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aktuální téma

Komunikace

Nejde
jen
o komunikaci
mezi lidmi, ale
i o komunikaci, po které se
dostaneme do
svých domovů. Předkládáme aktuální informaci
o místních komunikacích.
V lokalitě Nad
Hejtmanem
byla v prosinci 2014 dokončena III. etapa ulicí Kaprovou a téměř dokončenou
ulicí Karasovou, celkem bylo zhotoveno
a dokončeno 512 bm. V roce 2015 se pokračovalo II. etapou, a to v ulici Hraběcí.
Součástí vybudování nové komunikace
byla pokládka kabelů pro nové veřejné
osvětlení včetně osazení nových sloupů
VO. Oproti projektu se přidal jeden sloup
s osvětlením pro lepší orientaci v koncové
části ulice. Nad touto komunikací je dost
svažitý terén, který vyžadoval zpevnění
opěrnou zdí v délce 70 bm. V celé ulici
Hraběcí byla dokončena II.etapa v červenci 2015 a její délka je 455 bm.
Na základě požadavku občanů v lokalitě Nad Hejtmanem (nad hrází rybníka
Hejtman) na zpevnění příjezdové komunikace k rodinným domkům, byla tato
zhotovena z asfaltového recyklátu se zástřikem a posypem v délce 60 bm.
V současné době probíhá výměna nového splaškového a dešťového kanalizačního řádu, jehož investorem je Vodárenská
společnost Táborsko s.r.o. Součástí bude
i nový povrch komunikace, na kterém se
částečně podílí i Město Planá nad Lužnicí. Jedná se o lokalitu U Řadovek (proti
Tercii), v celkové délce 350 bm.
V ulici Ve Stržném se připravuje
v průběhu měsíce srpna 2015 provedení
nových podkladů a finálních asfaltových
povrchů v délce 180 bm až k hlavní silnici E 55 (kulatá křižovatka). V části ulice Zahradní (proti restauraci V Zátiší),
proběhne pokládka a prodloužení nové
kanalizační sítě včetně přeložek kabelizace slaboproudu, silnoproudu a přeložení veřejného osvětlení. Tato část bude
zakončena založením nových podkladů
pro finální položení asfaltového povrchu
v celkové délce 100 bm. Dále se připravuje v lokalitě Na Skalách v délce cca 215
bm pokládka splaškové kanalizace, jejíž
součástí budou nové podklady pro asfaltovou komunikaci. U těchto připravovaných akcí je investorem Vodárenská společnost Tábor se spoluúčastí Města Planá
nad Lužnicí.
Václav Pekárek, zastupitel města
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Jak dál s objektem
strkovské bažantnice…

Se záměrem získání strkovské bažantnice se měli Plaňáci možnost během období uplynulého od voleb na podzim loňského roku seznámit několikrát. Záměr
koupě této budovy a jejího přebudování jako víceúčelového zařízení pro environmentální výchovu mládeže a sportovní aktivity byl obsažen i ve volebním
programu hnutí „Planá 365“.
Hned na ustavujícím jednání zastužít…Používání dálnice necelé dva roky
pitelstva města byl tento záměr veřejně
po jejím otevření jako argumentu proti
prezentován a podrobně s ním byli seprojektu ekologické výchovy mi připaznámeni všichni zastupitelé i přítomdá nepochopitelné. Stačí se jen podívat
ná veřejnost. Vzhledem k předvolební
na stěnu lesa za bažantnicí a strkovskou
atmosféře ve městě byl pro mě osobně
hájenkou a vidíme okraj na Táborsku
překvapením kladný postoj opozičních
výjimečného území. Začíná zde více
zastupitelů. Diskuse se rozpoutala pounež 2000 ha velký přírodní park „Tuze o vhodnosti tohoto objektu. Požadarovecký les“. Tady najdeme lokality
vek na získání kladného stanoviska pros výskytem mnoha chráněných druhů
vozovatele vysokotlakého plynovodu
živočichů i rostlin. Z ptačích druhů jmefirmy NET4GAS, které by se stejně řenujme namátkou orla mořského, čápa
šilo v rámci stavebního řízení spojenéčerného, datla černého, z nočních ptáků
ho s přestavbou budovy, posunulo koupi
puštíka obecného, kulíška nejmenšího
bažantnice o půl roku. Po vydání tohoto
i sýce rousného. Ze vzácných rostlin
rozhodnutí přesně v souladu se zněním
najdeme u potoků protékajících tímto
usnesení ZM Město Planá nad Lužniúzemím stále ještě i bleduli jarní, na něcí strkovskou bažantnici za odsouhlakterých lesních stanovištích se ojediněle
sených 450 000,-Kč koupilo. V měsíci
potkáme s lýkovcem jedovatým. Uvnitř
červnu byla budova převzata do vlastkomplexu se nachází největší lokalita
nictví. Druhou připomínkou řešenou na
s výskytem hořce lučního na Táborsku,
tomto ZM bylo poukazování na blízkost
výjimečná je i lokalita s výskytem kodálničního obchvatu města. Tou bych se
satce sibiřského u Strkovského rybníka,
raději nechtěl podrobně zabývat. Dálnikvůli níž se upravoval i projekt dálnice.
ce je „daní“ za vyřešení zoufalé dopravPosuďte sami, zda je toto místo vhodné
ní situace v Plané před několika lety
pro poznávání přírody …
a všichni se s ní prostě musíme naučit
Pokračování na straně 3

Bývalá strkovská bažantnice.				

