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BEZPEČNÁ DOPRAVA V PLANÉ NAD LUŽNICÍ
V PŘÍŠTÍCH LETECH

Jako první a důležitý bod pro zdůvodnění potřeby měření rychlosti vozidel si vedení města nechala vypracovat měření a statistiku
dopravy na čtyřech hlavních komunikacích. V ulici ČSLA, Strkovská,
Ústrašická a Zhořská. Měření probíhalo vždy celý týden od 17. 8. 2021
Vážení spoluobčané,
do 14. 9. 2021. Výsledky měření jsou překvapivé.
1/Město Planá nad Lužnicí se za
Dovolte mi ze získaných dat z měření uvést několik dat:
posledních pět let stalo nejrychleji se
V ulici Strkovká (měřeno u lihovaru) projelo za týden v obou směrech
rozvíjející město v Jihočeském kraji 35 999 všech druhů vozidel. Podíl dopravních prostředků překračujících
podle procentuálního přírůstku počtu rychlost (nad rychlost 53 km/h) byl 48 %. A nyní pozor. Maximální naobyvatel. Dokonce v absolutních čís- měřená rychlost 116 km/h.
lech počtu přírůstku obyvatel jsme na
Po ulici ČSLA (měřeno u Tercie) projelo za týden v obou směrech
třetím místě za Českými Budějovicemi 105 562 všech druhů vozidel. Podíl dopravních prostředků překračujía Pískem. V současné době je v našem cích rychlost byl 21 %. Maximální naměřená rychlost 109 km/h.
městě hlášeno k trvalému pobytu přes
V ulici Zhořská (měřeno u Zahradní ulice) projelo za týden v obou smě4 300 lidí.
rech 15 970 všech druhů vozidel. Podíl dopravních prostředků překraču2/Město Planá nad Lužnicí je důležitou křižovatkou pěti silničních jících rychlost byl 66 %. Maximální naměřená rychlost v obci 93 km/h.
V ulici Ústrašická (měřeno u ulice V Zahájí) projelo za týden v obou smětahů: Tábor, Soběslav, Košice, Želeč, Zhoř.
Na základě výše uvedených dvou bodů si jistě všichni uvědomujeme, rech 16 945 všech druhů vozidel. Podíl dopravních prostředků překračujak rychle vzrůstá počet vozidel, která se po městě pohybují. Ať už vo- jících rychlost byl 74 %. Maximální naměřená rychlost v obci 107 km/h.
Z naměřených dat jednoznačně vyplývá, že vedení města i městská
zidel nás Plaňáků, tak i vozidel, které městem jen projíždí. A to i přes
tu skutečnost, že velká část provozu byla přesměrována na vybudova- policie vynaloží veškeré úsilí k instalaci měřičů rychlosti jak stacionárnou dálnici D3. Velká část lidí dodržuje dopravní předpisy, jezdí opatrně, ních, tak úsekových. Instalace měřících zařízení budou pro město obrovbezpečně. A za to jim patří dík. Na vedení města přišla řada podnětů skou investicí. Návratnost vynaložených prostředků do těchto zařízení je
a dotazů od spoluobčanů „aby se s rychlostí aut na některých komuni- prakticky nulová, protože pokuty z instalovaných zařízení může v našem
kacích něco udělalo“. Rada města se proto rozhodla, když nemá páky na regionu vybírat jen město Tábor. Ale pro zvýšení bezpečnosti pohybu po
omezení počtu vozidel jedoucích po Plané, pořádně dohlížet na rychlost našem městě se tato investice určitě vyplatí.
projíždějících vozidel po místních komunikacích. Tím vytvořit podmínky
Na závěr mi dovolte popřát všem obyvatelům Plané nad Lužnicí pohopro bezpečný pohyb chodců, cyklistů, prostě všech lidí po městě.
dový a bezpečný pohyb po městě pěšky, na kole i autem. Myslím si, že
Ing.
Petr města
Chábera
Vedení
se dlouhou dobu snaží budovat chodníky pro chodce, hlavně ohleduplnost lidí, vzájemná tolerance, dodržování předpisů může
Hraniční
507
přechody pro přecházení, zlepšovat osvětlení ulic, na některých místech přispět k bezpečnému pohybu po místních komunikacích v našem měsCZ-386 01 Strakonice
budovat zpomalovací prahy. Ale i přes to si někteří řidiči vozidel dovo- tě, a pomůže nám všem k bezpečnému návratu domů.
http://www.chabera.com/
lí jezdit po našem městě tak, že ohrožují život a pohyb po Plané. Na
Ing. Radek Šrůma,
základě pozitivních
informací
z
jiných
měst
o
tom,
jak
fungují
radarové
člen rady města
Planá n. Lužn., GPS 49.3475719N, 14.7114692E, ulice Strkovská, směr centrum, 50 km/h omezení
systémy, se rada města rozhodla, vybudovat radary na měření rychlosti.
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Graf znázorňuje informace o překročení rychlosti z ulice Strkovská, směr centrum.

Statistika
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Casový úsek

Tuesday, 17 August 2021, 18:22 hod. do Tuesday, 24 August 2021, 18:15 hod.
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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

Vendula Trachtová
381 291 167, sekretariat@plananl.cz

VEDOUCÍ ADMINISTRATIVY

Eva Čecháčková, BBus
383 134 068, cechackova@plananl.cz

PODATELNA, POKLADNA

Eva Čecháčková, Bbus
383 134 067, cechackova@plananl.cz

MATRIKA

Marie Holanová
381 291 832, holanova@plananl.cz

VNITŘNÍ VĚCI

Alena Hronová
383 134 067, hronova@plananl.cz

ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
74. Rada města Plané nad Lužnicí
Bere na vědomí - aktuální stav a schválila
umístění dopravního značení na vybudovaných
městských parkovištích se zákazem parkování
nákladních automobilů. Úkolem pověřila radního R. Šrůmu a TSM.

75. Rada města Plané nad Lužnicí
Schvaluje - zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek a pořadí uchazečů k výběrovému řízení
na stavbu „Víceúčelové hřiště“ s tímto výsledkem: vítězem se stala firma Hora s.r.o., Tržní
274, 390 01 Tábor, nabídková cena 2 105 873
Kč bez DPH.

76. Rada města Plané nad Lužnicí
Schvaluje - zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek a vyloučení uchazeče Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. k výběrovému řízení s názvem
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA
PLANÁ NAD LUŽNICÍ” s tímto výsledkem: vítězem se stala firma: ČSOB Pojišťovna, a.s., člen
holdingu ČSOB., Masarykovo náměstí 1458,
Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, nabídková
cena (celkové pojištění/roční pojistné) 1 646
106 Kč/411 526 Kč osvobozeno od DPH.

