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CO JSTE HASIČI, CO JSTE DĚLALI, ŽE …
	 jste	nám	ten	pivo,	pivo,	pivovárek	shořet	nechali,…		
Kdo	by	neznal	známou,	téměř	již	lidovou	píseň,	kterou	
můžeme	slyšet	nejen	na	každém	hasičském	bále.
	 Tak	co,	plánští	hasiči,	co	jste	dělali,	co	děláte	a	co	
budete	dále	dělat?	Takhle	se	ovšem	může	ptát	jen	člo-
věk,	který	měl	to	štěstí,	že	hasiče	nikdy	nepotřeboval,	jen	
člověk,	který	je	uzavřený	ve	svém	bytě	nebo	domě	a	nebo	
člověk,	který	nechce	nic	pozitivního	vidět	ve	svém	oko-
lí.		Ti	ostatní	vědí,	že	současná	parta	převážně	mladých	
plánských	hasičů	–	požárníků	navázala	na	dlouholetou	
tradici	hasičského	sboru	v	Plané	nad	Lužnicí,	která	byla	
v	minulosti	nešetrně	zpřetrhána.	Ve	 svém	volném	čase	
se	hasiči	věnují	činnosti,	která	je	určitě	baví,	nebo	bez	
toho	nelze	vykonávat	žádnou	činnost,	ale	která	zároveň	
přináší	značný	prospěch	i	nám	ostatním	občanům	naše-
ho	města.	Hodně	z	nás	poznalo	jejich	činnost	na	vlastní	
kůži.	Přívalové	deště	mi	zatopily	sklep,	hasiči,	pojte	mi	
pomoci	odčerpat	vodu	nebo	alespoň	půjčit	čerpadlo	nebo	vysoušecí	zařízení.	Máme	zane-
senou	studni,	kluci	hasičský,	pojte	nám	s	 tím	pomoci.	Silný	vítr	polámal	větve	vysokých	
stromů	a	ty	popadaly	na	komunikace	a	chodníky.	Hasiči,	přijete	s	pilou	a	zprovozněte	naši	
ulici.	Podobná	přání	a	následný	rychlý	nástup	plánských	hasičů	zažila	už	celá	řada	z	nás.	
Některých	 se	 týkala	 i	 ta	základní	 činnost	hasičů,	 to	 je	hašení	příbytku,	kůlny	nebo	 třeba	
provozovny.	A	kdy	to	ti	„kluci	hasičský“	vlastně	dělají?	Někdy	odpoledne,	jindy	dvě	hodiny	po	
půlnoci	a	příště	zase	v	době	nedělního	oběda.	A	za	co	to	tihle	„kluci“	vlastně	dělají?	Prakticky	
jen	za	poděkování,		dobrý	pocit	z	pomoci	bližnímu	a	za	radost	z	dobře	vykonané	práce.	Pro	
někoho	je	to	málo,	pro	tyhle	„kluky“	je	to	dost.	
	 Vedle	této	hlavní	činnosti	dovedou	velice	rázně	přiložit	ruce	k	dílu	v	přípravě	i	při	vlast-
ním	 průběhu	 celé	 řady	 společenských	 a	 kulturních	 akcí	 v	 našem	městě.	 Je	 třeba	 postavit	
stany,	lavice	a	stoly.	Bylo	by	dobře	dodržet	tradici	a	postavit	májku	či	zajistit	oslavu	„pálení	
čarodějnic“.	Kdo	zodpovědně	a	bezpečně	odpálí	ohňostroj	nebo	třeba	„jen“	zajistí	návoz	a	
odvoz	všech	potřebných	rekvizit	té	které	konkrétní	akce	města?	Odpově	je	velice	jednodu-
chá.	Jirkové,	Ruda,	Láa,	Karel,	Pepa	a	další	„kluci		hasičský“.	Bez	jejich	pomoci	by	se	celá	
řada	akcí	neuskutečnila	nebo	by	vyšla	městskou	kasu	na	poměrně	větší	částku.	
	 A	co	jim	za	to	všechno	nabízíme	my	ostatní	obyvatelé	našeho	města.	Postavili	jsme	jim	
hasičárnu,	kde	jen	tak	mimochodem	udržují	vzorný	pořádek	a	na	jejímž	dokončení	se	každý	
z	nich	podílel	desítkami	hodin.	Občas	jim	přispějeme	na	“výlet“	k	partnerským	hasičům	do	
Slovinska.	Také	jim	zaplatíme	povinné	školení.	Tak	co	by	ještě	chtěli?	Bohužel	i	takové	ná-
zory	jsou	občas	slyšet	v	našem	městě.	A	to	ještě	chtějí	nové	hasičské	auto,	když	to	stávající	
má	teprve	„kristova“	léta.		No	tak	dobře,	když	ministerstvo	a	kraj	přidá,	tak	jim	to	možná	
napodruhé	nebo	napotřetí	schválíme	a	nové	hasičské	auto	koupíme.	
	 Nechci	v	této	chvíli	popisovat	celé	„story“	okolo	nákupu	nového	hasičského	vozidla.	Po	
všech	problémech	a	jednáních	se	podařilo	získat	potřebné	dotace,	zbytek	zaplatí	město	ze	
svého	rozpočtu	a	věřme,	že	koncem	letošního	roku	budou	naši	plánští	hasiči	vybaveni	novou	
technikou,	která	je	včas	doveze	ke	všem	tolik	potřebným	zásahům.	A	třeba	zrovna	k	vám	
přijedou	včas	a	pomohou	tak	zachránit	váš	majetek	nebo	dokonce	život.	
	 Dobré	hasičské	auto	je	nejenom	potřebné	vybavení	k	základní	činnosti	každého	hasič-
ského	 sboru,	 ale	 to	 nové	 je	 zároveň	 uznáním	 a	 poděkováním	 za	 záslužnou	 práci	 našich	
plánských	hasičů.
	 Takže	„kluci“,	málo	nebezpečných	zásahů	a	jen	cvičné	výjezdy	přeje

Plánské ozveny˘

Městský úřad

Ing.	Jiří	Šimánek,	starosta	města
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2

