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LETNÍ SEZÓNA POMALU KONČÍ
Letní sezóna, pro Technické služby jedna z nejnáročnějších na údržbu zeleně za posledních pět let, nám pomalu končí a začíná příprava
na zimní sezónu.
Z pohledu údržby zeleně se jednalo opravdu o jednu z nejnáročnějších
sezón. Neustálé srážky zejména na začátku sezóny téměř znemožňovaly
sečbu. Samozřejmě, teplo a vlhko byly ideální podmínky pro růst trávy,
jak jistě každý zaznamenal na svých zahradách. Bohužel, těžké podmínky pro sečení se začaly hned projevovat na žací technice, kdy bylo několikrát nutné traktory odstavit z důvodů poruch. Další komplikací byl
nedostatek náhradních dílů na trhu a dlouhé čekací lhůty na doručení.
V období letních prázdnin nás potrápila i vysoká marodka nesouvisející s Covidem. A zároveň jsme se museli věnovat dalším neodkladným
věcem. Jednou z nich byla havárie splaškové a dešťové kanalizace ze
Základní školy. Vzhledem k velkému množství sítí a nedostatku prostoru
pro techniku musely
všechny výkopové
práce proběhnout
ručně. Stará kanalizace nebyla geodeticky zaměřená
a nikdo ani nevěděl,
jaké přípojky jsou
do ní zavedené.
Vzhledem k totálnímu kolapsu kanalizace bylo nutné tři
dny intenzivně čistit
a vyplachovat, aby
bylo vůbec možné
provést kamerovou
zkoušku a zjistit
skutečný stav. Nakonec bylo vzhledem ke stavu kanalizace rozhodnuto o
kompletní výměně
potrubí a přepojení
do stávající splaškové šachty.
Nová kanalizace pro ZŠ

Foto: Ladislav Havlíček

Další jobovka byla objevena při přípravě staveniště pro investiční
akci města – Víceúčelové hřiště u ZŠ. Při kamerové prohlídce přípojky
splaškové kanalizace byl objeven starý septik, o kterém neměl nikdo ani
ponětí. Vzhledem k této skutečnosti si jistě každý dovede představit,
v jakém stavu se nacházel. Pracovníci Technických služeb tedy provedli
demontáž panelového krytu, ve spolupráci s odbornou firmou odčerpání
septiku a propojení kanalizace ke vchodu do tělocvičny, kde vznikla nová
revizní šachta.
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Další akcí, která
nám zabrala poměrně
dost času, byla příprava staveniště pro
investiční akci Rozšíření městského úřadu.
V tomto případě bylo
nutné provést kompletní
demontáže veškeré odstavené technologie bývalé kotelny, kompletní
demontáž elektroinstalace s nutností zachování stále funkčních prvků
(čerpadel, servopohonů,
napájení
výměníkové
stanice aj.) a následně
provést přeložky a nová
Ukrytý septik byl vyřešen. Foto: Ladislav Havlíček

vedení potrubí pro studenou a teplou vodu a částečně přemístit komponenty sekundárního topného systému. Dále zdemontovat rozvaděče
MaR a ihned je znovu připojit na nová místa, aby omezení pro odběratele
bylo co nejkratší.

Kotelna již dosloužila původnímu účelu.

Foto: Ladislav Havlíček

V současné době začíná příprava na zimu, příprava radlic a sypačů,
příprava posypových hmot a hlavně školení zaměstnanců na provádění
zimní údržby. Letos bude posílena o další stroj na údržbu místních komunikací tak, aby došlo ke zrychlení odklizení sněhu.
				

Přeji všem hezký podzim.
Bc. Ladislav Havlíček,
jednatel TSM
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INFORMACE MĚÚ

ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

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

STAROSTA MĚSTA

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

MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

Karel Havlíček
381 291 166, mistostarosta@plananl.cz

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

Šárka Dušáková Procházková
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
73. Rada města Planá nad Lužnicí
Bere na vědomí - přípravu dotačních výzev
a pověřila stavebního technika zpracováním
studie na zvýšení kapacity základní školy a realizací projektové přípravy navýšení kapacity
mateřské školy.
Schválila - pořízení rezervačního systému pro
Sokolovnu, kluziště a tenisovou halu.
Schvaluje - zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek k výběrovému řízení na dodávky služeb
„Pořízení užitkového vozidla s nosičem kontejnerů“ s tímto výsledkem: vítězem se stala firma COMETT PLUS, spol s r.o., Chýnovská 2115,
390 02 Tábor, nabídková cena 1.150.900 bez
DPH.
Bere na vědomí - schválení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování inženýrských sítí v lokalitě Na Pískách ve výši 640
tis. Kč a pověřila stavebního technika realizací
výběrového řízení.
Schválila - nové organizační schéma městského úřadu s platností od 1. 9. 2021. V této
souvislosti zrušila ke stejnému datu funkci
tajemníka úřadu. Současně pověřila starostu
města administrativním zajištěním nezbytných
změn.
Bere na vědomí - nabídky na zpracování projektové dokumentace pro akci „Zimní stadion
– zázemí pro sportovce” a schválila její zpracování společností Graphic PRO s.r.o., Stránského
2255, Tábor za cenu 490 000 Kč + DPH.

14. Zastupitelstvo města Planá n. Lužnicí
Schvaluje - zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek a pořadí uchazečů k výběrovému řízení
na stavbu „Rozšíření Městského úřadu Planá
nad Lužnicí“ s tímto výsledkem: vítězem se stala
firma: ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, 169
00 Praha 6, nabídková cena 10 380 249,55 Kč
bez DPH.
Schvaluje - vítěze výběrového řízení na akci
„Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v Plané nad Lužnicí“, kterým se stala firma:
Azeleň s.r.o., Krásná vyhlídka 339, 390 01 Tábor,
nabídková cena 3 485 689,50 Kč bez DPH, jelikož jako jediná podala nabídku.
Schvaluje - zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek a pořadí uchazečů k výběrovému řízení
na stavbu „Park Zelené vrchy – terénní úpravy“
s tímto výsledkem: vítězem se stala firma: PŠV
stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec, nabídková cena: 4 150 000 Kč bez DPH.
Souhlasí - se zahájením přípravy změny
územního plánu č. 8 Planá nad Lužnicí s tím, že
konečný termín pro přijetí všech žádostí o změnu ÚP bude do 30. 6. 2022.

Schválilo - obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2021 o stanovení koeficientů pro výpočet
daně z nemovitosti dle předloženého návrhu.
Bere na vědomí - doporučení rady města
a jmenuje s platností od 10. 9. 2021 velitelem
městské policie Planá nad Lužnicí Davida Valeriána.
Bere na vědomí - doporučení rady města
a schvaluje dotaci pro TJ Sokol Planá nad Lužnicí,
z. s. ve výši 300 000 Kč.
Bere na vědomí - doporučení rady města
a schvaluje dotaci pro Sportovní klub tenisu, z.s.
Planá nad Lužnicí ve výši 80 00 Kč.