Foto Stanislav Vyhnal
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Informace
z městského úřadu
Úřední hodiny MěÚ
Pondělí			
Úterý			
Středa			
Čtvrtek			
Pátek			
Polední pauza po - čt

7.00 - 17.00
7.00 - 15.30
7.00 - 18.00
7.00 - 15.30
7.00 - 12.00
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
Ing. Stanislav Vyhnal
739 547 343
mistostarosta@plananl.cz
381 291 166
odborná asistentka
Bc . Žaneta Matoušková, Dis. 739 547 344
matouskova@plananl.cz
381 291 166
asistentka
Lucie Včeláková		
381 291 167
sekretariat@plananl.cz
matrika
Marie Holanová		
381 291 832
holanova@plananl.cz
vnitřní věci
Ing. Svatava Novotná
381 291 320
novotna@plananl.cz
Dagmar Havelková		
381 291 832
havelkova@plananl.cz
ekonomka
Květuše Kučerová		
381 291 831
kucerova@plananl.cz
stavební technik
Ing. Milan Mařík 381 291 161, 731 677 205
marik@plananl.cz
kultura
František Doubek 383 133 291, 720 425 147
kultura@plananl.cz
INFOCENTRUM
Miroslava Rokosová
383 133 291
galeriefara@plananl.cz, muzeum@plananl.cz,
infocentrum@plananl.cz
KNIHOVNA		
381 292 247
správce
sportovního centra
381 677 206
Technické služby
ředitel 		
381 292 383
			
731 677 201
sběrný dvůr		
775 565 923
DPS - vedoucí		
381 292 435
			
734 182 677
Hasiči
Jiří Broukal, velitel jednotky
728 221 803
ČEVAK hlášení poruch
800 120 112
Městská policie
383 133 292
MP@plananl.cz
Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách
v období duben až říjen
Pondělí			
15 - 18 hodin
Středa			
15 - 18 hodin
Sobota			
8 - 12 hodin

Další informace
najdete:
http://plananl.knihovna.cz
www.zsplana.cz
www.zus-sezimovo-usti.cz
http://ms.plananl.cz
http://hasici-plananl.cz
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jednání
zastupitelstva města
Z usnesení: 9. 7. 2015 (6. ZM)
• Veřejná zakázka
„Rozšíření stávajících kapacit ZŠ“
ZM schvaluje pořadí nabídek dle protokolu o posouzení a hodnocení nabídek výběrovému řízení
na „ZŠ Planá nad Lužnicí – rozšíření stávajících
kapacit – nástavba“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy po uplynutí odvolací doby s vítěznou
firmou (ACG- Real s.r.o., Kosova 2894, Tábor
za nabídkovou cenu 6 492 636,05 Kč bez DPH,
popřípadě s firmou na druhém či třetím místě.
• Veřejná zakázka
„Vybudování komunikace Ve stržném“
ZM schvaluje protokol o posouzení a hodnocení
nabídek k výběrovému řízení na „Stavební úpravy ul. Ve Stržném s tímto výsledkem: vítězem se
stala firma Chališ spol. s r. o., kap. Jaroše 425,
Tábor za nabídkovou cenu 1 720 578 Kč s DPH.
• Veřejná zakázka
„Vybudování komunikace v Zahradní ulici“
ZM schvaluje protokol o posouzení a hodnocení
nabídek k výběrovému řízení na „Stavební úpravy ul. Zahradní, Planá nad Lužnicí s tímto výsledkem: vítězem se stala firma Swietelsky stavební s. r. o., OZ DS Jih, Pražská třída 495, České
Budějovice za nabídkovou cenu 1 426 804,74 Kč
bez DPH.

jednání rady města
Z usnesení: 17. 6. 2015 (17. RM)
• bere na vědomí žádost MŠ na rekonstrukci
elektroinstalace v kuchyni a pověřuje stavebního referenta přípravou projektu rekonstrukce
elektroinstalace.
• bere na vědomí stav projektu „Plánské nábřeží“ a schválila výzvu k podání nabídky spočívající v jednání s účastníky architektonické soutěže, kteří se umístili na 2. a 3. místě.
• schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek k výběrovému řízení na „Prodloužení
kanalizace a vodovodu lokalita Nad Hejtmanem
ul. 12“ s tímto výsledkem: vítězem se stala firma
Chališ spol. s r.o., kap. Jaroše 425, 390 03 Tábor,
nabídková cena 578 652,71 Kč s DPH.
• schválila seznam občanů, se kterými bude
uzavřena smlouva o výpůjčce kompostéru. Konkrétní občané byli určeni na základě vylosování
ze všech žadatelů.
• Neschvaluje návrh úpravy kamerového systému a ukládá starostovi a místostarostovi projednat s MP úpravu návrhu na umístění kamer.
• schvaluje návrh MP na řešení parkování v ul.
Okružní, včetně navrženého doplnění, z důvodu zajištění trvalé průjezdnosti pro prostředky
MHD. RM pověřuje odbornou asistentku zasláním žádosti na DI Policie ČR.
• schvaluje Nařízení města Planá nad Lužnicí
č.2/2015, kterým se stanovují maximální ceny za
pronájem hrobového místa a služby poskytované
v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového
místa na veřejném pohřebišti.

Z usnesení: 8. 7. 2015 (18. RM)
• schválila nájemní smlouvu se společností
České dráhy, a.s. nábřeží L. Svobody, Praha 1 na
umístění parkoviště pro celodenní stání s platností od 1. 9. 2015 za cenu 28 800 Kč + DPH
za rok.
• schválila vyhlášení VZ na dodavatele elektrické energie na rok 2016 a pověřila společnost
ENSYTRA, s. r. o. nám. Svobody 931/22, Mohelnice organizací veřejné zakázky.
• schválila nákup přehupovačky na dětské hřiště za farou za cenu 11 250,- Kč + DPH. Instalaci
provedou TSM.

• schválila školné v mateřské škole pro školní
rok 2015/2016 ve stejné výši jako v předchozím
roce, tj. 300,- Kč/žáka měsíčně.
• schválila opravu 8 ks balkonů dle varianty
3 obytného panelového domu č. p. 560 za cenu
cca 25 000 Kč + DPH za balkon.
• schvaluje uzavření smluv nezbytných pro vydání knihy „Planá nad Lužnicí – kouzlo starých
pohlednic“ s p. Ivanem Mrázem, nakladatelství
Zahrada, Šlikova 1404, Tábor za cenu 78 200 Kč
a s Mgr. J. Kohoutem, kpt. Nálepky 2340, Tábor
za cenu 60 000 Kč.
• projednala a schválila změnu projektu „Rekonstrukce a zateplení střechy městského úřadu“
a dokončení přípravných prací a zpracování finálního projektu pro výběr zhotovitele.
• schválila protokol hodnotící komise k výběrovému řízení na „Chodník a autobusová zastávka - Planá nad Lužnicí, ul. Ústrašická“ s tímto
výsledkem: vítězem se stala firma HES stavební
s.r.o, Zelený pruh 1560/99 ,140 00 Praha 4, nabídková cena 691 811,62 Kč bez DPH a schválila
zároveň název zastávky „Za mostem“.

