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Kostel sv. Václava a škola

Po zvolení do funkce místostarosty jsem se sezná-
mil s vnitřním chodem úřadu a převzal agendu od 
svého předchůdce. Jelikož jsem byl zvolen do funk-
ce neuvolněné, stanovil jsem pondělí dopoledne a 
středu odpoledne jako dobu, kdy budu přítomen v 
úřadu a budu k dispozici občanům. Jiné dny v týdnu 
budu přítomen nepravidelně a můžete mne zastihnout 
mobilním telefonem, který je zveřejněn na webových 
stránkách města i v tomto čísle Plánských ozvěn.

Z koaliční smlouvy, která je vůbec první písemnou 
politickou dohodou v Plané nad Lužnicí, vyplývá mnoho úkolů a změn, které 
bude nutné v brzké době provést. Odpovědný přístup ke správě města nemůže-
me vyžadovat jen od plánských zastupitelů. Na základě našich zkušeností při-
stupujeme ke změnám, které jsou nutné pro plnění úkolů s vyššími nároky na 
organizaci práce. Jde nám také o zvyšování odborné úrovně zaměstnanců měs-
ta a vyšší míru vstřícnosti a ochoty vůči nám, občanům. Začal jsem provádět 
analýzy a revize oblastí, kterých se slibované změny týkají, zejména organizač-
ního a pracovního řádu, stavu výpočetní techniky a síťových aplikací. Také se 
seznamuji se smlouvami, které se vztahují ke správě města; bude nutné jejich 
celkové zhodnocení z hlediska výhodnosti pro město a možnosti prosazení kva-
lity prováděných prací za předpokladu hospodárného nakládání s prostředky 
města. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele služeb, které 
nezajišťují technické služby samy. Podmínky pro uchazeče jsou zveřejněny v 
tomto čísle Plánských ozvěn.

Naší snahou je větší otevřenost při plánování a práci pro obec. Chtěli by-
chom zapojit do rozhodovacího procesu více občanů s cílem dosažení lepších 
výsledků. Připravíme proto veřejné diskuse a prezentace projektů, které chceme 
v tomto i dalších letech realizovat. Budou to především schválené investice jako 
protipovodňové opatření, dětská hřiště, oprava propustku pod tratí na Strkov, 
oprava sokolovny a další. Prvním, byť malým krokem tímto směrem je změna 
jednacího řádu zastupitelstva města. Nabízíme všem občanům časový prostor 
k tomu, aby veřejně upozornili zastupitele na problém, jenž je trápí, a zároveň 
nemají čas účastnit se celého zasedání. Navrhl jsem proto stanovení pevného 
času pro jednací bod „různé“ na 19. hodinu. Tato změna jednacího řádu byla 
schválena zastupitelstvem města a tak tuto změnu můžete využít na příštích za-
sedáních zastupitelstva města. Zastupitelé také přijali rozpočet města na letošní 
rok, který je tvořen celkovými příjmy 58.428 000 Kč a celkovými výdaji 68.317 
000 Kč, kde velkou část 35.242 000 Kč představují investice. Rozdíl příjmů a 
výdajů bude vyrovnaný po započtení přebytku z roku 2010. Podrobný přehled 
celého rozpočtu včetně investic je na dalších stránkách.

Ještě bych vás chtěl informovat o schůzce, na kterou jsme byli pozváni sta-
rostou Tábora, panem Ing. Jiřím Fišerem; jednalo se o první - seznamovací 
schůzku měst Tábor, Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí. Podle svých zkušeností 
z minulých schůzek s táborskými mohu konstatovat, že nové táborské vedení 
bude vůči Plané vstřícnější. Věřím, že budeme moci uspokojivě vyřešit problém 
jordánského bahna a opět narovnat vztahy mezi našimi městy. 

Jiří Rangl, místostarosta města
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OZNÁMENÍ O MOŽ-
NOSTI PRACOVAT
V KOMISI MĚSTA

Rada města Plané nad Lužnicí hledá dob-
rovolníky, kteří mohou pomoci při práci v ko-
misích. Jedná se o tyto komise: Komise život-
ního prostředí, Komise investiční a stavební, 
Komise sportovní, Komise kulturní.  Zájem-
ci se mohou obracet na místostarostu města 
Rangl@plananl.cz, tel.775552296. Členy jed-
notlivých komisí bude jmenovat rada města.

Jiří Rangl

Technické služby Planá nad Lužnicí 
s.r.o. vyhlašují

výběrové řízení
na dodavatele služeb 
pro období 1. 2. 2011 - 31. 1. 2012. 
Specifikace předmětu zakázky malého roz-
sahu
Výběr dodavatelů služeb podle hodinové a 
dojezdové sazby:
práce plošinou nad 10m
jeřábnické práce    
zimní údržba místních komunikací (prohrno-
vání)    
zemní práce bagrem  
autodoprava nad 5t.    
sečení zeleně traktorem (včetně mulčování) a 
příkopovou sekačkou          
zámečnické a svářečské práce
instalatérské práce    
elektrikářské práce včetně údržby veřejného 
osvětlení a rozhlasu
klempířské práce
zednické a obkladačské práce
pokrývačské práce  
zahradnické práce
natěračské práce         
Další požadavky a podrobnosti naleznete 
na stránkách města www.plananl.cz. 

TECHNICKÉ SLUŽBY
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Tošenovský    tel. 
731 677 201 
e-mail:tspnl@seznam.cz, fukova@plananl.cz

Nabídky lze podávat do 31. 1. 2011 do 10.00 
hod.  

Výběrové řízení
na místo ředitele TS

Volné nedělní dopoledne se jednotka dobrovolných hasičů rozhodla využít k odklí-
zení nahromaděného sněhu z ulice ČSLA a to od cukrárny, kolem potravin Mandík, 
až k městskému úřadu. Akce byla zcela dobrovolná s cílem pomoci městu a místním 
občanům od hromad špinavého a zmrzlého sněhu. Za čtyři hodiny nepřetržité práce 
se hasičům podařilo odklidit několik tun sněhu a odvozit jej na plochu u nádraží, kde 
volně odtaje.
Více informací a fotografií naleznete na : www.sdhplana.ic.cz

Text: Ladislav Havlíček
Foto: Jindra Novotná

Hasiči nezaháleli
ani o zlaté adventní neděli

Rada města Planá nad Lužnicí vyhla-
šuje výběrové řízení na obsazení místa 
ředitele Tenických služeb, s.r.o.
Požadovaný profil:
- manažerské zkušenosti
- SŠ vzdělání s maturitou, komunikační do-
vednosi
- orientace v oblasti investic a rozvoje společ-
nosti
- schopnost koordinovat finanční, personální, 
technický, provozní a organizační rozvoj 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Antonín 
Koliha, tajemník úřadu, tel. 381 291 116, e-
mail: koliha@plananl.cz
Bližší informace naleznete na úřední desce 
města Planá nad Lužnicí www.plananl.cz 
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Informace z MěÚ Matrika
Významné životní jubileum
v měsíci lednu oslaví:
Jarmila Halámková
Jaroslava Žaludová
Marie Dvořáková
Marie Zemanová
Jaroslav Lender
Hodně dalších roků při dobrém zdraví 
přeje Město Planá nad Lužnicí.

Dotace z prostředků města Planá nad Lužnicí
v roce 2011

Rovněž pro letošní rok vyčlenilo Měs-
to Planá nad Lužnicí ze svého rozpočtu 
finanční prostředky na podporu činnosti 
jednotlivých organizací, zájmových spol-
ků, souborů, institucí působících v oblas-
ti kultury a sportu na území města Planá 
nad Lužnicí nebo ve prospěch města Pla-
ná na Lužnicí. Město schválilo ve svém 
rozpočtu celkově stejnou částku jako 
v roce 2010. Snahou města je podpořit 
zájmovou činnost i v tomto finančně slo-
žitém období a nepřerušit především zá-
jmovou činnost dětí a mládeže. Je třeba si 
ovšem uvědomit, že se jedná o příspěvky, 
které mají  p o m o c i  k zajištění činnosti 
jednotlivých zájemců a nikoli k získávání 
a rozšiřování jejich majetku.

Podmínky pro poskytnutí dotace:

1) Dotace je určená k podpoře činnos-
ti souborů a spolků registrovaných 
na území města, jejichž působení je 
kulturní a sportovní činnost. Dotaci 
je možné rovněž přidělit i souboru a 
spolku s registrací mimo území města, 
jejichž činnost je vykonávána na úze-
mí města nebo jejichž členové jsou ve 
větší míře občané města.

Kulturní a sportovní činností se pro tyto 
účely rozumí:

a) konkrétní kulturní a sportovní akce
b) činnost směřující k rozvoji neprofe-

sionální místní kultury
c) činnost směřující k estetické a spor-

tovní výchově dětí a mládeže

2) O dotaci může požádat fyzická či 
právnická osoba působící v oblasti 
kultury a sportu na území města Planá 
nad Lužnicí.

3) Žádost o dotaci musí být zpracována a 
odevzdána na předepsaném formuláři 
(vzory formulářů jsou ke stažení z 
webových stránek města:
www.plananl.cz)

4) Podmínkou je formálně, věcně a úplně 
vyplněná žádost o dotaci včetně všech  
povinných příloh.

5) Termín odevzdání žádosti je nejpozdě-
ji do 14. 2. 2011

6) Žádost lze podat poštou nebo osobně 
na MěÚ v Plané nad Lužnicí, Zákos-
telní 720, 391 11  Planá nad Lužnicí

7) Na přidělení dotace není právní nárok

8) O přidělení dotace bude žadatel písem-
ně informován a zároveň bude vyzván 
k podpisu smlouvy o dotaci, která 
obsahuje podmínky vlastního čerpání 
dotace.

V Plané nad Lužnicí 4. 1. 2011
Ing. Jiří Šimánek

starosta města

Novými občánky Plané nad Luž-
nicí se v prosinci 2010 stali:
Patrik Neufus
Izabela Zimová
Nikolas Mikeska
Monika Kuldanová
Přejeme hodně zdraví a štěstí
do života.

TELEFONNÍ ČÍSLA MĚSTSKÝ
ÚŘAD PLANÁ NAD LUŽNICÍ
starosta
Ing. Jiří Šimánek 381 291 168
 724 200 098
 simanek@plananl.cz
místostarosta
Jiří Rangl 381 291 166 
 775 552 296 
 rangl@plananl.cz
asistentka
BBus. Eva Semrádová 381 291 167 
 semradova@plananl.cz
tajemník
Ing. Antonín Koliha 381 291 166 
 731 677 204 
 koliha@plananl.cz
matrika
Marie Holanová 381 291 320 
 holanova@plananl.cz
vnitřní věci
Ing. Svatava Novotná 381 291 320
 novotna@plananl.cz
stavební technik
Václav Melena 391 291 161
 melena@plananl.cz
kultura
František Doubek 720 425 147 
 kultura@plananl.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY
ředitel
Ing. Miloš Tošenovský 381 292 383

SBĚRNÝ DVŮR 775 565 923

HASIČSKÁ ZBROJNICE 381 291 395

SPRÁVCE SPORTOVNÍHO CENTRA  
731 677 206

DŮM S PEČOVATELSKOU 
SLUŽBOU „BAOBAB“ 
vedouci 381 292 436
 381 292 435

DALŠÍ INFORMACE HLEDEJTE:
www.plananl.cz
www.knihovnaplananl.estranky.cz
www.zsplana.cz
www.zus-sezimovo-usti.cz
http://ms.plananl.cz 
www.mckopretina.stranky1.cz
Otevírací doba sběrného dvoru 
V Hlinách
Zimní čas (listopad - březen)
Pondělí        15 – 17 hodin
Středa          15 – 17 hodin
Sobota           8 – 12 hodin

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 – 11.30
polední pauza Po-Čt 11.30 – 12.30
Pokladna se uzavírá vždy 30 minut před 
koncem pracovní doby.