MATRIKA
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V ZÁŘÍ 2021 OSLAVÍ
Emilie Pavlištíková
František Aujezdecký
Josef Šedivý
Marie Broukalová
Hodně dalších roků při dobrém zdraví
přeje Město Planá nad Lužnicí.
NOVĚ NAROZENÍ OBČÁNCI
Anežka Juřenová
Nikolas Rehovič
Novým občánkům přejeme hodně zdraví
a štěstí do života.
SVATBY
V září uzavřelo manželství
v Plané nad Lužnicí 5 párů.

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE
Z Investičních akcí města, Životní prostředí str.
DPS, ZŠ 			
str.
Inzerce 			
str.
Představujeme plánské firmy 		
str.
Městská knihovna, Skauti
str.
Tenis, SKT, Sbor dobrovolných hasičů
str.
RC Radost, Procházka historií
str.
Fotoohlédnutí
		str.
Plán akcí 				str.

4
5
6
7
8
9
10
11
12

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
Z činnosti Městské policie za
měsíc srpen 2021
V měsíci srpnu Městská policie
v Plané nad Lužnicí řešila 16 přestupků v rámci BESIP, většinou se
jednalo o stále se opakující přestupky nesprávného parkování.
Přestupky byly řešeny v případě, že se přestupce dostavil k projednání blokovou pokutou na
místě, v opačném případě byli přestupci oznámeni do správního řízení. Dále městská policie
řešila celkem 9 přestupků proti veřejnému pořádku, kdy se vesměs jednalo o zakládání černých skládek, rušení nočního klidu a znečišťování veřejných ploch. Všichni zjištění přestupci
byli v tomto případě za své protiprávní jednáni
oceněni citelnou blokovou pokutou. Přestupky
proti majetku byly řešeny celkem 2, dále pak
jeden přestupek proti občanskému soužití - neshody a napadání mezi sousedy. V měsíci srpnu
odchytila městská policie rovněž dva psy, kteří
se utekli svým majitelům. Také byly nalezeny
2 svazky klíčů, peněženka s osobními doklady
a platební karta. Vesměs všechny nálezy se
následně podařilo předat majitelům. Městská
policie se dále podílela na zajištění veřejného
pořádku a bezpečnosti při běžeckém závodě
a hudebních akcích na Ostrově. Dne 18.8.2021
zasahovala městská policie v nájemním domě
ve Strkovské ulici, kde po vniknutí do uzavřeného bytového prostoru poskytla první pomoc
kolabujícímu občanovi, kterého ho pak předala
do péče přivolané RZS. Městská policie taktéž
poskytla maximální součinnost s využitím kamerového systému službě kriminální policie
ČR při objasňování násilné smrti v zámeckém
parku na Strkově.
Miloslav Volek
strážník městské policie
V případu mrtvé
ženy ze Strkova padlo
obvinění. Krajští kriminalisté ve spolupráci
s táborskými kolegy
ukončili fázi prověřování případu nalezené
mrtvé ženy v parku na Strkově v Plané nad
Lužnicí. Po důsledném prověření celé řady skutečností byla stanovena právní kvalifikace, a to
ublížení na zdraví s následkem smrti. Ze skutku byl obviněn muž středního věku. V případě
prokázání viny mu u soudu hrozí trest odnětím
svobody na dobu pěti až deseti let. Policisté
děkují všem občanům, kteří se na objasnění
případu spolupodíleli.
Miroslav Doubek
prohlášení tiskového mluvčí PČR
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JEDNOTKA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Přehled událostí za srpen - září
Událost 35/2021, Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu,
Planá nad Lužnicí, ul. Na Skalách
15.08.2021 13:44 hod. Zatím poslední výjezd byl opět ve znamení
likvidace obtížného hmyzu. Tentokrát se jednalo o vosí hnízdo v podkroví rekreační chaty v ul.
Na Skalách. Jako v předešlém případě se nedalo k hnízdu nijak dostat, neboť se nacházelo
v mezistřešním prostoru. Jednotka opět nastříkala insekticid do vstupního otvoru hnízda a majitelce doporučila se obrátit na odbornou firmu.
Událost 36/2021, Technická pomoc - odstranění stromu Dlouhá Lhota, 24.08.2021 15:27
hod.Jednotka Planá nad Lužnicí vyjela na příkaz
operačního střediska k odstranění stromu mezi
obcemi Turovec a Dlouhá Lhota. Po příjezdu na
místo bylo provedeným průzkumem zjištěno, že
strom si již zpracovávají místní obyvatelé a silnice
je již volně průjezdná. Jednotka tedy zásah ukončila a vrátila se na základnu.
Událost 37/2021, Technická pomoc - likvidace
obtížného hmyzu, Planá nad Lužnicí, ul. Jabloňová, 06.09.2021 15:33 hod. Jednotka Planá
nad Lužnicí vyjela na příkaz operačního střediska
k odstranění nebezpečného hmyzu v Plané nad
Lužnicí, ul. Jabloňová. Po příjezdu na místo bylo
průzkumem zjištěno vosí hnízdo o průměru 30 cm
na zahradě RD v živém plotu. Vzhledem k přítomnosti ohrožených osob bylo hnízdo odstraněno
za pomoci motorového vysavače z výbavy CAS 20
MAN. Po ukončení zásahu a úklidu materiálu se
jednotka vrátila na základnu.
Událost 38/2021, Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu, Planá nad Lužnicí - Lhota
Samoty, ul. Vrbová, 06.09.2021 17:58 hod.,
Jednotka Planá nad Lužnicí vyjela na příkaz operačního střediska k odstranění nebezpečného
hmyzu v Plané nad Lužnicí, ul. Vrbová. Po příjezdu
na místo bylo průzkumem zjištěno vosí hnízdo
v podbití střechy rekreační chaty. Vzhledem
k tomu, že hnízdo nebylo přístupné provedla jednotka zastříknutí vstupů do hnízda insekticidem
a majitelce doporučeno obrátit se s likvidací na
odbornou firmu. Po ukončení zásahu a úklidu materiálu se jednotka vrátila na základnu.
TEXT: JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Volby se konají 8. a 9. října
2021. Každý volič obdrží nejpozději do 5. října hlasovací
lístky spolu s informacemi,
do jakého okrsku patří. Pokud volič nebude moci volit

ve volebním okrsku, v jehož seznamu voličů je
zapsán, může požádat o vydání voličského průkazu. Žádosti o voličský průkaz přijímá Městský úřad poštou (s ověřeným podpisem) nebo
datovou zprávou nejpozději do 1. října 2021
nebo osobně nejpozději do 6. října 2021 do 16
hodin. Voličský průkaz může být vydán nejdříve
23. září 2021. Pokud se volič nemůže ze závažných, zejména zdravotních důvodů dostavit do
volební místnosti, může využít hlasování do
přenosné volební schránky, stačí o to požádat
MěÚ na tel. 383 134 067 nejpozději do 8. října
2021 do 12 hodin nebo volební komisi ve dnech
voleb na tel. 731 631 951.
Volební místnosti budou otevřeny v pátek 8.
října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od
8 do 14 hodin.
Počet a sídla volebních okrsků
OVK č.

