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ZAMYŠLENÍ

DOBA KLIDU A POHODY
nebo
SHONU, CHVATU
A NERVOZITY

Přestože se nám
zdá, že od doby,
kdy jsme sháněli vánoční dárky
pro své nejbližší,
uplynula jen krátká doba, opak je
pravdou. Konec
dalšího roku se
kvapem blíží a už
všichni sháníme,
nakupujeme potřebné i nepotřebné. Podle ceny, podle svého vkusu a někdo
třeba i podle svých neuspokojených přání
v minulosti. Končící podzim a nástup zimy
je spojený s příchodem adventu a Vánoc.
Blížící se Vánoce můžeme sledovat především v obchodních centrech již řadu měsíců. Dá se říci bohužel. Proč bohužel? Přece
měsíce září a říjen nemají s tímto obdobím
klidu a pohody vůbec nic společného. Doznívající babí léto a podzimní práce v polích
a na zahradách navozují přece zcela jinou
atmosféru, než se nám komerční styl života,
nabízený především ve velkých obchodních
centrech, snaží výrobci a obchodníci vnutit.
Přes tyto negativní jevy současného stylu
života jsme v tomto okamžiku opět na prahu
adventního období, jehož počátek si v našem
městě připomínáme nasvícením vánoční
výzdoby včetně několika vánočních stromů. Ten největší rozsvítíme před městským
úřadem druhého prosince, kam bych chtěl
všechny občany srdečně pozvat.
O tom, zda, zda si poslední měsíc letošního roku užijeme jako DOBU KLIDU
A POHODY a nebo plnou SHONU, CHVATU A NERVOZITY si rozhodujeme každý
z nás. Ti první mají advent a Vánoce spojeny s návštěvou příbuzných, setkáními se
svými kamarády a přáteli, zastavením se
a bilancováním roku, který končí. Všechno
dělají v pohodě a klidu s vědomím, že zdraví
a dobré vztahy s nejbližšími jsou jim mnohem důležitější, než vygruntování všech zákoutí svých obydlí a shánění dárků, které se
někdy líbí především dárci a ne obdarovanému. Ti druzí preferují zejména materiální
statky, které je třeba neustále rozšiřovat,
oprašovat a ochraňovat. Nechť si každý ze
čtenářů Plánských ozvěn rozhodne, která
skupina lidí je dle jeho názoru šťastnější
a spokojenější.
Vám všem přeji jménem vedení města ať
váš advent, ať vaše Vánoce jsou DOBOU
KLIDU A POHODY. Ať zdraví, spokojenost
a láska nejbližších jsou trvalými návštěvníky
Vašich domácností. Ať úsměvy na dětských
tvářích trvale zahání chmury a starosti, které nás v každodenním životě potkávají.
Jiří Šimánek, starosta města

   číslo 12/2017

téma dne

Plánské lesy po říjnové větrné smršti

Koncem října dorazila do Čech a na Moravu dopředu
avizovaná větrná bouře, která zasáhla prakticky celé
území našeho státu. Rychlost větru dosáhla zejména na
horách hrozivých hodnot a na severu se přiblížila až 180
km/hod. Tím se naplnily předpovědi, které s velkými obavami sledovali zejména lesníci.
V jižních Čechách velmi silný vítr doteriál stavební sutě
padl hlavně  na oblast Šumavy. Tady jde
ze sběrného dvora,
(zejména na majetku Vojenských lesů
s nímž můžeme proa statků s. p.) odhadovaný objem polomů
blémová místa průdo desítek tisíc m3. Síla větru po náporu
běžně opravovat.
v pohraničních horách byla v našich konVelmi nepříznivý dopad však má další
činách už zřetelně slabší. Jak tedy vypadá
navýšení objemu nahodilých těžeb v rámsituace v našich městských lesích?
ci ČR na obchod se dřevem. Přetlak nekvalitní dřevní hmoty na trhu z dosud
nezpracované kůrovcové kalamity je ještě
zvýšen dalším dřívím z nahodilých těžeb,
které bude nutno zpracovat jako následky
větrné smršti. Prozatím zasáhl stát do situace formou veřejné vyhlášky, kterou až do
konce roku 2017 zakázal veškeré úmyslné
těžby v lesích a zároveň do 31. 3. 2018. Vyhláška nařizuje zpracování veškerých nahodilých těžeb v lesích. Tato dvě opatření
nebude problém na lesním majetku města
naplnit. Další těžební činnost bude obnovena podle následného vývoje cen na trhu.
Takže na závěr můžeme jen konstatovat, že orkán „Herwart“, který se přes nás
přehnal 29.10.2017 a který je po orkánu
Po předběžné inventuře polomů na les„Kyrill“ druhou největší přírodní kataním majetku Plané nad Lužnicí jsme dostrofou v lesích v novodobé historii ČR,  
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spěli k číslu cca 100 m . Polomy jsou nanezanechal na lesním majetku města vážvíc soustředěné v oblasti kolem nové lesní
nější škody a nezpůsobil vetší ekonomické
cesty, takže jejich zpracování by nemělo
ztráty. Pozastavení těžeb za současné situčinit větší problémy. Velmi kladně musíace na trhu se dřevem rovněž není žádnou
me ocenit výrazný posun ve zpřístupnětragédií a v příštím roce bude určitě možní lesního majetku města zlepšením jak
né začít s úmyslnými těžbami v borových
cestní sítě, tak i stavu přibližovacích linek
porostech, kde je nutné vzhledem k jejich
v lesních porostech. Hluboké koleje po
věku s obnovou pokračovat… Určitě je to
lesnické mechanizaci by se v našich lesích
dobrá zpráva o stavu majetku Města Planá
měly vyskytovat už jen výjimečně… Nanad Lužnicí…
víc je stále k dispozici certifikovaný maStanislav Vyhnal, místostarosta města
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Informace
z městského úřadu
Úřední hodiny MěÚ
Pondělí
      7.00 - 17.00
      7.00 - 15.30
Úterý
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
     381 291 168
Ing. Jiří Šimánek
simanek@plananl.cz
místostarosta města
Ing. Stanislav Vyhnal
     606 824 532
mistostarosta@plananl.cz
     381 291 166
asistentka
Eva Čecháčková, BBus
     381 291 167
sekretariat@plananl.cz
matrika
Marie Holanová
     381 291 832
holanova@plananl.cz
vnitřní věci
Ing. Svatava Novotná                      381 291 320
Lucie Včeláková                              381 291 832
novotna@plananl.cz; vcelakova@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 383 133 291, 720 425 147
kultura@plananl.cz
INFOCENTRUM FARA
Bc. Tereza Hořejšová
     730 161 028
galeriefara@plananl.cz, muzeum@plananl.cz,
infocentrum@plananl.cz
Pondělí
zavřeno
Úterý až pátek
10 - 12;  13 - 17 hodin
KNIHOVNA
     381 292 247
knihovna@plananl.cz
správce
720 310 169
* sokolovny		
* sportovního centra  731 677 206
Technické služby
ředitel
     381 292 383
     731 677 201
sběrný dvůr		
Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách
v období listopad až březen
    15 - 17 hodin
Pondělí
Středa
    15 - 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
Hasiči
Jiří Broukal, velitel jednotky      728 221 803
Jaroslav Pánek, starosta SDH      604 424 219
sdhplananl@seznam.cz
ČEVAK hlášení poruch
     800 120 112
Městská policie
383 133 292
MP@plananl.cz
     734 782 736

