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KOMUNIKACE V ULICI NAD HEJTMANEM
Vedení města na základě žádostí zde
bydlících občanů dojednalo s Vodárenskou
společností Táborsko vybudování chybějící
kanalizace v této části Plané nad Lužnicí.
Příprava projektové dokumentace je na
samém začátku, kdy jsou osloveni všichni
potencionální zájemci o připojení na novou
kanalizaci. Je celkem logické, že součástí
projektových prací a následně vlastní realizace je řešení povrchu komunikace Nad
Hejtmanem. Dokončení projektových prací
se stavebním řízením předpokládá zhotovitel do konce letošního roku a vlastní
realizaci v roce 2022. Desítky let již kryjí
části komunikace z dlažebních kostek asfaltové záplaty, které v některých místech zabírají až 1/3 šíře komunikace.
Nešetrné zásahy v minulosti při budování inženýrských sítí do jednotlivých
rodinných domů kvalitě povrchu rozhodně nepřispěly. Když k tomu připočteme hlučný provoz, který je na podobném povrchu zcela běžný, zvýšené
nebezpečí zejména pro cyklisty a souběžný pohyb chodců, zcela logicky se
nabízí otázka nového modernějšího řešení, které by mohlo vyřešit uvedené
problémy, a které by alespoň částečně navodily i dobu našich předků. Pokud k současnému stavu ještě
připočteme napůl povalené
patníky bez původního dřevěného spojení, „kamsi zmizelé“
dlažební kostky z původní dále
pokračující silnice, je až s podivem, co vyvolalo rozebrání
cca 40 m2 dlažebních kostek
a jejich využití na jiném místě
našeho města. Těch několik
desítek m2 kostek neskončilo
u žádného rodinného domu ani
v žádném soukromém vjezdu
a bylo rozebráno ze slepého
konce komunikace, když o rozebrání pokračující silnice se
v minulosti postaralo mnoho
I taková je současná
jiných. To jenom na úvod.
podoba komunikace Nad Hejtmanem.
Foto: Jiří Šimánek

Jak jsem uvedl, součástí vybudování chybějící kanalizace by mohla
být i celková rekonstrukce povrchu ulice Nad Hejtmanem. Samozřejmě se jedná o tu část, která začíná od ulice Bydžovské a končí na hrázi rybníka Hejtman. Druhá část ulice Nad Hejtmanem směrem k centru
s minimálním pohybem automobilů je v dobrém stavu a není důvodu ji
řešit. Projektové práce na vybudování kanalizace začínají a projektové
práce na řešení povrchů budou následovat. V této chvíli není o finální
podobě povrchů rozhodnuto, což je uvedeno u představení studie, kteČERVEN 2021

rá byla zveřejněna na webových stránkách města. Z uvedených důvodů
jsou slova o naplaveninách bez vztahu k Plané nad Lužnicí, o neúctě
k práci našich předků, o údajném nahrazování staletých patníků novými
plastovými zcela zbytečná a slušně řečeno, hodně zavádějící. Pojďme
zanechat napadání a urážení a nechme rozhodnout občany Plané nad
Lužnicí v připravované anketě. Anketní lístky budou vloženy do příštího vydání Plánských ozvěn a v této chvíli bych chtěl opravdu poprosit
všechny plaňáky, vyjádřete svůj názor tím, že dáte hlas vybrané variantě. Zkuste spojit nostalgii, bezpečnost uživatelů uvedené komunikace
a zlepšení životních podmínek zde žijících občanů. Do svého stanoviska
proto vložte svoje srdce i svůj rozum.

REKONSTRUKCE PLÁNSKÉHO MOSTU ZAČÍNÁ

Brzy zůstane jen nostalgická vzpomínka na dnešní podobu plánského mostu.
Foto: Jiří Šimánek

Rada Jihočeského kraje rozhodla ve výběrovém řízení o zhotoviteli
nového plánského mostu. Pro investora, kterým je Jihočeský kraj, vybuduje za cenu 190 milionů korun nový most přes Lužnici a přes náhon
z vodní elektrárny společnost COLAS CZ, a.s. Praha. V první části dojde
k přeložení všech inženýrských síti, které jsou v současnosti umístěné
na stávajícím mostě a k vybudování provizorního mostu k zajištění základní dopraní obslužnosti. Následně dojde ke zbourání mostů a k vybudování mostů zcela nových. Podle předběžného harmonogramu by
mělo dojít k předání staveniště začátkem června 2021 a dva nové mosty
by měly být dokončeny a předány investorovi za 480 dní, což odpovídá
ukončení stavby do konce září 2022. Provizorní most bude postaven
na místě původního dřevěného mostu s vyústěním u bývalé pošty a na
levém břehu podél sociálního zařízení Sportovního centra za řekou. Po
dobu výstavby dojde v centru našeho města k významným dopravním
opatřením, což si vyžádá od všech účastníků silničního provozu a občanů Plané nad Lužnicí velkou míru trpělivosti a vzájemné ohleduplnosti.
Velkou pozornost bude třeba po celou dobu věnovat bezpečnosti všech,
kteří se budou okolo této stavby pohybovat. Vedení města doporučuje již
dnes se zamýšlet nad způsobem každodenní dopravy do zaměstnání, do
škol, na úřady nebo za sportem. Čeká nás všechny v tomto směru složité
období. Závisí na nás všech, jak ho zvládneme. O dalším průběhu rekonstrukce plánských mostů budeme pravidelně informovat na webu města
a v Plánských ozvěnách.
Jiří Šimánek
starosta města
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INFORMACE MĚÚ

ÚŘEDNÍ
HODINY

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 — 17.00
7.00 — 15.30
7.00 — 18.00
7.00 — 15.30
7.00 — 12.00

Polední pauza po - čt 12.00 - 13.00 Pokladna se
uzavírá vždy 30 minut před koncem pracovní doby.