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
777 032 366, 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

77. Rada města Plané nad Lužnicí
Bere na vědomí - aktuální stav a schválila
umístění dopravního značení na vybudovaných
městských parkovištích se zákazem parkování
nákladních automobilů. Úkolem pověřila radního R. Šrůmu a TSM.
Schválila - aktualizaci Místního Akčního Plánu ORP Tábora – část investiční priority strategického rámce MAP na období 2021 – 2027
za mateřskou školu Planá nad Lužnicí.
Schválila - výběrovou komisi na obsazení dvou
pracovních míst na městském úřadu ve složení
E. Čecháčková, K. Kučerová, Ing. Jiří Šimánek.
Bere na vědomí - výsledky dopravního průzkumu a pověřila radního R. Šrůmu kontrolou stavu připravovaných opatřeních včetně
možnosti řešení chodníku po levé straně ulice
Strkovská.
Souhlasí - s dlouhodobými pronájmy v tenisové hale pro období 2021-2022 dle předloženého harmonogramu.
Schválila - výzvu a ZD veřejné zakázky „Pořízení elektronických úředních desek“ v rámci
projektu „Přívětivý úřad“.
Souhlasí - s dlouhodobými pronájmy/ výpůjčkami Sokolovny pro období 2021 – 2022
dle předloženého harmonogramu.

MATRIKA
NOVĚ NAROZENÍ OBČÁNCI
Jasmin Pokorná
Victoria Covaci
Jakub Skalický
Jan Serynek
Ella Pomejová
Ellen Forejtová
Nela Slepičková

Novým občánkům přejeme hodně zdraví
a štěstí do života.

SVATBY

V říjnu uzavřel manželství
v Plané nad Lužnicí 1 pár.

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE
Z Investičních akcí města, Životní prostředí str.
DPS, MŠ, ZŠ 		
str.
Inzerce 			
str.
Představujeme plánské firmy 		
str.
Městská knihovna, KICF, Skauti
str.
Tenis, SKT, Sport, Sbor dobrovolných hasičů str.
Strkovský spolek, Procházka historií,
historie Farského rybníku
str.
Fotoohlédnutí
		str.
Plán akcí 				str.

10
11
12

SBĚRNÝ DVŮR V HLINÁCH
OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - Středa
Sobota		

14.00 — 17.00
08.00 — 12.00

V OBDOBÍ LISTOPAD AŽ BŘEZEN
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

MALÍŘ - NATĚRAČ
JAN METELEC
728 987 702

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

383 133 292, mp@plananl.cz
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POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
Z činnosti Městské policie
za měsíc září 2021

Výsledky voleb do Poslanecké
sněmovny PČR konané ve dnech
8. 10. – 9. 10. 2021

Trikolora Svobodní Soukromníci

66

3,03

Strana zelených

13

0,59

VOLNÝ blok

12

0,55

V Plané n. Lužnicí byla volební účast 68,06 %
Otevřeme ČR normálnímu životu
8
0,36
Výsledky hlasování v Plané nad Lužnicí:
V měsíci září Městská poliŠvýcarská demokracie
6
0,27
cie v Plané nad Lužnicí řešila
PLATNÉ
18 přestupků v rámci BESIP,
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
6
0,27
HLASY
Název
kdy byla 12 přestupcům uložecelkem
v%
Aliance pro budoucnost
4
0,18
na bloková pokuta příkazem
734
33,73
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
4
0,18
na místě, přestupky dalších SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
šesti řidičů byly oznámeni ANO 2011
532 24,44
Koruna Česká (monarch. strana)
3
0,13
do správního řízení. Dále městská policie
359
16,49
Hnutí Prameny
1
0,04
řešila celkem 4 přestupky proti veřejné- PIRÁTI a STAROSTOVÉ
mu pořádku, ve všech případech se jednalo Svoboda a př. demokracie (SPD)
150
6,89
Moravané
1
0,04
o „nevhodné“ chování jedinců na veřejnosČeská str. sociálně demokratická
104
4,77
Podrobnější informace o preferenčních hlasech
ti. Přestupek proti občanskému soužití byl
PŘÍSAHA
Roberta
Šlachty
96
4,41
naleznete na www.volby.cz
řešen jeden, kdy šlo o vzájemné osočování
Čecháčková Eva
a schválnosti mezi místními občany. V měsíci Komunistická str.Čech a Moravy
77
3,53
září byli odchyceni celkem 3 psi, které majitelé nezabezpečili řádně proti útěku. Těmto
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
pak byla následně při vydání uložena bloková
pokuta příkazem na místě. V jednom případě
Přehled událostí za září - říjen
pak městská policie řešila porušení obecně
závazné vyhlášky města, kdy majitel rekreUdálost 39/2021, Technická
ační chaty při pálení mokrých větví zadýmil
pomoc - transport pacienta, Planá
celé okolí. V měsíci září také městská policie
nad Lužnicí, ul. ČSLA, 10. 09. 2021,
zasahovala po spuštění signalizace Help Care
10:07 hod.
v DPS, naštěstí se jednalo o planý poplach,
Jednotka Planá nad Lužnicí vyjela
kdy klientka zmáčkla nouzové tlačítko nek transportu pacienta do 4.NP bytového domu
dopatřením. Městská policie se rovněž pov ulici ČSLA v Plané nad Lužnicí pro DZS. Za podílela na organizaci a následném zajištění
moci transportní plachty byl proveden transport 6. 10. 2021. Po příjezdu na místo a natažení hadibezpečného průběhu největší letošní akce,
pacienta ve spolupráci se zaměstnanci DZS.
cového vedení do 4. patra budovy byl proveden
Svatováclavských slavností Města Planá nad
Událost 40/2021, Požár - nízké budovy, Planá vstup do bytu. Průzkumem bylo zjištěno zahořeLužnicí.
nad Lužnicí, ul. ČSLA, 06. 10. 2021 13:26 hod.
ní elektroinstalace na akváriu. Zakouřený byt byl
Čtyři minuty od vyhlášení poplachu vyjíždě- odvětrán přirozenou cestou. Na místě spolupráce
Miloslav Volek
la plánská jednotka s CAS 20 na hlášený kouř s HZS Tábor a PČR.
strážník městské policie
z bytu v jednom z bytových domů v ul. ČSLA dne Text i foto: Jednotka sboru dobrovolných hasičů

POZVÁNKY
V pátek 26. 11. 2021 od 17.30 hodin
v Městské knihovně Planá n. L.
v rámci dne pro dětskou knihu

Na představení je pořizována fotodokumentace pro archivní a publikační činnost města
LISTOPAD 2021
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Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA
V průběhu letošního října a listopadu získá
parkoviště za Sokolovnou svoji finální podobu. O to se postará realizace projektu „Sadové úpravy parkoviště Sokolovna“. Z celkových
nákladů 582 tis. Kč je 60 % kryto dotací ze
Státního fondu životního prostředí a zbývající
část nákladů pokryjí finanční prostředky našeho města. Touto závěrečnou tečkou získáváme
definitivně v prostoru kolem Sokolovny více
než 100 parkovacích míst. Parkoviště je určeno
pro parkování osobních automobilů a případné
porušování tohoto opatření bude řešit městská
policie.
Stavební práce pokračují na rekonstrukci
komunikace v ulici Borecká. Za cenu 2 723 tis.
Kč dochází k vybudování plnohodnotné komunikace. Celá stavba je financována z rozpočtu
města a bude dokončena v listopadu letošního
roku.