Všechna usnesení

ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

a jejich úplná znění
jsou zveřejňována na úřední desce
a webu města Planá nad Lužnicí
www.plananl.cz
matrika

Významné životní jubileum v srpnu
oslaví:
Jiřina Vondrová
Marie Drtinová
Marie Sladká
Miroslav Sovák
Marie Matějková
Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí
Novými občánky Plané nad Lužnicí
se v dubnu, květnu a červenci stali:
Eliška Nehonská
Lukáš Dolanský
Dominik Bednář
Kristián Dvořák
Přejeme hodně zdraví a štěstí do života.
Svatby
V červenci uzavřely dva páry manželství. Gratulujeme.
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nABÍDKA

Pokud chcete, aby se vaše volnočasové
aktivity a ostatní akce objevovaly v pravidelném přehledu, dejte nám o sobě vědět
na telefon 720 425 147 nebo pište na
adresu kultura@plananl.cz

Plánské ozvěny
policejní zápisník

Během měsíce června bylo městskou policií
v Plané nad Lužnicí zjištěno celkem 59 přestupků, kdy převládaly jako
vždy přestupky v dopravě. O tom, že tyto
přestupky neunikly pozornosti městské
policie se v 16 případech přesvědčili řidiči nálezem písemné výzvy k projednání
přestupku za stěrači svých vozidel. Bylo
uděleno celkem 12 blokových pokut, kdy
ostatní přestupky byly řešeny na místě domluvou s tím, že se již nebudou opakovat.
Dva přestupky byly písemně zpracovány
a předány k vyřízení příslušnému správnímu orgánu. Množí se rovněž přestupky
proti občanskému soužití, proti veřejnému pořádku a majetku, kterých bylo zaznamenáno celkem 7. V 5 případech byli
upozorněni majitelé na venčení svých psů
v zastavěné části města bez vodítka, což
odporuje příslušné vyhlášce vydané městem Planá nad Lužnicí. Rovněž tak byli
odchyceni celkem 3 psi, kteří vzbuzovali obavy u ostatních spoluobčanů. V této
souvislosti upozorňujeme, že vzhledem
k přetrvávajícímu jevu venčení bez vodítka a volnému pobíhání psů po městě bude
městská policie nucena řešit tyto přestupky v blokovém řízení, neboť domluva je
neúčinná. Rovněž byla zaznamenána v
6 případech bezohledná jízda cyklistů
po chodnících a přechodech pro chodce,
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která zatím byla řešena pouze domluvou.
Nejméně ve 3 případech byli občané
upozorněni na zákaz požívání alkoholu
v blízkosti prodejny potravin. Městské
policii bylo odevzdáno jako nález několik
svazků klíčů a pouzdro s ručně popsanými hudebními CD nosiči, kdy uvedené
věci jsou připraveny k předání majiteli
na služebně MP. Na závěr bychom chtěli upozornit všechny majitele rybářských
lodí na Lužnici, aby byli obezřetní a svůj
majetek co nejdůkladněji zabezpečili, neboť se v poslední době množí krádeže.
St. Miloslav Volek
* Zloděj v pondělí 13. června kolem třetí odpoledne
pod
benzinovou
pumpou na Lužnici
ukradl ocelový člun
s dřevěnými pádly
a umělohmotným
roštem. Majiteli P. V. způsobil škodu asi
za pět tisíc korun.
* V pátek 19. června se před jedenáctou večer hosté poprali v restauraci hotelu Lužnice. Na místě zasahovala policejní

hlídka. Nedošlo ke zranění ani škodě na
majetku.
* V neděli 26. června hodinu po půlnoci
opilý P. D. si vyrazil Chryslerem z Plané
směrem na Soběslav. Ale nikam nedojel,
protože byl zadržen policisty u prodejny
Tercie a dechovou zkouškou alkoholtesterem Dräger mu bylo naměřeno 1,82 ‰
alkoholu v dechu. Nyní ho čeká soud.
* Během posledního červnového víkendu se asi velký milovník oslav vloupal do
rodinného domu ve Strkovské ulici. Překonal oplocení, vklouzl na zahradu rodinného domu, vyrazil vstupní dveře vedoucí ze zahrady do sklepa. Tady to náležitě
prohledal a ukradl nerezový elektrický
výčepní pult s chlazením a kompresorem
asi za 15 tisíc korun, tři kávové soupravy,
15 hudebních CD a 20 DVD s filmy. Zloděj tak způsobil škodu za více jak dvacet
tisíc korun.
* V pondělí 3. července neznámý
nadšenec projížděk po řece na pravém
břehu Lužnice, nad jezem Soukeník,
ukradl laminátovou pramici, která byla
zabezpečená řetězem.
Zdroj prap. Martin Zima, inspektor

POZOR ZMĚNA!!!

RADA MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SCHVÁLILA
ZMĚNU VE SPORTOVNÍM CENTRU. PLACENÁ
DOBA SE PRODLUŽ UJE DO 20.00 HODIN.
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Jak dál s objektem strkovské bažantnice…

Dokončení ze strany 1
A nyní k vlastnímu záměru na změnu
využívání bažantnice Strkov Městem Planá nad Lužnicí. Přestože se jedná o poměrně velký objekt (rozměry více než
10x30m), nemůže sloužit k vybudování
základny pro environmentální výchovu s profesionálním zajištěním výuky
a vlastním personálním obsazením. Provozování takového zařízení není záměrem
vedení města a je i mimo jeho ekonomické
možnosti. Jak tedy vypadá vlastní záměr.
Záměr na změnu užívání objektu bažantnice Strkov Městem Planá nad Lužnicí.
Město Planá nad Lužnicí má v úmyslu
využívat objekt jako víceúčelové zařízení zaměřené na environmentální výchovu mládeže a pro sportovní účely jako
základnu pro mládežnické oddíly vzduchovkové střelby. Louka mezi bažantnicí
a lesem by mohla být využívána pro lukostřeleckou střelnici.
1) Středisko environmentální výchovy jako prostor pro vybudování střediska environmentální výchovy zamýšlí využívat
½ budovy s přestavěným prostorem líhní

a část prostoru bývalé odchovny. Zde zamýšlí zřídit:
- klubovnu vybavenou pomůckami pro
environmentální výchovu dětí
- prostor se stálou výstavou věnovanou
přírodnímu prostředí v okolí Plané nad
Lužnicí, tzn.ukázky biotopů (botanická
i zoologická expozice), vč. audiovizuálních zařízení, které by dětem poskytly
komplexní pohled na přírodu v nejbližším
okolí
- v návaznosti na teoretickou přípravu
pak využívat bezprostřední blízkosti lesa
a biotopů (rybníky, louky) k rozšíření vědomostí z oblasti ekologie i etologie živočichů a rostlin
- v blízkosti střediska využívat na poznávacích vycházkách vybudované naučné stezky LČR s tematikou „Ptačí svět
v okolí Plané nad Lužnicí“ i plánované
naučné stezky s tematikou lesnické pedagogiky
2) Vzduchovková střelnice - využití
druhé poloviny objektu, zde zamýšlí zřídit:
- vzduchovkovou střelnici pro střelbu na
stacionární terče

