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Doprava v Plané nad Lužnicí

Do Plané nad Lužnicí jsem se nastěhoval před 15 lety a stejné období pracuji ve
společnosti COMETT PLUS, spol. s r.o. Tábor. Celý profesní život se zabývám dopravou, a proto mi dovolte popsat Vám pár zajímavostí o dopravě z našeho města.
placení jízdného klasickou platební kartou
Planá nad Lužnicí je svojí rozlohou velna terminálech přímo v autobusech. Do
ká a proto mě nepřekvapilo, že máme po
Plané na náměstí přijede ve všední den cca
celém městě 45 kilometrů silnic a přibližně 25 kilometrů doplňkových komunika49 autobusů linek 13 a 50. V sobotu a v necí. Pro chodce je vybudováno necelých 10
děli 27 spojů linky číslo 13.
kilometrů chodníků. Dopravní značení
Doprava v každém městě přináší občasilnic a komunikací jak pro bezpečnost
nům jak užitek, tak i problémové situace.
dopravy, tak i pro dobrou orientaci zabezRada města již delší dobu usiluje o změnu
pečuje více jak 650 tabulí na 450 sloupzařazení silnice centrem města ČSLA ze
cích.
silnice I. třídy na silnici II. třídy. Tím by
Město Planá nad Lužnicí je příjemně namohlo město na této komunikaci určovat,
jaká vozidla se na ní budou pohybovat.
pojeno na okolní města Tábor, Sezimovo
Ústí a Soběslav jak silnicí I. třídy, nově vyZměna by umožnila např. úplně odstranit
budovanou dálnicí D3, tak i železničním
spojením.
Obyvatelé města Planá nad Lužnicí
mohou využívat městskou hromadnou
dopravu pro aglomeraci Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. V roce 2018
proběhla soutěž na zajištění dopravní obslužnosti MHD do konce roku 2028. Na
základě nové smlouvy bude provozovatel
COMETT PLUS, spol. s r.o. obslužnost zabezpečovat 34 nízkopodlažními autobusy
na CNG (stlačený zemní plyn), 50% autobusů klimatizovaných. Autobusy pro výše
zmíněná města najezdí 1.730.000 kilometrů ročně. V současné době se jízdné může
platit všemi známými způsoby (jednotlivá
jízdenka, předplatný kupon, sms zprávou
přes platební aplikaci SEJF). Připravuje se

tranzitní přepravu kamionů a vytlačit ji na
dálnici D3.
V případě potřeby jsem připraven pomoci občanům Plané nad Lužnicí s problémy
v dopravě v našem městě a zároveň ochoten odpovědět na Vaše dotazy v oblasti
dopravy. Kontakt: sruma@comettplus.cz
Dovolte mi na závěr popřát všem obyvatelům Plané nad Lužnicí pokud možno
pohodový pohyb po městě pěšky, na kole
i autem, ke které by měla přispět vzájemná
tolerance lidí na komunikacích.
Radek Šrůma

Od 1. ledna 2019 vstoupila v platnost Smlouva o závazku veřejné služby „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti městské hromadné dopravy (MHD) Táborské aglomerace“, uzavřená mezi Sdružením měst a obcí okresu Tábor a společností COMETT PLUS, spol. s r. o. s platností do 31. prosince 2028. V souvislosti s tím
došlo k razantní obměně vozového parku autobusů.
tobusy IVECO CROSSWAY CITY v provedení 12 metrů, dále jsou to tři autobusy
IVECO URBANWAY v kloubovém provedení a posledním přírůstkem je MidiBus IVECO DEKSTRA o délce 7,6 metru.
Všechny nové autobusy mají motory
s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG)
a splňují nejpřísnější emisní normu Euro
6. Představují tak nejen přínos pro životní prostředí snížením výfukových emisí
v Táborské aglomeraci, ale také přináší
Nové autobusy se v provozu začaly obkomfort pro cestující a řidiče. Všechny aujevovat v závěru roku 2018. Jedná se o šest
tobusy jsou nízkopodlažní s moderním řeautobusů IVECO URBANWAY a dva au-

šením interiéru. Mají plošinu umožňující
odbavení cestujících na invalidním vozíku
a jsou vybaveny celovozovou klimatizací.
Samozřejmostí jsou LED směrové panely,
hlášení zastávek a možnost vyžádání informace o lince a směru pro nevidomé,
kteří mají příslušný ovladač. Zařazení
nových autobusů do vozového parku znamená, že 100% autobusů je již nízkopodlažních a s pohonem na CNG a přes 50%
vozů má celovozovou klimatizaci.
Přejeme všem cestujícím příjemné cestování autobusy MHD Tábor – Sezimovo
Ústí – Planá nad Lužnicí, ke kterému je
výrazná modernizace vozového parku jistě přínosem.
Sdružení měst a obcí okresu Tábor
COMETT PLUS, spol. s r. o.

Nové autobusy v MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí

plánské ozvěny

březen 2019

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

7.00 - 17.00
7.00 - 15.30
7.00 - 18.00
7.00 - 15.30
7.00 - 12.00
12.00 - 13.00

Pokladna se uzavírá vždy 30 minut
před koncem pracovní doby.

starosta města
Ing. Jiří Šimánek		
381 291 168
simanek@plananl.cz
místostarosta města
Ing. Stanislav Vyhnal
606 824 532
mistostarosta@plananl.cz
381 291 166
TAJEMNÍK
Ing. Petr Doležal		
739 547 344
dolezal@plananl.cz
383 134 068
Sekretariát
Lucie Včeláková 		
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
ekonomka
Květuše Kučerová		
381 291 831
kucerova@plananl.cz
stavební technik
Ing. Milan Mařík 381 291 161, 731 677 205
marik@plananl.cz
kultura
František Doubek
720 425 147
kultura@plananl.cz
INFOCENTRUM FARA
Bc. David Blažek		
730 161 028
galeriefara@plananl.cz, muzeum@plananl.cz,
infocentrum@plananl.cz
Pondělí		
zavřeno
Úterý až pátek
10 - 12; 13 - 17 hodin
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
ředitel 		
381 292 383
			
731 677 201
sběrný dvůr		
Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách
v období listopad - březen
Pondělí a středa		
14 - 17 hodin
Sobota			
8 - 12 hodin
		
730 590 081, 730 590 083
DPS 		
dps@plananl.cz
Mgr. Tereza Jindrová
723 470 640
Marie Hovorková 		
734 182 677
DPS
728 925 045
Hasiči
Jiří Broukal, velitel jednotky
728 221 803
Jaroslav Pánek, starosta SDH
604 424 219
sdhplananl@seznam.cz
ČEVAK hlášení poruch
800 120 112
Městská policie
383 133 292
MP@plananl.cz		

Další informace najdete
http://plananl.knihovna.cz
www.zsplana.cz
www.zus-sezimovo-usti.cz
http://ms.plananl.cz
http://hasici-plananl.cz
http://kultura-plananl.rajce.idnes.cz/
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rada města
Usnesení z 5. zasedání
ze dne 10. 1. 2019
nbere na vědomí žádost o posunutí dopravní
značky označující začátek a konec města Planá
nad Lužnicí směrem na České Budějovice. Projednáním pověřuje ing. R. Šrůmu.
nschválila prověření možnosti vybudování
přechodu v ulici Nádražní u bývalého železničního
přejezdu. Úkolem pověřuje stavebního technika.
nsouhlasí se zněním výzvy a se ZD pro výběr
dodavatele na „Pořízení speciálního komunálního vozidla s nosičem kontejnerů a příslušenstvím zimní a letní údržby“, současně schvaluje
příkazní smlouvu pro pí. Michaelu Harazinovou,
jako garanta zajištění celého průběhu výběrového
řízení. RM stanovuje komisi pro otevírání obálek
a hodnotící komisi ve složení: Ing. Jiří Šimánek,
Bc. Ladislav Havlíček a Andrei Štiak, náhradníci:
ing. Milan Mařík, Martin Vocílka, Ing. Stanislav
Vyhnal.
nschválila provedení zkoušky od firmy Registas s.r.o., V Poli 235/1, 751 24 Přerov – Vinary
na snížení zápachu z „kachňárny“ s dopadem na
lokalitu Nad Hejtmanem. Současně pověřila místostarostu projednáním možností realizace zkoušky s nájemcem kachňárny a dodavatelskou firmou.
V případě dodavatelské firmy ještě domluvit exkurzi do místa s instalovaným zařízením.
nbere na vědomí zprávu o zahájení přípravy
na rekonstrukci mostů 1359-3 a 1359-4 přes řeku
v Plané nad Lužnicí. Současně pověřila starostu
a stavebního technika zpracováním připomínek
a jejich předložení na příští radu města.
nschvaluje cenovou nabídku za stavební práce
na akci: „Chodník ul. Hájkova u Reprogenu“. Cena
prací 145 984,- Kč bez DPH. Zhotovitel: Nohava
Jiří, Příčná 443, 391 11 Planá nad Lužnicí.

