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Klub plánských dam a dobroty pana Hejny

Národopisný večer věnovaný Karlu Weisovi

V neděli 11. května oslavíme Den matek

Prezentace dětských a mládežnic-
kých aktivit Bambi 2014 se koná v so-

botu 24. května na hřišti u nádraží.

„Velká politika“ 
dorazila do malého města…

Vážení spoluobčané, po přečtení úvodníku z minulého čísla 
Plánských ozvěn bych vám rád předložil trochu jiný pohled na 
zde popisované rozbití koaliční smlouvy. Vzhledem k tomu, že 
jsem byl členem protistrany hnutí Za zdravou Planou při popi-
sovaném „smírčím jednání“, myslím, že to je pro objektivní po-
souzení a nakonec i utvoření si vlastního názoru na věc nutné…

Z mého pohledu se nejedná o tak kompli-
kovanou záležitost, kterou by bylo potřeba 
popisovat téměř den po dni. Na úplném 
začátku je dle mého názoru banální pro-
blém s umístěním kontejnerů, který  bylo 
možné vyřešit jedním krátkým setkáním 
s místními obyvateli a vysvětlením si vzá-
jemných stanovisek. To, že se z problému 
stala mediální kauza, považuji za nešťastné 
a zbytečné a neprospělo to žádné ze zú-
častněných stran. Co však zůstalo skryté 
veřejnosti, byla další emailová korespon-
dence ze strany místostarosty města Jiřího 
Rangla starostovi Jiřímu Šimánkovi, která 
byla z mého pohledu nepochopitelně agre-
sivní a převrátila celou věc do osobní roviny 
a která byla posílána jako skryté kopie dal-
ším členům hnutí Za zdravou Planou. Pokud 
se rozhodnu řešit věci tímto způsobem, pak 
by se to mělo dít z očí do očí a za zavřený-
mi dveřmi. Těžko se lze divit reakci staros-
ty města, kterou jeho kritici hned ochotně 
označili za hysterickou. Tento způsob ko-
munikace však v konečné fázi nedělá čest 
žádné ze zúčastněných stran. Hlavním ob-
sahem smírčího jednání však bylo z mého 
pohledu úplně jiné téma, než je obsah koa-
liční smlouvy. Převážnou dobu se zde řešily 
pracovně právní vztahy na MěÚ a pracovní 
problémy a plnění úkolů odborné asistentky 
Jany Dvořákové. To bylo z pohledu účastní-
ků schůzky, kteří nejsou zaměstnanci úřadu 
a nemají tudíž ani detailní přehled o pra-
covní náplni a problémech úřednické prá-
ce, trochu nepochopitelné, místy až trapné. 
Místo odborné asistentky MěÚ bylo snad 
i z pohledu zástupců Zdravé Plané obsaze-
no správně na základě řádného výběrového 
řízení a práci její i ostatních zaměstnanců 
hodnotí jejich nadřízení v přímém jednání 
za dveřmi kanceláře v jejich přítomnosti. 
Řešení těchto problémů by snad nemělo 
být náplní smírčího jednání, ani podně-
tem k jeho vyvolání. Dalším z bodů, které 
byly jablkem sváru, bylo obsazení místa na 
poloviční pracovní úvazek na MěÚ. Tuto 
„kauzu“ bych rozdělil do dvou rovin. Tou 
„historickou“ je jeho obsazení Pavlou Dě-
dičovou, kdy starosta města vysvětlil situ-
aci a počet uchazečů, ze kterých v té době 
mohl vybírat a proč se rozhodl tak, jak se 
rozhodl. Myslím, že si byl už tehdy vědom, 
že hlavně on nese kůži na trh. Z mého po-
hledu je ale důležitá další věc, která se uká-

zala, a to je způsob 
řešení problémů ze 
strany koaličního 
partnera. V době, 
kdy toto výběrové 
řízení proběhlo, byl 
klid a problém dcery bývalého „stranického 
kolegy“ se neřešil. Byl uložen do šuplíku, 
aby byl vytažen v době, kdy bude třeba. Ta 
doba nastala nyní. Proč asi?  Měla by pla-
tit zásada řešit věci v době, kdy řešitelné 
jsou, jinak takové jednání zavání pokrytec-
tvím… Nedělám si na lidi názor ze dne na 
den a ani ho ze dne na den neměním, a tak 
se tomu v případě Zdeňka Žaluda zdráhám 
věřit, protože ho znám dlouhá léta a vždy 
jsem si ho vážil… Bohužel musím přistou-
pit na tuto „mediální diskusi“ a nemohu si 
vše vysvětlit jinak, než že v letošním roce 
nás čekají komunální volby a vše se nyní 
hodí do krámu.   

A teď k té aktuální části problému, a to 
obsazení tohoto místa v loňském roce. Ten-
tokrát v článku jméno chybí (zřejmě není 
politicky použitelné). Jedná se o Dagmar 
Havelkovou, která pracuje na poloviční 
úvazek v knihovně již tři roky. Starosta se 
rozhodl stabilizovat personální situaci na 
úřadě rozšířením úvazku ověřené pracovni-
ce, jejímž jediným doporučením je pracovi-
tost. Z mého pohledu zcela pochopitelné…

Na závěr ještě několik postřehů k prak-
tickému fungování koalice mezi oběma 
politickými subjekty.  Bohužel v minulém 
úvodníku zcela chybí zhodnocení důvodů 
výpovědi a poděkování starosty, které bylo 
rovněž obsahem výpovědi koaliční smlou-
vy. Je skutečností, kterou snad nikdo nemů-
že popřít, že se problémy v Plané spojené 
s rozvojem města řešily rychle a efektivně. 
Obrazem je zejména finančně stabilizova-
ná situace, která umožňuje realizaci dalších 
akcí. To, že se věci v radě města řešily po 
vzájemné dohodě a poté i jednotným hla-
sováním, není odrazem nátlaku starosty, 
jak se to někteří kritici snaží podávat, ale 
výsledkem používání zdravého rozumu. 
Bohužel mi připadá, že ke konci volební-
ho období přestala být tato deviza zajíma-
vá a hnutí Za zdravou Planou se rozhodlo 
jít jinou cestou. Ta je u nás běžná ve „velké 
politice“, jak dopadne v Plané nad Lužnicí, 
uvidíme ještě letos… 

Stanislav Vyhnal, radní města
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Pokud si i vy přejete, aby se vaše aktivity 
a akce objevovaly v pravidelném přehledu, 
dejte nám o sobě vědět na telefon 720 425 147 
nebo pište na adresu kultura@plananl.cz
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Matrika

Policie ČR Sezimovo Ústí

Volby do Evropského parlamentu 
se uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2014
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 

Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „zákon“). 

Kdy se volby konají?
Hlasování bude probíhat v pátek 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.
Kde můžete volit?
Město Planá nad Lužnicí je rozděleno do 4 volebních okrsků:

číslo okrsku Sídlo volební místnosti
1.  Základní škola, ČSLA 65 Planá nad Lužnicí
2.  Základní škola, ČSLA 65 Planá nad Lužnicí
3.   Základní škola, ČSLA 65 Planá nad Lužnicí
4.   Průmyslová 455, Planá nad Lužnicí 
  – prostřední panelový dům společnosti SORETA Group

Za MěÚ Ing. Jana Dvořáková

Rekonstrukce 
kanalizace

Vodárenská společnost Táborsko 
s. r. o. (VST) finišuje s přípravou 
stavby v Plané nad Lužnicí „Příčná 
ulice - rekonstrukce kanalizace a pro-
dloužení vodovodu“.  V rámci stavby 
bude rekonstruováno 237m veřejné 
kanalizace a bude o 14m prodloužen 
veřejný vodovod. V rámci stavby do-
jde též k obnově domovních přípojek 
na veřejném prostranství a to jak ka-
nalizačních tak vodovodních. Aby jak 
veřejné řady, tak přípojky fungovaly 
bezproblémově, je v zájmu obyvatel 
Příčné ulice obnovit zároveň i části 
přípojek přípojky na soukromých po-
zemcích a vnitřní rozvody zejména 
vodovodních přípojek až k vodoměru. 
Jak VST, tak provozovatel (ČEVAK) 
poskytne vlastníkům nemovitostí po-
třebné informace. V dohledné době 
obdrží informační dopisy s pokyny 
a kontakty, na koho se případně obra-
cet jak na straně VST, tak ČEVAK.

Na rekonstrukci se bude podílet též 
město Planá nad Lužnicí, které zajistí 
obnovu povrchů v ulici mimo části, 
dotčené výkopy vodohospodářských 
sítí. Tato stavba byla připravována již 
delší čas, ale k úspěšné realizaci bylo 
třeba překonat překážky s některý-
mi pozemky pod vlastním uličním 
profilem, které nejsou v majetku měs-
ta Planá nad Lužnicí. Nyní již stavbě 
nic nebrání, v současné době probíhá 
výběrové řízení na zhotovitele stav-
by a předpokládáme, že bude stavba 
zahájena ve druhé polovině května a 
dokončena bude nejpozději ve druhé 
polovině července letošního roku.

Ing. Jiří Šimánek, starosta města
Ing. Milan Míka, ředitel VST s.r.o.

Případy protiprávního jednání za období 10. března do 10. dubna 2014.
(kontakt na inspektora Martina Zimu: +420 974 238 734).

* V pondělí 21. března ve večer-
ních hodinách došlo zřejmě neopatr-
nou manipulací při vaření k požáru 
v kuchyni bytu v Průmyslové ulici. 
Při požáru došlo ke škodě ve výši 10 
tisíc korun a drobnému zranění ma-
jitele bytu.

* V době od úterý 18. března do 
pátku 28. března neznámý pachatel 
vnikl na pozemek domku č. p. 117 
v ul. ČSLA, kde rozbil skleněnou 
výplň okna do obytných prostor 
a zde odřezal plastové trubky od de-

seti radiátorů, demontoval expanz-
ní nádrž, část stupňového čerpadla 
a dva hasicí přístroje v celkové hod-
notě 80 tisíc korun. Tyto věci odno-
sil do přístřešku na zahradě, odkud 
je s největší pravděpodobností chtěl 
odvézt. Toto však již nestihl a věci si 
zajistil jejich pravý majitel. 