STAROSTA MĚSTA

Ing. Jiří Šimánek
381 291 168, simanek@plananl.cz

MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

Karel Havlíček
381 291 166, mistostarosta@plananl.cz

TAJEMNÍK

Ing. Petr Doležal
383 134 068, dolezal@plananl.cz

SEKRETARIÁT

Šárka Dušáková Procházková
381 291 167, sekretariat@plananl.cz

PODATELNA, POKLADNA

Eva Čecháčková, Bbus
383 134 067, cechackova@plananl.cz

MATRIKA

Marie Holanová
381 291 832, holanova@plananl.cz

VNITŘNÍ VĚCI

Ing. Vladimíra Sedlová
381 291 320, sedlova@plananl.cz

EKONOMIKA

Květuše Kučerová
381 291 831, kucerova@plananl.cz

STAVEBNÍ TECHNIK

Ing. Milan Mařík
381 291 161, 731 677 205, marik@plananl.cz

KULTURA

František Doubek
720 425 147, kultura@plananl.cz

INFOCENTRUM FARA

Bc. David Blažek
730 161 028, infocentrum@plananl.cz
muzeum@plananl.cz, galeriefara@plananl.cz

KNIHOVNA

381 292 247, knihovna@plananl.cz

SPRÁVA OBJEKTŮ, SOKOLOVNY
A SPORTOVNÍHO CENTRA

Rudolf Lapin
383 133 291, 731 677 206, lapin@plananl.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY

Ladislav Havlíček - ředitel
381 292 383, 731 677 201

DPS

Mgr. Tereza Jindrová - 723 470 640
Bc. Iveta Staňková - 734 182 677
DPS 728 925 045, dps@plananl.cz

HASIČI - sdhplananl@seznam.cz
Ladislav Havlíček - velitel SDH, 731 677 201
Jaroslav Pánek - starosta SDH, 604 424 219
ČEVAK HLÁŠENÍ PORUCH
800 120 112

MĚSTSKÁ POLICIE

383 133 292, mp@plananl.cz
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ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
64. RM

Bere na vědomí - souhlas Policie ČR na umístění dopravního zrcadla v Ústrašické ulici a pověřila stavebního technika projednáním na ORP
Tábor a TSM následnou realizací.
Bere na vědomí - informace o přípravě vybudování odpočívky D3 Strkov a pověřila starostu
města jednáním s ŘSD a informováním rady
o dalším vývoji.
Souhlasí - s uzavřením smlouvy s SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní
stavby JIH, oblast Tábor na stavbu „Chodník
v areálu Plánského ostrova”. Na základě předložených tří nabídek je tato finančně nejvýhodnější, a to ve výši 304 079,50 Kč bez DPH.
Schválila - výzvu a zadávací dokumentaci VZ
„Instalace systému větrání s rekuperací ZŠ
Planá nad Lužnicí.

65. RM

Schválila – setkání vedení města s dobrovolnými dárci krve, které se uskuteční 16. 6. 2021
od 17 hod. v zasedací síni místnosti městského
úřadu. Současně schválila organizační a finanční zajištění akce.
Bere na vědomí – žádost o umístění zpomalovacího prahu a DZ s omezením rychlosti na
30 km/hod. v ulici Bejblíkova a pověřila radního
R. Šrůmu jednáním s policií ČR. Současně bude
provedena anketa k požadavku v ulici Bejblíkova.
Bere na vědomí – doporučení Policie ČR
a schválila umístění DZ na parkovišti vedle hotelu Lužnice. Úkolem pověřila radního R. Šrůmu.
Schválila – předložený návrh kritérií pro přijetí
do mateřské školy pro školní rok 2021/22.
Schvaluje – zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek a pořadí uchazečů k výběrovému řízení
na stavbu „Oprava a odbahnění vodní nádrže
na p. č. 428 k. ú. Planá nad Lužnicí“ s tímto
výsledkem: vítězem se stala firma PL BEKO
s.r.o., Olší 20, 391 61 Opařany, nabídková cena
1.543.325,67 Kč bez DPH.
Bere na vědomí – zájem o využívání „zimáku“ v
letním období a schválila zveřejnění záměru na
dlouhodobé pronájmy. Současně schválila cenu
na pronájem v letním provozu za 300 Kč/hod.
L. Havlíčka pověřila zpracováním provozního
řádu letního provozu.
Schválila – společný projekt základní školy,
školské rady a města „Letní příprava žáků 2021“,
který reaguje na situaci ve školství vlivem pandemie Coronaviru. Projekt je zaměřen na žáky
I. stupně a je finančně zajištěn městem v částce cca 30.000 Kč. Konečná finanční náročnost
projektu bude závislá na zájmu rodičů a žáků.
Souhlasí - se zněním výzvy a se ZD pro výběr
dodavatele projektových prací a IČ k projektu
„Technické služby Planá nad Lužnicí – stavební
úpravy provozní budovy“ a současně schvaluje
příkazní smlouvu pro pí. Michaelu Harazinovou, Okružní 430, 391 11 Planá nad Lužnicí jako
garanta zajištění celého průběhu výběrového
řízení. RM stanovuje komisi pro otevírání obá-

lek a hodnotící komisi ve složení: Ing. Jiří Šimánek,
Ing. Milan Mařík a Bc. Ladislav Havlíček, náhradníci: Martin Vocílka, Jana Mimráčková,
Andrei Štiak.
Bere na vědomí – informace k přípravě společného projektu VST a města a schválila uspořádání ankety k navrhovanému řešení ulice Nad
Hejtmanem od ulice Bydžovská na hráz rybníka
Hejtman.
Schválila – zpracování architektonické studie
na dokončení „plánského zimáku“ dle předložené nabídky projekční kanceláře Graphic PRO
s.r.o., Stránského 2255, Tábor.
Souhlasí – s uzavřením smlouvy (objednávky) s
fy. Vialit Soběslav spol. s. r. o., Na Švadlačkách
478/III, 392 01 Soběslav, na stavbu „Oprava komunikací v lokalitě – Svit, Lužnická, Na
Skalách“. Na základě předložených tří nabídek je tato finančně nejvýhodnější a to ve výši
478.740 Kč bez DPH.

MATRIKA
VÝZNAMNÉ JUBILEUM V ČERVNU 2021 OSLAVÍ
Jiří Ledvina, Marta Hrbková, Anna Janovská,
Václav Hubička, Marie Drtinová, Františka Vajbarová,
Jan Růžička, Růžena Čížková,
Marie Svobodová, Milada Žahourková
Hodně dalších roků při dobrém zdraví
přeje Město Planá nad Lužnicí.
NOVĚ NAROZENÍ OBČÁNCI
Jan Janovský, David Zenčenko
Novým občánkům přejeme
hodně zdraví a štěstí do života.

