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Demokracie
po plánsku
Dlouho jsem
přemýšlel, zda
mám ukázky DEMOKRACIE PO
PLÁNSKU zveřejnit na titulní
Plánstránce
ských ozvěn. Ale
nakonec jsem se
rozhodl. Třeba
se někdo zamyslí, třeba někdo
otevře občas oči,
třeba někdo napomene kamaráda nebo souseda, třeba…
Když poseču trávu, proč bych ji měl dávat
do přistaveného kontejneru nebo odvézt na
rekonstruovaný sběrný dvůr, když ten příkop
před mým nebo sousedovým domem je tak
prázdný. Že by se mohl časem zcela zanést
a přívalové deště místo v příkopu skončí u mě
na dvoře, kdo by o tom přemýšlel. Potom vynadám někomu z technických služeb, proč ten
příkop nečistí. A nebo, když bydlím u řeky, šup
s trávou do řeky. Město sem dalo cedule, které to zakazují, tak je obratem zničím a mohu
pokračovat v mé činnosti dle zásady, co není
zakázáno, je povoleno.
Technické služby rozvezly pytlíky na to, co
zanechává můj pes na chodníku. Utrhnu rychle všechny pytlíky, ale jak mám potom do nich
uklízet po mém pejskovi, když není do čeho. Co
ty technické služby vlastně dělají?
Potřebuji vyhodit staré oděvy. Kontejner na
tříděný odpad s nápisem papír, je ten nejlepší,
který mohu použít. Mohou být vlastně všichni
rádi, že to nehodím jen tak na ulici.
Dneska jsem dělal doma pořádek a potřebuji se zbavit starého křesla a rozlámané židle.
Šup s tím k popelnicím, vždyť on to někdo uklidí. Ono to tam zůstalo přes noc? Dělají ty techničky vůbec něco?
Koukám, že někdo vysadil nové keře v naší
ulici. To se mi zrovna hodí, neboť do rohu zahrady mi schází opravdu jen pět kusů. On ty
chybějící někdo dosadí, a když ne, komu to
bude vadit.
Kolega má na věc jiný názor, tak se ho přece
musím zeptat, co z toho má, kolik mu příslušná
firma dala. Možná podle zásady, podle sebe
soudím tebe. I to je ukázka DEMOKRACIE PO
PLÁNSKU.
Zdá se Vám těch „drsných“ příkladů málo,
ona by se jich našla celá řada. Je to nekonečný
smutný příběh. Naštěstí jsou mezi námi takoví,
kteří demokracii pochopili a chovají se podle
jejích zásad. Ve svém životě, i u nás v Plané
nad Lužnicí. Ještě štěstí, že je jich většina.
Jiří Šimánek, starosta města

ročník XIII.		
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Co s ovzduším na novém Strkově

Asi nejkomplikovanějším problémem, se kterým se potýká současné vedení města, je zápach z provozu kachní
farmy na Strkově. Obtěžuje obyvatele nově postavené
čtvrti v městské části Strkov. Pravda je ta, že zpracovatel územního plánu v době jeho vzniku nerespektoval
vyjádření tehdy Okresní veterinární správy k vytvoření
ochranného pásma zemědělského provozu v šíři 200 metrů. Dnes je ale jasné i to, že tato vzdálenost k nejbližším
rodinným domkům by stejně nic nevyřešila. Alespoň dílčí
řešení problému by měla přinést provedená i plánovaná
opatření v této lokalitě.
Provedená opatření – nájema přeložka vedení VN provedená firmou
ce farmy provedl odvoz staré podestýlE.on.
ky uskladněné v areálu a změní způsob
Výsadba izolační zeleně by měla pronakládání s tímto materiálem. Při čistěběhnout ve dvou fázích. Na podzim
ní hal bude podestýlka odvážena rovnou
tohoto roku na pozemku uvnitř kachní
na polní hnojiště, které je využíváno zefarmy podél lipové aleje. Pokud se pomědělskou firmou.
vede dohodnout s vlastníky pozemků,
Plánovaná opatření se mají
bylo by ideální navázat vznikající pás
týkat změny reliéfu terénu, výsadby izona lesní pozemek na konci aleje. Druhá
lační zeleně a příp. technických opatření
fáze souvisí s realizací projektu parku,
v technologii chovu.
tak jak vyplyne z vysoutěžené podoby.
Změny reliéfu v dané lokaliV  této souvislosti chci připomenout,
tě souvisí s realizací projektu třetího
že podobu parku, zejména včleněných
městského parku, který by měl vznikprvků má možnost veřejnost ovlivnit
nout po provedené změně územního
prostřednictvím ankety na webových
plánu v letošním roce. Již v současné
stránkách města.
době probíhá navážení skrývky ornice
Technická opatření v rámci
z lokality průmyslové zóny, kde je tato
technologie provozu farmy jsou věcí,
skrývka součástí přípravných prací na
která by podle představy obyvatel „novýstavbu průmyslového areálu. Jedná
vého Strkova“ měla pomoci okamžitě,
se o kvalitní materiál, který bude v bujsou věcí nejkomplikovanější. Podle
doucnosti použitý pro finální úpravu pofaktů, která se mi podařilo zjistit, takovrchu pozemků před výsadbou zeleně.
vá opatření neexistují, nebo jsou natolik
Ostatní informace o projektu byly poinvestičně náročná, že jsou zcela mimo
dány v minulém čísle Plánských ozvěn.
finanční možnosti nájemce. Projektují
Úzce souvisejícím účelem vznikajícího
se pouze u nových provozů, kde se jedná
valu je i jeho izolační funkce ve vztahu
o výši desítek milionů korun. Z tohoto
k provozu kachní farmy. Po jeho dokondůvodu nové provozy velkochovů drůčení dojde i k nasměrování proudícího
beže v republice prakticky nevznikavzduch do vyšších vrstev, jehož výsledjí. Po konzultaci s vedoucím farmy na
kem by mělo být snížení koncentrace
odchov kuřat v Čekanicích, kde je roční
emisí a zlepšení stavu v tomto území.
produkce 450 000 kuřat (kachní farma
Jen pro představu o rozsahu terénních
Strkov ročně odchovává 3000 ks chovúprav: Celkem by mělo být na pozených kachen a 5000 ks kachen na výkrm
mek pro terénní úpravy přemístěno cca
a prodej) je asi nejúčinnějším řešením
40 000m3 materiálu ze zemních prací
technologie uzavřené ventilace, kdy je
v trase dálnice, což odpovídá výšce valu
sběrným potrubím veden vzduch do jacca 7 až 10m! Jedná se o vesměs cerkési „pračky“, kde se čpavek částečně
tifikovaný materiál s provedenými rozjímá ve vodě. Podobnou informaci jsem
bory z hlediska nezávadnosti pro životní
obdržel od specializovaného pracovníka
prostředí. Rozhodujícím faktorem pro
firmy Farmtec, která se zabývá i výstavčasovou realizaci, zejména terénních
bou zemědělských provozů.
prací, je převod pozemku do vlastnictví
města zanesený v aktuálním ÚP města
Pokračování na straně 5
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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
Tereza Hořejšová		
739 547 344
381 291 166
horejsova@plananl.cz
asistentka
Lucie Včeláková		
381 291 167
sekretariat@plananl.cz
matrika
381 291 832
Marie Holanová		
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 FARA
Miroslava Rokosová
730 161 028
galeriefara@plananl.cz, muzeum@plananl.cz,
infocentrum@plananl.cz
Úterý až pátek
10 - 12; 13 - 17 hodin
Víkendy a svátky
14 - 17 hodin
KNIHOVNA		
381 292 247
správce
* sokolovny		
720 310 169
* sportovního centra 731677206
Technické služby
ředitel 		
381 292 383
			
