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JAK PŘEDCHÁZET VZNIKU ODPADŮ
Milí spoluobčané, doba, kdy stačilo
pouze třídit odpad už je dávno pryč.
V této době je důležité předcházet vzniku odpadu. Vzniklý odpad se nedá třídit
do nekonečna a i recyklovaný odpad
má svou životnost. Je tedy pouze na
nás, jak se k problému postavíme a jak
zk němu budeme přistupovat. V současné době se můžete setkávat s anglickým
názvem zero waste.
Anglický název zero waste sdružuje
přístup k životu, životnímu prostředí
a Zemi. U nás občanů jde především
o rozhodnutí vydat se jiným směrem
a přijmout veškerou zodpovědnost
za své nákupy a nakládání s odpady. Jde o snahu předcházet vzniku odpadu ve všech různých oblastech a přiblížit se tak nulové produkci odpadu. U firem pak zero waste
znamená převzetí zodpovědnosti za své výrobky v celém jejich životním
cyklu (volba výrobního materiálu, jeho získávání a pozdější využitelnost
a rozložitelnost).
Je potřeba změnit naše chování, celkový životní styl a významně tak
omezit zásadní úniky škodlivin do půdy, vody nebo vzduchu, které ohrožují
zdraví planety, lidí, zvířat a rostlin.

ZERO WASTE SE ŘÍDÍ 5 ZÁSADAMI

➊ ZAMÍTNI - Co nespotřebujeme, to nevyprodukuje odpad.
➋ ZREDUKUJ - Zredukování znamená zjednodušení našeho životního stylu a upřednostňování kvality před kvantitou.
➌ ZNOVU POUŽIJ - Upřednostňujeme nákup opakovatelně využitelných
věcí před věcmi na jedno použití (látkové kapesníky, textilní tašky a sáčky,
kuchyňské látkové utěrky, látkové ubrousky a dobíjecí baterie).
➍ ZRECYKLUJ - Při nákupu nových výrobků, bychom měli brát ohled nejen
na fakt, zda jsou opakovatelně použitelné, ale i na fakt, zda jsou vyrobené
z recyklovatelných materiálů.
➎ ZKOMPOSTUJ - Kompostování je jednoduchý a ověřený postup na
správné využití organických odpadů. Jedná se přirozené postupy, které již
dávno využívali naši předci při práci s půdou. Mějte ale na paměti, že kompostování je jednoduchý přírodní proces a není třeba z toho dělat vědu
a pořizovat si „speciální“ vybavení nebo kompostéry „na míru“. Kompostovat rostlinné zbytky a posečenou trávu ze zahrady lze i jenom tak na
„hromadě“.
Proto Vás závěrem všechny žádám, buďme k sobě a přírodě ohleduplní
a zamysleme se, jak i my můžeme předejít vzniku odpadů. Nejlepší odpad
je přeci ten, který nevzniká. Dovolte abych Vám závěrem popřál krásné léto
a dětem snad slunné prázdniny.
Karel Havlíček
místostarosta města
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Takto by to určitě vypadat nemělo!
Foto: TSM

,,Kontejner tu není, ale on to někdo uklidí.“ Toto si asi někdo říkal, když
vyhazoval odpad z káry. Takhle bychom se opravdu chovat neměli.
Foto: TSM
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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

Bc. Ladislav Havlíček-jednatel
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 JPO, 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
66. RM

Schválila – poskytnutí peněžitých darů všem
občanům Plané nad Lužnicí, kteří si o dar požádají v souvislosti se zakoupením sezónního
vstupného do Sportovního centra za řekou.
Výše daru je 2000 Kč na dospělého občana
a 1300 Kč na dítě.
Schválila – přijetí dotace z Jihočeského kraje
na Svatováclavské slavnosti ve výši 40 000 Kč
a na VI. Česko – Slovenskou soutěž mysliveckých trubačů ve výši 50 000 Kč a pověřuje starostu podpisem dotačních smluv.
Bere na vědomí – aktuální informace z prezentace „Vybudování odpočívky D3 Strkov” včetně přednesených požadavků ze strany města
a pověřila starostu města dalším jednáním s investorem a informováním rady o dalším vývoji.
Souhlasí – s předloženou smlouvou od
společnosti Zásilkovna s.r.o., Lihovarská
1060/12, Praha na umístění Z-BOXU na pozemku města p. č. 37/2 o výměře 0,7m² k. ú.
Planá nad Lužnicí. Pronájem pozemku je na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců od
1. 6. 2021 a je bezúplatný.
Schválila – realizaci terénních úprav za dětským hřištěm Za Rybníkem. Úkolem pověřila
stavebního technika.
Bere na vědomí – výsledky ankety na umístění zpomalovacího prahu v ulici Bejblíkova, pro
umístění 83 %, proti 17 %. Na základě ankety
schválila umístění zpomalovacího prahu v uvedené ulici a pověřila radního R. Šrůmu administrací s Policií ČR.
Bere na vědomí – žádost a schválila odpuštění úplaty za školní družinu v základní škole Planá nad Lužnicí v měsících leden – červen 2021.
Bere na vědomí – aktuální informace k rekonstrukci plánského mostu s termínem zahájení
prací přelom června a července 2021 s lhůtou
výstavby 480 dní od předání staveniště.
Bere na vědomí – předložený návrh a schválila provozní řád Sportoviště Planá nad Lužnicí
víceúčelové hřiště (kluziště) v sezoně od 1. 4. –
31. 10. běžného roku.
Bere na vědomí – reakci zástupců města
obcí s názvem Planá a schválila přeložení setkání měst a obcí s názvem Planá na rok 2022.
Bere na vědomí – žádost a schválila zakoupení putovního poháru k florbalovému turnaji –
Memoriálu Jana Žáčka v částce do 3500 Kč.

67. RM

Bere na vědomí – rozhodnutí SFŽP a schválila přijetí dotace ve výši 590 918,62 Kč na projekt „Planá nad Lužnicí – nakládání s dešťovou
vodou“ a pověřila stavebního technika zahájením projekčních prací.
Schválila – vybudování přechodu dle předložených návrhů v ulici Strkovská u lihovaru
a u zámeckého parku a umístění měřiče rychlosti v ulici Strkovská. Projednáním zpracovaných návrhů s Policií ČR pověřuje R. Šrůmu.
Bere na vědomí – přidělení dotace z Dotačního programu Jihočeského kraje pro zásahovou
jednotku SDH ve výši 60 000 Kč a schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Schvaluje – cenovou nabídku na provedení
rekonstrukce rozvodů ÚT v budově ZŠ za nabídkovou cenu 298 072,18 Kč bez DPH. Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o., Hlinická 1508/9,
390 02 Tábor.

Bere na vědomí – poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 1 358
806 Kč na vybudování víceúčelového hřiště
u základní školy a pověřuje stavebního technika
přípravou výběrového řízení.
Bere na vědomí – poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v výši 10 515 289
Kč na rozšíření městského úřadu Planá nad Lužnicí
a pověřuje stavebního technika přípravou výběrového řízení.
Schválila – darovací smlouvu od dárce Mikroregion Táborsko, Kosova 2894, Tábor na 37 ks
kompostérů v celkové hodnotě 155 351,90 Kč
ve prospěch města Planá nad Lužnicí. Současně
pověřila místostarostu zajištěním administrace
darování kompostérů občanům, u nichž jsou
kompostéry umístěny.