Usnesení ze 6. zasedání
ze dne 24. 1. 2019
nbere na vědomí žádost sportovní komise
a schválila příspěvek na věcné dary pro vyhlášení
sportovců města za rok 2018 ve výši 3 000,- Kč.
nbere na vědomí žádost základní školy a schválila příspěvek ve výši 21 600,- Kč na realizaci projektu „Příběhy našich sousedů“ pro organizaci Post
Bellum o. p. s. Vodičkova 36, Praha 1, organizátora
celého projektu.
nschválila provedení kontroly průjezdnosti
v Soukenické ulici a na mostě přes Lužnici. Kontrola bude provedena zapůjčenými radary. Úkolem
pověřena městská policie.
nbere na vědomí vyhlášení programů Nadace
ČEZ a schválila podání žádosti v programu „Oranžový přechod“ na osvětlení přechodu na křižovatce
v ulici ČSLA. Úkolem pověřila stavebního technika. Současně pověřila místostarostu prověřením
a přípravou projektu v programu „Stromy“.
nprojednala a schvaluje podmínky pro výběrové řízení Sportbaru a Fitcentra Sokolovny.
nbere na vědomí předložené nabídky a
nschválila pořízení komplexního konferenčního, hlasovacího, řídícího a archivačního systému
MINISTR 3 od firmy MINISTR SYSTEMS s. r. o.
Pod Hrází 91530, Pardubice za cenu 197 250,- Kč
bez DPH. Současně rada schválila pořízení nábytku a potřebného vybavení k on-line přenosu zasedání zastupitelstva.
nschvaluje pořízení automatického externího defibrilátoru. Zároveň pověřuje velitele JSDH

Planá nad Lužnicí zajištěním jeho obsluhy JPO
a zajištění proškolení všech členů jednotky v jeho
používání.

Usnesení ze 7. zasedání
ze dne 7. 2. 2019
nbere na vědomí žádost základní školy
a schválila příspěvek na realizaci projektu Edison
v částce 15 000,- Kč.
nschválila průzkum podmínek na pořízení
terminálu pro placení poplatků platební kartou
v prostorách městského úřadu. Úkolem pověřila
tajemníka úřadu.
nbere na vědomí současný stav zájemců
o umístění v Domě s pečovatelskou službou
a schválila zahájení přípravy na získání další kapacity ke stejným účelům včetně případných nákladů na zpracování studie, odhadů, apod. Úkolem pověřila starostu města
nschvaluje renovaci 1 kóje kolumbárií na
městském hřbitově. Úkolem jsou pověřeny TSM
ve spolupráci s odborem vnitřních věcí MěÚ. Subdodavatel: Milan Hošek Dlažby & obklady, pražského povstání 2304, Tábor s nabídkovou cenou
60.000,- Kč bez DPH.
nschválila podmínky a vyhlášení výběrového
řízení na strážníka městské policie.
nbere na vědomí informace o připravované
rekonstrukci mostů přes Lužnici a schválila umístění provizorního mostu v místě původního dřevěného mostu.
nschválila zpracování územní studie na lokalitu Z16 dle platného územního plánu města Planá nad Lužnicí. Pořizovatelem studie bude ORP
Tábor. Současně pověřila stavebního technika
předložením nabídek na projektanta a tajemníka
úřadu odesláním žádosti o zpracování studie na
ORP Tábor.
nsouhlasí se zněním výzvy a se ZD pro výběr dodavatele na realizaci projektu „Planá nad
Lužnicí - sadové úpravy v intravilánu města“,
současně
nschvaluje příkazní smlouvu pro pí. Michaelu
Harazinovou, jako garanta zajištění celého průběhu výběrového řízení. RM stanovuje komisi pro
otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal a Ing.
Milan Mařík, náhradníci: Ladislav Havlíček, Ing.
Petr Doležal, Ing. Vladimíra Sedlová.
nschválila nabídku na doplnění 5 ks laviček
na plánském nábřeží a v okolí DPS od firmy Zahradní architektura Tábor s.r.o. v celkové ceně
56 500,- Kč bez DPH včetně montáže.
nbere na vědomí nabídky na zpracování
územní studie sídelní zeleně města Planá nad
Lužnicí a schválila provedení uvedené studie.
Zpracovatelem bude Ing. Pavel Šimek – Florart,
projekční a poradenská kancelář pro zahradní
a krajinářskou tvorbu, Rybářská 401, Uherský
Brod za cenu 324 800,- bez DPH.

v dnešním čísle
najdete

Odpady
Základní škola
Skládka, Omezení ČD
Mateřská škola, DPS
Knihovna, ornitologové
Hasiči, turistika
Fara
Sportovní ples
Divadlo, Sedmička, Vebr-sprt
Fotoohlédnutí, pozvánky
Plán akcí na březen

str. 4
str. 5
str. 6
str. 7
str. 8
str. 9
str. 10
str. 12
str. 13
str. 15
str. 16
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policejní zápisník
V měsíci Městská policie v Plané nad Lužnicí
řešila 32 přestupků v rámci BESIP - parkování na
vyhrazených místech pro
ZTP, v zákazu u zdravotního střediska a dalších
místech, kde je to místní úpravou zakázané. Dále městská policie řešila 2 přestupky proti veřejnému pořádku, založení černé skládky a znečištění veřejného
prostranství. Přestupek proti občanskému
soužití, kdy se jednalo o schválnosti mezi
sousedy, byl řešen jeden. Ve 4 případech
městská policie na základě znění obecně
závazné vyhlášky zakázala požívání alkoholu v centru města. Během pochůzkové
služby bylo při venčení psů 4 majitelům
připomenuto povinné používání vodítka
v zastavěné části města, v jednom případě
dokonce nařízen úklid exkrementů, které
by jinak majitel psa neodstranil. V měsíci
prosinci odchytila městská policie 2 psy,
které se podařilo následně vrátit majitelům. Na základě opakovaných stížností na
nepořádek zavedla městská policie pravidelné kontroly mládeže čekající na autobus ve vestibulu obchodního centra Maga.

březen 2019
Maxim. Z místa se pokusil utéci, což se
mu nepodařilo díky jednomu z hostů a následně byl ztotožněn přivolanou policejní
hlídkou. Dlužná částka činila 872,-Kč.
• NP (neznámý pachatel) v době od
08:00 hodin do 11:15 hodin dne 26. 1. 2019
rozbil neznámým předmětem čtyři skleněné výplně u vchodových dveří přestavované vily č. p. 12 v ulici Ústrašická v Plané
nad Lužnicí.
• NP v době od 14:20 hodin do 14:26 hodin na BČ ONO natankoval pohonné hmoty v celkové hodnotě 200,-Kč do motorového vozidla Škoda Fabia a bez zaplacení
z místa odjel.
• 38 letý řidič OA dne 1. 2. 2019 ve 21:15
hodin u BČS ONO, nerespektoval dopravní značku „Stůj, dej přednost v jízdě“, přičemž nedal přednost v jízdě služebnímu
vozidlu policie, které omezil a dále pokračoval v jízdě přes kruhový objezd. Hlídkou PČR byl zastaven a následně mu byla
provedenou kontrolou naměřena hodnota
1,21 ‰ alkoholu v dechu.
• V době od 01:20 hodin do 01:32 hodin dne 9. 2. 2019 na volném prostranství
u žel. podchodu z ul. Husova v Plané nad
Lužnicí dva muži za užití nezjištěného
předmětu rozbili boční okno zaparkovaného pásového rypadla JCB. Dále vnikli do
kabiny stroje, ze které po prohledání odcizili různé věci. Ze zadní části kabiny stroje za užití násilí utrhli světlo Hella a dále
poškodili vnější části rypadla jako okenní

nabídka pronájmu

lišty, kovový rám okna, plechové kryty
motoru, plastové chráničky hydraulických
hadic, anténu rádia s GPS, el. vedení antény, vstupní dveře, čelní i zadní sklo a v interiéru stroje pak originální rádio, spínací
skříňku a ovládací panel s tlačítky, čímž
způsobili škodu poškozením pracovního
stroje ve výši 198.822,-Kč, a škodu na odcizení věcí ve výši 10.400,-Kč. Vzhledem
k tomu, že přivolaná policejní hlídka se
v uvedenou dobu nacházela nedaleko, byli
oba muži ukrajinské národnosti nedaleko
místa činu zadrženi na útěku.
prap. Martin Zima,
inspektor PČR

matrika
Významné životní jubileum
v březnu 2019 oslaví:
Pavel Mrázek
Eva Sýkorová
Marie Míková
Jiří Koutenský
Hodně dalších roků při dobrém zdraví
přeje Město Planá nad Lužnicí
Nově narození občánci
Plané nad Lužnicí v lednu 2019:
Prvním miminkem letošního roku je chlapec a jmenuje se Samuel Bardoň.
Jako druhá se narodila
Lucie Pánková
a třetím občánkem je Alžběta Mašková.
Novým občánkům přejeme hodně zdraví
a štěstí do života.
Svatby
V lednu uzavřel v obřadní síni manželství jeden pár.

fotohádanka

Dne 10. 2. 2019 během víkendové služby
zaznamenala městská policie mimořádnou
událost, kdy při nakládce dobytka utekla
jednomu zemědělci zdivočelá kravka a vyrazila na nedělní procházku po silnici od
Zhoře do Plané nad Lužnicí. V Zářečí se jí
pravděpodobně nelíbilo, tak zamířila dále
po silnici do Ústrašic. Na začátku obce si
však další výlet rozmyslela a vydala se
zpět do Plané. Vzhledem k hrozícímu nebezpečí úrazu byla městská policie společně s policií ČR nucena zastavit na několik
hodin v těchto místech provoz, než se podařilo splašenou kravku odchytit a odvézt.
Miloslav Volek,
strážník městské policie
Případy protiprávního
jednání na území města
Planá nad Lužnicí
• Dne 10. 1. 2019 34
letý muž nezaplatil za
svou útratu v restauraci

