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OBDOBÍ VZÁJEMNÉ TOLERANCE

Vážení spoluobčané,
v době, kdy sepisuji tento úvodník do
Plánských ozvěn, nacházejí se všichni
občané České republiky v nouzovém
stavu, který vyhlásila vláda České republiky na základě ústavního zákona
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky.
Do 10. března 2020 jsme si
užívali bezpečí, osobní volnosti, možnosti sportovat,
podnikat, pracovat v zaměstnání, vzdělávat se.
Velká část občanů České
republiky zažila období před
listopadem 1989. Období, kdy
jsme nemohli cestovat do zahraničí, kdy nebylo v obchodech zboží a na vše se stály
fronty. Stát hlídal veškerý život obyvatel. Lidé se v tomto
způsobu života naučili žít. Jen
velice těžce jsme svým dětem
tuto dobu života nás a našich
rodičů vysvětlovali. Právě pro
generaci lidí narozených po
roce 1990 je současná situace
naprostou novinkou. Jsou najednou naprosto v šoku, když
jejich jasná práva na cestování,
návštěvy sportovišť, restaurací, kulturních zařízení a škol
jim někdo zakazuje. A  ještě
k tomu nařizuje nošení roušek.
Před několika lety jsem se
zamýšlel nad tím, co nás může
nejvíce ohrozit. Představoval
jsem si různé varianty. Válku,
příchod uprchlíků, živelní katastrofy. Vždy se však v mých
představách
vyskytovalo
ohrožení fyzické, hmatatelné.
Nikdy by mě nenapadlo, že
naši moderní společnost může
zastavit něco tak malého, jako
je virus, který vlastně ani nikdy prakticky neuvidím.
Naše pohodlí a svobodu napadl koronavirus.
„Koronavirus je původcem
infekčního onemocnění. Lze si
ho představit jako velmi silnou
chřipku, která může skončit
zápalem plic a následně i smrtí. Víme, že se na lidi přenesl
z volně žijících zvířat, zmutoval a v současnosti je přenosný

z člověka na člověka. K rozšíření zřejmě došlo kvůli špatným hygienickým podmínkám na tržišti v čínském městě
Wu-chan, kde se mísila živá
a mrtvá zvířata a hodně špíny.
Přenáší se zhruba na vzdálenost dva metry kapénkovou
nákazou. Jeho inkubační doba
je až dva týdny, během kterých
může i člověk bez příznaků
nakazit okolí.“ (zdroj Ministerstvo zdravotnictví ČR)
Veškerá opatření, která stát
po 10. březnu 2020 zavedl, se
snaží snížit rizika onemocnění a úmrtí lidí. Je však velice
smutnou skutečností, že tento
vir je velice nebezpečný a po
celém světě na onemocnění
vyvolané tímto virem umírá
mnoho lidí.
Na současné situaci je však
možno vidět i mnoho pozitivního.

Zdá se mi, jako by se život
příjemně zpomalil. Z velice
hektického života si najednou
uvědomujeme, co opravdu
potřebujeme, co je důležité,
a jestli se někdy neženeme za
věcmi naprosto zbytečnými
a nedůležitými.
Z důvodu zavřených škol si
velké množství rodin zvyká
na domácí vyučování dětí, přípravu dětí do škol a učení se
s nimi. Ze strachu o bezpečnost a zdraví našich starších
rodičů se snažíme jim pomáhat více než jindy s nákupy
a dalšími potřebami, jen aby
byli v pořádku. Najednou jsme
schopni uspěchanou dobu zpomalit a najít si čas na své blízké. Čas na přemýšlení, čas na
zklidnění našeho života. Kéž
by nám to vydrželo co nejdéle.
Jsem si jist, že jak pro naši
generaci, tak právě pro naše
děti je tato doba velikou zkušeností do života. Najednou
si všichni více uvědomujeme,
s kým a vedle koho žijeme, co
potřebuje, co ho trápí. Zároveň
je tu pro nás velká novinka. Je
tu stát, který může všem lidem
nařídit a přikázat, jak se chovat, omezit náš život. Ale i to

Občanka z Plané nad Lužnicí v první linii boje proti nákaze. Na
snímku vidíme i její pracoviště – stan před táborskou nemocnicí,
kde se provádějí odběry na případnou přítomnost koronaviru.
Foto Jana Šrůmová

je v zásadě dobře. Na roli státu
se často zapomíná.
Nouzový stav dopadl nejen
na občany, ale i na chod měst.
Pozitivní je, že chod našeho
města se nezastavil. Úřad je
stále i v omezeném režimu pro
občany otevřený a připravený
vyřizovat potřeby lidí. Rada
města se schází s dodržováním
všech bezpečnostních opatření
a plánuje akce do budoucna.
Pro nás všechny je však
velkou škodou, že se nemohou konat sportovní, kulturní
a společenské akce, kterých je
na jaře v našem městě mnoho.
Ale opět musím říct, že jsme
schopni všichni několik týdnů
počkat a pak si všechny akce
pořádané městem a sportovními oddíly užít.
Jako velice pozitivní vidím
i informace od Policie České
republiky. Snížilo se množství
dopravních nehod a kriminality. Moc bych si přál, aby tento
ohleduplný způsob života lidí
na veřejnosti nám všem vydržel i po ukončení nouzového
stavu v České republice.
A na závěr mi dovolte poděkování.
Celá společnost si najednou
začala uvědomovat a vážit práce lidí, kteří jsou s touto nemocí konfrontováni denně, tzv.
v první linii. Náš velký dík
musí patřit sestřičkám a doktorům ve zdravotnictví, hasičům
a policistům, kteří musí být
neustále připraveni v nepohodlných oblecích a rouškách
na potenciální kontakt s touto
nemocí. Poděkování patří prodavačkám, řidičům autobusů
a nákladních vozidel, pracovníkům na úřadech. Prostě
všem, kteří v této době pracují
a snaží se, aby se naše společnost nezastavila.  
Myslím si, že je nutné vždy
věřit, že úkol, který před námi
stojí, se dá zvládnout. Máme
všichni jasný cíl.
Společně to zvládneme.
Ing. Radek Šrůma,
radní a předseda
finančního výboru
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Informace
z městského úřadu
Úřední hodiny MěÚ
Pondělí
      7.00 - 17.00
Úterý
      7.00 - 15.30
Středa
      7.00 - 18.00
Čtvrtek
      7.00 - 15.30
Pátek
      7.00 - 12.00
Polední pauza po - čt                      12.00 - 13.00

Pokladna se uzavírá vždy 30 minut                                    
před koncem pracovní doby.
starosta města
Ing. Jiří Šimánek
     381 291 168
simanek@plananl.cz
místostarosta města
Karel Havlíček,
mistostarosta@plananl.cz               381 291 166
TAJEMNÍK
Ing. Petr Doležal
  739 547 344
dolezal@plananl.cz
  383 134 068
Sekretariát
Šárka Dušáková Procházková      381 291 167
sekretariat@plananl.cz
Podatelna, pokladna
Eva Čecháčková, BBus
     383 134 067
cechackova@plananl.cz
matrika
Marie Holanová
     381 291 832
holanova@plananl.cz
vnitřní věci
Ing. Vladimíra Sedlová
     381 291 320
sedlova@plananl.cz                                 
ekonomka
Květuše Kučerová
      381 291 831
kucerova@plananl.cz
stavební technik
Ing. Milan Mařík 381 291 161, 731 677 205
marik@plananl.cz
kultura
František Doubek                          720 425 147
kultura@plananl.cz
INFOCENTRUM FARA
Bc. David Blažek
     730 161 028
galeriefara@plananl.cz, muzeum@plananl.cz,
infocentrum@plananl.cz
KNIHOVNA
     381 292 247
knihovna@plananl.cz
správa objektů, Sokolovny
a sportovního centra
Rudolf Lapin            383 133 291, 731 677 206
lapin@plananl.cz
Technické služby
ředitel
     381 292 383
     731 677 201
sběrný dvůr		
Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách
v období listopad až březen
Pondělí a středa                              14 – 17 hodin
Sobota                                                8 – 12 hodin   
                     730 590 081, 730 590 083
DPS 		
dps@plananl.cz  
Mgr. Tereza Jindrová    
     723 470 640
Marie Hovorková
     734 182 677
DPS                                                    728 925 045
Hasiči
Ladislav Havlíček, velitel SDH      731 677 201
Jaroslav Pánek, starosta SDH       604 424 219
sdhplananl@seznam.cz
ČEVAK hlášení poruch
     800 120 112
Městská policie
383 133 292
MP@plananl.cz

Další informace najdete
http://plananl.knihovna.cz
www.zsplana.cz
www.zus-sezimovo-usti.cz
http://ms.plananl.cz
http://hasici-plananl.cz
http://kultura-plananl.rajce.idnes.cz/
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zasedání rady města
34. RM 
Doporučuje ředitelce MŠ Pohádka
uzavření  MŠ Pohádka od 16. 3. 2020 do
odvolání z důvodu ohrožení zdraví dětí
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR.

35. RM
Schválila podání žádosti o dotaci v rámci programu INTERREG V-A Rakousko –  
Česká republika do FMP.
Bere na vědomí informace z jednání na
ŘSD České Budějovice a schválila přípravu dopravního opatření na vjezdu do Plané nad Lužnicí ze směru od Českých Budějovic. Dále schválila přípravu projektu
na vybudování chodníku v ulici ČSLA dle
aktuálních informací. Úkolem pověřila
stavebního technika. Současně schválila
zpracování studie na řešení dopravy na
křižovatce ulic ČSLA a Husova.   
Bere na vědomí současný stav pandemie koronaviru a přijatá opatření v aglomeraci Táborsko a v Plané nad Lužnicí
a pověřila starostu města zpracováním
návrhů opatření ke zmírnění dopadu pandemie.
Schválila zahájení přípravy projektu
„HEJTMAN“, a to zpracováním návrhu
základního řešení. Úkolem pověřila komisi životního prostředí.
Schválila samostatnou přípravu projektu „Propustek“. Úkolem pověřila stavebního technika.
Schválila rekonstrukci osvětlení v základní škole dle nejvýhodnější nabídky.
Rekonstrukci osvětlení provede společnost: E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice za cenu  
493 535 Kč + DPH.
Bere na vědomí zrušení soutěže Česko-slovenských trubačů v letošním roce
a schválila uspořádání této soutěže v Plané nad Lužnicí v roce 2021.
Bere na vědomí informace z Vodárenské společnosti Táborsko, s.r.o., o stavu
kanalizace v ulici Ve Vilách a o zahájení
příprav rekonstrukce kanalizace II. část
a současně schválila rekonstrukci povrchů
v této ulici z prostředků města v rámci
společné investiční akce.