*  Ve čtvrtek 3. dubna v nočních 
hodinách došlo v ul. ČSLA k odci-
zení osobního motorového vozidla 
Škoda Fabia. Škoda na odcizení je 
140 tisíc korun. 

* V sobotu 5. dubna v době okolo 
03.25 hodin došlo v Blue baru v ulici 
ČSLA k fyzickému napadení podna-
pilého muže podnapilou ženou, kte-
rá mu úderem do oblasti krku způ-
sobila drobnou oděrku bez dalšího 
léčení.

* Neznámý pachatel v době od ne-
děle 6. dubna 19 hodin do 7. dubna 
7 hodin ráno odcizil z volně přístup-
ného přístřešku na auto v ulici Nad 
Hejtmanem neuzamčené jízdní kolo 
zn. TREK v hodnotě 45 tisíc korun.

Vzhledem k narůstajícím přípa-
dům (cca 1-2 vozy týdně) odcize-
ných osobních motorových vozidel 
Škoda Fabia a Octavia (především 
první generace Octavia), ke kterému 
dochází v okrese Tábor, chceme tím-
to upozornit majitele těchto vozů na 
řádné zabezpečení vozidel v rámci 
možností každého majitele,.

praporčík Martin Zima, inspektor 

Významné životní jubi-
leum v květnu oslaví:

Blažena Zemanová
Hodně dalších roků při 

dobrém zdraví přeje Město 
Planá nad Lužnicí.

Novými občánky Plané nad Luž-
nicí se letos v  březnu stali:

Hana Sára Toušková
Matyáš Purkyt
Přejeme hodně zdraví a štěstí do ži-

vota.

Slavnostní vítání nových občánků 
Plané nad Lužnicí se uskuteční v so-
botu 24. května 2014 v obřadní síni 
v 10 hodin.
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Informace z MěÚ
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
Ing. Jiří Šimánek  381 291 168
simanek@plananl.cz
místostarosta
Jiří Rangl  381 291 166,    
775 552 296, rangl@plananl.cz
asistentka
Bc . Žaneta Tučková, Dis. 381 291 167
tuckova@plananl.cz
odborná asistentka
Ing. Jana Dvořáková                     381 291 166, 
777 079 238, dvorakova@plananl.cz
matrika
Marie Holanová  381 291 832
holanova@plananl.cz
vnitřní věci
Ing. Svatava Novotná 381 291 320
novotna@plananl.cz
Dagmar Havelková  381 291 832
havelkova@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

správce sportovního centra 381 677 206
Technické služby
ředitel   381 292 383
   731 677 201
sběrný dvůr  775 565 923

DPS - vedoucí  381 292  435
   734 182 677
hasiči
velitel jednotky Jiří Seidl 605 920 954

ČEVAK hlášení poruch 800 120 112
Městská policie
tel. 383 133 292, email: MP@plananl.cz

Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách:
letní čas (duben až říjen)
Pondělí  15 - 18 hodin
Středa  15 - 18 hodin
Sobota  8 - 12 hodin

Další informace hledejte:
www.plananl.cz
http://plananl.knihovna.cz
www.zsplana.cz
www.zus-sezimovo-usti.cz
http://ms.plananl.cz
http://hasici-plananl.cz
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Jízda králů v Hluku
Zájezd občanů Plané nad Lužnicí na Jízdu králů do partnerského města Hluk 

se koná ve dnech 5. - 6. července 2014. Z finančních prostředků města bude hra-
zena doprava účastníků. Zájezd bude organizován podle zájmu jako jednodenní 
nebo dvoudenní. V případě dvoudenního si účastníci uhradí náklady za ubyto-
vání. Přihlásit se můžete u Františka Doubka na čísle 720425147 nebo na e-mailu 
kultura@plananl.cz.                      -red-

Zastupitelstvo 
města 

Výpis usnesení z 24. zasedání 
ze dne 26. března 2014

schvaluje
* hospodaření města Planá nad Lužnicí 

k 28. únoru 2014
* realizaci projektu Komunikace v lo-

kalitě Nad Hejtmanem a podání žádos-
ti o podporu projektu v rámci 31. výzvy 
ROP NUTS II Jihozápad ve výši maxi-
málně 17,4 milionů korun. Spoluúčast 
města je 15% z celkových způsobilých 
výdajů projektu.

* úpravu projektu Rekonstrukce soko-
lovny s cílem dosažení celkových inves-
tičních nákladů ve výši max. 44 milionů 
korun a vypsání nového výběrového říze-
ní. 

* uzavření smlouvy se zpracovatelem 
Studie proveditelnosti přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v povodí 
Farského a Boreckého potoka. Zpraco-
vatelem, který vzešel z výsledků VZ, se 
stala společnost Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, Praha 5 za 
cenu 1 159 tisíc korun bez DPH.

souhlasí
* s realizací Strategie komunitně vede-

ného místního rozvoje území Místní akč-
ní skupiny MAS Lužnicko o. p. s. 

Rada města 
Zápis z 87. zasedání 

ze dne 17. března 2014

schvaluje 
* znění výzvy na podání nabídek na 

akci Přeložka teplovodu kotelna – ZŠ 
Planá nad Lužnicí.

* poskytnutí příspěvku DDM Tábor na 
společné financování akce Bambi 2014 
ve výši 9 000 Kč.

bere na vědomí
* žádost na instalaci dopravního zna-

čení na omezení rychlosti v úseku od toč-
ny na Strkově až na konec obce a to 40 
km/hod. 

Zápis z 88. zasedání
ze dne 1. dubna 2014

schvaluje 
* nominaci pana Ladislava Dohnala na 

Cenu Olgy Havlové 2014. 
* vypsání výběrového řízení na zhoto-

vitele chodníku u hřbitova.
* zadávací dokumentaci pro VZ Vybu-

dování bezdrátového rozhlasu 2. etapa 
a vyhlášení výběrového řízení na zhoto-
vitele.  Ukončení podání nabídek do 30. 
dubna 2014 do 14 hodin.

* vypsání výběrového řízení na opra-
vu komunikací v lokalitě u řadovek.

pověřuje 
* městskou policii a stavebního refe-

renta prověřením možnosti na umístění 
zrcadel v podchodu.
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Knihovna se v krátké době stala dvakrát spacím místem, tématem se sice 
nocování lišilo, nicméně nasazení účastníků bylo srovnatelné. 

Městská knihovna

V noci z 21. na 22. března jsme se 
šesťáky vyrazili za zajímavostmi Pla-
né nad Lužnicí, ale nejdříve museli 
rozluštit šifru, vykonat dobrý skutek, 
potrénovat mrštnost těla i mozku, 
vzpomenout si, co už vědí z předcho-
zích setkání o místní historii i o osob-
nostech, které zde pobývaly v letních 
měsících. Také na vlastní oči viděli, 
co s architektonicky ojedinělou vilou 
dokáže necitlivý přístup, připomně-
li si, za jak krátkou dobu stihli naši 
předkové zavést elektřinu v jiné vile 
do pokojů, kde měl být ubytován T. G. 
Masaryk a po příjemné občerstvova-

Snímky zachycují nádhernou atmo-
sféru z nočních akcí...           Foto: MK

cí zastávce je čekalo překvapení. Na 
lesním rozcestí totiž potkali hraběte 
Harracha, který jim za pomoc s pad-
lým stromem nejen vystavil průkaz 
šikovného dřevorubce, ale poskytl 
jim i štolbu s koněm a vozíkem. Sve-
zení netrvalo dlouho, nedaleko rokle 
nás zastavil lapka, ze kterého se však 
záhy vyklubal dlouholetý skaut, který 
si s námi vzápětí opekl buřty. Nechy-
běla ani zkouška odvahy a nakonec 
v knihovně vlastnoručně vyzdobené 
tričko. Pak všechny zmohla únava 
a dokonce jsme i spali!

Netrvalo dlouho a ze 4. na 5. dub-
na jsme si zanocovali se čtvrťáky 
– v plánské knihovně se konala už 
potřinácté Noc s Andersenem. Tento-
krát nám světoznámý pohádkář poslal 
pouze pozdrav, ale fantazie dostala 
zelenou jako vždy - tahle noc patřila 
Vikingům a zakončení projektu Kde 
končí svět. Po nalezení zprávy staré-
ho Vikinga jsme překonávali sedme-
ro překážek, abychom došli na konec 
světa, kde jsme objevili bohyni Ast-
rid. Ta všem darovala tajemnou sponu 
a společně s námi pak v knihovně při-
pravila z vykouzlených surovin ori-
ginální vikingské občerstvení. Stihli 
jsme ještě vyrobit a ráno pomalovat 
sádrové masky dvou vikingských bo-
jovníků a s diplomem v ruce a výbor-
ným sponzorským jogurtem v bříš-
ku jsme se rozloučili. Díky všem za 
nadšení a příští rok zase třeba na no-
covanou!