 Dnem 1. 6. 2012 zahájila činnost na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 města 
Planá nad Lužnicí Městská policie Planá nad Lužnicí o celkovém počtu dvou strážníků.
 Mezi hlavní úkoly, které strážníci MP v součinnosti s vybranými pracovníky MěÚ 
v měsíci červnu plnili, patřilo zejména:
 • pěší hlídková činnost v lokalitě obce od 8.6.2012 
 • pěší hlídkou dne 14. 6. nalezen pes na křižovatce ČSLA, odchyt za spolupráce 
  p. Lapina a odvoz do záchytného kotce. Info na podatelnu, rozhlas.
 • řešení dopravního značení u pečovatelského domu
 • oznámení o přestupku - nesečené a neudržované pozemky
 • 2x odchyt psa, 1x odchyt fretky
 • asistence při pořádání Vodnického dne
 • pravidelné kontroly a vykazování závadových osob z veřejných prostor (alkohol,  
  drogy, bezdomovci)
 • večerní kontrola provozoven – nalévání mladistvým, dodržování nočního klidu
 • kontrola provozoven porušujících vyhlášku o poplatcích – reklamní poutače, 
  zábor veřejného prostranství.
 • nález dokladů a jejich odevzdání
 • kontrola cyklistů v podchodu u nádraží a na chodnících v obci
 • řešení špatného parkování v obci
 • poskytování informací občanům a turistům

 Vážení občané Plané nad Lužnicí a přilehlého okolí. Po téměř dvouměsíčním 
spolupůsobení v ulicích města jsem byl kolegy z radnice požádán o malý příspěvek 
do Plánských ozvěn. 
 Spíše než výčet záslužných činů jsem se rozhodl Vás tímto způsobem pozdravit 
a vyjádřit své přesvědčení, že vzájemná komunikace nově zřízené Městské poli-

cie Planá nad Lužnicí 
a Vás občanů města 
bude vždy ku prospě-
chu obci i Vás samot-
ných.
 Úlohu MP 
v Plané nad Lužnicí 
totiž chápu nejen jako 
prostředek perzekuce 
občanů za kdejaký 
sebemenší prohřešek, 
ale byl bych rovněž 
rád, aby byla chápá-
na i jako pomyslná 
pomocná ruka, o kte-
rou se můžete v nouzi 
vždy opřít.

Zpráva o činnosti městské policie Planá nad Lužnicí za měsíc červen 2012

 str. Libor Filip, 
tel. 383 133 292  

email: MP@plananl.cz

 Případy protiprávního jednání v 
Plané nad Lužnicí za období 15. 6. 2012 
do 15. 7. 2012.
 Dne 16. 6. 2012 došlo v Plané nad 
Lužnicí k odcizení dvou horských jízd-
ních kol. První uzamčené jízdní kolo bylo 
odcizeno u pekárny v ul. ČSLA a druhé 
neuzamčené u sportovního centra v ul. 
Ústrašická. 
 Dne 20. 6. 2012 bylo na OO PČR Se-

zimovo Ústí oznámeno odcizení rybářské 
pramice, která byla uvázána na břehu řeky 
Lužnice na ostrově v Plané nad Lužnicí.
 Peněženka i s platebními kartami, do-
klady a fin. hotovostí byla odcizena dne 
28. 6. 2012 na venkovní terase restaurace 
U Machoňů, kde byla majitelem ponechá-
na bez dozoru od 1 hodiny v noci do 9. 
hodin ráno.

Informace z obvodního oddělení Policie ČR Sezimovo Ústí

prap. Martin Zima, inspektor,  
tel: 974 238 734

Chceme aby naše okolí vypadalo právě takto? 
Vandalismus ve sportovním centru za řekou. Foto Rudolf Lapín.
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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.

Telefonní čísla
starosta	Ing.	Jiří	Šimánek	 381	291	168
	 simanek@plananl.cz
místostarosta	Jiří	Rangl	 381	291	166
	 775	552	296
	 rangl@plananl.cz
asistentka
Žaneta	Tučková	 381	291	167
	 tuckova@plananl.cz
odborný	asistent	
Ing.	Jana	Dvořáková		 381	291	166
	 777	079	238,	dvorakova@plananl.cz	
matrika	Marie	Holanová	 381	291	320
	 holanova@plananl.cz
vnitřní	věci
Ing.	Svatava	Novotná	 	
Mgr.	Pavla	Dědičová	 381	291	832
	 novotna@plananl.cz,	dedicova@plananl.cz
ekonomka	Květuše	Kučerová				381	291	831
	 kucerova@plananl.cz

stavební	technik
Václav	Melena	 381	291	161
	 731	677	205,	melena@plananl.cz
kultura	František	Doubek	 383	133	291
	 720	425	147,	kultura@plananl.cz	
Správce	sportovního	centra	 731	677	206	

Technické služby
Ředitel		 381	292	383	
	 731	677	201

Sběrný	dvůr	 775	565	923

DPS	„Baobab“	 381	292	436
	 381	292	435	
	 728	925	045	
Hasiči
Velitel	jednotky	Jiří	Seidl	 605	920	954	

ČEVAK	hlášení	poruch	 800	120	112

Městská policie

el.	383	133	292,	email:	MP@plananl.cz	

Další informace hledejte: 
www.plananl.cz	
www.knihovnaplananl.estranky.cz	
www.zsplana.cz	
www.zus-sezimovo-usti.cz	
http://ms.plananl.cz	
http://hasici-plananl.cz	

Otevírací doba sběrného dvoru  
V Hlinách

Letní	čas	(duben	–	říjen)
Pondělí	 15	-	18	hodin
Středa	 15	-	18	hodin
Sobota	 8	-	12	hodin

Matrika

S V A T B Y
V červenci 2012 uzavřel manželství 1 pár, v kostele sv. Václava.

Úspěch na „poli“ dotací

Naše město bylo úspěšné 
nejen při získávání dotací, 
jejichž výše se pohybuje 
v milionech korun, jako na-
příklad na zateplení Domu 
s pečovatelskou službou, 
zpracování Digitálního 
protipovodňového plánu 
včetně vybudování bez-
drátového rozhlasu nebo 
pořízení nového hasičské-
ho vozidla.  Uspěli jsme 
rovněž v tzv. „měkkých“  
grantech, kde výše dosa-
žené dotace se pohybuje 
v řádech desetitisíců korun. 
Dotaci z grantů jihočeského 
kraje jsme získali na letošní 
výstavní sezonu v Galerii 
FARA, podstatnou část po-

řizovacích nákladů uhradíme rovněž z dotace na pořízení radaru ve Zhořské ulici a 
v rámci programu Silva Nortica jsme získali částku téměř 200 tisíc korun na projekt 
„Poznávání tradic bez rozdílu hranic“. Součástí tohoto projektu je dechovkový fes-
tival Nad Lužnicí, Svatováclavské slavnosti, vystoupení pěveckého sboru Harmo-
nie v rakouském Leopoldschlagu, ale i vzájemné poznávací návštěvy žáků plánské 
základní školy a základní školy v Rakousku.