SÍDLO OKRSKU

1

Základní škola, ČSLA 65,
391 11 Planá nad Lužnicí

2

Základní škola, ČSLA 65,
391 11 Planá nad Lužnicí

3

Základní škola, ČSLA 65,
391 11 Planá nad Lužnicí

4

Základní škola, ČSLA 65,
391 11 Planá nad Lužnicí

Informace pro voliče v karanténě / izolaci
z důvodu onemocnění covid-19
Zákon č. 296/2021 Sb. o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021
umožní hlasovat i osobám, kterým bude v době
voleb nařízena karanténa nebo izolace z důvodu
onemocnění Covid-19. Zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat
stav pandemické pohotovosti nebo nouzový
stav vyhlášený alespoň pro část území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.
Volič v karanténě nebo izolaci může využít
následující způsob hlasování:
• hlasování u volebního stanoviště (drive-in)
v okrese, kde má trvalý pobyt, nebo s voličským
průkazem na kterémkoliv volebním stanovišti,
a to 6. října 2021 od 8 do 17 hodin. Drive-in pro
okres Tábor: Areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, Vožická 2107.
• hlasování do zvláštní přenosné volební
schránky na základě předchozí telefonické žádosti a pouze tehdy, pokud se volič z vážných
důvodu nemohl dostavit na volební stanoviště
(v termínu voleb 8. a 9. října 2021). Telefonní
číslo bude uvedeno na stránkách krajského
úřadu.
Více informací najdete na
www.mvcr.cz/volby nebo
www.kraj-jihocesky.cz/volby-covid
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Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA

V upraveném objektu budou umístěny i tolik chybějící veřejné záchody. Jen minimální
Objemově významnou investiční akcí, jejíž prostor budovy zabere výměníková stanice.
realizace se právě zahajuje a jejíž dokončení se Před zahájením vlastních prací dodavatelpředpokládá do 30. 9. 2022, je rekonstrukce skou firmou odstranily pracovníci technických
bývalé plynové kotelny za městským úřadem. služeb nepotřebné armatury plynové kotelny
Dodavatelem vzešlým z výběrového řízení bude a další rozvody vodovodu a elektrické energie.
firma ACG Real,
Nezbytnou součástí
která v minulosti
celé akce je rovněž
vybudovala dvě
přemístění všech annové
odborné
tén a dalších zařízení,
třídy v podkroví
které byly umístěny
základní
školy.
na komínu kotelny,
Náklady ve výši
který bude následně
12,5 milionu Kč
zbourán.
Nezbývá
budou, díky zísnež si přát, aby počasí a úsilí dodavakané dotaci, ze
telské firmy umožnily
70 % hrazeny z
prostředků Minissplnění stanovených
Foto: Jiří Šimánek
terstva pro místtermínů, dosažení
ní rozvoj. Zbývají finanční prostředky budou dobré kvality celého díla a po dokončení stavby
čerpány z městských zdrojů. V nevyužívané naplnění očekávání od uvedené investice.
budově budou vybudovány skladové prostory
pro potřeby městského úřadu, archiv a v nejJiří Šimánek,
vyšším patře dojde k rozšíření městské knihovny.
starosta města

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Tvoříme nové odpadové vyhlášky

Do konce roku musíme vytvořit dvě nové odpadové vyhlášky. Jedna je o obecním systému
odpadového hospodářství a druhá je o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tyto vyhlášky vznikají v souvislosti
se změnou legislativy. Mnozí si neuvědomují,
že vyhlášky jsou jakýmisi zákony obce. Občané
je musí dodržovat, aniž by je na jejich platnost
někdo přímo upozornil. Všechny platné vyhlášky města jsou umístěny na webových stránkách města www.plananl.cz
První odpadová vyhláška nastavuje, jak se
bude v Plané nad Lužnicí fakticky nakládat s
odpadem. Druhá udává, jak, za tento odpadový
systém bude platit občan přihlášený k pobytu,
potažmo majitel nemovitosti, kde není nikdo k
pobytu hlášen. Při tvorbě vyhlášek využíváme
vzory dané Ministerstvem vnitra.
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Koho od poplatků osvobodit? Jedna osvobození jsou dána zákonem a další může nastavit
obec vyhláškou. Toto podléhá kontrole ministerstva vnitra, to se soustředí na to, zda nikdo
není danou vyhláškou diskriminován a někdo
zvýhodňován.
Má platit plaňák i za chatu, když zde platí poplatek z pobytu? Jak tuto neobydlenou nemovitost využívá? Vznikne tam další odpad mimo
toho, který má ve své domácnosti? Nejde jen o
směsný odpad. Jde i o to co odveze do sběrného dvora – nábytek, zelené ze zahrady, starou
lepenku z kůlny……..
Nastavit systém odpadového hospodářství
obce je poměrně složitá věc. Na jedné straně
jsou občané, kteří by samozřejmě rádi platili co
nejméně, na druhé straně chtějí určitý komfort
při nakládání s odpadem. V současnosti nejde
řešit odpady individuálně. Není na to vybavení.
Popelnici, zde nikdo nezváží (svozová firma na
to není vybavena). Možná někdy v budoucnosti. I z hlediska dosažitelnosti nelze zohledňovat to, zda někdo bydlí vedle sběrného dvora a
druhý na Plaňačce. Zákonem je nastavena tzv.
solidární poplatková povinnost.
Zákon o odpadech nově stanoví i minimální množství odpadu, které vyprodukuje jedna
osoba, argument já odpad nemám, už není
možné využít.
Pokud by měl někdo z občanů podněty ke
zlepšení odpadového hospodářství budeme
rádi za jejich zaslání na e-mailovou adresu
města.
Vladimíra Sedlová,
odpadové hospodářství

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ
VYHLAŠUJE
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa úředníka(ce)
REFERENT SEKRETARIÁTU
pracovní poměr na dobu určitou
(zástup za MD)
Předpokládaný termín nástupu:
říjen nebo dle dohody
Termín odevzdání přihlášky:
do 4. 10. 2021 do 12 hodin
Místo a způsob podání přihlášky:
osobně v podatelně Městského úřadu
Planá nad Lužnicí nebo písemně na adresu:
Město Planá nad Lužnicí,
Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí.
Více informací naleznete na úřední desce
nebo na tel.: 383 134 067.