Václava Vyhnalová, knihovnice

Sladký pohádkový svět v MŠ

Pohádka O třech prasátkách nám byla motivem k účasti na soutěži Sladký 
pohádkový svět. Pohádku jsme vytvořili z jedlé mléčné modelíny a přijali jsme 
pozvání do cukrárny u Veselých. Prohlédli jsme si tam další soutěžní výrobky 
měli jsme možnost pozorovat, jak pracují profesionálové. Ochutnali jsme zmrzli-
nu, krémy, čokoládu a další dobroty.                Text a foto: Ludmila Kubecová

Čápi  na nás v Africe nezapomněli, 
a tak se objevili v Plané nad Lužnicí 
už v neděli 23. března. Foto: J. Jordák
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PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
Okružní 373, 391 11 Planá nad Lužnicí

mobil : 773 558 127, 606 558 127
e-mail: podlahypeterik@seznam.cz

DODÁVÁ A POKLÁDÁ :
- laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
- vinylové podlahy, přírodní linoleum
- masivní podlahy, korkové podlahy
- PVC, koberce pro bytové i komerční využití
- vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
- vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami

Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA

Za krásného slunečného počasí a hojné účasti dětí i jejich 
rodičů se v sobotu 12. 4. uskutečnila poznávací procházka 
s Ing. Stanislavem Vyhnalem, který v ZŠ vede přírodovědný 
kroužek.  Účastníci se dozvěděli zajímavosti z ptačího svě-
ta, sledovali přípravu ornitologické sítě k odchytu ptactva, 
určovali květiny, které zároveň fotili do připravovaného fo-
toherbáře,  na dálničním přechodu pro zvěř  viděli  mnoho 
otisků stop a pozorovali na kraji lesa  několik kusů srnčí 
zvěře.  Do sítí se během dopoledne chytlo 15 ptáků, kteří 
byli za značné pozornosti nejen dětí okroužkováni a vypuš-
těni zpět do přírody. 

Přejme si, aby se stejně krásné počasí a pohodová atmo-
sféra vydařily i při tradičním vítání ptačího zpěvu, na které 
zveme zájemce v neděli  4. května.            V.V.

SOUTĚŽ
MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ 

VYHLAŠUJE PRO ROK 2014 SOU-
TĚŽ O

* Nejkrásnější okno
* Nejkrásnější balkón
* Nejkrásnější dům
Jaro je tady, zahrádkáři a zahradníci již 

očima vytahují ve skleníkách a za okny 
rostlinky z hlíny a těší se, jak budou dále 
sázet, sít, pikýrovat, hnojit, plít a zalévat 
a jak jim to potom všechno krásně pokvete. 

A proto je tady naše soutěž. 
Fotografie vašich 

rozkvetlých oken, 
balkónů i domů po-
sílejte na kultura@
plananl.cz a při 
Svatováclavských 
slavnostech budou 

výherci soutěže obdarováni hodnotnými 
cenami. 

Těšíme se na vaše fotografie. 
A foťte hned, určitě ještě nikdo z nás 

nezapomněl na loňském krupobití.
               František Doubek

Zápis do ZUŠ Sezimovo Ústí
V Základní umělecké škole v Sezimově Ústí (Nerudova 648) se usku-

teční v úterý a ve středu 3. a 4. června 2014 v době 16 až 18 hodin 
zápis žáků do všech vyučovaných oborů (hudební, taneční, výtvarný). 
V případě, že se rodiče se zájemci nebudou moci dostavit, mohou si na 
telefonu 381 275 383 domluvit individuální termín. 

Více na webu ZUŠ: www.zus-sezimovo-usti.cz
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Vážení spoluobčané, 
velice se omlou-

vám vám všem, 
kteří při otevření 
Plánských ozvěn 
namísto normál-
ních zpráv ze živo-
ta našeho města, 
musíte číst „výmě-
nu názorů“, pokud 
se těmto článkům 
dá vůbec říkat, 

že je to „výměna názorů“. Rozhodl 
jsem se, že reakcemi v tomto vydání 
PO končím psaní odpovědí na útoky 
proti mé osobě. Nebudu již reagovat 
na články, ve kterých někteří autoři 
tvrdí, že černá je bílá a bílá je černá 
podle toho, jak se jim to zrovna „poli-
ticky“ hodí. Takto ušetřený čas budu 
věnovat jiné bohulibé činnosti. 

A vy „takzvaní boží bojovníci“ hlá-
sající pravdu a nic než pravdu, přijďte 
si problémy vyříkat hezky z očí do očí. 
Podle druhu a rozsahu problému je 
bude dále řešit starosta, rada města, 
zastupitelstvo nebo jiný k tomu urče-
ný. Má to ovšem pro vás jednu nevý-
hodu, bude to bez diváků a příslušné 
publicity. 

Jiří Šimánek, starosta města

Plánské ozvěny
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Zásady pro vydávání zpravodaje Plánské ozvěny

Redakční rada (RR) Plánských ozvěn se rozhodla v tomto čísle uveřejnit veškeré příspěvky, 
které došly do redakce do termínu uzávěrky.  Jsou to názory občanů Plané nad Lužnicí, se kte-
rými se RR nemusí ztotožňovat.

Od následujícího (červnového) čísla novin odmítá redakční rada poskytovat prostor na strán-
kách Plánských ozvěn pro diskuse sklouzávající do bulvární roviny.  Nadále budeme v souladu 
se Zásadami pro vydávání PO přinášet informace o dění v našem městě, o plánech pro budoucí 
období i o hodnocení akcí již proběhlých, o aktivitách organizací, spolků, zájmových subjektů, 
sportovních klubů apod.  Se Zásadami pro vydávání PO se můžete seznámit na webu Města 
Planá nad Lužnicí.                     Děkujeme za pochopení

Co se doma uvaří, mělo by se i doma sníst…
Vracím se k článkům, uvedeným v posledních Plánských ozvěnách, jejichž 

autory jsou radní města Zdeněk Žalud a starosta města Jiří Šimánek.
Po prvním přečtení obou článků 

jsem byla přesvědčena, že se na rad-
nici něco špatného děje, ale druhý den 
byl na celou věc můj názor úplně jiný. 
Mám dojem, že při řešení běžných 
každodenních pracovních záležitos-
tí došlo k výměně názorů na určitou 
problematiku, což je normální, ale 
s většími emocemi.

Já, jako občanka města Planá nad 
Lužnicí, dávám přednost tomu, co za-
stupitelé v čele se starostou města pa-
nem Ing. Jiřím Šimánkem od začátku 
volebního období vykonali. Není toho 
málo. 

Uvádím to, co je na první pohled 
vidět. Přístavba mateřské školy, za-
teplení a nové fasády budov, nové as-

Vážení spoluobčané, 
vážený pane starosto, pane Žalude
nedá mi to, abych nezareagovala na výměnu názorů v dubnovém čísle 

Plánských ozvěn. Předpokládám, že tento místní měsíčník byl založen s cí-
lem informovat občany o důležitých věcech ve smyslu chodu města a také 
o tom, co se v místě, kde žijeme, děje pozitivního, pěkného a veselého. A není 
toho málo. 

Vaše úvodní slovo, pane Žalude, je 
změť chaotických, nečitelných, naku-
mulovaných informací frustrovaného 
nedospělého jedince, kterému „vzali 
kyblíček na pískovišti“.  Nedivím se 
panu starostovi, že se k tomu vyjádřil, 
že svůj článek nazval, tak jak ho na-
zval a že se omlouvá za to, že si „pra-
covní“ záležitosti vyřizujete na veřej-
nosti, prostřednictvím místního tisku. 
Ostatně i to svědčí něco o Vaší povaze, 
protože jestli máte problém, měl byste 
se umět podívat druhému do očí a vy-
řídit si to s ním. V Plané žije přes tři 
tisíce obyvatel, a jak by to vypadalo, 
kdyby si všichni své problémy z práce 
vyřizovali jako Vy.

Nepocházím sice odsud, ale už dlou-
ho žiji v jižních Čechách a v Plané žiji 
ráda a líbí se mi tady. Jak vím z rozho-
vorů s některými rodáky, Planá bývá-
vala něco jako „jen prodloužením“ Tá-
bora. A podívejte se okolo sebe dneska, 
co věcí se podařilo udělat, postavit, 
opravit. Planá je samostatnou jednot-
kou a žije. Máme tu spoustu sportov-
ních klubů, TJ, které pořádají sportov-
ní utkání a věnují se mládeži, cvičení 
žen. Máme tu knihovnu, galerii, dětská 

– výborně vybavená hřiště, koupališ-
tě, rozšířenou kapacitu MŠ. Při každé 
možné příležitosti se pořádají kulturní 
akce pro pobavení ostatních, naposle-
dy např. báječný masopust, máme tady 
Klub plánských dam a mnoho dalších 
aktivit, které zde nemohu všechny jme-
novat. A všechno tohle nespadlo z nebe 
jen tak. Někdo se o to musel postarat. 
Žije tady zkrátka spousta fajn lidí, kteří 
dělají báječné věci pro ty druhé.

Velmi prosím všechny spoluobča-
ny, aby se nenechali otrávit podob-
nými hloupými, nekorektními útoky 
lidí, kterým prostě něco nevyšlo a tak 
si to řeší na ostatních. Doufám, že se 
budu nadále setkávat s těmi pozitivní-
mi Plaňáky a že nám bude dobře jako 
např. při letošním plánském masopust-
ním veselí. 

Mějte se všichni hezky, přeji pevné 
zdraví a hodně štěstí. 

Radka Maxová

faltové komunikace, nové autobusové 
zastávky, akce směřované ke zlepšení 
životního prostředí ve městě, akce ke 
zlepšení sportovních a kulturních ak-
tivit.

Je toho jistě daleko více
Nedovedu posoudit, zda radnice 

může fungovat bez koaliční smlouvy, 
ale věřím, že zdravý rozum zvítězí 
nad emocemi a vše bude jako dopo-
sud.       Blažena Havlíková

Zásady pro vydávání zpravodaje Plánské ozvěny je možno nalézt na strán-
kách města pod touto adresou. 

http://www.plananl.cz/mesto-a-jeho-sprava/planske-ozveny/planske-
-ozveny/zasady-pro-vydavani-zpravodaje.html                   -RR PO- 
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Moc bych si přála, 
abych toto nikdy nemusela napsat!

Úvodní článek Zdeňka Žaluda 
v dubnových Plánských ozvěnách 
rozpoutal mezi  Plaňáky silnou vlnu 
vášní, a bohužel, zasáhl i mne. Byla 
jsem několikrát slovně napadena za 
něco, co sama odsuzuji, a to jen pro-
to, že jsem patřila do místní politické 
skupiny Zdravá Planá.  Vy všichni ze 
Zdravé Plané, pamatujete se ještě na 
naše předvolební shromáždění? A na 
to, jak jsme zdůrazňovali, že je nám 
cizí a odporná nenávistná předvolební 
kampaň velkých stran? Mnozí už evi-
dentně zapomněli….