731 677 201
sběrný dvůr		
775 565 923
381 292 435
DPS - vedoucí		
			
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
15 - 18 hodin
Pondělí			
Středa			
15 - 18 hodin
Sobota			
8 - 12 hodin

Další informace
najdete:
http://plananl.knihovna.cz
www.zsplana.cz
www.zus-sezimovo-usti.cz
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jednání rady města
Usnesení z 22. 6. 2016 (44. RM)
Schválila Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeským krajem městu Planá nad Lužnicí na
činnost Mateřského centra Kopretina ve výši
20 000 Kč.
Schválila zpracování studie „Odvedení
srážkových vod nad částí Lhota Samoty“ zpracovatelem VRV a.s., Nábřežní 4, Praha 5 za
cenu 42 000 Kč + DPH.
Schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek k výběrovému řízení na stavbu „Rekonstrukce povrchu v tenisové hale“ s tímto výsledkem: vítězem se stala firma PNL,
s.r.o. Řípec 16, 391 81 Řípec, nabídková cena
525 733 Kč bez DPH.
Schvaluje spolupráci s DDM Tábor při organizování zájmové činnosti dětí a mládeže.

matrika
Významné životní jubileum
v srpnu oslaví
Marie Motrincová
Hodně dalších roků při
dobrém zdraví přeje Město
Planá nad Lužnicí
Novým občánkem Plané nad Lužnicí se v červnu 2016 stal:
Lukáš Mráz
Svatby
V měsíci červenci
uzavřely 4 páry manželství.

Usnesení z 23. 6. 2016 (45. RM)
Schválila protokol z jednání hodnotící komise a zároveň schválila dodavatele, kterým se
stala společnost AUTO HÁK, s.r.o., Soběslavská 1723, Tábor za cenu 357182,-Kč + DPH.
(VZ „Pořízení osobního automobilu“).

Usnesení ze 7. 7. 2016 (46. RM)
Schválila přípravu projektu „Podzemní
kontejnery v centru města“ s cílem podání
žádosti o dotaci. Zajištěním projektových
prací pověřila stavebního technika.
Schválila přípravu VZ na projekt „Obnova a rozšíření kamerového systému“. Přípravou výzvy a ZD pověřila M. Pilnou, jako
organizátora VZ. Ing. Maříka a strážníky
městské policie přípravou odborné stránky
VZ.
Schválila úpravy na městském hřbitově
dle opravené nabídky TSM.
Bere na vědomí současný stav ve věci povolení dočasné uzavírky cesty pro Českomoravský štěrk, a. s. Mokrá 359, Mokrá-Horákov a rozhodla o neudělení pokuty
z důvodu pochybení na straně města.
Schválila přípravy VZ na vybudování
veřejného osvětlení v lokalitě Nad Hejtmanem, u městského hřbitova, v ulici za lihovarem a na Plánském nábřeží.
Schválila výrobu označení sokolovny
názvem SOKOLOVNA a znaky města a TJ
Sokol Planá nad Lužnicí.

připomínáme
UPOZORŇ U J E M E
P LÁN S KÉ
OBČANY, ŽE
S P L A TN O S T
P O P L A TKU
ZA PSA SKONČILA DNEM 30. června 2016!
PROTO ŽÁDÁME VŠECHNY, KTEŘÍ DOSUD ZA SVÉHO
PEJSKA NEZAPLATILI, ABY
TAK UČINILI CO NEJDŘÍVE!

Jednání a složení zastupitelstva města
na webových stránkách (QR kódy).

oznámení
Dům s pečovatelskou sIužbou
Planá nad Lužnicí
přijme brigádnici na pozici

pečovatelka v terénu

na období
15. 8. 2016 d o 2. 9. 2016.
Podmínkou nástupu je odpovídající kvalifikace - střední zdravotnické
vzdělání, učiliště pro pracovníky v sociálních službách nebo rekvalifikační
kurz pro pracovníky v sociálních službách.
Bližší informace: tel. 734 182 677
- Marie Hovorková
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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
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policejní zápisník

V  měsíci červnu bylo
Městskou policií v Plané
nad Lužnicí zaznamenáno 37 přestupků v rámci
BESIP, kdy za ty závažnější byla uložena bloková pokuta, ostatní pak
byly řešeny domluvou.
Tradičně se jednalo o nesprávné parkování, ke kterému se ve zvýšené míře
přidaly přestupky cyklistů. Jejich bezohlednou jízdou jsou ohrožováni chodci
v zúžených částech chodníků jako např.
na mostě a kolem mlýna.
Městská policie dále řešila šest přestupků proti veřejnému pořádku, jednalo se např. o rušení noční klidu či
zakládání černých skládek na březích
řeky. K tomu dochází zejména v chatových oblastech, kdy chataři takto likvidují posekanou trávu, pokud jí ovšem
nevysypou rovnou do řeky. Pachatelům
těchto skutků hrozí vysoké pokuty, viz
nově instalované upozornění na březích. Rovněž ve zvýšené míře dochází
k porušování obecně závažné vyhlášky
města 1/2012 – zákaz požívání alkoholu
ve vzdálenosti do 100 metrů od prodejen potravin a zákaz prací způsobujících hluk v sobotu do 08.00 hodin a od
20.00 hodin, dále pak neděli a ve svátek
v době do 08.00 a po 12.00 hodin. Městská policie se také podílela na záchraně
vystresovaného koloucha po přehnaném
krupobití, který byl předán do péče záchranné stanice ve Voticích. Rovněž
se městská policie podílela na zajištění
veřejného pořádku při kulturních akcích - KEKS na Strkově a Vodnický den
ve sportovním centru. V měsíci červnu
byli odchyceni dva psi a následně předáni svým majitelům. Dále bylo nalezeno několik svazků klíčů a dětské jízdní
kolo v blízkosti fary. Uvedené věci si
majitelé mohou vyzvednout na služebně
městské policie.
Miloslav Volek ,
strážník městské policie