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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jednání rady města
Usnesení z 18. 10. 2017 (82. RM)
s c h v á l i l a - zpracování návrhu na dokončení úpravy prostor kolem Sokolovny včetně
vybudování parkoviště na uvažovaném pozemku mezi Sokolovnou a lokalitou Na Skalách.
b e r e n a v ě d o m í - a schválila bezplatné poskytnutí dlaždic, které jsou získávány při
rekonstrukci chodníků v počtu 150 ks pro MO
ČRS Planá nad Lužnicí.
Pro běžný prodej dlaždic se stanovuje cena:
rozměr 50x50cm 10,-Kč/ks, rozměr 30 x 30
cm    5,- Kč/ks. Platnost ceníku je od 19. 10.
2017.                                                                  
b e r e n a v ě d o m í - žádost a schválila poskytnutí finančního daru na reprezentaci
v celostátním kole pro Junák – Český skaut,
středisko Planá nad Lužnicí ve výši 1 750,- Kč.
b e r e n a v ě d o m í - návrh sportovní komise a schválila zakoupení vybavení pro
badminton do Sokolovny dle předložené nabídky do výše cca 15 000,- Kč. Nalajnováním
2 kurtů pro badminton pověřila TSM.  
b e r e n a v ě d o m í - zprávu o jednání se
zástupci společnosti Silon Planá nad Lužnicí
ohledně možnosti převodu pozemků ve vlastnictví Silon Planá nad Lužnicí do vlastnictví
města Planá nad Lužnicí a pověřuje starostu
města dalším jednáním.   
b e r e n a v ě d o m í - zpracovanou studii
projektu „Zelené vrchy“. Pověřuje odborného referenta jejím zveřejněním na webových
stránkách města včetně výzvy občanům k zaslání připomínek, nápadů, podnětů na doplnění či změny.  
s c h v a l u j e - částečné zajištění péče o veřejnou zeleň formou smluv o provedení práce,
které budou nabídnuty občanům, obyvatelům
jednotlivých lokalit. Tato nabídka se nebude
vztahovat na mechanizovaně prováděné činnosti, které vyžadují zvláštní zaškolení a kvalifikaci. Smlouvy budou uzavírány s městem.

Usnesení z 31. 10. 2017 (83. RM)
b e r e n a v ě d o m í - informace z jednání školské rady a schvaluje zpracování návrhu úpravy prostoru u tělocvičny k využití pro
žáky základní školy. Úkolem pověřuje stavebního technika.   
b e r e n a v ě d o m í - informace o schválení dotace na pořízení osobního vozidla pro
Dům s pečovatelskou službou. Přípravou
nezbytných podkladů k podepsání smlouvy
o poskytnutí dotace pověřuje vedoucí   DPS
a odborného referenta.  
s c h v a l u j e - Smlouvu o spolupráci mezi
městem Planá nad Lužnicí a společností HCORE production s. r.o. Kovanecká 2390/3, Praha 9 na pořádání kulturních akcí v Plané nad
Lužnicí.  
s c h v a l u j e - vyhlášení 2. kola Olympiády v třídění odpadu pro žáky MŠ a I. stupně
ZŠ, včetně jejího materiálního zabezpečení.

Usnesení z 8. 11. 2017 (84. RM)
s c h v á l i l a - návrh rozpočtu města na
rok 2018 a předává ho k vyjádření finančnímu
výboru.  
s c h v á l i l a - Výzvu a ZD VZ „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro
město Planá nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace pro rok 2018“. Organizací VZ
pověřila společnost ENSYTRA s. r. o., nám.
Svobody 931/22, Mohelnice. Současně rada
města schválila Smlouvu o sdružení veřejných
zadavatelů (ZŠ, MŠ, DPS a město Planá nad
Lužnicí) pro realizaci uvedené VZ.   
s c h v á l i l a - podání žádosti o dotaci

na pořízení jednoho stanoviště podzemních
kontejnerů na tříděný odpad a pořízení velkoobjemových kontejnerů na tříděný odpad a pořízení velkoobjemových kontejnerů na svoz
bioodpadu. Zpracovatelem žádosti je určena
společnost Novi Solutions, s.r.o., Lipenská 29,
České Budějovice dle předložené nabídky.      

jednání zastupitelstva
Usnesení z 11. 12. 2017 (20. ZM)
Valná hromada VST
Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí
bere na vědomí Studii „Provozování vodovodů a kanalizací VST od 1. 10. 2021“
a pověřuje delegáta města hlasovat na Valné
hromadě VST, s.r.o., Kosova 2894, Tábor
pro variantu „Výběr nového provozovatele“. Jako delegáta VH potvrzuje Ing. Radka
Šrůmu
VZ na provozovatele MHD táborské
aglomerace
Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí
bere na vědomí základní stanovené podmínky VZ na provozovatele MHD táborské aglomerace a pověřila zástupce města
schválením na Valné hromadě SMOOT výzvy a   zadávacích podmínek uvedené veřejné zakázky. Účastí na valné hromadě pověřila Ing. Stanislava Vyhnala. Náhradníkem
Rudolfa Lapína.
Přehled hospodaření města k 30.9.2017
Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí
schvaluje přehled hospodaření města k 30.
9. 2017 včetně rozpočtových změn.  

matrika
Významné životní jubileum v prosinci
2017 oslaví:
Marie Jelínková
Věra Blažková
Karel Krch
Olga Bělohlavová
Marie Semrádová
Hodně dalších roků při dobrém zdraví
přeje Město Planá nad Lužnicí
Novými občánky Plané nad Lužnicí
se stali:
Jakub Lukášek
Karim Khalil
Olívie Lapešová
Přejeme hodně zdraví
a štěstí do života.

