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HISTORIE DOPRAVY V PLANÉ NAD LUŽNICÍ
Vážení spoluobčané,
nacházíme se v období, které by se
dalo popsat jako začátek nové éry, éry
po pandemii COVIDU. Pevně věřím, že
každý z nás přemýšlí o životě, srovnává
svůj život před touto nemocí se současností a plánuje si, jaký bude život
v příštích měsících. Mě osobně prožití
takového výjimečného období, vedlo
především k zamyšlení nad minulostí,
k četbě knih a zkoumání historických
publikací. A na základě vyhodnocení vlastní minulosti plánuji pracovní
i osobní budoucí život.
V souvislosti s budoucí rekonstrukcí mostu přes řeku Lužnici jsem
hledal v dokumentech zajímavé historické články a zápisy o dopravě
a dopravních stavbách v Plané nad Lužnicí a o tyto poznatky bych se
s Vámi chtěl podělit.
V roce 1550 se stal pánem Plané Vilém z Rožmberka. Jelikož vlastnil
Košice, Strkov, Planou a Želeč rozhodl se v roce 1553 postavit v místě
přívozu první dřevěný most přes řeku. Hlavním důvodem byla přeprava
piva z pivovaru v Želči do celého panství. Pro zajímavost uvádím náklady
na výstavbu mostu – devadesát kop míšenských, dva džbery ryb a pět
věrtelů piva. Touto skutečností byla zahájena historie plánských mostů.
Další pán Plané, Petr Vok z Rožmberka obdržel 19. 3. 1586 od císaře
Rudolfa II právo vybírat mýto a clo na hlavní cestě, která vedla vsí. Zajímavostí bylo, že mýto a clo se nevybíralo podle druhu tzv. „dopravního
prostředku“ jak je tomu v současnosti na dálnicích, ale podle toho, co
se na voze vezlo za zboží a jaké zvíře vůz táhlo. Vybrané peníze byly
určeny na opravu a údržbu cesty. Prašnosti cesty v létě, v období dešťů
cesty plné vody a bláta se místní zbavili až roku 1928 vyasfaltováním
komunikace.
Velice zajímavá je historie voroplavby na Lužnici. Již panovník KAREL
IV. stanovil předpisy pro plavbu na řece Lužnici dne 3. 8. 1366. Naše
řeka byla důležitou dopravní tepnou nejen pro přepravu dřeva, velkých
a těžkých předmětů, ale i obilí, vápna, soli a dobytka. Velkého rozmachu se dočkala plavba s vory hlavně od 16. století, kdy se dalo doplout
do Prahy za 5 dnů. V každém větší osadě se vory spojovali ve větší,
nakládalo se další zboží a pak se putovalo dál. V Plané nad Lužnicí se
uvádí takové překladiště za místo u současných tenisových kurtů. Vory
se přivazovaly k velkým kamenným kvádrům, opatřený velkým kovaným
kruhem. Jako památka voroplavby je takový kvádr umístěn u řeky vedle sochy svatého Jana Nepomuckého za obchodním centrem MAGA.
V místech dnešního obchodního centra MAGA se v minulosti vyskytovala
vyhlášená plavecká hospoda s možností přenocování. Plavecká živnost
se v Plané udržela pro mě neuvěřitelných 400 let. Záznam o poslední
plavbě je datován rokem 1946. Význam voroplavby pro přepravu materiálu popisuje záznam z roku 1881. V tomto roce se přes Planou plavilo
neuvěřitelných 932 vorů, z toho 907 vorů s kulatinou. Délka jednotlivých
spojených vorů dosahovala délky až 120 metrů.
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Památník voroplavby
Autor: Radek Šrůma

Jako poslední druh dopravy, ale o to významnější, přibyla v Plané
železnice. Výstavba tratě mezi Českými Budějovicemi a Prahou se začalo
v roce 1869 a již za rok v roce 1890 projel Planou první vlak. Železnice
se stala velkou konkurencí pro přepravu zboží pro formanské vozy taženými koňmi. Rozvojem železnice zaniklo velké množství zájezdních
hostinců po Plané, které se starali nejen o lidi, ale i o tažné koně.

Most
Autor: Radek Šrůma

V současné době nás všechny čeká stavba, rekonstrukce dopravně významného mostu přes řeku Lužnici. Současný most vybudovaný v druhé
polovině 20. století dosloužil. Od prosince 2021 do 16. října 2022 projde most demolicí a bude vybudován nový moderní most. Pevně věřím, že
i tato dopravní stavba za 190 milionů korun začne psát v Plané nad Lužnicí
zajímavou a důstojnou historii.
Na závěr mi dovolte všem občanům Plané popřát klidné a pohodové
prožití zbytku prázdnin.
Ing. Radek Šrůma
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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
68. RM

Schválila - měření průjezdu a rychlosti na ulicích Strkovská, Ústrašická, Zhořská a ČSLA. Úkolem pověřila MP.
Schvaluje - zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek a pořadí uchazečů k výběrovému řízení
„Technické služby Planá nad Lužnicí – stavební
úpravy provozní budovy” s tímto výsledkem: Vítězem se stala firma: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24,
391 21 Turovec, nabídková cena 1.341.500,- bez
DPH.
Schválila - finanční příspěvek na pořádání 16.
ročníku Krosového běhu u Sokolovny ve výši
7 000 Kč - ceny pro závodníky a využívání sociálního zázemí v Sokolovně 7. 8. 2021.
Bere na vědomí - přípravu rekonstrukce kanalizace v ulici Ve Vilách II. část a schválila přípravu
rekonstrukce povrchu a chodníku následovně. Ve
směru od ulice Zhořská vlevo, celé zeleň až na výjezd. Vpravo celé zámková dlažba s nájezdovým
obrubníkem.
Bere na vědomí - zápis z jednání o vybudování
odpočívky Strkov u dálnice D3 a pověřila stavebního technika zveřejněním návrhu na web města.
Schválila - odstranění retardéru v ulici Soukenická. Projednáním s Policií ČR pověřila
Ing. Radka Šrůmu.
Bere na vědomí - petici „Dlažba v ulici Nad
Hejtmanem”, projednala její obsah a schválila stanovisko k petici následovně. V Plánských
ozvěnách obdrží každá rodina anketní lístek, ve
kterém bude moci vyjádřit svůj názor na variantní
řešení povrchu ulice Nad Hejtmanem. Další jednání rady města k uvedenému tématu bude po
shrnutí výsledků ankety.
Bere na vědomí - informace o zápisu dětí do
mateřské školy, informace z jednání s hygienou, vedením mateřské školy a základní školy
a schválila realizaci prozatímní třídy mateřské
školy v základní škole. Současně schválila přebudování dvou bytů v mateřské škole na novou
třídu.
Bere na vědomí - informace o zájmu občanů
o připojení na nový kanalizační řád a schválila
změnu rozhodnutí. Nová kanalizace bude ukončena v místě odbočení z ulice Nad Hejtmanem
k nové zástavbě před začátkem hráze rybníka
Hejtman.
Schvaluje - dodavatele opravy střechy na restauraci MAXIM za nabídkovou cenu 389.896,bez DPH. Dodavatel: Jiří Slunečko – střechy s.r.o.,
Soukenická 800, 391 11 Planá nad Lužnicí.

69. RM

Schválila - poskytnutí finanční pomoci obcím
na jižní Moravě postižených živelnou katastrofou 24. 6. 2021 následovně: obci Lužice ve výši
20 000 Kč, obci Hrušky ve výši 20 000 Kč, městysu Moravská Nová Ves ve výši 20 000 Kč, obci
Týnec ve výši 20 000 Kč a obci Mikulčice ve výši
20 000 Kč. Současně schválila finanční dar pro
Hasičský záchranný sbor České republiky, územní odbor Tábor na zakoupení materiálového vybavení k zajištění pomoci postiženým obcím ve
výši 20 000 Kč. Administrací pomoci je pověřena
ekonomka úřadu. Současně schvaluje možnost
finančního daru od občanů prostřednictvím města
Planá nad Lužnicí.