fotopotřehy

Jak je také možné zaparkovat v Plané nad Lužnicí svědčí tento snímek ze čtvrtka 30.
června 2016. 						
Foto MP
Případy protiprávního jednání
v Plané nad Lužnicí za období od
11. června do 10.
července.
* T. M. a M. Š.
dne 10. 6. 2016 řádně nezajistili svého psa a nechali jej volně
pobíhat na veřejném prostranství, kde napadl poškozenou A. K., kterou pokousal
na stehně levé nohy a způsobil jí poranění, které si vyžádalo lékařské ošetření.
T. M. dne 10. 6. 2016 v přesně nezj. době
svého psa zastřelil svou legálně drženou
zbraní na dvoře svého bydliště.
* M. B. dne 12. 6. 2016 po předchozích
slovních neshodách fyzicky napadl P. D.
na dílně v objektu fy. Unislužby s.r.o.,
ul. Chýnovská. Poškozenému nevzniklo
žádné zranění.
* NP (neznámý pachatel), v době okolo 18.00 hodin dne 13. 6. 2016, před RD
v ulici Nad Hejtmanem, odcizil nezajištěné jízdní kolo zn. HEAVY TOOLS, na
kterém pravděpodobně následně odjel do
centra Plané nad Lužnicí, kde kolo ponechal volně stát v kolostavu před bytovým
domem čp. 560.

* M. Č. dne 18. 6. 2016 v Plané nad
Lužnicí, ovlivněn blíže nezjištěnou návykovou látkou, udeřil po předchozí
slovní rozepři svou alkoholem ovlivněnou družku P. V. a to tak, že jí 3x otevřenou dlaní své ruky udeřil do obličejové
části, čímž jí způsobil krvácení z obličejové části, které si nevyžádalo lék. ošetření. Dále 1x stejným způsobem udeřil
do obličeje i přítomnou nezl. dceru poškozené, S. V. (6let), která byla celému
jednání přítomna.
* T. M., dne 19. 6. 2016 v 03.50 hod.,
řídila mot. vozidlo tov. zn. AUDI 100 po
ul. ČSLA a dále silnici I/3 ve směru na
obec Soběslav, ačkoliv před jízdou požila alkoholické nápoje, kdy dvěma po
sobě jdoucími dechovými zkouškami jí
byla naměřena hodnota 0,94 °/oo a 0,92
°/oo alkoholu v dechu.
* NP v době od 12. 6. 2016 10.00 hod.
do 18. 6. 2016 odcizil laminátovou pramici „Okounek“ včetně visacího zámku
a kovového řetězu, jímž byla na břehu
řeky Lužnice v Plané nad Lužnicí připoutána ke stromu u ústí Ústrašického
potoka.
prap. Martin Zima,
inspektor PČR

Počasí nám přináší nejrůznější překvapení a k nim patří i nádherná duha, kterou nám naši čtenáři poslali na adresu Ozvěn –
oba shodně fotografovali ze Zářečí, aneb Jak se fotí duha v Plané nad Lužnicí v pondělí 20. června 2016.
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S Toulavou cestování vlakem s bonusem
K lístku na vlak do všech stanic v turistické oblasti Toulava, můžete zdarma získat zážitkovou kartu Toulavka.

Tu r i s t i c k á
oblast Toulava
a České dráhy přichystaly na letošní turistickou sezónu pro všechny cestující
vlakem překvapení. Každý, kdo bude
mít zakoupenou jízdenku do Tábora,
Sedlčan, Bechyně, Soběslavi a dalších
obcí a měst v turistické oblasti Toulava,
si může zdarma zažádat u průvodčího
o lístek s názvem ČD bonus jihočeský.
Ten potom bude platit jako zážitková
karta Toulavka. Bude na něj tedy možné čerpat více než 50 bonusů a slev od
Tábora až po Sedlčany. (všechny najdete
na www.toulava.cz/karta). Tato jízdenka bude pro účely čerpání slev platit dva
týdny ode dne vydání.
Slevy a bonusy poskytují například
Husitské muzeum v Táboře, Housův
mlýn, Muzeum čokolády, Zážitkový
park Zeměráj, Zámek Bechyně, Skanzen Vysoký Chlumec, ale i restaurace
a ubytovatelé jako Hotel Monínec, Hotel
Gold Chotoviny nebo Penzion U Modré
kočky ve Voticích.
„Vlak je ideální dopravní prostředek
na výlety. My je lidem zpříjemníme
tím, že každý, kdo se vydá třeba z Prahy
do Tábora, automaticky získá možnost
navštívit různé turistické cíle, nebo se
třeba ubytovat s bonusem nebo slevou.

fotoohlédnutí

A třeba si lidé právě proto udělají výlet
k nám do Toulavy“ říká ředitel turistické
oblasti Toulava Jan Sochor.
Poukaz lze vydat k jízdence z nebo do
všech stanic a zastávek ležících, včetně:
na trati č. 202 z Tábora do Bechyně, na
trati č. 201 z Tábora do stanice Červená
nad Vltavou, na trati č. 220 z Tábora do
stanice Soběslav, na trati č. 220 z Tábora
do stanice Heřmaničky, na trati č. 224

Karel IV.. a jeho doba a Vyfoť Toulavu i ty - dvě výstavy, které můžete navštívit v obřadní síni radnice až do 20. srpna. Foto z vernisáže konané v pátek 8. července. Foto archiv

Vystavující umělci v zahradě Galerie Fara na vernisáži výstavy Když mluví ruce.
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z Tábora do Pořín, navíc lze poukaz vystavit do stanice Sedlčany ležící na trati
č. 223 z Olbramovic.
Na trati z Tábora do Bechyně se navíc
o letních víkendech až do konce prázdnin můžete svézt historickými mašinkami Bobinka a Elinka. Můžete přitom
pořizovat i fotky a posílat je do soutěže Vyfoť dobrou náladu v Toulavě na
info@toulava.cz. Výstava fotek z prvního ročníku fotosutěže je celé léto k vidění v obřadní síni na plánské radnici
a i Plaňáci v ní zabodovali. Jan Sochor