Farský rybník odkrývá historii Plané nad Lužnicí
Foto: Jiří Šimánek

V centru města se realizuje projekt „Oprava
a odbahnění vodních nádrží – Farský rybník“.
Po vypuštění rybníka provedli pracovníci Husitského muzea v Táboře archeologický průzkum
a objevili základy několika staveb. Z uvedeného
důvodu dochází k prodloužení termínu realizace
celé akce. Práce na opravě břehů rybníka končí

Ulice Borecká získává novou podobu, Foto: Jiří Šimánek

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•

Jak na sběrný dvůr?

•

Využíváte služeb sběrného dvora? Sběrný
dvůr je zařízení města pro nakládání s komunálními odpady - jsou to odpady vzniklé
v domácnosti. V Plané máme sběrný dvůr
v ulici Ve Hlinách. Pro město provozuje sběrný dvůr RUMPOLD a na starosti ho má pan
Strouhal. Obsluha sběrného dvora jsou zaměstnanci RUMPOLDU.
Na sběrném dvoře lze odložit různé typy komunálních odpadů.
Z ostatních odpadů, zde občané mohou
odevzdat:
• Papír, plast, kov, sklo, objemný odpad,
dřevo, pneumatiky, stavební odpady
• Bioodpady – trávu a větve
Z nebezpečných odpadů, zde mohou občané
odevzdat:
• Baterie, zářivky, nepoužité barvy, pražce, lepenku, azbestovou krytinu
Z výrobků s ukončenou životností, zde občané mohou odevzdat:
• Vybavení pracovny a pokoje – televize,
počítače, PC monitory, kopírky, skenery…
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Vybavení kuchyně – sporáky, ledničky,
kuchyňská elektrické strojky…
Zahrada, dílna, posilovna – elektrické
sekačky, vrtačky…

Provoz sběrného dvora není bezproblémový
a není laciný. Je otázkou, jak k provozu sběrného dvora přistupovat. Pokud někdo doveze
pražce (není to komunální odpad), likvidace
tuny pro představu stojí 11 000,- Kč, do nákladů je ještě třeba započítat odvoz. Pokud někdo
doveze stavební odpady, také to není komunální odpad. Brát, či nebrat takové odpady na
sběrném dvoře, kde by ony odpady končily?
Zpoplatňovat, či nezpoplatňovat?
Další problémy jsou s úpravou dovezeného na
sběrný dvůr. Kolik myslíte, že obsahuje pětitunový kontejner papíru po převážení? Průměrně je
to 350 kg papíru. Prosíme občany, aby přemýšleli o tom jakým způsobem uloží odpad do kontejnerů – krabice rozebrané, noviny naštosované…
Stejný přístup je i k dalším odpadům - minimalizovat prostor v kontejneru, který má odpad
zabrat.
Při návštěvě pražského sběrného dvora v Dejvicích jsem se podivovala, co tam musí ten, co
odpad dovezl s ním udělat. Obdrželi jsme tam
nůžky na odstřihnutí kabelů, kovovou palici na

a dodavatelská firma přechází na úpravu přítoku
do Farského rybníka. Dokončení celého projektu, který svými dopravními opatřeními omezuje
parkování a komplikuje pohyb chodců, předpokládáme do konce listopadu 2021.
Po vybrání dodavatelské firmy byly v říjnu zahájeny práce na projektu „Park Zelené vrchy –
terénní úpravy“. Jedná se o první část realizace
„Zelených vrchů“. V příštím roce by mělo dojít
k vybudování cest, ozelenění, atd. Dodavatelská firma druhé části projektu „Zelené vrchy“
byla schválena na zářijovém zasedání zastupitelstva. Projekt „Revitalizace funkčních ploch
a prvků sídlení zeleně v Plané nad Lužnicí je
částečně financován z dotace Státního fondu
životního prostředí. Zbývající financování je zajištěno z městského rozpočtu. K užívání „Zelených vrchů“ plánskou veřejností by mělo dojít
na podzim příštího roku.
Jiří Šimánek,
starosta města

Zelené vrchy před startem, Foto: Jiří Šimánek

rozbití nábytku… Dohlížející obsluha dvora,
byla hodně nekompromisní.
Práce obsluhy na sběrném dvoře není jednoduchá. Nikdy nevíte, co kdo doveze. Mohou to
být i velmi nebezpečné látky tvářící se jako nevinná lahvička něčeho. Zaměstnanci sběrného
dvora jsou odpovědní za správné uložení odpadů, snaží se, aby odpad skončil díky dobrému
třídění - pokud možno s co nejnižšími náklady
na tom správném místě. Je důležité dbát pokynů obsluhy i z důvodu, aby se na sběrném
dvoře nikdo nezranil.
Vladimíra Sedlová,
odpadové hospodářství

Otevírací doba SD:
Zimní čas (listopad - březen)
Pondělí
Středa
Sobota

14 – 17 hodin
14 – 17 hodin
8 – 12 hodin

Důležitá telefonní čísla:
RUMPOLD správce tel: 602 189 698
MěÚ tel: 381 291 320
RUMPOLD - obsluha SD tel: 730 590 081,
730 590 083
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DŮM
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Návštěva vily Hany a Edvarda
Benešových
V sobotu 11. září za slunného dne jsme společně se seniory pečovatelského domu v Plané
nad Lužnicí vyrazily na prohlídku prezidentské
rezidence manželů Benešových v Sezimově
Ústí.
Dům manželů Benešových byl postaven
v letech 1930 – 1931 podle návrhu pražského
architekta Petra Kropáčka. Vypracování projektu i stavby probíhaly za přímé účasti manželů
Benešových. Podle jejich představ měl dům připomínat venkovská stavení jihu Francie. Každý,
kdo navštíví vilu v Sezimově Ústí, si může projít jídelnou manželů Benešových, jejich ložnici
i pracovnu a přitom si prohlédnout dobový nábytek, knihovnu a další předměty, které za svůj
život používali. Součástí prohlídek je i zahrada
v anglickém stylu o rozloze 11 hektarů s památníkem a hrobkou. V parku mohou návštěvníci
obdivovat plastiky, vzrostlé stromy, keramické
vázy nebo Čapkovu studánku. Zahradnictví
se stalo pro manželský pár jednou z hlavních
relaxačních činností. Po smrti Hany Benešové
v roce 1975 nemovitost připadla Okresnímu
národnímu výboru v Táboře, následně byla
majetkem Úřadu předsednictva vlády. Rodinná
vila se pak využívala jako rezidence vlády. Naposledy byla rekonstruována v letech 2006 až
2009.
Spoustu zajímavostí jsme neprozradili. Objevit je musíte už sami. Komentované prohlídky
v roce 2021 probíhají pro veřejnost zdarma.
V měsících červen, září a říjnu, vždy v sobotu
a v neděli od 10.00 do 17.00 hodin.
Bc. Iveta Staňková, za pečovatelský dům