V polovině letošního roku obdrželi vlastníci nemovitostí, které se nachá-
zejí podél krásné, ale někdy nebezpečné řeky Lužnice dopis, ve kterém 
je žádáme o vyplnění podkladů pro zpracování digitálního povodňového 
plánu Plané nad Lužnicí. Na tento projekt získalo město dotaci z prostřed-
ků Státního fondu životního prostředí. Řada občanů již vrátila zpracované 
podklady zpět na městský úřad, ale celá řada s jejich zpracováním ještě 
váhá. Chtěli bychom proto požádat všechny, kterých se vyplnění podkladů 
pro digitální povodňový plán týká, aby je vrátili v co možná nejkratším 
čase. Výsledkem tohoto projektu bude digitální povodňový plán, na jehož 
základě bude moci vedení města a především povodňová komise lépe a 
hlavně rychleji reagovat na případné nebezpečí ze strany řeky Lužnice. 

VÝZVA

Novými občánky Plané nad Lužnicí 
se v červnu a červenci 2012 stali:
Tobias Zachary Berka
Lukáš Čermák
Oskar Nesnídal

Novým občánkům přejeme hodně zdraví 
a štěstí do života.  

Významné životní jubileum v měsíci 
srpnu 2012 oslaví:
Josef Čančura
Marie Procházková
Jana Novotná
Marie Matějková

Hodně dalších roků při dobrém zdraví 
přeje Město Planá nad Lužnicí.

Ing. Jiří Šimánek,
starosta města

V sobotu 21. července zavítala do Plané delegace z rakous-
kého příhraničního města Leopoldschlagu. Foto Radek 
Hruška.
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Výtah z 43. zasedání  
rady města ze  

dne 20. 6. 2012

Schválení přijetí grantů na projekty
RM schválila přijetí grantů: Výstavy v Ga-
lerii Fara v roce 2012, Zvýšení bezpečnosti 
chodců Zhořská ulice, Pořízení nové CAS, 
Poznávání tradic bez rozdílu hranic. 
Vybudování rozhlasu v Plané nad Luž-
nicí
RM pověřila Technické služby Planá nad 
Lužnicí s.r.o. k prověření nezbytného roz-
sahu rozhlasových bodů dle návrhu pro-
jektanta.

Příprava na vyhlášené dotační progra-
my v rámci ROP Nuts II Jihozápad
RM schválila přípravu na vyhlášený do-
tační titul v rámci ROP Nuts II Jihozápad: 
cyklostezka na pravém břehu Lužnice, 
cesty v Zámeckém parku. 
Výběr dodavatele radaru do Zhořské 
ulice
RM schválila nákup radaru do Zhořské 
ulice od firmy Ing. Petr Chábera-Rada-
ry pro bezpečnost silničního provozu, 
Hraniční 507, 38601 Strakonice za cenu 
63.120 Kč. 
Doplnění přestupkové a povodňové ko-
mise
RM schválila nového člena přestupkové a po-
vodňové komise: Žaneta Tučková. RM vzala 
na vědomí odstoupení člena přestupkové a 
povodňové komise: Eva Čecháčková.
Příprava kalendáře Města Planá nad 
Lužnicí 2013
RM pověřila kulturního referenta k zajiš-
tění návrhu fotografií pro zhotovení kalen-
dáře Města Planá nad Lužnicí na rok 2013 
do termínu 15. 7. 2012.

Přijetí daru
RM schválila přijetí daru na budování dět-
ského hřiště v hodnotě 100.000 Kč od firmy: 
Röchling s.r.o., Planá nad Lužnicí.
Žádost o stanovisko k volbě způsobu výu-
ky psaní v ZŠ
RM pověřila starostu města k předání sta-
noviska rady města k výuce písma Comenia 
script. Ve školním roce 2012/2013 rada měs-
ta doporučuje výuku tohoto písma v přípa-
dě většinového zájmu zákonných zástupců 
žáků. Před zařazením písma Comenia script 
do Rámcového vzdělávacího programu ško-
ly rada města požaduje oficiální stanovisko 
Ministerstva školství po ukončení, vyhodno-
cení projektu a projednání s radou města a 
školskou radou.
Příprava projektu na rekonstrukci 
sběrného dvora
RM schválila návrh projektu na rekon-
strukci sběrného dvora. 
Vícepráce na dětském hřišti Nad 
Hejtmanem
RM schválila vícepráce na dokončení akce 
“Odvodnění dětského hřiště Nad Hejtma-
nem“ na terénní úpravy a zatravnění ploch 
nad rámec smlouvy ve výši 27864,68 Kč 
bez DPH.

Výtah z 44. zasedání  
rady města ze  

dne 18. 7. 2012

Projednání návrhu projektu točny MHD 
v lokalitě Nad Hejtmanem
RM vzala na vědomí návrh projektu točny 
MHD v lokalitě Nad Hejtmanem. Návrh bude 
projednán s firmou COMETT a stavební ko-
misí města.
Projednání smlouvy o financování akce „pro-
tipovodňová opatření v Plané nad Lužnicí
RM doporučila zastupitelstvu města schválit 
smlouvu o financování akce „Protipovodňová 
opatření v Plané nad Lužnicí“. 
Návrh řešení městského strážníka
RM projednala a schválila návrh strážní-

ka městské policie Libora Filipa k zajištění 
schůzky se zástupci mládeže ve věci zlepšení 
situace v podchodu u bývalé videopůjčovny. 
Oznámení Krajského úřadu o předání od-
volání na Ministerstvo životního prostředí 
– provozní řád pískovny
RM vzala na vědomí předání odvolání a spisu 
ve věci souhlasu k provozování zařízení k vy-
užívání odpadů a s jeho provozním řádem Mi-
nisterstvu životního prostředí, Odboru výkonu 
státní správy II, České Budějovice.
Projednání návštěvy z rakouského Leo-
poldschlagu v rámci projektu Silva Nortica
RM vzala na vědomí schůzku se zástupci měs-
ta Leopoldschlagu ve dne 21. 7. 2012. Schůz-
ky se účastní pan starosta a místostarosta.  
Zamítnutí žádosti o dotaci na rekonstrukci 
veřejného osvětlení 
RM vzala na vědomí zamítnutí žádosti o dotaci 
na rekonstrukci veřejného osvětlení.  
Žádost o příspěvek HZS Tábor
RM schválila příspěvek pro Hasičský záchran-
ný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Tá-
bor na pořízení rozpěrných tyčí JAGA Holma-
tro ve výši 30.000 Kč.
Opětovná žádost na snížení rychlosti v ulici 
Pionýrská
RM schválila opětovné požádání Policii ČR o 
snížení rychlosti v ulici Pionýrská na 30 km/h.
Projekt EU Energie-obce-gem
RM vzala na vědomí zařazení města do doto-
vaného programu zpracování územní energe-
tické koncepce města a schválila přijetí dotace 
od firmy Energie-obce-gem.
Dopis k novému dětskému hřišti
RM vzala na vědomí poranění na dětském 
hřišti Za Rybníkem – bude prověřeno a projed-
náno s dodavatelem dřevní štěpky.
Projednání poslední studie na akci „rekon-
strukce sokolovony“
RM schválila studii na akci“ rekonstrukce so-
kolovny“ pro přípravu územního řízení.
Družební návštěva Slovinska
RM schválila finanční zajištění dopravy a uby-
tování družební návštěvy dobrovolných hasičů 
ve Slovinsku.
Galerie Fara
RM schválila prodloužení otvírací doby v Ga-
lerii Fara út-ne 14-17 hod. od 24.7.2012 do 
31.8.2012.
Přístavba Mateřské školy
RM vzala na vědomí přípravu projektové do-
kumentace pro územní řízení.