MATRIKA
VÝZNAMNÉ JUBILEUM V ČERVNU 2021 OSLAVÍ
Julie Čerová, Věra Synková, Libuše Modlíková
Jaroslav Blažek, František Staněk,
František Houška, Ludmila Balášová
Hodně dalších roků při dobrém zdraví
přeje Město Planá nad Lužnicí.
NOVĚ NAROZENÍ OBČÁNCI
Dominik Cicvárek, Barbora Bardoňová
Hugo Holan, Bruno Holan, Adéla Basíková
Novým občánkům přejeme
hodně zdraví a štěstí do života.
SVATBY
V červnu uzavřelo manželství
v Plané nad Lužnicí celkem 9 párů.

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE
Z Investičních akcí města, Životní prostředí str.
Základní škola, Mateřská škola, DPS
str.
Inzerce 			
str.
Představujeme plánské firmy		
str.
Městská knihovna, Klub Plánských Dam,
Skauti 		
		str.
Sport, RC Radost, Poděkování		
str.
Názor zastupitele, Procházka historií
str.
Fotoohlédnutí			
str.
Plán akcí 				str.
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7
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9
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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
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POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
V měsíci květnu Městská policie
v Plané nad Lužnicí řešila 26 přestupků v rámci BESIP, jednalo se
o parkování v zákazu zastavení,
neoznačení vozidla časem začátku
stání s překročením doby povolené k parkovaní
dle příslušného dopravního značení, dále pak
nerespektování DZ zákaz vjezdu Všechny přestupky byly řešeny blokovou pokutou příkazem
na místě, kromě 6, které byly oznámeny k projednání správnímu orgánu.
Dále městská policie řešila 3 přestupky proti
majetku, jednalo se o krádež lodě a další poškození majetku vandalismem. Porušení obecně závazné vyhlášky, která zakazuje hlučnou
činnost v neděli a ve svátek od 12 hod bylo
zaznamenáno 4x, dále 1x pálení mokré trávy
a 1x venčení psa na dětském hřišti. Ve všech
případech byli přestupci poučeni, že při opakování bude toto protiprávní jednání postoupeno
přestupkové komisi.
Rovněž v měsíci květnu byli odchyceni 4 psi,
které si majitele převzali po uhrazení poplatku
za odchyt. Také byly nalezeny 2 peněženky
s doklady, které se podařilo vrátit majitelům.
Dále pak byl nalezen 1 klíč od vozidla Opel
a na křižovatce ulic Chýnovská-Husova pak mobilní telefon zn. Aligátor zablokovaný vstupním
kódem.
Rovněž bychom chtěli informovat občany, že
proběhla kontrola povinného označení nemovitostí čp. a lze konstatovat, že jsou již všude
doplněna. V měsíci červenci bude nadále věnována zvýšená pozornost na pohyb cyklistů
a rovněž tak budou prováděny kontrola sportovního centra a okolí.
Miloslav Volek
strážník městské policie

FOTOHÁDANKA
... cestička k Lužánce krásně se vine ...
Víte kde?

JEDNOTKA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
PŘEHLED UDÁLOSTÍ
KVĚTEN - ČERVEN
Událost 9/2021 Požár - dopravní prostředky Planá nad Lužnicí,
Průmyslová 24.05.2021 14:37 hod.
Jednotka vyjela na příkaz
OPIS HZS JčK s technikou CAS
20 MAN (1+4) na hlášený požár dopravního prostředku v ul. Průmyslová v Plané nad Lužnicí. Po příjezdu na
místo bylo průzkumem zjištěno, že došlo
k drobnému zahoření u pravého předního podběhu dodávkového vozidla IVECO. Vzhledem
k tomu, že na místě již zasahuje jednotka HZS
PS Tábor jsme velitelem zásahu odeslání zpět
na základnu pro dostatek sil a prostředků.
Událost 10/2021 Požár - nízké budovy,
Planá nad Lužnicí, Průmyslová 05.06.2021
19:25 hod. Jednotka vyjela na příkaz OPIS
HZS JčK s oběma cisternami na hlášený požár
udírny v ul. Průmyslová v Plané nad Lužnicí. Po
příjezdu na místo bylo provedeným průzkumem
zjištěno, že došlo k požáru celodřevěné udírny
o půdorysu 4x4 m, která byla v době příjezdu
celá zasažena požárem. Jednotka utvořila od
CAS 20 MAN dopravní vedení s rozdělovačem
a 2 útočné proudy. Při zásahu byla použita
dýchací technika. Po lokalizaci požáru se na
místo dostavil příslušník ZPP a hlídka PČR.
Po ohledání požářiště ZPP bylo provedeno na
příkaz VZ rozebrání konstrukce a vyskladnění hořlavých materiálů na volné prostranství
a jejich prolití vodou. Po závěrečném průzkumu
termokamerou, který provedla jednotka HZS
Tábor se jednotka po úklidu použitého materiálu na příkaz VZ vrátila zpět na základnu.
Událost 11/2021 - Požár - dopravní prostředky Planá nad Lužnicí, ČSLA, 09.06.2021
11:44 hod. Jednotka vyjela na příkaz OPIS HZS
JčK s technikou CAS 20 MAN na požár DP v
ul. ČSLA v Plané nad Lužnicí. Po příjezdu jednotky na místo nebylo průzkumem zjištěno
žádné plamenné hoření u žádného ze zaparkovaných vozidel. Po příjezdu jednotky HZS
Tábor oznamovatelka předala hasičům klíče
od vozidla Opel Astra. Po otevření dveří se

z kabiny vyvalil kouř. Prohlídkou motorové části
vozidla bylo zjištěno, že došlo k zahoření elektroinstalace od akumulátoru do kabiny a jejímu
samouhašení. Jednotka HZS provedla odpojení
akumulátoru. Na místo se dále dostavila hlídka
PČR. Jednotka se na příkaz VZ vrátila zpět na
základnu.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů

UPOZORNĚNÍ
ÚHRADA POPLATKU ZA PSA
Upozorňujeme plánské občany, že prodloužená splatnost poplatku za psa končí (skončila) 30. 6. 2021! Proto žádáme všechny,
kteří dosud za svého psa nezaplatili, aby tak
učinili co nejdříve! Poplatek můžete uhradit
buď v hotovosti na pokladně městského úřadu
nebo bankovním převodem na č. účtu MěÚ
č. 0701419349/0800. Při platbě převodem,
uveďte prosím do kolonky „zpráva pro příjemce“, příjmení poplatníka, který je držitelem psa,
jako VS rodné číslo majitele.
Připomínáme, že osvobození od poplatku
platí pro osoby je nutné doložit doklady, které
toto osvobození dokládají. Sazby poplatku za
psa dle OZV č. 3/2020
A za 1 psa 200 Kč/ za 2. a dalšího psa 300 Kč
B za psa v panelovém domě 700 Kč, za
2. psa 1.050 Kč C za psa držitele od 65 let
200 Kč/ za dalšího psa 300 Kč D za psa držitele invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu, který je jediným zdrojem příjmů
200 Kč/ za dalšího psa tohoto držitele 300 Kč.
Dále upozorňujeme, že psa je nutné do
15 dnů od nabytí psa nebo od jeho 3 měsíců života přihlásit, ale pak také i odhlásit, když pes
uhyne, je utracen nebo se chystáte odstěhovat, (bohužel se na to často zapomíná). Kdo ještě
nenahlásil čip svého psa, ať tak urychleně učiní
na e-mail: sekretariat@plananl.cz nebo přímo
v kanceláři sekretariátu v 1. patře MěÚ Planá
nad Lužnicí či po telefonu: +420 381 291 167.
Více o poplatcích za psa v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2020 na webu Města Planá
nad Lužnicí.
Šárka Dušáková Procházková
sekretariát, evidence psů