Foto archiv
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základní škola

Škola končí, žáky čekají prázdniny

V úterý 28. června došlo k předání
vysvědčení žákům 9. ročníku. Slavnostně jsme tak společně ukončili jejich
povinnou devítiletou docházku. Předání
vysvědčení se zúčastnil za zřizovatele
Město Planá nad Lužnicí také starosta
Ing. Jiří Šimánek.
O den dříve se školáci vyřádili na tradiční školní akademii. Jako vždy pod
taktovkou deváťáků. Letos jsme mohli
prvně využít nových prostor plánské
sokolovny. Novinkou letošního roku
bylo také to, že jsme uspořádali druhé
představení od 16.30 h. pro rodičovskou
veřejnost a potěšilo nás, že diváků bylo
plné hlediště.
Přejeme všem krásné léto a letošním
absolventům to nejlepší vykročení v dalších školách.
Bohuslav Hora

školní akademie

aktuálně

Letošní deváťáci po slavnostním předávání vysvědčení v obřadní síni radnice.
Foto archiv

Co s ovzduším na novém Strkově

Dokončení ze strany 1
V  kachní farmě na Strkově je instalován plně automatizovaný systém větrání, který pracuje podle nastavených
hodnot zcela samostatně bez vlivu chovatele (neexistují např. časové spínače
upravující časový režim větrání). Nastavenými hodnotami jsou množství a stáří
zvířat v hale a dále výše vnitřní teploty.
V  době, kdy jsou venkovní (následně
i vnitřní) teploty vysoké, je spuštěné
větrání třeba po celý den a dochází asi
i k většímu rozptýlení emisí do ovzduší.
V době nižších teplot dochází k výměně
vzduch v hale periodicky a po snížení
teploty větrání vypne. Pohyb vzduchu
z haly je pak už venku nasměrován převládajícími větry samozřejmě bez vlivu
člověka.

Po zvážení všech informací získaných z několika zdrojů musím bohužel
konstatovat, že okamžité a rychlé řešení problému neexistuje. Budeme spolu
s nájemcem farmy hledat možnosti alespoň částečně účinných způsobů filtrace
vzduchu a příp. snížení jejich investiční
náročnosti možností čerpání některého
z dotačních titulů. V kombinaci s již popsanými plánovanými úpravami tohoto
území by mělo dojít ke zlepšení situace
v této asi nejhezčí lokalitě pro bydlení
v katastru města. Největší nadějí je to,
že podle zákonitosti přírodních procesů musí dříve či později dojít k úpravě
převládajících větrů do normálu (tzn. na
obvyklé západní až severozápadní proudění). I když negativní působení člověka na přírodní prostředí si dnes asi už

nikdo nedovolí zpochybnit, tak zásadní
záležitost, jako je změna proudění vzduchu v atmosféře, nemůže být trvalým
jevem. Jen tak vidím možnost odpovědi
na otázku, jak je možné, že dosud problémy se „smradem na Strkově“ nebyly
a v posledním období jsou…
Na závěr se chci trochu omluvit za
prostor, který jsem článkem obsadil
v Plánských ozvěnách. Potřeba širší informovanosti občanů vyplynula z množství telefonátů a mailů směrovaných
k tomuto problému na radnici. Vedení
města chce co nejlépe informovat o plánovaných opatřeních v této lokalitě,
i když nemůže být jen „poslem dobrých
zpráv“.
Stanislav Vyhnal, místostarosta
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mladí rybáři

Otevíráme nový Rybářský kroužek

Nápad otevřít u nás v Plané znovu rybářský kroužek vznikl při organizování
dětských rybářských závodů Bambi, kdy jsme se u kávičky bavili s mým kamarádem a kolegou z Feeder teamu Lužnice Emilem Peškem o připravovaných
závodech a o rybařině obecně.
Když jsme se dostali k tomu, že tu
Dítě začátečník se zde naučí úplné základy rybaření, naučí se poznávat druhy
máme v Plané spoustu mladých rybářů
ryb a může získat i svůj první rybářský
a rybářek, kteří dojíždějí na kroužek
do Tábora a když jsem zmínil i zájem
lístek. Pokročilejší se budou zdokonaloměsta pomoci podobnému nápadu, řekvat ve všech rybolovných technikách,
li jsme si, že by opravdu nebylo špatné
kdy hlavní důraz bude kladen na lov
vzít výchovu “rybářského potěru“ ještě
Feederem.
trošku vážněji.
Při vycházkách a výletech za rybami
Celé to vypukne samozřejmě na zase budou děti také učit poznávat příročátku školního roku. Přesný den a čas
du ve vodě i kolem ní. V plánu je pravibudeme vědět 1. školní den, který určídelný jarní úklid okolí řeky a účast na
me podle rozvrhu mého i ostatních přirůzných rybářských závodech v kraji,
hlášených. Budeme se scházet jednou
v případě zájmu i po celé ČR.
v týdnu, buď na Faráku a řece, nebo
Kroužek vede Feeder team Lužnice
při špatném počasí a zimních měsících
– Emil Pešek, Petr Šimánek a Dominik
v projektovém sále na faře. Tam bude
Dvořák. Zápisné: 400 Kč. Podrobné ini celé zázemí kroužku.
formace na našem webu www. Jcfeeder.cz
Kroužek, který zastřešuje Dům dětí
Zodpovědný vedoucí
(přihlášky a všechny dotazy):
a mládeže v Táboře, je určen pro malé
Emil Pešek, tel. 603 203 962,
rybáře a rybářky, začátečníky i pokroemail: krouzek@jcfeeder.cz
čilé.
Petr Šimánek

malí hasiči

Plamínci poprvé na soutěži

Kolektiv MH Planá nad Lužnicí se 26. června poprvé zúčastnil hasičské soutěže
v „královské“ disciplíně požární útok, pořádané v Želči místním sborem dobrovolných hasičů. Naši mladí hasiči soutěžili ve dvou kategoriích, mladší a starší žáci
a umístili se na krásném 11. a 6. místě. Atmosféru soutěže jsme si užili a již se těšíme
na příští, velkou motivací nám jsou získané medaile v „TRIU NOVÁČKŮ“, kde jsme
obsadili zlatou a stříbrnou příčku.
Rádi bychom poděkovali panu Janu Krupovi za krásná trika, která našim Plamínkům věnoval. 				
Alena Hýnová
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pozvánky