Letitý problém s veřejným rozhlasem 
by měl být v letošním roce konečně 
vyřešen. Součástí projektu digitálního 
povodňového plánu je i vybudování 
bezdrátového rozhlasu na území našeho 
města, které je bezprostředně ohroženo 
případnou povodní ze strany řeky Luž-
nice. Vedení  města se rozhodlo vybudo-
vat bezdrátový rozhlas i ve zbývajících 
částech města z vlastních prostředků. 
Toto se týká především Strkova, lokality 
Nad Hejtmanem, Hájkovy čtvrti, apod. 
Touto realizací bude odstraněn nedosta-
tek, který trápil celou řadu našich obča-
nů. S vlastní realizací začne firma vzešlá 
z výběrového řízení počátkem srpna.

KDO SLYŠÍ, JE INFORMOVÁN

Ing. Jiří Šimánek,starosta města

Zápisy ze zasedání zastupitelstva měs-
ta a rady města naleznete na webových 
stránkách města Planá nad Lužnicí - 
www.plananl.cz. Podrobné vysvětlení 
k jednotlivým bodům podá místostaros-
ta města Jiří Rangl – rangl@plananl.cz

Foto Jiří Rangl.
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Parkování v centru města postarém

SETKÁNÍ PLANÝCH JIŽ POOSMÉ

V závěru prvního pololetí proběhla v centru Plané nad Lužnicí, především na sídlišti za Farským rybníkem anketa, týkající se 
předplaceného parkování  na tomto sídlišti a v nejbližším okolí. Anketa byla vyvolána žádostmi některých obyvatel s cílem za-
jistit si trvale parkovací místo pro svoje vozidlo. Výsledky ankety ukázaly minimální zájem o tento způsob placeného parkování. 
Z tohoto důvodu nebude rada města v současné době podnikat v této záležitosti žádné další kroky.

 Když v roce 2005 
tehdejší starosta Plané 
u Mariánských Láz-
ní Ing. Vrzala přišel s 
myšlenkou uskutečnit 
setkání měst a obcí se 
jménem Planá, asi ni-
kdo nepředpokládal, 
že se podobná setkání 

budou konat každoroč-
ně. Rok po roce se točí místa setkání „plaňáků“. V našem městě 
jsme již dvakrát hostili zástupce a především sportovce z Plané 
u Mariánských Lázní, Chodové Plané a Plané u Českých Bu-
dějovic. Bohužel zástupci z Horní Plané u Lipna se do těchto 
pravidelných setkání dosud nezapojili. 
 V letošním roce se uskutečnilo již 8. setkání „plaňáků“ a ten-
tokrát byl hostitelem městys Chodová Planá. Ve stejné době se 
zde konaly Chodské slavnosti a 16. mistrovství světa v koulení 
pivních sudů a tak měli účastníci letošního setkání o program po 

skončení sportovních 
soutěží postaráno. Do 
diváckých soutěží na 
dvoře místního pivova-
ru Chodovar se zapojili 
i někteří zástupci z na-
šeho města. K tanci a 
poslechu hrála mimo 
jiné Chodovarka, kte-
rou 12. srpna přivítá-

me na 5. ročníku dechovkového festivalu Nad Lužnicí, který se 
v letošním roce poprvé uskuteční na plánském ostrově. 
 Co se vlastního sportovního klání týká, zúčastnili se členové 
naší výpravy soutěží v kopané, stolním tenisu a tenisu. V nich 

získali 4., 3. a 2. místo, ale dosažené 
výsledky nejsou tím nejdůležitějším 
na těchto setkáních. Poděkování patří 
především plánským fotbalistům, kteří 
vytvořili základ naší výpravy. Naproti 
tomu jiný sportovní oddíl, který rovněž 
dostává každoročně významnou finanč-
ní částku na podporu své činnosti, opě-
tovně svého zástupce na reprezentaci 
našeho města nevyslal. Pozitivní jistě 
bylo, že do Chodové Plané vyrazili i 
někteří naši občané jen tak k poznání 
jiné Plané a seznámení se s jinými Pla-
ňáky. Vzhledem ke vzdálenosti místa 

konání letošního ročníku asi nikdo z účastníků naší výpravy ne-
předpokládal, že z bohatého programu v Chodové Plané shlédne-
me ještě krásný ohňostroj, který byl na programu ve 22.30 hodin. 
Dobrá organizace, přátelská atmosféra a z toho vyplývající skvělá 
zábava byly příčinou, že odjezd naší výpravy nastal až po odstře-
lení poslední rakety a návrat do Plané nad Lužnicí okolo 2. hodi-
ny ranní. Pozdní návrat nezabránil některým jedincům v účasti na 
nedělní cyklistické akci Lužnická šlapka, která byla součástí fes-
tivalu Léto nad Lužnicí a která startem v Sezimově Ústí, mezipři-
stáním a občerstvením před naší radnicí, skončila na odpočinkové 
zóně Komora na táborském sídlišti Nad Lužnicí.    
 Závěrem bych chtěl poděkovat organizátorům z Chodové 
Plané za přípravu a vlastní organizaci letošního setkání, poděko-
vat všem, kteří se rozhodli reprezentovat naše město Planá nad 
Lužnicí a popřát organizátorům dalšího již 9. setkání  obcí a měst 
se jménem Planá podobný hladký průběh podpořený krásným 
slunečným počasím, které nás letos v Chodové Plané provázelo.

Ing. Jiří Šimánek, starosta města

Ing. Jiří Šimánek, starosta města

PODLAHÁ#STVÍ – Roman Pete$ík
Okru!ní 373, 391 11 Planá nad Lu!nicí

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

DODÁVÁ A POKLÁDÁ :
- laminátové a d$ev#né plovoucí podlahy
- vinylové podlahy, p$írodní linoleum
- masivní podlahy, korkové podlahy
- PVC, koberce pro bytové i komer"ní vyu!ití
- vyrovnávání beton% samonivela"ními st#rkami
- vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami

Dovoz vzork% podlah a zam"$ení ZDARMA

Pohár za 2. místo v tenisu.

Foto archiv Planá.