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE
Z Investičních akcí města, Životní prostředí str.
Základní škola, DPS			
str.
Představujeme plánské firmy		
str.
Městská knihovna, Klub Plánských Dam,
Galerie Fara
		str.
ZUŠ, Strkovský spolek,
Odpověď, Poděkování			
str.
Názor zastupitele, Procházka historií,
Zdravá Planá			 str.
Fotoohlédnutí

4
5
7
8
9
10

SBĚRNÝ DVŮR V HLINÁCH
OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - Středa
Sobota		

14.00 — 18.00
08.00 — 12.00

V OBDOBÍ DUBEN AŽ ŘÍJEN
730 059 081, 730 590 083

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE
www.plananl.knihovna.cz
www.zsplana.cz
www.zus-sezimovo-usti.cz
www.ms.plananl.cz
www.hasici-plananl.cz
www.kultura-plananl.rajce.idnes.cz
ČERVEN 2021

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
V měsíci dubnu Městská policie v Plané nad
Lužnicí řešila 28 přestupků v rámci BESIP, jednalo se o parkování v centru bez vyznačení
času začátku stání, parkování v zákazu vjezdu
a v místech kde to dopravní značka nedovoluje, rovněž tak parkování na trávníku. Uvedené
přestupky byly řešeny vesměs blokovou pokutou příkazem na místě. Dále městská policie
řešila 2 přestupky proti majetku, jednalo se
o opakující se krádeže plastových popelnic. Přestupky proti veřejnému
pořádku byla městská policie nucena řešit 3, jednalo se znečišťování
veřejného prostranství, ve všech případech k nápravě postačila domluva. Porušení obecně závazné vyhlášky, která zakazuje hlučnou činnost
v neděli a ve svátek od 12 hod bylo zaznamenáno 2x a pokaždé přikázáno okamžité ukončení činnosti. Rovněž v měsíci dubnu bylo
odchyceno celkem 5 psů, které se podařilo po uhrazení blokové
pokuty příkazem na místě předat vždy majitelům. Dále se v jednom případě volně pobíhajícího psa nepodařilo chytit ani pomocí odchytové tyče, ale i v tomto případě se pes dostal záhy zpět
k majiteli po zveřejnění na sociální síti.
Také bylo nalezeno několik svazků klíčů a klíče od vozidla Škoda, ke kterým se dosud nikdo nepřihlásil. Jako poslední bychom chtěli informovat
občany, že v měsíci červnu bude nadále věnována zvýšená pozornost na
pohyb cyklistů, kdy jízda po chodnících bude finančně postihována. Po
znovu otevření sportovních hřišť bude důsledně dohlíženo, aby návštěvníci dodržovali všechny pokynu k používání sportovišť a předešlo se tím
devastaci zařízení.
Miloslav Volek
strážník městské policie

FOTOHÁDANKA
Sova je noční pták, ale v Plané nad Lužnicí ji můžete vidět i ve dne.
Víte kde?

ZAHÁJEN
PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK
na představení divadla

NA JEZERCE-CHARLEYOVA TETA

19. 8. 2021 od 19.30 hod. v Sokolovně
vstupenky k zakoupení na Faře
cena vstupenky 300 Kč

POZVÁNKA PRO
ČESTNÉ DÁRCE KRVE

16. června 2021 od 16.00
obřadní síň městského úřadu
Město Planá nad Lužnicí zve všechny čestné dárce krve, kteří
dosáhli u žen 40 odběrů a u mužů 50 odběrů, na posezení se zástupci vedení města. V průběhu posezení budou čestným dárcům
předány poukázky k odběru zboží.
Svou účast prosím potvrďte na telefonním čísle 381 134 067 nebo
381 291 167. popř. na email sekretariat@plananl.cz do 11. 6. 2021.
V případě nepřítomnosti na uvedeném posezení budou poukázky
k vyzvednutí do 30. 6. 2021 na podatelně městského úřadu.
Na setkání s Vámi se těší Jiří Šimánek, starosta města

ŽELEZNÝ

VÍKEND

4.- 6. ČERVNA 2021
V režii PLÁNSKÝCH DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Nepotřebný železný šrot nechte před domem tak,
aby nebránil průchodu chodců. Děkujeme.
Foto: Jaroslava Trnková

Řešení: ěvokrtS an ukrap mékcemáz V
ČERVEN 2021

NEBEREME: MRAZÁKY, PRAČKY, LEDNIČKY, BOJLERY
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Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA
V letošním květnu dokončilo město celou
řadu investičních akcí, na které byly vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu města pro letošní rok. Finančně nejnáročnějších z nich bylo vybudování parkoviště za
Sokolovnou. Vytvoření parkoviště pro 73 osobních automobilů stálo městskou kasu částku
přesahující šest milionů korun.
Z této částky bychom mohli získat dotaci ve
výši jednoho milionu Kč. O tom, zda bude město s žádostí o dotaci úspěšné, bychom se měli
dozvědět v průběhu prvního pololetí. Parkoviště bude na podzim doplněno potřebnou zelení.
„Zelený“ projekt, jehož obsahem je výsadba
stromů a keřů a založení trávníků si vyžádá náklady ve výši 583 tis. Kč, když 350 tis. Kč z celkové částky je pokryto již schválenou dotací ze
Státního fondu životního prostředí. Dokončena

byla rovněž komunikace v lokalitě Na Skalách.
Oproti parkovišti byly náklady ve výši 2,8 milionu Kč cca poloviční, ale technologicky si tato
stavba vyžádala značné úsilí a úzkou spolupráci dodavatele, projektanta a stavebního dozoru
města.
Konečnou podobu získaly i prostory kolem plánské sauny. Vybudované komunikace
a založení nových trávníků rozhodně přispějí ke zlepšení celého sportovního areálu. Tato
akce si vyžádala finanční prostředky ve výši
1,4 milionu Kč. Za součást uvedeného areálu
lze považovat i chodník, který lemuje nové kluziště a je rovněž spojnicí lokality Na Skalách
a centra města.

vštěvníci ostrova si jistě všimli „stavebního“ ruchu na tomto místě. V duchu zveřejněné studie,
ze které „vypadly“ pouze neschválené aktivity
ze strany Povodí Vltavy, přistoupilo město ke
„zkrášlení“ tohoto místa.
Výsledkem by mělo být vytvoření plánského
ostrovního parku, který bude využitelný pro
akce města, ale který bude především příjemný
pro každodenní procházky a posezení.
Další významnější akce, které město chystá,
jsou zveřejněny na webových stránkách města.
Jiří Šimánek
starosta města