- vzduchovkovou střelnici pro střelbu na
pohyblivé terče
- skladové prostory na materiál pro provozování lukostřelecké střelnice (stojany,
terče)
Rok 2015 a zima 2016 bude obdobím
přípravy projektu, při němž chceme spolupracovat jednak s profesionálními pracovníky, kteří se zabývají problematikou
environmentální výchovy mládeže a oslovit chceme i vysokoškolské pedagogy na
FSS Masarykovy univerzity v Brně. Rovněž projekt vzduchovkové střelnice bude
otázkou spolupráce se specialisty v tomto
sportovním odvětví, s nimiž je již město v kontaktu. Stejně tak je tomu i s lukostřeleckou střelnicí. Projekt vzniku střediska s touto náplní je zatím na Táborsku
ojedinělý a podle časových možností bude
město vstřícné i zájmu školských zařízení
z okolních měst i obcí. Možné je i využití
dalšími zájmovými organizacemi působícími ve městě a okolí. Každopádně bude
v Plané další místo pro rozšíření mimoškolních aktivit dětí a mládeže a setkávání
jeho obyvatel…
Stanislav Vyhnal, místostarosta
3
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večery pod lampou

Vracíme se k velmi příjemnému Večeru
pod lampou s Martinem Tichým, který proběhl na farské zahradě koncem června, několik dní před Dnem památky obětí komunistického režimu. Téma tedy bylo dáno a host večera představil novou knihu Cesty
za svobodou. Poutavé vyprávění a diskusi přítomných završilo malé občerstvení,
po kterém většina účastníků přijala pozvání na plánskou Noc literatury spojenou
s tajemnou procházkou. Jednotlivá zastavení byla spojena s připomínkou osobností,
které byly postiženy nepřízní minulého režimu, ať už šlo o letní hosty či místní disidenty.					
Foto M. Hejnová

knihbudky

Prázdninovým překvapením jsou
knihbudky. Křest první z nich proběhl
13. července ve Sportovním centru za
řekou a zdá se, že už má dost příznivců. Doufejme, že stejnou přízeň si získají i další dvě – v objektu zdravotního
střediska a na autobusové zastávce. Vše
funguje na principu „Přečti a vrať nebo
přines jinou“, jak hlásá nápis na každé
z nich. Tak si je, milí čtenáři, pěkně
užívejte! Naše díky patří Romaně Laštovičkové a podniku ARLETO s.r.o. za
výtvarnou podobu.
V.V.

Petr mareš: táborsko

rybáři

Dětské rybářské závody

V tomto roce, který je pro naši MO ČRS Planá nad Lužnicí velmi významný vzhledem k tomu, že oslavujeme 90. výročí vzniku
organizace se opět uskutečnily dne 20. června 2015 již tradiční
dětské rybářské závody. Pro konání závodů byl opět zvolen rybník
„Nový“ jenž je našim rybochovným zařízením.
Toto místo je zvoleno mimo naše
2. Matyáš Maleninský - 79 cm
sportovní vody z důvodu vybudované3. Karel Žatecký
- 44 cm
ho zázemí a také proto, že na rybníce je
První tři nejúspěšnější závodníci obpravděpodobnost ulovení ryby podstatdrželi hodnotné ceny, které jistě uplatní
ně vyšší než na řece, což se v letošním
v rybářském sportu. Ostatní účastníci
roce nepotvrdilo
závodů byli taktéž odměněni drobnými
Závodů se zúčastnilo celkem devět
cenami.
dětí. Tento menší počet účastníků byl
Všem závodníkům bylo poskytnuto
způsoben z velké míry nepříznivým pobezplatně občerstvení.
časím. Závodníkům nepřálo ani rybářCelkově se dá říci, že letošní dětské
ské štěstí, bylo uloveno pouze devět ryb.
rybářské závody i přes nižší účast a nepřízeň počasí se vydařily a pro mladé
Největší rybou byl kapr o délce 55 cm
sportovní rybáře to bylo povzbuzení do
a váze 2,95 kg.
další činnosti.
Hodnocení se provádělo tak, že jeden
Výbor MO doufá, že v příštím roce se
centimetr ryby znamenal jeden bod. Po
znovu uskuteční dětské rybářské závody
sečtení bodů bylo pořadí závodníků na
za větší účasti našich mladých rybářů.
prvních třech místech následující:
Za MO Planá nad Lužnicí Šebek
1. Martin Staněk
- 137 cm
4

Kniha vyšla v červnu 2015, volně
navazuje na první knihu TÁBOR,
Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí
(z roku 2012).
Vybíráme z úvodu ke knize:
„Čím jiným navázat na knihu o táborské aglomeraci, než se vydat do jejího
okolí? Tam, kde vládne krásná příroda,
nekonečné výhledy do kraje kapliček
a temných lesů plných zřícenin, nádherných měst a malebných vesniček. To je
TÁBORSKO.
Kdykoliv jsem se ze středu regionu
vydal jakýmkoliv směrem, vždy jsem se
vracel obohacen o nové zážitky a poznání. Každý výlet mě utvrdil v tom, kolik
krás zde máme, a to vše doslova na dosah ruky. A právě ta místa, která mě na
mých cestách nejvíce zaujala a na která
jsem se nejraději vracel, jsem se pomocí
fotografií pokusil vtěsnat na stránky této
knihy.“
Na stejnojmennou výstavu zveme
v srpnu do knihovny.
V.V.