36. RM
Bere na vědomí  aktuální stav pomníku
T. G. Masaryka v Zářečí a schválila jeho
renovaci. Úkolem pověřila starostu města.
Bere na vědomí současný stav prací rekonstrukce Sportovního centra za řekou
a schválila doplnění centra 4–5 pevnými
slunečníky.
Bere na vědomí aktuální stav pandemie
koronaviru v aglomeraci Táborsko a v Plané nad Lužnicí a schválila – opatření ke

zmírnění dopadu pandemie dle předloženého návrhu. Současně uděluje souhlas
s doporučením zákazu návštěv v Domech
s pečovatelskou službou Zákostelní 661
a Za Rybníkem 804 s okamžitou platností
po dobu nezbytně nutnou. Návštěvy v odůvodněných případech budou možné pouze
se svolením ředitelky DPS. Opatření bude
zveřejněno na webových stránkách města
a v dalším vydání Plánských ozvěn. Úkolem je pověřen tajemník úřadu.
Schválila pravidla pro přijímání žáků
do základní školy s platností od 1. 4. 2020.
Schválila zahájení prací na projektu
„Rekonstrukce rybníka Farský“. Zpracovatelem projektu schválila rada Projekt
MH, spol. s r. o., Kvilda 36, dle předložené
nabídky. Zpracovatelem žádosti o dotaci
v.ř. a monitoring celého projektu schválila rada města firmu Totus, s.r.o., Sedlečko
u Soběslavě 27, dle předložené nabídky.
Schválila strukturu vstupného do Sportovního centra za řekou po provedené rekonstrukci a rovněž schválila vstupné dle
předloženého návrhu.
Schválila podání žádosti o dotaci
v rámci NADACE ČEZ na osvětlení připravovaného přechodu v Ústrašické ulici.
Úkolem pověřila stavebního technika.  
Bere na vědomí znalecký posudek na
objekt plynové kotelny, Zákostelní 661,
Planá nad Lužnicí ve vlastnictví TSM Planá nad Lužnicí, s. r.o., a schvaluje zveřejnění záměru na její koupi dle znaleckého
posudku do majetku města.
Schválila zpracování projektu víceúčelového hřiště u základní školy (za
tělocvičnou) a následné podání žádosti
o grant v rámci NADACE ČEZ.

matrika
Významné životní jubileum v květnu 2020
oslaví: Alois Brož, Jarmila Kohoutová a František
Dvořák
Hodně dalších roků při
dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí.
Nově narození občánci Plané nad Lužnicí: Anežka Dvořáková a Jonáš Heřmánek
Novým občánkům přejeme hodně zdraví
a štěstí do života.

v tomto čísle najdete
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policejní zápisník
V  březnu
Městská policie v Plané nad
Lužnicí řešila
17 přestupků
v rámci BESIP – jednalo
o nerespektování dopravního značení v době blokového
čištění ulic, dále parkování na
trávě či nerespektování zákazu
vjezdu.                                                                                                                                         
Městská policie řešila také
jeden přestupek proti majetku,
jeden přestupek proti veřejnému pořádku a jeden přestupek
proti občanskému soužití. Ve
všech případech se jednalo
o drobné delikty, kdy k nápravě postačila domluva. Rovněž
byl nalezen jeden mobilní telefon a jeden svazek klíčů, přičemž všechny nalezené věci
se následně podařilo vrátit
majitelům. Policie opakovaně
odchytila volně se potulujícího
psa, kterého majitelka nakonec odmítla převzít, a pes pak
skončil v táborském útulku.
Po vyhlášení nouzového stavu jsme prováděli zvýšenou
kontrolní činnost se zaměřením na plnění vládního nařízení. V této souvislosti nejméně
v šesti případech policie vykázala osoby zdržující se bezdůvodně v centru města, dále
pak v patnácti případech řešila pohyb osob s nenasazenou
rouškou. Vzhledem k tomu, že
všichni oslovení byli rouškou
vybaveni a ihned uposlechli
výzvy Městské policie, bylo
vše na místě vyřešeno pouze
domluvou.
20. března zasahovala Městská policie Planá nad Lužnicí
společně s kolegy ze Sezimova Ústí při záchraně zraněné
podnapilé osoby na jezu Soukeník, kterou nakonec museli na břeh dopravit přivolaní
členové HZS  s člunem. Tam
byla zmíněná osoba předána
do péče záchranářů.
Miloslav Volek,
strážník Městské policie
Nouzový
stav očima
Obvod ního oddělení
PČR Sezimovo Ústí
Podle čl. 6 odst. 2 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bez-

pečnosti České republiky, vláda prodloužila do 30. dubna
2020 nouzový stav vyhlášený
usnesením vlády č. 194 ze dne
12. března 2020 – o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru, který byl vyhlášen
na dobou 30 dnů usnesením
č. 69/2020 Sb., a to na základě
souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, uděleného jejím usnesením
č. 1012 ze dne 7. dubna 2020.
Vláda stanoví, že veškerá
opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná
ke dni 9. dubna 2020 zůstávají
v platnosti v rozsahu, v jakém
byla přijata. Veškeré informace k rozsahu platných opatření
lze nalézt na ww.vláda.cz, stejně tak jako kontakty na důležité informační linky.
Obvodní oddělení PČR Sezimovo Ústí zasahovalo v souvislosti s porušováním vládních nařízení na území města
Plané nad Lužnicí za uplynulou dobu pouze u několika
málo případů, kdy se vesměs
jednalo o osoby, které na místě
veřejnosti přístupném neměly
nasazenou ochranu horních
a dolních dýchacích cest na
místě veřejnosti přístupném.
Vzhledem k tomu, že doba
spáchání těchto přestupků byla
v řádu dnů od vyhlášení nouzového stavu, bylo přikročeno
pouze k výzvě, aby si osoby
ihned ochranu úst a nosu nasadily, bylo jim vysvětleno
uvedené vládní nařízení, vydané opatření a osobám byla
uložena forma trestu, a to domluva. V jednom případě bylo
na linku 158 přijato anonymní
oznámení o tom, že v jedné
z firem v Plané nad Lužnicí
se při práci nepoužívá ochrana
dýchacích cest, kdy oznámení
bylo přijato ve večerních hodinách, s tím, že se ve firmě
nikdo nenachází, neboť se zde
pracuje pouze na ranní směnu.
Hlídka proto druhý den v ranních hodinách provedla kontrolu v této firmě za účelem
zjištění, zda jsou dodržována
vládní nařízení, kdy na místě
nezjistila žádné pochybení.
Obvodní oddělení PČR Sezimovo Ústí v současné době

neeviduje žádná oznámení
o porušování vládních nařízení na území města Plané nad
Lužnicí, kdy i při obchůzkové
činnosti v této lokalitě není
žádné porušování zaznamenáváno.
Obvodní oddělení PČR Sezimovo Ústí by touto cestou
rádo poděkovalo občanům
města Plané nad Lužnicí za
dodržování vládních nařízení,
neboť díky tomu máme více
času na šetření přestupkového
jednání a trestné činnosti, kte-

rá je páchána v našem služebním obvodě. Je pouze na nás
všech jak se k nastalé situaci
postavíme a zda tuto dobu přečkáme jako ti, co si navzájem
pomáhají, nebo ti, co nedodržují vydaná nařízení, a ti ,co
jsou nuceni působit represivně. Držme se hesel, jako jsou
„Rouška není hanba“ nebo
„Moje rouška chrání tebe a ta
tvá zase mě“.
prap. David Kubiš,
inspektor PČR

rada města

OPATŘENÍ PŘIJATÁ
RADOU MĚSTA
KE SNÍŽENÍ 
NEGATIVNÍHO DOPADU

Rada města schválila na svém 36. zasedání dne 31. 3. 2020 opatření, která
by měla pomoci snížit negativní dopad vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s pandemií.
OPATŘENÍ PRO OBČANY
 Prodloužení úhrady poplatku za „likvidaci odpadů“ a poplatku za psa o 3 měsíce, tj. do 30. 9. 2020 pro všechny občany města Planá nad Lužnicí – nutno schválení dodatků OZV 
č. 3/2019 a OZV č. 5/2019 na následujícím jednání Zastupitelstva města.
 Prodloužení úhrady nájemného z městských bytů o 3 měsíce u osob s prokázaným dopadem vládních opatření (= na
základě žádosti a zdokladováním vlivu dopadu).
 Nabídku zaměstnání u města nebo TS Planá nad Lužnicí,
a to na dobu max. 3 měsíců u osob s prokázaným dopadem
vládních opatření.
 Zrušení školného po dobu uzavření Mateřské školy v Plané nad Lužnicí, týká se rovněž dětí ze spádového školského
obvodu.
 Zrušení poplatku za využívání družiny po dobu uzavření
Základní školy Planá nad Lužnicí, týká se rovněž dětí ze spádového školského obvodu.
 Zrušení úhrady za poskytování základního úkonu pečovatelské služby „Běžné nákupy a pochůzky“ na dobu nouzového stavu.
 Individuální poskytnutí finančního daru z důvodu dopadu nouzového stavu na základě žádosti a zdokladování.
OPATŘENÍ PRO PODNIKATELE
 Prodloužení úhrady nájemného u podnikatelů s poklesem tržeb z důvodu nouzového stavu o 3 měsíce na základě
žádosti.
Žádosti budou posuzovány a schvalovány jednotlivě Radou
města. Vyhodnocení přijatých opatření provede Rada města
do 12. 5. 2020 a rozhodne o dalším postupu.
Planá nad Lužnicí 31. 3. 2020
			
Ing. Jiří Šimánek, starosta

3

plánské ozvěny

květen 2020

fotohádanka

VÝZVA

LÍBÍ SE VÁM PLÁNSKÉ NÁBŘEŽÍ?

Pokud se Vám líbí plánské nábřeží, rádi
se po něm procházíte, projíždíte nebo využijete k odpočinku na něm umístěné lavičky,
pomozte nám ochránit jeho čistotu. To neznamená jenom využívat odpadkové koše,
opouštět místo po sobě čisté, ale hlavně prosím vás NEKRMTE V CELÉM PROSTORU 
PLÁNSKÉHO NÁBŘEŽÍ KACHNY. Všichni víme, jak nábřeží po jejich návštěvě vypadá a ani soustavná úklidová péče ze strany
technických služeb města není všemohoucí.
A pokud se Vám nábřeží nelíbí, tak kachny, prosím vás, nekrmte
rovněž.                            Děkujeme, Jiří Šimánek, starosta města

i tohle jsme my

V každém čísle PO naleznete fotohádanku z našeho města.
Tentokrát je otázka hádanky trochu netypická: Asi víte, kde se
památník nachází, ale… co na něm schází?
Na str. 16 novin se dozvíte, zda jste hádali správně.
Marie Hejnová

nabídka práce
Město Planá nad Lužnicí
nabízí na DPP sezonní práci

- Plavčík

sportovního centra

- Pokladní

sportovního centra

Takto třídit odpad určitě nechceme.

Foto Městská policie

na rekonstruovaném městském koupališti v areálu
„Za řekou“. Předpokládaný výkon práce
v období červen až září 2020.
Kontakt pro zájemce: dolezal@plananl.cz nebo telefonicky na čísle: 739 547 344, kde získají bližší informace.

Jak nakládat s odpadem v době
koronavirové pandemie
s Domácnosti s nenakaženými

osobami bez nařízených
karanténních opatření:

• Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
• Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů).
• Směsný komunální odpad odkládejte do černých
kontejnerů (na místa k tomu určená).
• Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte
do plastového obalu a následně ještě do dalšího
plastového obalu, který pevně zavážete.
• Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.

s Domácnosti s minimálně jeDnou

s Domácnosti s potvrzenou nákazou

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic
a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není
prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do
plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku
0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin)
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte
ještě do druhého pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého
kontejneru na směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
Chráníte tak zdraví „popelářů”.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným onemocněním
COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po
naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte
a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové
obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého
pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na
směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Buďte ohleduplní.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte
ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
• Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu
a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní
občany.

osobou v povinné nařízené
karanténě:

s

Důležité upozornění:
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či
odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!
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nemocí coviD-19:

obce v karanténě:

• V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění
COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě
zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel.
• Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný
úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ)
a svozovými firmami.
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PLÁNŠTÍ ČÁPI

Žijí v Plané s námi...