Turnaj O pohár
města Planá nad Lužnicí

v sobotu 30. července

- TJ SOKOL Planá nad Lužnicí
- SPARTAK Hluk - SOKOL Želeč
- SOKOL Sezimovo Ústí
V průběhu celého dne doplní program
zápasy minipřípravek a derby starých gard.
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srpen 2016

sedmička

Pozdrav z táborové výpravy do bájné Narnie

V neděli 3. července na padesát mladých odvážlivců vyrazilo do
bájné země Narnie podpořit síly dobra v boji proti zlé Bílé čarodějnici. Pod vedením vojevůdců Petra, Zuzany, Edmunda a Lucie prošli magickou branou ukrytou ve staré šatní skříni a od té doby jsme
my, běžní smrtelníci, neměli o jejich dobrodružstvích v čarovném
kraji žádné zprávy. Jaká byla tedy naše radost, když druhý červencový týden dorazil spěšný sysel s pozdravy a čerstvými novinkami!
Naši hrdinové hned v prvních dnech jej díky odvaze odhodlaných družiníků
výpravy za pomoci dobrého Otce Vánoc podařilo osvobodit. Naše malá armáda
získali potřebnou výzbroj pro nadcháze- mohla pokračovat v cestě a po nebezjící dny. Situace se zkomplikovala, když pečném nočním pochodu nalézt a propřítel a průvodce výpravy faun Tumnus budit slavného vojevůdce, mocného lva
upadl do zajetí nepřátel, a zdar tažení Aslana. Odvaha nezůstala bez odměny a
tak byl významně ohrožen. Naštěstí se velký Aslan přijal všechny naše bojov-

níky do své armády. Výprava tak mohla pokračovat ke slavné hrobce vládců
města Třeboně, kde měli naši hrdinové
nalézt a probudit zbytky Aslanovy armády. Moc Bílé čarodějnice přitom rostla každým dnem, studený vichr sužoval
kraj a rozhodující bitva dobra se zlem se
nezadržitelně blížila. Zde zpráva bohužel končí, neznáme proto prozatím výsledek bojů. Doufejme, že se našim přátelům podařilo zdolat všechny nástrahy
a žádné nebezpečí již nehrozí. Dáme
vědět, jakmile dostaneme jakékoli další
zprávy! Více na www.sedmickavavrovka.cz.
Gábi Bohutínská

taekwon-do

Soutěž talentované mládeže  Taekwon-do ITF

Klání mezi jednotlivými středisky se konalo 14. a 15. května 2016. Na 1. setkání talentované mládeže v Nymburku dorazilo více než 190 závodníků z 22
českých taekwondo škol. Během sobotního rána se sportovní hala pomalu plnila
závodníky, z nichž vyzařovala značná nervozita, ale i obrovské odhodlání.
V  dopoledních hodinách proběhla reDalší a tou hlavní částí byl samotný
gistrace a kontrolní vážení. Před oficiálzávod, který vypukl v odpoledních soním zahájením soutěže byl pro všechny
botních hodinách a trval až do nedělního
taekwondisty připraven bohatý program
odpoledne. Naše škola Ge-Baek Hosin
s podtitulem Kaligrafie na živo. TaeSool se v celkovém pořadí umístila na
kwondisté vytvořili smíšené týmy, ve
skvělém druhém místě s 13 zlatými, 12
kterých spolupracovali i se svými soupestříbrnými a 22 bronzovými medailemi.
ři z jiných talentových středisek a společNa skvělém úspěchu se podílel i Adam
ně se podíleli na řešeních různých úkolů.
Hejtmánek, který získal bronzovou me-

Nástup všech středisek talentované mládeže.					

daili ve sportovním boji. Adamovi za
skvělý úspěch gratulujeme.
Více informací o naší škole Ge-Baek Hosin Sool najdete na internetových
stránkách www.tkd.cz .Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně zváni
na tréninky, které pravidelně probíhají
v Plané nad Lužnicí každou středu od
17:30 do 19:00 v místní základní škole.
Pod vedením Natálie Slavíkové, II. dan
(+420 608 582 153).
Popřípadě nás kontaktujte na e-mailové
adrese: info@tkd.cz
Aneta Poklopová

Zdroj: http://taekwondo.cz
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sluníčkový den

Letošní Sluníčkový den proběhl za pěkného počasí. Tentokrát jsme si pro náš sluníčkový průvod městem zvolili trochu
jinou trasu než v minulých letech, a prošli jsme se po plánském nábřeží. Děti už byly náležitě vybavené vlastnoručně
vyrobenými sluníčky a zavěsily je na keřík u řeky. Sluníčka
děti vyráběly v MŠ Pohádka se svými paními učitelkami, kterým za to patří velké poděkování. Svůj průvod jsme zakončili
v příjemném chládku farské zahrady, kde na děti čekaly malé
dárečky, pohádky a občerstvení.
Slávka Rokosová

pozvánka

Plánští Modeláři
Vás zvou na tradiční

Modelářský víkend
který se bude konat

6. a 7. srpna 2016
na louce za sběrným dvorem.
Všichni jste srdečně zváni.

AKCE

ke stříhání

úprava drápků

ZDARMA

Stříhání a kosmetická
úprava psů
• stříhání • úprava drápků
• epilace chloupků z uší
• trimování hrubosrstých plemen

Michala Bartáková
Tučapy 238
e-mail: miba77@seznam.cz

tel.: 605 287 444
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Městská knihovna

Večer pod lampou a prázdninová pozvánka

Na farské zahradě v Plané nad Lužnicí se ve čtvrtek 23.
června večer sešli příznivci knihovny a bylinek. Nejdříve si připomněli slavnosti slunovratu a potom si povídali
o tajemné noci svatojánské a magické síle přírody.
Ochutnali by- Potom účastníky čekala procházka. Ceslinkové lektva- tou si vyprávěli o devateru kvítí, ze ktery, levandulovou i meduňkovou buchtu rého si děvčata odpradávna vila věnečnebo jednohubky posypané libečkem. ky a dávala si je pod polštář, o očistné
síle svatojanských koupelí a ozdravující
moci svatojánského ohně. Došlo i na
literární hádanky. Cílem putování byl
zámecký park na Strkově, kde všechny
přivítaly hořící ruské svíce a v altánu
fanfáry trubačů. U pohárku vína jsme si
pak vyprávěli pohádku Jana Drdy Zlaté
kapradí a slovo na rozloučenou dostal
prostřednictvím knihy Václav Větvička.