MĚSTO
PLANÁ NAD LUŽNICÍ
VYHLAŠUJE
podle zákona č. 312/2002Sb., o úřednících
samosprávných celků a o změně některých
zákonů, v platném znění
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa úředníka(ce)
REFERENT
pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu:
říjen nebo dle dohody
Termín odevzdání přihlášky:
do 4. 10. 2021 do 12 hodin
Místo a způsob podání přihlášky:
osobně v podatelně Městského úřadu
Planá nad Lužnicí nebo písemně na adresu:
Město Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720,
391 11 Planá nad Lužnicí.
Na obálku prosím uveďte:
NEOTEVÍRAT – výběrové řízení – referent
Více informací naleznete na úřední desce
nebo na tel.: 383 134 067.
Jiří Šimánek
starosta města
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DŮM
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
„DOBRODEN“
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DPS
Naše organizace se v letošním roce připojuje
k celostátnímu dni otevřených dveří, který se
koná v rámci Týdne sociálních služeb vyhlášeného Asociací poskytovatelů sociálních služeb.
Dne 5. října od 15:00 do 17:00 otevřeme dveře
domu s pečovatelskou službou v Zákostelní
ulici všem návštěvníkům, které srdečně zveme
nejen na prohlídku zrekonstruovaných prostor
pečovatelského domu, ale především na prodejní výstavu výrobků žáků plánské základní
školy a chutných dobrot, které nachystáme
společně s lektorkami Zdravé 5. Přijďte si popovídat, získat odpovědi na otázky týkající se
naší sociální služby a odnést si něco hezkého.
Na návštěvu se těší kolektiv pracovníků DPS.
Mgr. Tereza Jindrová,
za pečovatelský dům

Poděkování
Děkuji za přání k mým nevýznamným narozeninám panu starostovi Jiřímu Šimánkovi
a paní Tereze Jindrové s kolektivem pečovatelek z DPS.
Eva Feldberg

POZVÁNKA NA
„DOBRODEN“
Pro SENIORY z pečovatelského domu
v Plané nad Lužnicí
5. října 2021 od 15 - 17 hodin
se v prostorách pečovatelského domu
v Plané nad Lužnicí uskuteční prodej
výrobků žáků plánské školy
a chutných dobrot připravených
ve spolupráci s lektorkami Zdravé 5.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Adaptační kurzy

Letní opáčko

Přechod žáků
z 1. stupně do
šestého ročníku může být pro
řadu z nich velmi
náročným obdobím. Jednak se
výrazně mění styl
školní práce - děti
byly
většinou
zvyklé na jednu
paní
učitelku,
která s nimi trávila většinu dne. Nyní před nimi
každou vyučovací hodinu stojí někdo jiný, s odlišným způsobem komunikace, se specifickými
požadavky nebo stylem učení. Také orientace v
prostorách druhého stupně může někomu zpočátku dělat potíže. Zejména se ale děti často
dostávají do naprosto nového kolektivu.
Pro zkvalitnění školní práce a sociálních
vztahů ve třídě je důležité, aby se děti poznaly navzájem mezi sebou a také navázaly dobré
vztahy se svými novými třídními učiteli. Proto
řada středních, ale i základních škol pořádá pro
své studenty adaptační pobyty, při kterých se
noví spolužáci poznají jinak a více, než jak jim
škola sama nabízí.
Naši šesťáci často tráví několik zářijových dní
na táborové základně Vávrovka u Veselí nad
Lužnicí. Kvalifikovaní lektoři pod vedením pana
Pavla Čulíka připravují program, při kterém se
děti formou her a soutěží naladí na školní práci,
poznají své silné a slabé stránky, v různých aktivitách se seznámí jak mezi sebou, tak s třídním učitelem. Ten má po dobu pobytu spíše roli
pozorovatele a může tak získat velmi užitečné
poznatky o svém třídním kolektivu.
Přejeme našim šesťákům úspěšný start!

Distanční výuka nemohla nahradit plnohodnotné vzdělávání žáků, a proto Základní škola Planá nad Lužnicí ve spolupráci se
Školskou radou nabídla dětem 1. stupně
prázdninové opakování učiva, a to především
z českého jazyka a matematiky. Tuto možnost,
o které jsme vás informovali již v předprázdninovém vydání PO, využilo 41 žáků.
V týdnu od 16. do 20. srpna 2021 se zájemci
sešli v ročníkových skupinách se svými učiteli
a v dopoledních blocích si zopakovali témata,
která jim budou prospěšná pro start do dalšího ročníku. Učili se hravou formou, například
pomocí kvízů, pracovních listů, doplňovaček,
omalovánek.
Tuto akci finančně podpořilo Město Planá
nad Lužnicí
Mgr. Hana Hribová,
učitelka 1. stupně

Pavla Marešová

Ilustrační fota: Pexels.com

Foto z adaptačního pobytu z roku 2019, Foto: Pavel Čulík
ŘÍJEN 2021
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INZERCE

Přidej se k naší smečce
Nabízíme jistou práci a férové podmínky

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

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

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

PPF jsme my, tvoříme
budoucnost společně

Táborská společnost 4Leaders, s.r.o.

Přijímá nové kolegy a kolegyně na pozice:

SKLADNÍK/SKLADNICE
160 Kč/hod
Dlouhodobá spolupráce
Fyzicky nenáročné – lehké a skladné produkty
Vhodné i pro absolventy
Práce v moderním vytápěném skladu

BRIGÁDNÍK NA ZÁKAZNICKOU
A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU
180 Kč/hod
Spolupráce do konce roku
Komunikativnost a schopnost pracovat v týmu
Znalost práce na PC a MS Oﬃce

Smlouva na DPP nebo DPČ • Přátelský a mladý kolektiv
Práce v internetovém obchodě

Kontaktujte nás:
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prace@4leaders.cz

+420 770 182 659
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PLACENÁ INZERCE
PŘEDSTAVUJEME PLÁNSKÉ FIRMY
Od začátku června letošního roku
provozuje společnost C.S.CARGO
v novém projektu CSPPark v Plané
nad Lužnicí distribuční centrum pro
jednoho z největších evropských
výrobců krmiv pro zvířata Partner in
Pet Food a výrobce slaných snacků
Intersnack. Centrum se skladovou
plochou přes 18 tisíc m2 pojme až
26 000 palet a je obsluhováno nejmodernější technologií. Práci zde
nalezlo zhruba čtyřicet obyvatel
z našeho regionu.
Petr Volák,
generální ředitel a předseda představenstva společnosti C.S.CARGO a.s.