Plánské ozvěny
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MŠ POHÁDKA

Konec školního roku v plánské mateřské škole

Během června nás čekala v Mateřské škole Pohádka mnohá překvapení. Tento měsíc byl přímo nabitý akcemi, na které jsme se všichni společně moc těšili.
Všechny třídy mateřské školy se zúZEMĚRÁJ, který se nachází nedalečastnily školních výletů. Mladší děti
ko zámku Orlík. Zúčastnily se interzažily krásné dopoledne ve městě Týn
aktivních programů v reálně ztvárněnad Vltavou, kde se pobavily při veseném prostředí vesnice z období raného
lé pohádce O líném Vojtíškovi. Po té
středověku, prošly si přírodní stezku
společně objevovaly místní park, kde
s mnoha zábavnými i naučnými úkoly
se děti vydováděly na dětském hřišti
a svou fantazii si vyzkoušely v místních
poblíž řeky Vltavy. Starší děti si užily
herních prostorách.
Další vydařenou akcí, která v mateřské
den plný her a skotačení v půvabném
škole proběhla, byl již tradiční hudební
místě jižních Čech v zábavném parku
festival Klubíčko písniček. Organizace
letošního ročníku se ujala právě naše mateřská škola. Na hudebním vystoupení se
podílely školky ze Sezimova Ústí, z Tábora MŠ Sokolovská, MŠ Petrohradská
a MŠ Planá nad Lužnicí. Svým vystoupením nás také potěšil taneční kroužek
Atak, který na naší škole působí.
Tak jako každý rok i letos jsme se museli rozloučit s nejstaršími předškolními
dětmi, které se s mateřskou školou loučí
a v září nastupují do očekávané první třídy. Při krásném, letním počasí proběhlo

pionýři

na zahradě mateřské školy jejich slavnostní stužkování. Aby loučení nebylo
příliš smutné, prožili jsme společně ještě
jednu krásnou závěrečnou akci. Cestou
pohádek a plněním zajímavých úkolů
nás provázela po celou dobu dobrá nálada, která byla završena přespáváním dětí
v mateřské škole.
Za mateřskou školu přejeme všem
obyvatelům Plané nad Lužnicí krásné,
prosluněné prázdniny a novým prvňáčkům co nejlepší vstup do nového školního roku.
Kateřina Burgstallerová

Podrav od rytířů kulatého stolu

Tak jsme se tu všichni sešli. Zase po roce a je nás banda. Pážata z celé země se
sjela do podhradí Kamelotu, aby pomohla Radě rytířů sjednotit zemi, nastolit
řád a vybrat z jejich středu nástupce po králi Artušovi.
Úkol to byl nelehký, ale naši stateční
šifru od sira Lancelota s přesným pose ho zhostili s vervou, vírou a odhodpisem místa uložení Artušovi koruny,
láním. Při hledání deseti ukrytých arto byl teprve oříšek. Zabrat nám dalo
tefaktů jsme narazili na mnohá dobroi královské žezlo, jež se zjevovalo pouze
družství. A došlo i na boj. Proniknout
v hodině vlka. Pro nalezení všech artedo pevnosti loupeživých lapků, kteří
faktů jsme museli využít umění našich
měli v držení Svatý grál, nebylo nijak
čtyř rytířských rodů a spojit své síly.
snadné, ale povedlo se. Ovšem rozluštit
Nakonec se podařilo vybrat nejstateč-

Vávrovka 2015.								

nějšího rytíře, který je plnohodnotným
nástupcem na královský trůn a je hoden
vytáhnout bájný Excalibour ze skály,
jež ho střeží. Hostina byla velkolepá,
stoly se prohýbaly, kejklíři skotačili
a nový panovník byl korunován a uctíván. V zemi znovu zavládl řád.
Máváme z Vávrovky od kulatého stolu, kde jsme si všichni rovni. Za čest
a slávu našich rodů bychom život položili.
Jan Žahourek

Foto archiv Pionýra
5
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školní akademie

informace

Ve čtvrtek 25. června proběhla ve škole pod taktovkou žáků z devátého ročníku tradiční závěrečná školní akademie.
Každá třída si připravila svůj krátký
program, se kterým vystoupila před publikem. Pro některé to bylo jejich první
vystoupení, pro deváťáky poslední.
Foto a text – archiv školy

Plánské infocentrum funguje
V Plané nad Lužnicí na faře již tři měsíce funguje infocentrum a jeho služby
využívá čím dál víc místních lidí i turistů. Někdo potřebuje mapku okolí
a prospekty, někdo neví, kam se podívat
s dětmi, někdo se zajímá o cyklostezky,
jiný zase o památky, další požaduje informaci o kulturních programech. Lidé
chtějí vědět, kde se dá v Plané ubytovat
a dobře najíst, kde se dá opravit auto
a dokonce, jak berou ryby v Lužnici.

Na faře si můžete prohlédnout výstavu obrazů v galerii a také expozici historických fotografií v muzeu v prvním
patře.
Slávka Rokosová,
redakčně kráceno

Kontakty:

telefon: 383 133 291
e-mail: galeriefara@plananl.cz,
muzeum@plananl.cz,
infocentrum@plananl.cz

OTEVírací
doba

Plánské infocentrum.
Máme k dispozici knihy o Plané
a okolních obcích. Chceme poskytovat
kvalitní informace, proto přivítáme
i spolupráci zdejších obyvatel a plánských firem, které mají co nabídnout
hlavně v oblasti cestovního ruchu.