v dnešním čísle
najdete
Střípky z přírody                        str. 4
Galerie černých skládek             str. 4
Vyhodnocení ankety                   str. 5
Divadlo                                        str. 6
Fotoohlédnutí                              str. 6
MŠ Pohádka                                 str. 7
Významní pláští hosté                  str. 8
Sedmička, skauti,                          str. 9
Galerie Fara                                       str.  9
Sport - běh, florbal                         str. 10
Vánoční příběh                           str. 11
Vánoční koncert                          str. 11
Plán akcí na prosinec                 str. 12
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policejní zápisník
V září Městská policie
v Plané nad Lužnicí řešila
43 přestupků v rámci BESIP. Stále se jedná o jedny
a ty samé přestupky v parkování, kdy řidiči při finančním postihu tvrdí, že
si změny dopravního značení dosud  nevšimli. To však již není ze strany městské
policie akceptováno. Městská policie dále
řešila 1 přestupek proti majetku, který
byl zaznamenán včetně pachatele novým
kamerovým systémem. Rovněž tak řešila
1 přestupek proti veřejnému pořádku, ze
kterého se bude přestupce zodpovídat u
příslušné přestupkové komise. Dále bylo
ve 2 případech zjištěno porušení obecně
závazné vyhlášky města při pálení mokrých větví, které bylo ihned na příkaz
městské policie ukončeno. Také dochází
k opakovanému porušovaní příslušné vyhlášky požíváním alkoholických nápojů
v blízkosti prodejny potravin, které bylo
v 11 případech ukončeno až na výzvu
městské policie. Jeden z těchto případů si
musela na místě vzhledem k okolnostem
převzít k dořešení i Policie ČR. Městská
policie byla rovněž nápomocna ostatním
složkám záchranného integrovaného systému při likvidaci škod způsobené vichřicí. V měsíci říjnu byly nalezeny 2 svazky
klíčů, mobilní telefon, platební karta a os.
doklady. Všechny věci kromě klíčů se již
podařilo předat majitelům. Dále došlo ke
kuriózní ztrátě bankovky v hodnotě 100
Kč, kterou mladý muž vytrousil z kapsy
dne 19. 10. 2017 v 17 hod. 17 minut na
chodníku mezi kostelem a MÚ. Poctivý
nálezce bankovku našel a odevzdal na
městské policii, kde čeká na svého majitele. Vše bylo detailně zaznamenáno kamerovým systémem, takže nebude problém
ihned předat nález správnému majiteli,
který se k nálezu přihlásí. Jako poslední
bychom chtěli upozornit na skutečnost, že
bylo opět odchyceno  celkem 8 psů, kte-

noví občánci plané
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ré se podařilo následně vrátit zjištěným
majitelům. I zde je   porušován příslušný
zákon na ochranu zvířat a při opakování je  
městská policie nucena přestupce finančně
postihnout.        
Miloslav Volek,
strážník městské policie
Případy protiprávního jednání na území
města Planá nad Lužnicí za období od 12.
9. do 10. 11. 2017.
• D. S. dne 14. 9. 2017
v době okolo 14.25 hodin před hlavní branou
podniku SILON, v ul.
Průmyslová, sdělil poškozenému L. Z. , že
pokud mu nezaplatí
1000 Kč, tak mu nevrátí zapůjčené jízdní kolo. Dále k tomuto D. S. dodal, že mu
nejen nevrátí kolo, ale také L. Z. zmlátí.
Na místo jednání se ihned dostavila hlídka
policie, která provedla zadržení podezřelého, který se dopustil přečinu vydírání.
• J. Š. dne 21. 9. 2017 v době okolo 22
hodin jel na neosvětleném jízdním kole
směrem z Plané nad Lužnicí na obec Turovec, kdy u nájezdu na dálnici D3 byl na
toto upozorněn hlídkou policie. Vzhledem
k tomu, že cyklista nebyl schopen souvisle
komunikovat a nepodařilo se mu ani rozsvítit světla, která na kole měl, byla u něho
provedena dechová zkouška s výsledkem
2,5‰ alkoholu v dechu.
• NP v době od 13. – 27. 9. 2017 vnikl
na ne zcela oplocený pozemek rekreační
chaty v Plané nad Lužnicí, Lhota Samoty,
ulice Vrbová, kde vypáčil okenici a okno.
Vnikl do vnitřních prostor, které prohledal, rozházel zde věci a z chaty odcizil
dlouhý vojenský kabát Wehrmacht z roku
1943 v hodnotě 3.000 Kč.
• V době od července 2017 do 13.15 hodin dne 28. 9. 2017 pan P. CH. poškodil
panu R. F. na střeše rodinného domu na
adrese Planá nad Lužnicí, Chýnovská, celkem 8 ks střešní krytiny zn. BRAMAC,
a dále mu vyhrožoval podříznutím hrdla.
• NP během přepravy zásilky, mířící

Vítání občánku konané v sobotu 11. listopadu 2017 do 10 hodin.

-riki-

z města Hong Kong - Čína, do fa HP TRONIC v Plané nad Lužnicí, odcizil na nezjištěném místě z volně přístupného kontejneru 14 ks dětských DVD přehrávačů
zn. Hyundai typu PDP v celkové hodnotě
16 449 Kč. Tuto skutečnost zjistili zaměstnanci dne 6. 10. 2017. Dále dne 10. 10. 2017
bylo zjištěno odcizení 6ks digitálních fotorámečků zn. GoGEN FRAME v celkové hodnotě 6 749 Kč. Taktéž při přepravě
z Hong Kongu.
• T. K. dne 20. 10.2017 ve 22 hodin
v Plané nad Lužnicí, ul. ČSLA, na sil. č.
I/3, před Hotelem Lužnice vstupoval do
vozovky před projíždějící vozidla, která
musela náhle měnit směr a rychlost jízdy,
aby ho nesrazila. Hlídce po vyzvání odmítl prokázat totožnost a začal ji slovně
urážet. Po marné výzvě byly proti T. K.
použity donucovací prostředky hmaty
chvaty sebeobrany a přiloženy sl. pouta.
Svým jednáním si T. K. přivodil tržnou
ránu v obličeji, která si vyžádala lékařské
ošetření.
• P. D. dne 25. 10. 2017 v době okolo
19.15 hodin před prodejnou večerka v ul.
ČSLA slovně a fyzicky napadl strážníka
Městské policie Planá nad Lužnicí, který v ten okamžik projednával přestupek,
kterého se P. D. dopustil tím, že požíval
alkoholické nápoje v místě, kde to zakazuje vyhláška města. Tímto znevážil úřední
osobu při výkonu pravomoci a dále neuposlechl výzvy k prokázání své totožnosti.
Věc si na místě převzala Policie ČR, která
P. D. na místě zajistila.
• NP v době od 25. 10. do 27. 10. 2017
poškodil vozidlo tovární značky Toyota
Auris, které bylo zaparkované v ul. Nádražní u vstupu do podchodu k nástupišti
ČD.
prap. Martin Zima, inspektor PČR

vánoční výstava

Vánoční svátky
o století zpátky

Začátkem prosince se uskuteční v muzeu na Faře výstava s vánoční tématikou. K Vánocům patří i voňavé cukroví, které navozuje vánoční atmosféru.
A právě to bychom v našem plánském
muzeu  jako ukázku rádi vystavili. Tímto prosíme všechny šikovné hospodyňky o malý talířek darovaného cukroví.
Papírový tácek o průměru cca 20 cm
bude k dispozici na FAŘE. Po podepsání a naaranžování cukroví bude vystaven v prostoru muzea. Pokud bude mít
hospodyňka více „uměleckých výtvorů,
kterými by se ráda pochlubila, může
vystavit ukázek i více. Zároveň bychom
byli vděčni i za zapůjčení starých formiček na cukroví nebo jiných předmětů,
které jsou spojeny s tradičními Vánocemi a o kterých si myslíte, že by stálo za
to je u nás vystavit.
Vernisáž výstavy je 1. prosince od 18
hodin, o kulturní program se postará
plánský Strýctet.
Děkujeme Bc. Tereza Hořejšová
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Střípky z přírody

Díl 5: Racek chechtavý a růže šípková   

zamyšlení

Galerie černých skládek
v okolí Plané.