Město Planá nad Lužnicí nabízí
k pronájmu prostory ordinace pro
výkon praktického zubního lékaře.
Zubní ordinace je umístěna v městském zdravotním středisku na adrese
Planá nad Lužnicí, ČSLA č. p. 250.
Mezi přednosti Plané nad Lužnicí patří krásná okolní příroda, která láká
nejen návštěvníky, ale především další zájemce o bydlení v tomto městě.
Výhody okolní přírody jsou doplněny
bezprostřední blízkostí měst Sezimovo Ústí a Tábor, se kterými je Planá
nad Lužnicí spojena společnou městskou hromadnou dopravou. Vhodné
podmínky pro bydlení jsou doplněny
širokou nabídkou pracovních míst
řady firem plánské průmyslové zóny.
Pro praktického zubního lékaře je tak
zajištěna dostatečná klientela.
-jš-

V každém čísle PO naleznete fotohádanku z našeho města, zkuste uhodnout,
co na fotografii je a kde to naleznete. Na
poslední straně novin se dozvíte, zda jste
hádali správně.
Dnešní hádanka je pozváním k zimní
procházce.
Kde najdete toto posezení?
Dnešní hádanka je od Lídy Šemberové,
ale pokud i vy najdete nějakou neobvyklou
zajímavost – posílejte – planskeozveny@
plananl.cz. Děkujeme.
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Třídění odpadů v roce 2019

V Plané nad Lužnicí máme kontejnerový sběr odpadů. Kontejnery s obalovým odpadem (plast, papír, kov, nápojový karton) z našeho města sváží
společnost Rumpold. Od nás se plast, papír a nápojové kartony vezou ještě
na dotřídění na třídicí linku do Tábora.
			
odměnu od autorizované obalové společTříděný odpad větších rozměrů (kartonosti EKO-KOM. Tato společnost byla
ny, plastový nábytek, plastové bedny) můzaložena průmyslovými podniky vyráběžete uložit ve sběrném dvoře.
jícími balené zboží a provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění,
Otevírací doba sběrného dvora je :
Letní čas (duben – říjen)
recyklaci a využití obalového odpadu.
PO, ST
14.00 – 18.00
Kromě odměn za třídění poskytuje městu
SO		
8.00 – 12.00
také kontejnery.
Zimní čas (listopad – březen)
Pokud si nejste jisti tím kam který obaPO, ST
14.00 – 17.00
lový odpad odložit a zajímá vás více tříděSO		
8.00 – 12.00
ní odpadů, otevřete si stránku www.ekoMimo velké kontejnery, lze ve vestibulu
kom.cz , kde naleznete kódy, pod kterými
městského úřadu odložit do krabic baterie
se skrývá název materiálu, ze kterého je
a drobné světelné zdroje.
obal a způsob jeho odstranění.
Za vytříděné množství obalových odpaDěkujeme, že třídíte!
dů (plast, papír, sklo, kov) získává město
Vladimíra Sedlová

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, Planá nad Lužnicí
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Zálohované PET lahve - naše spása?
Zálohování PET lahví mi přišlo jako
dobrý nápad. Ale představovala jsem si
to jako Hurvínek válku. Měla jsem za to,
že lahve se vrátí a budou se znovu plnit,
stejně jako skleněné lahve od piva. Zní to
docela logicky, ale chyba lávky. Mělo by
to fungovat, pro mě docela nelogicky.
PET lahve by se vracely do obchodů,
musely by se tam však vozit NEsešlapané,
aby je přístroje na vracení mohly oscanovat a rozpoznat. A poté by se odvážely
k recyklaci, ne k žádnému opětovnému plnění. Nesešlapané lahve by nám doma zabíraly místo a přibyla by nám práce - třídit
zvlášť plast do kontejneru a zvlášť PET
lahve na vrácení. A už vidím, jak to člověk nese, ruce plné PET lahví, pořád mu to
padá, ale přes plnou náruč se pro spadlé
kusy ani neohne.
Mělo by to vliv i na poplatek za popelnici. Recyklační firmy zdarma nebo za menší částku svážejí veškerý vytříděný plastový odpad, z toho je cca 25% PET lahví,
které nejlépe zpeněží. Když ale v kontejneru na plasty nebudou PET lahve, firmy již
nebudou mít zájem odebírat tento odpad
zadarmo, obce budou muset za svoz platit
a to se promítne do poplatků za popelnice.
Někdo tvrdí, že díky zálohování se sníží
odhazování odpadků v přírodě a na veřejných prostranstvích. Když jsem toto četla,
málem mě to rozesmálo. Hodně si všímám,
kde a co se venku povaluje. A ve většině
případů to nejsou PET lahve, ale obaly od
sušenek a čokolád, krabičky od cigaret,
obaly z rychlého občerstvení apod. A to se
nevyřeší zálohováním PET lahví.
Paradoxně by tento systém také působil
větší ekologickou zátěž, než jak je to teď.
Nyní jede jedno auto a sype si na korbu
obsah kontejnerů na plasty. Po zálohování
by jedno auto sváželo obsah kontejnerů a
další by objíždělo obchody a odváželo PET
lahve.
Co vypadá na první pohled jako spásný
nápad, může být na druhý pohled docela
nesmysl. Mělo by se to vzít z druhého konce. Jednodušší je si prostě udělat domácí
šťávu a pořídit nějaký sodovkovač se znovu plnitelnými bombičkami a nezatěžovat
se skladováním PET lahví a jejich nošením
zpět do obchodu. My se tím určitě zatěžovat nebudeme. Nejlepší odpad je ten, který
nevznikne.
Anežka Čmelíková
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základní škola

Mladí hrdinové z Plané věnovali svou výhru nevyléčitelně nemocným

Pět dětí ze základní školy v Plané nad Lužnicí 22. listopadu získalo ocenění
Mladý hrdina.
Tuto cenu si převzali v obřadní síni
Městského úřadu v Plané nad Lužnicí.
Adéla Koželuhová, Aneta Široká, Daniela Böhmová, Šimon Staněk a Štěpán

Kobližka se letos v červnu rozhodli uspořádat dobročinnou dražbu, jejíž výtěžek
darovali Domácímu hospicu Jordán. Ten
se stará o nevyléčitelně nemocné a podpo-

Projekt EDISON

I v letošním školním roce jsme v naší škole opět přivítali zahraniční studenty - tentokrát z Číny, Brazílie, Ruska, Taiwanu, Indonésie a Turecka. Od pondělí 4. února
postupně navštěvovali všechny třídy naší školy.
Každý z nich měl připravenou prezentaci
o své zemi, její kultuře, o své rodině nebo zálibách. Děti se mohly cizinců ptát na vše, co je
zajímalo, a rozšířit si tak své kulturní a všeobecné znalosti. Veškerá komunikace probíhala
výhradně v angličtině. V některých třídách
museli stážisté volit jednodušší způsob vyjadřování, ale velmi dobře zejména v nižších ročnících fungovali vybraní žáci z 8. a 9. ročníku,
kteří studenty celý den doprovázeli a pomáhali
s porozuměním.
Na oplátku za velmi kvalitní prezentace, vynikající přístup k dětem, příjemné vystupování a snahu připravili žáci druhého stupně pro
každého ze stážistů čtvrteční program. Někteří se vydali na krátkou návštěvu Prahy, jiní se
podívali do historického centra Tábora, další
se věnovali relaxaci a zahráli si se studentem
bowling, jiní zůstali v Plané a seznámili svého
hosta s významnými plánskými místy.

Šesťáci si pro Darrena z Taiwanu připravili
kvíz o České republice, který ho vemi zajímal
a bavil, a poté měl připravenou ochutnávku
typických českých jídel a produktů. Z nabízeného jídelníčku si nakonec vybral utopence,
bramboračku, bramboráky, povidlový koláč
a kofolu. Olomoucké tvarůžky, jitrnici, kulajdu nebo ovocné knedlíky už ochutnat nestihl,
ale o jídle si s dětmi povídal dost. Dopoledne
zakončila vzájemná výuka jazyků. Darren se
snažil naučit některá česká slova a pak učil
naše děti čínské znaky a výrazy. Hodně se mu
líbily i české písně a dokonce si s námi i ty
naše Ovčáky zazpíval.Všechny děti hodnotily tento týden velmi pozitivně. Nejen, že se
naučily hodně nového, hlavně se celý týden
potkávaly s angličtinou v míře více než obvyklé. Doufáme, že i v dalších letech budeme
mít štěstí na podobně vstřícné a šikovné mladé
zahraniční studenty.
Pavla Marešová

ruje jejich rodiny.
Při aukci také pomáhaly další děti ze školního klubu.
Díky patří B. Šípové, V. Lutsyk, M. Pivcové, B. Hořejšové, V. Bláhovi, P. Šedivému,
A. Schacherlové, A. Švecové, V. Zákosteleckému, E. Džudžové, A. Žaludové, B. Tomáškové, K. Kůrkové a K. Hroudové. Děti si za
svůj dobrý skutek vysloužily poděkování od
starosty Jiřího Šimánka, ředitele školy Pavla
Grenara a titul Mladý hrdina. Odměnu patnáct tisíc korun, která s udělením titulu Mladý
hrdina souvisí, věnovali dětští hrdinové opět
hospicu Jordán.
Titul Mladý hrdina uděluje Česká pojišťovna nejen dětem, které významně pomohly
k záchraně lidského života či zdraví, ale i těm,
které pravidelně pomáhají ostatním. „Tímto
oceněním chceme podporovat děti v jejich
snažení a pomocí jejich příběhů ukazovat vrstevníkům správné vzory a třeba je i inspirovat
k dalším dobrým skutkům,“ uzavírá vedoucí
projektu Mladý hrdina Ivana Buriánková.