Objemem finančních prostředků ve výši 180
tis. Kč patří mezi letošní menší akce. Mnozí ná-

Nové cesty na plánském ostrově budou návštěvníky vybízet k procházkám.
Foto: Jiří Šimánek

Chodník podél nového kluziště těsně před dokončením.
Foto: Jiří Šimánek

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SBĚRNÝ DVŮR PLANÁ NAD LUŽNICÍ
Sběrný dvůr je místo, kam můžete odevzdat všechny odpady, které
vznikají při pobytu v Plané nad Lužnicí. Sběrný dvůr má svého správce
a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které
jste přinesli nebo přivezli.
Proto je velice důležité aby, jste dbali pokynů obsluhy sběrného dvora.
Pokud Vám obsluha řekne, že musejí být krabice rozložené, tak musejí
být rozložené. Pokud Vám obsluha dvora řekne že větve mají být zkrácené na 80 cm, tak musejí být zkrácené. Obsluha dvora je tam pro Vás,
je tam proto aby třídění odpadů v Plané nad Lužnicí bylo efektivní a plnohodnotné.
Proto Vás žádám, pokud na semaforu svítí červená je to z důvodu, aby
mohli být efektivně odbaveni občané, kteří přijeli před Vámi a obsluha se
jim mohla plnohodnotně věnovat.
Závěrem bych Vás rád požádal, abyste se při návštěvě sběrného dvora
chovali k obsluze slušně. Jak jsem již řekl, jsou tam pro nás a vždy nám
pomohou odpad správně roztřídit. Děkuji za pochopení.
Karel Havlíček
místostarosta města
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Semafor obsluhy na sběrném dvoře.
Foto: Karel Havlíček
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ROTACE KOMPLETNÍ

VÝZVA „NAOPAK“

V pondělí 10. 5. 2021 byla umožněna přímá účast ve škole také žákům druhého stupně. Od začátku letošního školního roku prožili ve svých třídních kolektivech jen několik týdnů
a naposledy se společně viděli před Vánocemi.

Že se v průběhu dlouhého období distanční výuky děti méně hýbaly, je jasný fakt. O tom, že se naši tělocvikáři po celou tuto dobu snažili připravit úkoly, při kterých by se žáci od monitorů zvedli a nějaký
sportovní výkon podali, jsme už v několika předchozích číslech PO
informovali. Jednalo se například o výzvy k pěším, běžeckým nebo cyklistickým aktivitám.

Není divu, že někteří přicházeli do školy s mírnými či většími obavami.
Někteří se báli, že se na ně nahrne velké množství práce, jiní měli strach z
testování, dalším se nechtělo po ránu z postele, některým za tu dlouhou
dobu ani moc nechyběli spolužáci.

Nyní ale naši pedagogové přišli s něčím pro děti opravdu lákavým.
Každá třída má možnost vymyslet jakoukoli pohybovou výzvu a video
s výzvou učitelům poslat.

Všechny obavy se ale během prvních dní ztratily. Vyučující se zaměřili
na procvičování probraného učiva a na vysvětlování toho, co při online
hodinách nebylo pochopeno. Testování, které zvládají s malou asistencí
děti z prvního stupně, proběhlo bez jakýchkoli potíží.
Bylo vidět, že se všichni rádi po tak dlouhé době vidí, takže i zarytí introverti si se spolužáky nadšeně vyměňovali zkušenosti
a zážitky. Nakonec se zdálo, že největším problémem bylo právě to ranní
vstávání a najetí na nový denní režim.
S přicházejícími pěknými dny a rozvolněním teď možná vyvstane potřeba více udržet pozornost a motivaci pro školní práci, ale věřím, že jak
dětem, tak rodičům ty poslední týdny školního roku uběhnou v poklidu
a bez stresu.
Pavla Marešová
třídní učitelka 8. ročníku

Ti se pak každý týden snaží tři vybrané aktivity splnit
a své výkony také natáčí. Na to,
jaké záludnosti si děti pro své
tělocvikáře připravily, a také na
to, jaký je průběžný stav duelu
žáci: učitelé, se můžete podívat
na webu školy.

www.zsplana.cz
Pavla Marešová
učitelka 2. stupně

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
V DPS SE VRACÍME K „NORMÁLNÍMU ŽIVOTU“
Po velmi dramatickém roce plném zvratů a náročných situací se
v domě s pečovatelskou službou opět vracíme k běžnému fungování,
přestože i nadále musíme dodržovat zvýšená bezpečnostní opatření,
situaci velmi napomáhá proočkovanost našich seniorů i pracovníků.
Poslední rok se neblaze podepsal na psychické kondici většiny z nás,
a proto je potřeba držet se textu písně Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka:
„Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí“.
V dubnu jsme si potěšení dopřáli při vyprávění Mgr. Milana Hejdy
o Vysokých Tatrách, při společné výrobě jarních dekorací a květináčů,
pobavili jsme se při trénování paměti.
Užili jsme si opékání buřtů, jehož veselou atmosféru nám pomohly
vytvořit naše milé knihovnice Vendula Vyhnalová a Dáša Havelková se
svým čarodějnickým programem. Poslední dubnový den jsme se již podruhé společně s našimi seniorkami ujaly zdobení plánské májky. V květnu se těšíme na Férovou snídani, pečení nebo oblíbené zahradničení.

Trénování paměti s tématikou jarní kvítí.
Foto: Tereza Jindrová

Tereza Jindrová
vedoucí DPS
Od 1. 9. 2019 byl zahájen provoz FYZIOTERAPIE-REHABILITACE
v domě s pečovatelskou službou Sezimovo Ústí II., K Hájence 1500
Péče je hrazena ze zdravotního pojištění.

Tel.: 728 336 720
ČERVEN 2021

Zdobení májky.
Foto: Tereza Jindrová
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INZERCE

Internet

Volání

Televize

Podpora 24/7

RYCHLÝ INTERNET A MODERNÍ TV
Rychlý a stabilní internet za výhodné ceny již od 250 Kč měsíčně. Pro přenos internetu používáme
moderní technologie a routery Mikrotik. Nově instalujeme i k zákazníkům gigabitové technologie.