Skládka eternitu pod hrází rybníka „U Dubu“.

Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
zatím stále náš nejběžnější racek, přestože stavy oproti období
před 20 a více lety výrazně poklesly. Hnízdí v koloniích, které
zaručují hnízdícím párům společnou ochranu. V koloniích, čítajích i tisíce párů, se dříve dokonce i sbírala vejce pro prodeje
na trzích. V ČR hnízdí a početně zimuje .V okolí Plané nad Lužnicí se běžně vyskytuje zejména v období podzimních výlovů,
kdy zde má dostatek potravy na rozsáhlých bahnitých plážích.
Typické pro většinu racků je to, že mají proměnlivé zbarvení
a plného stálého vybarvení dosahují dospělí jedinci až ve 3.
roce života.

Růže šípková (Rosa canina) je keř s hákovitými ostny,
nejběžnější z našich růžovitých dřevin. Roste na světlých okrajích cest a lesů. Dorůstá výšky až 3 m. Kvést začíná obvykle
v měsíci červnu. V podzimním období jsou velmi nápadné výrazné červeně zbarvené plody, které byly vždy v zimě používané pro vaření oblíbeného čaje s vysokým obsahem vitamínů.
V okolí Plané běžně se vyskytující druh rostoucí na okrajích
lesních komplexů i na mezích polních cest. Stanislav Vyhnal
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Jedná se o skládku nebezpečného materiálu v těžko přístupné zamokřené lokalitě, která už dlouhá léta hyzdí jinak hezký
koutek plánské přírody. V době shody „příznivých“ podmínek,
které umožnily příjezd traktorem do této lokality zde někdo
„uskladnil“ valník eternitových šablon. Doufejme, že letošní
avizovaná tuhá zima umožní i likvidaci této skládky…
Stanislav Vyhnal
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odpady

Vyhodnocení ankety k uvažované změně nakládání s odpady města
V průběhu měsíce října a začátkem listopadu proběhla v našem městě anketa
k uvažované změně nakládání s odpady. Plaňáci byli osloveni prostřednictvím
nezávazného poptávkového formuláře uveřejněného na webových stránkách
města, facebooku města a v městských novinách. To, že občané nad problémem
odpadového hospodářství přemýšlejí a chápou potřebu co nejlepšího řešení se
projevilo v jejich velmi aktivním přístupu. Množství dotazů a požadovaných
upřesnění však pracovníky MěÚ překvapilo... Jaké jsou tedy výsledky?
Celkem během tří týdnů vyjádřilo
zájem o zavedení systému 220 rodin.
Tento počet byl vyhodnocen při diskusi
v zastupitelstvu města a následně v radě
města 8. listopadu pro zavedení nového systému třídění odpadů v Plané nad
Lužnicí jako nedostatečný. Co však respektujeme,  je velký zájem o tuto tematiku. Výsledky ankety jsou uložené na
MěÚ a jsou kdykoli k nahlédnutí. Jaké
další kroky bychom tedy rádi učinili ke
zlepšení informovanosti?
1) výjezdní zasedání rady města do
měst a obcí, které mají již delší dobu zavedený systém „Door to door“ (třídění
a svoz odpadů přímo z domácností)
2) na prvním veřejném zasedání zastupitelstva města v roce 2018 proběhne
další veřejná prezentace firmy ASHPA,
která má největší zkušenosti se „startováním“ tohoto systému ve městech a obcích ČR
3) v průběhu příštího roku bychom
Plaňáky chtěli informovat o zkušenostech (dobrých i špatných) z měst a obcí

využívajících tento systém
Zkušenosti už nebudeme muset sbírat
v tak vzdálených regionech jako dosud,
ale jeho výsledky můžeme sledovat
i v Jihočeském kraji. Na prezentovaný
systém již přešly v letošním roce (od
dubna) i  Litvínovice u Českých Budějovic a od 1. 1. 2018 ho zavádí  také město
Mladá Vožice.         Stanislav Vyhnal

ze sbírky pana Martina Bigase

pozvánky
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divadlo

Přej(e)me si!

„Nejlepší divadlo je takové, kde divák chce vstát a hrát spolu s herci.“
A. Granach
Řeknu vám, jak to je.
Za vším stojí Jindřiška
Nezvedová, divadelní nezmar a skutečný
nadšenec. Při práci
jsem ji potkala poprvé
v roce 1997, v inscenaci Ze života hmyzu DON v Táboře. Pak jsem odešla studovat divadlo do Prahy a Brna, abych
nakonec zakotvila v Praze na delší dobu
i pracovně. Jindřiška mezitím stále působila na divadelních prknech v Táboře.
Založila Divadlo Harfa, které ovšem
časem přišlo o zázemí a nakonec se
prakticky rozpadlo. Jindra tady ale byla
pořád a s ní i touha po divadelní práci.
Tak se stalo, že mi od ní někdy koncem července letošního roku přišel
mail, kde mi nabízela spolupráci na divadelním projektu v Plané nad Lužnicí.
A po dvaceti letech jsme se setkaly při
práci podruhé.

Postupně jsem zjišťovala, o co jde. Že
nadšení je sice velké, ale dramaturgické obrysy nejasné. Možnosti nepřeberné, ale soubor veskrze žádný. Časově
náročné, finančně ani nemluvím. No,
nejděte do toho! Nicméně následovaly
schůzky s panem starostou Šimánkem,
panem místostarostou Vyhnalem a dalšími. A, světe div se, všichni divadlu
velmi přejí. Přejí natolik, že bylo okamžitě kam převézt množství kostýmů,
že je prostor na rekvizity, že nám byla
nabídnuta zkušebna i prostory ke hraní.
Co víc potřebujete, když chcete dělat divadlo? No herce! A diváky!
Pohledaly jsme, popracovaly, poplánovaly... A s prvním podzimním dnem
zahájilo svoji činnost Divadlo na Pláni.
Koncem října již proběhlo přátelské setkání na Faře, kde se, za účasti zástupců
města, divadlo představilo veřejnosti
a otevřelo své dveře potenciálním zájemcům o spolupráci. I zavzpomínalo
na silnou divadelní tradici v Plané (která byla přerušena zhruba před padesáti
lety). Z toho důvodu byli pozváni také
místní pamětníci. A přišli. Dokonce
přinesli kroniky, staré plakáty a kdo nemohl, poslal dopis (děkujeme paní Novotné i paní Sýkorové za vzpomínkové
dopisy a přání úspěchu). Je namístě tolik
vstřícnosti? Není to snad něco podezřelého, že v Plané novému divadlu přejí?
Že ho tam vítají? V tom případě by totiž
i Divadlo na Pláni bylo velmi podezřelé.
Také totiž přejeme. Přejeme divákům,
aby jim bylo s námi dobře. Víc než to.