Foto archiv Planá.
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 Ve čtvrtek 28. června 2012 jsme měli 
možnost rozloučit s projektem „Vzdě-
láváme a rozvíjíme nadané žáky“, který 
Základní škola Planá nad Lužnicí, reali-
zovala od prosince 2009.
 Manažerka projektu a ředitelka ško-
ly Mgr. Hana Vellánová shrnula průběh 
projektu, naplnění jeho cílů, naplnění 
monitorovacích indikátorů. Ukázali jsme 
přítomným rodičům naše výsledky a na 

spokojenost a přínos se zeptali i dětí, na-
šich žáků.
Letní odpoledne nad kávou, čajem a mi-
nerálkou se zákuskem probíhalo velmi 
příjemně, rodiče s dětmi a přítomnými 
učiteli se chopili deskových her, které 
byly v průběhu projektu nakoupeny k 
rozvoji nadaných žáků.
 Společně jsme si zahráli hry, poho-
vořili o průběhu projektu v neformálních 

skupinách. Ujistili jsme rodiče žáků, že i 
když projekt končí, metody práce učitelů 
ve škole se nezmění, nabyté poznatky a 
zkušenosti budeme používat v naší kaž-
dodenní práci.
Rodiče jsme také informovali o dalších 
projektech, které škola chystá, o nákupu 
techniky, která prospěje nejen učitelům, 
ale také hlavně jejich dětem, našim žá-
kům.

Všichni obyvatelé DPS se již těší na tradiční POSEZENÍ 
U RYBNÍKA S RYBÁŘI A HUDBOU, které se bude ko-
nat v úterý 14. srpna 2012. Na tuto akci zveme i seniory 
z Plané. Z důvodu omezené kapacity je třeba se nahlásit 
předem na tel. čísle 381 292 436, 734 182 677. Odvoz k 
rybníku je zajištěn ve 13 hod. od DPS, program začíná 
od 14. hod.

Dům s pečovatelskou službou

Bohuslav Hora, metodik projektu

Marie Hovorková

Loňské setkání seniorů s rybáři. Foto FD

Prvňáček Vojtík Břečka s maminkou a mladším sourozencem. 
Foto Bohuslav Hora.

Již tradičně se na závěr školního roku konala ve čtvrtek 28. června Školní akade-
mie, na kterou si jednotlivé třídy připravily krátká vystoupení. Foto FD.
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Planá po letní bouřce. Foto Anička Doubková.

Po premiérové výrobě kalendáře města na rok 2012 rozhodla rada města o zpra-
cování kalendáře Plané nad Lužnicí i pro rok 2013. Na základě získaných zku-
šeností bude kalendář zpracován podstatně dříve a jeho prodej bude zahájen již 
při Svatováclavských slavnostech. Další potěšitelnou zprávou je, že díky zájmu 
některých firem se podařilo zvýšit množství vyrobených kalendářů a tím dosáh-
nout snížení ceny. Stejný postup dalších firem a podnikatelů uvítáme. Zájemce o 
odběr většího množství bychom chtěli požádat o včasnou objednávku. Cena ka-
lendáře Plané nad Lužnicí na rok 2013 by se měla pohybovat okolo 55,- Kč včet-
ně DPH. Stejně jako v kalendáři města na rok 2012 bude i kalendář na rok 2013 
obsahovat řadu fotografií z Plané nad Lužnicí a jeho nejbližšího okolí, fotografie 
z městských akcí a součástí bude rovněž termínový plán celé řady kulturních a 
společenských akcí v Plané nad Lužnicí. Takto připravený plánský kalendář by 
se mohl stát prvním vánočním dárkem pro příznivce našeho města, kterým se u 
nás líbí a kteří se k nám rádi vracejí. Ing. Jiří Šimánek, starosta města

Městská knihovna
 Červenec probíhal v knihovně ve zna-
mení revize (inventury) knihovního fondu. 
Začátkem července jsme na 3 dny zavřeli 
pro veřejnost, ale tím to samozřejmě ne-
skončilo. Pokračujeme dál za provozu a 
průběžně revidujeme  knihy, které se vrací 
od čtenářů. Celkový výsledek tedy zatím 
neznáme, na konečná čísla si počkáme, až 
skončí dovolené a lidé se vrátí do všedno-
denního kolotoče. 
 Během prázdnin jsou knihovní aktivity 
logicky trochu utlumeny, nicméně „nepůj-
čovní“ pondělky i v létě využívá mateřské 
centrum ke svým schůzkám.  Prostory 
knihovny zvolila pro svou výstavu paní 

Arltová ze Želče a nainstalovala tu krásné 
šperky, takže máte možnost nejen potěšit 
oko, ale třeba  i vybrat dárek.
 Pokud nám bude přát počasí, plánujeme 
v srpnu představit spoluobčanům PPPPP 
aneb Pohodové Prázdninové Plánské 
Putovní Počtení – myslíme si totiž, že ve 
sportovním centru za řekou se nemusí ko-
nat jen vodnické hrátky. Máte-li smysl pro 
humor, můžete posoudit, zda má knihovna 
opravdu všech 5P.
 Také bychom chtěli pozvat „dospělá-
ky“ unavené prázdninovým hlídáním ra-
tolestí na lehce recesní akci „Večer pod 
lampou i jinde“. Přijďte si do knihovny 

pročistit hlavu a netradičně si odpočinout, 
děti knihovnu potmě už zažily, tak proč ne 
vy? Koná se v úterý 7. srpna od 18.00 h. 
(viz pozvánka níže)

Foto EŽ.

V.Vyhnalová, knihovnice

Městská knihovna Planá n.L.
zve (nejen) unavené 

rodiče a prarodiče na 
„Večer pod lampou i jinde“

v úterý 7. srpna 2012 
v 18.00 h.

s sebou vezměte dobrou 
náladu a zapomeňte na čas

HS OPEN 2012 - 22. ročník 
pátek 31. srpna 2012

(jako každoročně, vždy poslední pátek v srpnu).

Sláva akci 
Petr Vavruška 

NAČELNÍK HS Planá nad Lužnicí
774 582 567 

vavrda@centrum.cz 



HARMONIE A STRÝCTET SI TAKÉ UŽÍVAJÍ PRÁZDNIN

Sluníčkový den

Ale jenom do času. 
 Na druhou polovinu roku mají již na-
plánovanou celou řadu vystoupení. Jen na-
mátkou – vernisáž v Galerii Fara 17. srpna 
a hned 1. září jedou spolu s Trubači OMS se 
Svatohubertskou mší do Kaplice. 
 (Informace  pro nezasvěcené, Šárka Kvi-
čínská, která teď nějaký čas netráví v Plané 
a která trubače založila, z povzdálí samo-
zřejmě kontroluje, jak její „dítě“ prospívá. 