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
13. ZM

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí
Schvaluje - závěrečný účet města za rok 2020
s výhradami včetně opatření k nápravě zjištěných
nedostatků a zprávy o jejich odstranění.
Ruší veřejnou zakázku „Instalace VZT jednotek
v objektu ZŠ Planá nad Lužnicí“.
Schvaluje - zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek a pořadí uchazečů k výběrovému řízení
na stavbu „Komunikace ul. Borecká“ s tímto výsledkem: vítězem se stala firma: PŠV stavby s.r.o.,
Turovec 24, 391 21 Turovec, nabídková cena
2 250 000 Kč bez DPH.
Bere na vědomí - doporučení rady města
a schvaluje OZV č. 2/2021 o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu.
Bere na vědomí - zprávu o stavu požární ochrany města Planá nad Lužnicí za rok 2020.
Neschvaluje dotaci pro TS Sokol Planá nad
Lužnicí, z.s. ve výši 300 000 Kč a pro Sportovní klub tenisu, z. s. Planá nad Lužnicí ve výši
80 000 Kč.
Bere na vědomí - doporučení rady města
a schvaluje předložený návrh „Opatření k zabezpečení bezproblémového chodu městské policie“.
Bere na vědomí - informace o aktuálním stavu
projektu „Plánský mlýn“ a schvaluje pokračování
projektu dle předloženého návrhu.

MATRIKA
VÝZNAMNÉ JUBILEUM V SRPNU 2021 OSLAVÍ
Marie Smetanová, Jana Burianová
Blažena Cimpová, Marie Drtinová
Eliška Pekařová, Bohuslava Adámková
Růžena Vyskočilová, Jana Růžičková
Hodně dalších roků při dobrém zdraví
přeje Město Planá nad Lužnicí.
SVATBY
V červenci uzavřelo manželství
v Plané nad Lužnicí 7 párů.
Novomanželům gratulujeme.

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE
Z Investičních akcí města, Životní prostředí str.
DPS, Městská knihovna, KICF, Harmonie
str.
Inzerce 			
str.
Představujeme plánské firmy		
str.
TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů
str.
SKT Planá nad Lužnicí		str.
Zdravá Planá, Procházka historií 		
str.
Fotoohlédnutí			
str.
Plán akcí 				str.
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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 červen Městská policie
v Plané nad Lužnicí řešila 25 přestupků v rámci BESIP, jednalo se
o stále se opakující přestupky při
parkování či vjezd tam, kde je to
zakázáno. Tyto přestupky byly řešeny buď blokovou pokutou příkazem na místě, nebo oznámením do správního řízení.
Dále městská policie řešila 4 přestupky proti
veřejnému pořádku, kdy v jednom případě bylo
počínání přestupců oznámeno k přestupkové
komisi. Jednalo se o porušení protikuřáckého zákona, obecně závazné vyhlášky města a
znečišťování veřejného prostranství. Přestupky
proti občanskému soužití byly řešeny 2. Jednalo se o obtěžovaní okolí hlučných chováním
a hlasitou hudbou. V jednom z těchto případů byla porušena i obecně závazná vyhláška
města, neboť k pouštění hlasité hudby došlo v
době nedělního klidu.
Na četné dotazy občanů připomínáme, že
jakákoliv hlučná činnost je dle obecně závazné
vyhlášky města zakázána v neděli a ve svátek
od 12.00 hod. V jednom případě bylo zaznamenáno rušení nočního klidu, avšak nahlášeno
až následující den. V tomto případě upozorňujeme, že oznámení musí být učiněno ihned v
noční době, nejlépe na linku 158.
V měsíci červnu bylo odchyceno celkem 5
psů, u jednoho psa se jednalo o opakovaný odchyt, takže s majitelem bylo zahájeno správní
řízení. Městská policie Planá nad Lužnicí poskytla součinnost u 2 dopravních nehod dopravní policii, kdy u jedné zjistila, že řidič havarovaného vozidla nevlastní příslušné řidičské
oprávnění. Další spolupráce Městské policie
Planá nad Lužnicí s Policií ČR a službou kriminální policie přispěla k odhalení pachatelů,
kteří se v katastru města dopustili série krádeží
věcí z vozidel po překonání oplocení. Rovněž
tak v měsíci červnu městská policie opakovaně
zasahovala v součinnosti s Policií ČR proti nezvaným návštěvníkům nezajištěného bývalého
rekreačního objektu MVČR.
Miloslav Volek
strážník městské policie

JEDNOTKA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
PŘEHLED UDÁLOSTÍ
ČERVEN - ČERVENEC
12/2021 - 24. 6. 2021, 00:47 –
Sezimovo Ústí - Technická pomoc –
strom na vozovce
13/2021 - 24. 6. 2021, 00:54 –
Tábor - Technická pomoc – utržená
střešní krytina
14/2021 - 24. 6. 2021, 02:00 – Sezimovo Ústí Technická pomoc – strom na vozovce
15/2021 - 24. 6. 2021, 02:20 – Planá nad Lužnicí
- Technická pomoc – strom na vozovce
16/2021 - 24. 6. 2021, 02:27 – Zhoř u Tábora Technická pomoc – strom na vozovce
17/2021 - 24. 6. 2021, 02:32 – Zhoř u Tábora Technická pomoc – strom na vozovce
18/2021 - 24. 6. 2021, 02:37 – Planá nad Lužnicí
- Technická pomoc – strom na vozovce
19/2021 - 24. 6. 2021, 02:44 – Ústrašice Technická pomoc – strom na vozovce
20/2021 - 24. 6. 2021, 02:48 – Želeč - Technická
pomoc – strom na vozovce
21/2021 - 24. 6. 2021, 02:55 – Želeč - Technická
pomoc – strom na vozovce
22/2021 - 24. 6. 2021, 03:46 – Sezimovo Ústí Technická pomoc – stromy na vozovce
23/2021 - 24. 6. 2021, 08:06 – Planá nad Lužnicí Technická pomoc – strom na vozovce
24/2021 - 24. 6. 2021, 09:25 – Skrýchov u Malšic
- Technická pomoc – strom na vozovce
25/2021 - 24. 6. 2021, 12:41 – Dlouhá lhota Technická pomoc – strom na vozovce
26/2021 - 25. 6. 2021, 07:41 – Košice - Technická pomoc – strom na vozovce
27/2021 – 29. 6. 2021, 22:13 – Planá nad Lužnicí
– Technická pomoc – strom na vozovce
28/2021 – 30. 6. 2021, 03:18 – Hlavatce – Technická pomoc – stromy na vozovce
29/2021 – 1. 7. 2021, 09:45 – Planá nad Lužnicí
– Technická pomoc – strom na chatce
30/2021 – 1. 7. 2021, 20:01 – Planá nad Lužnicí –
technická pomoc – stromy přes vozovku
Jednotka sboru dobrovolných hasičů

OTÁZKA NEJEN PRO STAVAŘE
Jaké zařízení můžete vidět na obrázku?

Foto: Marie Hejnová

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
V souvislostí s opravou komunikace
v ulici Průmyslová a ‚Rudé armády platí
v období od 10. 8. do 4. 9. 2021 přechodná úprava provozu na silnici I/3, v k. ú.
Sezimovo Ústí a k. ú. Planá nad Lužnicí.
Opatření se týkají provozu v Plané nad
Lužnicí od křižovatky ulice Průmyslová
a sjezdu z dálnice až k mostu přes železnici v Sezimově Ústí. Postupná omezení se
týkají jak běžného provozu, tak městské
hromadné dopravy. Bližší informace jsou
zveřejněny na webových stránkách města.