SPORTOVNÍ CENTRUM ZA ŘEKOU OTEVŘENO
SPORTOVNÍ AREÁL
JE OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST
od 8.00 – 21.00 hodin.
KOUPALIŠTĚ JE OTEVŘENO
PRO VEŘEJNOST

Řešení:

ČERVEN A ZÁŘÍ
Po – Pá 13.00 – 20.00 hod.
So – Ne 9.00 – 20.00 hod.

atsec ánavodubyv ěvon ěvortsO aN
.yknážuL ylív ešos éněveřd k

ČERVENEC A SRPEN
Pondělí – Ne 9.00 – 20.00 hod.

ČERVENEC 2021

VSTUPNÉ DO SC ZA ŘEKOU 2021
ZŮSTÁVÁ STEJNÉ JAKO PŘEDCHOZÍ ROK
CELODENNÍ
dospělí 80,- / děti, 65+, ZTP 50,DOPOLEDNÍ (do 13.00 hodin)
dospělí 40,- / děti, 65+, ZTP 30,ODOPOLEDNÍ (od 13.00 hodin)
dospělí 60,- / děti, 65+, ZTP 40,Více informací na www.plananl.cz
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Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA
V červnu letošního roku doznal zásadní
změny povrch komunikace v lokalitě Na Černé.
Asfaltový koberec nahradil původní problémový povrch. Nyní už záleží především na všech,
kteří se budou v této části Plané nad Lužnicí
pohybovat, zda budou využívat novou cestu
k pohodlnému příjezdu ke svým chatám,
a nebo z ní udělají „závodní dráhu“ k předvádění svých automobilů.

školou a bude v dopoledních hodinách využíváno školou, následně družinou a v odpoledních
hodinách bude k dispozici veřejnosti. Po výběru dodavatele by mělo být hřiště dokončeno do
konce letošního roku.

Nevzhlednou asfaltovou plochu
vystřídá v závěru roku víceúčelové hřiště.
Foto: Jiří Šimánek

Nová cesta Na Černé přímo vybízí k projížďce.
Foto: Jiří Šimánek

Plánský ostrov získává přes nepřízeň počasí novou podobu. Nová cesta, rozdílné travnaté povrchy a nový mobiliář přinesou občanům
našeho města příjemné místo k procházkám,
posezení a slunění. Letošní jaro zrovna nepřálo
souvislé práci, dlouhou dobu byl plánský ostrov pouze hnědý, ale věřme, že finální „zelená“
podoba bude odpovídat významu tohoto místa
v centru Plané.

Projekt „Rozšíření městského úřadu“ zahrnuje přebudování původní kotelny na zařízení,
které bude sloužit jak vlastnímu městskému
úřadu, tak i široké veřejnosti. Pro městský
úřad budou vytvořeny nové sklady a zejména velice potřebné prostory archivu. Občané
a návštěvníci získají v přízemí veřejné záchody
a milovníci četby v nejvyšším patře rozšířené
prostory městské knihovny včetně čítárny.
Možná k nelibosti některých zmizí zcela dominanta komínu, jehož odstranění je součástí
projektu. Realizace tohoto díla začne v září 2021
a dokončení předpokládáme ve třetím čtvrtletí
příštího roku. Na oba projekty byly získány dotace, které pokryjí 70 % nákladů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Odhozený odpad = littering
Nejen v Turoveckém lese po houbařské sezóně, nacházíme místo hub PET lahve. Máme
také oblíbená místa, kde se scházejí mladí.
Na takovém místě zůstávají lahve od vína, plechovky od piva, obaly od potravin ...
Takové místo leží například na břehu Farského rybníka nad vlečkou. Mladí tam chodí po
kolejích vlečky, nerozebírám bezpečnost této
cesty. Okolí kolejí je pokryté odpadky. Oblíbený břeh rybníka by také vypadal jako skládka
odpadků, pokud by se o něj nestarali místní
policajti, kteří na břeh umisťují pytel, do kterého mladí odpad ukládají, ale už ho neodnesou.
To opět musí udělat někdo z dospělých. Nelze
umisťovat koše, kde se prakticky nedají odvézt. Mladí by se měli zamyslet: Líbil by se jim
břeh rybníka, pokud by to tam vypadalo jako
na skládce? Mám za to, že výzkumy se nemýlí – odhazování odpadků je typické pro mladé
dospělé.
Nejdůležitější je výchova a přístup rodičů.
Vedení dětí k tomu aby nic neodhodily a z lesa
z procházky odpad donesly a uložily ho tam
kam mají. Mnozí lidé ať v rámci akce Ukliďme
si Česko, nebo jen při procházce – pohozený
odpad sbírají. Rybáři čistí pravidelně břehy
Lužnice, Lhota Samoty a její okolí jsou příkladně čisté... všem takovým, kteří se starají
o prostředí kolem nás tímto děkujeme. Čistota
města a okolí je vizitkou jeho obyvatel.
K úvaze: Proč jedni odpad odhazují a druzí
odpad za nimi sbírají?
Vladimíra Sedlová

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že do 30. 6. 2021
měli povinnost uhradit místní poplatek za provoz odpadového hospodářství obce. Kdo tak do
tohoto data neučinil, ať to napraví co nejdříve.

Hnědozelený ostrov již brzy „zezelená“.
Foto: Jiří Šimánek

Z připravovaných investic je rozhodně nejvýznamnější akcí instalace rekuperačních jednotek ve všech třídách základní školy. Po dokončení dojde k zásadnímu zlepšení podmínek
pro žáky i učitele. Celkové náklady převyšují
částku 7 milionů korun, když 70 % z toho pokryje získaná dotace. V závěrečné fázi přípravy,
tj. vypsání výběrového řízení na zhotovitele,
jsou projekty „Víceúčelové hřiště“ a projekt
„Rozšíření městského úřadu“. Víceúčelové hřiště vyplní prostor mezi tělocvičnou a základní
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Na „památný“ komín už budeme brzy jen vzpomínat.
Foto: Jiří Šimánek

Některé z uvedených investičních akcí využijeme již během nastupujících prázdnin, na přínos těch dalších si ještě budeme muset chvíli
počkat.
Jiří Šimánek
starosta města
ČERVENEC 2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Prázdninové „opáčko“

Mezinárodní den dětí

Základní škola, školská rada a Město Planá
nad Lužnicí připravuje na léto pro zájemce
z prvního stupně krátkodobý opakovací kurz,
který by měl přihlášeným žákům pomoci zopakovat si látku probíranou letos během distanční výuky a usnadnit jim začátek nového
školního roku.

