára Sládková a Luboš Sládek, všichni tři z Ondřejova do Plas; Martina Novotná z
Mariánských Lázní do Nebřezin; Kristýna Paulová z Prahy do Nebřezin; Vladislava Nová z
Třemošné do Plas; Jozef Bucko a Julia Bucková, oba z Rybnice do Plas; Libor Hanzlíček z
Kaznějova do Plas; Jozef Bertók ze Strašic do Plas; Tomáš Fencl, Václava Fenclová, Tereza
Fenclová a Barbora Fenclová, všichni čtyři z Horní Břízy do Nebřezin; Rudolf Řehák z Prahy
do Plas; Anna Holotová z Třemošné do Plas; Vlasta Náhlovská z Rakovníka do Plas; Martin
Mejchar a Vojtěch Mejchar z Hromnice do Plas; Martina Blaţková z Plzně do Plas; Tomáš
Kronforst z Kaznějova do Plas; Šárka Svobodová a Markéta Svobodová, obě z Obory do
Babiny; Kateřina Koubková z Plzně do Plas; David Heidenreich z Ostrova nad Ohří do Plas;
Petr Holý z Plzně do Plas a Marie Paulová z Prahy do Nebřezin. Celkem se během roku
přistěhovalo 49 občanů.
Odstěhovali se: Petr Majeský, Eliška Majeská, Eliška Majeská ml. a Lukáš Majeský,
všichni čtyři z Plas do Draţně; Hana Antošová a Dominika Antošová, obě z Plas do Horního
Slavkova; Jana Denglerová z Babiny do Jirkova; Jan Lejčar z Plas do Kralovic; Václav
Sigmund, Naděţda Sigmundová, Kristýna Sigmundová a Michaela Sigmundová, všichni čtyři
z Lomničky do Červeného Poříčí; Radoslav Mojţíš z Babiny do Plzně; Zdeňka Kristová z
Babiny do Kralovic; Pavla Sadílková z Plas do Kralovic; Jana Klánová, Petr Klán a Barbora
Bradová, všichni tři z Plas do Kopidla; Lucie Dudkovská a Michal Růţek, oba z Nebřezin do
Ţelenic u Mostu; Veronika Králová a Andrea Králová z Plas do Plzně; Jiří Příbrský z Plas do
Dolních Břeţan u Prahy; Karel Kacr z Plas do Plzně; Jiřina Benešová z Plas do Kralovic;
Irena Kosíková z Plas do Plzně; Ivana Šlejsková z Plas do Nových Mitrovic; Drahomír Belka
z Plas do Mostu; Michaela Hajţmanová z Plas do Mladotic; Marie Mudrová z Plas do Liblína;
Pavla Šoltýsová a Kristýna Šoltýsová z Plas do Kralovic; Pavel Sopr z Plas do Kralovic; Petr
Adamovský z Plas do Ústí nad Labem; Martin Kilián z Plas do Prahy; Zdeňka Sadílková z
Plas do Kralovic; Jiří Skalický z Plas do Prahy; Lenka Vrbová z Plas do Bohů; Rudolf Duţda
z Plas do Plané u Mariánských Lázní; Oldřich Vomáčka, Jolana Vomáčková, Lukáš
Vomáčka, Oldřich Vomáčka ml., Jan Vomáčka a Jakub Vomáčka, všech šest z Plas do
Výrova; Věra Ciprová z Nebřezin do Plzně; Ladislav Koudele z Horního Hradiště do
Jesenice; Lenka Lušková z Plas do Prahy; Miloš Martiniak z Plas do Třemošné; Drahomíra
Kubešová z Plas do Plzně; Pavel Pollak z Nebřezin do Prahy; Dana Prudičová z Plas do
Draţně; Jan Riedl z Plas do Rybnice; Marta Hirschová, Marta Hirschová ml. a Erich Hirsch,
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všichni tři z Lomničky do Dolní Bělé; Jaroslav Hofman z Babiny do Plzně; Jindřich Kučírek,
Jana Kučírková a Tereza Kučírková, všichni tři z Plas do Kralovic; Jarmila Šebková z Plas do
Koţlan; Zuzana Štruncová z Plas do Plzně; Věra Bertóková a Jozef Bertók z Plas do
Drahoňova Újezda u Rokycan a Pavlína Kučerová z Babiny do Kralovic. Za tento rok se z
našeho města odstěhovalo 65 občanů.
Migrace se podílela v tomto roce na úbytku obyvatel našeho města o 16 osob.
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