Čáp bílý (Ciconia ciconia) patří bezesporu mezi nejcharizmatičtější zástupce naší fauny a má důležité postavení
v lidových tradicích a folklóru značné části Evropy, zejména
v Pobaltí. Čáp je například národním ptákem Litvy. Je symbolem Božího požehnání, zdraví, štěstí a věrnosti. Zkrátka
tam, kde žijí čápi, tam se žije dobře i všem ostatním.

květen 2020

BLAHOPŘEJEME

Úspěšné mládí

Student Adam Hejtmánek
z Plané nad Lužnicí získal
první místo v okresní soutěži
ve hře na klavír. Krajské kolo,
na němž měl prezentovat své
interpretační schopnosti, bylo
bohužel zrušeno kvůli hrozbě
koronaviru.
Hudebníkova cesta k úspěchu vedla navzdory zlomené
ruce. Tu si, společně se třemi
medailemi, přivezl z celorepublikové soutěže v taekwondu. Adam tedy prokazuje

úctyhodnou všestrannost: daří
se mu jak v oblasti umění, tak
sportu.                               -red-

Klavírista Adam Hejtmánek
tentokrát ve sportovním.

soutěž

Zrušená úklidová akce „Čisté břehy Lužnice“
nakonec přinesla soutěž pro mladé rybáře

Čápi už se zabydleli na komíně bývalého lihovaru.
a mohl denně pozorovat v příNejznámější pověra, která
mém přenosu přírodní divadlo
se vztahuje k nošení dětí, má
zjevný základ v germánské
na komíně. Na jaře tradičně
mytologii, kde je čáp považopřilétá nejdříve samec, který
ván za posla bohyně Holdy,
má za úkol po zimě poupravit
hnízdo a zkrátka zjistit, co je
který loví ve vodách duše nedoma nového. Po pár dnech
narozených dětí a vkládá je do
přilétá na hnízdo i samička,
těl nastávajících maminek.
jedná se o klíčový moment,
Čápi jsou typickými tahovýkterý rozhoduje o reprodukci
mi migranty, kteří mohou na
v nadcházející sezoně.
své každoroční pouti urazit až
V  letošním roce samec doneuvěřitelných 20 000 km na
jih Afriky. Na cestu se vydárazil dá se říci v obvyklém
vají tradičně již na konci srptermínu 2. dubna a samička
přiletěla na hnízdo vpodvečer
na, kdy jsou všechna mláďata
6. dubna. Oba partneři se po
plně vzletná, a často táhnou
příletu dlouze vítali vzájemnýve stovkách i tisících jedinmi dotyky a klapáním zobáků.
cích. Čápi využívají ke svému
letu teplé stoupavé proudy nad
Každoročně lze nad komípevninou, proto nejsou schopnem pozorovat i boje o hnízdo
ni překonat velké vzdálenosa partnerku. Čapí samci, kterým samička nedorazila, nebo
ti nad mořem. Volí tedy dvě
trasy s nejkratším úsekem nad
mladí samci, kteří se teprve
vodou, a to buď jihozápadní
do reprodukce zapojují, zkoupřes Gibraltarskou úžinu do
šejí často své štěstí i v Plané.
Maroka, nebo jihovýchodVzdušné souboje jsou tak vždy
ním směrem přes Bosporskou
nebývalou podívanou, která se
neokouká.
úžinu v Turecku a Sinajský
V  loňském roce vyvedli
poloostrov v Egyptě. Jakým
plánští čápi tři mláďata a to
směrem létají naši plánští
vždy bývá na komíně už hodčápi, nevíme, jisté však je, že
na území České republiky se
ně těsno. Výjimkou však nejnachází evropské rozhraní
sou i roky bez mláďat, která
tahových směrů čápů bílých,
mohou vlivem delší doby nemožné jsou tedy obě varianty.
příznivého a chladného počasí
Ze studií však vyplývá, že pouhynout.
Čápi jsou pro mě, stejně tak
pulace, žijící na jihu a západě
jako Lužnice a staleté duby,
Čech, volí častěji cestu na zásynonymem Plané a třeba by
pad.
se do městského znaku ještě
Naše rodina se v Plané nad
vešli. Jejich každoroční přílet
Lužnicí pohybuje od počátku
je pro mě nejen rituálem jara,
osmdesátých let a od let devaale i života jako takového.
desátých bydlíme v blízkosti
Jsem zkrátka rád, že tu s námi
bývalého lihovaru, kde čápi po
jsou.                       
mnoho desetiletí hnízdí.
Text a foto
Už tedy jako malý kluk jsem
RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.
měl na čápy dobrý výhled

S Rybářským kroužkem Feeder
Planá jsme letos již po sedmé naplánovali na neděli 29. března 2020
akci zaměřenou na úklid břehů řeky
Lužnice v Plané nad Lužnicí a okolí.
Bohužel, vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v celé České
republice a následným nařízením vlády, jsme byli nuceni akci
zrušit. Ovšem jak se říká, není všem dnům konec a my se jistě
nevzdáme této naší akce, které se v posledních letech již tradičně účastní i hodně občanů Plané, kteří sice nejsou rybáři,
ale záleží jim na naší přírodě.
Proto úklid přesuneme na
dva krásné rybářské navijáky
některý z podzimních víkenv hodnotě 5000 Kč.  
dů, protože jak je jistě všem
Aktuální informace, stejně
jasné, nepořádek okolo naší
jako soutěž pro děti, budeme
řeky se sám neuklidí a naopak
zveřejňovat na našem Faceho bohužel přes léto ještě asi
booku www.facebook.com/
přibude.
rybariplana
Pokusíme se vše naplánovat
Emil Pešek a Petr Šimánek,
tak, abychom včas informovali
vedoucí Rybářského kroužku
i občany Plané, kteří by měli
FeederPlaná
zájem s námi strávit jeden víkendový den a pomoci nám
udělat něco prospěšného pro
naši přírodu.
Protože nám záleží na tom,
aby děti z našeho Rybářského kroužku trávili co nejvíce
času v přírodě (a že ho nyní
mají opravdu hodně), připravili jsme pro ně soutěž,
ve které budou od dubna do
prázdnin moci posílat na naše
facebookové stránky fotografie nejenom se svými úlovky,
ale hlavně budou mít za úkol
při svých vycházkách k vodě
Snímek z roku 2018 připovždy uklidit ve svém okolí nemíná pracovní atmosféru při
pořádek, vše nafotit a umístit
čištění břehů Lužnice. Členové
na naši stránku pod příspěvek
rybářského kroužku a jejich
se soutěží.
přátelé věří, že se i letos naPro všechny děti, které se do
skytne možnost, aby břehům
soutěže zapojí, máme připratéto řeky pomohli vrátit jejich
vené ceny, a pro fotku s největpřirozenou krásu.
ším počtem lajků jsme pořídili
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JARNÍ SLEVY
hnědé, černé uhlí
brikety, koks
písek - maltový i betonový
drtě, kačírek

Nejlepší služby na trhu - co slíbíme, to splníme.

Přijmeme na HPP tyto pracovníky do strojírenské výroby:
nástrojař (dvousměnný provoz)
dělník - obsluha strojů na zpracování kovů (třísměnný provoz)
technik kontroly kvality (třísměnný provoz)
dělník - montáž výrobků z kovů (dvousměnný provoz)
řidič VZV (třísměnný provoz)

Nabízíme: firemní benefity, práci ve stabilní společnosti s dlouholetou
tradicí, odpovídající finanční ohodnocení

Bližší informace na tel. 381 200 751
MetalWorx Plana s.r.o., Chýnovská 970, Planá nad Lužnicí
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LESY

Jarní procházka plánskými lesy a buďte k přírodě i k sobě ohleduplní

V současné době zavládla po celém světě nelehká situace. Po útoku koronaviru Covid-19 zůstávají v různých
oblastech statisíce nakažených a bohužel dnes již i stovky
a tisíce mrtvých. Pokud se nad tím zamýšlíme, zjišťujeme, že se nejedná o nic jiného než o reakci přírody na chování člověka v současném světě.
cesty „Plánská obec“ a rozsáhlé opravě dalších cest se lesy
města staly oblíbeným cílem
vycházek plánských obyvatel, nejen z oblasti Strkova.
Přes plánské lesy můžete dále
pokračovat směrem na Kozí
hrádek, kde najdete i dnes již
dobře fungující občerstvení.
Po hrázích rybníků Jezero,
Starý a Nový Kravín se pak
přes samotu Kravíny vrátíte
opět přes městské lesy do Plané. Kratší okruh pak můžete
zvolit z Kravínů směrem na
Turovec, kde se na naučné tabuli na hrázi rybníka Lučního
dozvíte zajímavé informace
o první mykologické rezervaci
na území ČR, která se tu naLesní silnička Kavecká.
chází. Přes Turovecký les vede
Člověk moudrý (Homo sataké cesta na samotu Borek,
piens) je jednoznačně nejvíce
kde na hrázi Boreckého rybpřemnožený živočišný druh
níka najdete chráněnou alej
na Zemi. Hlavní příčiny šířehrázných dubů. V  prodloužení epidemie jsou jasné. Velká
ní se pak přes Dlouhou Lhotu
koncentrace lidí a jejich glomůžete dostat až na zříceninu
bální pohyb po celé planetě.
hradu Choustník. Ale to je již
Negativní vliv lidí na probínáročnější trasa pro zkušenější
hající přirozené přírodní proturisty. V  současné době jsou
cesy je určitě jednou z dalších
některé části lesního komplehlavních příčin současného
xu proředěné po kůrovcových
stavu. „Pán tvorstva“ však
těžbách. Na vzniklých holimusí pochopit, že bez přírody
nách však už mnohde můžete
to prostě nepůjde. Když začívidět výsadby nových stromná být nejhůř, a taková situace
ků, které jsou zárukou toho,
v současné době nastává, lidé
že se les vrátí zpět do míst,
vždy hledali, hledají a hlekde předtím desítky let rostl.
dat budou pomoc v přírodě.
Každého asi upoutá i množJedním z hlavních stavebních
ství oplocenek, které tu lesníci
kamenů opatření proti šíření
zbudovali a které chrání sakoronaviru je umožnění pohyzenice listnáčů. Ty se zde teď
bu lidí při vycházkách, které
vysazují v daleko větší míře
konečně vystřídají izolaci obya měly by být zárukou stabilvatel v  bytech. Dlouhý pobyt
nějšího, kůrovcem méně ohrov uzavřených domovech má
ženého lesa. Planou obklopují
prokazatelně špatný vliv na
lesy i z jiných směrů. Ty tropsychické i fyzické zdraví lidí.
chu postrádají klid a zádumPlaná nad Lužnicí je známá
čivost komplexu Turoveckého
jako město s krásným okolím
lesa. I tady však najdete krásná
a blízkým vztahem jejích obymísta, která vybízejí k posezevatel k okolní přírodě. Člověk
ní, oddychu a zapomenutí na
tu naráží téměř na každém
současné bolesti světa.
kroku na přírodní krásy, kteOpravené lesní cesty, a to
rými jsou mimo řeku Lužnicí
nejen na majetku města Planá
i okolní rybníky a zejména
nad Lužnicí, výrazně zpřístupokolní lesy. Mezi nimi největší
nily les pěším turistů i cyklisje rozsáhlý komplex Turovectům. Odměnou jim je klid, pokého lesa. Ten je od okrajohoda a krása přírody, která je
vých částí města vzdálený dotu ze všech stran obklopuje. Je
slova, co by kamenem dohodil.
však nutné připomenout… NáSoučástí tohoto komplexu je
vštěvníci lesa, chovejte se tak,
i cca 130 ha městských lesů.
abyste ukázali, že si skutečně
Zejména po dokončení nové
zasloužíme pojmenování naše-

ho živočišného druhu „člověk
moudrý“. Ostatní obyvatelé
přírody tuto výsadu nemají.
Přesto musí obývat Zemi společně s lidmi! Klid, který zvířata nutně potřebují a který je
chrání od stresu, je základem
pro soužití s člověkem. Pohyb lidí po lesních silničkách
a cestách ostatním obyvatelům
lesa až tolik nevadí a umějí
si s tím poradit. Návštěvníci
přírody by měli zachovávat

klid, chovat se tiše a přirozeně.
Zvířata se pak dokáží tomuto
ruchu přizpůsobit a žít s ním.
Nesmíme je však rušit v místech jejich odpočinku! Je na
lidech, aby vycházeli svým
chováním vstříc ostatním obyvatelům lesa. Zvířata vůči člověku dělají, co mohou…
Všem Plánským přeji krásné
chvíle v okolních lesích a buďte ohleduplní.  
Stanislav Vyhnal

PĚVECKÝ SBOR

Harmonie a Velikonoce

Velikonoční svátky a jejich závěr každý rok patříval v kostele svatého Václava v Plané nad Lužnicí Dobročinnému koncertu, na který se těšili nejen členové Harmonie, ale i jejich hosté
a hlavně věrní návštěvníci.