Distribuční centrum je obrovské, co vše probíhá uvnitř
a proč jste se rozhodli investovat právě v našem regionu?
Po distribučním centru tohoto typu byla z řad našich klientů poptávka již delší dobu. Plánování byl běh na delší trať,
a tak finále muselo vyhovovat potřebám moderní logistiky,
což už dnes není pouze převážení zboží z místa na místo
a skladování. Jako logistický partner pomáháme klientům
téměř v celém distribučním procesu od výroby až po dodání
k zákazníkům. Konkrétně do centra v Plané nad Lužnicí svážíme
zásilky ze dvou hlavních výrobních závodů společnosti Partner
in Pet Food v České republice a z výrobního závodu Intersnacku. Zde k nim zajišťujeme další služby
s přidanou hodnotou, jako je například
mixování či přebalování palet dle přání klienta. Následně vše distribuujeme
finálním zákazníkům do zemí v Evropské unii. Zároveň tím rozšiřujeme naše
služby do oblasti jižních Čech, kde jsme
dosud žádné zastoupení neměli, s možným propojením do Rakouska.

Jaké jsou plány do budoucna v naší lokalitě?
Od otevření distribučního centra uběhlo teprve pár měsíců,
a tudíž dolaďujeme detaily, na které v průběhu provozu přicházíme. Další plány jsou odvislé i od přání a potřeb našich
klientů. Ti ale již v současné sobě poptávají rozšíření plochy.
Takže mohu říct, že jim lokalita i druh nabízených služeb vyhovují, a pokud se dohodneme na ostatních podmínkách,
budeme se snažit distribuční centrum rozšířit. Vše ale záleží
na finálních dohodách s našimi klienty a s ostatními zainteresovanými subjekty. Samozřejmě závisí také na dalším rozvoji
infrastruktury a lokálních příležitostech.
C.S.CARGO je jedna z největších logistických společností působících v České republice, můžete ji čtenářům krátce
představit?
Společnost C.S.CARGO byla založena v roce 1995. V současnosti působí jako skupina C.S.CARGO prostřednictvím svých
dceřiných společností v několika zemích středoevropského
regionu, kromě České republiky také na Slovensku a v Polsku. Patří mezi vedoucí středoevropské subjekty poskytující
silniční, leteckou a námořní dopravu včetně komplexních logistických a celních služeb. Zákaznické portfolio skupiny tvoří
přední společnosti řady průmyslových odvětví (automobilový
průmysl, potravinářství a nápoje, stavební průmysl, elektronika, maloobchod a obalový průmysl). Tržby skupiny v posledních letech atakují hranici 5 miliard korun a v jičínském
regionu, kde má C.S.CARGO svou centrálu, patří mezi největší
zaměstnavatele. V regionu provozujeme také tři chráněné dílny. Od svého
vzniku podporuje také řadu kulturních,
sportovních, vzdělávacích či společenských aktivit.

S čím se v současnosti potýkají logistické firmy, jaké před sebou mají
výzvy?
Stejně jako jiné obory i logistika se
Jaká je celková investice?
musí přizpůsobovat a zefektivňovat
Distribuční centrum je jedním
své procesy. V posledních letech se
z našich největších projektů v uplyzaměřujeme na logistická řešení na
nulém roce. Celková investice do něj přesahuje částku 200 míru individuálním klientům s využitím vlastních informačních
milionů korun. Při plánování a výstavbě jsme samozřejmě vy- technologií. Více se soustředíme právě na skladování s přidacházeli z přání našich klientů, které se v průběhu uplynulých nou hodnotou, což je právě naše centrum v Plané nad Lužnicí,
let změnily, ovšem prioritou je stále perfektně zpracovaná lo- cross-dockové služby, milk-run řešení a další optimalizační
gistika. Nové distribuční centrum nám
procesy. Spolu s našimi klienty kladeumožňuje soustředit se na aktuální pome také důraz na ekologický dopad
třeby klientů a zároveň jsme připraveni
našeho podnikání, kdy do flotily zařana nové výzvy, jako je větší flexibilita
zujeme vozidla na alternativní pohony,
a efektivita v logistice.
například v loňském roce jsme koupili
několik vozidel na LNG. Zkrátka se přiStavělo se v době lockdownů, jak
způsobujeme moderním potřebám, ale
jste to zvládli?
zároveň dbáme na to, aby vše dávalo
Výstavba distribučního centra situsmysl a bylo efektivní pro všechny zúovaného v průmyslové zóně nedaleko
častněné.
dálnice D3 byla velmi rychlá. Postavili
jsme jej bez větších komplikací v rekordním čase během devíti
měsíců. Vše probíhalo bez zásadních problémů, i když vzhledem k nepředvídatelnosti vývoje kvůli situaci spojené s coAutor textu: Petr Volák,
vid-19 skrývala celá operace mnohá rizika. Podařilo se to přegenerální ředitel a předseda představenstva
devším díky skvělé spolupráci se všemi zapojenými subjekty.
společnosti C.S.CARGO a.s.
ŘÍJEN 2021
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Městská knihovna
Týden knihoven pro všechny
Přestože podzim přináší opětovné obavy z šíření
viru, kultura ožívá a dává o sobě vědět. Knihovníci
připravili pro své návštěvníky řadu akcí nejen v tradičním Týdnu knihoven, který se uskuteční už po pětadvacáté začátkem října. Knihovnice plánské knihovny zvou na Výstavu na stromech, letos s názvem
Život v bavlně, kterou nainstalují jak v knihovně, tak
venku mezi stromy na břehu Lužnice za knihovnou.
Přijďte si připomenout, v jakých podmínkách se
pěstuje jedna z nejdůležitějších textilních surovin a
zamysleme se společně nad možnostmi udržitelnější
produkce – bez plýtvání vodou, bez genetické modifikace bavlníků, s minimem pesticidů, bez dětské
práce a šetrnějším přístupem k životnímu prostředí.
Výstava venku potrvá od 2. do 10. října, v knihovně si
ji můžete prohlédnout během celého měsíce. Nejví-

ce se v knihovně těšíme na setkávání „naživo“ s návštěvníky
všech věkových kategorií. Hned
v pondělí jsme pozvali Mateřské centrum Kopretina na
hravé dopoledne, kdy chceme
představit čerstvě zakoupené kouzelné tužky a produkci
nakladatelství Albi i další hry
a knihy určené nejmenším.
Postupně se setkáme s třídami mateřské a základní školy,
abychom jim připomněli, že
knihovna je místo, kde si kromě knih, časopisů a stolních
her mohou užít příjemné,
klidné prostředí pro svoje aktivity, odpočinek, čekání na spoje atd. Ve středu 6.
října mohou přijít malí i velcí na další Odpoledne

her, kdy si kromě hraní budou
moci vyzkoušet i netradiční
tvoření. Ve čtvrtek 7. října zahájíme nový cyklus Naučte se
s knihovnou…, na který bychom chtěli nalákat zájemce
každý druhý čtvrtek v měsíci
od podzimu do jara. První lekce bude věnována háčkování,
druhá sádro-maskám a pře Vánocemi zkusíme poskládat co
nejvíce jeřábů origami. Proč?
To se dozvíte v knihovně … Na
závěr Týdne knihoven odehraje
v knihovně loutkové divadélko
pohádku. Přijďte, knihovna je
otevřená všem.
Václava Vyhnalová, knihovnice