Omluva
V průběhu prosince a ledna došlo k větším výpadkům veřejného osvětlení, ze-

jména v lokalitě Nad Hejtmanem. Příčinou bylo údajné narušení kabelů veřejného 
osvětlení při stavebních pracích některých vlastníků. Vlivem nízkých teplot došlo k 
dalšímu pohybu kabelů a jejich přerušení v příjezdových komunikacích. Omlouvá-
me se občanům v této části města za nepříjemnosti, které souvisejí s tímto výpad-
kem. Činíme kroky, které povedou k operativnějšímu řešení krizových situací.

Jiří Rangl
místostarosta
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Městská policie Sezimovo Ústí prováděla v roce 2010 ve městě Planá nad Lužnicí namát-
kovou preventivní činnost, zaměřenou na dodržování vyhlášek města a pravidel týkajících se 
silničního provozu. Shledané nedostatky byly předány odpovědným osobám, přestupky, které 
řidiči odmítli vyřešit s odkazem na využití oprávnění nevypovídat proti osobě blízké, pak správ-
ním orgánům. Namátkou uvádím některé nahodilé případy, kterými se městská policie zabývala 
mimo prevenci -  v době okolo Památky zesnulých zvýšená kontrola hřbitova, odchyt volně 
pobíhajících psů na veřejném prostranství i v soukromých objektech, sprejerství v podchodu u 
Českých drah, zásah u agresivního opilce, byla řešena stížnost na agresivní Romy u požární ná-
drže, stížnosti na rušení nočního klidu, asistence při řešení domácího násilí, v součinnosti s PČR 
provedena kontrola chatové oblasti, řešení přestupků proti majetku spojené s nezabezpečením 
psa, řešení výtržnosti a spousta dalších situací.

Navzdory tomu je milé konstatovat, že ve městě Planá nad Lužnicí žije převážná část slušných 
občanů, kteří svým zodpovědným přístupem a chováním vnášejí do života druhých pocit klidu 
a bezpečí.

Všem obyvatelům města Planá nad Lužnicí přeji za celou městskou policii Sezimova Ústí rok 
2011 plný pohody, klidu, upřímných přátel, štěstí a hlavně hodně zdraví, bez kterého nic nemá 
smysl.

Martina Machálková
zástupce velitele MP

Informace z Městské policie Sezimovo Ústí

ROZPOČET na rok 2011
Příjmy: Připravme se 

na život
s dálnicí

Celá staletí procházela centrem Plané nad 
Lužnicí komunikace, která přinášela do 
obce život stejně jako řeka, podél které 
naše město leží. Provoz na místní komu-
nikaci odpovídal své době, takže postup-
ně nastal požadavek změnit její prašný 
povrch. Nárůst dopravy zejména ve dva-
cátém a pokračující i v jednadvacátém 
století už nepřináší touto komunikací 
pouze život, ale především problémy s 
tím související. Hluk, smog, otřesy z pro-
jíždějících kamionů, vysoké nebezpečí 
při přecházení naší hlavní komunikace 
zcela převýšily přínos z těch, kteří jen ne-
projížděli, ale kteří v Plané nad Lužnicí 
také zastavili a využili místních služeb. 

Roky slibů, projektování a jednání ne-
braly konce a výstavba obchvatu našeho 
města jako součást  dálnice D3 nemě-
la dlouho začátek. V posledních letech 
došlo přece jen k pozitivnímu vývoji a 
po realizaci části dálnice D3 severně od 
Tábora přišla na řadu realizace úseku z 
Tábora do Veselí nad Lužnicí. Průběh 
vlastní výstavby především v letošním 
roce a ujištění ze strany ministra dopravy 
v naší obřadní síni dávají městu reálnou 
naději na dokončení dálnice okolo Plané 
nad Lužnicí do konce roku 2012.

Co přinese dokončení této části dál-
nice Plané nad Lužnicí? Pamatují ještě 
někteří občané tohoto města minimální 
provoz na silnici E55 ? Naučí se Planá a 
především její občané žít s dálnicí ? Ne-
bude znamenat zásadní odklon dopravy 
negativní zlom v dalším rozvoji Plané,  
tak jako se to stalo v řadě jiných měst a 
obcí?

To jsou otázky, které mohou napadat 
mnohé z nás. A je také na nás, jaké odpo-
vědi na uvedené otázky vybereme, jak se 
na život s dálnicí připravíme.   

O tom, že se chceme na život s dál-
nicí dobře připravit, svědčí i schválený 
rozpočet města na letošní rok. Vedle akcí, 
které přinášejí užitek okamžitě, jako na-
příklad budování a opravy komunikací, 
zateplení domu s pečovatelskou službou 
a zdravotního střediska, vybudování dět-
ských hřišť, oprava hřbitova, apod., byla 
schválena realizace akcí, jejichž přínos 
je dlouhodobějšího charakteru. Mezi ně 
bych zařadil obnovu zámeckého parku 
včetně lipové aleje, vybudování zbýva-
jících inženýrských sítí v lokalitě Nad 
Hejtmanem, digitální protipovodňový 
plán včetně bezdrátového veřejného roz-
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Schválené investiční akce na rok 2011
vlastní zdroje v tis. Kč

ozelenění ulic Husova, Nádražní, Hájkova, Soukenická 717 
zateplení domu s pečovatelskou službou 8 090
zateplení zdravotního střediska 2 238
obnova zámeckého parku 1 828
regenerace lipové aleje 148
oprava hřbitova 1 807
projekt na rekonstrukci Sokolovny 400
oprava prostoru vedle ZŠ (průchod mezi obytným domem) 100
dětská hřiště 1 000
telefonní ústředna na MěÚ 60
webové stránky města 50
rekonstrukce knihovny 700
obnova informačního systému 150
nedodělky (propustek za bytovými domy, Sportovní centrum 1 000
chodník Na Skalách 300
chodník + přechod u řadovek 700
projekty na chodníky v ulici Soukenická a Bydžovská 50
projekty (řešení přívalových dešťů na Farském potoce, rekonstrukce sběrného dvora,
svoz bioodpadu) 350
pasport komunikací 87
odpadové hospodářství 150
opravy komunikací 6 000
vodovod a kanalizace v lokalitě Nad Hejtmanem 8 817
digitální povodňový plán a veřejný rozhlas 500
CELKEM 35 242

Výdaje:

hlasu v převážné části Plané. Významnou 
akcí, na kterou byly schváleny finanční 
prostředky, je projektová příprava rekon-
strukce a modernizace sokolovny. Během 
letošního roku bychom chtěli připravit i 
finanční zajištění této akce s počátkem 
realizace v roce 2012. 

Směrování finančních prostředků dle 
schváleného rozpočtu je do různých ob-
lastí, ať už provozního nebo investičního 
charakteru. Konečný rozpočet je vždy 
kompromisem mezi potřebným a mož-
ným. Přesto, že již dnes máme schváleno 
částečné krytí jednotlivých akcí z dotač-
ních prostředků, např. na obnovu zámec-
kého parku a lipové aleje, zateplení domu 
s pečovatelskou službou a zdravotního 
střediska, ozelenění některých ulic a di-
gitální protipovodňový plán, podstatnou 
část musí uhradit město ze svých zdrojů. 
A jejich výše je limitem realizace dalších 
potřebných a mnohdy nezbytných akcí. 

Vedle investičních akcí bude město fi-
nancovat ze svých zdrojů i nadále běžný 
chod města, tj. provoz základní a mateř-
ské školy, domu s pečovatelskou službou,  
údržbu objektů, komunikací, zeleně, pro-
voz veřejného osvětlení apod. Stejnou 
výši prostředků schválilo zastupitelstvo 
i na podporu sportu a kultury. Zde bych 
chtěl uvést na  pravou míru často šíře-
né „pravdy“ o utrácených milionech na 
plánskou kulturu a sport. Díky nadšení 
desítek a desítek jedinců a řady kolekti-
vů představují náklady na kulturu a sport, 
coby nadstandard  nad nezbytnými po-
třebami člověka, jen malou část rozpočtu 
města a podstatně méně, než je tomu v 
některých okolních městech.

Veškerá opatření, která nové vedení 
města připravuje a chce postupně reali-
zovat, směřují ke společnému cíli. Tím 
je dobrá příprava našeho města na život 
s dálnicí. Radnice chce vytvořit dobré 
podmínky pro občany tohoto města a zá-
roveň i pro návštěvníky Plané nad Lužni-
cí. Pro naše občany, protože tu žijí, a pro 
návštěvníky, od kterých chceme, aby se k 
nám rádi vraceli. 

Některé akce lze realizovat během ob-
dobí výstavby dálnice, ale některé bohu-
žel až po jejím zprovoznění a skutečném 
odklonění dopravy. Těžko si dnes dove-
deme představit další zhoršení dopravní 
situace nějakou stavební činností v okolí 
silnice E55 například v centru Plané. Zde 
se můžeme pouze dobře připravit. A je 
jak na vedení města, tak na nás všech, zda 
se připravíme opravdu dobře. 

Věřím, že společně se nám podaří pří-
prava na život s dálnicí a její zprovoznění 
bude pro Planou nad Lužnicí  zlomem 
veskrze pozitivním.   

Ing. Jiří Šimánek
starosta města

ROZPOČET na rok 2011
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Místní poplatky v Plané nad Lužnicí v roce 2011

druh poplatku kdo poplatek platí sazba splatnost
za svoz odpadu 1. občan přihlášený k trvalému 500 Kč/osoba do 30. 6. 2011
     pobytu
 2. stavba určená k individuální
  rekreaci (není zde trvalý pobyt) 400 Kč/stavba
  k indi. rekreaci do 30. 6. 2011

za psa držitel psa
 - v rodinném domě 200 Kč do 30. 6. 2011
  300 Kč za každého
  dalšího psa
 - bytovém domě 700 Kč do 30. 6. 2011
  1 050 Kč za každého
  dalšího psa do 30. 6. 2011

za lázeňský
a rekreační pobyt ubytovatel 10 Kč za osobu a den čtvrtletně

za užívání veřejného
prostranství uživatel prostranství dle typu užívání při oznámení
   užívání

z ubytovací
kapacity ubytovatel 6 Kč za lůžko a den čtvrtletně

za výherní hrací
přístroj provozovatel 5 000 Kč za 3 měsíce čtvrtletně

ze vstupného pořadatel 10% z vybraného při předložení
  vstupu  přiznání
   k poplatku

Přinášíme občanům základní informace o platbách místních poplatků v Plané nad Luž-
nicí v roce 2011.

- místní poplatky jsou řešeny v obecně závaz-
né vyhlášce č. 5/2010 o místních poplatcích 
a obecně závazné vyhlášce č. 4/2010 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. Tyto vy-
hlášky byly odsouhlaseny Zastupitelstvem 
Města Planá nad Lužnicí dne 29. 12. 2010. 