Na snímku zpěvačka Hana Žvachtová a varhanice Martina Pechová na loňském koncertu.
Bohužel letos, vzhledem k pandemii koronaviru, se toto setkání uskutečnit nemohlo. Škoda, ale i tak můžeme alespoň společně
zavzpomínat.
Na těchto koncertech – kromě zavedených souborů TaKvintet
Richarda Mlázovského a plánského pěveckého sboru Harmonie,
který vede Jiří Holický – vystupovalo i mnoho hostů. Z varhaníků
jmenujme například Ladislava Dohnala, Ladislava Šotka, Martinu
Pechovou a Jiřího Emmera. Slyšeli jsme i sólisty: Hanu Žvachtovou, Ludmilu Peřinovou a Františka Doubka. Každý koncert byl
jiný, s rozmanitými duchovními skladbami, a všechny se povedly.
Pro naše městečko to bývalo vždy důstojné zakončení nejdůležitějších církevních svátků.
Všechny tyto koncerty byly vždy dobročinné, ostatně jako i jiné
podobné akce v Plané. Dobrovolné vstupné vždy přispělo na bohulibé účely potřebným, poslední rok se shromažďují peníze na nový
zvon do našeho kostela, který by měl být vysvěcen při Svatováclavských slavnostech.
Je nám všem moc líto, že vzhledem k situaci po celém světě se
nemůžeme takto setkávat, ale doufáme, že tuto dobu všichni překonáme ve zdraví a potkáme se zase společně na jiných koncertech
Harmonie.
                                     Vaši zpěváci a zpěvačky
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KLIMATIZACE
TEPELNÁ ČERPADLA
CHLADÍCÍ TECHNIKA
Jsme společnost certifikovaná Ministerstvem životního prostředí.
www.klima-store.cz

tel.: 603 89 00 29

e-mail: info@klima-store.cz

Společně to zvládneme

Když jsme vítali Nový rok 2020, nikdo z nás neměl ani zdání, co nás v následujících měsících čeká. Nikdo si nedovedl představit, že by virus z daleké
Číny mohl zasáhnout do života naší
země. Ale stalo se.
množství informací, omezeA jak to vypadá, ještě nění a zpráv, ve kterých se jen
jakou dobu tady s námi bude
a nám nezbývá nic jiného
těžko orientují? Abychom
než se s tím vyrovnat. Epialespoň trochu pomohli,
rozhodl se kolektiv Mateřdemie nás zasáhla všechny,
od malých dětí, které nemoské školy Pohádka v Plané
hou do mateřských škol, až
nad Lužnicí potěšit seniory
v DPS  v Plané nad Lužnicí
po ty žáky a studenty, kteří
a zpříjemnit babičkám a děse chystali složit maturitní
zkoušku nebo státní závědečkům letošní velikonoční
svátky.
rečné zkoušky na vysokých
Paní učitelky nachystaly
školách.
malé velikonoční balíčky
Každého se opatření
s přáním krásných Velikoa omezení související s epinoc a jako bonus písničku na
demií dotkla, někoho více,
někoho méně. Nejvíc samopřání z Rozhlasu České Buzřejmě naší nejstarší popudějovice. Snad jim písnička,
kterou si mohou poslechnout
lace – seniorů. Týká se to
1. května, alespoň malinko
našich prarodičů, rodičů,
zpříjemní dlouhé chvíle.     
známých nebo sousedů. Jak
Za kolektiv MŠ Pohádka
se s novou situací vyrovnaV. Moravová
jí, když se na ně valí velké

STAVEBNÍ PARCELY

Prodej stavebních parcel
v Plané nad Lužnicí nad Soukenickým
jezem s výhledem na řeku Lužnici
www.parcelyujezu.com
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Když jsou dveře do MŠ Pohádka zavřené…
Dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru vyhlásila vláda na území České
republiky nouzový stav. V oblasti školství
vláda svým usnesením ze dne na den školy
uzavřela. Mateřské školy jako jediné vzdělávací zařízení nebyly z nařízení vlády plošně uzavřeny. Situace se měnila každým dnem. Docházka dětí v Mateřské škole
Planá nad Lužnicí stále klesala, opatření se zpřísňovala.
Přestože se usnesení vlády
kuchyně atd. V dalším období
výslovně mateřských škol nejsme naplánovali tandemové
týkalo, doporučila zvážit omevzdělávání v oblasti diagnoszení nebo přerušení provozu
tiky dítěte. Snažili jsme se vymateřských škol. Po projednáužít tento čas společně. Bohuní se zřizovatelem Město Planá
žel se epidemiologická situace
nad Lužnicí jsme se rozhodli
neustále zhoršovala a dalším
mateřskou školu v pondělí 16.
doporučením vlády bylo co
března 2020 uzavřít. Rozhodnejvětší využívání práce z donutí to nebylo jednoduché, simova. Rozhodli jsme se tedy
tuace se neustále zhoršovala
pro změnu a zaměřili se na
a k tomuto kroku se postupně
evaluaci Školního vzdělávacípřidala většina mateřských
ho programu, tvorbu a inovaci
škol v republice.
projektů.
První dny po uzavření škoProtože se nám ale po dětech
a rodičích začalo stýskat, rozly jsme ještě měli možnost
v rámci vyřizování žádostí
hodli jsme se je alespoň přes
o ošetřovné o této situaci s rowebové stránky mateřské škodiči hovořit. Tímto bychom
ly pozdravit. Připravili jsme
chtěli všem rodičům poděkopro děti a rodiče „Receptář
vat za jejich pozitivní reakce
jarních nápadů“. Receptář oba vřelá slova. Dále však zůstal
sahoval jak inspirace na Veliinformačním kanálem mezi
konoce, tak dostatek nápadů
školou a rodinou pouze e-mail,
na tvoření, protažení těla, děttelefon a webové stránky.
ských básní a písní, labyrintů,
Více než polovina zaměsti tipy, jak si upéct něco dobrénanců mateřské školy přešla
ho, vypěstovat jarní rostliny
také na ošetřovné z důvodu
nebo si zpříjemnit společné
péče o děti. Věnovala se tak
chvíle.
nikdy nekončící profesi – roPostupně plníme webové
dičovství. Všichni ostatní se
stránky dalšími tipy pro rodiče a děti. Náměty, jak spohned v prvních dnech pustili
lečný čas vyplnit například
do celkového úklidu a dezinpovídáním, čtením, učením se
fekci všech prostor v budově
říkadlům, které k životu předMŠ. Šlo o dezinfekci jak náneodmyslitelně patří.
školáka
bytku, všech ploch a pomůcek,
Naším cílem je alespoň tímto
tak hraček, ložního prádla,
způsobem pomoci a poradit,
na jakou oblast je třeba se zaměřit a co ve vývoji dítěte neopomenout. Někdy je vskutku
těžké skloubit rodinu s prací.  
Pojďme tedy tuto situaci společně využít.
Školní jídelna zůstává po
celou dobu uzavření mateřské
školy otevřena. Vaří nadále
obědy pro seniory z Domova
s pečovatelskou službou Planá
nad Lužnicí, kde se snažíme
pomoci v různých směrech.
Protože nikomu z nás nebyla situace lhostejná, rozhodli
jsme se pomoci také šitím roušek pro seniory, plánské občaRoušky v Pohádce.
ny, nemocnici v Táboře i Čes-

Archivní snímek z venkovní
akce s dětmi, kdy ještě nikoho
nenapadlo, že všichni lidé budou muset nosit roušky.
kých Budějovicích. Ušity byly
stovky roušek, různých druhů,
vzorů a barev. Každý se postavil k práci tím, co nejlépe
uměl. Spolupráce jela na plné
obrátky. V  tomto směru jsme
byli svědky nebývalé solidarity v celé republice. Karanténa
je v našich životech výzvou,
jak přijmout vlastní zodpovědnost, jednat v souladu se
svými postoji a hodnotami.
I v této nelehké době učíme
děti nejdůležitějším klíčovým
kompetencím. Děti jsou naším zrcadlem a vše, co zažijí,
se jim ukládá kdesi v hlavě
a v ten správný okamžik v životě vyplave na povrch.

Zápis k předškolnímu
vzdělávání

V letošním školním roce
naše škola zakoupila nový
program Správu mateřských
škol, který slouží  k usnadnění
administrativní práce spojené
s každodenním chodem mateřské školy. V  tomto období
se všichni zaměstnanci v rámci samostudia s tímto programem seznamují, aby jej mohli
v dostatečné míře využívat
i oni ke své práci. Program nabízí mimo jiné také možnost
internetové komunikace s rodiči.
Vzhledem k mimořádným
opatřením vyžaduje situace organizování zápisů bez osobní
přítomnosti dětí a zákonných
zástupců ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání
přihlášky datovou schránkou,
e-mailem s elektronickým
podpisem, poštou, v krajním

případě dle konkrétní situace
osobním podáním ve škole.
V  současné době díky tomuto programu spolupracujeme
na zřízení webové informační
stránky. Jedná se o možnost
Elektronického předzápisu,
kde budou pro zákonné zástupce vloženy všechny potřebné dokumenty. Zákonný
zástupce skrze Elektronický
předzápis vyplní žádost, kterou si následně vytiskne.
Údaje z vyplněné žádosti
budeme mít k dispozici v seznamu předzapsaných dětí ve
Správě MŠ. Zákonný zástupce poté doručí žádost do MŠ
spolu s ostaními dokumenty,
jimiž jsou: žádost, kopie rodného listu, čestné prohlášení
a kopie očkovacího průkazu.
Doručení bude možné realizovat několika způsoby: do datové schránky školy, e-mailem
s uznávaným elektronickým
podpisem, vhozením do poštovní schránky nebo zasláním
poštou. Žádost bude možné
podle § 37 odst. 4 správního
řádu podat i běžnou elektronickou zprávou (e-mailem),
v takovém případě však musí
být nezbytně do 5 dní doplněna písemně. Nebude-li doplněna včas, takové podání nebude
bohužel platné. Dokument přidělení reg. čísla a informování
o možnosti nahlížení do spidu  
bude z důvodu vyšší právní jistoty zaslán zákonným zástupcům také písemně (poštou).
Pro příjem žádostí bez
osobního kontaktu o přijetí
k předškolnímu vzdělávání je
Mateřskou školou Planá nad
Lužnicí stanoveno dostatečně
dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem,
a to od 5. 5. 2020 do 16. 5.
2020. O  spuštění tohoto portálu budeme zákonné zástupce
včas informovat na webových
stránkách MŠ.
Pro osobní podání žádostí je
termín zápisu k předškolnímu
vzdělávání v Mateřské škole
Planá nad Lužnicí stanoven na
dny 5. 5. a 6. 5. 2020 od 8.00
do 12.00 a od 13.00 do 16.00
hod., a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).
Za Mateřskou školu
Planá nad Lužnicí
vám přejeme vše dobré.
Mgr. Kateřina Burgstallerová,
ředitelka školy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Škola nespí, jede dál!