VÝZVA
Přestože je za námi teprve polovina letošního roku, je nezbytné včas připravit návrh
rozpočtu města na rok příští. Do této fáze
shromažďování podnětů a návrhů se mohou
zapojit všichni občané města, příspěvkové organizace, spolky apod. tím, že předají
své návrhy, podněty v písemné podobě na
podatelnu městského úřadu do 31. 8. 2021.
Návrhy lze rovněž podat elektronicky na
e-mailovou adresu mesto@plananl.cz.
Vaše návrhy označte ROZPOČET PLANÁ
2022. Zaslanými návrhy se bude rada města zabývat v průběhu září 2021. Vybrané
návrhy budou zahrnuty do návrhu rozpočtu
města na rok 2022, případně zahájena jejich příprava pro další období.
Všem děkujeme za zaslané návrhy
Jiří Šimánek
starosta města

ČERVENEC 2021
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Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA

Schválením výsledků výběrového řízení na
červnovém zasedání zastupitelstva již nic nebrání rekonstrukci komunikace v ulici Borecká.
Realizace této akce proběhne v měsících září
až říjen a celkové náklady představují částku
2,7 milionů korun.

Období prázdnin a dovolených utlumily realizaci významnějších investičních akcí. O to více
úsilí věnovali příslušní pracovníci městského
úřadu přípravě dalších projektů.
Probíhající výběrové řízení na projekt „Rozšíření městského úřadu“ projde schvalovací fází
na zářijovém zastupitelstvu, a ještě do konce
letošního září bude zahájena vlastní realizace.
S dokončením tohoto díla se počítá ve druhé
polovině příštího roku. Projektové náklady dosáhly výše 15 milionů korun. Skutečné náklady
vzejdou z právě probíhajícího výběrového řízení a nikdo dnes nedokáže odhadnout, co udělá
s celkovou cenou současný enormní nárůst
stavebních materiálů. Z projektovaných cca
patnácti milionů korun by schválená dotace
Dnešní podoba Borecké ulice
Foto: Jiří Šimánek
Ministerstva pro místní rozvoj měla činit více
brzy dozná významné změny.
než 10 milionů korun.
V září se rovněž rozběhne realizace projektu
Mezi významné akce, u které sice není inves„Víceúčelového hřiště“ u základní školy. Z vý- torem naše město, ale která velice ovlivní náš
běrového řízení, které vyhrála firma Stavosport život na zhruba jeden a půl roku, patří rekonz Fryštátu, vzešly celkové náklady ve výši 2,3 strukce mostu přes Lužnici. Dle harmonogramu
milionu korun. Z uvedené částky je kryto dotací by měl být nový most předán k užívání v říjnu
Ministerstva pro místní rozvoj 1,3 milionu ko- příštího roku, ale omezení se nás začnou dorun. Jak již bylo dříve uvedeno, v dopoledních týkat již v nejbližší době. Zpočátku se jedná o
hodinách bude prostor mezi školní budovou omezení tonáže vozidel přejíždějících most a
a tělocvičnou, kde bude hřiště umístěno, slou- následně po vybudování provizorního mostu v
žit především škole a v odpoledních hodinách prostoru staré pošty o úplné vyloučení nákladtaké veřejnosti.
ní dopravy přes řeku. Doprava osobních autoŘada občanů si jistě všimla ruchu kolem Far- mobilů přes provizorní most bude jednosměrná
ského rybníka v centru našeho města. Vybraná a provoz bude řízení světelnými semafory. Profirma nejen odbahní dno rybníka, ale součástí vizorní most budou moci dále využívat cyklisti a
prací je i oprava břehů a přítoku od propustku chodci. O přesnějším časovém harmonogramu
pod železničním koridorem. Cílem je nejen vy- budeme dále informovat čtenáře dle informací
tištění dna Farského rybníka a provedení uve- od zhotovitele a zástupců Jihočeského kraje,
dených oprav, ale rovněž rekonstrukce vtoku který je investorem celé akce.
a výtoku z rybníka pro možnost lepší regulace
Jiří Šimánek
výšky hladiny v případě potřeby.
starosta města

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Otázky a odpovědi kolem odpadů
v Plané nad Lužnicí

Deštivé období příliš nepřeje
odbahnění Farského rybníka.

První stroj se již zakousnul
do dna Farského rybníka
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Foto: Jiří Šimánek

Foto: Jiří Šimánek

1. Je určeno jak velkou popelnici mohu mít?
Ne není, je důležité, aby byla z pevného plechu
pokud je plechová, alespoň o síle 1mm. Pokud
je slabší plech hrozí její poničení při svozu.
2. Poskytuje město Planá nad Lužnicí popelnice? Město Planá nad Lužnicí popelnice
neposkytuje, každý si musí nádobu na odpad
pořídit sám.
3. Jak informuje město poplatníky o jejich
povinnosti uhradit místní poplatek za odpad?
Město informuje pouze v Plánských ozvěnách,
ten kdo poskytl na MěÚ svůj e-mail je informován prostřednictvím mailu. Povinnost uhradit
místní poplatek je dána obecně závaznou vyhláškou, ta je vyvěšena na stránkách města.
Město nemá povinnost každým rokem upozorňovat na placení místního poplatku.

4. Pokud se odstěhuji, vrátí se mi poměrná
část místního poplatku? Ano, musíte si podat
písemnou žádost.
5. Kdy vzniká poplatková povinnost u občana hlášeného k trvalému pobytu? Vzniká automaticky přihlášením k pobytu na městském
úřadu.
6. Proč platíme za nemovitost, kde není
nikdo hlášen k trvalému pobytu? Možnost
takového poplatku stanoví zákon. I zde vzniká
odpad, i zde dochází k rekonstrukcím a jednou
se obnovuje vybavení. Je těžko rozlišitelné, jak
je nemovitost využívána. Majitelem k vlastní
rekreaci, nebo je dále pronajímána.

PAPÍR

Patří sem: časopisy, letáky, papírové sáčky
od potravin (mouka), papírové krabičky od potravin a kosmetiky, kancelářský papír, obálky,
lepenkové papírové krabice, knihy bez vazby,
sešity, ostatní papír
Nepatří sem: uhlový papír,
znečištěný papír, papír kombinovaný s jiným materiálem
Kam s ním?
• ukládáme do modrých a modře označených kontejnerů na papír rozmístěných po
městě a do velkoobjemového kontejneru na
sběrném dvoře • lepenkové papírové krabice
rozložené, rozřezané • dbáme na naplnění nádob, tak aby se neodvážel vzduch
Proč třídíme papír?
• papír lze recyklovat 4 - 6x
• recyklací stávajícího papíru snížíme
náročnost výroby na vodu a energii
• chráníme tím stromy
• co nelze recyklovat, lze energeticky využít
• spotřeba papíru s naším životním stylem
neskutečně roste
Otázky kolem papírového odpadu?
Papírové krabičky od vajíček– vždy záleží na
možnosti odběratelů jakým způsobem recyklují. Tyto krabičky, lze znovu předělat na stejné
krabičky. Minimálně skončí ve spalovně. Ukládejte do papíru.
Vladimíra Sedlová

MALÍŘ - NATĚRAČ
JAN METELEC

728 987 702

MAŠLICE - TŘEBELICE 6
Malování pokojů, nátěry dveří,
radiátorů apod.
ČERVENEC 2021

DŮM
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Letní aktivity v DPS
V červnu jsme se dočkali milého překvapení v podobě nečekaného dárku od pořadatelů
soutěže Zdravá 5, kteří našemu týmu „Šnečci“
zaslali ocenění za nejoriginálnější recept.
V rámci pořádání volnočasových aktivit jsme
si na jedno úterní odpoledne pozvali Stanislava Vyhnala ml., který nás seznámil se životem luňáků. Díky jeho poutavému vyprávění
a ukázce fotografií jsme těmto krásným dravcům doslova nahlédli do hnízd. Společně
s našimi seniory jsme se vypravili na procházku
do zámeckého parku na Strkově, kterou jsme si
zpestřili vyprávěním o jeho historii. S Davidem
Blažkem jsme na Faře shlédli výstavu patchworku. Přijali jsme pozvání do plánské knihovny na povídání o svatojánských zvycích a léčivé
síle bylin. Věnovali jsme se také pravidelnému
trénování paměti. Během domácí přípravy na
společné setkání měli senioři za úkol vymyslet
co nejdelší příběh nebo alespoň větu, ve které
všechna slova budou začínat na písmenko „P“.
Výsledky tohoto snažení byly naprosto úžasné,
zde malá ukázka:
„Pokoj (rybník).
Překrásné, poučné procházky podél Pokoje
- provětráme pejsky, posbíráme pichlavé plody. Prázdninová pohoda – plavání, potápění, prkna, plachetnice. Podvečery provoněné
puškvorcem – posezení, povídání, prozpěvování, políbení, pohlazení, polaskání, pomilování.
Pokojné procházky podél potoka pod Pokojem.
Proud padá přes přepad, potokem pospíchá.
Poklidné ploužení přenádherně přebarvenou
podzimní přírodou – paráda. Pod promrzlou
pokrývkou Pokoj podřimuje.
Pozdrav posílá
Procházková.“
Mgr. Tereza
Jindrová,
za pečovatelský dům