loutkové divadlo

Máte-li chuť odpoutat se od každodenních starostí, přijďte si během letních prázdnin, kdykoli ve výpůjční době
knihovny, vybarvit antistresové omalovánky. Každý si může vybrat z nepřeberného množství motivů a věřte: pomáhá to.
Pro děti, ale nejen pro ně, jsme připravili další odpoledne plné her a také
malování. Ve středu 27. července můžete vyzkoušet zbrusu nové deskové hry
a pocvičit postřeh a bystrost.
Prostor knihovny po celé léto zaplnila výstava „Ilustrátoři dětem“, kterou
nám zapůjčila Městská knihovna Tábor
a doufejme, že nejen nás potěšila procházkou světem dětských knih.
Václava Vyhnalová, knihovnice

I loutky mají prázdniny

Bylinková ochutnávka byla příjemnou
součástí svatojánského večera.
QR kódy - lze najít na mobilech, tabletech

Knihovna

pozvánka

Divadélko

V pátek 24. června završilo Divadélko na nitce hostováním v
Chýnově první pololetí sezóny. Netradiční ztvárnění pohádky
o Červené Karkulce patří k oblíbeným představením a také
tentokrát pobavilo přítomné děti i dospělé.
Loutkoherci sehráli
řemeslnou i čarodějnou, představili
od začátku roku 12
jsme divadélko při slavnostním otevřepohádek, z toho byly
ní rekonstruované plánské sokolovny
3 nově napsané a 2
i na Bambi, přehlídce volnočasových
starší jsme upravili.
aktivit pro mládež, loutky nám pomáhají v akcích pro mateřskou školku i pro
Součástí hereckého života je také koprvňáčky. To všechno by nebylo možné
čování po vlastech českých a nejinak je
bez party spřízněných duší, která nelituto i u našeho souboru. Přenosnou konje volného času a energie. Všem členům
strukci divadélka jsme pro loutkohraní
divadélka
patří upřímný dík a přání, aby
sestavovali v táborské knihovně, v dětjim
hravost
a schopnost vcítit se do dětském centru Safari, v týnském Semenského
světa
vydržela co nejdéle! Užijci, či v bechyňském kulturním domě, na
te
si
divadelní
prázdniny, těšíme se na
plánském Ostrově i ve Sportovním censhledanou
zase
v září!
tru za řekou či na farské zahradě. Hráli
Václava Vyhnalová
jsme pohádku masopustní i vodnickou,

Zaujaté publikum sleduje netradiční Červenou Karkulku.
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farská zahrada

Trhy ve farské zahradě

květinová soutěž

Bleší trhy, které pořádá městská knihovna a Klub Plánských Dam pod záštitou města a za vydatné pomoci Technických služeb Plané nad Lužnicí pravidelně každý měsíc ve farské zahradě si získávají stále více příznivců. Nejen že
můžete prodat věci, které vy doma již nepotřebujete, a někomu jinému se ještě
mohou hodit. Dají se tak ale třeba sehnat i poklady, které se jinde koupit nedají.
Na trzích se dají koupit i biopotraviny,
kozí sýry, čerstvé sezonní ovoce a zelenina, sazenice, bylinky, koření, med,
či přírodní kosmetika, víno i medovina,
ponožky i spodní prádlo. Sběratelé nabízí přebytky ze svých sbírek a navzájem
vyměňují a doplňují to, co chybí jim.
Trhy se staly ale hlavně společenskou
událostí. Sousedé se potkají, pozdraví,
popovídají u dobré kávy, bylinkového
čaje či u zázvorové limonády. K  tomu
zakousnou domácí koláč, štrúdl nebo
zelňák, který jim pořadatelé nabídnou.

Posedí si pod slunečníkem nebo na trávě
v krásném prostředí upravené farské zahrady a nádavkem si prohlédnou výstavu keramiky, kterou vyráběli frekventanti kurzů z DDM Tábor a která zdobí
zahradu. Město Planá se tak snaží touto
akcí vyjít vstříc všem těm, kteří podobné trhy postrádali a žádali je.
Přijďte i vy ostatní, kteří jste dosud na
faru nenašli cestu. Další trh se bude konat v sobotu 20. srpna od 8 do 11 hodin.
Těšíme se na vás.
František Doubek

Květinová soutěž 2016 Pro rok 2016 naše město neplánovalo
vyhlásit další ročník květinové soutěže o Nej….okno a zahradu, ale protože
nám do redakce PO začaly spontánně
chodit vaše fotografie, nezbývá, než se
k tradici opět vrátit.
Tak tedy – zasílejte, zasílejte a zasílejte a při Svatováclavských slavnostech
v sobotu 24. září na plánském ostrově
budeme vyhodnocovat a odměňovat.
Na fotografie vašich rozkvetlých
oken, domů, zahrad a chat se těšíme adrese planskeozveny@plananl.cz.
František Doubek
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mladí tenisté

Mladší žáci postupují do krajské ligy

Mladší žáci tenisového klubu SKT Planá nad Lužnicí
hráči byli v kategorii mladšího žáctva
jednoznačně vyhráli letošní soutěž družstev v krajském
prvním rokem, a přesto dokázali vítězit
i nad staršími soupeři. Trenérka Marcepřeboru I. Díky tomu příští sezonu postupují do nejvyšší
la Bacíková proto věří, že nadějný tým
krajské soutěže – jihočeské ligy.
bude příští sezonu útočit na celkové víV  přeboru
žáků vzbuzuje velké naděje do budouctězství i nejvyšší jihočeské lize, odkud
plánští žáci dona. Většina hráčů a hráček jsou narozese postupuje na celorepublikové finále
minovali, když
ni v roce 2006, což je v českém tenise
družstev.
Václav Dolejší
vítězili způso„velmi dobrý ročník“. Tito desetiletí
bem start-cíl.
Porazili všech sedm soupeřů s úžasným
celkovým skóre 55:8 (počet vyhraných
a prohraných zápasů). Bez zaváhání
si poradili se silnými a ambiciózními
kluby TK Písek, LTC Český Krumlov
a LTC České Budějovice. Postup děti
oslavily oblíbeným „fedcupovým tanečkem“ na kurtě, po němž následovala
oslava s rodiči a grilování v našem klubu.
Kostru úspěšného a vyrovnaného
týmu tvořili dvojčata Dominik a Patrik Mojžíšovi, David Korous, Matěj
Gajdolín, Mathias Voigt, Martin Pěček
plus trio děvčat Klára Jiříková, Eliška
Dolejší a Sandra Říčařová. Co je ale na
úspěchu nejdůležitější: sestava mladších
Vítězné družstvo mladších žáků.				
Foto klub

běh na lyžích

26. ročník běhu na lyžích - Planá Hs Open

V  pátek 26. srpna 2016 se uskuteční 26. 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 měsíci srpnu za
každého počasí. Start je v 8,50 h od
restaurace Zátiší, časovka běhu bude
v 10,00h před městským úřadem.
Náčelník HS Petr Vavruška
vavrda@centrum.cz