- poplatky lze uhradit hotově na MěÚ v Plané 
nad Lužnicí nebo převodem na účet města 
(0701419349/0800, variabilní symbol je 
rodné číslo občana).

Prosíme občany, aby dodržovali termíny 
splatnosti jednotlivých poplatků, především 
poplatek za „svoz odpadu“ a poplatek za psa 
(termín splatnosti je do 30.6.2011). V případě 
nezaplacení v termínu splatnosti je při jejich 
vymáhání ze strany městského úřadu postu-
pováno podle platných zákonů - poplatek je 
vyměřen platebním výměrem, který je navý-
šen na dvojnásobek původní částky. Posled-
ním krokem vymáhání je exekuce. Celkové 
exekuční náklady pak činní cca Kč 11 500,-. 
V současné době již probíhají exekuce za 
nezaplacený místní poplatek „za odpad“ za 
uplynulé roky a připravují se další.

Informace o odpadech
Z výše uvedených místních poplatků se 

prakticky všech občanů dotýká místní popla-
tek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. S problematikou odpa-

Všechny vyhlášky jsou pro 
občany dostupné na měst-
ském úřadě nebo na interne-
tových stránkách města

www.plananl.cz.

Sběrný dvůr
- umístění - v ulici V Hlinách (za želez-
ničním přejezdem na Strkov)
- pracovník odpovědný za správné ulože-
ní odpadu – ing. František Čížek
- stručný přehled odpadů, které zde mo-
hou občané uložit
- velkorozměrový odpad – např. židle, 
koberec, lino
- bioodpad – např. tráva, listí, větve
- nebezpečný odpad – např.  barvy, lepi-
dla, baterie
- veškeré elektrozařízení z domácností – 
např. ledničky, sporáky, pračky, televize, 
počítače, zářivky, vysavače
- odpady, které lze uložit i do kontejnerů 
na tříděný odpad – tj. papír, sklo, plasty 
(zejména PET lahve)
- běžný komunální odpad od „chatařů“, 
kteří mají na katastrálním území Planá 
nad Lužnicí stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci

Otevírací doba sběrného dvoru
V Hlinách
Zimní čas Letní čas
(listopad - březen) (duben - říjen)
Pondělí 15 – 17 hodin 15 – 18 hodin
Středa 15 – 17 hodin 15 – 18 hodin
Sobota   8 – 12 hodin   8 – 12 hodin

dů se setkáváme téměř každý den.
Na začátku roku 2011 bychom všem obča-

nům (především nově přihlášeným občanům) 
chtěli připomenout některé skutečnosti, které 
s oblastí odpadů úzce souvisí.

Vlastníci staveb určených
k individuální rekreaci
(„chataři“)

Vlastníci staveb určených nebo sloužících 
k individuální rekreaci mohou k  ukládání 
komunálního odpadu využít buď vlastních 
popelnic (v případě, že jejich nemovitost je 
v lokalitě, kde svozová firma provádí svoz 
jednotlivých popelnic) nebo kontejnerů ve 
sběrném dvoře. Samozřejmě mohou využívat 
kontejnerů na tříděný odpad a sběrný dvůr k 
uložení nebezpečného odpadu.

„Chataři“ mohou využívat k uložení ko-
munálního odpadu 1 100 litrové kontejnery  
na ukládání běžného  komunálního odpadu v 
těchto lokalitách:
- Na Černé
- Na  Soukeníku
- v ulici Pionýrská pro oblast Ústrašický po-

tok
- zahrádkářská kolonie u Sezimovo Ústí
- zahrádkářská kolonie na Strkově

Kontejnery jsou vyváženy v pravidelných 
týdenních intervalech  v období květen – říjen. 
Dále jsou v lokalitách Na Černé, na Soukení-
ku a zahrádkářská kolonie u Sezimovo Ústí 
přistaveny kontejnery na tříděný odpad.

Schránka umístěna v přízemí MěÚ.
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Tříděný odpad
Na katastrálním území Planá nad Lužnicí je 31 stanovišť s 105 kusy kontejnerů na sběr tříděného 
odpadu.  Jsou sbírány komodity papír, sklo, plasty (hlavně PET lahve) a nápojové kartony (např. 
od mléka, džusů, vína).
Přehled jednotlivých stanovišť kontejnerů na tříděný odpad je uveden v následující tabulce.

č. stanoviště plasty papír sklo kartony celkem
1 Candátová 1 1 1 0 3
2 ČSLA – mezi Motor. a ZŠ 1 1 1 0 3
3 ČSLA – obch. Norma 1 1 1 0 3
4 ČSLA – sídliště 2 2 2 1 7
5 ČSLA – za ZŠ 1 1 1 0 3
6 ĆSLA – zdravotní středisko 0 1 0 0 1
7 ČSLA (řadovky k Táboru) 1 1 1 0 3
8 Hájkova (u Reprogenu) 2 1 1 0 4
9 Chýnovská (Svit) 1 0 1 0 2
10 Na Černé - u otočky 1 1 1 0 3
11 Na Černé – u pensionu 1 1 1 0 3
12 Na Pískách 2 2 1 1 6
13 Na Sádkách 1 1 1 0 3
14 Na Skalách 1 1 1 0 3
15 Nad Hejtmanem 1 1 1 0 3
16 Okrouhlická (okály) 1 1 1 0 3
17 Okružní 1 1 1 1 4
18 Pionýrská 1 1 1 0 3
19 Průmyslová (u Maso PNL) 1 1 1 0 3
20 Průmyslová (za Silonem) 1 1 1 1 4
21 Příčná 1 1 1 0 3
22 Samoty 1 1 1 0 3
23 Soukenická 1 1 1 0 3
24 Soukeník – u hospůdky 1 1 1 0 3
25 Údolní/Spojovací 2 1 1 0 4
26 Ústrašická (u Jirsů) 1 1 1 0 3
27 V Hlinách (sběrný dvůr) 2 2 2 0 6
28 Za Rybníkem 1 1 1 0 3
29 zahrádkářská kolonie SÚ 1 1 1 0 3
30 Zákostelní 1 1 1 1 4
31 Zhořská 1 1 1 0 3

 celkem 35 33 32 5 105

1. místo
v třídění odpadů

v Jihočeském kraji
   V roce 2010 se Město Planá nad Lužnicí 
zúčastnilo dvou krajských soutěží ve třídě-
ní odpadu – Letní soutěž ve třídění plastů  a 
hlavní celoroční soutěž „My třídit umíme“ ve 
třídění odpadů.

Jihočeský kraj spolu s autorizovanou oba-
lovou společností EKO-KOM, a.s. pořádal na 
začátku léta 2010 Letní soutěž obcí a měst ve 
třídění plastů. Do soutěže byly automaticky 
zapojeny všechny obce a města Jihočeského 
kraje zapojené do systému EKO-KOM. Obce 
a města soutěžily v množství vytříděných 
plastů za letní měsíce přepočtené na jednoho 
obyvatele. Hlavním  cílem této soutěže byla 
nejen podpora sběru plastů, ale i snaha ukázat 
občanům, že jejich třídění má smysl, a že se 
z plastů vyrábějí užitečné věci. Město Planá 
nad Lužnicí se umístilo na pěkném 3. místě. 
Jako odměnu jsme obdrželi 5 kusů laviček z 
recyklovaného plastu.

Hlavní soutěž ve třídění plastů „My třídit 
umíme“ probíhala celý rok 2010. Jejím orga-
nizátorem byl také Jihočeský kraj a společnost 
EKO-KOM,a.s. Cílem soutěže bylo podpořit 
třídění odpadů, odměnit nejlépe třídící obce a 
města v Jihočeském kraji a umožnit městům 
a obcím porovnat si své výsledky ve třídění 
odpadů v rámci celého kraje. Soutěžící obce 
byly opět rozděleny podle počtu obyvatel do 
čtyř velikostních kategorií, aby se vyloučilo 
ovlivnění z důvodu velikosti obce.   Planá nad 
Lužnicí soutěžila v kategorii obcí s 2 000 – 
7 000 obyvateli. V soutěži bylo hodnoceno 
celkové množství vytříděného odpadu, počet 
umístěných nádob na jednotlivé druhy odpa-
dů, zavedení sběru kartonových nápojů, vede-
ní evidence odpadu a informovanost občanů 
v této oblasti. Letos se konal již 4. ročník této 
krajské soutěže. Planá nad Lužnicí se vždy 
umístila „na stupních vítězů“:
rok 2007  -  3. místo
rok 2008  -  2. místo
rok 2009  -  1. místo
rok 2010  -  1. místo 

Na závěrečném vyhodnocení soutěže pře-
vzali ing. Jiří Šimánek a ing. Svatava Novotná 
diplom za 1. místo  a peněžitý šek  na Kč 20 
000,-. Tato finanční částka bude použita na 
nákup laviček z recyklovaných plastů.
VLOŽIT foto Třídění

Chtěli bychom poděkovat všem občanům, 
kteří odpad poctivě třídí. Tento vynikající vý-
sledek si zaslouží velkého uznání a díků. Je 
potěšující, že stále více občanů se chová še-
trně k našemu životnímu prostředí. Nehodit 
staré letáky, prázdné PET lahve nebo krabici 
od mléka do popelnice, ale odnést je do kon-
tejnerů na tříděný odpad, je pro mnoho obča-
nů již úplnou samozřejmostí. Díky úsilí těchto 
občanů se nevozí tuny dále zpracovatelných 

Přehled třídění opadu v tunách v letech 2007 – 2010
rok papír plasty sklo kartony Kč od fy Eko-kom
2007 106 46 61 1 386 130
2008 151 54 92 2 591 310
2009 191 71 150 1 840 056
2010 193 72 140 1 876 993

materiálů na skládku, ale k dalšímu zpracová-
ní.  Za vytříděný odpad dostává město od spo-
lečnosti EKO-KOM, a.s. finanční prostředky, 
které  by jinak muselo vynakládat za odvoz 
a uložení těchto odpadů na skládce v Želči. 
Tzn., že čím více odpadu se nám podaří vy-
třídit, tím méně peněz musíme vynaložit na 
odpadové hospodářství.
Po získání 1. místa v letech 2009 a 2010 si do 
začínajícího roku 2011 nemůžeme dávat men-
ší cíle, než opět umístění mezi nejlepšími. Při 
pohledu na plné popelnice nebo kontejnery ve 
sběrném dvoře, ve kterých zůstává stále ještě 
velké množství nevytříděného papíru, krabic 
a plastových výrobků, nás všechny ještě ve 
třídění odpadů čeká velký kus práce. Krásné 
úspěchy v minulých letech by nás neměly jen 
uspokojit, ale naopak dále  povzbudit a pro-
budit v každém z nás chuť ještě něco zlepšit 
a zdokonalit.

Ing. Svatava Novotná - MěÚ
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Usnesení
ze 3. zasedání RM
dne 8. 12. 2010

Přítomni: Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, 
Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Mgr. 
Zdeněk Žalud PhD.