Bc. Iveta Staňková, vychovatelka

Křídla s láskou
darovaná

Školní klub se zapojil do pátého ročníku
soutěže pro dětské týmy Srdce s láskou darované. Ti nejlepší budou pozváni na slavnostní
setkání do historických prostor Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR a odnesou si odtud nejen nezapomenutelné zážitky, ale také
spoustu krásných dárků.
Cílem projektu, který bude vyhodnocen na
konci března, je podpora tradičních lidských
hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina
a vzájemná úcta, radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování a sdílení radosti
v kolektivu.
Od 5. února do 31. března 2019 probíhá
na webu www.srdceslaskou.cz veřejné hlasování, které určí TOP 10 výrobků z pohledu
veřejnosti. Můžete podpořit zástupce ze 7. B
- Adélu Koželuhovou, Anetu Širokou, Danielu
Bohmovou a Štěpána Kobližku. Žáci vytvořili
„Křídla s láskou darovaná“ pro bývalého pana
učitele Vladimíra Vochozku. Dárek mu předali ve čtvrtek 24. ledna 2019.
Od 5. února do 31. března 2019 probíhá na
webu www.srdceslaskou.cz veřejné hlasování,
které určí TOP 10 výrobků z pohledu veřejnosti. Můžete podpořit zástupce ze 7. B - Adélu Koželuhovou, Anetu Širokou, Danielu Bohmovou a Štěpána Kobližku.

Žáci školního klubu
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Další skládka na soukromém pozemku

Po uveřejnění nepořádku na pozemku
u bytového domu pod nádražím, který
jsme kritizovali v minulých Plánských
ozvěnách, přidáváme v tomto čísle další
černou skládku na soukromém pozemku.
Černou skládku bioodpadu společně s rozbitými paletami najdete na pozemku na
konci ulice Strkovské – U lihovaru. Množství materiálu, které se stěží vejde na traktorový valník, určitě nevzniklo ze dne na

den. Na rostoucí hromadu se přitom museli dívat obyvatelé domů na druhé straně ulice. Vznikající nepořádek za plotem
jim nevadil? Do sběrného dvora je navíc
odtud „co by kamenem dohodil“. K likvidaci skládky byl vyzván majitel pozemku,
protože tato povinnost, pokud není známý
„pachatel“, je spojena právě s jeho vlastnictvím.
Stanislav Vyhnal

ohlédnutí

Sousedský ples se vydařil

Návštěvníci již čtvrtého Sousedského plesu, kteří přišli 8. února do plánské Sokolovny, určitě nelitovali svého rozhodnutí.
Přivítala je skvělá kapela Pittband, kte- kteří za to umějí vzít. Sousedský ples
rá kromě zlidovělých písní v rytmu polky v příštím roce je plánován na 15. února.
či valčíku bravurně zvládá i hity pop-muZa Zdravou Planou, z.s. Zdeněk Žalud
sic, rocku nebo folku. Měli také možnost
shlédnout dvě úžasná předtančení, ochutnat „sousedské“ chuťovky na stolech nebo
vyhrát tombolu, kde se letos objevila i skutečná lákadla v podobě welness pobytu v
lázních. Hlavně však dostali k dispozici
celý parket Sokolovny pro své taneční
kreace. Dovolte mi, abych poděkoval těm,
kteří tento příjemný večer pomohli uskutečnit: všem laskavým sponzorům, kapele
Pittband, Jirkovi, Dušanovi, Heleně, Ivetě
a všem dalším milým a obětavým lidem,

Omezení provozu na trati
Praha – Tábor – České
Budějovice (– Rakousko)

I v letošním roce
pokračuje modernizace IV. železničního
koridoru mezi Prahou, Táborem a Českými Budějovicemi. Stavební práce v současné době probíhají mj. v úseku Sudoměřice
u Tábora – Votice, jehož kompletní přestavba je důležitou podmínkou pro zkrácení
jízdní doby expresních vlaků mezi Prahou
a Táborem na úroveň 1 hodiny (v případě
rychlíků bude jízdní doba z Plané nad Lužnicí do Prahy cca 74 minut).
Vzhledem k tomu, že v rámci probíhající
modernizace bude trať kromě zdvoukolejnění
prakticky v celém úseku Sudoměřice – Votice
přeložena do zcela nové trasy, která se na několika místech kříží se současnou tratí, jsou
v průběhu stavebních prací plánovány dvě
nepřetržité výluky v délce cca 1 měsíc. První z těchto výluk proběhne v termínu 30. 3.
– 26. 4. 2019 a její hlavní náplní bude vytvoření potřebného prostoru pro stavbu nové
tratě v místech kolize s dosud provozovaným
úsekem. Během výluky dojde mj. k vybudování několika provizorních přeložek stávající
tratě (lokality Sudoměřice, Mitrovice, Mezno), mostního provizoria přes potok Mastník
a bude pokračovat rozšiřování zářezu u obce
Nazdice. I po skončení nepřetržité výluky budou probíhat stavební práce na novém tělese
tratě, na nových mostech a železničních estakádách a na ražbě tunelů Deboreč (660 m)
a Mezno (840 m).
Expresní vlaky a rychlíky (linky Ex7 a R17)
budou během této nepřetržité výluky nahrazeny autobusovou dopravou zpravidla v úseku Chotoviny – Olbramovice (vybrané ranní
a večerní spoje v úseku Tábor – Olbramovice) a osobní vlaky v úseku Tábor – Benešov
u Prahy.
Současně s přestavbou výše zmiňovaného
úseku Sudoměřice – Votice probíhají v letošním roce modernizační práce rovněž mezi
Ševětínem a Dynínem a v úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n., proto Vám přinášíme také
přehled dalších dlouhodobých výluk pro modernizaci a údržbu IV. železničního koridoru
včetně předpokládaných termínů jejich konání:
• 26. 4. – 9. 5. nepřetržitá výluka v úseku
České Budějovice – Horní Dvořiště;
• 23. 5. – 2. 6. nepřetržitá výluka v úseku
Veselí nad Lužnicí – České Budějovice, ve
dnech 28. – 31. 5. bude v denní době rozšířena
o úsek Planá nad Lužnicí – Veselí nad Lužnicí.
V další části roku 2019 pak budou nadále
probíhat krátkodobé denní a noční výluky
související s modernizací tratě.
Výlukové jízdní řády a bližší informace
o organizaci náhradní autobusové dopravy při
jednotlivých výlukách naleznete na internetových stránkách dopravce České dráhy, a. s.
(https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu).
Věnujte prosím zvýšenou pozornost plánování Vašich cest ve výše uvedených termínech.
Omlouváme se Vám za komplikace při cestování a děkujeme za pochopení.

Ing. Jan Křemen
Správa železniční dopravní cesty
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plánští senioři

Cestujeme do Říma, trénujme paměť i jemnou motoriku

Není pravda, že v seniorském věku se již nedá cestovat. Díky
našemu hostu, Jiřímu Šimánkovi, jsme se koncem ledna vypravili do Říma.

A i když jsme se fyzicky nedostali za hranice města, vůbec to nevadilo.
Pan Šimánek nám přišel povědět o svých cestách do Itálie, vyprávění podložil fotografiemi i krátkými videy a my jako bychom se tam na okamžik
ocitli spolu s ním.
V lednu jsme mezi námi přivítali ještě jednoho hosta – paní Václavu
Vyhnalovou, která si pro nás připravila přehlídku zajímavých publikací,
seznámení s chodem knihovny i lehké procvičování paměti v podobě ilustrací ze známých knih, u kterého jsme se trochu zapotili všichni. Návštěva
to ovšem byla velmi příjemná a štědrá, každý účastník byl na konci obdarován knihou.
Kromě toho jsme se také věnovali procvičování jemné motoriky. K tomuto účelu jsme uspořádali sušení křížal a nečekaná zábava, jejímž výsledkem byla velmi chutná sušená jablíčka, to myslím byla pro všechny.
Děkuji všem, kteří nám pomáhají hledat „důvod ke spěchu“ a podílejí se
na našich aktivitách. Těšíme se na příště.
Tereza Jindrová

Senioři dostali dárek

Jiří Šimánek vypráví v DPS o cestách do Říma

Valerie Štamberková a Nikola Urbanová přivezly dárek pro seniory
V nedávné době jsem psala příspěvek o „Ježíškových vnoučatech“, projektu, který se v letošním roce dočkal velkého rozmachu, projektu, díky kterému stovky seniorů v České republice
obdržely dárek od neznámých lidí, kteří kolem sebe chtějí šířit
radost a dobro.

A jak jsme zjistili, nejsou to jen „Ježíškova vnoučata“, kdo chce rozdávat potěšení. Nečekaného a milého překvapení jsme se dočkali od Nikoly
Urbanové z Ústrašic, Valerie Štamberkové a Patrika Štamberka ze Zhoři
u Tábora. Tito tři žáci 4. a 1. třídy plánské základní školy se na nás obrátili
se svým úmyslem udělat něčím radost našim seniorům. Domluvili jsme
se na společenských hrách, děti nápad zrealizovaly a na konci ledna dárek
přijely našim seniorům předat. Patří jim za to velké uznání a poděkování.
Věřím, že hry budou mít úspěch a doufám, že si děti s námi některé odpoledne přijdou zahrát.
Tereza Jindrová

Sušení křížal

Paní Vyhnalová v DPS

7

plánské ozvěny

březen 2019

reakce na diskuzi

knihovna

Jak to v současné době
vypadá s lipovou alejí?

Fotografie vpravo: Únorová výstava
v knihovně připomněla století československé měny. Velký dík patří panu Tomáši
Miksovi za půjčení cenností ze své sbírky.
Návštěvníci si mohli prohlédnout mince
i papírové bankovny nejen z 1.republiky,
protektorátu a poválečné doby, ale i speciální peníze z terezínského ghetta.