Doprodáno, rozpečetěno, sečteno. 31. srpna skončila naše výstava fotografií v Městské knihovně Planá nad Lužnicí, která byla spojena
i s možností podpory hospice a prodejem drobných předmětů. Díky velké vstřícnosti a ochotě paní knihovnic D. Havelkové a V. Vyhnalové
a štědrosti návštěvníků knihovny jsme získali na péči o naše pacienty 6.191 korun. Moc děkujeme, vystavovali jsme u vás rádi!

SKAUTI
Malé ohlédnutí za letním táborem
I když už začal nový školní rok
a nám se rozjely pravidelné skautské schůzky, pojďte se s námi
ohlédnout za letním skautským
táborem. Minulý školní rok byl pro
naše malé i velké skautky a skauty rokem velmi
zvláštním. Na schůzkách jsme se potkávat nemohli,
a i příprava na letní tábor probíhala spíše online.
Dlouho jsme vůbec nevěděli, zda tábor budeme
moci uskutečnit, a pak se pravidla pro pořádání
táborů měnila ze dne na den. Přes všechny peripetie, kterými jsme museli projít a najít řešení, se
prvních 14 dnů v červenci uskutečnil náš již 32.
letní tábor od Sametové revoluce, tábor „u Prasete“, jak mu říkáme. Letošním táborem nás provázel
souboj družstev na pevnosti Boyard. Děti si musely
poradit s mnoha složitými úkoly, zkouškami svých
dovedností a fyzičky. V úkolech a disciplínách se ne
vždy všem dařilo. Důležitými prvky byla spolupráce,
týmový duch a odpovědnost jednotlivých členů za
splnění konkrétního úkolu. Velmi napínavými byly
souboje s Pány temnot. Kdo je přechytračil, získal
pro své družstvo další důležité body. Určitě víte,
že člověk si po prožitých zážitcích odnáší s sebou
vzpomínku nabitou emocemi. I děti jsou ještě teď
v září plné toho, jak musely projít stezkou odvahy,
kde chrochtalo prase, při noční hlídce viděly někoho tajemného v lese, u latríny zahlédly lišku, při hře
si obličej namočily do trojobalu, zvládly 500 dřepů
nebo nosily kládu celou hodinu sem a tam. Někteří
se poprvé učili řezat pilou a štípat dřevo, vyzkoušeli
si střelbu ze vzduchovky, přípravu snídaně pro celý
tábor nebo jízdu na kánoi.
Během tábora nám připravilo mnoho překvapení i počasí. Zažili jsme velmi pěkné slunné dny,
ale letos také kromě bouřek i kroupy a velmi silné
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přívalové deště. Byla to zkouška toho, jak bytelně
jsme vše postavili. A mohli jsme na sebe být hrdí.
Vše vydrželo, jak mělo. Legendární Safova hláška
za situace, kdy blesk stíhal blesk: „Usmívejte se,
prosím vás jo, fotěj“, nám dokázala odlehčit dost
chmurnou náladu při velké noční bouřce. To, že
tolik pršelo, mělo i své výhody. Díky dešťům vydržela skvělá voda na koupání v Praseti i Třešňovci.
Z popadaných stromů v okolí jsme zase mohli vyrobit bytelné lavičky. Ty jsme umístili kolem cesty
u rybníka, aby kolemjdoucí mohli na chvíli posedět,
pozorovat volavky nebo orly mořské, poslouchat
žáby a relaxovat.
Čeká nás další skautský rok, setkávání s našimi
kamarády, nové zážitky a úkoly. A byť se zdá, že do
dalších prázdnin je ještě daleko, my už teď přemýšlíme, jak ten náš další letní tábor bude vypadat.
Kateřina Dvořáková,
skautská vedoucí

ROZLOUČENÍ A PODĚKOVÁNÍ
Milí přátelé, sousedé, „Plaňáci“,
s velkou lítostí vám oznamuji, že ze zdravotních
důvodů - po čtrnácti letech - končím svou službu na „ministerstvu kultury“ v Plané nad Lužnicí.
A pomyslné žezlo předávám paní Šárce Dušákové
– Procházkové.
Bylo mi velkou ctí pracovat pro vás všechny, potkávali jsme se spolu při všech akcích, které Město Planá nad Lužnicí pořádalo, na slavnostech,
vernisážích, besedách, výstavách, divadelních
představeních a koncertech.
Můj obrovský dík patří všem těm jednotlivcům
i celým rodinám, spolkům, sborům, sdružením,
souborům a klubům – prostě všem dobrovolníkům, kteří městu a mně s organizováním všech
aktivit pomohli.
Nadále se s vámi všemi budu velmi rád setkávat – již jen jako divák – na různých akcích. Ještě
jednou veliký dík a zůstávejte ve zdraví a spokojenosti.
		
S úctou – vaše „kultura“
František Doubek

Autor fotografií: Mirek Dušín
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TENIS
Memoriál Františka Chramosty tentokrát v Sezimově Ústí

Byla to především radost ze hry, možnost aktivní činnosti v dnešní covidové době a uctění památky bývalého plánského starosty, tentokrát
v sousedním Sezimově Ústí.
			
Text: Jiří Šimánek, starosta města

Krásné počasí, přátelská atmosféra a „tuhé boje“ vládly letošnímu
tenisovému turnaji dvojic, který nese název „Memoriál Františka Chramosty“. Místem konání tradičního turnaje, který je věnován bývalému
starostovi Plané nad Lužnicí a rovněž ve své době aktivnímu tenistovi
Františku Chramostovi, se tentokrát staly kurty v Sezimově Ústí. Důvodem změny místa konání turnaje byla výhodnější nabídka vedení tenisového oddílu ze sousedního města. Opět se potvrdilo, že dobré sousedské
vztahy jsou předpokladem oboustranně výhodné spolupráce.
A jak dopadla tenisová klání. Turnaje se zúčastnilo sedm dvojic,
když vítěznou trofej, putovní pohár věnovaný před lety společností
Aquara, získala dvojice O. Špaček a J. Šimánek, která reprezentovala
plánský městský úřad. Hned za nimi skončila dvojice městského úřadu ze Soběslavi. Přestože při sportovním soutěžení jde vždy o vítězství, tentokrát výsledky turnaje nebylo to hlavní, proč se tenisté sešli.