RM/45/3/10 - Smlouva o zřízení věcného 
břemene mezi městem Planá nad Lužnicí 
a EON Distribuce
RM schválila uzavření smlouvy o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břeme-
ni mezi městem Planá nad Lužnicí a E. 
ON Distribuce, a.s., České Budějovice 
na dokončení stavby „Planá nad Lužnicí, 
Soukenická-kNN, p. Nosek Miroslav“ – 
uložení kabele NN na pozemek p. č. KN 
2623/1, KN 3254.
Hlasování: pro 5
RM/46/3/10 -  Smlouva o zřízení místa 
zpětného odběru
RM schválila nabídku firmy Ekolamp s.r.o. 
- smlouvu o zřízení místa zpětného od-
běru o umístění malé sběrné nádoby na 
světelné zdroje, ve svých prostorách. 
Hlasování: pro 5
RM/47/3/10 - Vnitřní směrnice upravují-
cí postup při schvalování rozpočtových 
změn
RM schválila přesun tohoto bodu na příští 
jednání RM. 
Hlasování: 5 pro
RM/48/3/10 – Vnitřní směrnice č. 2/2010 
upravující postup pronájmu bytů.
RM schválila přesun tohoto bodu na příští 
jednání RM.
Hlasování: pro 5
RM/49/3/10 - Vnitřní směrnice č. 3/2010 
- poskytování příspěvku na penzijní při-
pojištění
RM schválila přesun tohoto bodu na příští 
jednání RM.
Hlasování: pro 5    
RM/50/3/10 – Zásady pro vydávání Plán-
ských ozvěn
RM schvaluje zásady vydávání Plánských 
ozvěn s účinností od 1. 1. 2011.
Hlasování: pro 5
RM/51/3/10 – Žádost o udělení licence k 
provozování veřejné linkové dopravy
RM schválila udělení licence k provo-
zování veřejné linkové dopravy na lince 
133107 pro dopravce: Jaroslav Štěpánek, 
Palmovka 889/5, 180 00 Praha 8.
Hlasování: pro 5
RM/52/3/10 - Studie a návrh opatření 
na zlepšení srážko-odtokových poměrů 
(Farský potok)
RM schválila přesun tohoto bodu na příští 
jednání RM.
Hlasování: pro 5
RM/53/3/10 – Námitka k Zásadám územ-
ního rozvoje Jihočeského kraje
RM schválila podání námitky k Zásadám 

rozvoje Jihočeského kraje. Zásady roz-
voje Jk neobsahují dostatečně ucelenou 
koncepci protipovodňové ochrany (poldr 
na řece Nežárce).
Hlasování: pro 5
RM/54/3/10 – Řešení dešťové kanalizace 
ulice Soukenická
RM bere na vědomí nebezpečí neřeše-
ní svodu dešťové vody v lokalitě na levé 
straně ulice Soukenická (směr Soukeník) 
a ukládá stavebnímu technikovi města 
zjistit řešení odvodu dešťových srážek
Hlasování: pro 5
RM/55/3/10 – Rekonstrukce veřejného 
osvětlení
RM schvaluje zpracování ekonomické 
studie rekonstrukce osvětlení těles
Hlasování: pro 5
RM/56/3/10 – Žádost o poskytnutí dotace
RM souhlasí s podáním žádosti o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu odboru umění a 
knihoven MK na podprogram Informační 
centra veřejných knihoven v rámci pro-
gramu VISK3.
Hlasování: pro 5
RM/57/3/10 – Kronika města
RM schválila text v kronice města za rok 
2009.
Hlasování: pro 5
RM/58/3/10 – Rozpočet 2011
RM doporučila zastupitelstvu města 
schválit navrhovaný rozpočet na rok 
2011.
Hlasování: pro 5

Usnesení
ze 4. zasedání RM
dne 29. 12. 2010

Přítomni: Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, 
Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Mgr. 
Zdeněk Žalud PhD.

RM/59/4/10 – Prodloužení nájmů v měst-
ských bytech
RM schválila prodloužení nájemních 
smluv v městských bytech u nájemníků:
Housková Jitka, ČSLA 515 – nájemní 
smlouva se prodlužuje o 12 měsíců.
Hlasování: 4 pro, zdržel se 1
Halousková Zdeňka, Za rybníkem 805 – 
nájemní smlouva se prodlužuje o 1 mě-
síc.
Hlasování: pro 4, zdržel se 1
Kostrůnek Jan, Za rybníkem 805 – nájem-
ní smlouva se prodlužuje o 3 měsíce.
Hlasování: pro 4, zdržel se 1
Veronika Kučerová, Za rybníkem 805 – 
nájemní smlouva se prodlužuje o 3 mě-
síce.
Hlasování:  pro 5
RM/60/4/10 - Projednání a schválení 
vnitřních směrnic č. 1/2010, č. 2/2010 a 
č.3/2010

RM doporučila zastupitelstvu města 
schválit upravený text vnitřní směrnice 
1/2010 upravující postup při schvalování 
rozpočtových změn. Dále doporučila za-
stupitelstvu města schválit upravený text 
vnitřní směrnice 2/2010 upravující postup 
pronájmů bytů Města Planá nad Lužni-
cí. RM doporučila zastupitelstvu města 
schválit upravený text vnitřní směrnice 
3/2010 upravující postup pro poskytování 
příspěvku na penzijní připojištění.
Hlasování: pro 5

Usnesení
z 5. zasedání RM
dne 4. 1. 2011

Přítomni: Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, 
Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Mgr. 
Zdeněk Žalud PhD.

RM/61/5/11 - Žádost Svazu tělesně posti-
žených
RM schvaluje přesun tohoto bodu na příš-
tí jednání RM. 
Hlasování: 5 pro
RM/62/5/11- Žádost Svazu PTP
RM schvalila přesun tohoto bodu na příští 
jednání RM.
Hlasování: 5 pro
RM/63/5/11 - Žádost Domova sv. Josefa 
v Žirči
RM schvalila přesun tohoto bodu na příští 
jednání RM.
Hlasování: 5 pro
RM/64/5/11 - Nabídka auditu úřadu 
RM neschválila nabídku společnosti Fa-
cecomm s.r.o., Havlíčkova 687, Moravské 
Budějovice na provedení: komunikačního 
auditu úřadu, město očima obyvatel a je-
jich preference, koncepce rozvoje města.
Hlasování: 5 pro
RM/65/5/11 - Žádost o udělení souhlasu s 
užitím znaku města
RM neschválila udělení souhlasu s užitím 
znaku města pro vytvoření sběratelské 
kolekce znaků měst a udělila tajemníko-
vi úřadu požádat o zaslání kalkulace na 
výrobu propagačního butonu s udáním 
minimálního množství pro objednávku
Hlasování: 5 pro
RM/66/5/11 - Smlouva o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene pro ŘSD
RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene na pozemku 
p. č. 3141/1, přeložka metalického kabelu 
v rámci stavby dálnice D3. Žadatel: ŘSD 
ČR s. p. o., Na Pankráci 546/56, Praha 4 
– Nusle. Věcné břemeno se zřizuje úplat-
ně dle znaleckého posudku. RM schválila 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene na pozemku p. č. 1734/1, 
přeložka vodovodu a kanalizace v rámci 
stavby dálnice D3. Žadatel: ŘSD ČR s. p. 
o., Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nus-
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le. Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle 
znaleckého posudku.
Hlasování: 5 pro
RM/67/5/11 - Smlouva o zřízení věcného 
břemene pro E. ON    
RM schválila smlouvu o zřízení věcného 
břemene na pozemku p. č. 2264/4, v rám-
ci stavby Na Černé, Planá nad Lužnicí - 
kabel NN. Žadatel: E. ON ČR, s.r.o., F. 
A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 
Věcné břemeno se zřizuje úplatně část-
kou 3500 Kč bez DPH.
Hlasování: 5 pro
RM/68/5/11 - Zpracování lesního hospo-
dářského plánu
RM schválila zpracování lesního hospo-
dářského plánu na období 2012-2021.
Hlasování: 5 pro
RM/69/5/11 - Schválení odpisového plá-
nu ZŠ a DPS na rok 2011 
RM schválila odpisové plány dlouhodobé-
ho majetku základní školy a domu s pečo-
vatelskou službou na rok 2011.
Hlasování: 5 pro
RM/70/5/11 - Nabídka pozemků od Po-
zemkového fondu ČR
RM neschválila převod pozemků KN p. 
č. 2823/1, 2823/70, 2823/71, 2823/72, 
2816/37 od Pozemkového fondu ČR a 
pověřila starostu města k informování 
zástupců chatové oblasti (u jezu v Sezi-
mově Ústí I) o možnosti získání těchto 
pozemků.
Hlasování: 5 pro
RM/71/5/11 - Dodatek ke smlouvě s fir-
mou Rumpold  s. r.o.
RM schválila dodatek č. 11 ke smlouvě 
o převedení výkonu práv původce ko-
munálních odpadů ve městě Planá nad 
Lužnicí a pověřenou firmou RUMPOLD 
s. r.o.; dodatek č. 1 Smlouvy o převzetí, 
využití a odstranění odpadu č. N/07/057(-
dodací a platební podmínky); dodatek č. 
5 ke smlouvě o zabezpečení separované-
ho sběru.
Hlasování: 5 pro
RM/72/5/11 - Pronájem pozemků u objek-
tu Horác
RM schválila pronájem části pozemku p. 
č 925 o výměře 45 m² u objektu HORÁC, 
č. p. 701 v ulici Strkovská, Planá nad Luž-
nicí. Žadatel: BOHEMIA LYNX s.r.o., Pro-
kopova 148/15, Praha3, Žižkov. Za cenu 
10.000 Kč/rok.
 Hlasování: 5 pro
RM/73/5/11 - Dotace na pořízení hasič-
ského auta
RM vzala na vědomí informaci, že měs-
to Planá nad Lužnicí nebylo zařazeno do 
investičního podprogramu 114 214 - Re-
produkce majetku jednotek PO a ochrany 
obyvatel. Důvodem je nesplnění zadáva-
cích podmínek - nedosažením potřebné-
ho počtu bodů. RM souhlasila s opětov-
ným podáním žádosti v případě vydání 
další výzvy.
Hlasování: 5 pro

RM/74/5/11 - Zrušení výběrového řízení 
na opravu místních komunikací v Plané 
nad Lužnicí
RM zrušila výběrové řízení na opravu 
místních komunikací z důvodu nezískání 
finančních prostředků z dotačního titulu. 
Jedná se o místní komunikace: Bejblíko-
va, Jabloňová, Luční, Pionýrská, Slepá 
(Příčná), Ve Stržném, U Dubu.
Hlasování: 5 pro

RM/75/5/11 - Podání žádosti o vybudová-
ní komunikací v lokalitě Na Břehách
RM schválila podání žádosti o dotaci 
na vybudování komunikací v lokalitě Na 
Břehách a uložila starostovi města uza-
vřít mandátní smlouvu s firmou IPIefekt, 
s.r.o., se sídlem Viktora Huga 4, 150 00 
Praha 5.
Hlasování: 5 pro
RM/76/5/11 - Vypsání výběrového řízení 
na ředitele technických služeb města
RM schválila vypsání výběrového řízení 
na ředitele TSM. Termín vyhlášení 12. 01. 
2011, přihlášky uchazečů do 31. 1. 2011, 
výběr uchazečů do 7. 2. 2011.
Hlasování: 5 pro
RM/77/5/11 - Vypsání výběrového řízení 
na tisk Plánských ozvěn
RM schválila vypsání výběrového řízení 
na tisk Plánských ozvěn.
Hlasování: 5 pro