FOTOOHLÉDNUTÍ – PRVNÍ PIVNÍ SLAVNOSTI V PLANÉ

Malšické mažoretky vystoupily s novým programem.
Foto archiv
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Aby si přáli vstát a hrát spolu s námi.
A my řekneme: Ale ano, přidejte se.
Zkoušíme na Faře každou neděli večer.
Teď nás je plus mínus deset, máme název, máme logo, máme sídlo, máme doménu, máme chuť i ambice. Ale přesto
zatím nejsme nic. Dokud nepřijde první
divák, nejsme nic.
Ale čekáme ho brzy! Chystáme scénická čtení, dramatická pásma a paralelně s tím i inscenaci, která bude samozřejmě vyžadovat z hlediska příprav
velkorysejší prostor. Pozornost cílíme
na současnou tvorbu. Nicméně se v budoucnosti nechystáme uzavřít jen v přítomnosti.
Na práci se těšíme.
Ale setkávat se jen pro zábavu? Že nás
to těší? Baví? Jaj, to by bylo málo. Zábava je sice prima v každém věku, ale
sladkost z pomoci druhému ji dokáže
ještě umocnit. Proto se Divadlo na Pláni
rozhodlo soustavně podporovat organizaci Domácí hospic Jordán. O všem budeme informovat na plakátech i webových stránkách. Ale protože prostoru
není nikdy dost, dostalo naše divadlo
svou rubriku i v Plánských ozvěnách,
kam budeme pravidelně přispívat a kde
budeme mít možnost poděkovat. Popřát.
Děkujeme. Přejme si!
Krásný podzim Naďa Míková,
foto archiv DNP

Folklórní soubor Jarošov předvedl nádherné blatské kroje.

Foto archiv
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MŠ Pohádka
Podzimní čarování v Pohádce - Může se zdát, že podzim přináší jen deště, plískanice a zamračené
nebe. Děti v pohádce však dobře ví, že
tohle roční období je naopak plné barev, chutí a vůní. O bohatství podzimu
si povídáme, čteme, učíme se písničky
i básničky. Nebylo by to však nic platné,
kdybychom si vše, co se dozvíme, nevyzkoušeli v praxi. A protože praktických
zkušeností není nikdy dost, pořádáme
v naší mateřské škole pravidelné podzimní dílny pro děti i rodiče. V letošním
roce jsme se všichni sešli ve středu 18.
října v jednotlivých třídách i na zahradě. Peklo se, vařilo, čarovalo s vitamíny
a nejen to. Díky ochotným rodičům mají
děti nyní na zahradě i venkovní kuchyňku vyrobenou z palet. Ze tříd se celé odpoledne linuly různé vůně – jablíčková,
dýňová i ovocná. Děti si vyzkoušely péct
štrúdl, uvařit výborný čaj s ovocem,
tvořily barevné ovocné obrázky, zdobily dýně a ještě mnohem víc. Jsme moc
rádi, že se i tentokrát zúčastnilo opravdu hodně rodičů s dětmi a mohli jsme
tak společně strávit příjemné a pro děti
přínosné odpoledne. Těšíme se na další společné zážitky a děkujeme všem za
podporu a přízeň. Mgr. Věra Skalická

pozvánky

Do roka a do dne….tak se to píše v pohádkách - Přesně do
roka a do dne se 12. října sešli šikovní rodiče a prarodiče na školní zahradě mateřské
školy Pohádka, aby zhotovili dětem venkovní kuchyňku a pracovní ponk.
Před rokem jsme s rodiči vyráběli na školní zahradě paletový kompostér, který tatínkové tak vyzdobili, že vyhrál první místo v soutěži Miss Kompost. Opět se vyrábělo
z palet, které sehnali a dovezli ochotní rodiče. Protože celá akce byla organizovaná
pro rodiče s dětmi, přišly i maminky, pro které bylo připraveno tvoření ve třídě, kde
si maminky vyráběly lucerničky ze zavařovacích sklenic. Měly možnost dozdobit si
je mramorovací technikou nebo drátěnkou a přírodninami. Do práce na zahradě se
ochotně zapojili všichni včetně dětí, někdo vytahoval hřebíky, další brousil, tatínkové
měřili, vrtali a sestavovali. Maminky byly výborné designérky, měly připravené staré
Lp desky jako plotýnky ke sporáku a dokonce i vodovodní baterii. Stejně jako před
rokem se sešla šikovná parta, práce jim šla skvěle od ruky a ze školní zahrady je
vyhnala až zima a tma.
V. Moravová, MŠ Pohádka

Svatomartinská slavnost v MŠ - V úterý 7. listopadu 2017 v 16
hodin odstartovala v naší mateřské škole Svatomartinská slavnost. Děti si ve svých
třídách vyrobily lucerničky, koníky, podkovičky, svatomartinské medailonky. Poté
se všichni v dobré náladě sešli na vyzdobené a nasvícené zahradě školy.
S paní moderátorkou se děti i dospělí seznámili s příběhem sv. Martina. Děti ze
třídy KRTEK osedlaly své vyrobené koníky z kartonu a za doprovodu školní kapely
a zpěvu všech zúčastněných se proháněly po zahradě.
A potom už všichni netrpělivě vyhlíželi příjezd sv. Martina. Velkým překvapením
však bylo zjevení žebráka třesoucího se zimou, kterého přijel zachránit samotný sv.
Martin. Ten se předvedl nejen hrdinským činem, ale přivezl dětem i výborné svatomartinské rohlíčky.
Odpoledne pokračovalo průvodem v čele se sv. Martinem, který na chvíli slavnostně rozsvítil ulice města Plané nad Lužnicí. Vše vyvrcholilo triumfálním návratem
všech na školní zahradu, kde navzdory všem předpovědím dokonce sněžilo! Všem
Vám děkujeme za hojnou účast a zase někdy na viděnou.
Romana Kinclová a Daniela Šůnová
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historie

Významní plánští hosté

Planá nad Lužnicí.					