Po volbách se ve Zdravé Plané vy-
konala spousta dobré práce, ale jak 
šel čas, nějak se to začalo měnit v čím 
dál, tím větší  negativismus a patlání 
v paragrafech a vyhláškách a s tím už 
moje názory dohromady nešly. 

Z pozice člena kulturní komise a zá-
stupce za Planou nad Lužnicí v komisi 
MHD jsem občas měla pracovní jed-
nání i s naším starostou a mohla jsem 
tak osobně srovnávat styl práce. A byl 
to velký rozdíl! 

Když přišla výzva od Jiřího Ran-
gla, aby se Zdravá Planá sešla, a je-
diným bodem programu byla porada 
o nadcházejícím smírčím jednání, od-
pověděla jsem následujícím emailem 
a ukončila tak ve Zdravé Plané svoji 
činnost:

Rokosova Miroslava
Re: Pozvánka na setkání
5. 2. 2014, 14:01:15
Komu: Jiří Rangl

Ahoj, 
já nepřijdu, politiku už dělat ne-

chci. Nelíbí se mi, kam se to dosta-
lo. Nemám ráda jednání, na kte-
rých se většinou řeší jen jak něco 
rozbourat, někoho naštvat nebo 
vyhodit, případně soudní spory, 
smírčí jednání apod. Já jsem šla do 
politiky s představou práce, která 
dává lidi dohromady a je Plané 
k užitku, což je například stopro-
centně kultura. Jen mám pocit, že 
to je něco, co je většině zastupitelů 
za Zdravou Planou silně vzdále-
né. Nechci svůj život promarnit 
žabomyšími válkami, on není tak 
dlouhý, jak by se možná zdálo. 
Přeji vám všem, abyste nalezli ně-
jakou schůdnou cestu a dokázali 
se domluvit, protože bez toho se 
nikomu žádná práce dařit nebude.  
Slávka.

  Tento email bych nikdy nezveřej-
nila, kdyby za necelé dva měsíce nato 
nevyšel v Plánských ozvěnách již výše 
zmíněný úvodník Zdeňka Žaluda, a já 
jsem to za něj nedostávala - s promi-
nutím- „sežrat“. Odpovědi, které jsem 
na svůj email od Zdravé Plané dosta-
la, zveřejňovat nebudu. A nebudu zve-
řejňovat ani odpovědi a reakce, které 
nepochybně tento článek vyvolá. K ja-
kékoliv činnosti „Zdravé Plané“ se už 
opravdu nechci vyjadřovat.

                       Slávka Rokosová

Politická kultura v naší obci
Doposud jsem jako občan Plané nad Lužnicí nekomentoval články uveřej-

ňované v Plánských ozvěnách, neboť mi tento měsíčník místy připomínal 
nechvalně známé periodikum z dob totalitních, kdy ať jsem je otevřel kde-
koliv, všude jsem narazil na fotografie čelních představitelů vedoucí strany, 
chlubících se jen svými úspěchy, přestože neúspěchů bylo nespočet. Běda ale 
tomu, kdo by se o problémech zmínil nebo na ně poukázal. 

Nyní, téměř čtvrt století po tak zva-
né sametové revoluci, si radní města, 
pan Žalud, v minulém čísle obecní-
ho tisku, v článku „Rozbití koaliční 
smlouvy“, dovolil svobodně vyjádřit 
svůj názor a konstatovat fakta, ale to 
neměl zřejmě dělat. Reakce pana sta-
rosty Šimánka byla zcela neadekvátní, 
osobní a urážlivá, za hranicemi toho, 
čemu říkáme politická kultura. Doba 
už je zřejmě taková. Je třeba hájit 
osobní zájmy, mít ostré lokty a  likvi-
dovat každého potencionálního pro-
tivníka. Pokud je to výhodné, vyplatí 
se vstupovat do politických stran a vy-

tvářet koalice, ale jakmile se loď plující 
pod stranickou vlajkou začne potápět, 
je nutné  ji po vzoru známých hlodav-
ců opustit, k tomu vypovědět koaliční 
smlouvu se stranou, která vyčerpala 
svá politická témata („Ono holt jordán-
ské bahno v červenci letošního roku 
skončí a není s čím jít do voleb...“), po-
ohlédnout se po nějaké jiné partaji nebo 
hnutí, které je momentálně u voličů 
oblíbené, nechat se nominovat do čela 
jeho kandidátky, no a pak už jen čekat, 
jak volby dopadnou. A zájem obce? Jak 
to tak vypadá, ten je asi vedlejší. 

PhDr. Roman Varga

Tak to vidíme 
my a určitě 

nejsme sami…
Manka říkala: Epidemie osočo-

vání, urážení a kverulantství se šíří 
celou naší republikou... a zdá se, že 
zasáhla i Planou. Jak jinak si lze vy-
světlit úvodník dubnového vydání 
Plánských ozvěn?

Kdo chce vidět, tak vidí, co pozi-
tivního se v našem městě vytvořilo 
a vytváří. A kulturní život nám zá-
vidí i obyvatelé okolních měst.

Nebo tu nevraživost skutečně vy-
volávají ambiciózní jedinci před blí-
žícími se komunálními volbami?

Já k tomu dodávám: S panem 
starostou jsem nikdy nemluvil a ani 
jsem neslyšel žádný jeho proslov. 
Takže jej nemohu posuzovat podle 
jeho slov  -  ale posuzuji jej se zřete-
lem na výsledky řízení města. 

Říkávalo se, že „teprve podle ovo-
ce poznáš strom“; kritériem nejsou 
slova, nýbrž činy. Také se říkalo 
- a to by si měl každý štváč denně 
opakovat - „že kdo seje vítr, sklízí 
bouři“.

V dávných časech, kdy ještě exis-
tovali jedinci s tzv. prvorepubliko-
vým vychováním - a já to vážený 
pane radní Žalude pamatuji  - se 
různice řešili nejprve separátně, pak 
týmově a nakonec to dopadlo tak, že 
ze všech špatných řešení bylo vybrá-
no to nejlepší. Kdo by se zachoval 
jinak, byl by považován za hulváta 
a z týmu by byl vytěsněn.         

Manka a Pepík Starých
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
Fabia Tour: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Užívejte si cestování od prvního okamžiku až do konce. Na palubě 
vozu ŠKODA Fabia Tour je vám k dispozici veškerý komfort, jako 
rádio s CD přehrávačem, klimatizace, elektricky ovládaná okna 
či centrální zamykání. A díky prodloužené záruce si ho můžete 
bezstarostně užívat celé 4 roky! Například model ŠKODA Fabia 
Tour Easy může být váš již od 189 900 Kč s financováním 
ŠKODA Finance od ŠkoFINu. Tak se rychle sbalte a zaregistrujte 
si u nás nabídku last moment s mimořádnou výbavou i cenou. 

fabiatour.cz

* Cena platná s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.

ŠKODA Fabia Tour od189 900 Kčse ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Příští zájezd na Jadran? 
Se ŠKODA Fabia Tour již od 189 900 Kč*.

LAST MOMENT
S FABIA TOUR

AUTOSERVIS JINRA S.R.O.
Mrázkova 801, Soběslav
Tel.: 381 521 094 
info@autoservisjindra.cz
www.autoservisjindra.cz

MRO_D2_Fabia_Tour_180x120_ZEL_6208b885de3e4371ab1a3798664f4414_indd   1 4/5/2014   1:24:30 AM

Politická kultura v naší obci 
z druhé strany

Nemá cenu komentovat narážky 
autora článku pana Vargy ohledně 
obsahu Plánských ozvěn. Do tohoto 
vydání nezaznamenala redakční rada 
ani jeden podnět k obsahu Plánských 
ozvěn z jeho strany. A to již uplynuly 
více než tři roky od jeho neúspěšné 
kandidatury do zastupitelstva města. 
Ani v dnešním článku neukazuje na 
konkrétní věc, ale používá vše říka-
jící větu o neúspěších, kterých bylo 
nespočet.  Zřejmě se řídí zásadou, co 
nevyšlo před třemi roky, zkusím to 
znovu a metodu likvidace protivníka 
zřejmě dobře zná, když o ní píše ve 
svém článku. 

Vážený pane Vargo, pokud považu-
jete snůšku lží a výmyslů, kterou do 
svého článku vložil pan radní Žalud 
za fakta hodná zveřejnění v úvodníku 
městských novin, tak máme zcela roz-
dílný názor na POLITICKOU KUL-
TURU V NAŠÍ OBCI. Ale proč ne, 
vždyť je přece ta demokracie. Jenom 
připomínám, že bez štvavého úvodní-
ku pana Žaluda, zástupce zhrzeného 
politického partnera, který zásadním 

způsobem zneužil městské noviny, by 
na páté straně stejného vydání Plán-
ských ozvěn nebyla ani reakce staros-
ty. A že na můj článek reagujete Vy, 
pane Vargo, mě vůbec nepřekvapuje. 
Vždyť volby už se kvapem blíží a je 
třeba připravit novou koalici. O reál-
nosti tohoto tvrzení svědčí i další člá-
nek, který do Plánských ozvěn zaslal 
Váš stranický kolega a na který mu-
sím bohužel také reagovat.  A ohánět 
se zájmy obce, to od vás pane Vargo 
opravdu sedí. Co jste udělal od po-
sledních komunálních voleb? Přišel 
jste alespoň s jedním konkrétním ná-
padem? Řekl jste alespoň jednou, co 
udělalo vedení města špatně, aby moh-
lo chybu napravit? Zúčastnil jste něja-
ké akce města, abyste se mohl objevit 
na nějaké fotografii na úkor čelních 
představitelů města? Další otázky už 
raději nebudu vyslovovat. Odpovědi 
by byly jednoduché a jednotvárné. Ne, 
ne a zase ne. Ale ono je třeba „přitopit 
pod kotel“, když už přemýšlíte o likvi-
daci protivníka. 