Foto: Monika Dvořáková

Foto: Pexels.com

Primárně byla nejprve oslovena skupina
těch, kteří měli potíže s připojováním do online
hodin nebo s plněním úkolů zadávaných distanční formou, žáci s výukovými obtížemi nebo
ti, kteří by podle zkušenosti vyučujících mohli
podobný opakovací kurz potřebovat. Pak byla
tato služba nabídnuta i ostatním.
Předposlední srpnový týden se pak těmto
žákům budou věnovat jejich ročníkoví učitelé (tedy například všichni přihlášení ze všech
druhých tříd budou pracovat společně vždy
s jednou ze tří svých paní učitelek). Jako nejefektivnější byla zvolena forma dopoledního
tříhodinového bloku, s tím, že se přihlášení
zájemci nemusí povinně účastnit všech připravených lekcí. Ty jsou financovány z prostředků
zřizovatele, přihlášení tedy nebudou hradit
žádné poplatky. Nejedná se o příměstský tábor,
o prázdninovou družinu nebo jiný typ „odkladiště“, ale o takovou krátkou letní školu.
Předpokládáme, že tento krok pomůže malým školáčkům naladit se s příjemným předstihem na školní režim.
Pavla Marešová

V rámci multikulturního projektu naší mateřské školy jsme 1.6.2021 na školní zahradě společně oslavili Mezinárodní den dětí. I nemožné
se stalo skutečností a my jsme během jednoho
dne procestovali celý svět. Děti měly možnost
během celého týdne poznávat kultury různých
kontinentů a pochopit odlišnosti dalších zemí.
K navození atmosféry přispěly paní kuchařky,
které každý den připravily pokrmy mezinárodní
kuchyně a rodiče, kteří poskytli suvenýry z cest.
Celý týden jsme si užili a jsme rády, že jsme
mohly téma dětem přiblížit.
Monika Dvořáková

DŮM
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Mladí kuchtíci překvapili
i potěšili svačinkou
Lektoři Zdravé 5 seznamují děti interaktivní
formou se zásadami zdravého stravování, cílem
projektu je motivovat mládež k automatickému
přijetí zásad zdravé výživy. Pro větší motivaci
probíhá každý rok kulinářská soutěž. Tříčlenné

Zdravá 5
Školní klub se i letos zapojil do akce Zdravá
5, což je celostátní projekt na podporu zdravého
životního stylu, zejména stravování.
Žákyně 6. ročníku Valerie Štamberková a Nela
Janovská se rozhodly vytvořit tým „Crazy štěňata“ a potěšit tak psí útulek v Táboře. Dívky
připravily mrkvové psí sušenky a naprosto umělecké dílo v podobě jahodové psí boudy, včetně
marcipánových figurek psů a psích kostiček.
V pátek 14.5. jsme osobně navštívili psí útulek v Táboře, kde měli obrovskou radost a jako
poděkování nás provedli celým útulkem.
V celostátním finále soutěže na konci května ocenila odborná porota náš výtvor cenou
za originalitu.
Martina Špičková
za školní klub
ČERVENEC 2021

Foto: Tereza Jindrová

týmy připravují zdravou svačinu, která obsahuje ovoce nebo zeleninu. V kreativitě a originalitě se meze nekladou! Účastníci také musí
navrhnout, komu pohoštění darují.
Do projektu se letos v kategorii „Rodiče
s dětmi“ zapojil tříčlenný tým ve složení Tereza
Jindrová (8 let), Klára Jindrová (6 let) a Štěpán
Staněk (11 let). Tým „Šnečci“ se rozhodl potěšit
a pobavit na Den matek seniory z DPS Planá
nad Lužnicí. V úterý 11. května 2021 děti upekly
Šnečí zeleninový koláč a připravily osvěžující
rebarborový nápoj. Senioři na oplátku mladým
kuchtíkům vytvořili ovocné pohoštění.
Většina seniorů z DPS už podstoupila kompletní očkování proti Covid – 19, takže si mohli
naplno užít pestré odpoledne. Odpolední program byl pro všechny velkou vzpruhou.
Do kategorie „Rodiče s dětmi“ bylo přihlášeno sedmdesát tři týmů. O pořadí rozhodlo veřejné hlasování koncem května 2021. Tým Šnečci
získal páté místo. Mladí kuchtíci byli navíc ještě
oceněni porotou za krásný příběh obdarování.
Za jejich odvahu a nasazení děkujeme.
Iveta Staňková
za pečovatelský dům

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
PLANÁ NAD LUŽNICÍ POŘÁDÁ SBÍRKU
PRO DIAKONII BROUMOV:
„NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM“
Co můžete darovat: Veškeré oděvy - dámské,
pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími
zipy; Obuv - nepoškozená (zavázaná v igelitové
tašce); Kabelky, batohy - pouze nepoškozené
a s funkčním zipem; Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky - čisté i mírně poškozené; Přikrývky,
polštáře a deky - pouze péřové; Záclony, závěsy
- nepoškozené; Látky - minimálně 1 m čtvereční,
prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek;
Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční; Knihy - ideálně dětské, ale i pro dospělé čtenáře
Co nemůžeme přijmout: Znečištěný a vlhký
textil - nelze poskytnout potřebným; Ledničky, televize, počítače - z ekologických důvodů;
Nábytek - nemáme skladovací prostory; Jízdní
kola, kočárky, nádobí, skleničky, porcelán transportem se znehodnotí; Matrace, koberce
- z hygienických důvodů
Kdy a kam můžete věci přinést: Od 15.7. do
30.7. ve všední dny mezi 7:00 a 15:00 hod
na adresu DPS: Zákostelní 661, Planá nad
Lužnicí.
Pro více informací volejte:
723 470 640 nebo 734 182 677. Děkujeme.
Tereza Jindrová
vedoucí DPS

Foto: Tereza Jindrová
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INZERCE

Přidej se k naší smečce
Nabízíme jistou práci a férové podmínky

Pojďme společně dělat radost domácím mazlíčkům! Do závodu
na výrobu krmiv pro psy a kočky ve Veselí nad Lužnicí hledáme
nové kolegy na pozice:
● Operátor ve výrobě
● Elektrikář
● Údržbář
● Skladník
● Dělník (balení kapsiček)
● Kontrolor kvality

Nabízíme:
● Přátelský kolektiv
● Směnný provoz umožňující více
volného času: 4 dny práce, 4 dny volna
● Příležitost k dalšímu rozvoji a mnoho
dalších výhod

Přihlaste se na:
nabor@ppfeurope.com
+420 702 265 410
Jateční 470
Veselí nad Lužnicí
www.ppfeurope.com

PPF jsme my, tvoříme
budoucnost společně

přijme kolegy na pozici:

brigádník/ce na porážce drůbeže, pracovník údržby,
pracovník v zemědělství, ošetřovatel/ka drůbeže, líhňař/ka
Nabízíme:
•
Stabilní zázemí státního podniku
•
Jednosměnný provoz
•
5 týdnů dovolené
•
3 dny zdravotního volna (sick day)
•
Zaměstnanecké benefity
(kulturní, podnikové akce, …)
•
Příspěvek na penzijní připojištění

Požadujeme:
•
Kladný vztah ke zvířatům
•

Spolehlivost, Pečlivost, Samostatnost

•
•
•

Trestní bezúhonnost
Řidičský průkaz sk. B
Kladný vztah ke zvířatům

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ NEVHODNÉ PRO ASTMATIKY!