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výstavu „Až do konce – moje
práce v hospici“ zahájila vernisáž
Městská knihovna navázala přátelství s Domácím hospicem Jordán již před lety, kdy jsme
společnými silami uspořádali v prostorách
knihovny dobročinný bazar. Od té doby se potkáváme a třebaže naše kontakty nejsou každodenní, vzájemné sympatie jsou trvalé.
Ve středu 14. července vpodvečer jsme se
setkali na vernisáži výstavy „Až do konce –
moje práce v hospici“. Objektivem fotoaparátů
zde zdokumentovali studenti ART ECON Praha
vše, co předchází výjezdu týmu hospice do rodin. Fotografie doplňují slova díků rodin, jimž
pracovnice hospicu pomohly překonat těžká
období při péči o terminálně nemocné i při umírání jejich blízkých. Vernisáž zahájily ředitelka
hospice Marie Sovadinová a vedoucí knihovny
Václava Vyhnalová, hudebním vystoupením
obohatili příjemný večer manželé Barbora
a Michal Novákovi.

Hudební vystoupení manželů Novákových

Potěšila nás jak přítomnost senátora Jaroslava Větrovského tak pochopitelně i všech
ostatních návštěvníků.
Výstavu doplňuje
mini dobročinný obchůdek a také veřejná
sbírka, do níž může každý návštěvník přispět.
Účelem konání veřejné sbírky je shromáždění finančních prostředků na provoz domácí
hospicové péče, terénních odlehčovacích
služeb a kompenzačních pomůcek. Výstava
i sbírka potrvá do konce srpna a tímto zveme
všechny obyvatele Plané k prázdninové návštěvě knihovny. Provoz knihovny je během letních
měsíců neomezen.
Václava Vyhnalová,
knihovnice

GALERIE FARA
Dárek pro Šnečky

Procházka zámeckým parkem
ČERVENEC 2021

Ohlédnutí za měsíc červen
15. června 2021 se na výstavu do Plánského
muzea vypravila malá skupina žen z pečovatelského domu v Plané nad Lužnicí. Přišla zhlédnout výstavu patchworku, která v muzeu potrvá až do konce srpna. Během návštěvy výstavy
nešetřili ženy chválou nad krásnými dekami
a řadou jiných výrobků, které jsou zhotovené
patchworkovou technikou. Po zhlédnutí výstavy jsme společně poseděli v infocentru u kávy
a dobrého koláče. A vzhledem k tomu, že jsme

se dlouho neviděly, tak bylo o čem hovořit. Bylo
to velice příjemné odpoledne a vždy si ho společně užijeme.
David Blažek
Infocentrum Fara

GALERIE FARA
Žádost o pomoc s výstavou
Milí obyvatelé Plané nad Lužnicí, chtěl bych
Vás touto cestou požádat o pomoc na vzniku
výstavy v muzeu na Faře, která se uskuteční
v měsíci září. Přemýšlel jsem jaké téma zvolit.
A napadlo mě udělat výstavu s názvem Suvenýry z našich cest. Díky všemožným zákazům
v poslední době, nám nebylo dovoleno vycestovat za hranice našeho území a i pohyb u nás
byl delší dobu problematický. Ještě než toto
vše nastalo, tak jsme všichni cestovali na různá
místa. Ať už v Čechách nebo v zahraničí. Každý
z nás si určitě přivezl nějaký zajímaví vzpomínkový suvenýr, který se váže k danému místu
nebo zemi. Byl bych velice rád, pokud byste se
o ně podělili s ostatními návštěvníky našeho
muzeu na Faře. Určitě se u někoho doma najde
i památka, kterou se přivezli vaši rodiče nebo
prarodiče z nějakého pro ně zajímavého místa. Byl bych velice rád, aby byla výstava pestrá
i o tyto starší kousky. Veškeré předměty budou
vystaveny v uzamčených vitrínách a výstavní
prostory jsou opatřeny kamerovým systémem.
Dotazy volejte na telefon 730 161 028 nebo
pište na email infocentrum@plananl.cz. Děkuji
za Vaši pomoc
David Blažek
Infocentrum Fara

HARMONIE
Harmonie se už opět
začne scházet…
Po částečném zklidnění situace kolem Covid
19 a postupném rozvolňování se začínají rozebíhat i společenské aktivity, které byly zakázány mezi prvními. A to byl například sborový
zpěv.
I Harmonie se proto postupně vrátí do
starých kolejí a první zkouška proběhne již
2. srpna 2021 od 17,30 v obřadní síni radnice,
protože se už musíme připravovat na Svatováclavský koncert a na další vystoupení. A jelikož
jsme přece jenom sice mladí duchem, ale poněkud starší věkem, přivítáme mezi sebou nové
proočkované kamarády, kteří si chtějí zazpívat.
A nemusíte se bát, my jsme také za ten rok
a půl zákazu zpěvu leccos zapomněli a budeme
se učit vlastně od začátku.
Na všechny se těší za členy Harmonie
František Doubek
5

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

Přihlaste se na:
nabor@ppfeurope.com
+420 702 265 410
Jateční 470
Veselí nad Lužnicí
www.ppfeurope.com
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Nabízíme:
● Přátelský kolektiv
● Směnný provoz umožňující více
volného času: 4 dny práce, 4 dny volna
● Příležitost k dalšímu rozvoji a mnoho
dalších výhod

PPF jsme my, tvoříme
budoucnost společně

ČERVENEC 2021

PLACENÁ INZERCE
PŘEDSTAVUJEME PLÁNSKÉ FIRMY

Nový teplovod v Plané funguje dva roky, šetří velké
množství škodlivin v ovzduší v našem regionu.
V roce 2019 vybudovala společnost C-Energy Planá nový páteřní teplovod, který umožnil další rozšíření centrálního zásobování Plané nad
Lužnicí teplem z energetického zdroje C-Energy v průmyslové zóně,
která leží v katastru naší obce. „Teplo v systému centrálního zásobování je vyráběno s podstatně nižšími emisemi do ovzduší, než umožňuje
produkce v lokálních kotelnách na úrovni jednotlivých objektů,“ říká
v úvodu našeho rozhovoru Ivo Nejdl, jednatel společnosti C-Energy
Planá.
Právě díky novému teplovodu, který tato společnost vybudovala, využíváme ekologicky šetrnější teplo například v našich školách, v domě
s pečovatelskou službou, v budově městského úřadu, ale také v průmyslovém areálu podél Chýnovské ulice i v řadě dalších objektů.

Při budování teplovodu jste hovořili o významném ekologickém
dopadu na celý katastr obce. Jak se tedy tato investice z pohledu
ekologie vyplatila?
V rámci řešení tepelného hospodářství měst a obcí hraje čím dál větší
roli nejen cena tepla a spolehlivost vytápění, ale také ekologie a dopad
na životní prostředí. Díky vybudování teplovodu mohla být v Plané odstraněna řada lokálních topenišť, která dříve produkovala emise přímo
v obydleném území.
Díky přechodu na centrální zásobování teplem bylo v Plané nad Lužnicí
letos v zimě vypuštěno z lokálních topenišť do ovzduší o tisíc tun oxidu uhličitého méně, než před jeho zprovozněním. A klesají významně
i další škodliviny, jako jsou dioxiny, oxidy dusíku, síry, tuhé látky, které
nejenže byly produkovány s mnohem vyšším emisním faktorem z lokálních spalovacích zdrojů, ale i zátěž vzhledem k nevýhodné rozptylové situaci přinášela největší negativní dopad přímo v místě vypouštění dané
obydlené části obce.
Jaké byly náklady na vybudování teplovodu a kolik tepla do Plané
dodáváte?
Celkové investiční náklady přesáhly 40 milionů korun. Není to sice
málo, ale s ohledem na dlouhou životnost a prokazatelné přínosy pro
kvalitu života v obci se tato investice určitě již dnes vyplácí. V uplynulé
topné sezóně jsme do Plané nad Lužnicí dodali 25 tisíc gigajoulů tepla.