Ing. Jiří Šimánek, starosta města

ŽELEZNÁ 
NEDĚLE
18. KVĚTNA 2014
V REŽII
PLÁNSKÝCH 
DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ

NEPOTŘEBNÝ ŽELEZNÝ ŠROT 
NECHTE PŘED DOMEM TAK, 
ABY NEBRÁNIL PRŮCHODU 
CHODCŮ A NAŠI HASIČI SI JEJ 
ODVEZOU.
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Demokracie nebo despocie?
Zarazil mě údaj, který starosta 

Šimánek uvedl ve své obraně rozbití 
koaliční smlouvy, totiž že rada měs-
ta přijala 1415 usnesení a že pouze 
v 9 případech hlasoval některý z rad-
ních odlišně. S nabitým revolverem 
u hlavy radních prý při hlasování ne-
stojí, přesto si nedokážu vysvětlit, proč 
všichni radní jako jeden muž vždy 
(neuvažuji-li oněch 9 výjimek) pod-
poří návrh starosty. Jediné vysvětlení, 
které mě napadá, je, že si Ing. Šimá-
nek vybírá ke spolupráci jen takové 
lidi, o nichž se domnívá, že mu budou 
jen poklonkovat. Nesnese totiž jiný 
názor, než ten svůj. Lidé s vlastním 
rozumem a vlastní hlavou u něj nema-
jí místo. Jinak dopadnou jako bývalý 
tajemník městského úřadu, kterého se 
Ing. Šimánek zbavil, podobný osud 
zřejmě naplánoval, alespoň tak se mi 
jeví z „kontejnerové kauzy“, současné 
odborné asistentce J. Dvořákové, ne-
snese ani své koaliční partnery. 

Přitom právě odlišný názor druhého 

může člověku přinést nový pohled na 
věc, upozornit jej na nové možnosti, 
postupy či varianty řešení. Absence 
druhého pohledu se projevuje zejmé-
na v některých rozhodnutích o inves-
tičních akcích. Mám na mysli zejména 
návrh „přírodního“ betonového am-
fiteátru na ostrově, betonového mon-
stra, kterým má být vystrnaděna po-
slední příroda v centru Plané. Namísto 
stromů a keřů beton, namísto ptačího 
zpěvu hluk. Copak nestačí hluk ze 
silnice E 55 či Hluk jako partnerské 
město? A co až ty pouťové atrakce 
obyvatele města (popř. návštěvníky 
z jiných měst, kterým občané Plané 
nad Lužnicí dotují zábavu) omrzí? Co 
bude s chátrající obludou uprostřed 
města? Kolik bude stát její demolice? 
Je jasné, že si starosta Šimánek chce 
postavit na sklonku své politické ka-
riéry pomník, ale nemůže mu někdo 
z radních vysvětlit, aby to nedělal na 
úkor občanů města, ve kterém bydlí?

JUDr. Ing. Miroslav Nosek

Demokracie, despocie nebo DEMAGOGIE???
Vážený pane doktore Nosku, není pro 

mě žádným překvapením, že i Vy jste se 
velice rád postavil do řady „bojovníků 
na barikádě“, která se v poslední době 
poskládala ze zástupců jedné politické 
strany a jednoho sdružení. Je přece po-
třebné dokázat svému potenciálnímu ko-
aličnímu partnerovi Vaši tvrdost a jasné 
vyhranění vůči stávajícímu starostovi. 
Smutné na tom je, že k tomuto účelu jste 
ochoten použít tu nejjednodušší dema-
gogii. Podle Vás všichni, kteří souhlasí 
s názorem starosty, mu poklonkují a on 
si už s tímto předpokladem lidi vybírá. 
Neurážejte slušné lidi, kteří byli na stejné 
kandidátce jako já. Neurážejte ani naše 
bývalé koaliční partnery. Jak je vidět 
z Vašeho současného konání, mohl byste 
je velice rád brzy potřebovat. Za tři a půl 
roku jste se nezúčastnil ani jednoho za-
sedání městského zastupitelstva, takže 
nemůžete znát ani názory ostatních za-
stupitelů. A ti všichni vzešli z řádných 
voleb, to znamená, že si je vybrali voliči, 
tj. občané Plané nad Lužnicí a ne staros-
ta, aby mu poklonkovali.  Stejně dojem-
ná je Vaše starost o bývalého tajemníka 
a o současnou odbornou asistentku. Já 
jsem Váš odchod „dohodou“ z pozice 
tajemníka sousedního města rovněž ne-
komentoval, přestože spolupráce v době 
Vašeho působení ve funkci tajemníka 
nebyla pro naše město rozhodně příno-
sem.  Ještě, že jste mi „nepřišil“ také od-
chod trenéra od plánského fotbalového 
týmu. 

Nyní krátce k druhému bodu Vašeho 
článku, tj. k záměru města vybudovat 

přírodní amfiteátr na plánském ostro-
vě. Dosti podrobně jsem celý proces od 
zrodu myšlenky až po podání žádosti 
o dotaci popsal v reakci na článek Plán-
ská štvanice. Stejná myšlenka, jen různí 
autoři, ale se stejným cílem. Dle Vašich 
slov jste už zřejmě dlouho nebyl na plán-
ském ostrově. Jinak byste si musel všim-
nout přírůstku 42 stromů a keřů, které 
byly v loňském roce na ostrově nově vy-
sazeny. To je v přímém rozporu s Vaším 
tvrzením, že chceme vystrnadit poslední 
přírodu v centru Plané. Opak je pravdou! 
Během posledních dvou let, kdy se pro-
bírá využití plánského ostrova, nepřišel 
bohužel ani od Vás jediný podnět, natož 
jediný nápad. Proč asi? Jednou z mož-
ností je Váš absolutní nezájem o naše 
město anebo jsou za tím vším schované 
zcela jiné důvody? Jaké, to nechám na 
našich čtenářích.

Zcela závěrem bych chtěl říci, že se cí-
tím zdravý a to jak tělesně, tak i duševně 
a politicky. Do předčasného důchodu ani 
politického se nechystám. I když práci 
v samosprávě za politiku nepovažuji. 
To jenom Vy a Vám podobní se snaží 
zanést do čtyřtisícového města politické 
i jiné manýry velkých měst. Z Plánských 
ozvěn byste nejraději udělali Blesk či jiný 
bulvár, snad jen příběhy ze soukromého 
života ještě chyběly. Ale, co není, může 
být, vždyť do voleb nám ještě několik 
měsíců zbývá. 

Pomník se staví mrtvým, ale jak jsem 
uvedl, já se těším dobrému zdraví a kon-
dolování je proto předčasné.    

Ing. Jiří Šimánek, starosta města                          

Ze strany SKT 
vše v pořádku

Vážení radní ze sdružení Za zdra-
vou Planou, dovoluji si reagovat na 
Vaše věty napsané v článku těchto 
Plánských ozvěn a na další konkrét-
nější řádky o plánském tenise, které 
musel z důvodu zkrácení článku v mi-
nulých PO vynechat pan Žalud a které 
se týkají příspěvku pro Sportovní klub 
tenisu v roce 2013. Dne 11. září 2013 
jsem na žádost rady města poslal Ing. 
Janě Dvořákové informace, kde jsem 
popsal, jakým způsobem ve výboru 
SKT probíhají výběrová řízení a v pří-
loze jí zaslal cenové nabídky, které se 
vztahovaly k opravám v klubovně te-
nisového areálu. V dalších dnech jsem 
se osobně sešel kvůli tenisu v Plané 
jak se starostou, tak s místostarostou 
města. Po jednotlivých jednáních jsem 
dne 25. října 2013 doplnil a zaslal Ing. 
Šimánkovi chybějící cenové rozpočty, 
tedy ty kalkulace, které jsem v první 
zprávě odborné asistence MÚ nepo-
slal. Dále si dovolím konstatovat, že 
naše interní stanovy klubu neobsahují 
povinnost provádět výběrová řízení, 
ale jako dobří hospodáři jsme udělali 
„tendry“ na jednotlivé opravy převy-
šující 10 tisíc korun. Vyjma opravy 
elektroinstalace v klubovně, která 
byla v havarijním stavu, a hrozilo ne-
bezpečí úrazu. Myslím, že jsem včas 
svůj administrativní omyl napravil, 
neboť jednání o příspěvku na opravy 
proběhlo až v období listopad – prosi-
nec 2013. Prosím Vás tedy pro příště, 
než napíšete tyto „nepříjemné a zavá-
dějící“ řádky o plánském tenisu, abys-
te si nejprve o všem a od všech, o kte-
rých píšete, zjistili veškeré informace 
týkající se daného tématu. Ostatní 
záležitosti mi v článku nepřísluší ko-
mentovat, ale nezbývá mi si jen po-
vzdechnout a zamyslet se: „Ach jo, už 
je tu zase ten volební rok…“ 

Ondřej Špaček, předseda Sportov-
ního klubu tenisu
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ŠTVANICE na co nebo NA KOHO?
Autor článku již ve svém úvodu ukazuje, ne o čem, ale proti komu, jsou 

všechny ty řádky namířeny. Vůbec se nezbavuji odpovědnosti za autorství 
myšlenky na umístění amfiteátru na plánském ostrově, ale od nápadu jed-
notlivce až k realizaci je hodně dlouhá doba. Ta je naplněna desítkami jed-
nání, hledáním variant řešení, tvrdou prací celé řady lidí, zajištěním po-
třebných finančních prostředků, ale především kolektivním rozhodnutím 
příslušného orgánu města. O tom, že finální řešení, tj. umístění přírodní-
ho amfiteátru na plánském ostrově nebylo dílem krátkodobého pominutí 
smyslů jedince, ale dílem systematické a dlouhodobé přípravy, poslouží pro 
všechny, kteří chtějí vnímat fakta a ne účelová tvrzení autora článku, násle-
dující krátká rekapitulace. 