Lednová výstava připomněla dvojí výročí neprávem pozapomenutého letního hosta: Františka Serafínského Procházky, jehož bohatou spisovatelskou, redaktorskou
a překladatelskou činnost jsme si představili při Večeru pod lampou 29. ledna.

vycházky do přírody

K napsání tohoto příspěvku mě tak trochu vyprovokovala diskuse účastníků vycházky ke Dni mokřadů. Ta z nemalé části
vedla právě lipovou alejí, která v podzimních měsících výrazně změnila svoji tvář.
Tato změna však začala podstatně dříve…
Zásah na stromech byl vyvolán nutností
provést zdravotní řez v jejich korunách.
Špatný stav stromů zapříčinil jednak dlouhodobý vláhový deficit, ale paradoxně i trvalé zamokření některých úseků aleje, což
lípy nesnášejí. Toto výrazné kolísání hladiny spodní vody spolu s téměř nulovým
doplňováním deficitu povrchovými vodami způsobilo odumření stromů. Povinností
vlastníků pozemků s veřejnou zelení je zajistit bezpečnost lidí, kteří se zde pohybují.
Tato bezpečnost začala být v lipové aleji
problematická. Docházelo zde pravidelně
k odlamování a pádům suchých větví, které mohly ohrozit procházející návštěvníky.
Proto jsme přistoupili k provedení nutného zdravotního řezu v korunách lip.

Fotohádanka? Hraje si knihovnice na
divoké zvíře? Začali jsme v knihovně pořádat kurz horolezectví? Kdepak - jen
chystáme překvapení v interiéru dětského
oddělení!			
-VV-

Ornitologická vycházka se vydařila

Letošní první terénní ornitologická exkurze byla uspořádána pří příležitosti „Mezinárodního dne mokřadů“. Tento den připadá každoročně na
2. únor. Bohužel v našich zeměpisných šířkách bývá v tento čas většina mokřadních biotopů, mezi něž patří v okolí našeho města zejména soustava rybníků, pokryta ledem. Ne jinak tomu bylo i letos.
Trasa, která vede tradičně po „Ptačí
ale i mlynaříkům. Typickou předzvěstí
stezce“, z níž jsou v letním čase krásné
jara bylo i „bubnování“ strakapoudů, kteprůhledy na hladiny rybníků Strkovského,
ří nás provázeli už od strkovského parku.
Košického i Hejtmanu, v současné době
Nakonec jediným mokřadním biotopem,
nabízí pouze pohled na širé bílé pláně.
kde jsme viděli obyvatele tekoucích vod,
Čím se však příroda všem obdivovatebyla řeka Lužnice. Vzhledem k tomu, že
lům ptačího světa odměnila, bylo krásné
rybníky a ostatní „vodní“ biotopy jsou, jak
předjarní počasí. Díky němu si všichni
již bylo řečeno, zamrzlé, je tu koncentrace
účastnici (celkem 25, přitom nemalou
vodních ptáků o to větší, což nás bohužel z
část tvořila nejmladší generace) mohli
pohledu čistoty nového plánského nábřeží
poslechnout škálu ptačích hlasů, patřících
moc netěší…
zejména několika druhům sýkor, čížkům,
Stanislav Vyhnal
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Úsek s odumřelými nebo odumírajícími
stromy
Zásah byl objednán u zkušené arboristické firmy, která je držitelem požadovaného certifikátu. Nejprve byly vyznačeny
zcela suché stromy, které byly v korunách
upraveny tak, aby tvořily pouze bezpečné torzo. Dalším krokem bylo odstranění
suchých větví v korunách žijících stromů
tak, aby se zamezilo jejich pádu. Obnova
aleje starých stromů a její doplnění stromy novými je velmi obtížný úkol. Provedení zásahu tak, aby bylo alespoň částečně
esteticky překlenuto období postupného
dorůstání nově vysazených stromů, je zde
právě řešeno ponecháním stojících suchých stromů upravených do bezpečné
podoby. Tuto „nejbolestnější“ fázi máme
v lipové aleji za sebou. V letošním roce
přikročíme k výsadbám nových stromů
a konečná fáze, tzn. postupné odstraňování stojících suchých stromů a uvolňování
nově vysazených lip, bude úkolem pro
naše nástupce…
Stanislav Vyhnal

Plánské ozvěny
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plánští hasiči

Z kroniky mladých hasičů:

Dne 19. listopadu 2018 v sobotu od 19
hodin probíhal v Sokolovně v Plané nad
Lužnicí hasičský ples. K tanci a poslechu
hrála kapela Božejáci. My děti jsme měli
vystoupení od 19:30 hodin. Vystupovali jsme v hasičských dresech a černých
kalhotách. Vystoupení jsme nacvičovali
dlouho dopředu. Před vystoupením jsme
měli všichni velkou trému. Nakonec se
nám vystoupení povedlo a celý sál nám
tleskal. Jako odměnu jsme dostali drobné
občerstvení. Moc jsme si to užili!
Za mladé hasiče Anna Cihlářová (9 let)

HASIČSKÝ PLES

Plamínci při nácviku na hasičský ples.

Foto plánští hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Planá nad Lužnicí se umí i bavit

Rok 2019 jsme naši činnost zahájili
pro nás velkou událostí a to Hasičským
plesem, k tanci a poslechu hrála kapela Božejáci, nechyběla bohatá tombola
a program byl okořeněn hned v úvodu
vystoupením našich nejmladších členů
a v průběhu večera i dospělí předvedli
svůj talent.
Ples se vydařil nejen díky podpoře místních sponzorů a nemalé snaze členů SDH,
kteří strávili mnoho času s přípravami, ale
také hojné účasti návštěvníků z našeho
města a okolí.
V průběhu tohoto roku se i nadále budeme zapojovat do kulturních a společenských akcí, pořádaných městem Planá nad
Lužnicí.
Za SDH Planá nad Lužnicí
Alena Hýnová
turistika

Společné foto z plesu našich hasičů s jejich přáteli z partnerského města Poljane ve
Slovinsku - foto archiv hasičů

Výšlap Za masopustními koblihami

Hospoda U Beránků v Turovci se už jistě důkladně připravuje
na návštěvu z Plané nad Lužnicí. Již tradiční Výšlap „Za masopustními koblihami“ se koná v sobotu 2. března, odchod od Hotelu Lužnice je plánován na 10 hodinu dopolední. A jak redakci
Plánských ozvěn prozradil hlavní organizátor plánských výšlapů
Tomáš Voráček, letos by třeba mohl být překonán rekord v počtu
spořádaných koblih v Turovci. Vloni naši výletníci snědli U Beránků celkem 503 koblih. Určitě se přidejte, těšíme se na vás.
Za RR PO F. Doubek

sobota 2. března 2019
Výšlap „Z Plané do Plané“
sraz u Hotelu Lužnice v 10.00 hodin
trasa výšlapu: Planá – Turovec aneb již tradičně

„Za masopustními koblihami“

Dámy v Turovci se mají co ohánět, aby uspokojily všechny naše
výletníky 				
Foto archiv PO
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Hledáme NEJ památku turistické oblasti Toulava

Vydejte se na cestu do historie Toulavou a pomozte nám najít tu NEJ památku regionu od Tábora až k nám…
Na poutzovém mostě – tady všude na vás dýchne
ní stezce,
jedinečná historie regionů Toulavy, tedy
na hradech
Táborska, Bechyňska, Sedlčanska, Mii v podhralevska, Jistebnicka, Mladovožicka či Sodí, na beběslavska. Vybrali jsme přes 60 míst spochyňském zámku, nebo Stádleckém řetějených s historií našeho regionu i České
C-Energy Planá, Průmyslová 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 Sezimovo Ústí II
je vlastníkem a provozovatelem moderního energetického zdroje s nejlepší
dostupnou technologií pro výrobu a distribuci elektřiny a tepla.

C-Energy Planá s. r. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

energetický specialista
Popis práce:
• Správce provozně technického informačního systému Energis
(zdokonalování systému, vyhodnocování technických parametrů pro účely diagnostiky, modelování provozních režimů atd.)
• Správce vybraných technologických zařízení (vyhodnocování
provozních parametrů, řízení preventivní údržby, řízení odstraňování vzniklých poruch)
• Odpovědnost za řízení výkonnosti provozu – plnění parametrů
dodávek
• Projektové řízení vybraných investičních záměrů
Kvalifikace:
• SŠ nebo VŠ technického směru; VŠ vzdělání v oboru energetika n. elektroenergetika výhodou
• Pracovní zkušenosti z odvětví energetiky
• Základní znalost energetické legislativy
• Analytické myšlení
• Schopnost týmové práce a vedení projektů
• Znalost systému Energis výhodou

Nabízíme:
• zajímavou práci v energetické společnosti
• 7,5 hodinovou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené
• možnost profesního růstu
• odpovídající finanční ohodnocení
• zaměstnanecké výhody
Očekáváme:
• odpovědnost, samostatnost, spolehlivost a flexibilitu
• aktivní přístup k práci,
• odborné kvality a snahu dále rozvíjet své znalosti a zkušenosti
v daném oboru
• dodržování bezpečnosti práce