NABÍDKU VŠECH TARIFŮ a DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB NAJDETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH

Volejte NONSTOP 777 774 221

www.sys-data.com

MALÍŘ - NATĚRAČ
JAN METELEC - 728 987 702
MAŠLICE - TŘEBELICE 6
Malování pokojů, nátěry dveří, radiátorů apod.
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PLACENÁ INZERCE
PŘEDSTAVUJEME PLÁNSKÉ FIRMY

VELKOOBCHOD S OSOBNÍMI A S OCHRANNÝMI PRACOVNÍMI POMŮCKAMI

Společnost Tercie handicap s.r.o.

Velkoobchod s osobními a s ochrannými pracovními pomůckami se na
trhu pohybuje již více než 22 let. Vznikla spojením firem Vladimír Krejza
a Mareš-Kopeček s. r. o.

Jednatelé společnosti Radomír Kopeček a Vladimír Krejza (zleva).
			
Foto: Denisa Svobodová

Co Vás vedlo k tomu, založit zrovna „chráněnou dílnu“?
To, že potřebujeme uspokojit i zákazníky, preferující malosériovou výrobu, jsme věděli hned od počátku. Znamenalo to, že šicí dílna
si bude muset umět poradit s atypickým oděvem, např. pro silnější anebo naopak velmi štíhlé postavy. Nevěřili byste, kolik je řemeslníků, kteří
se takzvaně nevejdou do běžných tabulek…
Bylo tudíž jasné, že švadleny budou vyrábět především oděvy v malých sériích tak, abychom co nejlépe vyšli vstříc našim zákazníkům. Proto
jsme v dílně mohli zaměstnat i pracovníky se zdravotním handicapem,
kteří by jinak měli problém sehnat práci v provozech, kde se klade velký
nárok na produktivitu.
Zároveň jsme tak vyhověli i požadavkům našich stálých odběratelů,
kteří sami nemohou plnit státem určenou kvótu na zaměstnávání lidí
se změněnou pracovní schopností a odebíráním našich výrobků si mohou uplatnit tzv. náhradní plnění.
Jak Vás zasáhla doba „koronavirová“?
Samozřejmě i u nás došlo k částečnému omezení provozu. Obě maloobchodní prodejny jsme museli uzavřít. Fungoval pouze e-shop, kdy
si mohli lidé přijít objednané zboží osobně vyzvednout a neplatit tak
za dopravu. Během loňského jara jsme měli zavřeno úplně, na podzim
a letos si zatím do prodejen mohli přijít vybrat a zakoupit zboží pouze
velkoobchodní zákazníci.

S jakými značkami nejvíce spolupracujete?
Co se týká pracovních oděvů je naším největším dodavatelem společnost CERVA Group a.s.. Máme zastoupení pro český trh např. od
společností Portwest a Payperwear, které nabízejí zajímavé a kvalitní
zboží. Velmi oblíbené jsou funkční oděvy z Progressu, outdoorové oblečení firmy Hannah, obuv Merrell, Keen, které najdete na obou našich
prodejnách…
Dozvěděla jsem se, že podporujete Plánské hasiče. Co Vás k tomu vedlo?
Podporujete i jiný plánský spolek?
Plánští hasiči nás oslovili s žádostí o sponzorský dar. Snažíme se spolupracovat s místními firmami a tak jsme plánské hasiče rádi podpořili.
Sponzorujeme ještě například TJ VS Tábor, oddíl kanoistiky. Pokud je to
v našich možnostech, snažíme se vyjít vstříc alespoň nižší cenou, když
se jedná o spolky, které podporují volný čas dětí a mládeže, jako například Divadélko pro radost.
Kde můžeme navštívit Vaše prodejny?
Prodejnu v Plané nad Lužnicí už asi znáte. Další maloobchodní prodejnu najdete v Milevsku. Přestože je prostorově menší, nabízí stejně
pestrý sortiment. Na obou prodejnách Vás uvítají ochotné prodavačky,
které Vám s výběrem zboží rády pomohou.
Prozradíte nám nějakou novinku? (třeba o výdejních automatech)
Postavili jsme novou skladovou halu s polohovaným skladováním do
výšky 9-ti metrů, která nám již druhým rokem umožňuje mít k dispozici
více druhů zboží k okamžitému vyskladnění. Usnadňuje práci především
naším skladníkům, kteří přesně vědí, kde mají konkrétní zboží uložené.
Přesunem zásob do haly se uvolnil původní skladový prostor v zadní
části zděné budovy, který jsme během jarního uzavření maloobchodu
využili pro celkovou rekonstrukci objektu: rozšířili jsme prodejnu, zvětšili
šicí dílnu a také děvčata z grafického oddělení se konečně dočkala adekvátních výrobních prostor.
Další novinkou jsou výdejní automaty, které představují pro konečného zákazníka finanční úsporu při výdeji OOPP. V krátkosti jde o zpřehlednění „fasování“ pracovních pomůcek přímo v provozech. Lze tak přesně
dohledat, kolik si zaměstnanec z automatu odebral rukavic, respirátorů,
brýlí a podobně. Naši vyškolení obchodní zástupci jsou schopni podat
zákazníkovi ohledně použití automatů v praxi veškeré informace…
Co byste vzkázali svým zákazníkům?
Rádi bychom poděkovali všem, kteří využívají našich služeb, ať již
jako firemní velkoodběratelé i jednotliví zákazníci. Doufáme, že se k nám
budete vždy rádi vracet…
Eva Krejzová

Jaké služby, kromě prodeje pracovních pomůcek ještě nabízíte?
Velkoobchod se zabývá hlavně prodejem a distribucí osobních
ochranných pracovních pomůcek. Na maloobchodních prodejnách
však nabízíme také volnočasové oděvy a obuv a to nejen pro dospělé,
ale i pro děti. Pokud si zákazník přeje opatřit oděvy firemním logem,
v naší grafické dílně logo zpracujeme a poté buď vytiskneme nebo vyšijeme. Vyrábíme také reklamní bannery, roll up systémy a jiné velkoformátové tisky, poradíme si i s polepy aut, výloh a pod.
Rozšířená prodejna v Plané nad Lužnicí.
ČERVEN 2021

Foto: Denisa Svobodová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
FÉROVÁ SNÍDANĚ POPÁTÉ
Stejně jako v předchozích letech se sešli
v Plané nad Lužnicí příznivci fair trade a lokálních pěstitelů. Druhá květnová sobota je totiž
Světovým dnem pro fair trade a touto akcí vyjadřujeme podporu spravedlivému obchodu.