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
		
STŘEDA
		
ČTVRTEK
		
PÁTEK
		
SOBOTA
NEDĚLE

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00;
13.00 – 17.00
10.00 – 12.00;
13.00 – 17.00
10.00 – 12.00;
13.00 – 17.00
10.00 – 12.00;
13.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

SVÁTKY

14.00 – 17.00

oznámení

Oprava sochy svaté Barbory
Veškeré dobrovolné vstupné, které bude letos vybráno na městských akcích, například na koncertech nebo výstavách, je určeno
na opravu sochy svaté Barbory z místního kostela sv. Václava, která
prochází nyní velmi rozsáhlým a nákladným restaurováním a která
bude po jeho dokončení vystavena v malém plánském muzeu.
Předem děkujeme za vaše příspěvky.
RR PO, foto internet

školní dotazník

Vyhodnocení
předprázdninových
školních dotazníků bude uveřejněno
v zářijovém čísle Plánských ozvěn. RR

inzerce

POSKYTOVÁNÍ
TECHNICKÝCH
SLUŽEB
Libor Dvořák
Chýnov
Tel.: +420

607 255 383

Květinová soutěž pokračuje
Dámský Fitness – club U Rendy

Letní prázdninová
akce
Vás zve na

4+1 zdarma

!!! Nové lekce!!!
K2 Hiking

Velmi atraktivní a zábavná forma cvičení pro všechny, jejichž
cílem je formování postavy, nebo redukce váhy.
Pozor! Nově zařazujeme padesát minut
aerobního cvičení na K2 Hiking.
Tato cvičení jsou vhodná i pro ženy,
které mají problémy s klouby, zády
nebo nadváhou.

tzn. každá pátá lekce
zdarma
Informace
na tel: 608 917 714
nebo na facebooku
Najdete nás v Údolní ulici 450,
Planá nad Lužnicí
Přijďte se podívat, nebo rovnou vyzkoušet!

ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ,
SPÍNÁNÍ ZDIVA
 STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ
 ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
 SVÁŘEČSKÉ PRÁCE


Informace na tel: 608 917 714 nebo na facebooku

Kde nás najdete? V Údolní ulici č. 430, Planá nad Lužnicí

Zahrady D. Volkové a J. Podojilové
Děkujeme za fotografie vašich zahrad, balkonů a pergol,
které zasíláte na adresu Plánských ozvěn.
Již tradiční soutěž stále pokračuje a vylosování proběhne také tradičně, a to při Svatováclavském jarmarku dne 27.
září na plánském Ostrově.			
-FD7
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Během posledního měsíce vyjeli osmkrát

V pátek 5. června jsme byli vysláni na technickou pomoc – záchranu zvířat
v ulici Okružní, kde se měl nacházet pták uvízlý v okapovém svodu u jednoho
z rodinných domů. Po provedeném průzkumu ale pták nebyl nalezen a tak se
jednotka vrátila na základnu.
Za dva dny, tedy 7. června byla jedmetrů od místa požáru, byl příjezd venotka vyslána operačním střediskem
lice rychlý. Po příjezdu na místo bylo
k požáru trávy za Pilou Pasák. Podle
průzkumem zjištěno, že došlo k požáru
určení místa zásahu operačním důstojtrávy na ploše 30x40 m. Velitel plánníkem jsme tedy v 16.14 vyjeli do ulice
ské jednotky rozhodl o nasazení dvou
Nová. Cestou však operační důstojník
útočných proudů a o provedení obchvamísto upřesnil a proto jsme se na krutu požáru, který se nebezpečné rychle
hovém objezdu otočili a jeli do ulice
šířil k zahradě rodinného domu a hroHusova. Proto nás mohli plánští občazilo jeho rozšíření na vzrostlé thuje. Po
né vidět, jak jedeme tam a zase zpátchvilce byl požár lokalizován a dál se
ky. Neděláme to schválně, abychom se
nešířil. Následně se na místo dostavila
projeli po Plané „na majáky“, ale proto,
profesionální jednotka ze stanice Tábor,
že jedeme tam, kam nás vede navigace,
jejíž velitel přebral velení u zásahu a pona kterou posílá data Krajské operační
žár byl zlikvidován. Jednotky se poté
a informační středisko. Po příjezdu na
vrátily na své základny.
místo s táborskými profesionály vytváFotografie a videa ze zásahů nalezneříme dopravní vedení a dvěma útočnýte na našich webových stránkách
mi proudy je požár zlikvidován.
hasici-plananl.cz.
Druhý den byla jednotka přesně v 6.00
V sobotu 13. června jsme se zúčastvyslána do ulice Chýnovská na požár
nili osmého ročníku Vodnického dne,
odpadu v kontejneru v areálu místního
který pro nás začal už den předchozí

podniku. Po příjezdu na místo se sice
ukázalo, že hoří odpad v kontejneru, ale
odpad byl klasifikován jako nebezpečný. Vzhledem k tomu, že nebylo možné přesně identifikovat, jaké látky hoří,
rozhodl velitel zásahu o nasazení dýchací techniky pro všechny zasahující
a o zákazu vycházení z budov v areálu
firmy. Požár byl zlikvidován útočným
proudem s pěnovým smáčedlem.
Ve dnech 4. až 6. července jsme prováděli kropení ulic za účelem ochlazení
okolí a snížení prašnosti v době letních
veder. Při kropení ulice Bydžovská byla
ale jednotka odvolána k požáru trávy
v ulici Okružní na Strkově. Vzhledem
k tomu, že se jednotka nacházela pár set
8

přípravou areálu. Kromě tradičního vystavení techniky a stříkání na terče jsme
zajišťovali bezpečnost účastníků při odpoledních soutěžích ve vodě.
V sobotu 20. června jsme byli pozváni na oslavy 140 let výročí založení
SDH Chodová Planá.
Jsme rádi, že jsme s našimi kolegy
navázali spolupráci a těšíme se na její
rozvoj v letech budoucích.
V neděli 21. června jsme pořádali
Železnou neděli. Chtěli bychom tímto
poděkovat všem, kteří věnovali železný odpad a tím podpořili další činnost
plánských hasičů.
Stále je pro zájemce otevřen nábor
nových hasičů. Pokud se chcete přidat
k jednotce nebo se chcete jen zeptat, co
obnáší činnost u naší jednotky, můžete
nás kontaktovat a my Vám rádi vše dopodrobna vysvětlíme a ukážeme.
Ladislav Havlíček
zástupce velitele jednotky

Žádné cvičení nebo ukázka, ale při ostrém výjezdu hasičů musí vše klapnout.