Profesní životopis zasílejte na
eva.grulichova@c-energy.cz
nebo info@c-energy.cz

republiky, na které bychom vás rádi chtěli
pozvat.
Všechna místa během následujících měsíců představíme na facebookovém profilu
Toulavy www.facebook.com/Toulava.cz,
kde je můžete podpořit – označit je jako
„to se mi líbí“. Šestnáct nejúspěšnějších
míst potom na facebookovém profilu změří sílu v soubojích proti sobě, abychom
mohli před začátkem prázdnin vyhlásit to
místo, které mají návštěvníci, výletníci,
turisté, i místní v Toulavě nejradši. Najdete je označené hashtagem #srdcehistorie.
Tištěný průvodce Cestou do historie
Toulavy se všemi historickými místy
najdou návštěvníci od března na informačních centrech a u partnerů turistické
oblasti Toulava. Průvodce vás provede obdobími od Doby pohanské až po 20. století a ukáže vám místa, která stojí za to
vidět i tipy na jedinečné historické zážitky
v krajině husitů, Pánů z Růže i jedinečných technických staveb.
Všechny cíle najdete také na www.toulava.cz v sekci Cíle.
Těšíme se na vás v Toulavě na cestě do
srdce naší historie.
Jan Sochor,
produktový manažer

NOVĚ

Zrekonstruovaná prodejna REJ

vás zve k návštěvě
Prodej kompletního sortimentu spol. REJ – perníky,
sušenky, křupky, cereálie, oplatky, těstoviny
• odběrné místo eshopu www.rejfood.cz
• novinka: čerstvé sladké pečivo, káva s sebou
• denně ochutnávka vybraných výrobků
• celý březen – dárek k nákupu nad 100 Kč
Tá
bo
r

NAJDETE NÁS:

ČSLA 542, PLANÁ NAD LUŽNICÍ
ice
užn
el L
Hot

(proti Hotelu Lužnice)
So
bě
sl
av

S námi Víte, co jíte!

Již 20 let
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Velikonoce na Faře v Plané nad Lužnicí

Velikonoce jsou největším svátkem křesťanů po celém světě. Je to doba, po kterou
si připomínají, během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle, vzkříšení, umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Vedle toho jsou Velikonoce obdobím
Velikonoční kraslice je natvrdo uvalidových tradic spojených s vítáním jara,
řené nebo vyfouknuté prázdné vejce,
které s náboženským svátkem souvisí jen
ozdobené různými výtvarnými techniokrajově. Na Velikonoce se stále udržuje
kami. Od dob raného křesťanství jsou
řada tradic, které k Velikonocům patří.
kraslice v křesťanské tradici nedílně
A kde mají tyto tradice původ?
spojeny s Velikonocemi, kde symboliTak například pomlázka. Koledování se
zují plodnost a znovuzrození.
šleháním pomlázkou, je zvyk známý již
Mazanec či velikonoční bochánek peod pohanských dob. Velikonoční mrskání
čený zpravidla na Velikonoce ze sladděvčat jim má předat část jarní svěžesti vrkého kynutého těsta, které se používá
bového proutí. Velikonoční koleda je spoi na vánočku, patří mezi nejstarší druhy
jena s odměnou pro „mrskající“. Tradičně
českého obřadního pečiva. Pečení mato jsou především malovaná vajíčka nebo
zance probíhalo tradičně na Bílou sokraslice a samozřejmě nějaký ten alkohol.
botu. V závislosti na tom, pro koho byl
Sladký velikonoční beránek vznikl jako
mazanec určen, se lišilo jeho složení.
náhrada za skopové maso, které se jedlo
Pro čeledíny se dělal mazanec z obyčejv době po skončení velikonočního půstu.
To bylo dáno tím, že v Bibli je pečeně
vernisáže na Faře
z beránka uvedena jako obřadní pokrm
před odchodem Židů z Egypta. S ústupem
chovu ovcí na území Česka došlo k nedostatku tohoto druhu masa.

výzva

Malé Plánské Muzeum

Na plánovanou výstavu v měsíci květnu
2019 - Tvořivost všeho druhu, aneb když
má člověk šikovné ruce.
Prosím všechny sousedy, aby se doma
poohlédli po všem, co se běžně doma dělalo, vyrábělo v letech 1950 – 1990. Byly to
různé koberečky z chemlonu, obrázky ze
slámy, různé ozdobné předměty, a podobně. Samozřejmě že se doma ,,na koleně“
tvořilo mnoho dalších věcí. Český kutil
byl velice šikovný. Budeme rádi za každou
věc, která rozšíří naši výstavu.
Věci bychom si pouze zapůjčili na výstavu.
Děkuji Bc. David Blažek,
referent infocentra Fara

ného kynutého těsta, naproti tomu pro
návštěvy bylo těsto obohaceno rozinkami a mandlemi.
Nakvetlé výhony vrby jívy, nazývané
lidově kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista. Tradičním
křesťanským zvykem je jejich svěcení
na Květnou neděli a používání popela
z jejich spálení o Popeleční středě.
Řehtačka je výrobek (obvykle dřevěný) vydávající rámus, stejně jako klapačky, mlýnky, trakářky a různé další
doma vyrobené nástroje, které byly používány dle tradice za účelem svolání
na bohoslužby od Zeleného čtvrtka, kdy
zvony umlkaly (odlétaly do Říma).
Pěkné prožití Velikonoc Vám přeje
David Blažek,
referent infocentra Fara

V pátek 18. ledna 2019 jsme zahájili otevření výstavy s názvem Masopust na naší plánské Faře. Během vernisáže, která se konala od 18 hodin, vystoupilo Příležitostné Farské
Trio, které zahrálo a zazpívalo pár veselých písní. Byli jsme velice potěšeni, že s námi
zpívali i návštěvníci a vznikla tak úžasná atmosféra, kterou jsme si všichni užili. Během
akce se podávalo malé občerstvení. K masopustu trocha toho alkoholu patří a my jsme
zvolili čaj s rumem na zahřátí. K zakousnutí koblihy s marmeládou nebo chléb se sádlem
a cibulí. Velice nás potěšila paní Blaženka Havlíková, která přinesla vynikající mřížovaný koláč, který sklidil veliký úspěch a za chvilku byl návštěvníky sněden. Jsem velice
potěšen, že na akci dorazilo přes padesát hostů a u každého panovala veselá nálada.
David Blažek, Infocentrum Fara, foto Pavla Melenová
Město Planá nad Lužnicí zve na cestopisný cyklus

ZELENÉ PÁTKY
SE ZELENÝM ČAJEM
Kdy? Každý první pátek v měsíci
Kde? Přednáškový sál na faře

1. března 2019 od 19 hodin

s Romanem Šebkem
„Křížem krážem po USA“
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Sportovní ples s Tomášem Ujfalušim

V první sobotu měsíce února byl uspořádán tradiční Sportovní ples a díky jednomu z hlavních pořadatelů zpestřila tuto akci fotbalová legenda Tomáš Ujfaluši, který
pomohl vyhlásit anketu nejlepších výkonů za minulý rok a také hlavní a slosovatelnou tombolu. Cca 200 sportovců a jejich příznivců navštívilo plánskou Sokolovnou
kvůli osvědčené zábavě a příjemné atmosféře, zatancování si a samozřejmě dát si
něco dobrého k pití, tradičně s kapelou Klávesy band. Poslední hosté odcházeli kolem 4 hodiny ráno, do konce plesu se dobře bavil, s každým se rád vyfotil a každému
kdo si přál, se podepsal bývalý kapitán české fotbalové reprezentace, moc děkujeme.
Autoškola Tomáš Štiak, Bowling a ricochet Sokolovna Planá, CLUB SAUNA,
CK Invia – Cestovní agentura s.r.o. Tábor,
Cukrárna ve Mlejně, CPI Group, C- Energy Planá s.r.o., Čadil Lukáš, Česká spořitelna a.s., Daniel Fořt – CNC car promotion company, EMOS, spol. s.r.o., Fotbalová
asociace ČR, Fujitsu Technologies s.r.o.,
Gastro Planá – Michaela Marešová, HHnet Tábor spol. s r.o., HP Tronic Zlín, Japozvánka

sanka s.r.o., Jaspo-Autodoprava s.r.o., JOMA-Sport, Kofola ČR, KOVOSVIT MAS,
a.s., La Bohéme Cafe, Ladislav Kubec,
Laufen CZ s.r.o., Leifheit Tábor – Pavel
Novotný, Kapo Tábor, s.r.o., Martin Votruba, Messer – Technogas, Město Planá
nad Lužnicí, Milan Kolský, Obuv Suda,
Originál Tábor – Petr Čuba, Pavla Drtinová, Penzion Kovářov, Petr Knotek, Petr
Haloun, Pila Pasák a.s., Pivnice U Žida,
Pivovar Bernard, Progast, spol. s.r.o., Putovní pražírna, REJ s.r.o., Reprogen a.s.,
Restaurace Centrum, Restaurace Maxim,
SORETA Group, a.s., Sportovní klub tenisu, z.s., Stav styl CZ, Srba s.r.o., STOOLS
s.r.o. Strakonice, Tenisová nafukovací hala
– Marcela Bacíková, TEUFELBERGER
spol. s.r.o., Very Goodies, Wágner centrum, Železářství Srbek
Ondra Špaček,
předseda Sportovní komise

Pátek 15. 3. 2019
Nejlepší plánský sportovec 2018 Ondra
Hofbauer společně s Tomášem Ujfalušim
Dovolte mi Vás touto cestou seznámit
také s výsledky nejlepších sportovních
úspěchů za rok 2018 a poděkovat některým členům z SDH, Josefovi Drtinovi
ml. a Bohumilovi Branštýlovi jako dalším hlavním organizátorům této kulturně
sportovní akce, poděkování patří také níže
uvedeným sponzorům a Městu Planá nad
Lužnicí, které poskytlo finanční prostředky na nákup pohárů pro jednotlivé sportovce a družstva.