Na návštěvě ve vile manželů Benešových
Foto: Tereza Jindrová

Papučový den
6. října jsme se zapojili do Papučového dne,
abychom podpořili Domácí hospic Jordán,
o.p.s. Smyslem této akce je zvyšování povědomí o umírání v prostředí domova. Mobilní hospice umožňují umírajícím strávit poslední chvíle
důstojně a DOMA. Přinášejí do domácností odLISTOPAD 2021

bornou zdravotní péči, informace a potřebnou
podporu. Pomáhají rodinám doprovázet jejich
blízké až do úplného konce.
Mgr. Tereza Jindrová, za pečovatelský dům

Chtěly bychom za všechny zaměstnance
a děti mateřské školy poděkovat rodičům, kteří
nám velmi ochotně pomohli se zajištěním a rozdělili se s námi o přebytky ze svých zahrádek.

Podporujeme Domácí hospic Jordán
Foto: Tereza Jindrová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
PODZIMNÍ HRÁTKY ZE ZAHRÁDKY

MgA. Daniela Šůnová, Bc. Vendula Moravová
Foto: Daniela Šůnová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Orientační běh
Říká se, že na svátek svatého Václava, babí
léto nastává. Asi to bude pravda, protože po
svatováclavském svátku nastaly skutečně krásné, slunečné dny. A právě v těchto dnech, zahrada naší školky vypadala jako z pohádky.
Z vlastních výpěstků a ze zásob ochotných
rodičů našich dětí jsme na zahradě mateřské
školy připravily malou podzimní slavnost. Pro
všechny malé i větší jsme přichystaly několik
stanovišť, u kterých měly všechny děti možnost
zkusit si vykopat brambory, zacvrnkat si s kamarády bramborové kuličky, oloupat si brambory a následně ochutnat, jak vlastně chutnají
brambory na loupačku nebo si zahrát bramborový „petang“. Na dalším stanovišti byla ochutnávka snad veškerého ovoce a zeleniny, která
je pro podzimní období typická. Skládání ovocných puzzle bylo také velmi zábavné, stejně
jako třídění ovoce a zeleniny do správného
koše, skákání v pytli nebo slalom mezi slámovými kužely. Vrcholem bylo ochutnávání vlastnoručně vyrobeného jablečného moštu. Každý,
kdo chtěl, si mohl zatočit pákou od lisu a vyzkoušet si, že vyrobit vlastní mošt není vůbec
snadné. Pochutnali si opravdu všichni, mošt byl
lahodný, osvěžující a moc dobrý.
Krásně vyzdobená zahrada zářící v podzimním sluníčku nám poskytla možnost užít si
s dětmi poslední zářijové dny plné zábavy, poznání a příjemných chutí.

Prožít celé dopoledne na čerstvém vzduchu
místo sezení ve třídě? Tak to rozhodně! Děti
tuto možnost využívají již několik let díky panu
Jiřímu Vébrovi, který pro naši školu pořádá každým rokem orientační běh.
Letos nám krásně vyšlo vstříc i počasí, a tak se
čtvrtek 23. září v plánském lese za řekou opravdu
vydařil. Většina závodníků se snažila všechny kontroly najít co nejrychleji. Někteří se
s orientací v terénu
podle mapy trochu
„prali“, ale nakonec do cíle dorazili
všichni, v pořádku
a spokojeni.
Pavla Marešová
Foto: Vebr-sport
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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

NÁB
O
PŘÍS ROVÝ
PĚVE
K

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

PPF jsme my, tvoříme
budoucnost společně

LISTOPAD 2021

PLACENÁ INZERCE
PŘEDSTAVUJEME PLÁNSKÉ FIRMY
i pohled a přístup „přírodní medicíny“. Volím takový výběr produktů, který
by vyhovoval i nám samotným, tím myslím mě, rodinu, nejbližší spolupracovnice i kamarády.
Je fajn mít výběr v potravě pro tělo, ale také i pro duši. Takže se snažíme
u nás ve Zdravíčkově i o příjemnou atmosféru.

Zdravíčkov s.r.o.
Zdravíčkov – obchůdek s přírodními produkty, který vlastní Jaroslava Vomáčková,
dále také terapeutka a lektorka přírodní
medicíny s velkým srdcem. Obchůdek můžeme navštívit v Plané nad Lužnicí na adrese ČSLA 36 v Obchodním centru
MAGA v 1. patře.
Povězte nám něco o sobě a o vaší praxi.
Mohla bych vlastně říci, že z mého koníčku – bylinky, přírodní medicína
a vlastně vše, co se týká kvality života a zdraví – se stal můj kůň. Mám
to velké štěstí, že to, co mě baví, je zároveň mou každodenní prací. A to
už bezmála 35let. Velkým základem pro mě bylo vystudování veterinárního oboru na Střední zemědělské škole v Českých Budějovicích. Znalosti
z anatomie, biologie i dalších předmětů jsem využila i u zkoušek před lékaři. A pak najednou se mě začali lidé ptát, co bych dala na to či ono, a už to
běželo. Vážím si každého jednoho člověka, který přichází, protože pro mě
je to stále fascinující, životní příběhy, zkušenosti, strasti i radosti a jejich
otisk na kvalitě zdraví.