ČERVENEC 2021

Letos na jaře jste přestavili strategii Planá 2025. Popíšete ji velmi
stručně i našim občanům?
Planá 2025 je celý soubor projektů a opatření, která povedou
k celkovému opuštění spalování uhlí ve zdrojích v Plané nad Lužnicích
a v Táboře. Jednotlivé projekty jsou navrženy tak, abychom zajistili stabilitu a cenovou dostupnost dodávek tepla do Plané nad Lužnicí, Tábora
a Sezimova Ústí. Samotné opuštění spalování uhlí v našem zdroji v Plané
nad Lužnicí přitom připravujeme již na rok 2023.
Čím uhlí nahradíte a jak se změna paliva promítne do produkce emisí
C02?
Uhlí nahradíme biomasou, převážně odpadní dřevní štěpkou, která
vzniká v lesích a na pilách v blízkém okolí. Díky tomu snížíme evidované
emise CO2 ze současných 120 tisíc na 11 tisíc tun za rok, tedy řádově
o 90 procent. Důležitým předpokladem takto razantního snížení emisí je
i celková modernizace rozvodů tepla v Táboře, kterou jsme před několika týdny zahájili. I v Táboře tedy budou do dvou let moderní primární
rozvody tepla podobné těm, které jsme vybudovali v Plané nad Lužnicí.
Velkým tématem pro obce je nakládání s komunálním odpadem. Trendem
současnosti je jeho energetické využití pro výrobu tepla. Počítáte ve strategii také s využitím odpadu?
Nejlepší samozřejmě je, když odpad vůbec nevznikne. A pokud vznikne, měl by být co nejlépe vytřízen a recyklován k dalšímu použití. Ale
vždy zůstane nějaká část komunálního odpadu, kterou smysluplně využít nejde.
A jsme přesvědčeni, že pro obce v okolí je výhodnější získávat z tohoto
jinak nevyužitelného odpadu energii pro své centrální zásobování teplem, než jej skládkovat nebo odvážet desítky kilometrů daleko do jiné
spalovny. I proto má v naší strategii menší závod na energetické využití
odpadu své místo.
Co by znamenalo spalování odpadu pro občany Plané nad Lužnicí?
Především je důležité zdůraznit, že počítáme se zpracováním směsného odpadu z regionu Táborska, který nelze dále vytřídit a jinak využít
a po roce 2030 jej nebude možné skládkovat. Závod pro energetické
využití odpadu v našem areálu by měl mít kapacitu do 40 tisíc tun ročně,
půjde tedy o poměrně malé zařízení. Klíčovou zprávou pro občany je,
že veškeré teplo vyprodukované z odpadu najde uplatnění v síti centrálního zásobování teplem a pokryje spotřebu přibližně dvou třetin
celoročních odběrů tepla domácností v souměstí Tábor, Sezimovo Ústí
a Planá nad Lužnicí. Občané tak získají na jedné straně jistotu dlouhodobě stabilních poplatků za svoz komunálního odpadu, na druhé pak
dostupné ceny tepla. A pro občany Plané nad Lužnicí by znamenalo také
významné snížení intenzity nákladní dopravy, která dnes sváží odpady
ke skládkování do Želče.
Jaký je horizont výstavby takového zařízení?
Aktuálně připravujeme veškerou dokumentaci, podle našich odhadů
bychom mohli spustit provoz zařízení po roce 2025.
Kolik bude celý soubor opatření a projektů stát? A nepromítne se do cen
tepla pro domácnosti či průmyslové odběratele?
Souhrnná investice přesáhne 2 miliardy korun. A naopak si od ní slibujeme, že přinese stabilizaci cen tepla na minimálně dvacet let a přispěje
navíc k řešení problematiky odpadového hospodářství. Realizaci investic nám, jak doufáme, pomohou uskutečnit také příspěvky z Modernizačního fondu Evropské unie.
Autor fotografie: Jaroslav Štěpánek
Autor textu: Ivo Nejdl - jednatel společnosti C-energy
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TJ Sokol
Dění v TJ SOKOL
Planá nad Lužnicí.
Loňská fotbalová sezona byla opět zrušena
kvůli pandemii COVID-19. I přesto se během
jarních měsíců plánská mužstva scházela dle
možností alespoň na tréninky a přátelské zápasy. Především u těch nejmenších byl zájem o
pohybové aktivity extrémní, což nás velmi těší.
Pauza od soutěžních zápasů je opravdu dlouhá a všichni se již těší na sezonu nadcházející,
snad normální.
Během avizované pauzy doznala kabina
A týmu zásadní změnu, jelikož jsme se rozhodli
po 4 letech pro výměnu trenéra Michala Turka,
kterému bychom však touto cestou chtěli ještě
jednou moc poděkovat za odvedenou práci a
spolupráci. Jeho místo obsadil Antonín Musil,
který k nám zavítal z Táborska.

Na novou sezonu, která začíná 14.8.2021, se
plánské áčko připravuje od 8.7.2021. V rámci
přípravy hráče čekají vždy tři tréninky týdně.
O víkendech přátelská utkání s Ševětínem, Pacovem, Bernarticemi, Veselím na Lužnicí a domácí turnaj o pohár starosty města Planá nad
Lužnicí, kterého se účastní TJ SOKOL Sezimovo
Ústí, Meteor Tábor a TJ Nová Včelnice. A tým

bude hrát I.B třídu, B tým III.třídu, dorost I. A
třídu a mládežnická mužstva Okresní přebor. Na
novou sezonu jste všichni zváni.

Sportování s SC vebr-sport
v Plané nad Lužnicí

řadatele, že i v příštím roce uspořádají tento
Cykloorientační závod znovu. Fotogalerie ze
závodu zde: www.zonerama.com/Hellen/Album/7378503

V závěru června uspořádal spolek SC vebr-sport 27.6. 2021 tradiční Cykloorientační závod MTBO pro veřejnost. Akce se konala na
Strkově a v Plánském Lese, kde si cyklisté vyzkoušeli, jak se dá orientovat za jízdy na kole
pomocí mapy.
V závodě byly vypsány kategorie jak
pro jednotlivce v žákovských, juniorských
a dospělých kategoriích, tak i pro rodiče s dětmi. Akce se vydařila, a bylo na všech závodnících vidět, že se jim závod líbil a dali do něho
vše. Nádherné počasí po celou dobu konání
sportovní akce a dobrá nálada utvrdila po-

V červenci organizoval spolek SC vebr-sport
dva turnusy Příměstských sportovních kempů,
které se konaly v Sezimově Ústí a Plané nad
Lužnicí. Sportovní kempy byly určeny pro děti
od 6 do 15 let, a jejich sportovní zaměřený program si i letos děti dostatečně užily.
V průběhu jednotlivých turnusů se děti seznamovaly nejen se sportem jako takovým, ale
postupně si vyzkoušely i práci s mapou a orientaci v terénu. Sportovní zaměření a pohybové
aktivity byly pro děti připraveny tak, aby je dokázaly zvládnout jak ti nejstarší, tak ti nejmenší. V průběhu obou sportovních příměstských

kempů se všechny děti snažily zvládnou sportovní aktivity a soutěže v týmovém duchu tak,
aby si vždy dokázaly navzájem pomoci, podpořit se, a mohly společně v jednotlivých týmech
být děti ty nejmladší zároveň s těmi nejstaršími.
Aktivity probíhaly za každého počasí. Nadšení dětí podpořilo pořadatele v tom, že za rok
znovu uspořádají tyty branně sportovní kempy.
Fotky z kempů pořádaných spolkem SC
vebr-sport: kemp.vebr-sport.cz/fotografie