Prázdninová kolonie v Plané…

Foto archiv RR

A takto popisuje dr. Oldřich Košťál Planou v knize Ladislava Pavla Planá nad Lužnicí Výletní místo z roku 1922: „V dubnu byste si sotva opatřili slušný nebo jen po-

někud ucházející byt v Plané. Několikaletí návštěvníci mají svá obydlí zamluvená
a ti nejranější mají počátkem května v Praze plno starostí, aby přijeli do Plané
vyzbrojeni vším potřebným k prázdninovému pobytu. To dá starostí a běhání než se
prohlédnou všechny novoty rybářského sportu a vypátrají prameny, jež by mohly
dodávati potřebnou návnadu (bílé a hnojné „červíky“) i v nejnepříznivější době!
Šustka, často postačující obyčejnému smrtelníkovi, nestačí plánské noblesse.“
Proto prázdninoví hosté – tentokrát již
s vědomím rodiny – dělají zásoby pro ty
opatrné, ale nejvýše dráždící plotice, cejny, kapry, tlouště a všechnu tu družinu
mladových ryb: Hrášek, jáhly, kroupy,
pšeničnou dvojnulku etc. etc. a jeden před
druhým jako hrob. Doma se vše promyslí,
žena se důtklivě požádá, aby se o ničem
nezmiňovala paní ministerské radové, ani
paní ředitelové, ani paní inženýrové a jede
se. V duchu už vidí šťastný rybář svůj
mlad; nemůže se ani dočkati, až se tam
posadí. Kdyby mu tak vzal kapr! Bože, až
se člověk rozčilením začervená.
Lepší polovičky mají ovšem jiné starosti. Toileta je na prvním místě; pak prohlédnou zásobu lahví na konservování lesních
plodů a hub, neboť v octě naložené ryzce
i lišky a konservované hříbky (dušené) se
letos výborně osvědčily. Jen kdyby těch
houbařů tam nebylo tolik! Letos si musí
s nakládáním přispíšit, pokud tam ten neb
onen protiva nevyslídí jejich osvědčená
místečka, kde loni našly na jednom místě
až 15 hříbků. Z počátku budou dobré i lišky a strakoše, ale jakmile se za Portíkovou
villou objeví hříbky, pak už takový všelijaký brak sbírati nebudou!
Jen kdyby se letos táborský přírodopisec
trochu opozdil; vždycky všechno proleze
a zabrousí i do vzdálených revírů, o nichž
se myslelo, že jsou před ním chráněny.
A sbírá všecko: Špičky polní i česnekové
(těmito dá se nahraditi česnek), žampiony,
podzemky, holubinky nazelenalé, bedly
vysoké, muchomůrky načervenalé (výborné chuti), ryzce pravé a peprné (tyto houby
usušeny a roztlučeny nahradí pepř), hřiby
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hnědé, strakoše (husí pupky), borováky, kozí pysky, hřiby žlutomasé, kozáky,
křemenáče, kováře, klouzky hnědé, ovčí,
sličné, srnky (jelenky), pestřece (jen jako
koření), pýchavky, kuřátka zlatožlutá, jarmusová, kyjovitá, kotrče, bělolanýže a jiné
a jiné. V tom ohledu ho „přetrumfne“ jen
p. profesor Velich z pražské techniky.
Mladší dámy mají jiné starosti. Hezoučká blondýnka přemýšlí, jaký koupací oblek
by jí lépe slušel, a temperamentní brunetky nemohou také zůstat pozadu. Loďstvo,
„zakotvené“ v kůlně pana faráře Ševce,
v nejbližší době prohlédne odborník natěrač a zanedlouho oživnou Pazderovy
koupačky i koupačky na protějším břehu
maňásky i rodinnými loďkami. Loďky
rybářské mají opatření, aby mohly zakotviti i uprostřed řeky, což bývá osudné pro
leckterého candáta
Letní hosté – tažní ptáci. Sotva se ukončí školní rok – někdy ještě ani řádně neoschne podpis třídního a ředitelův na
vysvědčení – a už to začne. Dvojkolky,
dětské vozíky, trakaře a jiná vozidla odvážejí těžké kufry, košíky a různá zavazadla
z plánského nádraží, že se takřka cesta
netrhne. Pan přednosta Hřebík má plno
starostí, kde ještě vyhledat aspoň malinký
pokojík pro vzácného hosta, který se teprve v poslední době, kdy už je vše zadáno, rozhodl zavítati do Plané.
Že už profesoři „narukovali“, toho neklamný doklad uvidíte. U Křivků se natírá plot a Ferbrova loďka je k večeru pod
skalou zakotvená se svým majitelem uprostřed řeky. Dr. Povolný loví v plánském
revíru.

Planou nad Lužnicí si jako své prázdninové a výletní místo vybírala řada
známých českých osobností. Není divu.
Tajemná Lužnice s údajně léčivou
vodou, plná ryb, okolní lesy, ve kterých rostou houby, borůvky i maliny.
Možnost sportovního vyžití. Nádherné
okolí, blízký Tábor, krásné procházky
po hrázích rybníků. Vstřícní „domácí“, kteří letním hostům snášeli modré
z nebe. Snadná dostupnost městečka po
silnici i drahou a pozemky k prodeji.
To všechno byly důvody, proč právě
v Plané odpočívali prezidenti, herci, režiséři, básníci, skladatelé, spisovatelé,
malíři, operní pěvci a mnoho dalších
lidí různých profesí i se svými rodinami. Postupně se v našem miniseriálku
seznámíme s těmi, kteří v Plané pobývali a zanechali zde nesmazatelnou stopu.

Počátkem července nastává v Plané
horečný chvat. Na „Černé“ se opravuje
tenisové hřiště, na březích Lužnice se napouštějí thérem a asfaltem rozeschlé loďky, skauti stavějí stany, starostliví otcové
shánějí uhlí a přepadají p. lesního správce
Koutenského, aby jim vyšetřil aspoň metr
dříví, tarokáři dávají dohromady partičky, které celý rok zahálely, mládež v hotelu „U Lužnice“ má divadelní zkoušky
a cvičí mužské i smíšené sbory, nimrodi se
umlouvají na divoké kachny a mladé lásky
rozkvétají ve svěží zeleni luk a tklivém tichu lesa. Člověk si jen vzdychne a myslí si:
„Škoda, že už to mám za sebou!“
Za týden po příjezdu je vše ve svém chodu. Kde kdo se koupe, mládež hraje vodní
polo, na vodě se odbývají zápasy „maňasů“, oboje pohlaví vystavuje slunci i zvědavým zrakům svá dosud neopálená a chabě
ošacená těla. Vážnější napomínají rozpustilou drobotinu, vzpomínají na svá mladá
léta, politizují, pletou, vyšívají a spravují.
Začnou schůzičky ve středu na Strkově,
v neděli v hotelu „U Lužnice“, žijí taroky
a národní písně. Rybáři se k večeru rozhlížejí s blahým pocitem po vějíři svých políčených prutů a vytrvale pozorují nehybný
splávek. Co ústrků zakusí rybář na letním
bytě, ví jen ten, koho v nerozvážném okamžiku napadlo chytat ryby. Pod „skalou“
je každoročně stejně. Pokosená louka voní
usýchajícím senem a do její vůně se mísí
pryskyřičný dech protějších lesů. Stulíky
na Lužnici rozprostírají vzplývavé listy
a vyzdvihují nad vodu žluté a vonné květy,
obyvatel strážného domku nad skalou každoročně slibuje, že vás hodí do vody, ježto
prý mu ničíte louku – do hola pokosenou.
Ale jinak je tam velmi krásně.
Když pozorujete koncem srpna k večeru hejna špačků, která – všechna jedním
směrem letíce – shromažďují se v rákosí
na „Hejtmaně“, aby se připravila k odletu
do dalekých krajin, je vám nějak smutno
a mimoděk se vám vybavuje myšlenka, s jakými asi dojmy navštívíte Planou
v příštím roce?
A za několik dní…“stěhují se tažní ptáci“.
                             -RR-