Jak vybíráte firmy a produkty do obchůdku?
Po letech praxe mám už vytypované produkty, které jsou lidmi velmi
dobře snášeny a mají dobrý efekt v cestě za zdravím. Velkým bonusem
je, když je to firma česká – např. Purus Meda, ale i další. A ještě lepší, je-li
regionální – Smolenka a také Sirupy jedna báseň, protože potřebujeme
něco zdravého a také i dobrého. Ráda hledám a volím produkty podle tradičních receptur.
Dříve se stačilo podívat kolem stavení, co kde roste, a bylinář-mastičkář
hned věděl, jaké neduhy asi bude třeba řešit.
Dnes se svět „změnil“. Jezdíme na dovolené do exotických zemí, můžeme si i doma dopřávat stravu z celého světa. A tak se musel změnit
LISTOPAD 2021

Jaké produkty u vás v obchůdku můžeme zakoupit?
Idea obchůdku s přírodními produkty se zrodila vlastně vloni. Nebylo
chvílemi zcela jasné, zda budu moci provozovat poradnu, tak jsme s dcerou vymysleli „Zdravíčkov“. Když bych nemohla přijímat klienty na poradně, bude možné alespoň pomoci za pultem. A bylo to!
A protože máme Zdravíčkov, tak je možné vybrat si něco pro - Zdravé
dýchání, Zdravé trávení, Zdravé vylučování, Zdravý pohyb, Zdravou mysl…
Na výběr jsou bylinné tinktury, masti, bylinné tablety, ale i něco pro výživu
– Yannoh (kávovina), Xylitol (sladidlo), různé druhy solí. I nějaká zdravější
mlsinka pro děti a pro nás větší věčné děti čokoláda a kakao z kakaových
bobů z Ekvádoru. Volit je možné i z kosmetiky – šampony, kondicionéry,
zubní pasty,...
Pořádáte i přednášky pro lidi, jak často? Přednášíte i mimo ČR?
Tak často, jak je potřeba, jaký je zájem nebo pokud přijde nějaká „inspirace“. Několik let navštěvuji s různými tématy Křišťálovou Univerzitu
v Praze a vlastně kde mají zájem o„moje povídání“, tak se domluvíme.
Uvidíme, jak se bude vyvíjet situace. Nějaké projekty se začínají objevovat
napříč republikou.
Ano, mimo naší zemi jsem měla možnost několik let jezdit na pozvání do
Japonska. To hlavní téma bylo propojení našich kultur a hledání společných rysů právě v přírodní medicíně. Krásné vzpomínky.
Můžeme se v obchůdku těšit i na nějakou novinku? Slyšela jsem,
že nyní nabízíte šaty z Indie?
To byla velká náhoda. Tuto možnost nám nabídla vlastně jedna klientka.
Tak jsme ji s radostí využili. Určitě novinky chystáme, aktuálně NE-IO produkty, měli jsme i přednášku jaderného fyzika, který produkty se zápornými ionty vymyslel a vyrábí. Zajímavosti dáváme i na facebook: Zdravíčkov
Planá nad Lužnicí. Tam je uvedena i otevírací doba. A přímo v OC MAGA
máme letáky s akcemi.
V dnešní době, se neobejdeme bez dezinfekce. Poraďte nám, čím
nahradit „chemickou“ dezinfekci?
Vhodným pomocníkem jsou bezvodé gely, které pokožku nevysušují,
také koloidní stříbro – ideálně ve spreji, dobrou službu udělá omytí ve
vodě s troškou jablečného octa. A vhodnou formou je aplikace aromaterapeutických produktů.
S blížící se zimou začíná být důležitá prevence nemocí a posilování
imunity, máte pro nás nějaký rodinný tip pro zdraví nebo oblíbený
recept do difuzéru?
Tak za prvé – veselá mysl = půl zdraví. A to platí i v dnešní době!
A do našich útrob trošku Umeostu ve vodě pro doplnění minerálů a na
odkyselení, Lékořicový sirup pro rychlejší zvládnutí kašle, Eukalyptový olej
do difuzéru a nápoj Kombe
z ženšenu a jujuby na posílení
imunity i energie.
Autorka textu a obrázků:
Jaroslava Vomáčková,
majitelka obchůdku
Autorka rozhovoru:
Anita Havlíčková
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Městská knihovna
Barborkový bazárek
pro Domácí hospic Jordán
Během letošních prázdninových dnů jsme měli v knihovně
výstavu „Až do konce - moje práce v hospici“, která na fotografiích zachycuje vše,
co předchází výjezdu Domácího hospice Jordán
do rodin. Výstavu doplňovaly drobné předměty
s logem hospicu, jejichž zakoupením jste mohli přispět na činnost Domácího hospice Jordán
a až do posledního srpna jste také mohli přispět
dobrovolnou částkou do zapečetěné sbírkové pokladničky. Jak jsme informovali v minulém čísle,
vybrala se pěkná částka, což nás přivedlo na myšlenku uspořádat předvánoční charitativní barborkový bazárek, jehož výtěžek bude použit opět na
podporu činnosti Domácího hospice Jordán.
Přípravy na uspořádání barborkového bazárku začnou ve středu 1. prosince tím, že začneme
u nás v knihovně vybírat vámi darované věci,
které jste ochotni postrádat. Co všechno můžete
přinést? Například oblečení dětské i dospělé (vše
pochopitelně čisté a nezničené), dále pak hračky, nádobí, zkrátka vše, co vy už nepotřebujete,
ale jiným může koupě takové věci udělat radost.

Kdy vybíráme? Od středy 1. 12. do pátku 3. 12.
vždy ve výpůjční době knihovny. Samotný barborkový bazárek se uskuteční v sobotu 4. 12. od 9 do
15 hodin v prostorách knihovny.
Těšíme se, že ve spolupráci s vámi budeme
moci zase maličko podpořit práci laskavých
a obětavých lidí, jimiž pracovnice Domácího hospice Jordán bezpochyby jsou. Co si přát? Přijďte,
darujte a nakupujte!
Dagmar Havelková, knihovnice

Říjen v tempu a jak dál?
Knihovnická srdce se během října spokojeně
tetelila, protože se v knihovnách konečně ozývala směs hlasů malých i větších návštěvníků.
Nejen během tradičního Týdne knihoven, ale po
celý měsíc se střídaly v plánské knihovně třídy
základní školy, aby si děti připomněly, co a jak
v knihovně mohou, jaká pravidla tu platí a co
knihovna nabízí. Kromě školáků jsme přivítali
i maminky s dětmi ze zdejšího mateřského centra a potěšil nás zájem o novinky ve fondu pro
nejmenší i tipy na nákup. Vítanou výzvou bylo
pro knihovnice pozvání do střední školy, kde
měly předvést budoucím knihovníkům práci se
čtenářem. Zážitkovou besedu si užili studenti
i aktérky programu.