Program dne:
8.40 hod Sraz
- prezentace lyžařů-hráčů
8.50 hod - Start lyžařského běhu
od restaurace Zátiší
8.55 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.
Kontakt:
Náčelník HS Petr Vavruška,
vavrda@centrum.cz
774 582 567

Běžci na lyžích a téměř pravý sníh před radnicí města.

Foto archiv
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fotoohlédnutí

Organizátoři závodu CIKCAK po Lužnických mostech.

Již 2. ročník akce Křížm krážem kolem Plané nad Lužnicí ve sportovním centru za
řekou se vydařil 							
Foto archiv

Foto archiv

Foto z vernisáže Naši včelaři n a faře.
Foto M. Hejnová

Mateřské centrum Kopretina na výletě v ZOO Větrovy. Foto M. Prokešová
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historie - 5. část

KROJ KOZÁCKÝ – TÁBORSKÝ

dle Blaženy Šotkové, z jejího uceleného díla o českých a moravských krojích z roku 1939
„Lidové kroje české a moravské jsou z nejvzácnějších a nejlíbeznějších
projevů bohaté tvořivosti lidové, výmluvným svědectvím našeho národního svérázu a osobitosti, která kraj od kraje si nachází nové původní formy. Proto mocné snahy o oživení původních lidových krojů jsou vědomým
návratem ke kořenům národní tvořivosti a svébytnosti“.
Vlasy upravovala si žena stejně jako
dívka, i přes čelo si vázala černou sametku a nosila týž čepeček. Přes něj však
uvazovala jemnou bílou plenu, avšak
mnohem menší, než byla blaťácká. Střední cíp pleny byl bohatě zdoben rozvětveným květem, který pokračoval pásy po
délce stran, jež však nebyly zakončeny zvláštními menšími květy v rozích.
V  přehybu se plena hodně naškrobila
a nalomila v „hubičku“, která stála pěkně
nad čelem a říkalo se jí také „kaplička“.
Plena se vázala pod bradou na jednoduchý uzel, řídčeji již na temeni. Důležité bylo, aby byla holubinka na čepečku
tak naškrobená, aby ji nesehnula ani tíže
pleny a zůstala trčeti do výše skutečně
„jako kozí růžky“.
Punčochy byly rovněž bílé, střevíčky
černé se skládankou i knoflíčky, vyšívaným šátkem ovíjela žena modlicí knížky cestou do kostela. Celý ráz kroje byl
důstojný a přece půvabný, jeho krásu
zvyšovala bohatost výšivek, i když se nevyznačovaly barvitostí. Je důležité, aby
i nyní naše paní přesně rozlišovaly kroj
svobodné dívky a vdané ženy – kroj určený svěžímu mládí a dívčí hravosti, rozevlátý pestrými stužkami, bělostí a něhou a kroj klidnějších, vyhraněných linií,
tlumenějších barev, který tak překrásně
sluší zralé kráse vyspělé ženy.
Naše české kroje, rozlišující přesně toto
určení, svědčí o neobyčejně vytříbeném
smyslu našich starodávných žen, které si
dovedly vážiti svěží mladosti právě tak,
jako zdůrazniti i po zevní stránce důstojnost svého poslání matek a hospodyň.
Mužský kroj kozácký nevykazoval
zvláštnosti a byl velmi prostý. Muži –
méně konservativní než ženy, odložili jej
na Kozácku zvláště záhy a jelikož bylo
snadné upotřebiti jeho součástky, zachovalo se jich v musejních svírkách poměrně málo.
Košile byla z tenkého plátna bez vyšívání, jen několik málo záložek bylo
ušito po každé straně náprsenky. Pod
hladký přeložený límeček se uvazoval
černý hedvábný šátek. Vesta byla prostého obvyklého střihu, zapínaná až ke
krku řadou kovových knoflíků „liťáků“.
Kazajka byla přiléhavá bez ozdob, jen
vzadu do špičky přistřižený a poněkud
odstávající šos zavdal příčinu k posměšnému názvu „kozák“. Dlouhý „župan“ či

také „kopulační“
kabát měl život
sahající do pasu
a těsně přiléhavý,
límec poněkud
zvýšený a nevelké
výložky, rukávy
v rameni mírně
rozšířené a v zápěstí úzké. Sukno na ně bývalo
v barvě modré
nebo hřebíčkově
hnědé. Kalhoty
nosili těsné kožené „praštěnky“,
svázané pod kolenem řemínky
na koncích rozšířenými a ozdobně
Mužský
kroj
v ysekáva ný m i,
z Kozácka, typiczvanými „dutky“.
ké kožené prašPunčochy bývaly
těnky, klobouk a
bílé nebo modré,
kopulační kabát.
ve starší době se
nosívaly
nízké
střevíce, které později vystřídaly boty
s tvrdými holinkami. Na hlavě nosívali
muži nízké sametové čepičky, jindy nevysoké a ne příliš široké černé klobouky, které často nasazovali i na čepičky,
což však působilo jistě trochu směšně.
V zimě nosívali muži kožichy bez ozdob,
rozšířené však byly i řasné pláště s několika límci ze silného sukna.
Je tedy zřejmo, že sváteční kroj muže
z Táborska nevykazoval zajímavých

Střh na kozácký dámský čepeček.

podrobností, jimiž je tak pěkně vyzdoben kroj ze sousedních Blat – byl rázu
hodně městského z doby prvních desetiletí předminulého století.
Výtah z publikací FD