Pro více informací nás kontaktujte na tel.: 381 200 314, 723 079 294
Životopisy zasílejte na e-mail: michaela.krulcova@mtd-ustrasice.cz
www.mtd-ustrasice.cz
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PLACENÁ INZERCE
PŘEDSTAVUJEME PLÁNSKÉ FIRMY
Restaurace U Třech kytar
je rodinná restaurace,
kterou můžeme navštívit
u Zámeckého parku na
Strkově v Plané nad
Lužnicí. Restaurace je
vyhlášená skvělými
a hlavně velkými burgery.
Proč zrovna americká kuchyně? Abych se
přiznal, nejde úplně tak
o americkou kuchyni, spíše o moderní způsob stravování. Lidé nechtějí večeřet omáčky a knedlíky.
I kuchyně má své trendy. Když se rozhlédnete, kolik vylezlo burgráren, bister, kaváren, palačinkáren atd., je to jen
o tom, co momentálně frčí, vždy je co zlepšovat.
Kdy jste začal dělat své „první“ burgery?
S burgerama jsem začal před lety na Bowlingu Sojčák, kde jsem měl
pronajatou pouze kuchyň. V tu dobu jsem byl první v Táboře, kdo burgery dělal. Začal jsem vychytávat recepturu na domácí sezamové bulky
a domácí omáčky, které si vymýšlím sám. Má kuchyně není jen o burgerech, třeba mou ženu jsem „ulovil“ na kuřecí stripsy a Caesar salát. Teď
si to dokonce kombinuje, na nástěnce v kuchyni má napsaný salát ala
„Zuz“ a je to zkombinovaný Caesar salát a místo grilovaného masa přidává kuřecí stripsy, už je to pár let a stále tvrdí, že je to to nej, co jedla...
Jaké suroviny používáte?
Do naší kuchyně vybíráme pouze kvalitní a čerstvé suroviny, nejlépe domácí. Nepoužívám žádné instanty. Mým snem bylo, brát všechny
potraviny od zdejších farmářů, ale nevěřila byste, jak je těžké sehnat
takovou kvalitu ve velkém množství. Když už najdeme kvalitní brambory,
tak nám po čase oznámí, že jsme je vykoupili. Měl jsem speciál pro vegetariány z kozího sýru z kozí farmy a občas jim došel i ten, je to složité…
Na co byste nás pozvali?
Abych řekl pravdu, tak na naší kuchyni a příjemnou atmosféru. Nejprodávanější je náš burger Angličák a Ohnivák, na paty jim šlape Country
roll, což je tortilla se zeleninou, čedarem, kuřecími
stripsy a naší domácí tatarkou. Na oslavy připravujeme například uzenou
grilovanou kýtu, kterou už
léta bereme od zdejšího
řezníka.
Překvapíte nás nějakou
novinkou? Kde začít?
Jsem docela tvořivý,
abych prý nebyl přes covid
nevrlý, tak jako správný
workoholik jsem pořídil
udírnu a začal udit, takže
jednou z novinek je uzené
z naší udírny a sýrové prMichal Šimík se svým narozeninovým burgerem kénko jen tak k pivu. Další
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novinkou je náš narozeninový Giga burger, který má 1kg masa a dohromady všechny suroviny váží dvě a čtvrt kila. Prakticky stále chystáme
něco nového, nemáme rádi stereotyp.
Jak vás zasáhla doba covidu?
Manželka říká, že jsme si sáhli na dno. V každém případě nás to
semklo a začali si vážit personálu a jeden druhého. Máme skvělou
rodinu a přátelé, kteří nám v této těžké době pomohli. Dokonce musím uznat, že i pan majitel firmy Aknel je úžasný, měl s námi trpělivost
a vyhověl nám v této těžké situaci. Tímto bychom mu chtěli poděkovat.
Po celou dobu nouzového stavu u nás fungovalo výdejní okénko.
Manželka s kamarádkou šili roušky, které jsme poté rozdávali. Bohužel, i
přesto jsme se dostaly do neuvěřitelných mínusů, co se týče nákladů na
restauraci. Po první vlně přišla druhá. Zabrali jsme! Více reklamy, více šití,
být nablízku pro naše zákazníky, nestěžovat si, nebrečet a makat. To byl
náš cíl. Dokonce jsme jídla rozváželi i na místa s karanténou, které ostatní
odmítali. Bruslili jsme na tenkém ledě bez financí a s dluhy. Náš kamarád
přišel s nápadem oslovit firmu Zásilkovna a naše dcera založila e-shop
s kávou. Obojí nám velice pomohlo.
Bude letos hrát Medovej Jack?
Trošku jsem se nad tou to otázkou pousmál. Popravdě Medovej Jack
by hrál, až by brečel. Myslím, že zákaz hraní nás všechny zasáhl. Nechyběl ani online výstup, který nám Jerry sestřihal, byla to pecka. Plánujeme vydat vánoční CD, ale psst je to tajné... Těšíme se, až bude svět zase
„normální“ a my budeme smět brnkat, kdy se nám zachce.
Co si představujete pod pojmem „gastronomické nebe“?
Pokud bych měl odpovědět jako kulinář tak cestovat kolem světa
s možností ochutnat vše, co by mě lákalo z různých zástupců gastro kultury celého světa. Pokud jako provozovatel restaurace tak provoz, kam
si chodí lidé odpočinout, užít si příjemnou atmosféru a nekonečný přísun
dobrých pokrmů. Mít hodně peněz a personálu, to bych se vyřádil...
Vzpomenete si na jídla z dětství?
Jasně, máme doma malého „prcka“ takže krupicová kaše je u nás
„topka“. Dokonce mi jednou manželka udělala květákovou polévku
s kapáním a zahuštěnou máslovou jíškou. To jsem si hned vzpomněl na
svou babičku. Také rádi připravujeme buchtičky se šodó a plněné ovocné
knedlíky.
Těšíme se na nové i stávající zákazníky.
Autor rozhovoru: Anita Havlíčková,
Autor fotografie: Michal Šimík
Autor textu: Michal Šimík - provozovatel restaurace

Restaurace U Třech kytar
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

KLUB PLÁNSKÝCH DAM

SKAUTI

Už jsem čtenář?

Konečně akce naživo!

Skautský rok s covidem

Po dlouhatánské době, kdy činnost knihoven
byla omezena vládními restrikcemi, jsou knihovníci a knihovnice nesmírně šťastni/né, že se
mohou s návštěvníky potkat nejen za plexisklovou ochranou výpůjčních pultů, ale konečně
i na kulturních akcích a programech pro školy
i veřejnost. Nejinak je to v naší knihovně.