V úterý 5. října jsme se zapojili do programu
Dobrodne v sousedním pečovatelském domě, nabídli jsme burzu knih i dárek odměnou za mini-trénink paměti. Ve středu se pak v knihovně tvořilo
ze starých knih a kdo chtěl, mohl se s knihovnou
ve čtvrtek naučit háčkovat. Návštěvnost při posledně jmenovaných akcích nebyla nijak třeskutá,
doufáme, že se s postupujícím podzimem vylepší.
Potěšila nás naopak velmi příjemná zaplněnost
hlediště při nedělní loutkové pohádce, kdy děti
fandily studánkové víle, aby její kouzlo pomohlo
spravedlnosti.
A co nás čeká? Další spolupráce se střední školou, návštěvy dětí z mateřské školy, pokračování
nového cyklu Nauč se s knihovnou a také tradiční
sbírka u příležitosti Dne válečných veteránů, který
si připomínáme 11. listopadu. 7. ročník sbírky bude
probíhat od 1. do 30. listopadu 2021 v kavárnách,
knihovnách, knihkupectvích, trafikách, firmách
a dalších místech po celé České republice. Sbírkovou pokladničku umístíme i v plánské knihovně
a přispěvatelé získají symbolický vlčí mák. Listopad v knihovně uzavře akce pro celou rodinu:
Den pro dětskou knihu chystáme na pátek 26. 11.
Můžete se těšit na hry, tvoření, mlsání, loutkovou
pohádku a nezapomeneme ani na překvapení!
Těšíme se na vás v knihovně!
Václava Vyhnalová, knihovnice

Sbírka u příležitosti Dne válečných veteránů, který si připomínáme 11. listopadu, bude
probíhat od 1. do 30. listopadu 2021. Květy vlčích máků na klopách připomenou válečné
veterány a hrdiny, kteří bojovali a bojují za svobodný svět. Sbírková pokladnička bude
umístěna v městské knihovně.

MALÉ PLÁNSKÉ MUZEUM VÝZVA
Vánoční ozdoby

Dobové stojánky na stromeček, světýlka a podobně.
Do 5. 11. 2021 bude sběr věcí na výstavu.
Kontakt: infocentrum@plananl.cz,
telefon: 730 161 028.
Moc Vám děkuji.
David Blažek, Infocentrum Fara

SKAUTI
Skautský dobročinný prodej na
Svatováclavských slavnostech

Již minulý rok jsem žádal naše obyvatele v Plané
nad Lužnicí i okolí, o pomoc s Vánoční výstavou.
Měla název - Vánoční ozdoby našeho dětství. Bohužel se díky pandemii nemohla žádná výstava
uskutečnit. Pevně věřím, že tento rok už výstava
bude.
Proto Vás žádám o Vaši pomoc. Prosím o zapůjčení starších vánočních ozdob od roku 1920
až do roku 1990. Byl bych velice rád, aby na
výstavě byla zastoupena různá časová období
a vynikla tak pestrost vánočních ozdob. Ozdoby
budou v uzamčených vitrínách a naistalovány tak,
aby nedošlo k jejich poškození. Samozřejmě, že
budu velice rád i za věci, které se týkají Vánoc.
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Po loňské pauze, kdy se
většina akcí nekonala, jsme
letos opět měli stánek na
Svatováclavských slavnostech. Každý, kdo se u nás
zastavil, si mohl vybrat
něco z našich vlastnoručně
zhotovených výrobků. Tašky zdobené linorytem,
voskové ubrousky na svačinu, náramky z minerálů, pohankové polštářky, vonné soli a další zdobily
náš stánek. Děti měly možnost si vytvořit vlastní
placku třeba na batoh nebo symbolicky složit papírovou loďku, kterou má ve znaku Domácí hospic
Jordán v Táboře. Právě tam putovala velká část
výtěžku. Hospic poskytuje pomoc nevyléčitelně
nemocným lidem, kteří si přejí zůstat doma až do
konce života a jejich rodinám. My jsme rádi, že je
v této nelehké, ale obdivuhodné práci, můžeme

alespoň takto podpořit. Druhá část peněz byla
věnována berounské neziskové organizaci Dobromysl, v jehož čele stojí jedna z našich členek. Tato
organizace poskytuje sociální služby dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením.
A právě výrobky od hendikepovaných mýdlařů
nám krásně provoněly celý stánek.
Všem lidem, kteří nás na Svatováclavských
slavnostech navštívili a přispěli na tyto organizace, moc děkujeme!
Letošní výtěžek byl
nad naše očekávání
a z toho máme upřímnou radost.

Autorka textu
a fotografií:
Michaela Janovská,

Skautská vedoucí
LISTOPAD 2021

TENIS
TENISOVÁ HALA
Rada města na konci měsíce září odsouhlasila dlouhodobé požadavky zájemců o pronájem tenisové haly, a to na základě výzvy vyhlášené
v srpnovém období. O hru na umělém kobercovém povrchu s granulátem
požádala opět jak dospělá veřejnost, tak tři tenisové subjekty, které mají
ve svých základnách plánské děti a mládež z blízkého okolí. Letos všem
žadatelům bylo v rámci možností vyhověno, několika málo požadavkům
byl navržen jiný termín, ale i to se podařilo vyřešit. Stále platí, že kdo si
přeje se domluvit, tak se rád domluví. Kdo chce být nespokojený, zůstane stále nespokojený, a s tím související „poměrně neúspěšný“ – viz článek a některé nepravdivé informace o tenisové škole mládeže v minulém
čísle Plánských ozvěn. Veškeré informace o provozu a chodu tenisové

SKT Planá nad Lužnicí
„Buřťák a konec sezóny v areálu
SKT Planá nad Lužnicí“
V sobotu dne
25. 9. 2021 se
v tenisovém areálu SKT konal již
tradiční „Buřťák“.
Za velmi příjemného počasí se této
akce
zúčastnilo
aktivně 10 dvojic složených ze
členů i nečlenů. Když připočteme na naše poměry ještě početnou enklávu nehrajících členů
a ostatních hostů z řad veřejnosti, vytvořila se
po společenské a sportovní stránce celkem fajn
atmosféra. Vítězem celého turnaje se nakonec
stala dvojice členů – nestárnoucí Jiří Vančura
a Jan Kellner, která, až na jedno malé zaváhání, si
s přehledem poradila s každým soupeřem. Po závěrečném vyhlášení nemohlo chybět ani pohodové
posezení všech, kteří si ten den na plánské kurty
našli cestu.
Na závěr letní tenisové sezóny bych chtěl všem
touto cestou poděkovat-za její poměrně úspěšný
průběh. Děkuji všem členům (a nebylo jich vůbec
málo), kteří se na začátku sezóny zúčastnili velkých
brigád, před samotnou finální úpravou kurtů. Poděkování patří také trenérům mládeže a vedení ZŠ
v Plané. Jejich spoluprací se podařilo (za dva roky
z úplné nuly) naplnit tenisovou školu mládeže na
dnešních 40 dětí, což je dnes asi důležitým a smysluplným počinem, po těch vleklých pandemických
komplikacích ve sportu.
Doufejme tedy, že děti u nás v budoucnu sportovat budou - jednak volnočasově, a až dorostou, posléze některé z nich i na rozumné závodní úrovni.
Stále nevyřešeným problémem je obsazení
stálého správce na našich kurtech, který klub řešil letos opět alternativně, a to především z řad
studentů a některých důchodců (Mirek Dvořák –
správce, Miloš Duben – pomoc při úpravě). Tento
nedostatek bude muset výbor příští rok nějakým
přijatelným způsobem vyřešit.
LISTOPAD 2021