Plánské ozvěny

sedmička

prosinec 2017

skauti
I letos Vám plánští
skauti a skautky
přinesou

Betlémské
světlo
„Lid, který chodí
v temnotách, uvidí
velké
světlo…“
(Iz 9, 1)

sedmička v oblázkovém městě na vávrovce - Ve skoro neuvěřitelném počtu 31 dětí jsme se koncem měsíce října sešli na turnaji trenérů pokémonů v Oblázkovém městě na Vávrovce. Zpočátku se to zdálo velmi snadné, kromě
zábavných her s magickými tvory nás však čekaly i zrádné léčky nastražené neposlušnými rakeťáky. Vzhledem k hojnému počtu byly děti rozděleny do deseti pokémoních škol, například do školy dračí, vodní, ledové a ohnivé. Zde se velmi důkladně
učili, jak pokémona krmit, jak ho bránit a jak s ním útočit. A abychom nezapomněli,
aby bylo vůbec s kým pracovat, pokémona si každá škola musela první den, tedy ve
středu, odchytit. Ve čtvrtek nám naši pokémoni onemocněli. Už proto víme, že najít
recept na lék a vytvořit protilátku není žádná sranda. Léčení nám zabralo celé dopoledne a všem školám se naštěstí podařilo svého pokémona zachránit. Následně jsme
se všichni vydali hledat bojová kouzla použitelná během velkého turnaje. Po svačině
začala první turnajová utkání, postupně se všechny školy probojovaly až do finále,
kde první místo obsadila elektrická škola se svým pokémonem Pikachu.
V pátek nám znepříjemnil den velmi zlý pokémon Mew-Two, ale trenéři spojily
všechny své síly a vyhnali ho v cuku letu pryč z Oblázkového města. Pořádně jsme
si to užili! Více na www.sedmičkavavrovka.cz.
archiv Sedmičky

skauti

Podzimní prázdniny na Lipce - O podzimních prázdninách jsme se se
skautem vydali do malé vesnice jménem Lipka. Počasí nám příliš nepřálo, ale i tak
jsme si to užili. První den jsme poznávali okolní přírodu při šipkované. V sobotu jsme
navštívili Boubínský prales, kde jsme po namáhavém kopci vystoupili na rozhlednu,
odkud byl báječný výhled do okolí, a nakonec jsme den zakončili stezkou odvahy
okolo místního kostela.
Návrat domu byl poněkud nejistý z důvodu velkého větru a popadaných stromů,
ale všichni jsme se ve zdraví vrátili a už se těšíme na další dobrodružství.
Skautky Venda, Barča a Anička

Malý plamínek,
tento novodobý symbol Vánoc,
jenž svou silou spojuje mnohá
srdce,
vám budeme předávat

v neděli 17. 12. 2017
v 15.45 hodin

před radnicí v Plané nad Lužnicí
Více o Betlémském světle na
www.betlemskesvetlo.cz

galerie fara

Obrazy a objekty

Na poslední výstavě v tomto roce můžete shlédnout díla Josefa Synka a Vlastimila Tesky. Obrazy Josefa Synka jsou
veskrze pozitivní. Malování je náplní
jeho života. Jeho obrazy nestanovují
hranice, nic absolutně nedefinují. Ponechávají prostor k vlastním prožitkům.
Přináší tak lidem nejen radost, ale také
pozitivní energii, které jsou plné. Vlastimil Teska představuje své interiérové
objekty. Z povídání o Vlastimilu Teskovi od jeho vnučky: „Když jsem byla
malá, měla jsem v povolání svého dědy
jasno. Je to čaroděj. Vždycky ráno hned
po snídani odešel do dílny a celý den se
z ní pak ozývaly strašidelné zvuky. Klepání, vrzání, řezání, zvuky které se mi
zdály jako celá kakofonie oblud. Když
děda odpoledne zase vyšel ven, na stole
najednou stála nová, krásná a barevná
židle.   Kdo jiný, než kouzelník by tohle dokázal? Za pomocí pár ran, trochy
kouře a spousty dřevěných pilin vytvořit
dokonalou sochu, na které se dá sedět?“
Jste srdečně zváni. Výstavu můžete
navštívit do 20. prosince 2017.
Pavel Talich, kurátor výstavy
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sport - běh

Dětská liga orientačního běhu

O státním svátku proběhl Na Černé (nedaleko pískovny) předposlední
závod Dětské ligy orientačního běhu. Závod uspořádal oddíl orientačního
běhu OK Střelka.
více závodů v rámci Dětské ligy, na další závodníky hodnotné ceny ještě čekají.
Všechny děti které si přišly zazávodit,
obdržely diplom a drobné ceny. Nezávodily však jen děti. Na trať se postavilo
i několik dospělých, někteří vůbec poprvé a nevedli si špatně.
Poslední závod dětské ligy proběhne
16. prosince 2017.
Výsledky
Fáborková trať s doprovodem
1. Kotek Matěj
2. Doleželová Jolana
3. Bílek František