např. kávy, kakaa nebo banánů v tzv. zemích
třetího světa. Posnídali jsme vynikající dobroty
z místních zdrojů, ať už to byla zeleninová pomazánka nebo ta z domácích vajec a lučiny z blízké farmy, odkud bylo i mléko do fair trade kávy
a kakaa. Nechyběly samozřejmě sladké dobroty
a čaje a šťávy z nasušených bylinek. Nezůstali
jsme dlužni ani letošnímu mottu férové snídaně
– Posnídejte na výletě.
Foto: Václava Vyhnalová

V předchozích letech jsme snídali na farské
zahradě, v součinnosti s bleším trhem, mateřským centrem nebo s loutkovým divadélkem, loni kvůli koronaviru na zahradě jedné
z knihovnic. Vzhledem ke stávající situaci jsme
tentokrát zacílili akci na uzavřenější skupinu
a pozvali seniory se sousedního domu s pečovatelskou službou. Městská knihovna seo organizaci podělila s vedením DPS a Klubem Plánských
Dam a všichni zúčastnění si připomněli, co je to
spravedlivý obchod a jak obchodními řetězci nesmyslně stlačované ceny produktů vyčerpávají
pěstitele zdejších regionálních farem i pěstitele

V prostoru pod balkóny plánského „pečováku“ je totiž nainstalována venkovní kolekce
putovní výstavy Má vlast – Cestami proměn a
tak jsme se během ochutnávání virtuálně prošli
místy, která z původně zanedbaných rozkvetla
do opravených a zrekultivovaných. K celkové
pohodě sobotního dopoledne přispělo i krásné
slunečné počasí. Více se dozvíte na www.ferovasnidane.cz, www.cestamipromen.cz. Fotodokumentace z akce je na FB knihovny.

KLUB PLÁNSKÝCH DAM

GALERIE FARA

STRKOVSKÝ SPOLEK

POZVÁNKA
NA VEČER POD LAMPOU

POZVÁNKA
NA VÝSTAVU PATCHWORKU

HURÁÁÁÁ,
KONEČNĚ MŮŽEME TRÉNOVAT

Spolupráce plánských dam s městskou knihovnou se již několikrát osvědčila, proto bychom
v ní rády pokračovaly. A jelikož platí, že když se
chce, všechno jde, ukázalo se, že pro nápady
a inspiraci není nutné chodit daleko.

Od 4. června do 31. srpna proběhne v našem
muzeu na Faře výstava s názvem Patchwork.
Vystavovat svá díla budou patchworkářky
z Táborska. O této výstavě jsem již psal v lednovém čísle Plánských ozvěn. Bohužel díky
covidové situaci se nekonala, tak jako mnoho
jiných kulturních akcí.

Při květnové férové snídani jsme strávily příjemné dopoledne s obyvateli zdejšího pečovatelského domu a seznámily se mimo jiné s paní
Havlicovou. Jen tak mezi řečí jsme se dozvěděly, že procestovala značnou část světa, napsala
reportáže z cest a je ochotná se o své zážitky
podělit. Chytily jsme příležitost za pačesy a domluvily se s knihovnicemi, že pozveme zájemce na poutavé vyprávění o cestování po všech
koutech světa do knihovny. Jste tedy zváni na
další Večer pod lampou ve čtvrtek 10. června,
začínáme rozsvícením starodávné lampy přesně v 17 hodin.
Alena Doubková
Klub Plánských Dam

POZVÁNKA NA SVATOJÁNSKÝ
VEČER POD LAMPOU
Městská knihovna Planá nad Lužnicí zve
na tradiční Svatojánský večer pod lampou
ve čtvrtek 24. 6. 2021.
Začátek v 18.00 na farské zahradě.
Program bude upřesněn dle
aktuálních vládních nařízení.
Václava Vyhnalová - knihovnice
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Václava Vyhnalová
knihovnice

Foto: Václava Vyhnalová

Foto: Jana Vorlová

Pevně věřím, že tentokrát tomu bude jinak
a po dlouhé době se opět společně setkáme.
Abychom dodrželi nařízená hygienická pravidla, tak vernisáž proběhne na farské zahradě,
která je dostatečně velká. Na vernisáži zahrají Veselé heligonky - J. Basíková a B. Šmejkal.
Tato dvojice nám na Faře zahrála již dvakrát
a pokaždé sklidila velký úspěch. Myslím si, že
po tak dlouhé době bez žádných kulturních
akcí si všichni s chutí zazpíváme a pokocháme
se krásnou prací šikovných lidí. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
David Blažek
Infocentrum Fara

Fotbalová mini-přípravka jede v Plané na
plné obrátky. Po nedobrovolné přestávce nás
velmi potěšil a mile překvapil velký zájem fotbalových nováčků. Kluci a holky se scházejí
každé pondělí a středu na plánském hřišti a s
úsměvem na tváři se učí nejen fotbalovým dovednostem.
Snažíme se děti rozhýbat, zaměřujeme se
na všestrannou sportovní přípravu, obratnost,
rychlost, orientaci v prostoru a základní práci
s míčem. Do tréninků zapojujeme hry, cvičení
a různé soutěže. Vždy dbáme na kamarádskou
atmosféru a naším hlavním cílem je aby tréninky
děti bavily a chodily na ně rády.
Jana Vorlová
TJ-Sokol Planá nad Lužnicí
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ZUŠ SEZIMOVO ÚSTÍ
Přijímací pohovory do všech oborů,
včetně zájemců o studium v Plané nad
Lužnicí, proběhnou v úterý 8. června
a ve čtvrtek 10. června 2021 od 16 do
18 hodin v budově školy, Nerudova 648.
K přijímacím pohovorům je nutné elektronicky vyplnit přihlášku, kterou najdete na webových stránkách naší školy www.zussu.cz.

PODĚKOVÁNÍ PLÁNSKÝM SKAUTŮM
Naši milí skauti se velmi aktivně snaží hledat způsoby, jak pomáhat
a šířit kolem sebe radost. V dubnu nám pod vedením Moniky Hronové
nabídli pomoc s jarním úklidem společných prostor v našich domech
s pečovatelskou službou.
Neodradila je ani nutnost podrobit se antigennímu testování a dvě sobotní dopoledne strávili mytím oken a úklidem chodeb. Moc děkujeme!
			