Tenisový dvorec v plánské hale. Foto: Ondřej Špaček

haly naleznete prosím na městském plánském webu v sekci „volný čas
a turistika“. Sportu zdar, tenisu zvlášť.
Ondra Špaček, člen RM a předseda sportovní komise

Přeji všem našim členům a sportující veřejnosti
vše nejlepší a též, abychom se na jaře všichni ve
zdraví opět sešli. Rádi pak mezi sebou přivítáme
další, pokud možno férové členy. Ty neférové, naopak, rádi oželíme.

Ruda Vach, za tenisový klub SKT
Foto: Rudolf Vach

SPORT
DĚTI V PLANÉ SPORTUJÍ A JAK!!!
Začátkem školního
roku jsem zaslechla,
že v Plané není dostatek sportovních
možností pro děti.
Nemyslím si to.
Již od roku 1906
se v Plané hraje fotbal. TJ Sokol aktuálně organizuje tréninky v několika kategoriích od minipřípravky,
přípravky, mladších žáků, starších žáků až po dorost. Základna je dle mého obrovská a dětí, které
chtějí hrát fotbal stále přibývá.
Mezi další velký plánský klub, který má jako
jednu z hlavních priorit podporu dětí a mládeže je
tenisový oddíl SKT Planá. Tenisová škola nabízí celoroční, vysoce kvalifikované trénování a kurzy pro
děti již od 4 let.
Po covidové přestávce se nám podařilo obnovit
kroužek atletiky pro nejmenší. Atletika je základní
sportovní odvětví, které zahrnuje přirozené pohybové vlastnosti člověka a zajišťuje všestranný
sportovní rozvoj. No co víc si pro naše děti přát.
Hitem mé devítileté dcery je jednoznačně step
aerobic. Spolu s dětskou jógou plánská novinka.
Jedenkrát týdně, spolu s dalšími, maká na stepu
neboli bedýnce a za doprovodu moderní hudby se
učí základní choreografie. Musela jsem se smát,
když mi dceřina spolužačka, po prvním tréninku
sdělila, že se poprvé v životě zapotila. Klobouk dolů
holky šikovné, je to dost dřina.
Trénování a zvlášť trénování dětí a mládeže je
občas náročné a proto OBROVSKÝ DÍK patří všem
trenérům, kteří se na jednotlivých sportovních aktivitách podílejí.
Závěrem se omlouvám sportům, které v Plané
běží a v tomto článku je nezmiňuji, ale píšu z vlastní

zkušenosti, kam chodí nebo chodily mé děti.
Všem sportům zdar!
Text a foto: Jana Vorlová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
SDH HLEDÁ NOVÉ ČLENY
DO SVÉHO TÝMU!
Postupně budete vycvičeni pro tyto
činnosti:
•
•
•

hašení požárů
poskytnutí předlékařské pomoci
záchranné a likvidační práce

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•

dobrý zdravotní stav
minimální věk 18 let
bydliště v Plané nad Lužnicí
ochotu učit se novým věcem
ochotu pomáhat lidem v nouzi
obětavost a vytrvalost
řidičský průkaz skupiny C výhodou!

Získáte:
•
•
•
•
•

moderní výstroj a výzbroj
odborné vzdělání v netradičním oboru
uznání veřejnosti
kolektiv lidí, kteří vás nezklamou
zajímavé benefity k využití zařízení
města

V případě zájmu
nás kontaktuj na tel.: 721 174 049
E-mail: hasiciplana@seznam.cz
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Slavnostní vítání občánků bylo letos netradiční. Historicky poprvé se uskutečnilo na zahradě fary. Foto: Fly studio

PROCHÁZKA HISTORIÍ PLANÉ
NAD LUŽNICÍ /16
Plánští žáci na hrázi Rožmberku

Podavačky při výlovu Rožmberka na přelomu
19. a 20. století. Foto: Archiv

Mezi tradiční práce a podívané jihočeského
podzimu patří výlovy rybníků. Roku 1901 se vedení
plánské školy rozhodlo, že na výlov největšího českého rybníka, který se pravidelně loví jednou za tři
roky během čtyř dní, se vypraví většina žactva, tedy

HISTORIE PLANÉ NAD LUŽNICÍ FARSKÝ RYBNÍK
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asi 50 dítek, v doprovodu všech učitelů. V polovici
října (přesné datum ve školní kronice chybí) o šesté hodině ranní vyjela plánská výprava vlakem do
Lomnice nad Lužnici, odkud došla na rožmberskou
hráz. „Dítky viděly rozličné druhy ryb, vylovování,
potahování sítí atd. Odtud se šlo pěšky do Třeboně podél rybníků.“ Děti a dospělí měli v nohách již
zhruba 14 kilometrů, a proto se v Třeboni občerstvili a až pak následoval další program, totiž prohlídka
ovocnářské výstavy. Kdo zná Třeboň, je mu jasné,
kam výletníci zamířili dál: po hrázi Světa ke Schwarzenberské hrobce. Děti si pak prošly knížecí sádky, prohlédly si pivovar, zámek, park a město. „Po
občerstvení učitelstvem daným šlo se ku vlaku o 7.
hodině večerní jelo se do Plané, kamž dojelo se o 8.
hodině večerní a kdež byly dítky rodiči očekávány.
Obec Planá přispěla k výletu tomu cestovným pro 8
chudých žáků obnosem 8 korun a 16 krejcarů.“ Podobně jako dnes, i před 120 lety lákaly takové události reportéry s fotoaparátem. Událost roku 1901
Obyvatele Plané nad Lužnicí zaujal záhadný nález
kamenného zdiva, objevený při rekonstrukci Farského rybníku.
Ve středu 13. října 2021 archeolog Husitského
muzea v Táboře František Janda seznámil zájemce
s výsledky záchranného archeologického výzkumu.
U vypuštěného rybníku pohovořil o nálezech, prohlédli jsme si na výstavce obrazovou dokumentaci,
keramické střepy a cihly (formovky), pro názornou
ukázku také kompletní nádoby, které byly sestaveny
z podobných střepů a s chybějícími částmi doplněnými sádrou. Ty ale pocházejí ze zaniklého středověkého města Sezimova Ústí.
Nálezy u nás jsou podobné a možná jsou vyrobeny
ve stejné keramické dílně.
Pro zajímavost, jeden ze střepů pochází z nádoby,
která sloužila svému účelu již za Přemysla Otakara
II., krále železného a zlatého.
Mohli jsme si prohlédnout také vykopávky, metrové zdivo a dubové trámy, vše bylo dvě stě let ukryto
pod vodou.

popsal a zdokumentoval Ilustrovaný svět (dnes
historický článek na webu bejvavalo.cz) a několik
fotografií se dostalo do Národního zemědělského
muzea v Praze.