Současná situace v naší zemi, spojená s vyhlášením nouzového stavu, přináší mnoho komplikací nejen ve všedním životě,
ale promítá se samozřejmě i do chodu školy.
Pro samotné žáky, jejich mít víc prostoru na své děti ve
rodiče a také pro zaměstnan- volném čase. Tím, že působí
ce školy je s touto výjimeč- v roli učitelů a samotní učitelé
nou   situací spojeno mnoho jsou v době krize v mnohem
nových věcí. Předně se jedná těsnějším kontaktu s rodinao distanční způsob výuky, při mi, by mohlo v budoucnosti
kterém zažívají všichni zúčast- dojít k intenzivnější spolunění dosud nepoznané situace, práci ve vztazích: dítě – rodič
které musí řešit. Největší zá- – učitel. A  právě my, učitelé,
těž zažívají určitě rodiče, na máme možnost zvednout úronichž leží nejpodstatnější část veň školy o pomyslný stupínek
práce a odpovědnosti, a to jak výš. Po počátečním váhání se
zabezpečit a ochránit rodinu drtivá většina pedagogickéa současně tak trochu suplovat ho sboru vrhla do zdolávání
roli učitelů. Myslím, že drtivá nástrah nových moderních
většina pedagogů si uvědomu- metod distanční výuky. To,
je tuto jejich náročnou situaci že se ne vše napoprvé podaa snaží se průběžně přizpůso- řilo a že se občas musel uděbovat distanční výuku mož- lat krok zpátky, aby se mohlo
nostem dětí a rodičů. Prostě se postoupit o dva dopředu, jsme
si vyzkoušeli téměř všichni.
učíme všichni „za pochodu“.
Za všemi problémy je snad Velice důležité pro to, co nyní
na konci tunelu možné zahléd- zažívají žáci a učitelé, je předenout i pozitivní prvky. Věřím, vším velké pochopení a vstřícže až se zase (a doufejme, že nost rodičů a prarodičů našich
již brzy) setkáme ve školních žáků. Tímto bych jim také rád
lavicích, budou si například poděkoval za dosavadní spolunaše děti vážit takových pros- práci.
A ještě jedno plus na závěr.
tých věcí, jako je kamarádství,
spolupráce a třeba i samotné- To, že se škola „vylidnila“, jsme
ho vzdělávání. Jejich rodičům využili k rozsáhlým pracím na
odpadne obrovská zátěž orga- vylepšení interiéru školy. Do
nizovat domácí výuku a budou zdárného konce se nám po-

dařilo dotáhnout rekonstrukci
šaten 1. stupně, kde byly nahrazeny původní klecové šatny školními dřevěnými skříňkami. Jejich výměnu doladily
okolní výzdobou a malbou šikovné vychovatelky školní
družiny. Ve všech třídách
obou stupňů a na chodbách
byla z prostředků zřizovatele
nově instalována LED svítidla,
která určitě přispějí k vyšší
bezpečnosti našich žáků. Děti,
které rády zahradničí, určitě s
radostí přivítají možnost využít své dovednosti na našem
novém školním pozemku, jehož výstavba právě finalizuje
přímo v areálu školy. Samotní
učitelé přiložili ruce k dílu při
úpravách prostor skladové části půdy. Součástí rekonstrukce jsou i nově vymalované
třídy a také stavební úpravy
části žákovského vchodu do
školy a dělících dveří chodeb
2.  stupně.
Z výše uvedeného výčtu je
zřejmé, že škola opravdu nespí
a že až do ní žáci opět vkročí,
vrátí se sice do své „staré“ školy, ale ta už bude ať do obsahu
nebo vzhledu školou trochu jinou. Doufejme, že lepší!
Mgr. Pavel Grenar,
ředitel školy

aktivity
PŘED OMEZENÍMI

Poznáváme
zvířata

Na konci února do naší školy přijal pozvání MVDr. Jaroslav Šonka. Dětem ze školní
družiny přinesl na přírodovědnou besedu obrázkový materiál, který využil při poznávání
různých druhů zvěře. Děti si
odnesly zajímavé poznatky
z živočišné říše. Na závěr besedy byl p. Šonka odměněn
nejen srdečným potleskem, ale
i obrázky zvířátek, které pro
něho namalovaly děti.
vychovatelky školní družiny

Recitační
soutěž

V pátek 6. března se Valerie
Štamberková a Denisa Němečková, které svými výkony velmi zaujaly při školní přehlídce
výrazného přednesu, zúčastnily okresního kola soutěže
dětských recitátorů. I když
neobsadily medailové pozice,
dokázaly udržet krok s konkurencí jiných škol. Oběma dívkám proto velmi děkujeme za
dobrou reprezentaci školy.        
Mgr. Sylva Peclinovská, Ph.D.

Náš časopis opět uspěl aneb Plánské novinky stříbrné a zlaté

Dne 22. listopadu loňského
roku se v Brně vyhlašovaly výsledky celostátního kola soutěže školních časopisů, které
tvoří děti ze základních a studenti středních škol.
Soutěž pořádá každý rok
stupeň jsme to dotáhli až na
Asociace středoškolských klu2. místo. Oproti předchozímu
bů (krajské CPDM), loni to
roku jsme se tak zlepšili hned
bylo už po třinácté.
o čtyři pozice. V  kategorii
K  naší radosti jsme opět
Titulka (tedy titulní stránka)
uspěli. V  kategorii I. a II.
jsme byli dokonce úplně nej-

Plánské novinky oznamují své vítězství (na snímku se sešla jen
část redakčního týmu).
Foto Olga Krčková
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lepší, první v celé republice!
Tohoto úspěchu bych samozřejmě nedokázala dosáhnout
sama. Přispěli k němu všichni redaktoři a grafici, včetně
paní asistentky Veroniky Drdákové a paní učitelky Olgy
Krčkové.
Naše „malá vítězství“ můžete sdílet s námi, stačí se na
začátku nového školního roku
přihlásit do kroužku. Nebo
přijít s nápadem na článek či
rozhovor, které byste si chtěli
v našem časopise přečíst.
Julie Caisová,
šéfredaktorka, 7.B

plánské
novinky

rocník ix. | císlo 3 | duben  cerven 2019

Titulní stránka školního
časopisu, kterou porotci vyhodnotili jako nejlepší v celé
republice. Na originálně pojatém snímku pózují končící
deváťáci.
„Jsem rád, že právě Plánské novinky se po mnoho let umisťují na předních příčkách v jihočeském kole soutěže. Ale vzhledem
k současné situaci kolem epidemie pořadatelé celostátního i krajského kola soutěže rozhodli odložit termín přijímání přihlášek
do soutěže až do 30. června 2020. Věřím, že ani letos nebudou
Plánské novinky chybět. Vyhlášení krajského kola proběhne v září
v Českých Budějovicích a celorepublikové v druhé polovině listopadu v Brně. Už se těším na tzv. ‚malé časopisy‘ a držím palce
našim mladým Plaňákům, aby svá výborná ocenění obhájili,“ dodal Jiří Riki Řeháček, předseda odborné komise jihočeského kola
soutěže.
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DPS

KNIHOVNA

Noviny pečovatelské služby
Současná situace nám bohužel znemožňuje scházet se
v DPS při volnočasových aktivitách, naši senioři jsou po
většinu času zavřeni ve svých bytech.
Zvažovali jsme, co bychom mohli udělat, abychom
NOVINY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
jim chvíle doma zpříjemnili.
Představení nového občasníku pečovatelské
služby
Vzniklo tak první číslo „Novin
pečovatelské služby“, jejichž
smyslem je přinést seniorům
trochu radosti a povzbuzení,
nabídnout jim cvičení k domáSetkávání
seniorů se
címu trénování paměti a dalškolním klubem
ším činnostem, srozumitelným
způsobem informovat např.
o aktuálním dění, plánech
nebo změnách v pečovatelské službě. V neposlední řadě
jsou také místem, kde můžeme
„sdílet“ fotografie ze společných akcí a aktivit. Na tvorbě
První číslo Novin plánské
novin se nyní podílejí pracovpečovatelské služby.
níci DPS a paní Iveta Staňková
především na odezvě našich
s dětmi ze školního klubu, se
seniorů a také na zajištění dokterými se naši senioři pravistatku času pro jejich přípravu.   
delně scházejí. Jak často buZa DPS Tereza Jindrová
dou noviny vycházet, záleží

To máte zavřeno,
i když jste malá knihovna?

Ano, i na takové otázky jsme odpovídali našim čtenářům během opatření proti šíření koronaviru. Třebaže
nás to netěšilo, museli jsme opravdu
knihovnu pro veřejnost uzavřít, stejně jako to učinily veškeré kulturní
a vzdělávací instituce v celé republice.
ly, aby lidé zaměstnali mozky
Ale stejně jako kolegové muzejníci, galeristé, divadelníci,
a nepřemýšleli pouze o katahudebníci a mnozí další nenestrofických scénářích při celosvětové pandemii. Knižní
chali své uživatele v kulturním
vakuu, ani knihovníci neseděli
databáze umožnily zdarma
nečinně mezi regály. I v době
stahovat e-knihy a vydavatelé knih nabízeli mimořádné
koronavirové si hudbymilovslevy. Knihovny se snažily
né publikum mohlo vyslechnout řadu koncertů v on-line
veškeré tyto aktivity sledovat a zprostředkovat je svému
přenosu, zájemci mohli virokruhu uživatelů. Na webu
tuálně navštívit výstavy, galerie a muzea. Řada známých
plánské knihovny se v úvodním menu objevila kapitola
osobností předčítala z knih na
Knihovna v době koronaviru
Youtube, na Facebooku vznikla mimo jiné veřejná skupina
s odkazy na výše uvedené. Na
Čtením proti nudě, případně
Facebooku knihovny jsme také
Přečtu ti pohádku. Trenéři pavirtuálně zpřístupnili březnoměti zpřístupnili své materiávou výstavu mateřské školky,
kterou si kvůli koronavirovým
základní umělecká škola
opatřením stihlo prohlédnout
jen nemnoho návštěvníků.
Avizovanou dubnovou výstavu „Chraňme aleje“ od sdruTak jako všech ostatních se i nás, „Oči dokořán“, se kterým se
žení Arnika jsme přesunuli na
a myslím tím žáky a učitele Základní žáci výtvarného oboru měli
příští rok. Stejně tak jsme se
umělecké školy Sezimovo Ústí, zásadně zúčastnit krajské výtvarné
domluvili s Klubem Plánských
dotkla situace kolem opatření majících přehlídky v Třeboni, se snad
Dam na odložení květnové
podaří uskutečnit v podzimza cíl snížit nebezpečí nákazy novým virem.
výstavy, kterou jsme plánovaních měsících.
li jako doprovodnou akci ke
líto, že se neuskuteční tradičJako každý rok mělo být
Potud o tom, o co jsme přispolečnému projektu, na němž
ní koncert našich Music Stars
pro nás období poslední třetišli. Věřím, že nastalá nepředpracujeme od začátku letošnív
plánské Sokolovně,
tentokrát
ny školního roku dobou prevídatelná situace nám všem
ho roku. Ani jinak knihovnice
i za účasti školního orchestru
zentace všeho, co naši žáci se
připomene, že to, že mohu něnezahálejí. Kromě aktualizace
„Sezimácký Zušband“. O tom,
svými učiteli v předchozích
kam chodit, něčeho se účastfondu knih, nákupu a zpracože
neproběhl
náš,
již
pátý,
dobměsících připravili. Od března
nit, něco s někým sdílet, není
vání nově nakoupených tituročinný Koncert pro Světlušku
do konce školního roku jsme
až tak samozřejmé a že si toho
lů, což je naše běžná činnost,
v táborském divadle, kde přiměli v plánu téměř třicet veřejvšichni, až se situace vrátí
umožnila absence návštěvníků
slíbila svou účast vynikající
ných koncertů, výstav, soutěží
do normálu, budeme vážit.
hlubší ponor do opomíjených
nevidomá klavíristka Ráchel
a soustředění souborů. A řada
A když ničeho jiného, tak třezákoutí a skladových prostor,
Skleničková
a
kde
se
měli
z nich se měla konat i v Plané
ba jen toho, že normálně můtakže prachovka, hadr a kbepředvést zejména účastníci lenad Lužnicí.  
žeme jít do školy.    
lík nás neopouštějí, stejně tak
tošních soutěží, raději ani nePráce ve škole se však zcela
Richard Mlázovský,
jako různé krabice, pořadače,
Prezentace
projektu
mluvím.
nezastavila. Snažíme se žákům
ředitel ZUŠ Sezimovo Ústí
šanony atp. Také bylo třeba
přinášet náměty a zadávat úkovytvořit samostatnou karanly, které mohou sami zvládténní místnost pro knihy, které
nout, motivovat je, aby na sobě
budou lidé vracet, až pominou
nepřestali pracovat a případně
mimořádná opatření. Dobře
mohli po návratu do školy ještě
k tomu posloužilo zázemí Diabsolvovat veřejná vystoupení
vadélka na nitce, muselo být
či dokončit započaté projekty.
ovšem vyklizeno, odstěhováVelmi mě mrzí, že se v nejny kulisy, stojany, přepravky
lepším zastavila práce slibně
s rekvizitami atd. Známe to
se rozvíjejícího dramatického
všichni, do generálního úklidu
oboru, jehož žáci, pod vedese málokomu chce, ale čas od
ním Jany Hubka-Vanýskové,
času to prospěje jak domácpřipravovali autorské divadelní
nosti, tak veřejné knihovně.
představení s názvem „Radši
Na snímku Sezimácký Zušband při svém loňském vystoupení na
Václava Vyhnalová,
neber za kliku, nevíš, co čeká
Vánočním
koncertě
v
Sezimově
Ústí.
Foto
David
Peltán
knihovnice
za dveřmi“. Stejně tak je mi
č.1/2020