Výsledky:

Nejlepší sportovec:
1. místo – Ondřej Hofbauer (TJ SOKOL
– fotbal), 2. místo – Lucie Bacíková (Sportovní klub tenisu), 3. místo – Jan Schmödl
(FbK florbal)
Nejlepší mužstvo:
1. místo – Sportovní klub tenisu – tým
A mladší žactvo (tenis), 2. místo – TJ SOKOL dospělí (lední hokej), 3. místo – FbK
dospělí (florbal)
Objev roku do 18 let:
1. místo – Anna Kosobudová – SC-VEBR sport (orientační běh) 2. místo –
Dominik Mojžíš – Sportovní klub tenisu,
3. místo – Vendula Mojžíšová – Sportovní
klub tenisu
Sponzoři plesu: Amon Project, s.r.o.,
Atex Planá s.r.o., Austro – Bohemia, s.r.o.,
Auto Kelly a.s., Autoservis Petr Rada, Autoservis Vorel, Autoškola Pavel Broukal,
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Noční hlasy v plánských lesích
výprava za sovami a hlasy soumračných ptáků
Sraz v 17. 30 na Strkově u bažantnice

inzerce
C-Energy Planá, Průmyslová 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 Sezimovo Ústí II
je vlastníkem a provozovatelem moderního energetického zdroje s nejlepší
dostupnou technologií pro výrobu a distribuci elektřiny a tepla.

C-Energy Planá s. r. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

operátora energetických zařízení
Popis práce:
• práce ve 4směnném provozu
• obsluha a řízení energetických zařízení na velíně a v provoze
(transformátory, rozvodny R110 kV, R 6 kV, NN)
• pochůzková kontrolní činnost a operativní zásahy na energetickém zařízení
Kvalifikace:
• SOU/ SŠ v oboru elektrotechnika (silnoproud i slaboproud)
• základní znalost v oblasti elektro zařízení
• osvědčení vyhlášky 50/1978 Sb. min. § 6 do 1000 i nad 1000 V
• znalost energetických zařízení a řídicích systémů výhodou
• řidičský průkaz skupiny B
• znalost práce na PC na uživatelské úrovni
• aktivita a schopnost pracovat v týmu
• praxe v oboru výhodou

Nabízíme:
• zajímavou práci v progresivní a rozvíjející se energetické
společnosti s moderním technologickým zařízením
• 7,5 hodinovou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené
• možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace
• možnost kariérního růstu
• zaměstnanecké výhody (měsíční / roční bonusy, příspěvek na
dopravu, závodní stravování až 9 000 Kč/rok, příspěvek na
penzijní / životní připojištění až 25 000 Kč/rok)
Termín nástupu: dle dohody
Průměrný měsíční příjem operátora po zaškolení:
až 37 000 Kč/ měsíc + další benefity

Profesní životopis zasílejte na
eva.grulichova@c-energy.cz nebo info@c-energy.cz

Plánské ozvěny
loutkové divadlo

březen 2019
sedmička

Tajemná Vávrovka opět ožije
Na území Vávrovky žijí bytosti dobré i zlé. Vždy panovala vzájemná
rovnováha, ale nyní začíná zlo přebírat moc nad životem na Vávrovce!

Divadélko na nitce odehrálo v neděli 10.
2. pohádku O chytré královně za příjemně
početné účasti malých i velkých diváků.
Další představení připravují loutkoherci
na konec března a už teď se těší na návštěvníky.

My víly a mnoho dalších dobrých bytostí s ním
úporně bojujeme. Vyzkoušeli jsme prozatím vše,
co umíme, ale naše síly
a kouzla jsou omezené. Musí nás být víc,
abychom mohli porazit zlo a žít zase v míru
a rovnováze na našem území. Slyšeli jsme,
že armádu zla vede král skřetů. Skřeti, jeho
posluhovači, nikdy nespí, a tak nevíme dne
ani noci, kdy opět zaútočí. Proto svoláváme
a žádáme neohrožené bojovníky o pomoc.
Už brzy vás bude náš tajný svět potřebovat!

Po zimní pauze už se na Vávrovce těšíme
na první letošní dětskou akci, kterou pořádá Sedmička Planá nad Lužnicí z.s. V termínu 22. - 24. března zveme všechny kluky
a holky 6 - 15 let na víkendový pobyt na
základně Vávrovka (pevná vytápěná budova) blízko Veselí nad Lužnicí. Program probíhá od pátečního do nedělního odpoledne,
počítáme i s variantou pro deštivé počasí.
Další informace najdete na www.sedmickavavrovka.cz. Přihlášky na ltvavrovka@
seznam.cz
Zuzana Davidová

Vávrovka
orientační běh

Příměstský tábor plný pohybu

Děti sice ještě čeká celé pololetí, ale už
teď se mohou těšit na prázdniny a společně s rodiči plánovat, jak je budou trávit.
Léto je období, které lze prožít převážně
venku a ve volné přírodě nebo na hřišti
se lze věnovat různým hrám a sportovním disciplínám. A právě takovou náplň
nabízí příměstský kemp, který už čtvrtým rokem bude pořádat spolek SC vebr-sport, z.s.
V termínech od 8. do 12. 7. 2019 a od 15. do 19. 7. 2019 čeká děti
bohatý program zaměřený na sportovní přípravu, trénink a brannou
přípravu. Většinu času budou děti trávit venku v okolí Sezimova
Ústí a Plané nad Lužnicí. V nepříznivém počasí budou pro děti připraveny hry v tělocvičně.
Tyto branně-sportovní kempy pro děti ve věku od 6 do 15 let doplní O-CAMP, který spolek SC vebr-sport, z. s., bude pořádat ve
dnech 5. – 9. 8. 2019 pro všechny zájemce o orientační sporty ve
věku od 7 do 60 let.
Rodiče mohou už nyní své děti přihlásit prostřednictvím formulářů dostupných na stránkách https://kemp.
vebr-sport.cz/, kde najdou také podrobnější informace o programu a celodenním stravování. Rovněž si zde mohou
prohlédnout fotogalerie z uplynulých
ročníků.
Martina Svobodová
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Architekt a stavitel Karel Rudolf

Do výstavby vilových domů v Plané nad Lužnicí v první půli 20. století zasahovali
také architekti žijící a tvořící v Táboře. Jedním z nich byl Karel Rudolf, narozený roku 1874 v Hostíně u Mělníka. Někdy kolem roku 1900 již působí v Táboře,
kde roku 1902 zakládá samostatnou firmu a vytváří regulační plán pro tzv. Vilovou
čtvrť - do té doby volné pozemky (tzv. Letohrady) na svahu mezi Kotnovem a obloukem Lužnice naproti Horkám. Rudolf se zajímal o tzv. zahradní města, která měla
zajistit dělníkům hygienické a zdravé bydlení spojující vyhody měst a venkova.
1918 oba stavitelé
Tato výstavba na družstevním princizůstali nějaký čas
pu, realizovaná hlavně v Anglii, USA či
v této zemi, v TašNěmecku, ovšem v táborské vilové čtvrti
nevznikla: soukromé pozemky nakoupikentu pracovali jako
li příslušníci vyšší a střední společenské
projektanti na minisvrstvy. Ambiciózní architekt se přesto
terstvu zemědělství
a čekali na úřední
výrazně zapsal do tváře husitského města
nad Lužnicí: postavil zde např. Sokolovnu,
osvobození. Domů
vily Bellevue, Theresia a Bellaria, u které
se vrátili roku 1920.
se nechal vyfotografovat.
Rudolf
budoval
Roku 1908 se oženil s Josefou Schlerov Táboře i nadále,
např. nájemní domy
vou (zesnulou 1914) a ještě před vypuknuPraga - s garážemi
tím války se jim narodily dvě dcery. Spove stylu art-deco lu s jiným táborským stavitelem Janem
a Na Slovači. Jeho
Šimůnkem bojoval v 1. světové válce na
firma však měla fihaličské frontě. Jako obránci pevnosti Přemyšl oba padli po jejím dobytí 22. 3. 1915
liálku i v Plané nad
do ruského zajetí. Na více než pět let se
Lužnicí, kde roku
jim stal domovem Taškent, dnešní hlavní
1903 vybudoval pro hraběte Harracha záměsto Uzbekistánu. I po skončení války
mek na Strkově. Ještě před Rudolfovým
odchodem do války v Plané vznikly další
stavby, které nesou jeho architektonický
rukopis: majestátní vila Joža pro manžele
Lehnerovy (č.p. 105, vedle nynějšího zdravotního střediska) a skromnější vila Františka Bareše (č.p. 129 v Ústrašické ulici),
dokončená roku 1908. Škoda, že dřevěná
výzdoba dřevěných štítů, napodobující
lidové lomenice, a zdobné dřevěné balkóny se u strkovského zámku nezachovaly.
Agilní architekt a podnikatel ve zdraví
přečkal i druhou světovou válku a zemřel
roku 1948.
Zdeněk Žalud

plánské ozvěny
zajímavosti

Stromečky
na Strkově

Redakce Ozvěn dostala od paní Marie Zíkové krásné fotografie vánočních
stromečků, které si sousedi z Průběžné
a Okrouhlické ulice na Strkově ozdobili
v předvánočním období na svých zahradách a na plotech pozemků. Pan Josef
Plecer vymyslel a nařezal ze starých palet
makety stromků, rozdal sousedům a pak
už se mohli všichni kochat nápady výzdoby.
Každý stromek byl jiný, ale všechny
krásné a proto si všichni z této „soutěže“
odnesli diplomy za první místo.
Perfektní nápad. Děkujeme a doufáme,
že se třeba letos zapojí do této akce více
sousedů po celé Plané.
(PS. Já bych si prosím také rád jeden
stromek do Pionýrské ulice zamluvil)
Za RR PO F. Doubek
výstava v knihovně

pozvánka

Zveme vás na výstavu

Karel Čapek
fotograf

(ve spolupráci s Národním technickým muzeem Praha a Městskou částí Praha 10)
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mateřská škola