SKT Planá nad Lužnicí
Aktivita tenisové školy mládeže
SKT Planá nad Lužnicí
1. Letní tenisový příměstský kemp se uskutečnil od 16.8.2021 do 20.08.2021. Zapsáno bylo celkem 11 dětí - od pětiletých až po desetileté děti - od
úplných začátečníků až po pokročilé hráče. Součástí našeho letního kempu byla tenisová příprava
s mnoha dalšími aktivitami. Děti se učily nebo si
zdokonalovaly základní tenisové údery, soutěžily v
testech fyzické připravenosti, seznámily se s historií tenisu, pravidly, tenisovou angličtinou a zahrály
si závěrečný turnaj podle věkových kategorií.
2. Po celou dobu prázdnin pokračovala také
tréninková aktivita školy mládeže podle jednotlivých týdenních plánů, s širokou účastí členů TŠ.
Přivítali jsme také i několik nových členů a další
zájemce z řad rekreantů z Plané nad Lužnicí.
3. Tenisové turnaje - Junior open 2021 mladších a starších žáků v Plané nad Lužnicí
Turnaje mladších žáků, které se konaly ve dnech
17 – 19.7. 2021, se zúčastnilo celkem 16 mladších
žáků a 14 mladších žákyň. Vítězové jednotlivých
kategorií byli následující:
dvouhra mladších žáků: Lelek Petr (TK Hlinsko)
čtyřhra mladších žáků: Pražma Adam (LTC Tábor
1903) – Roček Eduard (I. ČLTK Praha)
dvouhra mladších žákyň: Makovcová Adéla (Sokol TK Kaplice)
čtyřhra mladších žákyň: Holubová Eliška (SK
Aritma Praha) – Dvořáková Denisa (TK Písek)
Turnaje starších žáků, které se konaly ve dnech
31.7. – 2.8. 2021 se zúčastnilo celkem 17 starších
žáků a 20 starších žákyň. Vítězové jednotlivých kategorií byli následující:
dvouhra starších žáků: Fejka Matěj (TK Slavia
Plzeň)
čtyřhra starších žáků: Bryol Filip (TK Pelhřimov)
– Fejka Matěj (TK Slavia Plzeň)
dvouhra starších žákyň: Pírková Klára (TK Černošice)
čtyřhra starších žákyň: Pírková Klára (TK ČerŘÍJEN 2021

nošice) – Petrásek Anna Marie (SK Meteor Praha)
4. Nábor a zápis do tenisové školičky se konal
v klubovně SKT ve dnech:
pátek 3.09.2021 17:00 – 19:00
středa 8.09.2021 17:00 – 19:00
Pro nábor byly vyhotoveny informační letáky,
které byly rozváženy po okolních školách, spolu s
nabídkou lekcí tenisu ve školách nebo na našich
dvorcích. Pro 1.-5. třídy základních škol, pak také
možnost tréninku místo tělesné výchovy (možná
doplňková alternativa, 1. informační lekce zdarma,
další možné lekce dle dohody a vzájemné spolupráce s rodiči a školou). Podrobné informace o
zápisu a činnosti TŠ budou tak dále pro rodiče k
dispozici na webových stránkách TŠ https://tenisova-skola-va.webnode.cz/.
5. Poměrně úspěšná činnost tréninkové školy
mládeže, která vznikla nově před 2 lety, byla zkomplikována a zbrzděna dlouhodoběji pandemickou
situací a omezenou kapacitou plánské městské tenisové haly. Byli jsme tak nuceni hledat ještě další
alternativu pro dotrénování zbylých dětí v táborské
Tenis Aréně. Zimní činnost TŠ bude tedy dle předpokladů opět organizována v hale - Planá n/L na
základě městem uvolněných hodin, a také navíc
v hale Tenisu Tábor pro hráče, kteří snad budou
ochotni dojíždět do Tábora.
6. Vedení dětské tréninkové školy děkuje
výboru SKT Planá nad Lužnicí za průběžné poskytování dotací na halu a tréninkovou činnost všem
zúčastněným dětem.

Foto: Ondřej Špaček

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Zase o kus dál
V měsíci září došlo u JSDH v Plané nad Lužnicí k pořízení čtyř záchranářských obleků pro
záchranu z vody od firmy Agama. Tyto obleky
jsou vyrobeny z trilaminátu s kevlarovými výstuhami a dokážou naše hasiče udržet v suchu.
Tepelný komfort pak zajišťují podobleky winter
a classic. Součástí kompletů jsou v neposlední
řadě také ponožky, neoprenové rukavice a neoprenová čepice. Díky nákupu tohoto vybavení
je jednotka schopna poskytnout rychlou pomoc
při záchraně osob a zvířat z vodní hladiny nebo
například i z prolomeného ledu. V současné chvíli probíhá školení všech členů jednotky, tak aby
byla pomoc co nejbezpečnější a nejefektivnější.
Tyto komplety byly pořízeny z prostředků města
Planá nad Lužnicí, které jejich nákup financovalo
částkou 119 960,- Kč.

Ing. Vít Andres,
hlavní trenér SKT Planá nad Lužnicí

MALÍŘ - NATĚRAČ
JAN METELEC

728 987 702

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

Foto: Karel Havlíček

David Kubiš,
technik chemické a technické služby JPO
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RC RADOST
Divadlo Vzkříšení pro RC Radost
30. 9. 2021, 19h, malý sál DON Tábor
Benefiční představení DS Chvalovský
Soběslav pro RC Radost
Rodinné centrum Radost všechny srdečně zve
na benefiční představení Vzkříšení do táborského
Divadla Oskara Nedbala. Poslední zářijový večer zde
soběslavští ochotníci sehrají hru, která vznikla na
prknech pražského Dejvického Divadla, kde ji pod
pseudonymem David Doubt společně sepsal kolektiv pracovníků a herců divadla.
Vynikající a úspěšná hra Vzkříšení se dočkala klad-

PROCHÁZKA HISTORIÍ PLANÉ
NAD LUŽNICÍ /15
Rudolf Praveček – učitel, všestranný
hudebník a kronikář (1882–1930)