Řídící žezlo předala do povolaných rukou, 
takže o chod celého spolku se starají Eva 
Mlázovská, Týna Klinderová, Jarda Tupý a 
Standa Vyhnal a práce mají nad hlavu). 
Svatohubertská mše nezazní jenom v Kapli-
ci, ale i v partnerském městě Hluku, v Mla-
dé Vožici i na jiných místech a dočkáme se 
jí možná také v Plané. 
 Harmonie bude vystupovat také na 
Táborských setkáních, Svatováclavských 

slavnostech v Plané a spolu se Strýctetem 
vyrazí 9. 12. i do partnerského rakouského 
Leopoldschlagu s vánočním koncertem. 
A vánoční koncert, i s „Rybovkou“, si sa-
mozřejmě užijí i hosté koncertu v Plané. 
 Pokud i vy rádi zpíváte, nestyďte se a 
přijďte, rádi vás mezi sebou přivítáme. 
Scházíme se v obřadní síni radnice každé 
pondělí od 18 hodin a zkoušet začínáme už 
13. srpna.

Myslím, že 
když řeknu, 
že se Sluníč-
kový den s 
Písničkovými 
Froťánky vy-
dařil, budou 
se mnou ur-
čitě souhlasit 
všichni, kteří 
se poslední 
Froťánkové 
akce v tomto 
školním roce 
zúčastnili. 

Samozřejmě, že jsme opět nezačali přesně 
na čas, protože ještě asi dalších deset minut 
přibíhaly další a další sluníčkově naladěné 
a oblečené děti i s maminkami, ale to učitě 
nikomu nevadilo. Všichni totiž moc dobře 
víme, jak to chodí, když se malé děti někam 
vypravují a co všechno musí maminka, ově-
šená ze všech stran dětmi, stihnout. Hezky 
jsme se se všemi přivítali a vydali jsme se 
průvodem Planou, kolem sídliště a nádraží. 
Cestou, a pak i na hřišti se k nám stále ještě 
přidávaly další děti. Na trase jsme zanechali 

několik sluníček zapíchnutých v trávě, nebo 
pověšených na keřích, ale děti po cestě moc 
sluníček nechávat nechtěly. Těšily se totiž, 
že si s nimi vyzdobí až své nové nádherné 
dětské hřiště za rybníkem, aby se na ně moh-
ly ještě nějaký čas pěkně koukat. Ani jsem 
se jim nedivila, protože na tohle hřiště určitě 
chodí rády a často. V Příčné ulici už na nás 
čekala sluneční družina na koních - sluníč-
ko s duhovou a červánkovou vílou, aby nás 
doprovodili na hřiště. Tam už děti radostně 
navěsily zbylá papírová sluníčka na keříky 
a přišly se naučit písničku, kterou pak po-
prosily „velké“ sluníčko, aby o prázdninách 
krásně svítilo. Se sluníčkem jsem si chvíli 
povídala. Vysvětlilo nám, že zrovna dnes-
ka zatáhlo závěsy, jinak by na průvod bylo 
moc horko. Ale o prázdninách to prý pěkně 
rozpálí, aby si děti pořádně užily koupání, a 
že určitě využije i červánkovou a duhovou 
vílu, protože krásné červánky i duha na letní 
oblohu patří. Nakonec si děti v altánku ro-
zebraly připravená sluníčková štěstíčka, ve 
kterých měly sladký symbolický košíček s 
marcipánovým sluníčkem a obláčky a ještě 
leccos na hraní do kapsy.
Na závěr bych chtěla poděkovat své kole-

gyni Aleně Kolářové a jejímu synovi Ond-
rovi, že se mnou obětavě akci připravovali, 
i když se jí nakonec účastnit nemohli, ran-
čerkám ze Samot Dáše a Anežce Hálo-
vým s Martinou Menglerovou, že přijely 
na svých koních a bravurně zahrály sluneč-
ní družinu, mládencům v altánu, jejichž 
jména neznám, kteří ochotně pomohli s 
ohradou pro koně, Marcele Svobodové za 
nezištně poskytnutou přepravu a pomoc 
na místě konání, Jarušce Pánkové za fo-
todokumentaci, Františku Doubkovi za 
drobnou výpomoc, i když ve finále se také 
nemohl dostavit, paním učitelkám z MŠ 
Pohádka, že s dětmi připravily sluníčka na 
rozvěšení a také svému synovi Standovi, 
že nakoupil a na svých zádech bez žbrblá-
ní přinesl suroviny k výrobě sluníčkových 
košíčků.
Někteří rodiče mi stále ještě říkají, že ne-
mají dost informací o našich akcích, proto 
připomínám, že nejspolehlivější informace 
o Písničkových Froťánkách a jejich aktivi-
tách (minulých i budoucích) najdete na na-
šich webových stránkách: www.pisnickove-
frotanky.cz
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Za Harmonii a Strýctet F. Doubek, 720425147

Slávka Rokosová

Po stopách ledního hokeje v Plané nad Lužnicí IV. (pokračování)
Rok 1976-77 Zvolen řádný výbor oddílu ledního hokeje ve složení: předseda – Oldřich Kolář, místopředseda – Stanislav Kolář a 
Jan Hruška, sekretář oddílu a kronikář oddílu – František Bumba, pokladník – František Vaněk, PVK – Karel Ubl, hospodář – Miroslav 
Zeman, vedoucí mužstva – Zdeněk Ubl, člen výboru – Karel Kolář. Nově zvolený výbor se dal ihned do práce. V první řadě zahájil 
jednání s Masokombinátem s ředitelem MVDr. Radošem ohledně finanční pomoci. Jednání bylo úspěšné a podepsána smlouva na 15 
000,-- Kč ročně. Po suché přípravě uskutečněno v září soustředění na Kvildě za účasti 19 hráčů. Před zahájením soutěže vydána brožura 
a pernamentní vstupenky na zápasy. Byl přijat za trenéra Jaroslav Marhula, který řídil již letní přípravu. Oddíl uspořádal turnaj v Malé 
kopané. Pro sezónu připraveni tito hráči: Drtina, Kotaška, Bartoň, Hruška Jan, Kudělka, Sabiniok, Čížek, Sejtko František, Hanák, Ubl, 
Kolář St., Sejtko Antonín, Trnka, Sainer, Frantík, Koutenský, Michálek Josef. Mužstvo si v KP II vedlo impozantně a nepoznalo hořkost 
porážky a postoupilo do KP I.
Rok 1977-78  V nové soutěži bylo 8 účastníků. Družstvo začalo s přípravou již v červnu,aby bylo dobře připraveno hlavně fyzicky. 
Výbor uspořádal turnaj Malá kopaná. V září uskutečněno soustředění na Kvildě, kde bylo 29 účastníků. Trenér Jaroslav Marhula dovedl 
velmi dobře připravit hráče po fyzické stránce. Oddíl  se podílí na výstavbě vodárny ve sportovním areálu. Uspořádány 2 sportovní be-
sedy o hokeji s ing. Baťou a Gutem. Planá jako nováček obsadila v soutěži krásné 3. místo za Jindřichovým Hradcem a Českým Krum-
lovem. Hráči: Drtina, Kotaška, Hruška Jan, Rozkošný Miroslav, Karlík František, Běhounek Zdeněk, Hejda Zdeněk, Šulc Josef, Strnad 
Petr, Dvořáček Jiří, Kudělka Jaromír, Kozderka, Čížek František, Sejtko Antonín, Ubl Karel, Liška Petr, Kolář Stanislav, Trnka Zdeněk, 
Koutenský Jiří, Sejtko František. 
  

pokračování příště

František Bumba

Foto Jaroslava Pánková.
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Stalo se v Plané v červenci 2012 .....