Text i fotografie:
Josef Drtina
místopředseda TJ

Nohejbalový turnaj
IN MEMORIAM MILANA CÁBY
Dne 5.7. proběhl nohejbalový turnaj IN
MEMORIAM MILANA CÁBY, kde se účastnilo 9
týmů. Po vyrovnaném finále vyhrál tým ve složení: Martin Šahajda, Zbyněk Musiol a Martin
Kučera. Gratulujeme vítězům a děkujeme zúčastněným. A tímto Vás zveme na jubilejní 10.
ročník turnaje, který proběhne příští rok.
Text i fotografie: Tomáš Drtina

SC VEBR-SPORT

z.s. Ing. Jiří Vébr
Předseda a hlavní
sportovní trenér
SC vebr-sport

SBOR DOBORVOLNÝCH HASIČŮ HLEDÁ NOVÉ ČLENY DO SVÉHO TÝMU!
Postupně budete vycvičeni pro tyto činnosti: hašení požárů, poskytnutí předlékařské pomoci, záchranné a likvidační práce
Požadujeme: dobrý zdravotní stav, minimální věk 18 let, bydliště v Plané nad Lužnicí, ochotu učit se novým věcem
ochotu pomáhat lidem v nouzi, obětavost a vytrvalost, řidičský průkaz skupiny C výhodou!
Získáte: moderní výstroj a výzbroj, odborné vzdělání v netradičním oboru, uznání veřejnosti, kolektiv lidí, kteří vás nezklamou,
zajímavé benefity k využití zařízení města

V případě zájmu nás kontaktuj na tel.: 721 174 049
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SKT Planá nad Lužnicí
Otevřený dopis starostovi města
Ing. Jiřímu Šimánkovi
Zastupitelstvo města v Plané n. L. rozhodovalo 17.6.2021 o výši dotace pro sportovní spolky
TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. – fotbal a Sportovní klub tenisu, z.s. Jako výbor Sportovního
klubu tenisu (dále jen SKT) se chceme důrazně
ohradit proti Vašemu komentáři během jednání
tohoto zastupitelstva na adresu SKT.
Opětovně napadáte naši činnost a poškozujete jméno našeho klubu. Výsledkem je též neustálé snižování dotací na činnost klubu, kterého
jste sám členem.
Klub byl založen v roce 1976, dávno před Vaším příchodem do města a již tehdy si dal za cíl
rozvoj rekreačního tenisu a nohejbalu v Plané a
okolí. Postupně se k těmto aktivitám přidal i aktivní a závodní sport.
Určitě je i pro nás důležitá reprezentace
Plané nad Lužnicí, ale není to naším jediným
a prioritním cílem, což byste jako člen klubu
měl vědět. Důležité je přivést k tenisu co nejvíce nových tenistů všeho věku. Doslovně se ve
stanovách uvádí, že „účelem a hlavní činností
SKT Planá nad Lužnicí je provozovat tenis a nohejbal a přispívat tak k harmonickému rozvoji
osobnosti svých členů jak po stránce tělesné,
tak i po stránce morální. Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch

Otevřená odpověď výboru SKT
Planá nad Lužnicí
Nejsem příznivcem řešení problémů prostřednictvím tisku, protože tento způsob dialogu většinou nic nevyřeší, ale na otevřený dopis, zaslaný redaktorovi Plánských ozvěn pod pohrůžkou
zveřejnění v jiných médiích, je třeba reagovat
a uvést reálnější pohled na stav věci, než ten, který je předkládán veřejnosti výborem tenisového
oddílu.
Moje tvrzení na posledním zasedání zastupitelstva města při projednávání dotací, že činnost
tenisového oddílu a zejména práce s dětmi neustále klesá, vychází z podkladů, které předložil
výbor SKT městu. Předpokládám proto, že jsou
pravdivá.
V žádosti o dotaci z 25. 2. 2020 uvedl tenisový
oddíl celkový počet členů 173, z toho dětí do 15 let
84, v žádosti o dotaci z 23. 2. 2021 uvedl tenisový
oddíl celkový počet členů 143, z toho dětí do 15
let 59, v otevřeném dopise z 28. 6. 2021 uvedl
tenisový oddíl počet dětí v tenisové školičce 46.
Pokud nemá oddíl i děti mimo tenisovou školičku, což nemohu vyloučit, ale nepředpokládám
to, níže uvedený propočet vypovídá zcela jasně.
Jednoduchým propočtem lze zjistit, že během
jednoho roku klesl počet dětí o 30 % a během
dalších čtyř měsíců o dalších 22 %. Za necelých
jeden a půl roku došlo poklesu počtu dětí v teniČERVENEC 2021

zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen“.
Pokud chceme hovořit konkrétněji, např.
k cílenějšímu využití areálu dětmi, tak naše
tenisová školička má v současnosti 46 evidovaných dětí, a z toho 37 aktivních! Že je na
tenisových kurtech nevidíte? Opravdu Vám
pracovní doba dovoluje navštěvovat kurty před 17. hodinou? Ony totiž existují časy
plně vyhrazené dětem a jejich trénování!
Kdybyste se skutečně zajímal, rádi bychom
Vám přesné informace sdělili. Nutné ještě dodat, že malé děti, které jsme před dvěma lety
z Plané a jejího okolí do začínající školičky nabrali, je třeba nejprve naučit základům, než se
mohou sami pravidelně zapojovat do závodního tenisu. Celý tento proces byl navíc průběžně komplikován také nedávnou pandemickou
situací.
Další kritizovanou záležitostí z Vaší strany bylo
zajišťování jarní přípravy kurtů dodavatelským
způsobem. Jednou z povinností členů SKT je podílet se na údržbě a provozu hřišť. To znamená
i Vaší povinností. Na výročních schůzích (včetně
let, kdy SKT předsedal radní Ondřej Špaček) bylo
stále zmiňováno, že kurty budou chystány tímto způsobem. Nikdy k tomuto nebylo zásadních
připomínek. Úprava kurtů zadavatelským způsobem - v rámci klubu či externě probíhá již mnoho
let a nikdy to nebylo např. jedním z důvodů ke
snížení dotace!
Závlahový systém – jeho nepoužívání – další
kritizovaný bod. Závlahový systém byl zbudován

v loňském roce. Jeho cílem je naprogramování
závlahy hlavně během noci, ulehčit a zpříjemnit
členům a hostům samotnou hru, správci práci
a zajistit celkové zavlažování kurtů tak, aby tím
co nejméně trpěl povrch. Doba, kdy každý kropil
a často ani nekropil podle svého přinášela úskalí
v neodborném zásahu do antukového povrchu.
Tím vznikaly výmoly a díry, které krom toho, že
znesnadňují hru, mohou zapříčinit i zranění. Není
nám vůbec známo, že by systém nebyl průběžně
využíván v době, kdy toho je zapotřebí.
Nicméně jsme od Vás jako člena klubu nikdy
nezaznamenali nějakou aktivitu či žádost o vysvětlení. Ani v případě specifičtější péče o kurty,
ani v případě závlahového systému.
Závěrem bychom Vás chtěli vyzvat o objektivní
informování veřejnosti o činnosti našeho klubu,
pokud tak už musíte v některých případech činit.
Je na místě Vás také požádat o zamyšlení se
nad tím, zdali jste již také neuvažoval o vystoupení – jako člena z našeho klubu a k omezení návštěv tenisového areálu SKT skutečně jenom na
nutné minimum. Vzhledem k Vašim dlouhodobě
negativním postojům a nedávným klamavým vyjádřením, Vám pravděpodobně současná filozofie našeho spolku vadí, nevyhovuje a není moc po
chuti. V zásadě nemůžeme nikoho nutit k tomu,
aby mezi námi všemi v klubu setrvával, pokud
s tím má nějaký problém. Se sportovním pozdravem,
Rudolf Vach
z pověření Výboru SKT Planá n.L.