Fáborková trať samostatně
1. Plachá Nora
2. Krätzer Matěj
3. Vaníčková Nikola
Trať lehká do 15 let
1. Krätzer Jakub
Trať lehká nad 15 let
1. Vaníčková Alena
2. Bílková Klára
3. Procházková Nikola
Trať těžká
1. Vaníček Ondřej
2. Wierer Martin
3. Trantina Jan             
Info: www.detskaliga.obkta.cz
Tomáš Doležel

pozvánka

Počasí nám v Plané nad Lužnicí zatím
moc nepřeje. Tentokrát bylo chladno
a větrno s občasným deštěm. I přes nepříznivé počasí, bylo v lese sucho. V neděli bylo počasí mnohem horší a proto
můžeme být nakonec spokojeni.
Pro závodníky byly přichystány tři
tratě, kdy ty dětské vedly převážně po
zpevněných cestách. Na nejmenší děti
čekala trať vyznačená fáborky, kterou
si mohli proběhnout samostatně nebo
v doprovodu rodičů. První tři dětští závodníci obdrželi hodnotné ceny za nej-

sport - florbal

Plánští florbalisté vrátili pohár starosty do Plané - Letošní 14. ročník turnaje O pohár starosty
města opět zavítal do chotovinské sportovní haly a od úvodních vteřin bylo jasné, že se budou v přátelské atmosféře odehrávat
velice vyrovnané zápasy. Plánským florbalistům se podařilo po urputných bojích zdolat jak Draky Chotoviny a Florbal Soběslav,
tak i své tradiční rivaly RR Tábor, a po roční odmlce tak mohli opět zvednout nad hlavu vítězný pohár. Dík za sponzorské dary
patří Městu Planá nad Lužnicí a Madetě Planá. 								
Pavel Grenar
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vánoční příběh

Přijďte si pro vánoční
náladu! - V Plané nad Lužnicí ve
středu 27. prosince 2017 od 18 hodin
v Sokolovně prožijete v jedinečném zpracování známý „Betlémský příběh“. Už
třetím rokem před Vánoci jsou členové
Souboru písní a tanců Lužničan a Lužničánek na cestě do Betléma. Putují za
zpěvu českých lidových koled, doprovázeni pastýři podle pokynů andělských
průvodců. Cestou sledují Marii a Josefa
hledající nocleh, pomáhají shromáždit
vše, co by mohli přinést Ježíškovi, doprovázejí Kašpara, Melichara a Baltazara
k betlémské stáji, pozorují jejich dialog
s králem Herodem.
To vše – a mnohem více – je obsahem
dojemné vánoční hry, kterou na základě
především jihočeských koled připravili
a pro letošní provedení rozšířili autoři:
Jiří Sycha – hudebních úpravy vánočních
písní a Vladimíra Březinová - scénář
a režie.
V představení vystupuje více než padesát dospělých a dětí z celého Táborska
v sólových i sborových partech. Zpěváky
a tanečníky doprovází šestnáctičlenný
orchestr pod vedením dirigenta p. Jiřího
Sychy. Kulisy, bohaté kostýmy a technické zabezpečení si vzali na starosti přátelé
a příznivci tohoto projektu.
-red-

koncert

BOLECH

komorní orchestr města Tábor uvádí
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Plán akcí
LISTOPAD 2017

30. listopadu a 1. prosince
* Zdobení vánočních stromečků před
radnicí dětmi z MŠ a družiny plánské ZŠ.

prosinec 2017
Pátek 1. prosince.
* Den pro dětskou knihu s knihovnou
a pohádkou Divadélka na nitce - od 15 do
18 hodin
* Vánoční svátky o století zpátky – vernisáž výstavy v Malém plánském muzeu na Faře – od 18 hodin,
o kulturní program se postará plánský Strýctet.
* Zelený pátek se zeleným čajem - Krásy
a krásky Namibie s J. Šístkem - cestopisný cyklus v přednáškovém sále na Faře od 19 hodin.
Sobota 2 prosince
* Trubadúr – opera – zájezd do Českých Budějovic
– odjezd od školy ve 14 hodin.
* Slavnostní nasvícení Plané nad Lužnicí – adventní jarmark s programem – od 14 hodin před radnicí. Hostům slavnosti se představí pěvecké sbory Notičky
z MŠ Pohádka, Skřivánek z plánské ZŠ a jako host vystoupí
skupina Do-re-mi s pořadem „Vánoce přicházejí...“ a gospelový sbor ze Sezimova Ústí
Úterý 5. prosince
Čertovské rojení – od 16.30 hodin před radnicí
města – společná akce dobrovolných hasičů a plánských
dobrovolníků.
* Čerti u Horáce – od 16 hodin – akce Strkovského
spolku
Středa 6. prosince
* Mikulášský koncert plánských žáků
ZUŠ Sezimovo Ústí – od 17 hodin v obřadní síni radnice
* Vánoční turné kapely Priessnitz - Beztíže - Live koncert v Sokolovně - od 20 hodin
Neděle 17. prosince
* Předávání betlémského světla s plánskými skauty – v 15.45 hodin u radnice města
* Rozsvícení plánského betlému před
radnicí města.
* Vánoční koncert Komorního orchestru Bolech a spojených táborských pěveckých sborů - s áriemi z oper a Rybovou Vánoční
mší - v Sokolovně od 19 hodin, vstupenky v předprodeji
v Infocentru na Faře
Neděle 24. prosince
* Koledování před radnicí – s rodinou Mlázovských a Harmonií od 15 hodin
* Koledování na Strkově u Hýnů – od 19
hodin
* Půlnoční mše svatá – od 23 hodin v kostele svatého Václava s Vánoční mší J. J. Ryby v podání chrámového
sboru a Harmonie
Úterý 26. prosince
* Štěpánská zábava se Happy Bandem
v restauraci Maxim od 20 hodin
Středa 27. prosince
Betlémský příběh – scénické zpracování vánočních
koled vypráví příběh o narození Ježíše Krista – Sokolovna,
od 18 hodin. Vstupenky v předprodeji v Infocentru na Faře.
Neděle 31. prosince
* Tradiční charitativní silvestrovská
cyklojízda s BSP Novák
Pondělí 1. ledna 2018
* Novoroční výšlap kolem Plané s překvapením
* Novoroční ohňostroj na plánském nábřeží od
18 hodin
Pátek 5. ledna 2018
* Jan Dinga - malba - vernisáž v Galerii fara od 18
hodin
výstavy: * Galerie Fara - Josef Synek – Obrazy,
Vlastimil Teska – Objekty * Obřadní síň radnice - Něco
o jablku a stromu – výstava obrazů matky R. W. Peškové
a dcery Z. Perníkové * Malé plánské muzeum - Vánoční
svátky o století zpátky * Knihovna - Výstava betlémů ze
sbírky pana Martina Bigase, Brdskou krajinou - fotografie
Petra Dvořáka

P l á n s k é o z v ě n y vycházejí jedenkrát měsíčně nákladem 1.800 kusů. Vydává je Město Planá nad
Lužnicí jako periodický tisk územního samosprávného celku, který je registrován Ministerstvem kultury
České republiky E 14996. Další číslo Plánských ozvěn vyjde v prosinci 2017 a uzávěrka je 11. prosince
2017. Lze za úplatu inzerovat.
INZERCI zasílejte na e-mailovou adresu horejsova@plananl.cz, PŘÍSPĚVKY zasílejte na e-mailovou
adresu planskeozveny@plananl.cz.Tisk: Tiskárna v Ráji s. r. o., Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Typografie Jiří Riki Řeháček.                                                                                    
Žádáme autory příspěvků do Plánských ozvěn o důsledné dodržování termínů uzávěrek, rozsahu příspěvků
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