Ve čtvrtek 10. června jsme měly potěšení setkat se s třiadevadesátiletou paní Havlicovou,
která je už rok obyvatelkou zdejšího pečovatelského domu.

Skautuji už skoro 30 let
a asi by mě nenapadlo,
že někdy nastane situace, kdy bude muset být
naše činnost pozastavena a my se nebudeme moci scházet každý
týden na schůzkách, vyrazit na výpravu nebo se účastnit třeba tradičního Svojsíkova závodu.
Letošní skautský rok byl o téměř všechny
tyto akce ochuzen. Uskutečnilo se pouze několik schůzek a v zimě trochu netradiční předávání vánočních dárků bez cukroví a zpívání
koled. Bez vánočních písní jsme Vám předávali
i Betlémské světlo, které jako by značilo jakousi
naději a světlo na konci tunelu v této zvláštní
době.
Když jsme se v květnu
dozvěděli, že se budeme
...Osobní
moci opět setkávat na
setkání nám
schůzkách, byla to pro
vedoucím
všechny skvělá zpráva,
opravdu chyběi přes nařízení, které
lo a stejně tak
bylo třeba dodržovat.
dětem ...
Osobní setkání nám
vedoucím opravdu chybělo a stejně tak dětem, které přišly na první
schůzku v hojném počtu a s nadšením.
Po celou dobu, kdy nebyla možnost vykonávat naši činnost běžným způsobem, jsme se
i tak snažili „něco dělat“. Komunikovali jsme
mezi sebou, jak to jen šlo, vymýšleli něco nového, snažili se pomoci, kde bylo potřeba
a vyžili čas k nutným opravám a zvelebení okolí
klubovny. I přes nejasnou vidinu, zda se uskuteční letní tábor, probíhaly přípravy a plánoval
se program. Věřili jsme, že se situace do léta
zlepší natolik, že tábory budou povoleny. Naštěstí se tak stalo. A i když nám vláda tak trochu hází klacky pod nohy se stále se měnícími
opatřeními, zákazy a příkazy,
těšíme se na
společně strávené dny a nová
dobrodružství.
Plni očekávání,
co nám letošní
tábor přinese,
doufáme, že se
vše vydaří.

Foto: Alena Doubková

Foto: Václava Vyhnalová

První vlaštovkou byl Večer pod lampou iniciovaný plánskými dámami, ale také návštěva
prvňáčků v knihovně. Zapojili jsme začínající
školáky, stejně jako předchozí ročníky, do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka,
který má už mnohaletou tradici a pomáhá malým žáčkům najít cestu do kouzelné říše zvané
Čtení neboli Fantazie.
Právě končící školní
rok však nebyl nakloněn
...měli jsme
vzájemnému setkávávšichni pocit, že
ní, vyprávění, malování
se staré dobré
a tvoření. Distanční výčasy vracejí...
uka přitahovala k obrazovkám malé i velké až
dost a knihovnice nechtěly tenhle online život ještě rozšiřovat, třebaže možnost virtuálních besed a podobných
aktivit se nejednou nabízela. O to větší radost
nastala, když knihovním prostorem rezonovaly
dětské hlásky a dupot drobných nožek. A když
si malí návštěvníci vyposlechli příběh o Kubovi,
který nechtěl číst a přemýšleli o možnostech,
jak mu se čtením pomoci, když se pak rozběhli
po knihovně, aby se sami „prohrabali“ knihami,
které je v regálech zaujaly, měli jsme všichni
pocit, že se staré dobré časy vracejí!
A protože se brzy po návštěvě knihovny už
pár prvňáčků registrovalo do knihovny a najisto vedli své maminky k vybrané knize, mohou
knihovnice s čistým svědomím říci: ano, čtenáři
z některých absolventů 1. třídy už jsou a další
co nevidět přibudou!!! Těšíme se na ně!
Václava Vyhnalová
knihovnice
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Přijala pozvání být
hostem Večera pod
lampou v knihovně
a povyprávět o svém
světoběžném
životě.
Pochází z Malšic, čas
ji zavál do severních
Čech, odkud se ovšem
v době zabírání Sudet před 2. světovou válkou musela rodina vystěhovat. Narodilo se jí pět dětí
a 4 z nich se usadily natrvalo ve světě, takže
jejich maminka strávila při pobytech u potomstva v Americe, Kanadě či Austrálii minimálně
polovinu života. Zážitků s odlišnou mentalitou
lidí na jiných kontinentech je hodně a v paměti zůstávají dlouhá léta. Na otázku, jak se při
svých cestách domlouvala, s klidem sobě vlastním odpověděla paní Havlicová: „No esperantem a jazykem IDO, přece.“ Přítomné posluchače
překvapila jak vitalita staré dámy tak její úmysl
letos zase letět do Austrálie!
Přejme jí to všichni a držme si palce, abychom se jí odvahou a optimismem alespoň přiblížili!
		
Alena Doubková
Klub Plánských Dam
...strávila
při pobytech
u potomstva v
Americe, Kanadě
či Austrálii minimálně polovinu
života...

MALÍŘ - NATĚRAČ
JAN METELEC

728 987 702

MAŠLICE - TŘEBELICE 6
Malování pokojů, nátěry dveří,
radiátorů apod.

Prstnatec májový patří mezi ohrožené druhy a my
máme to štěstí, že nám roste u klubovny
Foto: Martin Janovský

Michaela Janovská
skautská vedoucí
ČERVENEC 2021

FLORBAL
Florbalujeme a nezapomínáme, již potřetí
Je sobota 6. 6. 8:30 a ve Sportovním centru za řekou vrcholí přípravy na 3. ročník florbalového turnaje Memoriál Honzy Žáčka.
Očekáváme příjezd deseti týmů, jenž budou
rozděleny do dvou skupin. Zájem byl letos takový, že jsme museli 4 týmy odmítnout. Hned
po začátku turnaje je jasné, že se bude hrát
dynamický florbal. Plánské amatérské týmy
čelí konkurenci hned čtyřem profi florbalovým
týmům. K stálicím ze Soběslavi a Chýnova se
přidává ženské družstvo TIgers z druhé nejvyš-

ší florbalové ligy. Hráčka Eliška Horáková, která
má zkušenosti s ženskou extraligou hodnotí
turnaj slovy „letos zatím nejlepší akce“. Vše
koření tým složený z aktivních hokejistů 2. a 1.
ligy. Ti si sice tvrdostí pletou chvilkami florbal
s hokejem, ale zkušený rozhodčích Honza Dušek všechny přestupky rázně trestá.
Kdo nehraje, odpočívá nebo se občerstvuje
v kiosku Na Pláži, kde má Kuba Šafář pro všechny účastníky připraven guláš, polévku a koblihy.
K radosti všech celkem 70 účastníků turnaje se
připojuje odhadem asi třicítka Pláňáků, kteří povzbuzují své známe účastníky. I přes obrovskou
snahu nás, zarputilých svátečních florbalistů
nám „zkušeňáci“ ukazují, že florbal není o tom

jen umět běhat a plácnout do míčku. Počasí celý
den vychází parádně, jen před finálovým zápasem se strhává déšť. Zdraví především, proto
místo zápasu na kluzkém povrchu rozhodují „jen
nájezdy“. Vyhlášení začíná Pavel Korbel vzpomínkou na našeho zesnulého známého a kamaráda Honzu Žáčka, který právě florbal měl tak rád
a jako golman předváděl nejen na tartanu parádní výkony.
Výsledky dopadají následovně:
1. Mokrý banditi (Soběslav); 2. IBK Pamela
(Chýnov); 3. (J)elita; Nejlepší střelec: Jakub
Novák; Nejlepší střelkyně: Laura Voštiarová
Nejlepší podpora akce: Město Planá nad Lužnicí
- děkujeme za zakoupení putovního poháru
text i fotografie
Petr Šimánek