Vážení čtenáři,

ráda bych Vám představila nový „občasník“ pečovatelské služby – noviny, které jsme se rozhodli pro Vás vydávat, abychom
Vám nejen usnadnili toto náročné období způsobené šířením koronaviru COVID-19, které musíme všichni společně
zvládnout, ale do budoucna i proto, abychom Vám přehledně zprostředkovali důležité informace. Rádi bychom Vám touto
cestou přinesli trochu radosti a povzbuzení. Chtěli bychom Vám nabídnout cvičení pro domácí trénování paměti, seznámit
Vás s aktuálním děním, srozumitelným způsobem Vás informovat například o změnách v sociálním systému, dávkách pro
seniory a dalšími informacemi a plánovanými činnosti v pečovatelské službě. Jsme otevřeni všem nápadům a přáním, která
nám k obasahu novin sdělíte. V tomto prvním čísle se můžete těšit na několik cvičení na trénování paměti, doporučení na
zvládnutí domácí izolace, ohlédnutí za posledními společnými aktivitami. Dovolte mi popřát Vám u čtení zábavu a potěšení.
Tereza Jindrová

Od čtvrtka 31. října 2019 probíhá setkávání
seniorů z pečovatelského domu v Plané nad
Lužnicí ve školním klubu v místní škole. Tato
akce se opakuje pravidelně každý sudý týden,
jednou za čtrnáct dní. Senioři společně s dětmi
připravují a vyplétají obrázky pro ZOO Větrovy.
Až dílo dotvoří, plánují podniknout společný
výlet za zvířátky a obrázky předat. Všechny
společné akce by rádi přihlásili do projektu
Šťastné stáří očima dětí. Děti se během
prosince 2019 také se seniory společně zapojili
do vánočního
tvoření. Vyráběli svícen
z jablíček, pekli vánočku a zdobili stromeček u
radnice. Cílem setkávání je vnímání starší
generace, přispění k propojení s mladší
generací, které si mohou předat jak životní
elán, tak i životní zkušenosti. A hlavně
zpříjemnit seniorům volné chvilky strávené se
žáky ve škole. Velikonoční akce letos se letos
neuskuteční, ale už teď se školní klub těší na
další setkání.
Foto a text: vychovatelka školního klubu
Iveta Staňková

O co jsme přišli a co jsme (možná) získali
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názor zastupitele

Opatření
ke zmírnění dopadů epidemie

Žijeme ve světě, který je propojený v každém detailu. Ve
vzdáleném světě čínských měst docházelo a stále dochází
ke krutému zacházení a konzumaci divokých zvířat, které v kombinaci se špatnou hygienou a velkým množstvím
lidí propojených s naší civilizací přivedlo svět k epidemii,
která ovlivňuje každého z nás.
Jednotlivec si s touto sio odpuštění nájmů nebytotuací neporadí, byla přijata
vých prostor v majetku města
opatření, která nás zastavila
po dobu povinného uzavření
ve většině oblastí našeho ži(např. Maxim, Sokolovna);
vota. V této době se zapojila
nebo odpuštění či rozvolnění nájmů městských bytů pro
spousta lidí do vlny solidarity a pomoci, ve které spatřuosoby, kterých se dotklo krizové opatření; vyčlenění finančjeme optimismus a naději do
budoucna.
ních prostředků pro dotační
politiku podpory malých podZ pozice zastupitelů jsme
nikatelů a osob v existenční
připraveni podpořit soubor
opatření, která povedou ke
nouzi; nebo vyčlenění finančzmírnění dopadů na občany
ních prostředků pro bezúročné
a podnikatele v našem městě.
půjčky pro podnikatele.
Nechceme zdvojovat komNávrat k běžnému životu
penzace vlády, ale podpoříme
bude zřejmě pozvolný, přičemž
bez naší pomoci a solidarity se
opatření, která jsou v kompespousta občanů a podnikatelů
tenci a finančních možnostech
neobejde. Pokud tedy chceme
našeho města. Přijatá opatřezachovat to, na co jsme byli
ní by měla být rychlá a mazvyklí do doby před epidemií.
ximálně jednoduchá. Všem
Přejeme všem, ať překonáme
zastupitelům jsme zaslali náš
toto období ve zdraví a brzy se
návrh opatření, který podponavrátíme k normálu.
říme při hlasování v zastupiZa zastupitele Zdravé Plané
telstvu města. Může se jednat
Jiří Rangl

sport

Schůze sportovní komise
Pro některé den, kdy možná i raději nevychází ven, pro
členy sportovní komise (dále jen SK) byl pátek 13. března
dobrý den. Jedny z posledních hodin, kdy mohli alespoň
do večera usednout k jednomu stolu tradičně v restauraci
Maxim a projednat jediný bod programu.
Hlavním tématem prvního které byly SK  navrženy. RM 
letošního setkání SK byl návrh a zastupitelstvo (nad částku 50
na rozdělení dotací z prostřed- tis. Kč) poté na základě svých
ků města pro rok 2020, které dalších informací a skutečností
se týkají plánských sportov- částky případně upraví a v koních a volnočasových aktivit.
nečném znění odsouhlasí.
Pro tento rok radní navrhli
V  této nelehké době jsou
do rozpočtu a zastupitelé poté důležité úplně jiné věci a záodsouhlasili částku 700 tisíc ležitosti, ale přesto až budou
Kč, tedy ve stejné výši jako v příštím roce místní sporv roce 2019. Přítomní členo- tovní spolky a fyzické osoby
vé SK  nahlédli do všech 15 psát další žádosti, dovolujeme
žádostí, projednali obdržené si je požádat o vyplnění všech
informace, v některých pří- písemných náležitostí ve forpadech navrhli požadovanou mulářích a uvádění informačástku ponechat a v dalších cí, které jsou aktuální a které
výši grantu snížit či žádost do- může dotyčný svými daty či
plnit. Výše konkrétní navržené prohlášeními doložit. Za členy
dotace byla vždy odsouhlase- SK přeji všem hodně zdraví ve
na nadpoloviční většinou pří- složitém období. Ale vše špattomných. Rada města (dále jen né je i k něčemu dobré, nejen
RM) se poté seznámí s jednot- ve sportu.           Ondra Špaček,
livými žádostmi a částkami,
předseda SK
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PŘÁNÍ
Milé maminky, matky a mámy,
druhou květnovou neděli jsme měli společně, tak jako každoročně, oslavit v Sokolovně Váš svátek. Bohužel vyhlášený
nouzový stav a s ním spojená opatření nám
neumožňují v letošním roce naši malou
slavnost, kterou město pro Vás připravovalo, uskutečnit. Věřím, že se společně
sejdeme na jiných akcích ve druhém pololetí letošního roku.
Dovolte mi proto, abych všem maminkám, matkám a mámám
popřál jménem vedení našeho města a nejen v této době hlavně
zdraví, zdraví a zase to zdraví.
Za vedení města
Jiří Šimánek, starosta

TENIS

Začínající sezona 2020

V současné komplikované době je prozatím
utlumena také náplň sportovních a volnočasových
aktivit klubu SKT Planá nad Lužnicí. Přes uvedené obtíže zabraňující obvyklému každoročnímu
zahájení tenisové sezony, se tak klub postupně
připravuje na normální provoz své činnosti.

Fungování klubu bude opět
zahrnovat spoustu aktivit, ať
už sportovních či společenských. Závodní družstva (pokud to samozřejmě daná situace dovolí) budou nastupovat
v této sezoně 2020 v krajském
přeboru (ml. a st. žáci – KP
II.; muži – KP V.; celkem
tedy 3 kategorie). Především
pak v mládežnickém závodním tenisu počítá SKT  s tím,
že by se v něm měli etablovat
už začínající hráči ze znovu
vzniklé tenisové školy mládeže.  V ostatním, pro zachování
kontinuity a dalšího rozvoje
závodního tenisu, vypomůžou
případně mladí hráči LTC Tábor, kteří jsou v klubu registrováni dočasně.  Klub bude
podporovat rekreační a amatérský sport členstva a veřejnosti, jehož aktivity se už loni
výrazně navýšily. Chce usilovat o podporu seniorů v jejich
sportovních a společenských
aktivitách. Záměrem je i pokračování ve správné funkčnosti tenisové školy mládeže,
kterou navštěvuje téměř 40
dětí z Plané a jejího okolí.
Nabíledni je dlouholetá spolupráce s partnerským klu-

bem z Kostnice, která doznala
v minulém roce již jubilejního
30. ročníku. V  loňském roce
také proběhla menší neoficiální spolupráce klubu se základní školou, a to za účelem případného náboru a seznámení
se s tenisem u nejmenších dětí.
Nedávno proběhly na venkovních kurtech práce na
jejich modernizaci (viz fotografie), a to instalace samočinného zavlažovacího systému
dvorců 1–3 (dvorce nohejbalu,
4 a 5 jsou pak připravené na
napojení v příštím roce). Do
přípravy nadcházející sezony byla též zahrnuta výměna
plynového kotle sociálního
zázemí šaten. V  současnosti
probíhají v tenisovém areálu
práce na úpravě a částečné revitalizaci jednotlivých dvorců,
aby, byla zahájena také amatérská hra a částečně zahájila
provoz tenisová škola mládeže. Za tuto přípravu má plnou
odpovědnost správce areálu,
kterému s několika hrubšími
a neodbornějšími pracemi pomohli v rámci brigády i někteří členové klubu.       
Rudolf Vach,
SKT Planá nad Lužnicí
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rybaření

Rybaření je v době nouzového stavu povolené

Rybaříte? Pak vás budou zajímat následující informace.
O zájmu svědčí i dotazy, které chodí mně i mým kolegům
ze strany rybářské veřejnosti, zda mohou i nadále chodit
k vodě, jestli musí být u vody sami, nebo jestli i na rybách
je nutné mít nasazenou roušku. Některé dotazy také směřují
ke kontrolám rybářské stráže a například zda RS má v době
nouzového stavu právo rybáře kontrolovat.
Dne 12. března 2020 byl vláa to tak, že v přírodě již tato
dou vyhlášen nouzový stav pro
povinnost neplatí v případě,
území České republiky a náže bude dodržena podmínsledně 16. března Ministerstvo
ka max. dvou lidí pohromadě
zemědělství vydává informaa vzdálenost nejméně dvou
ci, že omezení pohybu osob se
metrů od ostatních.
nevztahuje na docházky rybáTaké jsou zde doporučení
řů k vodě. Od 23. března platí
Jihočeského územního svaještě nařízení Ministerstva
zu ČRS  k výkonu funkce ryzdravotnictví, které nařizuje
bářské stráže při kontrolách
pobývat na veřejně dostupných
v době nouzového stavu a rozmístech nejvýše v počtu dvou
hodnutí MZČR o prodloužení
osob a ve vzdálenosti nejméně
platnosti propadlých rybářdvou metrů od ostatních a od
ských lístků.  
dubna uvolnila Vláda ČR naříJaká omezení platí a čím se
zení o povinnosti nosit roušky,
mají rybáři vlastně řídit?