Jazykový
historický koutek…
Barbarismy používané na Kozácku
* Dochtor předepsal medrcínu na recepis.
* Ferčál (Feldscherer) – ranhojič.
* Lazír (Rasierer) – holič.
* To je rumrajch (Mummerei) –
hluk, vřava.
* Typle (Giebel) – stropnice a trámy
v krovu.
* Flák pole (Fleck).
* Štachetle – laťky v plotu.
* Putr – čerstvé máslo.
* Chodí jako šnaphoun (Schnapphahn) – lupič.
* Vystěhoval se sakumpak – mit
Sack und Pack
* Ligr, šupligr – závora (Schubriegel).
* Fajromt – svatvečer, po práci.
* Vyštrachala jsem to – vyhledala.
* Šikne se – hodí se.
* Štrikoval se – spěchal.
* To je elent – nesnáz.
* Pergametr – perleť (Perlmutter)
* Šraitofle – Schreibtafel.
* Katry – mřížky šité.
* Nemlich takovej – stejný.
* Hornudle – jehlice do vlasů.
* Cágr na hodinách – ručička
* Pěkný pacht (Gebäck) – pečivo.
* Vrátím se ancvaj – ihned.
* Praunovej otrlok – hnědý havelok.
* Sklizuňk – žeň.
* Lerpán – modřín (Lerchbaum).
* Polévka je samá lauter – mastnota.

Střevíčky k ženskému
kroji s ozdobou z černé
stužky a perleťových
knoflíčků.
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Kolemjdoucí i cestující v autobuse byli docela překvapeni ....
Na snímku vpravo je vidět, že na lodích se hrálo a zpívalo....

O posádky bylo vzorně postaráno...

Společné foto před městskou chatou...
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Z lodí se i padalo ...
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srpen 2016
fotoohlédnutí - Vodnický den

Největší překvapení diskopěna a naši dobrovolní hasiči.

Táborští Krasoplavci těsně před výkonem.

Jihočeští modeláři pouštěli své modely i po řece.

Vodní zachranáři předvedli záchranné akce ve
vodě i na suchu.

Maxíci rozparádili diváky všech věkových kategorií.

poděkování

Věrní dětští diváci Divadélka na nitce.

Děkujeme všem, kteří přidali ruku
k dílu na tradiční akci všech plánských
dobrovolníků – Vodnickém dnu. Jejich
jedinou odměnou je spokojenost a rozzářená očka nejmenších Plaňáků, kteří
si určitě odpoledne ve sportovním centru bohatě užili.
Tato akce se konala i díky skvělým
sponzorům, v režii Města Planá nad
Lužnicí a byla podpořena i grantem Jihočeského kraje.
Děkujeme, za pořadatele F. Doubek
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Plán akcí
ČERVENEC 2016

Středa 27. července
* Prázdninové odpoledne her a malování v městské
knihovně od 14 do 18 hodin.
Sobota 30. července
* Oslavy 110 let činnosti plánského
oddílu kopané - Turnaj „O pohár města Planá nad
Lužnicí“, účastníci turnaje TJ SOKOL Planá nad Lužnicí,
SPARTAK Hluk, SOKOL Želeč, SOKOL Sezimovo Ústí.
V průběhu celého dne doplní program zápasy minipřípravek a derby starých gard. Akce bude zakončena slavnostním vyhlášením a zábavou, k tanci a poslechu pro
všechny zahraje kapela Happy Band.

srpen 2016

Sobota 6. a neděle 7. srpna
* Tradiční modelářský víkend na letišti za sběrným
dvorem.
* 11. ročník Lesního běhu Na Černé – pořádá Spolek
kondičních a rekreačních běžců Evy Pláničkové u Penzionu Na Černé – prezentace závodníků od 12.00
Pátek 12. srpna
* Zábava s rockovou skupinou Vodovod v přírodním
amfiteátru na plánském „Ostrově“ od 20 hodin, prodej
vstupenek v Infocentru na faře od 2. 8.
Neděle 14. srpna
* IX. Ročník plánského dechovkového festivalu Nad
Lužnicí v přírodním amfiteátru na plánském „Ostrově“ od
14 hodin. Hosté se mohou těšit na dechové kapely Doubravanku, Fryštáckou Javorinu, Muzikanty z jižních Čech
a legendární Babouky, prodej vstupenek v Infocentru na
faře od 2. 8.
Sobota 20. srpna
* PLÁNSKÝ TRH A BLEŠÁK ve farské zahradě, od 8
do 11 hodin s Klubem Plánských Dam a městskou knihovnou.
Středa 24. srpna
* Již 9 let s plánskou Harmonií a Dopravní prostředky
na kartách sběratele J. Novotného – vernisáž dvou výstav v obřadní síni radnice – od 18 hodin.
Na vernisáži vystoupí Harmonie, plánský Strýctet a těšit se
můžete i na speciálního hosta večera.
Pátek 26. srpna
* 26. ročník HS OPEN

chystáme na září
Pátek 23. – středa 28. září
* Svatováclavské slavnosti v Plané nad Lužnicí.
V průběhu těchto dní se hosté akce mohou těšit na kostýmový průvod s příjezdem sv. Václava, staročeský jarmark
s ukázkou starých řemesel a prodejem tradičních výrobků, vystoupení historických skupin, jarmareční divadelní
a dobová hudební vystoupení. Představení kulturních
subjektů z partnerských měst a folklorních skupin z blízka i daleka. Koncert rockové skupiny Parkán pro mladé
v přírodním amfiteátru, vážné hudby v kostele sv. Václava,
dětské rybářské závody, sportovní turnaj ve volejbale, návštěvy výstav v muzeu i v galeriích ve městě, pohádková
představení pro nejmenší, ohňová show a spousty dalšího
.v ýstavy
Galerie Fara: Šumavou na jih – Ladislav Sýkora,
grafika a linoryty.
Obřadní síň radnice a zasedací síň radnice
Vyfoť Toulavu i ty * Karel IV. a jeho doba
Malé plánské muzeum: Naši včelaři * Kalendář katolíků a evangelíků na konci 19. století
Zahrada Galerie Fara: Když mluví ruce - výstava keramického oddělení DDM Tábor
Knihovna: Ilustrátoři dětem
StreetArt Galerie – podchod u nádraží: Graffiti práce žáků a studentů Teodora Buzu a Alice Springer
Venkovní galerie mezi radnicí a kostelem - Keramická díla učitelů a studentů SUPŠ Bechyně
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12. srpna 2016

PlAná nAD lužniCí – OStrOv – 20.00
vStuPné – NA MÍSTĚ 180,- KČ; V PŘEDPrODeJi od 2. 8. V INFOCENTRU NA FAŘE 150,- KČ

info:www.vodovodmuzika.cz
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