Foto: Archiv

ných ohlasů i u kritiky. Vladimír Mikulka o textu hry
napsal: „Virtuózně napsaná hra s paradoxy, ve které
se vše a všechno několikrát převrátí ve svůj opak.“
Divadelní soubor Chvalovský Soběslav pod režijním
vedením Vlastimila Slabého na tuto dramatickou
perličku vsadil a s espritem sobě vlastním zinscenoval a s velkým úspěchem premiérově uvedl v roce
2020 v KD Soběslav.
Po delší a nucené covidové přestávce soubor tuto
inscenaci vzkřísil právě pro RC Radost! Účinkující
laskavě vystoupí bez nároku na honorář a svým vystoupením přímo podpoří činnost Radosti. Celý výtěžek ze vstupného poputuje na provoz psychologické
poradny, jež pomáhá rodinám s dětmi, partnerům
i jednotlivcům v tíživých životních situacích a posky-

tuje jim psychologickou i terapeutickou pomoc.
Na jevišti uvidíte Renátu Bicerovou, Janu Janouškovou, Eriku Přibylovou, Marka Mácu Cihláře, Davida
Lintnera, Martina Nováka, Mílu Řezníčka a Stanislava Tomšu. Ceny vstupenek jsou 200,- Kč a 160,- Kč.
Vstupenky lze zakoupit v Antikvariátu Bastion v Táboře (naproti DON Tábor, Žižkova 236/2),
v Duhovce Tábor (Žižkova 631, pár kroků uličkou od
divadla) a v RC Radost (Kpt. Nálepky 2393, Tábor).
Lze také domluvit rezervaci a osobní předání na tel.:
778 407 725.
Těšíme se na divadelní zážitek i společné setkání
pro dobrou věc.
Naďa Míková,
PR a projektová manažerka

K rozvoji kultury českého venkova tradičně přispívaly učitelské rodiny, v nichž se předávala láska k rodnému jazyku, vzdělanosti a umění. Jednu
z takových rodin založil Matěj Praveček, rodák
z Radenína a absolvent učitelského ústavu v Praze,
jenž se roku 1863 jako učitelský pomocník usadil
v Hrobech u Chýnova. Zámečtí páni Krakovští z Kolovrat byli nadšenými podporovateli hudby a Matěj Praveček se jako violista, houslista a varhaník
brzy dostal do středu hrobského hudebního života.
Svým třem synům vybral jména pro místních hrabatech: Alois, Rudolf a Jindřich. Všichni se proslavili
v hudebním světě a prostřední Rudolf navázal na
učitelskou tradici. Po ukončení učitelského ústavu
a zaměstnání na školách v Radkově a Smilových
Horách zakotvil roku 1905 v Plané nad Lužnicí, kde
se po dvaceti letech stal řídícím. Jako hudebník
a kulturní pracovník byl velmi oblíbený a ke zpěvu

přitáhl také svého kolegu, plánského učitele Jana
Voštu. Oba pěvci se stali oporami Jihočeského pěveckého kvarteta učitelského, které koncertovalo
po českém venkově i na Slovensku. Koncerty doprovázel svými promluvami sezimovoústecký řídící
učitel a nadšený amatérský archeolog Josef Švehla. Rudolf Praveček se také ujal založení plánské
obecní knihovny (1923) a vedení první Pamětní knihy Plané nad Lužnicí, tedy obecní kroniky. Zvládal,
stejně jako jeho otec, violu, piáno a varhany, zůstal
však skromným člověkem, což dokazuje mimo jiné
první list plánské kroniky. Zemřel předčasně v táborské nemocnici 28. září 1930. Jeho starší bratr
Alois se zasloužil o rozvoj hudby v Jindřichově
Hradci, mladší Jindřich řídil v letech 1902-1905 orchestr a pěvecký sbor v Soběslavi.
Zdeněk Žalud,
historik

PODĚKOVÁNÍ
Pan Ing. Libor Filip strážník Městské Policie v Plané nad Lužnicí jedná vždy
na úrovni a chová se velmi vstřícně. Ceníme si jeho ochoty nám pomáhat po
přestěhování do Plané nad Lužnicí. Takového strážníka mohou Plané nad Lužnicí v ostatních městech jen závidět. Burianovi ze Strkova

FOTOHÁDANKA
Táborsko není chmelařská
oblast, přesto se v Plané
chmel najde. Víte, kde ho
můžete vidět?
ODPOVĚĎ
évarp an ížeřbán op uotseC
ecinžuL ěnarts
uoksřábyr a meletoh izem .uonvobulk

Odpověď na fotohádanku z minulého vydání:
Na betonovém place
stojí stavební technika.
Foto: Marie Hejnová
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FOTOOHLÉDNUTÍ

Dne 19.8. 2021 v Sokolovně v Plané nad Lužnicí vystoupil divadelní soubor Na Jezerce se svým divadelním představením Charleyova teta.
Autor fotografií: Šárka Dušáková Procházková

Festival MOSTY 5. ročník Art Festivalu hudby, gastronomie a umění, který se konal 21.8. 2021 na plánském Ostrově. Autor fotografií: Stanislav Tošner

14. Ročník dechovkového festivalu NAD LUŽNICÍ na plánském Ostrově. Autor fotografií: Šárka Dušáková Procházková
2. ročník Studentského hudebního
festivalu bez hranic CLASSFEST
s názvem Barokní mistři v Čechách,
aneb bacha na Zacha v kostele sv.
Václava.
Autor fotografie: Míša Pondělíčková

31. ročníku HS Open.
Autor fotografie: Marie Hejnová
ŘÍJEN 2021
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PLÁN AKCÍ ŘÍJEN
* PONDĚLÍ - NEDĚLE
4. 10 - 10. 10. 2021
Týden Knihoven – 25. ročník
celorepublikové akce
6. 10. Odpoledne her s netradičním
tvořením od 14 – 18 hodin.
7. 10. Naučte se s knihovnou
od 17 hodin
10. 10. Loutková pohádka
Divadélka na nitce od 15 hodin

Nad Planou
létají andělé ...

* ÚTERÝ 5.10.DOBRODEN
den otevřených dveří v DPS
od 15:00-17:00 hodin

VÝSTAVY A VERNISÁŽE
*KNIHOVNA
2. - 10. 10. 2021
Výstava na stromech Život v bavlně, na nábřeží za knihovnou.
Celý říjen bude výstava Život v bavlně
i v knihovně.
*OBŘADNÍ SÍŇ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
MIROSLAVA TRUSKOVÁ –
LUMINOGRAFIE A KRAJINA,
výstava potrvá do 15.10. 2021
*MALÉ PLÁNSKÉ MUZEUM
SUVENÝRY Z NAŠICH CEST,
výstava potrvá do 5.11.2021
*GALERIE FARA
MEZINÁRODNÍ ART SYMPOZIUM 2021
Planá nad Lužnicí

PŘIPRAVUJEME V LISTOPADU
-DECHOVKY V SOKOLOVNĚ
-ADVENTNÍ JARMARK A NASVÍCENÍ
MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Plánské ozvěny vycházejí jedenkrát měsíčně nákladem 1 800 kusů. Aktuální číslo vyšlo 27. 9. 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 října 2021 a uzávěrka je 10. října 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 a tisk: Tiskárna Posekaný - www.posekany.cz
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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