17. 6. Dračí lodě na Knížecím rybníku. 
Zástupci Plané v závěru jízdy. Foto Václav Plachý.

24. 6. Lužnická šlapka. Účastníci cyklojízdy podél řeky 
Lužnice před městským úřadem v Plané nad Lužnicí. Foto 
František Doubek.

Farskou zahradu zdobí plastiky z Keramické školy v Bechyni.

7. 7. Slavnostní koncert studentů Středočeské mezinárodní 
pěvecké dílny v kostele sv. Václava. Foto František Doubek.

20. 7. Galerie Fara. PRO STORY – Petra Klváčková, Alesa 
Sladolesa. Foto František Doubek.

Dům s pečovatelskou službou v novém.

27. 6. Sluníčkový den. Sluneční družina - sluníčko s duho-
vou a červánkovou vílou. Foto Jaroslava Pánková.

22. 6. Společný kaňoning Lužnice. Foto Martin Gargula.
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S  T  A  V  E  B  N  I  N  Y 
 
 

Planá nad Lužnicí Vám nabízí 
 

Zdící prvky  Heluz, Porotherm, Pichler. 
 

Porobetonové tvárnice Porfix, Ytong, H+H. 
 

Betonové dlažby, šalovací tvárnice, skruže 
obrubníky a  zatravňovací tvárnice- Best, BaBC. 

 
Zateplovací materiály. 

 
Suché maltové směsi Cemix, Weber, Hasit. 

 
Lepící , stěrkové , hydroizolační 

a samonivelační hmoty Excelmix, Hasoft. 
 

Zednické nářadí,ochranné pomůcky, montážní pěny 
a silikonové tmely. 

 
Prodej palivových briket a peletek. 

 
Dovoz , skládání a manipulace paletového zboží 

 
i sypkých materiálů  vlastní autodopravou. 

 
Najdete nás na adrese Čsla 713 Planá nad Lužnicí. 

 
 

Tel: 608 43 44 66 ,  email: josef.svacina@email.cz 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
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 Jako každý rok se 
odehrály v období května 
až června zápasy teniso-
vých družstev dospělých 
mužstva „A“ a nově i 
v krajském přeboru druž-
stva „B“, které vzniklo 
spojením dalších plán-
ských tenistů SKT Planá 
a hráčů Sokola Sezimova 
Ústí. 
 V loňském roce po-

stoupilo první družstvo 
dospělých z KP IV do KP 

III a i letos bojovalo opět o nejvyšší příčky v tabulce. Tým se před začát-
kem sezony rozrostl o nové tváře, jmenovitě o Jindru Veselého ze Sokola 
Sezimova Ústí, a také o Soňu Dragounovou rozenou Doubkovou, která 
v mládežnických soutěžích patřila mezi špičku v republice. První 3 zápasy 
proti Táboru C, Kaplici B a Motoru ČB B naznačily, že „Áčko“ dospě-
lých SKT Planá je dobře namotivováno a připraveno podávat ty nejlepší 
výkony. Družstvo zvítězilo v těchto zápasech bez větších potíží a mohlo 
se připravovat na TK ZVVZ Milevsko B, které bylo v průběžném pořa-
dí o skóre na 1. místě, právě před tenisty z Plané nad Lužnicí. Bohužel 
tento souboj pro domácí Planou, také díky nepřítomnosti svou kvalitou 

důležitých hráčů Honzy Maxy, Vlaďky Kabešové a Anety Lutovské nedo-
padl vítězně a Milevsko si odváželo výhru 7 : 2. Mužstvo si poté zlepšilo 
náladu vítězstvím ve dvou následujících zápasech s TK MAS SÚ B a se 
Slovanem Jindřichův Hradec A. V posledním kole nás čekal Start ČB A, 
přijel v nejsilnější možné sestavě a v boji o 2. příčku zvítězil poměrem 6 : 
3. Pro sportovní klub tenisu patří umístění na 3. místě v krajském přebo-
ru III mezi jeden z nejlepších výsledků posledních let a v příštím roce se 
může opět pokusit zabojovat o nejvyšší umístění a případně postoupit do 
vytouženého KP II. Tímto bych chtěl poděkovat všem hráčům, kteří se této 
soutěže smíšených družstev zúčastnili, zejména P. Špačkovi, J. Veselému, 
P. Jirsovi, J. Kostrůnkovi, V. Kabešové, A. Lutovské, S. Dragounové, S. 
Petříkové, E. Jakubčíkové a A. Vavruškové.
 Kolotoč sedmi zápasů odehrál také již zmíněný tým dospělých „B“ 
a cíl družstva byl jednoznačný a to, udržet se v krajském přeboru IV. Pod 
vedením kapitána Radka Šitnera se to nakonec povedlo, když v předpo-
sledním kole zvítězilo na domácí půdě nad Trhovými Svinami „B“ pomě-
rem 6:3. Mužstvo tedy nakonec obsadilo předposlední 7. místo a v soutěži 
zůstává. Poděkování za účast patří R. Honomichlovi, M. Veselému, R. 
Šitnerovi, J. Kostrůnkovi, R. Vachovi, P. Koutenskému, I. Příhodové, S. 
Petříkové, B. a L. Horníkové a J. Malé.
 Okresní přebor si zahrálo také mužstvo „C“, které se po těsných pro-
hrách umístilo na posledním 6. místě.  Zahráli si V.Steiner, J.Šimánek, P. 
Hnojna, R. Samec, M. Duben, R. Vach, Z. Kočová, M. Mládková.

