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HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI
Málokdo si dnes dovede představit život bez takové samozřejmosti jako
je přijít do vyhřátého domova, rozsvítit si, pustit televizi nebo si dát
teplou sprchu. Všechny tyto činnosti vyžadují dodávku nějakého druhu
energie. Elektřinu, plyn, vodu a teplo. O to větší šoky zažíváme od podzimu loňského roku, kdy se trhy s energiemi začaly otřásat v základech.
Každý jistě známe někoho, komu „padnul“ dodavatel energie a skončil
v režimu dodavatele poslední instance. Tato nepříjemnost bohužel postihla i naše město a jeho organizace. Dne 13.12.2021 nám bylo sděleno,
že stávající dodavatel elektřiny, spol. Microenergy s.r.o., ukončuje svou
činnost a všechna odběrná místa přechází do režimu DPI. Mimochodem,
tato společnost se v listopadu loňského roku přihlásila do výběrového
řízení na dodávky elektřiny pro naše město na rok 2022 a veřejnou zakázku vyhrála. Další důkaz toho, že ne vždy ta nejlevnější nabídka je ta
nejlepší. Pár dnů před Vánoci ji nepřejete nic jiného, než řešit takovýto
problém. Kalkulace a rozpočty schválené a najednou platíte z 1.200,- Kč/
MWh přes 6.350 Kč/MWh. Nemalý rozdíl, který zkomplikoval zejména
Technickým službám kalkulaci ceny tepelné energie, kde náklady za
elektřinu tvoří podstatnou část proměnných nákladů.
Nicméně, i přes toto zdražení jednoho vstupu do ceny tepla je cena
tepelné energie pro odběratele Technických služeb stále příznivá, a to
648,26,- Kč/Gj bez DPH. Opět se potvrdilo, že ukončení vlastní výroby tepla a připojení na systém CZT společnosti C-Energy bylo naprosto
správnou volbou, která všem odběratelům, ať už základní škole, městu
nebo SVJ, ušetřila nemálo peněz. Jen pro představu, pokud by Technické
služby stále vyráběly teplo ve svých plynových kotelnách a pomineme-li,
že by už neplnily emisní limity, vycházela by při současných cenách zemního plynu cena za gigajoule 1189,46,- Kč bez DPH.
Tlak na snížení spotřeby energií bude ze strany státu a EU stále sílit.
Naše město začalo již v minulých letech investovat do snížení spotřeb
energií. V první fázi došlo k zateplení všech nemovitosti v majetku měs-
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ta, kromě dvou, kde by opatření nebyla rentabilní. Následně došlo ke
kompletní rekonstrukci svítidel veřejného osvětlení, která přinesla 55%
úspory spotřeby elektrické energie. Od loňského roku dochází k modernizaci a centrálnímu řízení spotřeb tepla v objektech města. V roce 2021
se povedla první etapa v nové budově základní školy a letos by měla
proběhnout druhá etapa ve staré budově. Následovat budou objekty
Sokolovny, Zdravotního střediska a dalších. Souběžně s tím proběhne
rekonstrukce MaR na sekundárních rozvodech Technických služeb. Dále
se připravují projekty na využití fotovoltaických systémů všude tam, kde
je to jen trochu možné a přinese to úspory.
A snížení spotřeby energie bude muset do budoucna řešit každý z nás.
Ona výměna staré žárovky za LEDkovou je pak na faktuře taky znát.
Hezké jarní měsíce.
Bc. Ladislav Havlíček,
jednatel TS

▲ Nová budova zš s novými regulačními prvky
▼ Stará budova čeká na rekonstrukci
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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

Karolína Marečková, DiS.
383 134 067, mareckova@plananl.cz

MATRIKA

Marie Holanová
381 291 832, holanova@plananl.cz

VNITŘNÍ VĚCI
Alena Hronová
383 133 291, hronova@plananl.cz

EKONOMIKA

Květuše Kučerová
381 291 831, kucerova@plananl.cz

STAVEBNÍ TECHNIK

Ing. Milan Mařík
381 291 161, 731 677 205, marik@plananl.cz

KULTURA

Šárka Dušáková Procházková
604 724 606, kultura@plananl.cz

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ing. Libor David
381 291 320, david@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
731 677 206, lapin@plananl.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY

Bc. Ladislav Havlíček - jednatel
381 292 383, 731 677 201

DPS

Mgr. Tereza Jindrová - 723 470 640
Bc. Iveta Staňková - 734 182 677
DPS 728 925 045, dps@plananl.cz

HASIČI - sdhplananl@seznam.cz
Ladislav Havlíček - velitel JPO, 731 677 201
Jaroslav Pánek - starosta SDH, 604 424 219