fotbal

Konec sezony

Vzhledem k současným opatřením se dalo
očekávat ukončení rozehrané sezony.
• Jarní přestupní okno pro amatéry
K 
tomu
(1. ledna – 31. března) se prodlužuje
došlo na zakvětna 2020.
sedání VV  do •31.
Pořádání nemistrovských soutěží
FAČR. Níže
a přátelských utkání je možné pouoficiální vyjádření: „Výkonný
ze v souladu s rozhodnutími orgánů
státní správy.“
výbor FAČR na svém zasedáTo pro nás znamená, že jsme
ní 7. dubna 2020 konstatoval,
„půlsezonu“ 2019/2020 zakonže pokračování amatérských
čili na 3. místě. Uvidíme, jak
soutěží představuje v současné
se situace bude dále vyvíjet
době i nadcházejícím období
a kdy bude možné se vrátit
nepřijatelné zdravotní riziko.
k tréninku nebo uspořádat
Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci
nějaký turnaj. Věříme, že na
letních měsíců fakticky možné
podzim se amatérské soutěže
a v důsledku těchto skutečnosznovu rozběhnou.
tí rozhodl VV FAČR  o násleAktuálně jsme provedli každujících opatřeních:
doroční regeneraci travnaté
• Veškeré mistrovské a pohárové
plochy, která spočívá v zapísamatérské soutěže se plošně na celém
kování a provzdušnění. Trávúzemí ČR ukončují ke dni 8. dubna
ník bude asi jediný, komu tato
2020. Konečné pořadí zůstává podle
pauza pomůže. Máme také
stavu ke dni 8. dubna 2020.
• Kluby nepostupují a nesestupují
prostor se věnovat údržbě arevyjma případů stanovených Rozálu
a sauny. Hráči i trenéři mají
hodnutím. Pravidla pro doplňování
volno
a připravují se individusoutěží se použijí v souladu se Souálně v rámci svých možností.
těžním řádem.
• Pro zachování prostupnosti amaS ohledem na zdraví a bezpečtérských a profesionálních soutěží
nost hráčů, trenérů a ostatních
pro soutěžní ročník 2020/2021 se pro
se
řídíme všemi nařízeními
losovací aktiv organizovaný ŘKČ 
a doporučeními.  Proto i další
A ŘKM  stanoví nejzazší termín 15.
sportovní činnost bude záležet
srpna 2020.
• Semifinálová a finálová utkání
na aktuální situaci.
MOL Cup (původně 22. dubna a 20.
S přáním pevného zdraví
května) se sehrají v nových termía se sportovním pozdravem
nech, které určí řídící orgán soutěže
Ing. Josef Drtina,
na základě dalšího vývoje opatření
orgánů státní správy.
místopředseda TJ Sokol

1) Od začátku nouzového stavu
se na rybáře vztahuje výjimka, díky
které mohou za podmínek dodržení
ostatních nařízení vlády dále chodit
k vodě a lovit ryby.
2) Od dubna mohou být při lovu
bez roušky, pokud dodrží vzdálenost nejméně dva metry od ostatních
a budou například někde v přírodě,
mimo městskou zástavbu nebo například na cyklostezce apod. Ovšem
POZOR! V případě, že bude rybář na
cyklostezce, nejspíš nebude moci dostát nařízení o nejmenší vzdálenosti
od ostatních, tudíž by měl mít na
obličeji nasazenou roušku nebo by si
měl sednout co nejdále od stezky až
těstě k vodě, aby zajistil dostatečnou
vzdálenost od ostatních.
3) Ministerstvo zemědělství ČR 
rozhodlo o prodloužení platnosti
rybářských lístků, kterým platnost
skončila po dni 1. března 2020, a to
po dobu trvání nouzového stavu. Rybáři s propadlým rybářským lístkem
tedy mohou i nadále vykonávat rybářské právo a nemusí na úřad a měnit si doklad za nový.
4) Rybářské stráži (RS) bylo doporučeno při výkonu funkce používat ochranné prostředky, dodržovat
vzdálenost min. 2 metrů od rybáře,
a v případě, že kontrola proběhne
v pořádku, provést vizuální kontrolu
dokladů a neprovádět do povolenky

zápis o kontrole. V  tomto případě
rybář pouze nadiktuje číslo povolenky, které si RS  zapíše. Pokud by
RS shledala závady, jež vedou k  zadržení povolenky k lovu, potom je
převezme v rukavicích, uloží je do
uzavíratelného pytlíku a rybáři vypíše hlášenku. Prosím rybáře, aby při
kontrolách také používali ochranné
prostředky a spolupracovali s RS,
která i v tuto nelehkou dobu hlídá
naše společné revíry.

Doufejme, že se všechna mimořádná opatření vlády a nouzový stav brzy postupně zruší.
Do té doby je potřeba nařízení
dodržovat a být ohleduplnými
nejen ke svým kolegům rybářům, ale i ostatním spoluobčanům. Stejně tak bych chtěl
poprosit veřejnost, aby byla
k rybářům ohleduplná, nesnažila se je například udávat za
nenošení roušky, jelikož oni na
rozdíl od chodců nemají možnost se druhým vyhnout.
Petrův zdar!        
Emil Pešek,
předseda odboru LRU Feeder
JčÚS a člen odboru Rady
ČRS, Člen územní DK JčÚS

spolková činnost

Pestřejší jaro a léto
se spolkem Zdravá Planá

Škálu aktivit spolku Zdravá Planá narušila letošní pandemie, a proto je vhodné připomenout, co je pro nejširší plánskou veřejnost přichystáno a upřesnit termíny.
Nekonal se nejen Sousedský Každý si může s sebou připles, ale ani repríza divadelní nést k pití nebo jídlu to, co má
hry Rytířova dcera v kultur- rád. Na prvním soirée v pátek
ním domě Spektrum v Sezi- 29. května vystoupí Rodinná
mově Ústí. O  novém termínu kapela Sýkorky a v podvečer
Rytířovy dcery ve Spektru 16. června duo (možná i trio)
nyní jednáme, uvažujeme také Ondřej Kříž – Jiří Řapek
o repríze v plánské Sokolovně. s jazzovým a bluesovým reRežisér připravuje varianty pertoárem.  
dalších divadelních her, aby
Tradiční aktivitou Zdravé
jeho Nechtěnci „neusnuli na Plané je Borecký běh, lesní
vavřínech“. Čekáme na roz- běh nejen pro borce, který lehodnutí rady města o vypůj- tos pořádáme již po páté. Vy,
čení sálu Sokolovny, který na kteří se rádi hýbete, si v kalendářích zvýrazněte neděli
nácvik nové hry potřebujeme.
Spolek Zdravá Planá pro 21. června. Od 13. hodiny se
připravuje hudební soirée koná prezentace, ve 14 hodin
v zámeckém parku na Str- vybíhá do Zámeckého parku
kově, nazvané Večery pod na Strkově dětský běh na 700
hvězdami. Během téměř let- metrů. Lesní běh má opět dvě
ních večerů si budete moci na délky – 6 a 9,5 kilometrů –
trávníku umístit sedačku nebo a bude odstartován v 15 hodin.
deku a poslechnout více méně Nezbývá než doufat v rychlý
amatérské hudebníky z širšího odchod všech infekcí a popřát
regionu. Nikdo se tedy nemu- kultuře a sportu v Plané zdar!
Za Nechtěnce
sí bát malých odstupů mezi
a z. s. Zdravá Planá
lidmi, jaké jsou v běžném hleZdeněk Žalud
dištích divadel či amfiteátrů.
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Vychází další kuchařka Klubu Plánských Dam a knihovny
Nápad vydat druhý díl „Plánské kuchařky“ ležel dlouho
v šuplíku Klubu Plánských Dam (KPD). Také jsme nevěděly,
zda se nám po uveřejnění výzvy o zaslání starých rodinných
receptů někdo ozve. Ale byly jsme mile překvapeny, kolik z vás
– plánských kuchařek a kuchařů – své recepty zaslalo. Protože
bez vaší pomoci a podpory by žádná kuchařka nemohla vzniknout. A za to vám opravdu moc děkujeme.
Vše zpracovat a připravit
pro tisk je opravdu náročné.
Proto jsme se obrátily o pomoc
na naše milé knihovnice, se
kterými KPD často a rád spolupracuje.
Bohužel, do slibně se rozvíjející práce vstoupil Covid-19
a náš společný projekt se zdál
ohrožen. Všechny jsme si ale
řekly, že to nevzdáme právě
teď, proto započaly práce přes
home office a kuchařku jsme
dotáhly do zdárného konce.
Knížka je hotová a připravená
Obálka letošní kuchařky.
k tisku.

S  lítostí však oznamujeme,
že její křest s malou ochutnávkou z dodaných receptů, vystoupením Strýctetu a dalšími
překvapeními budeme muset
posunout, dle dalšího vývoje
v naší zemi. Včas vás budeme
informovat o tom, kdy se tak
stane. Již nyní vás ale srdečně
zveme.
Přejeme vám všem hodně
zdraví a těšíme se na vás v lepších časech.
Za plánskou knihovnu
a Klub Plánských Dam
Alena Doubková
DOBROU CHUŤ

Tip z nové
Plánské kuchařky

Bramborový chleba podle tetinky Anynky z Vídně

Co potřebujeme:

500 g hladké mouky
500 g vařených brambor
20 g soli
3 dl vody
1 lžíce oleje
1 lžička cukru
1 kostku kvasnic

Postup:

Kvásek – vlažnou vodu, lžičku
cukru a rozdrobenou kostku droždí
– rozmícháme v míse, přikryjeme
utěrkou a dáme vzejít na teplé místo
na 30 až 60 minut.
Vařené, vychladlé a najemno
nastrouhané brambory smícháme
s ostatními ingrediencemi, přilijeme
kvásek a těsto důkladně zpracujeme.
Dáme opět do tepla kynout, alespoň
30 minut.
Pečeme ve vyšší zapékací misce
nebo prostě jen v hrnci, který vymázneme sádlem nebo olejem, na
200 stupňů zhruba 40 minut.
Teprve vychladlý krájíme. Dá
se použít jako příloha k čemukoliv
a nejlepší je samotný se studeným
podmáslím.