PŘIJMEME:

RC RADOST
Město Planá nad Lužnicí podpořilo v loňském roce provoz Rodinného centra Radost.
Obecně prospěšná společnost Rodinné centrum Radost působí již více než deset let
v prostorách Kpt. Nálepky na Pražském sídlišti v Táboře a svou činností soustavně usiluje
o posílení hodnoty rodiny, partnerství a úlohy
rodičů.
Nabízí psychosociální služby, psychologické
poradenství a terapie pro jedince, páry i rodinu a péči rodinám a dětem v psychosociální
a výchovné oblasti. Podporuje, povzbuzuje
a pomáhá zvládat aktuální krize i dlouhodobé těžkosti v rodinách. Poskytuje také
služby asistovaného předávání, asistovaný
kontakt i rozvojové skupiny pro rodiče. Po
celou dobu nepříznivé epidemiologické situace, kdy výrazně vzrostl zájem široké veřejnosti o psychologické a terapeutické služby,
byla navíc možnost zvýhodněných konzultací
pro samoživitelky/samoživitele. Roku 2019
bylo zřízeno i detašované pracoviště psychologické poradny, a to v Komunitním centru
Voticka Klášter, jež sdružuje poskytovatele sociálních služeb a komunitní, vzdělávací
a zájmové aktivity pro veřejnost Psychosociální poradna ve Voticích rozvinula činnost RC
Radost pro klienty v agendě sociálně-právní
ochrany dětí. RC Radost zároveň poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině Náruč
v Radosti pro děti od 2 do 6 let v denním
režimu, zajišťuje pravidelné i jednorázové
volnočasové a aktivizační aktivity, pořádá
ČERVENEC 2021

- ŘIDIČE MEZINÁRODNÍ NÁ

PŘIJMEME:
DOPRAVY

- ŘIDIČE MEZINÁRODNÍ NÁKLADNÍ
DOPRAVY

Foto: David Peltán

odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací a výchovné akce včetně lektorské činnosti. Další
významnou aktivitou RC Radost je pořádání
kulturních akcí pro veřejnost se zaměřením
na rodiny s dětmi. Před časem proběhla například benefiční Výstava z Radosti (jež čítala
15 obrazů a fotografií, které darovali umělci
z Tábora a okolí) nebo tradiční Týden pro Radost s minitrhy a doprovodným programem na
Žižkově náměstí v Táboře. Na podzim má Radost v programu třeba Divadelní představení v
DON Tábor nebo Martinskou slavnost. Všechny
informace o další činnosti centra najdete na
nových webových stránkách www.rcradost.cz
nebo na facebooku RC Radost.
Mgr. Naďa Míková, DiS.
projektová manažerka a PR

- ŘIDIČE PRO PŘEPRAVU

- ŘIDIČE PRO PŘEPRAVU ŽIVÝCH
ZVÍŘAT
ZVÍŘAT
Požadavky:
Požadavky:
•
•
•

řidičské oprávnění skupiny C, E
• řidičské
profesní
průkaz oprávnění skupiny
trestní
bezúhonnost
• profesní
průkaz

• trestní
Nabízíme:

C, E

bezúhonnost

• práce ve stabilní společnosti
Nabízíme:
• sociální fond, příspěvek na penzijní připojištění
•
•

jízdní výhody (i rodinné příslušníky)
zahraniční
diety
plné výši společnosti
• práce
vevstabilní
•

sociální fond, příspěvek na penzijní připojištění

NÁS
TUP MOŽNÝ IHNED
• jízdní výhody (i rodinné příslušníky)

• zahraniční
Kontaktní
osoba:

diety v plné výši

Ing. Radek Šrůma

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

COMETT PLUS

+420 381 485 239
Kontaktní
+420
737 262 217osoba:
sruma@comettplus.cz

Ing. Radek Šrůma
COMETT PLUS
+420 381 485 239
+420 737 262 217
sruma@comettplus.cz

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali panu Bc. Davidu Blažkovi, pracovníkovi infocentra MěÚ Planá nad Lužnicí, za
perfektně připravenou výstavu o plánských legionářích v 1. světové válce, doplněnou spoustou fotografií,
historických dokumentů a také dobovými předměty, které celou výstavu velmi oživily. Výstavní prostory
fary v zimních měsících ožily duchem 1. republiky a vše bylo důstojnou vzpomínkou na nelehké časy našich
předků. Je jen bohužel škoda, že výstavu vzhledem ke koronavirovým opatřením nemohlo obdivovat více
návštěvníků. Přesto ještě jednou děkujeme za překrásný kulturní zážitek a zajímavý pohled do plánské
minulosti. Rodiny Jany a Svatavy Novotných
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NÁZOR ZASTUPITELE
Dlažba v ulici Nad Hejtmanem
Ulice Nad Hejtmanem se nachází na trase
císařské (státní) silnice Praha – Linec (vybudované 1753–1755, finální podobu získala
v letech 1818–1823), která má původní povrch
z kvalitních dlažebních kostek. Tento nejdelší
zachovalý úsek staré císařské cesty je jedním
ze symbolů Strkova se zcela nezaměnitelnou
atmosférou.
V březnu 2021 Město zveřejnilo plán projektu
kanalizace v části ulice Nad Hejtmanem směrem

PROCHÁZKA HISTORIÍ
PLANÉ NAD LUŽNICÍ /12
Pracovně výchovný tábor
u Plané nad Lužnicí
To místo překryly tovární haly a jen malý křížek dnes označuje křižovatku, u které pracovně
výchovných tábor stál. Jejich výstavba v Protektorátu Čechy a Morava začala roku 1942 a o rok
později jich už existovalo sedm. Na rozdíl od
koncentračních táborů, určených ke krutému
věznění, bylo cílem pracovně výchovných táborů krátkodobé využití vězeňské práce a pak
návrat „provinilce“ na přidělené pracovní místo.
Nedobrovolnými obyvateli tábora se stávali ti,
kteří za normálních okolností vykonávali řádné
zaměstnání, ale dostali se z nějakého důvodu
do konfliktu s požadavky totálního nasazení
v německé říši – nedodrželi nařízené normy, vyhýbali se nebezpečnému pracovnímu nasazení
v Německu, vrátili se pozdě z dovolenky, z různých důvodů uprchli z přiděleného pracoviště
apod. Plánský tábor s kapacitou 500 – 700 mužů