Tereza Jindrová
vedoucí DPS

INZERCE

Zájemci o studium v Plané nad Lužnicí uvedou v přihlášce do kolonky
budova/pobočka - ZŠ Planá nad Lužnicí. Ve školním roce 2021/2022
nabízíme studium v těchto uměleckých oborech:
HUDEBNÍ OBOR
Která studijní zaměření si u nás můžete vybrat? Hra na klavír, housle, violoncello, kytaru, akordeon, klávesové nástroje, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, trubku, lesní roh, pozoun, bicí nástroje, sborový
zpěv, sólový zpěv klasický i populární, elektronické zpracování hudby
a zvuková tvorba.
TANEČNÍ OBOR
Co u nás najdete? Základní rytmickou a pohybovou průpravu, scénický tanec s tvorbou vlastních pódiových vystoupení všech tanečních
stylů.
VÝTVARNÝ OBOR
Své schopnosti můžete rozvíjet zejména v těchto výtvarných oborech:
Malba, kresba, grafika, keramika, prostorová tvorba a mnoho dalších
výtvarných technik.
LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR
V tomto oboru nabízíme uchazečům rozvoj v oblasti dramatického a slovesného umění. Završením je tvorba divadelního představení, či sólový a skupinový přednes, prezentování na veřejnosti a přehlídkách, případně i příprava na studium specializovaných středních
a vysokých škol.
Ivana Zelenková
zástupce ředitele ZUŠ Sezimovo Ústí II.

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU Z KVĚTNOVÉHO VYDÁNÍ
V minulém díle se objevil článek s prosbou o radu. Pan Pánek zaslal
do redakce fotografii, na kterou hledal odpověď. Do redakce přišla
odpověď od paní Barbory Hořejší.
Co to je? Nejedná se o vajíčka obojživelníka, ale o ptačí trus obsahující
nestrávená semena jmelí bílého. Bílé bobule jmelí všichni dobře známe,
jsou oblíbenou potravou ptáků. Zatímco na bílém oplodí si ptáci pochutnají, nestrávená semena projdou trávicím traktem. Mohou se nachytit na
kůře stromu a vyklíčit nebo častěji skončí pod stromem, jako v tomto případě.				
Barbora Hořejší
ČERVEN 2021
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NÁZOR ZASTUPITELE
CO SE DĚJE S KANALIZACÍ
NAD HEJTMANEM?
V týdnu od 23. dubna byli obyvatelé spodní
části ulice Nad Hejtmanem informováni firmou
EKOEKO s.r.o., kterou pověřila Vodárenská
společnost Táborsko (VST), aby nabídla připojení na kanalizaci za odhadovanou cenu od
cca 145 000 Kč. Musel jsem si protřít oči, ale
i moji sousedé byli překvapeni, potvrdili mi, že
za tuto cenu o připojení nemají rovněž zájem.
Ve Strategickém plánu města se dozvíme, že
technický stav kanalizace vyžaduje postupnou
rekonstrukci kanalizační sítě a také je zde uveden přehled sedmi míst s chybějící kanalizací.
Tu nemají v celé lokalitě Na Svitu, ve spodní
části ulice Nad Hejtmanem nebo Ve Stržném,
také Lhota Samoty, nebo tři nemovitosti v ČSLA
a pět na Strkovské ulici. Je zřejmé, že míst
k řešení kanalizace je celá řada. V květnu 2020

jsem našemu městu navrhl využít dotační projekt Ministerstva životního prostředí na budování domovních čističek odpadních vod, kde
výše dotace dosahovala 80 % nákladů. Dle
podmínek dotačního titulu mohla být žadatelem pouze obec.
Za ulici Nad Hejtmanem jsem obešel všechny
potenciální zájemce a informace o zájmu vlastníků jsem předal vedení města. Náklady pro
jednotlivé majitele nemovitostí mohly být cca
25 000 Kč.
Tento způsob řešení však nebyl přijat s tím,
že v této části města se provede průzkum zájmu o připojení na tlakovou kanalizaci a že takové řešení preferuje VST.

tos vzniknout. Před firmou EKOEKO však nikdo
z Města neprovedl onen avizovaný průzkum zájmu jednotlivých majitelů nemovitostí.
Přitom rozhodnutí o variantě řešení již padlo
a byla vybrána ta nejdelší varianta, která vede
až za hráz rybníka Hejtman. Zde již mají tento
problém, podle mého zjištění, vyřešený čističkou odpadních vod, takže proč by se draze napojovali na tlakovou kanalizaci?
Co dodat? Pozdní průzkum zájmu je v naší
lokalitě ztrátou času, během něhož mohla být
řešena nějaká jiná část kanalizační sítě, nehledě na to, že se nevyužily finančně výhodnější
varianty řešení pro občany našeho města.
Jiří Rangl
zastupitel Zdravá Planá

V současnosti již existuje reálná studie tlakové kanalizace a dochází k fyzickému zaměřování do projektové dokumentace, která má le-

PROCHÁZKA HISTORIÍ PLANÉ NAD LUŽNICÍ / 11
CÍSAŘSKÁ (STÁTNÍ) SILNICE
VEDOUCÍ PŘES PLANOU NAD LUŽNICÍ
Zatímco v 21. století jsou dálkové silnice v ČR postrachem řidičů
a noční můrou ministrů dopravy, ve 30. letech 19. století za „starého
Rakouska“ byla jejich důmyslná síť chloubou Čech a Moravy. Velkou zásluhu o to měl rodák z Bezna na Mladoboleslavsku Paul Strobach.
Chudý mladík se z prostého zedníka vypracoval
na vrchního ředitele silnic
v Čechách a roku 1834 si
vyslechl slova obdivu od
ruského ženijního důstojníka Krafta, kterého car
Mikuláš vyslal do Čech
za inspirací. Strobachovi
předkové ovšem ještě zažili
úzké, rozježděné a rozblácené stezky, kde zapadlý
vůz muselo z výmolu vytáhnout 12–20 koní.