Začátkem všeho bylo úvodní slovo 
v březnovém vydání PO v roce 2012, 
v jehož závěru je výzva k předkládá-
ní návrhů „CO CHCEME UDĚLAT 
S OSTROVEM?“ Návrhy přišly pou-
ze dva. Opětovně se tématem úpravy 
ostrova a jeho využitím pro kulturu 
zabýval článek v červencových PO 
roku 2012 a rovněž v únorovém vydá-
ní PO v roce 2013. Rada města schvá-
lila studii na úpravu plánského ostro-
va a přípravu projektové dokumentace 
7. srpna 2013. Podotýkám, že k odsou-
hlasení došlo všemi pěti radními. Rada 
města opět všemi pěti hlasy schválila 
16. října 2013 zpracovatele projektu 
a žádosti o dotaci. Vlastní výzva Re-
gionálního operačního programu byla 
vyhlášena až 1. listopadu 2013. Další 
zprávy o přípravě úprav plánského 
ostrova se objevují v říjnových PO 
v roce 2013, v lednovém a únorovém 
vydání PO v letošním roce. Mezitím 
bylo na říjnovém a prosincovém za-
sedání zastupitelstva města schvále-
no podání žádosti o dotaci na projekt 
„Vybudování přírodního amfiteátru na 
plánském ostrově“. Z uvedených údajů 
vyplývá, že téma využití plánského os-
trova se „přetřásá“ více než dva roky. 

Martin Pobuda v minulém čísle o tomto městském ostrově píše: „...vybetonuje-
me velkou ´vanú  uprostřed ostrova a do ní umístíme lavičky...“.

Plánská Štvanice je zelená...

Za tuto dobu autor článku pan Pobuda 
NEPŘIŠEL S JEDINOU MYŠLEN-
KOU, S JEDINÝM NÁPADEM!!! 
Ve chvíli, kdy je projekt hotový a žá-
dost o dotaci podaná, je trochu pozdě 
rozvíjet „rádoby odbornou“ diskusi o 
vhodnosti místa. A okořenit ji ještě 
bujnou fantazií o zdůvodnění výběru 
místa na umístění amfiteátru existen-
cí pouze jediného souseda tj. Povodí 
Vltavy, to už by byla opravdu silná 
káva i pro sedláka Vávru v divadelní 
hře Maryša. 

Z rekapitulace vyplývá, že myšlen-
ka pořádání kulturních akcí včetně 
následného vybudování potřebného 
zařízení již trvá téměř dva roky. Mož-
nost získat dotaci na tento projekt 
se objevila až v říjnu a oficiálně až 
v listopadu loňského roku. Z uvede-
né rekapitulace je zřejmé, že pořadí 
nápadu a možnosti získání dotace je 
zcela opačné, než se nám snaží na-
mluvit pan Pobuda. Bohužel termíny 
od vyhlášení až k podání vlastní žá-
dosti jsou téměř vždy velice krátké, 

což potom vede k rychlému jednání, 
pokud se město rozhodne žádost o do-
taci podat. Ale ono je lépe kvaltovat 
jako to hovado, což je případ několika 
pracovníků, jak uvádí autor článku, 
než nedělat vůbec nic, což je zase pří-
pad Martina Pobudy. Kromě nicnedě-
lání schází zřejmě Martinu Pobudovi 
i informace. Když už mu je nedávají 
jeho kolegové ze sdružení, kteří sedí 
ve vedení města, stačilo by mu k jejich 
získání v tomto případě občasné pro-
listování Plánských ozvěn. V nich by 
se například dozvěděl, že jeho kolega 
radní požadoval v lednových PO ale-
spoň realizovat objekt WC na ostrově, 
což on sám velice důrazně napadá.  

Ale proč nespustit téma ŠTVANI-
CE? Zde to spíše vypadá, proč ne-
spustit ŠTVANICI, ne na co, ale NA 
KOHO?       

                       
Příjemnou zábavu na plánském os-

trově přeje 
Ing. Jiří Šimánek, starosta města
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Pod přímou kontrolou veřejnosti…
V minulém čísle Plánských ozvěn uvedl člen rady města Zdeněk Žalud 

fakta týkající se okolností vypovězení koaliční smlouvy. Jiný člen rady - 
starosta města - čtenářům oznámil, že uvedené informace nejsou pravdivé. 
Jako účastník událostí, které pan Žalud popsal, musím potvrdit pravdivost 
jeho líčení a uvést na pravou míru některé informace, které byly účelově 
zkresleny: 

1) K údajnému zneužití práva psát 
úvodní slovo a k nezveřejňování kon-
fliktů mezi jednotlivými politickými 
subjekty: Zásady pro vydávání Plán-
ských ozvěn jsou pravidla, kterými se 
musí řídit redakční rada (nyní jmenovitě 
František Doubek a Václava Vyhnalová), 
která má redakci řídit nezávisle na vede-
ní města, zabezpečit povinnost vydava-
tele poskytnout objektivní a vyvážené 
informace, ale také poskytnout přiměře-
ný prostor pro uveřejnění sdělení, které 
vyjadřuje názory členů zastupitelstva. 
Redakční rada měla odmítnout zveřejně-
ní takového sdělení, v jehož důsledku by 
došlo k narušení práv na ochranu osob-
nosti, především texty s vulgárními vý-
razy, s obsahem útočícím nevybíravým 
způsobem na konkrétní osoby, na lid-
skou důstojnost. Redakční rada má také 
právo odmítnout zveřejnění takových 
zpráv a sdělení, jež (…) svým obsahem 
umožňují ideologické střety či konflikty 
mezi jednotlivými politickými subjekty. 
Pan Žalud byl jako autor úvodního slova 
vyzván pouze k tomu, aby zkrátil úvodní 
slovo, jiné připomínky nebyly redakční 
radou vzneseny. To, že byla zveřejněna 
reakce pana Šimánka na původní (ne-
zkrácený) článek pana Žaluda, který 
nebyl uveřejněn, považuji za selhání re-
dakční rady. Otázkou je, zda je redakční 
rada skutečně nezávislá.

2) Účelově bylo vyloženo i hlasování 
pana Žaluda, na kterém pan starosta de-
monstroval, že by snad spolunavrhovatel 
bodu jednání rady města, týkající se vy-
hlášení výběrového řízení na pozici od-
borný referent, nepodporoval svůj vlastní 
návrh. Při projednávání tohoto bodu byla 
jiným členem rady vůči němu vznesena 
osobní připomínka, kterou pan Žalud 
chápal jako podezření z podjatosti v dané 
věci. To zajisté pan Šimánek dobře ví. 
Proto se zdržel hlasování o usnesení, 
které bylo stejně zamítnuto třemi hlasy 
členů zvolených za ODS. Členové SNK 
Zdravá Planá mají v Radě města dva hla-
sy.  

3) Hlasování o mimořádném příspěv-
ku tenisovému oddílu jsme v radě města 
projednávali vícekrát. Při úvodním pro-
jednávání jsme vyzvali žadatele k před-
ložení dokladů, které by dokazovaly 
snahu o snížení nákladů na rekonstrukci 
tenisové klubovny (konkrétně více kon-
kurenčních nabídek na práce a dodávky), 
jednalo se totiž o dotaci z rozpočtu měs-
ta. Jelikož radě nebyly takové dokumen-
ty předloženy, navrhoval jsem poskytnu-
tí Sportovnímu klubu tenisu bezúročnou 
půjčku v požadované výši dotace. Zvolili 
bychom tak stejný přístup, jako v minu-
losti vůči TJ Sokol. Při hlasování v radě 
města bylo však přijato usnesení, které 
doporučilo zastupitelstvu města poskyt-
nutí mimořádné dotace ve výši 20 tisíc 
korun. A poměr hlasů v radě? Tři (za 
ODS) pro, Žalud a Rangl proti. Později 
v zastupitelstvu města jsme byli vázáni 
koaliční smlouvou a hlasovali jsme dle 
doporučení rady města.

4) Se SNK Zdravá Planá nebyla podle 
pana starosty možná další spolupráce, na-
víc chtělo ovládnout radnici v rozporu se 
zákonem! Nejen více než 1400 jednomy-
slných usnesení v radě města za 3 roky 
spolupráce, ale i důsledné zachovávání 
veřejně deklarované koaliční smlouvy 
dokazují, že o žádném ovládnutí radnice 
nemůže být řeči. Naši rodiče vzpomínají 
na časy, kdy ke stvrzení dohody stačilo 
pouhé podání ruky. Je smutné, že v naší 
době plánští komunální politici za ODS 
pokládají i písemnou smlouvu, kterou 
v listopadu 2010 sami podepsali, za ne-
potřebný kus papíru…

Jiří Rangl, místostarosta města

Reakce redační rady
Redakční rada se řídí Zásada-
mi pro vydávání PO. O zkráce-
ní úvodníku tak, aby se vešel na 
titulní stránku, žádáme všechny 
přispěvatele,  pan Žalud se proti 
tomu ani v nejmenším neohradil.  
Za obsah článku zodpovídá pisa-
tel a pokud na jeho článek týka-
jící se určitého jednání reaguje 
jiný účastník téhož, má právo na 
zveřejnění této reakce. V přípa-
dě zásahu do obsahu článku by 
pan Rangl byl první, který by se 
dotazoval, na základě čeho jsme 
tak učinili. Nezávislost redakční 
rady není otázkou, ale povinnos-
tí, kterou dodržujeme.

Redakční rada, jmenovitě František 
Doubek a Václava Vyhnalová

Festival Léto nad Lužnicí

Dračí lodě
V neděli 22. června se koná 

v Táboře od 10 do 19 hodin v Auto-
kempu Knížecí rybník velká akce 
nazvaná Dračí lodě. Jde o zábav-
né závody pro širokou veřejnost na 
otevřené prodloužené ozdobené 
kanoi s dračí hlavou. Soutěžit bu-
dou dvacetičlenné posádky s kor-
midelníkem a bubeníkem.   