Plánské ozvěny
dějiny

Využití dvora, zámku a parku po roce 1945

SRPEN 2015
Historie
zámku

Strkov

Po konfiskaci majetku rodiny Harrachů byly na podzim roku 1945 zeměv Plané
dělské pozemky a budovy dvora Strkov předány do užívání Stáních statků.
nad Lužnicí
Hospodářské budovy na dvoře Strkov byly využívány k chovu dobytka.
3. část
Protože budobyla ponechána alespoň terasa s výhlevy nebyly vůbec
dem do parku a na Strkovský rybník.
udržovány, proObvodové zdivo bylo opatřeno novým ku do 1. 7. 2005. Po uvolnění byl zámek
padly se střechy
nátěrem, v části budovy byla provedena prázdný a potom prodán 26. 6. 2008 fira když se zřítila
výměna elektroinstalace a rozvodů vody mě Aknel a.s.
Z doby mezi rokem 1915 – 1945 nei část budov, byla
a do všech místností v budově zámku
existuje
žádná fotografie, která by
tato zemědělská
i do zrekonstruovaných dílen byly zabuposkytla
informaci, zda park zůstal
dovány radiátory napojené na centrální
část pro celkovou zchátralost po roce
v
původním
stavu od založení. Protože
vytápění.
1980 zbourána a na jejím místě prvně
o
park
pečoval
celoročně zahradník, je
K 1. 10. 1992 byl na základě privapostavena truhlárna pro přidruženou
téměř
jisté,
že
původní
koncepce angtizačního projektu Lesní závod Tábor
výrobu JZD Košice a později vystavěna
lického
parku,
doplněná
o květinovou
zrušen a po provedené delimitaci byla
administrativní budova a výrobní haly
zahradu
ve
francouzském
stylu kolem
vytvořena akciová společnost Lesy Tápro firmu ELK a.s.
zámeckých
budov,
nebyla
narušena.
bor a.s. Tato společnost sídlila na zámZámek Strkov s hospodářskými buProtože se však zásadně změnilo poslání zámku, muselo zákonitě se změnou vlastníka v říjnu 1945 dojít jak ke
změně ve využití vnitřních zámeckých
prostor, tak i k postupnému snižování
výměry parku. Po přestavbě na 8 bytů
pro nájemníky byl postupně uvolňován prostor na zeleninové zahrádky,
ohrádky pro chov domácího zvířectva,
ohrady pro služební psy a prostory pro
skladování paliva na vytápění bytů
a v prostoru režijní truhlárny i k postavení přístřešku pro řezivo. Protože tyto
drobné provozní prostory byly napojeny
na zámecké zdi, nebo ukryty v prostorách bývalých koníren, nedošlo k žádným zásahům do vzrostlého stromoví.
V této době byl ještě zámecký park
využíván na celé výměře stejně jako
po jeho založení. Nájemníci měli sami
zájem, aby bydleli v hezkém prostředí
a tak se starali, aby okolí nebylo nadměrně narušeno.
Text Miroslav Šedivý, foto archiv
Strkovský zámeček.
dovami a zámecký park byl předán do
národní správy. Správu lesů od září
1945 do roku 1948 zajišťovalo Ředitelství státních lesů ( ŘSL) v Plané nad
Lužnicí na výměře 3.541 hektarů lesních pozemků. Po roce 1950 docházelo
ke zvětšování výměry lesa, protože na
základě zákonů a soudních rozhodnutí
byly pod státní správu převáděny obecní, městské, církevní i soukromé lesy.
Celková výměra Lesního závodu Planá
nad Lužnicí k 31. 12. 1971 činila 17.706
ha lesních pozemků.
V roce 1979 byla započata rekonstrukce a modernizace zámku Strkov, při
které byla vyměněna krytina střechy,
vyměněna okna. Bohužel nejhorším zásahem do původní architektury zámku
bylo odstranění venkovního dřevěného
schodiště, překrytého zdobnou lodžií
krytou pultovou střechou na JV okraji zámku. Dřevěná konstrukce střechy
s lodžií nad hlavním vchodem do zámStrkovský rybník.
ku byla odstraněna již dříve, ale z lodžie
9
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Děti z Plané si zahrají na mistrovství republiky družstev

V neděli 7. června se na dvorcích LTC
Tábor 1903 odehrálo finále 17. Memoriálu Zdeňka Kocmana, soutěže smíšených družstev v babytenisu. V polovině
května proběhla v babytenisu oblastní
kola družstev, která ovládlo družstvo
SKT Planá nad Lužnicí a postoupilo
mezi nejlepší čtyři týmy v jihočeském
kraji. Ve finále 17. Ročníku Memoriálu
Zdeňka Kocmana vyhrály děti z družstva SKT Planá nad Lužnicí, kdy porazily jasným rozdílem všechny své
soupeře. Tým z Plané nad Lužnicí tak
pojede v září 2015 MČR v babytenise
do Prostějova.
Sestava SKT: Dominik Mojžíš, Patrik
Mojžíš, Klára Jiříková, Martin Pěček
a Vanessa Dobiášová.
Výsledky finále 17. Memoriálu
Zdeňka Kocmana:
SKT Planá n. Luž. - Sokol TK Kaplice 6:0
SKT Planá n. Luž. - TK Pelhřimov A
6:0
SKT Planá n. Luž. - TK Písek
5:1
Ondřej Špaček,
předseda Sportovního klubu tenisu

Plánští nenechali nic náhodě, hráli
a také vyhráli, a tak pojedou v září na
MČR do Prostějova. Foto archiv tenisu

Běh na lyžích a tenis

Planá HS Open už po pětadvacáté

V pátek 28. srpna se uskuteční pětadvacátý ročník tradičního letního běhu
na lyžích po Plané nad Lužnicí a následující tenisový turnaj Planá HS OPEN.
Akce se koná každoročně vždy poslední pátek v srpnu za každého počasí
a letos oslaví čtvrt století od svého založení. Start je v 8.45 hodin od restaurace
Zátiší, časovka běhu bude v 10 hodin
před městským úřadem.
Náčelník HS Petr Vavruška
vavrda@centrum.cz, +420 74 582 567
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Program dne:

8.30 hod Sraz - prezentace lyžařů-hráčů
8.45 hod - Start lyžařského běhu od restaurace Zátiší
8.50 hod - Focení u jezu nebo na jezu
9.00 hod - 9.45 hod - Pozdrav, občerstvení
a mazání lyží u prodejny lyží a kol BSP
(Bike Sport Planá) nebo jinde na trase
a dále průjezd městem
10.00 hod - Časovka- (závod na čas) u Městského úřadu v Plané nad Lužnicí
Dále dojezd na tenisové kurty a začátek tenisového turnaje.