Zdeněk Žalud, historik

STRKOVSKÝ SPOLEK
POZVÁNKA
Strkovský spolek vás zve na tradiční Čertovské rojení, které se uskuteční v neděli 5. 12. 2021
od 16:00 hod. v hospodě U Machoňů.
Tvořivá dílna pro nejmenší, popovídání si
u horkého čaje či svařáku pro dospělé a kolem
18:00 hod. velkolepý příchod Mikuláše, andělů a čertů je již zárukou. Více informací bude
k dispozici od 15. 11. 2021 na letácích, na FB
a instagramu Strkovského spolku. Těšíme se na
všechny.
Jana Vorlová, za Strkovský spolek
Pravděpodobně zde, na dně dnešního rybníku,
stával dvorec. Ze staršího osídlení pocházejí nálezy
dřevných konstrukcí.
Stavba stála sice v údolíčku, teoreticky nechráněná, ale ochranu mohlo zajistit rychlé přehrazení potoka, voda dvorec obklopila a posloužila tak jako vodní
příkop.
Nejstarší nálezy pocházejí z druhé poloviny 13. století a nejmladší, které uzavírají kamennou zástavbu,
pocházejí z první poloviny 15 století.
Přesnější datace bude upřesněna, stáří dřeva
bude určeno pomocí dendrochronologie.
Dozvěděli jsme se i některé další podrobnosti
a poučné byly i odpovědi na naše dotazy.
Výklad pana Jandy byl hodně zajímavý a přáli bychom si, aby po dokončení archeologického výzkumu a prozkoumání nálezů, nám mohl udělat přednášku o dalších zjištěných podrobnostech výzkumu.
Text a foto: Jaroslava Trnková
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FOTOOHLÉDNUTÍ - SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2021

Art Sympozium Mezinárodní malířské sympozium.
Foto: Pavel Talich

Moravský večer na farské zahradě.
10. výročí podpisu partnerské
smlouvy s městem Hluk.
Foto: Šárka Dušáková
a Marie Hejnová

Křížem krážem kolem Plané,
přehlídka autoveteránů.
Foto: Marie Hejnová

Svatováclavský koncert v kostele sv. Václava
s Harmonií a Salonním orchestrem.
Foto: Marie Hejnová

Dětské rybářské
závody a volejbalový
turnaj.
Foto: Marie Hejnová

Divadlo TRAKEN – rytířský turnaj na koních, Foto: David Peltán

Svatováclavský průvod, Foto: David Peltán
LISTOPAD 2021
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PLÁN AKCÍ LISTOPAD
* PONDĚLÍ 11. 11.
Nauč se s knihovnou, tentokrát sádrové
masky od 16 h. v knihovně
* SOBOTA 20. 11.
Posezení s dechovkou
JIHOČESKÁ PODHORANKA
v Sokolovně v Plané nad Lužnicí
od 18:00 hodin
* PÁTEK 26. 11.
Den pro dětskou knihu s loutkovou
pohádkou Divadélka na nitce
a překvapením od 15 hod. v knihovně
* SOBOTA 27. 11.
Adventní jarmark a slavnostní nasvícení města
před radnicí města od 14:00 hodin

POSEZENÍ
POSEZENÍ
S DECHOVKOU
POSEZENÍ
S DECHOVKOU

V SOKOLOVNĚ
PLANÁ
NAD
LUŽNICÍ
DECHOVKOU
VS
SOKOLOVNĚ
PLANÁ
NAD
LUŽNICÍ
V SOKOLOVNĚ PLANÁ NAD LUŽNICÍ

VÝSTAVY A VERNISÁŽE
*KNIHOVNA
17. 11. V českých dějinách 20. století.
*MALÉ PLÁNSKÉ MUZEUM
SUVENÝRY Z NAŠICH CEST,
výstava potrvá do 5. 11. 2021
*GALERIE FARA
Zuzana Kubelková (MEZI)PROSTORY,
vernisáž výstavy proběhne 5. 11. od
18:00 hodin, výstava potrvá do 22. 12.
2021

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
4. 12. Barborkový bazárek ve prospěch
Domácího hospice Jordán v knihovně
9 - 15 hodin
5. 12. Čertovské rojení před radnicí
5. 12. Čertovské rojení na Strkově
19. 12. Vánoční koncert
- Nejkrásnější Vánoce
19. 12. Betlémské světlo před radnicí
24. 12. Koledování před radnicí

20.
11.
2021
20. 1 1. 202 1
20. 11. 2021

JIHOČESKÁ PODHORANKA
MALŠICKÉ
MAŽORETKY
JIHOČESKÁ
PODHORANKA
JIHOČESKÁ
PODHORANKA
MALŠICKÉ
MAŽORETKY
MALŠICKÉ
MAŽORETKY
PLÁNSKÝ
LUŽNIČAN
PLÁNSKÝ
LUŽNIČAN
PLÁNSKÝ
LUŽNIČAN
FOLKLORNÍ
SOUBOR
JAVOR
FOLKLORNÍ
SOUBOR
JAVOR
FOLKLORNÍ
SOUBOR
JAVOR

VINOTÉKA RUMUNSKO V LÁHVI / MINIPIVOVAR

VINOTÉKA
RUMUNSKO
V LÁHVI/
MINIPIVOVAR
VINOTÉKA
RUMUNSKO
V LÁHVI/
MINIPIVOVAR

VSTUPNÉ:
120 K
Č120
VSTUPNÉ:
120
KČ KČ
VSTUPNÉ:

ODHOD
18.00
ODHOD
18.00 HOD
OD 18:00

31.12. Silvestrovská cyklojízda s BSP Novák
1. 1. Novoroční ohňostroj
1. 1. Novoroční výšlap z Plané do Plané

Pořádá
MěstoMěsto
Planá Planá
nad Lužnicí,
Zákostelní
720, 391720,
11, 391
Planá11,
nad
Lužnicí
Pořádá
nad Lužnicí,
Zákostelní
Planá
nad Lužnic
KONTAKT: kultura@plananl.cz/ tel. 777 032 366

KONTAKT: kultura@plananl.cz/ tel. 777 032 366
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