RM/78/5/11 - Vyhlášení výběrového říze-
ní na zateplení DPS
RM schválila vyhlášení výběrového řízení 
na zateplení DPS.
Hlasování: 5 pro
RM/79/5/11 - Vyhlášení výběrového říze-
ní na zateplení zdravotního střediska
RM schválila vyhlášení výběrového říze-
ní na zateplení zdravotního střediska za 
předpokladu respektování připomínek 
Státního fondu životního prostředí ČR.     
Hlasování: 5 pro

RM/80/5/11 - Žádost o dotaci VST na in-
vestice v Plané nad Lužnicí 
RM schválila dotaci na investiční nákla-
dy akcí, provedených Vodárenskou spo-
lečností Táborsko s.r.o., realizovaných v 
roce 2010 na katastrálním území Planá 
nad Lužnicí ve výši 11.375 Kč.
Hlasování: 5 pro
RM/81/5/11 - Vyčištění stoky na Souke-
níku  
RM schválila vyčištění stoky v lokalitě 
Soukeník za cenu do 10.000 Kč.
Hlasování: 5 pro
RM/82/5/11 - Projekt bioplynové stanice 
RM schválila poskytnutí dokumentace k 
projektu bioplynové stanice, pro posou-
zení ekonomické výhodnosti projektu fir-
mě RWE Plynoprojekt, s. r. o, U Plynárny 
223/42, 140 21 Praha 4, Michle.
Hlasování: 5 pro
RM/83/5/11 - Dotace z prostředků města 
v roce 2011
RM schválila zásady o poskytování dota-
cí na podporu kultury a sportu
a výzvu o podání žádostí o dotace na 
podporu kultury a sportu na rok 2011.
Hlasování: 5 pro
RM/84/5/11 - Dodatek ke smlouvě „Vý-
stavba a obnova infrastruktury vodovodů 
a kanalizací II.“
RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o 
poskytnutí příspěvku na dofinancování 
akce prováděné v rámci programu 129 
180“Výstavba a obnova infrastruktury vo-
dovodů a kanalizací II.“
hlasování: 5 pro
RM/85/5/11 - Přestupková komise
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy na zajištění agendy přestupkové 
komise s městem Tábor.
Hlasování: 5 pro
RM/86/5/11 - Rekonstrukce místní poboč-
ky České spořitelny
RM odsouhlasila jednáním o rekonstrukci 
místní pobočky České spořitelny v budo-
vě MěÚ uložila starostovi města vést tato 
jednání.
Hlasování: 5 pro
RM/87/5/11 - Nábytek do kanceláře sta-
rosty
RM souhlasí s nákupem nového nábytku 
do kanceláře starosty města.
Hlasování: 5 pro
RM/88/5/11 - Partnerství měst
RM souhlasí se zasláním dopisu zástup-
cům partnerského města Gorenja vas 
Poljane s představením nového vedení 
města a nabídkou další spolupráce.
Hlasování: 5 pro
RM/89/5/11 - Šéfredaktor pro vydávání 
Plánských ozvěn
RM zvolila do funkce šéfredaktora Plán-
ských ozvěn Evu Žaludovou.
Hlasování: 4 pro, zdržel se 1

Před opravou komunikací se rada měs-
ta pokouší získat finanční prostředky 
z dotačních titulů ve snaze opravit co 
největší počet místních komunikací. Na 
opravu těchto komunikací jsme peníze 
nezískali a tak budou některé ulice ze 
seznamu opravovány v rámci položky 
„oprava komunikací“, v investicích le-
tošního rozpočtu města, kde je vyčleně-
no 6.000.000,-Kč. Výběrové řízení bude 
vyhlášeno na jednotlivé ulice jednotlivě.

Město Planá nad Lužnicí vyhla-
šuje výběrové řízení na tisk Plán-
ských ozvěn.
Podmínky a podrobnosti nalez-
nete od 21. ledna 2011 na strán-
kách města www.plananl.cz
Nabídky lze podávat do 14. úno-
ra 2011
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ZM/19/2/10 – ZM schvaluje program zase-
dání zastupitelstva města
Hlasování: pro 13, zdržel se 1
ZM/21/2/10 – Volba finančního výboru
ZM zvolilo finanční výbor ve složení : 
předseda – Ing. Pavel Koutenský a čle-
nové výboru – Miroslava Rokosová, Ing. 
Petr Doležal.
Hlasování: pro 13, zdržel se 1
ZM/22/2/10 – Volba kontrolního výboru
ZM zvolilo kontrolní výbor ve složení: 
předseda Vladislav Kubec a členové -  
Martin Novák, Marie Broukalová.
Hlasování: pro 14
ZM23/2/10 – Projednání a schválení jed-
nacího řádu ZM
ZM schvaluje změnu jednacího řádu. Člá-
nek č. 6 byl rozšířen o bod č. 10 ve znění: 
Bod „Různé“ se projednává dvoukolově. 
1. kolo je zařazeno nejpozději po 1 hodině 
jednání po ukončení právě projednávané-
ho bodu a je časově omezeno 30 minuta-
mi. Neprojednané příspěvky v této lhůtě 
se zařadí do 2. kola, které se uskuteční 
po ukončení všech řádně schválených 
bodů programu zasedání zastupitelstva.
Hlasování: pro 14
ZM/24/2/10 – Hospodaření města k 30. 
11. 2010 včetně projednání rozpočtových 
změn
ZM schvaluje hospodaření města k 30. 
11. 2010. Příjmy 49.349.282 Kč, výdaje 
43.442.738 Kč. ZM schvaluje rozpočtové 
změny.
Hlasování: pro 14
ZM/25/2/10 – Prodej, koupě a směna po-
zemků
ZM schválilo prodej části pozemku pč.68 
o výměře cca 12 m² na výstavbu trafosta-
nice 22/0,4 kV, který je ve vlastnictví měs-
ta Planá nad Lužnicí. Žadatel E. ON ČR, 
s.r.o., Budějovická 1400, Tábor. Za cenu 
300,-Kč/m².
Hlasování: pro 14
ZM/26/2/10 – prodej, koupě a směna po-
zemků
ZM neschválilo prodej pozemku pč.55 o 
výměře 88 m² a pozemku pč.56 o výměře 
38 m2 – předzahrádky před čp. 29 a čp. 
86 v ul. ČSLA.
Hlasování: pro 14
ZM/27/2/10 – Prodej, koupě a směna po-
zemků
ZM schválilo prodej části pozemku pč. 
2633/34 o výměře cca 15 m² před rodin-
ným domem čp. 518 v ul. ČSLA na par-
kování osobního automobilu. Za cenu 
300,-Kč/m².
Hlasování: pro 13, zdržel se 1
ZM/28/2/10 – Projednání a schválení 

Usnesení
z 2. zasedání ZM
dne 29. 12. 2010

obecně závazné vyhlášky č. 4/2010
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku 
č. 4/2010 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů.
Hlasování: pro 14
ZM/29/2/10 - Projednání a schválení 
obecně závazné vyhlášky č. 5/2010
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku 
č. 5/2010, kterou se mění a doplňuje vy-
hláška č. 2/2009 o místních poplatcích.
Hlasování: pro 14
ZM/30/2/10 - Projednání a schválení 
vnitřních směrnic č. 1/2010, č. 2/2010, č. 
3/2010
ZM schválilo vnitřní směrnici č. 1/2010 
upravující postup při schvalování rozpoč-
tových změn. 
Hlasování: pro 13, zdržel se 1
ZM schválilo vnitřní směrnici č. 2/2010 
upravující postup pronájmu bytů Města 
Planá nad Lužnicí. Směrnice se doplňu-
je o text: Při přidělení bytu složí nájemce 
kauci dle zákona 107/2006 Sb., o jedno-
stranném zvyšování nájemného z bytu 
- ve výši dvounásobku měsíčního nájem-
ného. Kauce slouží k úhradě případné 
škody ze strany nájemce. Kauce bude 
vrácena nejpozději do čtyř let po přidělení 
bytu.
Hlasování: pro 14
ZM schválilo vnitřní směrnice č. 3/2010 
upravující postup pro poskytování pří-
spěvku na penzijní připojištění.
Hlasování: pro 14

ZM/31/2/10 - Projednání a schválení 
smlouvy na rok 2011 – Technické služby 
města Planá nad Lužnicí
ZM schválilo rámcovou smlouvu o dílo a 
službách - údržba města pro rok 2011.
Hlasování: pro 14
ZM/32/2/10 - Projednání a schválení 
smlouvy se SMOOT na dopravní obsluž-
nost
ZM schválilo smlouvu o dotaci se Sdruže-
ním měst a obcí okresu Tábor, na spolu-

Veřejné zasedání zastupitelstva 
města se koná 22. 2. 2011 od 18 
hodin v zasedací místnosti MěÚ. 
Podklady k jednání ZM jsou k 
dispozici na webových stránkách 
města.

Směrnice č.2/2010 určuje pravi-
dla, podle kterých se budou uzavírat 
smlouvy na pronájem městských bytů 
pro nájemníky, kteří nemají vůči měs-
tu žádné závazky. První dvě po sobě 
jdoucí období bude nájem uzavřen na 
půl roku, následující tři po sobě jdoucí 
období bude nájem uzavírán na je-
den rok, následující období bude na 
tři roky a po uplynutí tohoto období 
se nájem prodlouží na pět let a to již 
po dobu trvání nájmu. Směrnice také 
zavádí kauci při přidělení bytu ve výši 
dvounásobku měsíčního nájemného. 
Kauce bude sloužit k úhradě případ-
né škody ze strany nájemce a bude 
vrácena nejpozději do čtyř let po při-
dělení bytu.

financování prokazatelné ztráty MHD ve 
výši 2 040 500,- Kč dle §19 odst. 3 záko-
na 250/2000Sb., přísně účelově určená 
na spolufinancování prokazatelné ztráty 
MHD v Táboře pro rok 2011. 
Hlasování: pro 14
ZM/33/2/10 - Projednání a schválení 
smlouvy s Mikroregionem Táborsko na 
dopravní obslužnost
ZM schválilo smlouvu o dotaci se Svaz-
kem obcí mikroregionu Táborsko ve výši 
242.296,- Kč, na zajištění obslužnosti 
MHD Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad 
Lužnicí v roce 2011, dle §19 odst. 3 záko-
na 250/2000Sb.
Hlasování: pro 14
ZM/34/2/10 - Projednání a schválení roz-
počtu na rok 2011 včetně plánu investič-
ních akcí
ZM schválilo rozpočet města na rok 2011. 
Příjmy ve výši 58.428 tisíc Kč a výdaje 
ve výši 68.317 tisíc Kč. Investiční výdaje 
ve výši 35.242 tisíc Kč.  Rozpočet na rok 
2011 byl schválen jako schodkový. Scho-
dek hospodaření bude uhrazen z finanč-
ních prostředků z minulých let.
Hlasování: pro 14
ZM/35/2/10 - Projednání a schválení 
smlouvy na protipovodňová opatření 
města Planá nad Lužnicí
ZM zrušilo smlouvu mezi Ministerstvem 
zemědělství ČR, Povodím Vltavy a měs-
tem Planá nad Lužnicí o účasti na progra-
mu 129 120, schválenou na 24. zasedá-
ní ZM dne 8. 9. 2010 č. 456/24/2010 a 
schválilo novou smlouvu o účasti na pro-
gramu 129 120 „Podpora prevence před 
povodněmi II: Protipovodňová opatření 
města Planá nad Lužnicí“
Hlasování: pro 14
ZM/36/2/10 - Projednání a schválení od-
měn neuvolněným zastupitelům
ZM schvaluje odměny neuvolněným za-
stupitelům ve výši: místostarosta města 
– 20.000 Kč/měsíc, členové rady města 
– 1.568Kč/měsíc, předsedové výborů – 
1.235Kč/měsíc.
Hlasování: pro 14 
ZM/37/2/10 - Blokace pozemků pro firmu 
PARTNER REALITY s.r.o.
ZM schválilo prodloužení smlouvy o blo-
kaci pozemků v lokalitě Nad Hejtmanem 
firmě PARTNER REALITY s.r.o. do 30. 4. 
2011.
Hlasování: pro 14