z historie
plánského hokeje
seriál na pokračování

Rok 1983-84
Velkou starost udělal výboru trenér
Bláha, když 3 týdny před soutěží sdělil,
že rozvazuje dohodu a přestává pracovat ve funkci trenéra v Plané a přechází
do VS Tábor. Složitá jednání s ředitelem
Jihočeského průmyslu masného Františkem Duškem a ředitelem Masokombinátu MVDr Radošem vedl sekretář
Plané František Bumba s výsledkem
zaslání dotace
30 000 Kč. Tím byl
částečně zajištěn chod oddílu a činnost
I. mužstva. Planá v soutěži obsadila
8. místo. V roce 1984 se dožil dlouholetý pracovník oddílu a TJ Miroslav
Zeman 55 let a obdržel vyznamenání
Za zásluhy a rozvoj tělesné výchovy
a sportu II. stupně. Stal se tak 3 členem
tělovýchovy v Plané, který obdržel toto
vyznamenání.
Rok 1984-85
Sezóna byla zahájena v polovině
května suchou přípravou, která vyvrcholila tradičním turnajem“ Malá kopaná“. Účast 12 družstev cca 100 hráčů.
Opět uspořádány závody k MDD. Po
dovolené se přešlo na zimní stadion,
kde přípravou byl pověřen nestor táborského hokeje Jan Trčka, který převzal
funkci trenéra družstva. Oddíl uspořádal X. ples sportovců. V silném krajském přeboru mužstvo obsadilo krásné
5. místo. V okresním přeboru startoval
„B“ tým, který obsadil 2. místo. Tradiční pohár Února vyhrál. Oddíl vydal
historickou tabulku střelců branek a řehled odehraných zápasů. Před zahájením sezóny poprvé došlo k plodné spolupráci s VS Tábor o zapůjčení několika
hráčů na hostování.
František Bumba,
sekretář oddílu LH
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fotoohlédnutí

Poslední akcí „Letního festivalu nad Lužnicí“ - společného
festivalu měst Plané nad Lužnicí, Bechyně, Veselí nad Lužnicí,
Sezimova Ústí a Tábora byl „Vodnický lužnický kaňoning“.
Přes 70 účastníků této plavby po Lužnici si užilo skvělý den
na řece – a nebavili se jen ti, kteří se akce přímo účastnili, ale
všichni, kteří se přišli během dne k řece podívat a vodnickou
čeládku pozdravit. Obrovské poděkování patří všem, kteří
jakkoliv ke zdárnému průběhu tohoto dne přispěli.
F. Doubek, foto M. Hejnová

Vernisáž výstavy M. Pokorného v Galerii Fara.
Foto archiv

Momentka z vernisáže kreseb Jasmíny Rokosové a křtu knihy Slávky Rokosové. 			
Foto M. Rokos

Tradiční skatský tábor proběhl 4. až 18. července... Blíže
v článku v příštím čísle Plánských ozvěn.
Foto Ladislav Chlaň a Kateřina Dvořáková
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Plán akcí

pozvánky

Sobota 1. srpna
* Fotbalový turnaj na hřišti TJ Sokol Planá ve
sportovním centru u sauny
Od 18 hodin zábava se skupinou MIDI BAND
Sobota 8. a neděle 9. srpna
* Tradiční modelářský víkend s plánskými
modeláři – na jejich letišti za sběrným dvorem
Sobota 15. srpna
* 10. ročník Lesního běhu v Plané – Na Černé – od 12 hodin – pořádá Spolek kondičních
a rekreačních běžců Evy Pláničkové
Středa 19. srpna
* Večer pod lampou s Petrem Marešem o nové knize fotografií Táborska – od 18 hodin
v městské knihovně
Neděle 23. srpna
* Dechovkový festival Nad Lužnicí – od 14 hodin na plánském „Ostrově“ vystoupí Valdaufinka Ády Školky, Věrovanka z Hané, Muzikanti
z jižních Čech a Babouci. Moderuje Helena Hýnová. Festival je podpořen grantem Jihočeského
kraje.
Pátek 28. srpna
* 25. ročník tradičního letního běhu na lyžích
po Plané nad Lužnicí a následující tenisový
turnaj Planá HS OPEN. Start je v 8.45 hodin
od restaurace Zátiší, časovka běhu bude v 10
hodin před radnicí
Pondělí 31. srpna
* Obrazové střípky – vernisáž výstavy obrazů
a kreseb malířky Jaroslavy Matouškové – Pánkové k jejímu životnímu jubileu - v obřadní síni
radnice od 18 hodin.

výstavy

Obřadní síň radnice
a zasedací síň radnice
* Propria manu Jasmíny Rokosové
Galerie Fara
* Milan Pokorný – Když duše klopýtne o tělo
Malé plánské muzeum
* Jižní Čechy jak je fotografovali Šechtlovi
Knihovna
* Petr Mareš – Táborsko – výstava fotografií
StreetArt Galerie
– podchod u nádraží
* Graffiti práce žáků a studentů Teodora Buzu
a Alice Springer

připravujeme

* Marie Strahovská a Václav Špale, obrazy
a kresby – výstava v Galerii Fara – vernisáž
výstavy 4. září
* Svatováclavské slavnosti – od 25. do 28.
září. – divadelní představení, koncerty populární i vážné hudby, moravský večer, vernisáže
výstav, folklorní vystoupení, historický průvod,
staročeský jarmark, sportovní zápasy, atd.

Fotografie z městských akcí

lze nalézt na stránkách města v odkazech fotogalerie – http://kultura-plananl.rajce.idnes.cz/.

Plánské ozvěny vycházejí jedenkrát měsíčně nákladem 1.800 kusů. Vydává
je Město Planá nad Lužnicí
jako periodický tisk územního samosprávného celku,
který je registrován Ministerstvem kultury České republiky E 14996.
Další číslo Plánských ozvěn vyjde v srpnu
2015 a uzávěrka je 13. srpna 2015.
Lze za úplatu inzerovat. INZERCI zasílejte na e-mailovou adresu matouskova@
plananl.cz.
PŘÍSPĚVKY zasílejte na e-mailovou adresu planskeozveny@plananl.cz.
Tisk: Tiskárna v Ráji s. r. o.
Typografie: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.
Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.
Žádáme autory příspěvků do Plánských
ozvěn o důsledné dodržování termínů uzávěrek, rozsahu příspěvků a kvality snímků.
Další informace: http://www.plananl.cz.
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