Závazná registrace posádek 
na Infocentru města Tábor je od 
19. května 2014  do doby naplně-
ní – kapacita omezená! 

Startovné 75,- Kč/osoba, 
tj. celkem 1.500 Kč/ loď.
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Plánští zastupitelé, copak už nejste dospělí všichni?
„Žalobníček žaluje, pod postelí maluje“, nevím, zda tuto říkanku znají dneš-

ní děti, ale já – skoro sedmdesátnice – ano. V jejím duchu se mi zdají pojed-
nání v dubnových Plánských ozvěnách. Autory jsou námi zvolení zastupitelé. 
Jenom více zasvěcení věděli o takovém znesváření naší „městské koalice“. 

Je mi to upřímně líto, jsem voličem 
zastupitelů napříč politickým spek-
trem a domnívala jsem se, že volím 
osobnosti, které budou spolupracovat 
ve prospěch města a občanů. A oni si 
zatím říkají o pofoukání bolístek ob-
čanům. Pan zastupitel Žalud nám sdě-
luje co, kdo, kde, komu řekl a neřekl, 
předal, nepředal, napsal, dotkl se ja-
kési protekce. Starosta mu kontroval, 
dověděli jsme se, že to uvedené lži 
jsou, kolikrát kdo hlasoval, kolikrát 
pan Žalud apod.  Páni zastupitelé, 
prosím, příště zaplňte stránky na-
šich městských novin poměrně dobré 
úrovně jen zprávami o dění ve městě 
a jeho obyvatelích. Takovéto noviny 
neslouží k politickým bojům. Pan sta-
rosta si to uvědomil, a tak se v závěru 
svého pojednání občanům omluvil. 

A ještě poznámky k jednotlivos-

tem: Jak je patrno, příčinou rozpadu 
koalice jsou popelnice a podezření 
z protekce při zaměstnávání úředni-
ce. Na „kauzu popelnice“ mám stejný 
názor jako p. Pobuda. Umístění u by-
tových domů je záležitostí stavebníka 
a dodavatele stavby, nevím, proč se 
angažuje město.  U rodinných domů 
si (jak uvedl p. Pobuda) vše zařizuje 
rovněž stavebník (majitel).

Nevím, jak získala místo úředni-
ce (tehdy asi slečna) Dědičová, ale 
myslím, že se svým „profláknutým“ 
příjmením by byla podezřívána z pro-
tekce, i kdyby svými schopnostmi vy-
hrála výběrové řízení. I příbuzní zná-
mých politiků musí někde pracovat. 

K úpravě našeho Ostrova: opět mu-
sím souhlasit s p. Pobudou, nejsem 
pro žádný beton a dlažbu na tomto 

kousku přírody, ale nenapadala bych 
za to starostu. Byl to právě on, kdo 
„zavedl“ oslovení občanů formou an-
ket, jak by si přestavovali různé úpra-
vy, stavby a služby. A poptejte se, ko-
lik lístků s názory a nápady se vrátilo 
z třítisícové Plané. Využívejme toho. 

Opravdu nerozumím, čemu měly 
zveřejněné „zprávy“ posloužit. 

Máme se snad my, občané rozhod-
nout, s kým budeme mluvit a koho 
překračovat? Mně osobně ani jedna 
znesvářená strana neublížila. Iniciati-
vu SNK ohledně posmívaného bahna 
jsem vítala, nemohli jsme přece věřit 
tomu, že v Jordánu je skoro jedovaté 
a v našich Hůrkách skoro životodár-
né. Voličem ODS nejsem, ale mu-
sím uznat, že starostové vzešlí z této 
strany odvedli pro město kus práce, 
zvláště v posledních dvou volebních 
obdobích. Pravda je, že my, občané, 
jsme nepoznali, zda je sepsaná koalič-
ní smlouva. Hodnotíme výsledky.                 

Marie Endrštová

Začala letní sezóna ve Sportovním klubu tenisu
Díky letošnímu pěknému počasí za-

čala již 14. dubna 2014 letní tenisová 
a nohejbalová sezóna, nově s oficiálním 
tenisovým partnerem klubu firmou 
Babolat (s raketami této značky hraje 
např. Rafael Nadal). 4 tenisové dvorce, 
1 nohejbalový kurt a v deštivém poča-
sí tenisová hala za příznivé letní ceny 
jsou u břehu řeky Lužnice připraveny 
jak pro tenisovou školu mládeže a členy 
klubu, tak pro hosty, kteří navštíví tento 
útulný sportovní oddíl. 

Nabídka služeb v SKT: tenis, no-
hejbal, odrazová stěna, občerstvení, 
příjemné posezení na terase nebo v klu-
bovně, TV se satelitem, wifi, šatny se 
sociálním zařízením (celková rekon-
strukce v roce 2013).

Trenéři SKT: Marcela Bacíková (tre-
nérka II. třídy), Mgr. Jiří Podlaha (tre-
nér II. třídy), Vladimír Steiner (trenér 
III. třídy) – kontaktní údaje na trenéry 
naleznete na stránkách www.sktplana.
cz nebo na požádání u správce SKT.

Správce Sportovního klubu tenisu - 
tel.: 773 539 896 (rezervace, informace 
týkající se SKT)

Hlavní sestavy 
jednotlivých družstev:
MLADŠí ŽACTVO

P. Lukeš, T. Jalovecký, T. Nosek, 
M. Kouba, M. Voigt, E. Kouten-
ská, V. Mrázková, N. Janoušková, 
M. Stejskalová

DOSPĚLí „A“
J. Maxa, P. Špaček, O. Špaček, 

P. Jirsa, T. Jindra, V. Kabešová, 
S. Dragounová,L. Bacíková

DOSPĚLí „B“ 
R. Honomichl, M. Jánský, M. Vese-

lý, J. Kostrůnek, P. Koutenský, I. Pří-
hodová, B. Horníková, V. Špačková

DOSPĚLí  „C“  
V. Steiner, R. Vach, J. Šimánek, 

Z. Kočová.                       
Ondřej Špaček, 
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Dotace do odpadového hospodářství
V oblasti rozšiřování a zkvalitňování služeb pro občany v odpadovém 

hospodářství se Město Planá nad Lužnicí soustředilo na oblast třídění od-
padů a tím i na možnost jejich dalšího využívání.

V rámci operačního programu ži-
votního prostředí se podařilo realizo-
vat akci s názvem „Systém separace 
a svoz využitelných odpadů, včetně 
biologických odpadů“. Již název na-
povídá, čeho se akce týká - třídění.

Celkové náklady akce činily cca 
3 miliony korun, z toho 90% finanč-
ních prostředků je hrazeno Státním 
fondem ŽP, Fondem soudržnosti 
a Evropským fondem pro regionální 
rozvoj a 10% prostředků hradí Město 
Planá nad Lužnicí.

pro potřeby „chatařů“ na ukládání 
komunálního odpadu

* 40 ks kontejnerů na tříděný od-
pad – jejich pořízením stoupne počet 
stávajících stanovišť na 37 a počet 
kontejnerů na 140, dále na některých 
stanovištích dojde k výměně starých 
nádob nebo k jejich doplnění např. 
o  nádobu na nápojové kartony.   

Nová stanoviště najdou občané 
v ulici Jabloňová, Strkovská (vedle 

lihovaru), Hraběcí (křižovatka s ulicí 
Okružní ve spodní části), Soukenic-
ká (začátek ulice), na hrázi rybníka 
Hejtman a v ulici Příčná (naproti pile 
Pasák).     

Cílem celé akce je snížení nákla-
dů v oblasti odpadového hospodář-
ství, a to především důslednějším 
tříděním odpadů.  Dostatečně hustá 
síť stanovišť na tříděný odpad, vel-
koobjemové kontejnery na bioodpad 
a spolehlivě fungující sběrný dvůr 
dávají občanům výbornou možnost 
třídit vyprodukované odpady. Odho-

Kontejnery na tříděný odpad.

Z finančních prostředků byl pořízen i tento nákladní automobil, který přispěje 
ke zlevnění svozu odpadů.

Z finančních prostředků byly po-
řízeny:

* nákladní automobil – jeho poříze-
ní přispěje ke zlevnění svozu odpadů

* 7 ks  velkoobjemových kontejne-
rů do sběrného dvora – umožní obča-
nům pohodlnější třídění a také rozšíří 
počet tříděných druhů

* 10 ks kontejnerů o objemu 1 100 
litrů – tyto kontejnery budou sloužit 

zené cinkající sklenice, vykukující 
plastové lahve a papírové krabice  
z popelnic by se měly pomalu stávat 
minulostí a měly by najít svá místa 
v modrých, žlutých, zelených a čer-
vených nádobách na tříděný odpad. 

Realizací této finančně nákladné 
akce jsou již občanům vytvořeny 
dobré podmínky pro nakládání s od-
pady v oblasti jejich třídění. Nyní 
záleží jen na  tom, zda této nabídky 
všichni využijeme  a tuny nevytří-
děných  odpadů nebudou končit na 
skládce v Želči, ale vytříděné v pří-
slušných kontejnerech. Tento pří-
nos bychom pak kladně pocítili jak 
v „městské kase“, tak i v peněžen-
kách nás samotných. Záleží opravdu  
jen na nás.        Ing. Svatava Novotná
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Rolničkové dny 

Vzpomínka na plánského lufťáka Karla Weise
V pátek 21. března se konal v obřadní síni národopisný večer k 70. vý-

ročí úmrtí slavného plánského lufťáka, hudebního skladatele a sběratele 
lidových písní Karla Weise. 