Bližší informace k jednotlivým bo-
dům usnesení podá místostarosta 
Jiří Rangl.
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STALO SE V PLANÉ V PROSINCI 2011
• Středa 1. prosince  patřila obřadní síň radnice našim 
nejmenším. Divadélko Múzika ze Sezimova Ústí přivezlo „Čer-
tovskou pohádku“. A bylo se proč bát. Čerti byli hrozitánští a 
ukrutně zlí. Ale jako v každé pohádce, nakonec dobro nad zlem 
zvítězilo.
• Ten samý den večer potom mohl každý, kdo přijal po-
zvání Klubu Plánských Dam, zdobit perníčky s paní Marií Sta-
rou. Opět podařený podvečer s příjemnou pohodou a poklidným 
zastavením v předvánočním šílení.

• Čtvrtek podvečer 2. prosince patřila restaurace Maxim 
všem těm, kteří si přišli poslechnout Jardu Svobodu a Zdeňka 
Křížovského. A podle ohlasů byli návštěvníci s výběrem této 
kapely velmi spokojeni. Příznivce Lužičanky jistě potěší, že s 
celou touto plánskou skupinou se potkáme na městském plese v 
Soběslavi, dne 5. února. 
• V sobotu 4. prosince, tak jak již bylo psáno v minulých 
Plánských ozvěnách, proběhlo podařené čertovské rojení u sau-
ny.
• Středa 8. prosince pak byla ve znamení Mikulášského 
večírku, na kterém se svým rodičům a známým představili se 
svým uměním plánští žáci ZUŠ Sezimovo Ústí. 
• Ve čtvrtek 9. prosince ve škole probíhal tradiční vá-
noční jarmark, na kterém děti prodávaly vlastnoručně vyrobené 
zboží. Výtěžek tohoto jarmarku je – také tradičně – věnován na 
výuku adoptovaného afrického chlapce.
• V neděli 12. prosince Divadélko Na nitce odehrálo v 
obřadní síni vánoční příběh s názvem „Čtvrtý král“.
• Celý prosinec poutala obrovskou pozornost v obřad-
ní síni radnice výstava s názvem „Jiří Blažek a jeho betlémy“. 
Tolik místních i přespolních návštěvníků naše výstavní síň již 
dlouho nepřivítala.
• V sobotu v půl páté odpoledne se slavnostně nasvěco-
val poprvé i betlém před radnicí. Všichni příchozí si mohli od-
nést domů Betlémské světlo,  které, jako obvykle, rozdávali naši 
skauti.
• Na Štědrý den odpoledne se před radnicí koledovalo – 
tentokrát se Strýctetem a Žesťovým triem rodiny Mlázovských. 
Horký punč, perníčky i společně zpívané koledy určitě podpoři-
ly vánoční pohodu.
• Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby, v podání Har-

monie, potom při půlnoční mši v kostele Štědrý den slavnostně 
završila.
• V sobotu o prvním svátku vánočním pěvecký sbor Zvo-
neček v kostele sv. Václava zakončil své vánoční turné. Plný 
kostel  po právu velkým potleskem ohodnotil umění zpěváčků i 
jejich uměleckých šéfů.
• O Silvestru dopoledne se před radnicí města zastavil již 
podvanácté peloton cyklistů na své tradiční „Silvestrovské Bike 
vyjížďce“.

• A večer – již potřetí – Silvestr před radnicí s ohňostro-
jem, kde si všichni Plaňáci mohli připít na celý příští rok a po-
přát si mnoho štěstí a zdraví. 
I já se k přání všeho nejlepšího připojuji.                                           

 FD

Zdobení perníčků s pí. Starou.  Foto FD

Vánoční vytrubování. Foto FD

Silvestorvská cyklo vyjížďka. Foto FD

UPOZORNĚNÍ
pro případné zájemce z řad veřejnosti na změnu 
termínů konání kulturních komisí. Od měsíce led-
na se schází poslední středu v měsíci. Čas a místo 
zůstávají stejné - od 17 hod. v obřadní síni MěÚ.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Milé děti, vážení rodiče,
srdečně vás zveme na

„Zápis do 1. tříd“,
který se koná: 

2. 2.  od 14.00 do 18.00 h. a
3. 2.  od 14.00 do 17.00 h.
v nové budově Základní školy
Planá nad Lužnicí.

Těšíme se na vás!

ZŠ Planá n. Luž., okr. Tábor • ČSLA 65
391 11 Planá nad Lužnicí
tel. 381 291 289 • http://www.zsplana.cz
e-mail: skola@zsplana.cz
Podrobnější informace o zápisu do 1. tříd naleznete na stránkách školy 
www.zsplana.cz

Pěvecký sbor, který působí na druhém stupni místní základní školy 
od roku 1996, zakončil další zimní sérii vystoupení a koncertů.

Příprava na ně začala vlastně již na jaře, kdy vedoucí (P.Capáková 
a P.Grenar) spolu s členkami a členy vybírali nové skladby do svého 
repertoáru. Od září se začalo zkoušet, ale nejintenzivnější práce nás 
čekala od začátku listopadu. Stejně jako vloni jsme nejprve vyrazili 
na třídenní soustředění, tentokrát do Hlavatec, kde nás mile překva-
pila úroveň ubytování, vstřícnost a zpěvnost místních občanů i výbor-
ná akustika kostelíka svatého Ondřeje, kde jsme koncertovali poprvé. 
Hned po návratu jsme tři skladby z našeho repertoáru zazpívali na slav-
nostním nasvícení Plané při zahájení Adventu.

O týden později se i Zvoneček připojil k charitativní akci, při které 
žáci ZŠ prodejem svých výrobků vybírají finanční obnos na adoptova-
ného chlapce Mohameda Ingasiu z Keni. 

Pak již začal tradiční maratón zkoušek a vystoupení.15. prosince 
dopoledne jsme přišli několika skladbami potěšit obyvatele plánského 
DPS a o dva dny později si celý repertoár poslechli návštěvníci zhořské 
kaple. Také do Košic jezdíme každoročně, ale v soběslavské Rolnič-
ce jsme byli letos teprve podruhé. Pro naše členky a členy byla tato 
návštěva i tentokrát velmi zajímavá – nejen, že jsme se přesvědčili, 
že publikum je tam velice vnímavé a vděčné, ale shlédli jsme i část 
vystoupení, které klienti Rolničky nacvičili a úspěšně s ním vystupovali 
po celé republice. Velký zájem byl i o prohlídku učeben a rehabilitač-
ních místností.

Kromě předvánočního zpívání na schodech pro žáky a zaměstnance 
základní školy nás pak čekal ještě vrcholný okamžik zimní sezóny – 
koncert v plánském kostele sv. Václava v první svátek vánoční. Všech-
ny skladby včetně letošních novinek (spirituál Z Betléma se ozývá a 
píseň L.Cohena Hallelujah a naším textem) se vydařily a přes drobné 
zdravotní a technické problémy se dá  říci, že zakončení sezóny bylo 
úspěšné. Výtěžek z dobrovolného vstupného, více než 3 600,- Kč, bude 
věnován pětileté Nikolce Hroškové z Českých Budějovic, která po 
prodělané mozkové obrně potřebuje polohovací zařízení. Fotografie z 

vystoupení a další informace o sboru najdete na www.zvonecekplana.
webnode.cz

Za celý sbor přejeme nejen našim příznivcům pohodu, zdraví, 
úspěch a spokojenost v novém roce a děkujeme všem, kteří finančně 
přispěli na charitativní účely, nebo jakkoli pomohli při organizování 
zkoušek, soustředění i jednotlivých vystoupení.

Pavla Capáková a Pavel Grenar

ZVONEČEK

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V měsíci lednu mohou návštěvníci knihovny v prostorách dospělého 
oddělení shlédnout výstavu fotografií Graffiti – folklór ulice Vlasty 
Szutákové ml. Výstava zaujme svou neobvyklostí a neotřelostí, s jakou 
nabízí nový pohled na nekonvenční umění. Víme, co to vlastně graffiti 
jsou? Jaká mají pravidla? Ke konci ledna proběhne ve spolupráci s paní 
učitelkou Hanou Dvořákovou a jejími žáky výtvarná dílna zaměřená na 
tvorbu graffit. S výsledky vás rádi seznámíme v dalším čísle PO.

EŽ

Koncert ve Zhoři.

Foto z výstavy V. Szutákové



Plánské ozvěny leden 2011

13

Žijí mezi námi . . .
V listopadovém čísle jsme představovali nového člena zastupitelstva Martina Nováka. Tentokrát vám 
chceme trochu jinak představit  dlouholetého radního a zastupitele Ing. Stanislava Vyhnala.