k rybníku Hejtman. Zveřejněná studie počítá s asfaltovým povrchem ulice a žulové kostky mají být
využity na nový chodník, který má lemovat novou
asfaltovou komunikaci s betonovými obrubníky
až na hráz rybníka Hejtman. Tento plán znamená
zánik původního rozsahu kamenné dlažby a krajinného rázu celé lokality.
Na přelomu dubna a května proběhla v Plané
petiční akce, která požadovala přípravu opravy
historické cesty tak, aby došlo k obnově původního dlážděného povrchu ulice Nad Hejtmanem
v celém rozsahu plochy, aby byla opravena do
co možná nejpůvodnější podoby se zachováním
patníků na hrázi rybníka Hejtman a jeho okolí.
se řadil mezi ty největší. Tvořilo ho 11 dřevěných
budov, dále kuchyně, sklep či sklepní vězení;
nad táborem, obehnaným dvojím oplocením, se
tyčily dvě hlídkové věže. Velitelé tábora, vybíraní
z velitelů SS, byli jedinými Němci ve správě objektu, ostatní bylo v rukou protektorátních četníků
a úředníků. Lékařskou službu zde vykonával
obvodní lékař z Plané MUDr. Adamec. Vězňové
tábora pocházeli převážně z jižní Moravy, menší
část z Prahy a z jižních Čech. V okolí tábora museli pracovat každý den (o nedělích a svátcích jen
do 13 hodin). Jejich úkolem pod dozorem četníků
byla např. stavba silnice Planá – Sezimovo Ústí,
dále pracovali v Soběslavi na pile, na nádraží
tamtéž a v Táboře, při sekání rašeliny u Veselí,
v chýnovských kamenolomech a vápenkách,
u rolníků v Plané, Košicích, Čápově Dvoře atd. Za
svůj pracovní výkon byli známkováni, takže těm,
kdo měli známky špatné, se pobyt prodlužoval a ti
nejslabší byli předáváni gestapu.
Zdeněk Žalud
historik

Petici podpořilo 754 lidí, většinou občanů města, majitelů přilehlých chat anebo lidí, kteří mají
atmosféru místa, které je vede na hráz rybníka
Hejtman prostě rádi. K petici se mohly připojovat
i vzkazy, kterých byly desítky. Jeden z nich je od
Jany Šoutové z Plané nad Lužnicí, která napsala:
„Proč sebrat Plané poslední kouzelný kout?! Procházka po této silnici mne vždy vrátí do dětství
a vzpomínek na prarodiče a mého otce narozených v Plané. K jistým místům se nehodí krutá
modernizace.
Jana Vorlová a Jiří Rangl
za petiční výbor

Křížek před ubytovnou v Průmyslové zóně stojí na místě,
kde se sbíhaly dvě cesty vymezující areál tábora.

Foto: Zdeněk Žalud

Příchod nových trestanců do tábora v Plané nad Lužnicí.

Zdroj: fotografie z webu geocaching.com

Galerie FARA - Pozvánka na vernisáž

Pozvánka na výstavu fotografií

23. 7. - 17. 9. 2021
Vernisáž 23.7. 2021
v 18.00 hod.
Vystoupí Plánské
houslové kvarteto
Planá nad Lužnicí, ul.
ČSLA 1
Út-Pá
10-12 hod. – 13-17 hod.
So-Ne
14-17 hod.

Vernisáž proběhne
za dodržení aktuálních
protiepidemických
opatření.
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FOTOOHLÉDNUTÍ

Dne 28.5. se konala vernisáž výstavy Les autora Václava Němce,
která je ke zhlédnutí v Galerii FARA až do 18. 7.
Byla to první kulturní akce v Plané nad Lužnicí po rozvolnění
protiepidemických opatření. Foto: Pavel Talich

Vernisáž malíře Teodora Buzu ŽEŇ ŽEN A DVOU CHLAPŮ proběhla 31.5.2021.
Foto: Jaroslav Pánek

Mladí i starší přišli 15. května pomoci uklidit břehy Lužnice
Foto: Jiří Šimánek

Od 4.6 do 31.8. probíhá v galerii Fara výstava Patchwork,
na které svá díla vystavují patchworkářky z Táborska.
Foto: Marie Hejnová

VI. ročník Česko –
Slovenské soutěže
mysliveckých trubačů,
která proběhla 5.6.2021
v Zámeckém parku na
Strkově.
Foto: Šárka Dušáková
Procházková
ČERVENEC 2021

Vodnický den ve
Sportovním centru za
řekou nabídl mnoho
zážitků a atrakcí pro
všechny návštěvníky.
Celou akci doprovázela
hudebně – divadelní
kapela Rybníkáři.
Foto: Šárka Dušáková
Procházková
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PLÁN AKCÍ ČERVENEC
PONDĚLÍ 5.7.
*CÁBA CUP IN MEMORIAM
9. ročník nohejbalového turnaje
na hřišti u sauny od 10.00 hod.
PÁTEK 23.7.
KAPELA HOLOKRCI
od 19:00 hodin v restauraci U Třech kytar
SOBOTA 24.7.
FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR MĚSTA
Sportovní areál u sauny 10.00 – 17.00 hod.
fotbalový turnaj 18.00 – 24.00 hod. BIG PAPA
PÁTEK 30.7.
ROCKOVÝ KONCERT – KEKS Strkovský
zámek. Open: 18.00 / Start: 20.00 hod.

LETNÍ KINO - RANČ NA SAMOTÁCH
SOBOTA 9.7. ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
SOBOTA 24.7. VINETOU

VÝSTAVY

FOTBALOVÝ
TURNAJ
O POHÁR MĚSTA

24.
7.
2021
24. 7. 2021

FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR MĚSTA

SPORTOVNÍAREÁL
AREÁL U SAUNY
SPORTOVNÍ
U SAUNY

Muzeum Fara
PATCHWORK výstava 4. 6 - 31. 8. 2021
Galerie Fara
Les-Forest-Wald od autora Václava Němce
do 18. 7. 2021
Knihovna
14. 7 – 31. 8 „Až do konce – moje práce
v hospici“ ve spolupráci s Domácím hospicem
Jordán, vernisáž od 17.00
Galerie Fara
Pod nebem modrým, Daniela Šafránková,
vernisáž 23. 7. od 18.00 hodin,
výstava potrvá do 17. 9.
Obřadní síň MěÚ Planá nad Lužnicí
Křehkost Okamžiku, Zdeněk Cimburek
30. 6. – 27. 8.

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN
SOBOTA 7.8.
16. Ročník KROSOVÉHO BĚHU KOLEM PLANÉ
ČTVRTEK 19.8.
Představení divadla Na Jezerce –
CHARLEYOVA TETA od 19:30 hodin
v Sokolovně v Plané nad Lužnicí
SOBOTA 21.8.
Festival MOSTY 5. ročník Art Festivalu hudby,
gastronomie, umění.
NEDĚLE 22.8
14. Ročník dechovkového festivalu
NAD LUŽNICÍ

PROGRAM
10.00 – 17.00 Fotbalový turnaj

18.00 – 24.00 Večer s kapelou Big papa

Pořádá Město Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí
www.plananl.cz

Plánské ozvěny vycházejí jedenkrát měsíčně nákladem 1 800 kusů. Aktuální číslo vyšlo 31. 6. 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. července 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, PhD., 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: 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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