V sobotu 14. července se v tenisovém areálu SKT Planá nad Lužnicí 
uskutečnil celostátní turnaj starších žáků a žákyň. Na turnaj se přihlá-
silo 8 chlapců a 19 dívek. Mezi chlapci byl nejvýše nasazený Dominik 
Vontor (Sokol TK Kaplice). Čekalo se, že Dominik úspěšně  postoupí 
až do semifinále, ale jak už to bývá, hned v prvním zápase se zrodilo 
překvapení a Dominik vypadl s Milanem Bučkem (TK Pelhřimov). Do 
finále postoupili Jan Sedláček (Tenis Tábor) a Jaroslav Větrovský (také 
Tenis Tábor). Ten, kdo čekal vyrovnaný souboj dvou kamarádů, kteří 
hrají ve stejném klubu, se mýlil, neboť finálový zápas naprosto zaslou-
ženě ovládl Jan Sedláček a radoval se z vítězství hned dvakrát 6:0. 
Čtyřhru starších žáků vyhráli Dominik Vontor a Jan Sedláček, když ve 
finále porazili pár Milan Buček a Robin Brázda po setech 6:4 7:6. 

Turnaj starších žákyň měl velmi  pěknou úroveň. Nejvýše nasazenou 
byla Pavlína Karešová (Kelly Tennis Academy). Druhá nasazená hráč-
ka, která byla na druhé straně tenisového pavouka, byla Kristýna Von-
drášková (TJ TK MANE Hluboká n.V.). Ani jedna z těchto hráček se 
však nedostala do čtvrtfinále turnaje. Do semifinále postoupily hráč-
ky Denisa Steinerová (TK ZVVZ Milevsko), Veronika Časarová (TK 
Spartak Jihlava), Veronika Přibylová (Tsport Votice) a Tereza Holšáno-
vá (Tenis Tábor). Finále nabídlo velmi vyrovnanou podívanou, ve které 
se nakonec z celkového vítězství radovala Veronika Časarová, když 
zápas vyhrála 6:1 4:6 6:4. Čtyřhru starších žákyň vyhrály Veronika Ča-
sarová a Adéla Nováková, když ve finále porazily Pavlínu Karešovou a 
Kristýnu Vondráškovou po setech 6:1 7:6.

TENIS – DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH 2012

Horní řada zleva: Trenér Karel Macek /Máca/, kapitán mužstva Adam Kohoutek /
Kápo/, František Kutiš /Mistr nula/, Dominik Passler /Pasy/, Tomáš Kopřiva /Kopr/, 
Josef Kanaloš /Keny/.
Spodní řada zleva: Pavel Škrábek /Škrába/, Petr Semrád /Semi/, Daniel Sýkora /Sigi/, 
Filip Bláha /Filous/, Samuel Bárta /Sam/, Alec Sabol /Alík/, Karel Vaníček /Parfém/, 
Radek Macek /Ráďa/, Tomáš Lukeš / Tomajko/. Na snímku chybí Mikoláš Jílek /
Miky/, Lukáš Uhlíř /Luky/, Prokop Lukeš /Própa/, Petr Kutiš a Pavel Kutiš.

Malá zajímavost pro fanoušky a čtenáře Plánských ozvěn. 
Žáci Sokola Planá nad Lužnicí vyhráli okresní přebor s 
neuvěřitelným náskokem 28 bodů což nemá v žákovských 
soutěží obdoby. Poznámka. 2 x vyhráli žaci konzumačním 
výsledkem 3 : 0.

Žáci Sokola Plané nad Lužnicí se stali 
přeborníky okresu ve fotbale v sezoně 2011 - 12

Ing. Pavel Koutenský, ředitel turnaje

Ondra Špaček, kapitán družstev dospělých

Společné foto tenistů z SKT po posledním odehra-
ném mistrovském utkání. Foto archiv autora textu.

Celostátní tenisový turnaj staršího žactva

RK Tým Zápasy + 0 - Skóre Body (Prav)
1 Planá nad Lužnicí 24 21 1 2 83: 19 64 (28)

2 Řepeč/Opařany 24 10 6 8 48: 44 36 (0)

3 Tučapy 24 8 4 12 45: 55 28 (-8)

4 METEOR Tábor 24 8 3 13 40: 57 27 (-9)

5 Košice 24 5 2 17 25: 66 17 (-19)

TABULKA STŘELCŮ: 1. Karel Vaníček 21, 2. Lukáš Uhlíř 20, 3. Adam Kohoutek 
15, 4. Mikoláš Jílek 7, 5. František Kutiš 5, 6. Pavel Škrábek 3, 7. Petr Semrád 3, 
8. Tomáš Kopřiva 1, 9. Samuel Bárta 1 10. Josef Kanaloš 1 
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PLán AKCÍ  
na srpen 2012 v Plané nad Luž-

nicí
 
7. 8.
„Večer pod lampou i jinde“ pořádá MěK Planá 
nad Lužnicí od 18 hodin.
11. 8. 
Lesní běh v Plané nad Lužnicí – Na Černé  
Místo konání: Planá nad Lužnicí - trať: 6000 me-
trů a kratší, terén - pro všechny věkové kategorie 
- start: Planá n. Luž., penzion Na Černé od 13 do 
14 hod. - pořadatel: Spolek kondičních běžců Evy 
Pláničkové - kontakt: mob. 603 927 892.
12. 8. 
„Nad Lužnicí“ – V. ročník dechovkového 
festivalu, na kterém si hosté vyslechnou kapely 
z Čech, Moravy i Rakouska – od 14 hodin na 
plánském „Ostrově“.
14. 8.
Tradiční posezení plánských seniorů s místní-
mi rybáři u rybníka od 14 hodin, možnost od-
vozu od DPS ve 13 hod.
17. 8.
„UNFOCUSED / FOTOGRAFIE 2012“
Galerie Fara v Plané nad Lužnicí představuje 
tvorbu skupiny UNFOCUSED (Ladislav Ho-
vorka, Harry Farkas a Libor Kousal) od 18. 8. 
do 25. 9.  Vernisáž výstavy se koná v pátek 17. 8. 
2012 od 18 hodin.
31. 8.
HS OPEN 22. ročník běhu Planou nad Luž-
nicí

Výstavy v Plané nad Lužnicí v červenci a 
srpnu 2012
Obřadní síň radnice
Fotografie Petra Mareše – „STŘÍPKY ČESKÉ 
ARCHITEKTURY“
Knihovna - Bižuterie paní Arltové

Galerie Fara
 „PRO STORY“ – Petra Klváčková, Alesa 
Sladolesa   – výstava potrvá do 10. 8. 2012.

„UNFOCUSED / FOTOGRAFIE 2012“ Ga-
lerie Fara v Plané nad Lužnicí představuje tvorbu 
skupiny UNFOCUSED od 18. 8. do 25. 9. na vý-
stavě UNFOCUSED / FOTOGRAFIE 2012.

Planá nad Lužnicí, ČSLA 1

otevírací doba během prázdnin
ÚTERÝ AŽ NEDěLE    14 – 17 HODIN

Provozovatelem galerie je město  
Planá nad Lužnicí tel.: 720 425 147