Jméno
Stanislav Vyhnal
Povolání
lesník
Co Vás přived-
lo k vašemu po-
volání, které je 
i Vaším velkým 
koníčkem?
Už jako malý kluk 
jsem moc rád cho-

dil do přírody. Tady jsem nejraději trávil čas 
pozorováním ptáků a zvěře. Tím se postupně 
formoval můj zájem, který vyústil v moje dva 
velké celoživotní koníčky a těmi jsou orni-
tologie a myslivost. Hlavně díky té jsem se 
dostal i ke svému povolání lesníka. Baví mě i 
kynologie a botanika.. 
Pocházíte z Plané?
Nepocházím. Narodil jsem se v Táboře. Do 
svých 19 let jsem žil v Sezimově Ústí, ale dal-
ších 30 let života jsem již strávil v Plané nad 
Lužnicí, na Strkově.
Jaké místo v Plané je Vám nejbližší?
Těch míst je víc. Všechny ale můžete najít ve 
strkovských lesích. Těm vděčím za spoustu 
věcí, které jsem v přírodě poznal a které mě 
naučily jí alespoň trochu porozumět. Nemů-
žu jmenovat všechny, ale z nejhezčích koutků 
snad „Cimpovo lípí“, „Borecká luka“, „Tetře-
ví leč“ nebo „Sýkorku“. Kdo zažil třeba jarní 
tah sluk „U Jána“, určitě mě chápe…  
Kde nejraději trávíte volný čas?
Schválně, kde myslíte… ?
Máte čas na čtení knížek?
Určitě, i když zdaleka ne tolik, jak bych si 
přál. Mimo knížky s přírodní tematikou mám 
rád i historické romány a tzv.“literaturu fak-
tu“. 
Jak dlouho již působíte v radě města?
V zastupitelstvu města jsem od r.1990, v radě 
pracuji 3.volební období, tzn.od r.2002. S Pe-
píkem Drtinou jsme se postupně stali z nej-
mladších téměř „seniory“ mezi zastupiteli…
Je něco, co se Vám za ty roky nepo-
vedlo prosadit, a stále pro Vás zůstává 
výzvou ?
Nechci jmenovat jednotlivosti. Kdo žije v 
Plané a pozoruje město objektivníma očima, 
vidí, jak postupně roste a mění svoji tvář. 
Jen namátkově: krásné budovy školy, školky, 
městského úřadu, nová sportoviště, kulturní 
zařízení.., to všechno musí „pláňáky“ potěšit. 
Z čeho je mi smutno, je velký civilizační tlak 
na přírodu v okolí Plané. Zoufalá situace v 
dopravě přes město vyústila v nutnost „oběto-
vání“ části nejhezčího okolí města za strkov-
ským zámkem, kterou tvořily generace našich 
předků, pro výstavbu dálnice. Vím, že v sou-

časnosti není asi jiná reálná cesta, ale já osob-
ně vše považuji za tvrdou oběť civilizaci. 
Kolik dalších obětí ale nás a naše děti v bu-
doucnosti ještě čeká?
Za největší výzvu pro současné zastupitelstvo 
města považuji rekonstrukci centra Plané, 
která nás čeká po dokončení dálničního ob-
chvatu. Bude to změna tváře města pro další 
generace jeho obyvatel.
Jakou máte představu o protipovodňo-
vých opatřeních v Plané?
Beru je jako nezbytně nutnou ochranu majet-
ku části obyvatel města. Neexistuje technické 
řešení, které by bylo esteticky rovnocenné 
klidně plynoucí hladině řeky Lužnice, s bře-
hy lemovanými zelenými korunami vzrost-
lých zdravých stromů. Události posledního 
desetiletí nás ale asi přesvědčily, že je nut-
né technické řešení, které poskytne alespoň 
částečnou ochranu před kolísající hladinou 
řeky. Myslím, že je dobře, že se město roz-
hodlo zapojit do budování komplexu protipo-
vodňových opatření v povodí řeky Lužnice. 
„Neodstřihlo“ se tím od značných finančních 
prostředků, které do tohoto projektu plynou a 
zároveň si zachovalo možnost ovlivnit jeho 
podobu. Sladění funkčnosti plánovaných 
opatření při minimalizaci negativního estetic-
kého dopadu na centrum Plané považuji, asi 
jako všichni zdejší obyvatelé, za největší úkol 
pro závěrečná jednání o podobě protipovod-
ňových opatření v Plané.  
Váš pracovní harmonogram Vám ne-
nechává mnoho volného času, přesto 
působíte v několika spolcích a sdruže-
ních, můžete je blíže popsat?
Moje mimopracovní „fungování“ souvisí vět-
šinou s mými koníčky. V loňském roce jsem 
byl zvolen místopředsedou Okresního mys-
liveckého spolku v Táboře, tři období jsem 
členem okresní myslivecké rady a kynologic-
ké komise. Jsem  mysliveckým hospodářem 
v honitbách Vráž u Písku, Strkov (to v rámci 
svého zaměstnání) a dále v honitbách Dírná 
a Chotěmický les. V rámci svých časových 
možností a sil se snažím o dodržování zásad 
péče, ochrany a chovu zvěře v těchto honit-
bách, s čímž mi samozřejmě pomáhá hodně 
mých kamarádů i kolegů. Zároveň se snažím 
při praktickém provozování myslivosti o do-
držování všech mysliveckých zvyků a tradic, 
které považuji s ohledem na historický vývoj 
myslivosti u nás za skutečné kulturní dědic-
tví po našich předcích. Svoje zkušenosti se 
snažím předat mladým adeptům myslivosti 
v kurzech uchazečů o první lovecký lístek, 
které každoročně pořádá OMS Tábor, a kde 
působím jako lektor a zkušební komisař při 
výuce myslivecké zoologie. Výchova mladé 
generace myslivců v duchu nám předaných 

tradic je dnes v naší myslivosti asi to nejpo-
třebnější…
Další aktivity souvisejí s ornitologií a ochra-
nou přírody. Jsem členem České společnosti 
ornitologické, Jihočeského ornitologického 
klubu a spolupracovníkem Kroužkovací sta-
nice Národního muzea v Praze. Jsem držite-
lem kroužkovací licence, i když vlastnímu 
kroužkování ptáků se už v současnosti z časo-
vých důvodů nevěnuji zdaleka tolik, jak bych 
si přál. V průběhu roku se snažím pomáhat 
svým kamarádům při různých akcích spoje-
ným s monitoringem některých ptačích druhů 
v naší přírodě. Je někdy velmi zajímavé, co 
nám výsledky ornitologického výzkumu na-
poví o působení člověka na prostředí, ve kte-
rém všichni společně žijeme.        

O letních prázdninách organizujete 
ornitologický tábor ...
Z činnosti spojené s výchovou té nejmladší 
generace mám postupem času a s přibývající-
mi šedinami na mojí hlavě stále větší radost. 
Letní ornitologický tábor, který již „oslavil“ 
17. narozeniny, je jednou z těch tradičních a 
nejpovedenějších akcí pro mládež zajímající 
se o ornitologii a ochranu přírody na Tábor-
sku. Hlavní tíha organizačního zajištění leží 
na mých kamarádech ing.Jahelkovi a ing.
Fišerovi, kteří jsou u této akce od úplných 
začátků. Dnes nás všechny moc těší, že z prv-
ního „ornitologického potěru“, který s námi 
začínal, jsou už vysokoškoláci a vedle nich tu 
pomalu začíná už další generace dětí. Přesto i 
tady je trochu vidět v počtu zájemců odklon 
mladé generace od zájmu o přírodu k jiným 
„usedlejším“ způsobům zábavy. 
Podobný vnitřní pocit naplnění, který mám 
při pozorování malého klučiny opatrně hladí-
cího třeba okroužkovaného rákosníka, mám i 
při pohledu na první, tu „nejmladší“ řadu tru-
bačů v trubačském kroužku Šárky Kvičínské. 
Tady mě narůstající dovednosti a umělecké 
„zanícení“ dětí nutí k domácímu cvičení. To 
abych si před nimi neudělal ostudu… Pokud 
se mi pak podaří sehnat nějaké prostředky na 
nákup nástrojů a činnost mladých trubačů, je 
moje radost dvojnásobná. Ale to jsme už od 
ornitologie zpátky u myslivosti..  

Máte ve svých aktivitách podporu ro-
diny?
Pokud bych neměl pochopení manželky a 
rodiny, už bych po těch společně strávených 
letech neměl asi ani jedno ani druhé. Přitom 
loni bylo těch společně strávených let  už 26 
a díky vzájemné podpoře máme společnou ra-
dost ze tří zdravých šikovných dětí s hezkým 
vztahem jak mezi sebou, tak i k přírodě… 
Děkuji za odpovědi!

EŽ
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Žili mezi námi . . .
Zemřel Prof. Ing. Jiří Mostecký, DrSc.

25. listopadu minulého roku, v polovině 
88. roku jeho života, přemohla krátká nemoc 
obdivuhodnou vitalitu pana Prof. Mostecké-
ho, dlouholetého rektora Vysoké školy che-
micko-technologické v Praze. Jako jihočeský 
rodák, narozený 21. 5. 1923 v Počátkách, byl 
s tímto krajem celý život bytostně spjat a tam 
také – v Táboře, kde v roce 1942 maturoval - 
jsme se s ním naposled rozloučili.

Jeho životní dráha byla přímočará a urču-
jící směrnicí na této strmé dráze byla chemie. 
Po skončení války vystudoval Vysokou školu 
chemicko-technologického inženýrství v Pra-
ze, potom pracoval dva roky jako výzkumný 
chemik v Chemických závodech v Záluží u 
Mostu. V roce 1951 se na školu vrátil a stal 
se jedním z prvních vědeckých aspirantů na 
tehdejším Ústavu paliv, topení a vody. Od té 
doby je jeho jméno nerozlučně spojeno s his-
torií naší vysoké školy, s historií, kterou mno-
ha způsoby v kladném směru ovlivnil. V roce 
1957 byl jmenován docentem pro obor Synte-
tické pohonné látky a v roce 1961 pak řádným 
profesorem pro obor Technologie paliv. Po 
několikaletém působení ve funkci náměstka 
ministra chemického průmyslu převzal na 
podzim roku 1968 vedení tehdejší Katedry 
syntetických paliv a ropy na VŠCHT Praha a 
řídil ji až do roku 1986. Na řízení chodu ško-
ly se podílel v různých akademických funk-
cích – jako děkan Fakulty technologie paliv 
a vody a později jako prorektor pro vědecko 
–výzkumnou činnost.

Nesmazatelné jsou jeho zásluhy o rozvoj 
Vysoké školy chemicko-technologické v Pra-
ze v letech 1976 až 1988 , kdy ji řídil jako rek-
tor. Podařilo se mu školu vybavit dosud chy-
bějící moderní instrumentální technikou pro 
metody hmotnostní spektrometrie, nukleární 
magnetické rezonance, atomové absorpční 
spektrometrie, plynové chromatografie a další 
instrumentální metody. To výrazně zkvalitnilo 

vědecko-výzkumnou práci ústavů i jejich spo-
lupráci jak s chemickým průmyslem, tak i ji-
nými obory. Jako rektor dokázal organizovat a 
řídit na VŠCHT mezioborové výzkumné týmy 
a uplatňovat výsledky jejich práce v průmys-
lové výrobě. To byl ostatně hlavní rys jeho 
manažerských schopností – sestavit skupinu 
schopných pracovníků ad hoc k vyřešení ně-
kterého naléhavého průmyslového problému 
a výsledky pak dokázat rychle, bez zdlouha-
vého plánování, realizovat v praxi. Například 
jím sestavený a vedený tým školských a prů-
myslových pracovníků nejenže v krátké době 
výzkumně vyřešil novou syntézu prostaglan-
dinů, ale v naprosto rekordním čase ji zavedl 
v k.p. Spolana Neratovice do výroby. Tako-
výchto úspěšných akcí se mu podařilo mnoho. 
Svědčí o tom nevídaně početný seznam získa-
ných autorských osvědčení a patentů obsahu-
jící přes 500 položek. Některé výsledky byly 
jako licence prodány i do zahraničí. Jeho vý-
zkumná činnost byla také vícekrát oceněna na 
školské, oborové úrovni i na celostátní úrovni 
a to udělením dvou státních cen a členstvím v 
tehdejší Československé akademii věd.

Prof. Mostecký se na VŠCHT Praha se 
stejným zápalem věnoval i vědecké a pedago-
gické práci. Je autorem více než 150 původ-
ních odborných prací. Se spoluautory napsal 
moderní monografii k tehdy novému předmě-
tu „Petrochemie“ a vysokoškolskou učebnici 
„Analýza uhlovodíkových směsí“. Byl ško-
litelem téměř dvaceti vědeckých aspirantů a 
vychoval sedm docentů.