OHLÉDNUTÍ

Jak vznikl Klub Plánských Dam

Klub vznikl 14. března 2009 z popudu několika
dobrovolnic z Plané nad Lužnicí, které spojuje zájem
o vše nové, o život, zdraví, o péči o rodinu, vaření,
zahradu, módu, zdravý životní styl, zdraví rodiny
a blízkých, o životní prostředí, cestování atd.
Název klubu členky zvolily
besedy, zaměřené na témata,
Klub Plánských Dam (pozn.
která je svedla dohromady.
red.: všechna začáteční písKPD  uspořádal jako prvmena doporučují psát s velní akci Módní přehlídku (viz
kými písmeny, aby se z nich
foto), kde předváděné modely
dobře tvořila zkratka KPD)
byly zapůjčené od několika
a členkami je stále deset žen.
partnerů a role manekýnek
Už v roce 2009  si mezi sebou
se ujaly místní ženy a dívky.
rozdělily povinnosti spojené
Spokojené divačky doporučis činností klubu. Na ustavuly akci opakovat co nejdříve.
jící schůzi se také dohodly, že
Následovaly akce Den matek,
budou pro veřejnost pořádat
účast na oslavě 720 let Pla-

s úsměvem jde vše lépe
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V sobotu 31. října 2009 pořádal KPD další ze svých akcí. Tentokrát to bylo vydání plánské kuchařky. Na akci vystoupila Harmonie
manželů Marie a Ladislava Dohnalových a Strýctet, pak následoval křest knihy, o který se postaral starosta města Jiří Šimánek, nechyběla ani působivá módní přehlídka...
-rikiková. Přítomní si vyslechli
né a otevření nové hasičské
zbrojnice. Velice oblíbenou
zajímavé informace o potraviaktivitou, spojenou se Dnem
nách, bylinách a životním stydětí, se stal Vodnický den,
lu. Výčet akcí za jedenáct let
kde klub pomáhá městu a začinnosti by mohl ještě dlouho
jišťuje pro děti různé soutěže.
pokračovat.
Poté se zatajeným dechem
Naším dosavadním počinávštěvníci besedy naslouchanem v letošním roce je vydání
li vyprávění Zd. Fantlové, kteknižní kuchařky. Protože dění
rá na vlastní kůži zakusila nav celé zemi utlumila nařízení
cistické věznění. Účastníci se
vlády proti šíření koronaviru,
dozvěděli, jaké hrůzy museli
také KPD musel dočasně převězni prožívat a co ti přeživší
rušit spolkovou činnost, při
dělají dnes.
níž se osobně setkává skupina
Další akce byla pro změnu
lidí. Nezbývá nám než nechat
zaměřena na zdravou výživu,
věcem volný průběh a čekat.
přednášela nám Jarka VomáčZa KPD Eva Holická
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Když jsem začátkem března psal do
Přesto si myslím, že řada výPlánských ozvěn příspěvek ZODPOVĚDdajů v řádech milionů a možná
NĚ K SOBĚ, ZODPOVĚDNĚ K SVÉMU
i miliard byla a je zcela zbyOKOLÍ, nikdo z nás netušil, do jakých
tečná. Pokud něco mohu vyrorozměrů se pandemie koronaviru rozvine
bit doma, tak to nebudu draze
prakticky po celém světě. Přístup k řešení
nakupovat v cizině. Tímto
pandemie se liší. Někdy se zdá, že co stát,
postupem, třeba i částečně, řeto originální návrh řešení.
ším minimálně dva problémy
najednou. Chybějící ochranvystoupení, chaotické změny
Zdravotníci se přou s poné pomůcky a zaměstnanost
některých opatření a rozporulitiky. Politici se hádají vzávlastních lidí. Bohužel ne
plná prohlášení jednotlivých
jemně mezi sebou a někde na
všechno bylo tak, jak asi mělo
koci té řady jsou také občané.
orgánů jsou zbytečná a nepřibýt rozhodnuto, ne všechno
A je zcela jedno, zda se jedná
spívají k uklidnění atmosféry.
bylo tak, jak asi být mělo přio Italy, Francouze, Maďary
Dopady pandemie koronaviru
praveno.
anebo třeba o nás Plaňáky.
nedokáže dnes nikdo vyčíslit.
Co mi však nejvíce vadiMédia nás krmí čísly z celého
Propad průmyslové výroby,
lo a chybělo v desítkách vysvěta, vybírají z předložených
zastavení cestování, zavřené
stoupení vedení našeho státu,
údajů a přijatých opatření zeobchody a restaurace přinesou
nazývat vždy věci tak, jak
jména ta, která alespoň trochu
ohromné ztráty, které budeve skutečnosti jsou, a odvaha
zavánějí senzací. Nejvíce se
me dlouhodobě vyrovnávat.
jim zřejmě líbí opatření, která
leží na obou pólech některých
řešení, tj. neřešit vůbec nic
a   nechat koronavir volně šířit, anebo zastavit úplně život
v té které zemi. Česká republika není výjimkou. I zde vláda
přijímá celou řadu opatření,
která mají zamezit scénáři
průběhu koronaviru v Itálii či
Španělsku. Někdy se jí to daří
lépe, někdy hůře. Nikdo z nás
se s podobným neviditelným
nepřítelem nesetkal. Na místě jsou proto opatření někdy
populární, někdy méně populární, která mají chránit naše
zdraví, naše životy. To všechOranžové obleky a také roušky charakterizují dnes pracovníky
no ano, jen někdy teatrální
Technických služeb města.
Foto L. Havlíček

Aktuální informace Covid-19
Vážení spoluobčané, s ohledem na vývoj situace ohledně
Covid-19 uvádíme pro vás internetové odkazy s aktuálními
informacemi
* https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
* https://koronavirus.mzcr.cz/

Další užitečné informace na těchto odkazech:

* https://special.novinky.cz/covid-19/
* https://www.hzscr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-video-informace-rady-a-doporuceni.aspx

Služba pro osamělé seniory

Město Planá nad Lužnicí nabízí osamělým seniorům starším 65 let pomoc s obstaráním základních potravin a nezbytných léků po dobu trvání nouzového stavu v České republice.
Služba je určena pro seniory, kterým nemohou tyto služby
obstarat příbuzní nebo známí.
Zájemci mohou volat na tel. číslo +420 728 925 045
                                                       v čase od 7 do 15 hodin

říci věc zcela otevřeně všem
občanům. Neustále jsme byli
zahrnováni čísly o milionech
objednaných ochranných pomůcek, jindy o kubických metrech materiálu v tom kterém
letadle. Denně jsme viděli
v televizi vykládání a překládání beden a krabic s ochrannými pomůckami, ale nikdo
neměl odvahu říci: „Všechno
dostanou zdravotníci, hasiči
a další složky záchranného
systému. VY, OBČANÉ, NEDOSTANETE NIC,“ protože
pomůcek je zoufale málo, protože zprávy o šíření pandemie
z Číny někdo podcenil anebo
správně neposoudil. To všechno se mohlo a může stát. Jen
ten, kdo nic nedělá, také nic
nezkazí. A neplatí to jenom při
řešení pandemie koronaviru.
Každý soudný člověk přece

Šiju, šiješ, šijeme – také ředitelka Domu s pečovatelskou
službou.
pochopí, že ochrannou roušku,
kromě již uvedených profesí,
potřebuje určitě více prodavačka, protože přichází denně
do styku se stovkami zákazníků. Existují jistě i další profese
s přednostním právem zvýšené ochrany, třeba jen proto,
abychom mohli používat veřejnou dopravu nebo jen poslat dopis. My ostatní si přece
dokážeme vždy nějak pomoci. Český národ vydržel dobu
temna, vydržel útlak v době
Rakouska-Uherska a přečkal
i další těžká období. Stejně tak
se vypořádá s pandemií koronaviru. V  těžkých dobách se
Češi dokážou semknout, vymýšlet anekdoty na aktuální
téma, dokážou pomoci jeden
druhému. Tisíce lidí se pustilo
do šití roušek a dalších činností, které zmírňují šíření pandemie nebo zhoršující se náladu
v uzavřených bytech. Desítky
firem začaly s výrobou dezinfekčních prostředků. Bohužel
i v této nelehké době se snažili
někteří na nedostatku ochranných pomůcek vydělávat, ať
už v tuzemském nebo mezinárodním měřítku.
A  jak jsme se naučili žít
POD ROUŠKOU u nás v Plané nad Lužnicí? Dá se říci, že
jsme nijak nevybočili z průběhu pandemie v České republice. Pomoc lidem starších šedesáti pěti let jsme rozjeli ještě
před pokynem hejtmanky kraje a nařízení vlády. Pracovnice
Domu s pečovatelskou službu
ve spolupráci s Technickými
službami města zajišťovaly
a stále zajišťují nákupy a další
pomoc našim starším spoluobčanům.
Pokračování na straně 16
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Dokončení ze strany 15
A  jak jsme se naučili žít
POD ROUŠKOU  u nás v Plané nad Lužnicí? Dá se říci, že
jsme nijak nevybočili z průběhu pandemie v České republice. Pomoc lidem starších
šedesáti pěti let jsme rozjeli
ještě před pokynem hejtmanky kraje a nařízení vlády. Pracovnice Domu s pečovatelskou
službu ve spolupráci s Technickými službami města zajišťovaly a stále zajišťují nákupy
a další pomoc našim starším
spoluobčanům. K  informování o nabízených službách jsme
využili plánské skauty, kteří

V Domě s pečovatelskou
službou vědí, co je také chrání.
Foto T. Jindrová

sami nabídli pomoc. Během
dvou dnů roznesli letáky všech
Plaňákům starším 65 let. Do
šití ochranných roušek se na
začátku na požádání a následně již samy od sebe pustily desítky našich žen. Vše zdarma,
vše jen pro dobrý pocit pomoci druhému. Záměrně nechci
nikoho jmenovat, abych na
nějakou domácí švadlenku nezapomněl, ale všem patří velké poděkování. I v Plané nad
Lužnicí platilo a stále platí,

Není třeba se bát, dvě dámy
jenom dodržují příslušná opatření.
Foto T. Jindrová
že když je nejhůře, dokážou
se i u nás lidé semknout a pomáhat si nezištně navzájem.
Většina z nás nemá problémy
s dodržováním vládou přijatých opatření, bohužel i v této
době se najdou jedinci, kterým
dodržování zákonů, měst-

ských vyhlášek a přijatých
opatření dělá problémy. Ale to
je normální jev nejen v Plané
nad Lužnicí a nejen v době
pandemie koronaviru.
Rada města přijala na svém
zasedání opatření, která by
měla pomoci snížit negativní
dopad vyhlášeného nouzového
stavu v souvislosti s pandemií
koronaviru. Úplné znění opat-

ření najdete na str. 3 tohoto
čísla Plánských ozvěn. Navržená opatření vycházejí z reálných možností města, která
mohou jen okrajově pomoci.
Hlavní pomoci zaměstnancům firem, osobám samostatně výdělečným, podnikatelům
v oblasti cestovního ruchu,
kultury apod. se musí chopit
především stát. On je tím, kdo

Jarní úklid komunikací pracovníky TSM v rukavicích a v rouškách. 					
Foto J. Šimánek

Pracovníci TSM při jarním úklidu v lokalitě Nad Hejtmanem.
Foto L. Havlíček

Zasedání valné hromady Technických služeb města také v roušFoto J. Šimánek
kách. 					

fotohádanka
Víte, co schází na památníku, jehož současný žalostný stav
vyfotografovala Marie Hejnová?
Správná odpověď je smutná, opět jsme totiž svědky vandalismu.
Z památníku, který připomíná pobyt Tomáše Garrigua Masaryka
v Plané nad Lužnicí, zmizela právě busta tohoto státníka.
Ještě smutnější na tom je, že podesta památníku zeje prázdnotou v době stoletého výročí slavné události. První československý
prezident přijel do Plané nad Lužnicí se svou manželkou a dcerou
2. dubna 1920 a strávil zde necelé čtyři týdny.

rozhoduje o přijetí jednotlivých opatření, kdo stanovuje
délku jejich platnosti, kdo by
měl nést hlavní finanční zátěž
návratu do normálních kolejí.
Vedle přijatých opatření rady
města byl rovněž v radě projednán a bude městskému zastupitelstvu předložen návrh
úsporných opatření v investiční činnosti města na rok 2020,
neboť lze zcela reálně očekávat propad daňových příjmů
a s tím spojený menší daňový
příjem do městského rozpočtu.
Ale i s tím si dokáže, vzhle-

dem k dobrému finančnímu
zdraví, plánská městská pokladna poradit.
Minimálně po dobu vládních opatření se nekonají ani
v našem městě kulturní akce
a sportovní soutěže. Nezbývá
než věřit, že ve druhém pololetí se společně sejdeme na
některé z nich. V  této chvíli,
myslím, že dvojnásobně platí
již řečené: ZODPOVĚDNĚ 
K SOBĚ, ZODPOVĚDNĚ 
K SVÉMU OKOLÍ.
S vírou na lepší časy
Jiří Šimánek, starosta města
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