sovém oddíle o 45 %. Obrázek o tom, zda tvrzení
starosty o klesající činnosti tenisového oddílu
a zejména práce s dětmi, je pravdivý, si jistě udělá
každý nestranný čtenář sám. Přes náročnou pracovní dobu starosty jednoho potěší, že o ní má
starost výbor tenisového oddílu. Předpokládám,
že ji kontroluje nejen přes den, ale i po večerech
a víkendech. Přes toto pracovní vytížení jsem si
lehce obraz „přecpaných“ plánských kurtů prověřil a opakovaná kontrola na místě jenom potvrdila
výše uvedená čísla.
Neustále klesající činnost je tím důvodem, proč
rada města navrhovala dotaci pro tenis ve výši
80 000 korun. A i další skutečnosti (dodavatelská úprava kurtů před sezonou, závlahový systém
apod.) vychází z výše uvedeného. Jako v každé
rodině, v každém kolektivu, ve správně fungujícím
spolku se výdaje korigují v závislosti na velikosti
té které skupiny, rozsahu činnosti atd. Toto zřejmě výbor tenisového oddílu nepochopil a raději
mění své stanovy, aby mohl své členy, kteří nahlas
říkají své názory podložené fakty, z oddílu vyloučit. Tato má otevřená odpověď bude zřejmě tím
posledním „hřebíčkem“ k vyloučení mé osoby
z tenisového oddílu. Ona pravda vždycky bolí, je
nepříjemná a mohli by se jí chytit i další následovníci. Jana Husa za ní upálili, mě hrozí vyloučení
z tenisového oddílu, jaká to malichernost v porovnání s osudem mistra Jana.
Trochu za hranou v otevřeném dopisu, který

mi zaslal výbor tenisového oddílu, je žádost, řekl
bych až výzva k omezení návštěv tenisového areálu na nutné minimum. Nevím, zda mám tato slova
brát jako varování nebo už jako výhružku? A poslední věta o spekulaci osobních důvodů starosty
svědčí o jediném. Výbor tenisového oddílu zřejmě
hledá viníka současného stavu v tenisovém oddílu. A jaký je ten současný stav? Zaplněnost pěti
tenisových kurtů je podstatně menší než dříve,
správce kurtů se mění jak na běžícím pásu, dříve
zaplněný balkon v klubovně u centrálního kurtu
zeje prázdnotou a celá řada tenistů se věnuje tenisu jinde, jenom ne v Plané nad Lužnicí. A k tomu
si ještě město dovolí snížit dotaci na pouhých
80 000 korun (o přidělení se bude jednat na zářijovém zasedání zastupitelstva). Vždyť řešení je
tak jednoduché. Člena oddílu a starostu města
v jedné osobě, který tenis v Plané nad Lužnicí
dlouhodobě podporuje, za jeho pravdivé názory
vyloučíme a dáme tak najevo všem, že do naší
pravdy si mluvit od nikoho nenecháme a s jinými
názory se rychle vyrovnáme. Připomíná vám to jistou dobu? Mě rozhodně.
Rozvoj tenisového oddílu, uchování kvalitních
tenisových kurtů, které považuji díky jejich umístění za jedno z nejhezčích míst v Plané nad Lužnicí,
přeje všem
Jiří Šimánek
starosta města
a člen tenisového oddílu v Plané nad Lužnicí.
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ZDRAVÁ PLANÁ
Borecký běh, lesní běh
nejen pro borce
Poslední červnová neděle patřila šestému ročníku Boreckého běhu. Na start se postavilo 65
závodníků, 29 dětí si zaběhlo svůj závod kolem

PROCHÁZKA HISTORIÍ
PLANÉ NAD LUŽNICÍ /13
Petr Vok z Rožmberka a jeho
zapomnětlivý dvořan v Plané
Soužití obyvatel táborského panství v 16. a 17.
století s urozenými sousedy nikdy nebylo bezproblémové. Vznik husitského Tábora znamenal
okupaci statků pánů z Ústí, Tábor jako královské
město svými državami rozrušil panství Rožmberků v trojúhelníku mezi Příběnicemi, Choustníkem
a Soběslaví. V polovině 15. století byly ještě běžné
vzájemné přepady a vymáhání poddanských dávek
od sousedů, postupně však násilností ubývalo a
třecími plochami zůstávaly vybírání mýta, dolování
stříbra u Tábora a pivní konkurence. Pozorný čtenář již zná příběh Viléma z Rožmberka, který pod-

NÁZOR OBYVATELE
Co se mi líbí a nelíbí v městě
Planá nad Lužnicí
Vážení spoluobčané, čtenáři Plánských ozvěn.
Rád bych se s Vámi podělil o to, co jsem chtěl říci
a neřekl dne 16.6.2021 na radnici v Plané nad Lužnicí. Musím předem říci, že v Plánských ozvěnách
bylo uveřejněno POZVÁNÍ DÁRCŮ KRVE BÝVALÝCH
I SOUČASNÝCH k posezení u starosty města. Protože po mozkové mrtvici špatně vidím, upozornila mě
sousedka bydlící rovněž v Domě s pečovatelskou
službou v Plané nad Lužnicí Strkovská 971 na tento
odstaveček.
Nevěřil jsem tomu, že by pan starosta zval i bývalé dárce krve, kteří již krev nedávají z důvodu svého věku, nebo nemoci. Pan starosta Plané pozval
skutečně také dárce krve, občany trvale hlášené
v Plané n. Luž. tedy ty dárce, kteří splnili počet dárcovství na Zlatou plaketu MUDr. Jánského, muže
i ženy kteří darovali krev (muži 50 x, ženy 40 x to
je počet odběrů nutných k získání ZLATÉ PLAKETY
DOKTORA JÁNSKÉHO).
Víte proč si tohoto pozvání vážím a ocenění tolik
cením? Je to proto, že jsem daroval krev 101 x na
různých místech ČR (za 80 odběrů mám bronzový
kříž, 120 odběrů jsem již nezvládl (to je stříbrný kříž)
Občanem Plané jsem od 11.3.2020 a pan starosta
mne nejen pozval (děkuji mu) ale také nás pozvané
pohostil a podaroval hodnotným darem.
Zarážející je, že město TÁBOR, kde jsem žil více
než 20. let mi průkazku MHD jízdy zdarma, po přestěhování do DPS v Plané n. Luž. vzalo.
Neodpustil jsem si panu starostovi říci, že je vý10

Zámeckého parku na 700 m, zbytek závodníků
běželo kratší 6 kilometrovou, nebo delší 9,5 kilometrovou trasu. Trasa vedla tradičně po cestách
v příjemném Turoveckém lese. Všichni si nedělní
odpoledne sportovně užili a ještě pomohli dobré
věci. Letošní závod byl totiž ve znamení pomoci
zničeným obcím na jihu Moravy, které zasáhlo
hrozivé tornádo. Celé startovné a dobrovolné pří-

spěvky jsme zaslali na účet nadace Via, celá částka dosáhla 5000 Kč! Všem účastníkům i dobrovolným dárcům tímto děkujeme! Výsledky závodů
najdete na stránkách www. zdrava-plana. cz

poroval prodej želečského a soběslavského piva
i na území Plané. Vilémův bratr Petr Vok zachraňoval zadlužené rožmberské panství odprodeji
držav poblíž Tábora, což vedlo také ke zlepšení
vztahů s tímto městem.
Důvěra mezi Petrem Vokem a Táborskými se
promítla i do epizody rožmberského dvořana
Jana Hoffmana z Neukirchenu, který v únoru (asi
22. 2.) 1604 cestoval z Prahy do Třeboně k Petru
Vokovi a „nocleh svůj ve vsi vaší Planý u krčmáře
hořejšího vašeho jest jměl“. Při odjezdu z krčmy
zapomněl na lavici svoje zavěšené pouzdro, zvané
visák a naplněné 75 dukáty, jáchymovské tolary,
flútky a dalšími mincemi, dále dvěma prsteny, celkem v hodnotě okolo 50 kop míšeňských grošů.
Jan Hoffman sice do krčmy rychle poslal svého
sluhu, ale krčmář o visáku údajně nic nevěděl.
Po příjezdu na Třeboň dal Petr Vok napsat Tábor-

ským uctivě formulovaný list, kterým je požádal
o pomoc v hledání ztraceného pouzdra. Zakončuje ho slibem, že kdyby se některému z nich něco
podobného přihodilo na rožmberském panství,
byl by jim Petr Vok při hledání také nápomocen.
Táborští provedli v Plané rychlé vyšetřování a pak
písemně vyjádřili Janu Hoffmanovi své politování;
ten zase pobídl rožmberského pána k děkovnému
listu. Z druhého listu Petra Voka, který se týká
ztraceného visáku, je zřejmé, že ani 9. března pátrání v plánské horní krčmě nedospělo k nalezení
ztracené osobní hotovosti. Vzájemné zdvořilosti a
ujišťování o případné budoucí pomoci už na této
bolestivé ztrátě nic nezměnily.