Foto: Gabriela Ranglová

Všudypřítomná vlhkost
rozkládala haťový podklad,
povodně strhávalyvětšinou
dřevěné mosty a formani

hledající co nejsjízdnější trasu vyjížděli další a další koleje vedle hlavních
cest, obsypaných lupiči. Udržování cest a mostů patřilo až do 18. století k povinnostem vrchnosti, na jejímž panství se silnice nacházela. Výlohy spojené s opravami cest měly být hrazeny mýtnými poplatky, což se
ale zhusta nedělo. O zlepšení se zasazoval císař Karel VI., Marie Terezie
i její synové, ale skutečnost za velkorysými plány dlouho pokulhávala.
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Až počátkem 19. století získaly hlavní komerciální silnice šířku 9,48 m
(od r. 1842 13,27 m), odstraňovaly se zbytečné křivky a přílišné stoupání. Standardem se staly kamenné vozovky, postranní příkopy, patníky,
oboustranné aleje a kamenné mosty, na které byl Strobach mistr.
Dálková komunikace z Prahy do Lince, vedoucí přes Planou, je uvedena
mezi čtyřmi povinnými silnicemi již r. 1527 a 1737, najdeme ji též na 1. vojenském mapování. Linecká či Budějovická silnice mezi Planou a Soběslaví
získala svou finální podobu v letech 1818–1823.
Nejdelší zachovaný úsek této komunikace dnes tvoří ulici Nad Hejtmanem, kde je doplněn stromořadím včetně řady památných dubů. Přes
krádeže dlažebních kostek můžeme i dnes obdivovat fortel a praktičnost
našich předků. Doufejme, že i novější obyvatelé Plané získají úctu k této
harmonicky působící lokalitě.
Zdeněk Žalud
historik

POZVÁNKA
BORECKÝ BĚH, LESNÍ BĚH NEJEN PRO BORCE!
Srdečně Zveme všechny příznivce běhu do zámeckého parku na Strkově na 6. ročník veřejného běžeckého závodu. V neděli 27. 6. 2021 pořádáme již tradiční běžecký závod.
Registrace závodníků začíná ve 13 hodin. Ve 14 hodin odstartujeme
dětský běžecký závod kolem zámeckého parku na 700 metrů. Hlavní závod odstartuje v 15 hodin. Jedná se o lesní běh, který je rozdělen na delší
9,46 km trasu kolem Borku a kratší trať na 6,13 km. Start a cíl závodu je
v zámeckém parku na Strkově.
Občerstvení závodníků na trati i v cíli je zajištěno. Podrobnou propozici
závodu najdete na stránkách www.zdrava-plana.cz.
Pořadatel spolek Zdravá Planá
ČERVEN 2021

FOTOOHLÉDNUTÍ

Z NOVODOBÉ HISTORIE VODNICKÝCH DNŮ V PLANÉ NAD LUŽNICÍ

Vodnický den v roce 2008

Vodnický den v roce 2009

Vodnický den v roce 2010

Vodnický den v roce 2012

Vodnický den v roce 2014

Vodnický den v roce 2016

Vodnický den v roce 2018

Vodnický den v roce 2020
Fotografie z archivu města

ČERVEN 2021
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PLÁN AKCÍ
ČERVEN
SOBOTA 29.5.
HUDEBNÍ VEČER NA TRÁVNÍKU
S RODINNOU KAPELOU SÝKORKY
v Zámeckém parku v okolí altánu od 19:00 hod.
SOBOTA 5.6.
SOUTĚŽ MYSLIVECKÝCH TRUBAČŮ
v Zámeckém parku Strkov od 8:45 hod.
ČTVRTEK 10.6.
VEČER POD LAMPOU
v Plánské knihovně od 17:00 hod.
SOBOTA 12.6.
VODNICKÝ DEN V PLANÉ NAD LUŽNICÍ
ve sportovním centru za řekou od 14:00 hod.
ČTVRTEK 24.6.
SVATOJÁNSKÝ VEČER POD LAMPOU
na farské zahradě od 18:00 hod.
NEDĚLE 27.6.
BORECKÝ BĚH, LESNÍ BĚH
NEJEN PRO BORCE
v Zámeckém parku od 13:00 hod.

VÝSTAVY
Výstavní síň na městském úřadě:
ŽEŇ ŽEN A DVOU CHLAPŮ
vernisáž 31.5. od 17:00 hod.
výstava potrvá do 25.6.
*Muzeum Fara – Malé Plánské Muzeum:
PATCHWORK
vernisáž 4.6. od 18:00 hod.
výstava potrvá do 31.8.

Klub trubačů ČMMJ, Klub trubačov SR a
Českomoravská myslivecká jednota
s Městem Planá nad Lužnicí zvou příznivce
lovecké hudby a myslivosti na

VI. ročník Česko – Slovenské
soutěže mysliveckých trubačů

5. ČERVNA 2021
v Plané nad Lužnicí
v Zámeckém parku Strkov
PROGRAM
08:45 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
17:00 – 18:00
18:00

Zahájení soutěže
Soutěž
Přestávka na oběd
Pokračování soutěže
Slavnostní vyhlášení s koncertem
Ukončení soutěže

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC
VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
KŘEHKOST OKAMŽIKU

Plánské ozvěny vycházejí jedenkrát měsíčně nákladem 1 800 kusů. Aktuální číslo vyšlo 31. 5. 2021. Vydává je město
Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, IČO 00252654, DIČ CZ00252654 jako periodický tisk územního samosprávného celku,
který je registrován ministerstvem kultury České republiky E 14996.
Další číslo Plánských ozvěn vyjde koncem června 2021 a uzávěrka je 10. června 2021. Lze za úplatu inzerovat. Za obsah
příspěvků odpovídají jednotliví autoři. Odpovědná redaktorka: Anita Havlíčková, redakční rada: Ing. Jiří Šimánek,
Mgr. Pavel Grenar a Mgr. Josef Pluhař, MBA, typografie: Martin Kolba tisk: Tiskárna v Ráji s.r.o.. INZERCI zasílejte na
e-mailovou adresu planskeozveny@plananl.cz PŘÍSPĚVKY zasílejte na e-mailovou adresu planskeozveny@plananl.cz.
Žádáme autory příspěvků do Plánských ozvěn o důsledné dodržování termínů uzávěrek, rozsahu příspěvků a kvality
snímků. Další informace: http://www.plananl.cz. Na akcích města je pořizována fotodokumentace v souvislosti prezentace
na webu Města Planá nad Lužnicí, v Plánských ozvěnách a na Facebooku Města Planá nad Lužnicí.
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