V době, kdy prof. Mostecký řídil Vysokou 
školu chemicko-technologickou v Praze, zís-
kal si trvalou vděčnost mnoha lidí. Díky svým 
vysokým funkcím a mnoha konexím dokázal 
lidem nezištně pomáhat. V té době, kdy se 
obyčejní lidé s tehdejší „vrchností“ jen těžko 
domlouvali, to byla činnost neobyčejně zá-
služná. Bylo pro něj typické, že problémy ža-
datelů řešil rychle a účinně a to bez ohledu na 
to, zda o pomoc žádal akademický funkcionář, 
mladý aspirant nebo pracovník školních dílen. 
Všichni jeho tehdejší spolupracovníci mohou 
potvrdit, že před ním nebylo třeba skrývat své 
„pravé“ názory. Nikdo se ho v tomto ohledu 
nebál, neboť bylo známo, že u podřízených 
a spolupracovníku oceňuje pouze odbornou 
zdatnost a tehdejší klasifikaci „nespolehlivos-
ti“ u svých lidí velkoryse přehlížel.

Ve svém osobním životě byl prof. Mos-
tecký příkladným manželem a starostlivým 
otcem. Návštěva jeho vily, uprostřed krásné 
zahrady v Plané nad Lužnicí, kam často při-
váděl své spolupracovníky a přátele, v kaž-
dém vždy zanechala pocit pohody a rodinné 
harmonie. Významně k tomu přispívala i paní 
Mostecká, která všechny návštěvy vždy vítala 
s milým úsměvem a vrozenou noblesou. Tím 
více jsme všichni později ustrnuli nad osudem 

prof. Mosteckého, když mu dvě kruté rány ro-
dinný život zcela rozvrátily. Snad právě jeho 
nevyčerpatelná energie, invence a schopnost 
zahloubat se do řešení chemických problémů 
mu umožnily překonat ty bolestné rodinné 
tragédie a pokračovat v práci. Bylo na něm ale 
vidět, že ten stín na duši už nikdy nezmizí.

I poté, co odešel na odpočinek, jeho svaz-
ky s VŠCHT zůstaly živé. Při častých ná-
vštěvách v laboratořích školy vždy přinášel 
vzorky, předkládal nové chemické problémy 
a s bývalými spolupracovníky diskutoval o 
možnostech jejich řešení. Když nemohl při-
cestovat, komunikoval s přáteli alespoň tele-
fonicky a bylo zřejmé, že nové technologie 
zcela vyplňují jeho mysl. Tak to zůstalo až do 
posledních dnů jeho života.

Na naší vysoké škole zanechal Prof. Mos-
tecký hluboké stopy své činnosti a mnoho 
absolventů a pracovníků školy na něj bude 
s vděčností vzpomínat jako na vynikajícího 
učitele, skvělého chemika a oblíbeného šéfa. 
Byl to člověk nevšedních schopností, ale také 
otevřeného srdce.

Gustav Šebor
(článek je převzat z časopisu Chemické listy)

Tříkrálová 
sbírka 2011

Tříkrálová sbírka v Plané nad Lužnicí 
přinesla na Účet české katolické charity 
2 749 Kč. Tato částka bude rozdělena 
tak, že zhruba jednu třetinu získá Diako-
nie Rolnička v Soběslavi, druhou třetinu 
Domácí hospic Jordán v Táboře a zby-
tek použije na svoje projekty organizá-
tor sbírky, tedy Charita. Všem dárcům 
upřímně děkujeme za jejich příspěvek a 
věříme, že v příštím roce se v Plané najde 
i více malých tří králů, kteří se do sbírky 
zapojí.

ZŽ
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Betlémské světlo

Poslední předvánoční sobotu jsme 
již po několikáté přivezli do Plané Bet-
lémské světlo. Plamínek, který putu-
je až z dalekého Betléma, se zásluhou 
brněnských skautů dostává i do České 
republiky a následně do mnoha domovů 

v Česku. Tato novodobá tradice symbolizující mír a přátelství 
přináší lidem v době Vánoc pocit radosti a naděje.
Letos bylo předávání Betlémského světla spojeno se slavnost-
ním nasvícením plánského betléma, a tak přímo před ním si 
mohl každý převzít plamínek a odnést jej domů. Po rozsvícení 
všech lucerniček jsme si společně zazpívali Narodil se Kristus 
pán a v příjemné předvánoční atmosféře se rozloučili. Jsme rádi, 
že se tato tradice prohlubuje a každým rokem přibývá víc a víc 
lidí, pro které je Betlémské světlo nedílnou součástí Vánoc.

My všichni Vám přejeme do nového roku zdraví, radost, 
spoustu nových zážitků a blízké lidi kolem sebe nejen o Vá-
nocích!

Skauti a skautky

Milé maminky s dětmi předškolkového věku,
tak jako v loňském roce se i letos schází Mateřské centrum Kop-
retina každé úterý od 8.30 do 10 hodin v klubovně Domu s pečo-
vatelskou službou. V dopoledních hodinách si s dětmi hrajeme /
od nového roku máme nové hračky/, cvičíme a tvoříme. Jednou 
do měsíce pořádáme dílničku i pro větší děti /aktuální dění sle-
dujte na plakátech/.
Těšíme se na vás, přijďte si vypít v klidu kávu a nechat hrát své 
děti s jinými hračkami než mají doma. 

Lenka Kisvetrová

Text a foto L. Kisvetrová

Došlo do redakce . . .
Ulice k Samotám

Na jaře předloňského roku požádali obyvatelé nynější ulice K Sa-
motám o změnu názvu ulice. Původní název Zhořská nevyhovoval. 
Nynější ulice K Samotám je totiž na stávající Zhořskou kolmá a nemá 
s ní nic společného. Na radnici nám velmi rychle vyšli vstříc (doda-
tečně děkujeme ) a v létě už jsme si šli pro nové občanky. Jen toho 
označení se ne a ne dočkat. A tak jsme to vzali do svých rukou a řekli 
si, že budeme mít originál. V keramické dílně paní Laštovičkové (RL 
DEKOR) jsme si nechali vyrobit nejen ceduli s názvem ulice, ale i čísla 
popisná. Slavnostní umístění proběhlo na Silvestra a bylo spojeno s 
malým přípitkem.

Obyvatelé ulice K Samotám

Částečné zatmění slunce pozorované dne 4. ledna 2011 z oblasti Souke-
nické ulice v Plané nad Lužnicí. Foto JUDr.Václav Dušek.

Divadélko Na nitce navštívilo 8. prosince 2010 Městskou knihovnu v 
Táboře, kde v dětském oddělení odehrálo pro děti z družiny Základ-
ní školy Bernarda Bolzána pohádku Perníková chaloupka. Foto Dana 
Denišová.
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Městská knihovna Planá nad 
Lužnicí
„Graffiti – folklór ulice“ – výsta-
va fotografií Vlasty Szutákové 
mladší

Výstavy v únoru
Obřadní síň radnice

Kočky Markéty Mikotové
Keramika Lucie Lázničkové
Vyšívané obrazy Hanky Fridri-
chové

Městská knihovna Planá nad 
Lužnicí
Studenti knohovnictví knihov-
nám

Sport
Každé pondělí v tělocvičně ZŠ
- od 17 hodin - pravidelné cvičení
s Lenkou Matějů pro děti od 3 do 
6 let. 

- od 19.30 hodin – aerobik
s Ivonou Veseckou
Chtěla bych  všem dámám, které 
navštěvovaly cvičení v pondělí v 
ZŠ v Plané, poděkovat a popřát 
šťastný a veselý rok 2011.Také 
bych vám chtěla popřát nejen 
krásné a pevné tělo,  ale i krásné 
zážitky a občas i pevné nervyJ
Naše cvičení (jedná se o velmi 
akční hodinu zaměřenou zejména 
na hubnutí - spalování kalorií a ná-
sledné posilování) bude pokračo-
vat opět každé pondělí.
Srdečně vás zvu

Ivona

Plánujeme na březen
Výstava v obřadní síni
Obrazy Hany Masopustové a Ven-
duly Mrázové 
Výstava v knihovně
Pod modrým nebem Zanskaru

PLÁN AKCÍ
na leden  a únor 
2011

Městský úřad
22. 2. 
Veřejné zasedání zastupitelstva 
města – od 18 hodin v obřadní 
síni radnice

 Kultura
3. 2. 
Tradiční podvečer nejen pro se-
niory v restauraci Maxim, od 16 
hodin se skupinou Jana Dafčíka

4. 2. 
Vernisáž výstavy tří vystavova-
telek v obřadní síni radnice – 17 
hodin

5. 2.
Ples Města Planá nad Lužnicí – v 
Kulturním domě v Soběslavi – 
od 20.00 – 3.00 hodin

13. 2.
„O chytrém myslivci“ – loutková 
pohádka Divadélka Na nitce – od 
15 hodin v obřadní síni radnice

19. 2.
Tradiční Masopust nejen před 
radnicí – masopustní průvod a 
zabijačka před radnicí 

Výstavy v lednu
Obřadní síň radnice

Historie Divadélka Múzika ze Se-
zimova Ústí

M sto Planá nad Lužnicí zve všechny své ob any i p espolní na 

MASOPUST 
 NEJEN P ED RADNICÍ 

19. února 2011 
Odjezd masopustního pr vodu s muzikou ve 12.55 hodin 

 ze Soukenické ulice od vzorového domu firmy Elk 
 

Zastávky pr vodu 
 

  13.00 – Zá e í – rozcestí u mostu 
13.30 – Zá e í – u Restaurace V zátiší 
14.00 – Husova ulice – u bývalého p ejezdu 

14.30 – p ed Motorestem 
15.00 – p íjezd p ed radnici 

 p edávání starostenského ú adu rychtá ovi z ad maškar 
 

Program p ed radnicí od 15 hodin 
Kulturní vystoupení s p ekvapením, 

 staro eská zabíja ka, 
 ovar, jelita, jitrnice, tla enka, prdela ka, 

 koblihy i boží milosti 
Pro každou masku p ipraven dárek 

T šíme se na vás 
 

M sto Planá nad Lužnicí 

Ples M sta Planá nad Lužnicí s názvem 

„Sejdeme se na parketu 
 op t bez cigaretového kou e“ 

5. 2. 2011 
 

Od 20.00 do 03.00 
v Kulturním dom  v Sob slavi 

 

K poslechu a tanci hrají kapely 

„Lužni anka“ a „A pro  ne“ 
Program plesu 

20.00 Fanfáry truba  OMS Tábor p i ZUŠ Sezimovo Ústí 
pod vedením Šárky Kvi ínské 

20.05 Slavnostní zahájení plesu starostou m sta Planá nad Lužnicí 
ing. Ji ím Šimánkem 

20.10 Jezerni tí páni – rytí ský souboj – s trochou Plánské historie 
22.00 Jezerni tí páni – b išní tane nice a tanec s k ídly 

23.00 Jezerni tí páni – Oh ová Show 
24.00 Losování tomboly 

3.00  Záv r plesu 
 

Vstupenky v cen  150,- a 180,- K  od 15. 1. 2011 v sekretariátu starosty 
 

Spokojené prožití ve era vám všem p eje M sto Planá nad Lužnicí 
 

Odjezdy autobus  do Sob slavi – z Plané – nám stí – 18.45, 19.15 
Odjezdy autobus  do Plané nad Lužnicí 2.30, 3.30 