Praxe školního psychologa v MŠ Pohádka

Na pozici školního psychologa ve školce Pohádka v Plané nad Lužnicí působím od září 2018. Přestože zavádění těchto pozic (školní psycholog, nebo
školní speciální pedagog) je jedním z trendů současného školství, v mateřské
škole je to situace spíš ojedinělá. Často se setkávám s reakcemi okolí, které je překvapené, že i děti v předškolním vzdělávání potřebují psychologa.
Ale i dítě předškolního věku má svoje starosti, neuspokojené potřeby, obavy,
chybějící jistoty, ale i radosti, fantazie a touhy, které má potřebu sdílet.
Ukazuje se tedy, že i v předškolním vzdělávání může být tato práce a intervence velice
potřebná. Možná tím spíš, že děti jsou ve věku,
kdy se ještě ve výrazné míře formuje jejich
osobnost. Nezastupitelnou roli sehrává stále
rodina a emoční zázemí, které poskytuje, na
druhou stranu do hry také vstupuje instituce
školy, mnohdy s odlišnými požadavky, pravidly, režimem, stylem výchovného vedení,
zároveň se zintenzivňuje kontakt s vrstevníky,
kteří rovněž učí způsoby chování důležité do
budoucna. Je proto vhodné věnovat pozornost
nejen dítěti samotnému, ale celému systému,
jenž ho obklopuje.
Praxe školního psychologa tedy zahrnuje
nejen práci s dětmi, ale i podporu pro pedagogy a rodiče. V rámci prostředí mateřské školy

facebook města

je možné realizovat individuální, nebo skupinové činnosti s jednotlivými dětmi (např.
podpora sociálního a emočního vývoje), pomoc pedagogům při práci v třídním kolektivu
(organizace činností, podpora vrstevnických
a spolužákovských vztahů), podporu interakce
a komunikace pedagog-žák, nebo pedagog-rodič. Nedílnou součástí je rovněž rodičovská
podpora a vedení, konzultace, které se mohou
týkat jak docházky do mateřské školy, tak dění
v rodině. Pro rodiče je tato služba samozřejmě
bezplatná.
Intervence je rovněž poskytována vzhledem k přítomnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Školka je jednoznačně
nakloněná současnému trendu inkluze, který

fotoohlédnutí

umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit školní docházku a zařazovat děti se speciálními
vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Mateřskou školu v současné
době navštěvuje několik dětí s výraznějšími
vadami řeči, s poruchami autistického spektra
apod. Kromě toho, že mateřská škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a dalšími organizacemi (jako logopedické
ambulance apod.), se v rámci mého působení
podařilo navázat těsnější kontakt s organizací APLA JČ, která podporuje lidi s autismem.
Proběhly také konzultace s asistentkami pedagoga, které jsou nápomocné při vzdělávání
těchto dětí.
Z mé dosavadní praxe vnímám pozici školního psychologa jako jednoznačně přínosnou.
Dokonce právě v předškolním věku se ukazuje
smysluplné věnovat ve značné míře pozornost
osobnosti dítěte a jejímu správnému vývoji.
Velice mě těší, že MŠ Pohádka je velice otevřená jakýmkoliv novým zkušenostem a že se
snaží dětem zajistit co nejlepší podmínky pro
jejich psychický růst a rozvoj.

PhDr. Eva Šimotová

Vážení přátelé,
s radostí vám oznamujeme, že facebooková stránka „Planá nad Lužnicí - moje
město“ měla k 1. únoru již 700 sledujících
neváhejte se připojit i vy ostatní, abyste
mohli sledovat vše, co se v Plané děje, i co
se o našem městě píše.
Děkujeme za přízeň

upozorňujeme
MC Kopretina dává na
vědomí, že po krátké odmlce
opět obnovuje svou činnost.
Maminky s dětmi se schází
každé pondělní dopoledne od
9 hodin v přednáškovém sále na Faře, vedení mateřského centra se ujala Veronika
Holická, telefon 739 048 102
pozvánky

Otužilci při Tříkrálovám plavání u sauny.

Foto Táborské listy

Dobré ráno, rodino

Divadlo Kapota z Tábora
2. března 2019 v Sokolovně v Plané nad Lužnicí

Vstupné v předprodeji v Infocentru na Faře á 80,- Kč, na místě á 100,- Kč

Foto Pavly Melenové z besedy o Aljašce a Kanadě s Andreou a
Zdeňkem Blažkovými.
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Pátek 1. 3.
* Zelený pátek se zeleným čajem „Křížem krážem po USA“ s Romanem Šebkem od 19 hodin na Faře.
Sobota 2. 3.
* Za masopustními koblihami do Turovce - výšlap Z Plané do Plané, sraz u Hotelu
Lužnice v 10.00 hodin.
* Dobré ráno, rodino, Divadlo Kapota z Tábora v Sokolovně v Plané nad Lužnicí od 19 hodin,
vstupné v předprodeji v Infocentru na Faře á 80,- Kč,
na místě á 100,- Kč
Úterý 5. 3.
* Prevence kriminality páchané na
seniorech od 13:30 v DPS Zákostelní 661 – zváni
jsou všichni senioři z Plané.
Pátek 8. 3.
* MDŽ v Sokolovně. Těšit se můžete na Budvarku, Strýctet, Malšické Mažoretky a překvapení od
hasičů z Heřmaniček. Začátek v 19 hodin. Vstupenky
á 120,- Kč v předprodeji v Infocentru.
Středa 13. 3
* Jarní prázdninové odpoledne pro
děti – v knihovně od 14 do 18 hodin.
Pátek 15. 3.
* Noční hlasy v plánských lesích - výprava za sovami a hlasy soumračných ptáků. Sraz v 17.
30 na Strkově u bažantnice.
Sobota 16. 3.
* Ples města v Sokolově. Těšit se můžete na
skupiny „Big Papa“ a „Kolaříky“, vstupenky v předprodeji v Infocentru na Faře.
Sobota 23. 3.
* Soukenický ples v Sokolovně.
Středa 27. 3.
* Povídání s Jaruškou Vomáčkovou - Inspirace ze země vycházejícího slunce – pořádá Klub
Plánských Dam
na plánské radnici od 18 hodin.
Pátek 29. 3.
Velikonoční výstava – vernisáž v Malém
Plánském Muzeu od 18 hodin, vystoupí Ráček, folklórní soubor ZUŠ Sezimovo Ústí – výstava potrvá do
24. 4.
Pátek 29. 3.
* Live koncert MIG 21 – Sokolovna.
Sobota 30. 3.
* Ukázková dílna paličkování v knihovně
od 9 hodin
Neděle 31. 3.
* Červená karkulka – loutková pohádka Divadélka na nitce v knihovně od 15 hodin

duben 2019

Pátek 5. 4.
* Den země – ve spolupráci se ZŠ a MŠ.
Sobota 13. 4.
* Hrobka s vyhlídkou - detektivní komedie
N. Robinse, hraje Divadelní soubor Tábor, z.s. od 19
hodin v plánské Sokolovně. Vstupné v předprodeji
v Infocentru na Faře á 80,- Kč, na místě á 100,- Kč

výstavy

Galerie Fara:
Milan Pokorný, Jana Heřmanová a Miroslav Pangrác
Muzeum Fara - Malé plánské muzeum:
Velikonoční výstava – od 29. 3.
Obřadní síň radnice:
Královská botanická zahrada v Sydney – fotografie
Jana Černého
Knihovna:
Karel Čapek – fotograf

fotohádanka
Ano máte pravdu – znáte naše krásné město
Toto posezení najdete při procházce na Soukeník v lesíku po levé straně. Další takové je
i za lesními školkami na rozcestí v Zářečí.

8. 3. 2019
19.00

MDŽ
V SOKOLOVNĚ
Těšit se můžete na Budvarku, Strýctet, Malšické Mažoretky
a Překvapení hasičů z Heřmaniček.
Vstupenky á 120,- Kč v předprodeji v Infocentru.

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ
POŘÁDÁ

MĚSTSKÝ PLES
16. 3. 2019
od 19.30 do 03.00

V SOKOLOVNĚ V PLANÉ NAD LUŽNICÍ
K poslechu a tanci hrají kapely

„BIG PAPA“
„ KOLAŘÍCI“
Program plesu

19.30 ZAHÁJENÍ PLESU
FANFÁRY TRUBAČŮ OMS TÁBOR
PŘEDTANČENÍ
LUŽNIČAN
BOHATÁ TOMBOLA
3.00 ZÁVĚR PLESU
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA PLES V HODNOTĚ 250,- KČ
OD 19. 2. 2019 V INFOCENTRU NA FAŘE

P l á n sk é o z v ě n y vycházejí jedenkrát měsíčně nákladem 1.800 kusů. Aktuální číslo vyšlo 25. 2. 2019. 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 v březnu 2019 a uzávěrka je 8.března 2019. Lze za úplatu inzerovat.
INZERCI zasílejte na e-mailovou adresu planskeozveny@plananl.cz, PŘÍSPĚVKY zasílejte na e-mailovou adresu planskeozveny@plananl.cz.
Tisk: Tiskárna v Ráji s. r. o., Typografie Jiří Riki Řeháček. 					
Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.
Žádáme autory příspěvků do Plánských ozvěn o důsledné dodržování termínů uzávěrek, rozsahu příspěvků a kvality snímků.
Další informace: http://www.plananl.cz
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.