řečnější než já, a to už je co říci.
Vážení čtenáři Plánských ozvěn, od doby, kdy
jsem v Plané n. Luž. a já fotografoval předávání
standarty města uběhlo dosti let. Plané, jak je vidět
se zřejmě daří. Je to vidět kamkoli se turista podívá. Opravená a zmodernizovaná radnice, kostel
s novou fasádou, pošta s moderní knihovnou, nová
škola, krásně vybudované pečovatelské domy včetně toho, z kterého píši tento článek, DPS u Strkova
za kolejemi.
Vím moc dobře jak se nedaří prosadit obchvat
Plané, tak jak je to v nedalekém Chýnově.
Podařilo se vám občané vybudovat sběrné dvory,
krásné chodníky a ta výstavba na Strkově a satelitní městečko směrem na obec Košice. Zkrášlení
břehů kolem toku Lužnice jak směrem na České Budějovice, tak i na Tábor. Faktem je, že Vám občanům
pod vedením zvolených do Rady města se udělalo
v městě mnohé. Pokud jsem opomněl další zkrášlení města, promiňte mi.
Čtenáři Plánských ozvěn už si ani neuvědomujete i negativa přetrvávající kolem Vás. Zvykli jste
si na ně, věřte mi, že turistovi poznávajícímu naše
město a okolí nepadne do oka pěkně vybudovaná
naučná stezka za Strkovem. Ten turista si pomyslí,
proč je všude tolik vysoké trávy. To samé je kolem
malebných rybníků Strkovských a u průchodu, tunelu pod železnicí a u PDS u rybníčku naproti kostelu. Strkovský zámeček se staletými lípami a dalšími stromy by měl být chloubou města a co opět
vidí nezaujatý návštěvník? Vidí opět vysokou trávu.
Lidé se asi diví, stejně jako já, proč je zavřený
kostel u pošty s novou omítkou a krásně znějícími zvony. Diví se i jezdcům na kolech považujících
chodník za součást vozovky. Stačí městkou policii

poslat občas do ulic města a bude klid. Jsou to lidi
starosty a vím o čem mluvím. Složil jsem zkoušky
na velitele městské policie v Praze v roce 1993. Já
jsem městskou policii ve městě neviděl a pokud
ano, tak v době raní na přechodech, když jdou děti
do školy.
Tímto článkem jsem nechtěl kritizovat současný stav města. Naopak, chtěl jsem upozornit na
to kam napřít úsilí k odstranění drobných vad na
kráse města a jeho životního prostředí. Dobře vím,
jak lehké je kritizovat daný stav věcí a o kolik těžší je mnoho horší je zjednání nápravy nedostatků.
Opět vím, co říkám, měl jsem možnost 10. let pracovat v poradních výborech starosty města Tábora,
pana Fišera (výbor ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ a výbor
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ)
Mnozí lidé si možná řeknou, důchodce, nemá co
dělat, tak ho nechte psát. Není to pravda. Oči člověka, který se vrací do míst, kde byl před více jak 20
lety vidí kolikrát víc, než ten, kdo tam žije již dlouho.
Nechte prosím také vyjádřit k věcem ty, dříve narozené. Možná že Vám pomohou najít nové přístupy
k vyřešení problému.
Ještě jednou Vám děkuji za pozvání, občerstvení
a dar. Rozloučím se s Vámi tím, že ani já nelením
a zvu Vás do Domu pečovatelské služby, Zákostelní
v Plané n. Luž. nebo do klubu pro slabě vidící a nevědomé v Táboře, Kvapilova ulice, nad plaveckým
bazénem. Na těchto dvou místech promítám fota
z cest po ČR a cizině, kde jsem byl já sám s partnerkou, nebo kde byla kamarádka sama. Pásmo je
doplněné o hudbu, ukázku z filmu apod. Dne 10.8
2021 promítám Rakousko známé i neznámé.

Těšíme se na vás příští rok!
Jiří Rangl - Zdravá Planá, z.s.

Zdeněk Žalud
historik

Mgr. Milan Hejda
ČERVENEC 2021

FOTOOHLÉDNUTÍ

POZVÁNKY

Hostem Svatojanského večera pod lampou na
farské zahradě byla kytkožroutka Jana Vlková
Foto: Václava Vyhnalová

Svatojanské odpoledne pro obyvatele
DPS o bylinkách a zvycích.
Foto: Václava Vyhnalová

Příměstský branně sportovní kemp
Foto: Helena Hudečková

16. června 2021 síni městského úřadu konalo setkání DÁRCŮ KRVE,
kde byli dárcům předány poukázky k odběru zboží.
Foto: Marie Hejnová
ČERVENEC 2021
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PLÁN AKCÍ SRPEN
SOBOTA 7.8.
16. Ročník KROSOVÉHO BĚHU KOLEM PLANÉ
od 13:00 hodin u sauny
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 od 16:00 hodin na plánském ostrově
NEDĚLE 22.8
14. Ročník dechovkového festivalu
NAD LUŽNICÍ od 14:00 hodin na plánském
ostrově
STŘEDA 25.8.
Odpoledne stolních her v městské knihovně od
14:00-do 18:00 hodin
STŘEDA 25.8.
Barokní mistři v Čechách aneb bacha na Zacha
od 19:00 hodin v kostele sv. Václava
PÁTEK 27 .8 .
31. ročník HS – OPEN – recesistická akce
na lyžích v létě, před radnicí v 10:00 hodin

LETNÍ KINO - RANČ NA SAMOTÁCH
SOBOTA 28.8. Šíleně smutná princezna

VÝSTAVY A VERNISÁŽE
Muzeum Fara
PATCHWORK výstava potrvá do 31.8. 2021
*Knihovna
„Až do konce – moje práce v hospici“ ve
spolupráci s Domácím hospicem Jordán, ´
výstava potrvá do 31.8.
*Galerie Fara
Pod nebem modrým, Daniela Šafránková,
výstava potrvá do 17. 9. 2021
*Obřadní síň MěÚ Planá nad Lužnicí
Křehkost Okamžiku, Zdeněk Cimburek výstava
potrvá do 27.8.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
PÁTEK 1.9.
Vernisáž výstavy - Miroslava Trusková luminografie a krajina, výstava potrvá
do 15.10. 2021 V obřadní síni městského úřadu
24.9-28.9
Svatováclavské slavnosti

21.8 .2021
MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ
POŘÁDÁ XIV. ROČNÍK

PLÁNSKÉHO
DECHOVKOVÉHO
FESTIVALU

NAD LUŽNICÍ
NEDĚLE 22. 8. 2021 od 14.00

na „OSTROVĚ“/ na louce za koupalištěm v Plané nad Lužnicí

GOLČOVANKA
ŠAROVEC
ŘEČICKÁ KAPELA
KERAMIČKA
KAPELLE NAGELBERG
z Rakouska

Vstupenky je možno zakoupit v INFOCENTRU města na Faře od 2. 8. 2021
Předprodej – dospělí 120 Kč/ děti 100 Kč/ na místě 150,-/ 120,ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Plánské ozvěny vycházejí jedenkrát měsíčně nákladem 1 800 kusů. Aktuální číslo vyšlo 31. 7. 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. srpna 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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