V Roce české hudby si připomínáme 
výročí mnohých umělců, rodem nebo 
tvůrčím působením spojených s čes-
kými zeměmi. V avizovaných progra-
mech, zdá se, zůstalo neprávem, ale 
tak trochu tradičně, opomenuto jméno 
skladatele Karla Weise, od jehož úmr-
tí letos uplyne sedmdesát let. Již Josef 
Bohuslav Foerster připomínal jakoby 
osudem podmíněné zapomínání ně-
kterých skladatelů; tomuto údělu neu-
šel ani Karel Weis, na což před necelý-
mi dvaceti léty poukázal i Ilja Hurník, 
když v českém rozhlasu uváděl starou 
nahrávku Weisovy velké symfonie 
c moll, která nebyla na potvrzení výše 
uvedeného od té doby znovu hrána, 
respektive vysílána. Státní opera Pra-
ha v sezoně 2000/2001 uvedla v obno-
vené premiéře jeho (kdysi?) úspěšnou 
operu Polský Žid. Jednalo se o nastu-
dování, jehož kvalita vynikne až s od-
stupem času; škoda tedy, že nahrávka 
opery není pro zájemce nejenom Wei-
sova díla dostupná. Záběr skladatelova 
díla byl ovšem širší: čítá třináct oper 
a operet, kompozice komorní, písňo-
vé, symfonické, jednu kantátu, balet, 
v neposlední řadě hudbu filmovou, je-
jímž průkopníkem u nás byl, ale i jeho 
opus magnus: patnácti svazkové kom-
pendium Český jih a Šumava v písni. 
Jednotlivé svazky, vycházející v le-
tech 1928 až 1941, zachycující dnes 
už takřka zmizelý spontánní projev 
lidové hudebnosti, od níž se odvíjela 
hudební kultura národa. Jeho sběra-

Lidové písně v podání Tetiček a Strýctetu.                 Foto: Iva Mlázovská

telskou a upravovatelskou práci nelze 
proto snad v současnosti ani docenit. 

Jméno Karla Weise je spojeno s 
Jižními Čechami, konkrétně s Vese-
lím nad Lužnicí; doposud opomíjená 
Planá nad Lužnicí, kde koncem 19. 
století často pobýval a v níž nepřímo 
započala jeho cesta za lidovou písní, 
se začíná hlásit nejen k jeho odkazu, 
nýbrž i aktivně propagovat jeho dílo. 
Naposledy 21. března 2014, kdy se v 
plánské obřadní síni konal Národo-
pisný večer, na němž bylo připome-
nuto 70. výročí úmrtí Karla Weise; 
užijeme-li příhodného podtitulu z 
pozvánky na akci: slavného plánské-
ho lufťáka, hudebního skladatele a 
sběratele lidových písní. Na večeru 
vystoupil člen SOČR, houslový mis-
tr Tomáš Hubka; na klavír hráli Hana 
Semrádová, Ladislav Dohnal, Jasmí-
na Rokosová. Zpěv obstarali členové 
a členky Strýctetu a Tetiček, žákyně 
ZUŠ Oskara Nedbala v Táboře a plán-
ští sólisté: Zdeněk Žalud a František 
Doubek. Na večerním setkání zazně-
la Weisova díla - 1. věta Preludium 
a 3. věta Alla Polacca ze Suity pro 
housle a klavír, již komponoval pro 
svého přítele Františka Ondříčka, a 
výtah z klavírní skladby Vzpomín-
ky na naši Národopisnou. Z Weisovy 
sběratelské činnosti byly zazpívány 
jednak písně od plánských učitelů, a 
samozřejmě, že nemohly chybět ani ty 
ze sbírky Český jih a Šumava v  pís-
ni; večer uzavřely opravdu rozverné, 

ve své době snad i nepublikovatelné 
písničky z Weisovy pozůstalosti. Ve-
čer připravila a slovem doprováze-
la badatelka Weisovy pozůstalosti v 
Blatském muzeu Miroslava Rokosová. 
Osobnost a zejména dílo Karla Weise 
nemusejí připomínat přehledové pří-
ručky dějin hudby a drobné studie, 
může vystoupit z tišin archívu, zaznít 
a více než zaujmout;  jak interprety, 
což potvrzuje nejen spojení profesi-
onálních a amatérských umělců (na 
večeru platilo v nejlepším slova smys-
lu toho rozdělení spíše formálně), ale 
posluchače, jak lze odvodit z účasti a 
ohlasu místních, s jejichž obcí Planou 
nad Lužnicí spojil svého času kus své-
ho života Karel Weis, člověk bouřlivý, 
ale výsostně múzický.      

Martin Tichý              

Ve středu 9. dubna cho-
dili v ulicích Plané nad 
Lužnicí dobrovolníci – 
studenti střední školy 
COP ze Sezimova Ústí 

-  a nabízeli v rámci veřejné sbírky 
Rolničkové dny barevné rolničky za 
příspěvek do kasičky. Podařilo se jim 
vybrat částku 933 korun. Chtěli by-
chom touto cestou poděkovat Vám 
všem, kteří jste Diakonii Rolnička 
přispěli nebo nám s organizací po-
máhali. Celkový výsledek sbírky je 
169 079 korun a v září tohoto roku 
budeme moci s jeho pomocí otevřít 
Centrum denních služeb pro dospělé 
lidi s těžkým mentálním postižením 
na pobočce Diakonie Rolničky v Tá-
boře. Děkujeme!

Pokud jste Rolničkové dny minuli, 
a přesto byste chtěli Diakonii Rolnič-
ka přispět, přidejte se k našemu pro-
jektu Skutečný domov. Zašlete texto-
vou zprávu ve tvaru: DMS (mezera) 
ROLNICKA nebo DMS (mezera) 
ROK (mezera) ROLNICKA pro roč-
ní podporu na telefonní číslo: 8 7777.  
Jedna zpráva stojí 30 Kč, Rolnička 
z ní obdrží 28,50 Kč. Podpoříte tak 
dospělé lidi s mentálním postižením, 
kteří chtějí být ve svém životě maxi-
málně samostatní, a rozhodli se žít 
v chráněném bytě. Poskytovatelem 
služby je Fórum dárců www.darcov-
skasms.cz.  Podrobnosti o projek-
tu i o Diakonii Rolnička najdete na 
www.rolnicka.cz.                       -KM-
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Plán akcí 

PONDĚLí 28. DUBNA
* Jarní dílna s paní Arltovou - od 

17 hodin v knihovně
ÚTERý 29. DUBNA

* Vernisáž výstavy prací plán-
ských žáků ZUŠ Sezimovo Ústí pod 
vedením Hany Masopustové – od 17 
hodin v obřadní síni radnice.

STřEDA 30. DUBNA
* Stavění májky před radnicí města
* Pálení čarodějnic s plánskými 

dobrovolnými hasiči – na plánském 
ostrově – s Allegro Bandem Standy 
Petrů od 20 hodin.

ČTVRTEK 1. KVĚTNA
* Májový podvečer nejen pro se-

niory v restauraci Maxim od 16 ho-
din s Ivou Mlázovskou a Jardou Svo-
bodou.

NEDĚLE 4. KVĚTNA
* Vítání ptačího zpěvu s plánský-

mi ornitology – procházka po okolí 
Plané, sraz u sběrného dvora v 8 ho-
din, dobrou obuv, svačinu a daleko-
hledy s sebou.

* Den s plánskými dobrovolnými 
hasiči – u hasičské zbrojnice.

NEDĚLE 11. KVĚTNA 
* Tradiční oslava Dne matek v ob-

řadní síni radnice se Strýctetem, Luž-
ničánkem a Marcelem Zmožkem – od 
15 hodin.

ČTVRTEK 15. KVĚTNA 
* Světem letem, letem světem 

s cestovatelkou Simonou Broukalo-
vou a Klubem Plánských Dam – od 
18 hodin v obřadní síni radnice – ten-
tokráte o cestě do Vietnamu.

NEDĚLE 18. KVĚTNA 
* Železná neděle v režii plánských 

dobrovolných hasičů – nepotřebný 
železný šrot nechte před domem tak, 
aby nebránil průchodu chodců a naši 
hasiči jej odvezou.

PÁTEK 23. KVĚTNA 
* Noc kostelů 2014 - Plánský kostel 

svatého Václava se také letos zapojí 
do „Noci kostelů“, která je otevře-
na široké veřejnosti. Program bude 
upřesněn na plakátech a na http://
www.nockostelu.cz. 

* Galerie Fara – vernisáž výstavy 
fotografií Pavla Talicha – Křížová 
cesta.

SOBOTA 24. KVĚTNA
* Slavnostní vítání nových občán-

ků Plané nad Lužnicí, narozených 
od 4. 10. 2013 do 31. 03. 2014 se bude 
konat v obřadní síni v 10 hodin.

* BAMBI 2014 – přehlídka dět-
ských kulturních a sportovních akti-
vit v Plané nad Lužnicí – na sportov-
ním hřišti u nádraží od 14 do 18 hodin 

V sobotu 24. května se koná ve spor-
tovním hřišti u nádraží přehlídka všech 
místních volnočasových aktivit, jejichž 
náplní činnosti je práce s dětmi nebo 
mládeží. Pokud i vy pracujete s dětmi, 
ať už v různých sportovních organiza-
cích nebo na kulturní frontě, ve škole, 
školce, ZUŠ i v nejrůznějších krouž-
cích, určitě se přidejte. Jde o to poskyt-
nout našim nejmenším co nejrozsáh-
lejší nabídku činností pro smysluplné 
využití jejich volného času a možnost 
rozšíření jejich schopností a nadání.

Přihlásit se můžete na čísle 720 425 
147.                           František Doubek

Výstavy v květnu
Obřadní a zasedací síň radnice
Práce žáků ZUŠ Sezimovo Ústí
Knihovna
Pionýrská skupina „Sedmička
Galerie Fara 
Ivan Uhlíř – Obrazy a objekty
Venkovní galerie – prostor mezi 
radnicí a kostelem svatého Václava
Výstava děl žáků a učitelů SUPŠ Be-
chyně
Street art galerie 
Street art a graffiti práce českých 
žáků Teodora Buzu a rakouských 
studentů Elisabeth Springer

Vodnický kaňoning na Lužnici 
se uskuteční v pátek 27. června
Více se dozvíte v příštím čísle
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