ČEVAK HLÁŠENÍ PORUCH
800 120 112

MĚSTSKÁ POLICIE

383 133 292, mp@plananl.cz
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ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
90. Rada města Plané nad Lužnicí
Bere na vědomí - předložený rozpočet na stavební úpravy jídelny základní školy, pověřuje stavebního technika výběrem zhotovitele a předložením radě města.
Bere na vědomí - aktuální informace z ŘSD
ohledně možnosti vybudování protihlukového
valu podél dálnice D3 v lokalitě Svit a pověřila
starostu a stavebního technika další přípravou
projektu včetně návrhu ozelenění.
Ruší - usnesení RM/1790/79/21 a schvaluje
aktualizovaný harmonogram zasedání zastupitelstva města v roce 2022 dle předloženého
návrhu.
Schválila - instalaci 5 ks dřevěných slunečníků ve Sportovním centru za řekou. Za zhotovitele byl vybrán Václav Čihák za nabídkovou
cenu 24.000 Kč/ks.
Bere na vědomí - výzvu národního programu
Životní prostředí č. 14/2021 Emise ze stacionárních zdrojů a pověřila stavebního technika a starostu přípravou realizace projektu „KACHŇÁRNA”
s možností získání dotace z uvedeného programu.

91. Rada města Plané nad Lužnicí

Schválila - od 1. 3. 2022 materiálovou humanitární sbírku POMOC UKRAJINĚ. Shromaždištěm materiálů je Sokolovna. Současně schválila
uspořádání finanční sbírky POMOC UKRAJINĚ
po schválení Jihočeským krajem. Rada města
schválila peněžitý dar ve výši 20 000,- do připravované sbírky POMOC UKRAJINĚ a současně
doporučuje zastupitelstvu města schválit peněžitý dar ke stejnému účelu ve výši 100 000 Kč.

92. Rada města Plané nad Lužnicí

Bere na vědomí - žádost o odkup nemovitosti
„bažantnice“ na pozemku p.č. 1901/5 a doporučuje zastupitelstvu prodej za cenu dle zpracovaného znaleckého posudku.
Schválila - obsazení svateb oddávajícími.
Schválila - předloženou finanční spoluúčast
na projektu „Pořízení vratného nádobí“ (kelímků) a schválila rovněž pořízení 500 ks kelímků
nad projektované množství.
Bere na vědomí - zápis z jednání sportovní
komise ze dne 17. 02. 2022, kde jsou uvedeny
návrhy částek dotací pro rok 2022 pro jednotlivé sportovní spolky a FO. Po projednání rozděluje jednotlivé dotace z prostředků města
dle přílohy.
Bere na vědomí - zápis z jednání kulturní komise, včetně návrhu na rozdělení dotací z prostředků
města a schválila přidělení dotací na rok 2022 dle
přílohy.
Bere na vědomí - návrh kulturní komise na
doplnění členů a schválila rozšíření a schválila rozšíření kulturní komise dle předloženého
návrhu.

Bere na vědomí - žádost GŘ HZS ČR na materiální sbírku VPPO pro ukrajinské hasiče a schvaluje poskytnutí 8 ks vyřazené dýchací techniky
a vyřazené OPP a další vyřazené VPPO do materiální sbírky.
Bere na vědomí - návrh GP na směnu pozemků
pro vybudování dětského hřiště v lokalitě za řekou a pověřila stavebního technika projednáním
směny s majitelem pozemku.
Schválila - uzavření pachtovní smlouvy na
Farský rybník s pachtýřem ENKI, o.p.s., Dukelská 145, Třeboň, dle předloženého návrhu.
Bere na vědomí - vyjádření městské policie
k umístění zrcadel v ulici Průmyslová a v ulici Ústrašická a souhlasí s umístěním obou zrcadel. Projednáním požadavku s Policií ČR pověřuje R. Šrůmu.

MATRIKA
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V DUBNU 2022 OSLAVÍ:
Blanka Kubíčková
Jiří Limburský
Jaroslava Havlicová

Hodně dalších roků při dobrém zdraví
přeje Město Planá nad Lužnicí.

NOVĚ NAROZENÝ OBČÁNEK
Sebastian Novotný

Novému občánkovi přejeme hodně zdraví
a štěstí do života.

SBĚRNÝ DVŮR V HLINÁCH

OTEVÍRACÍ DOBA
V OBDOBÍ DUBEN AŽ ŘÍJEN
PONDĚLÍ A STŘEDA 14.00 — 18.00
SOBOTA 08.00 — 12.00
730 059 081, 730 590 083

DALŠÍ INFORMACE NAJDETE
http://plananl.knihovna.cz
www.zsplana.cz
www.zus-sezimovo-usti.cz
http://ms.plananl.cz
www.hasici-plananl.cz
http://kultura-plananl.rajce.idnes.cz
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AKTUÁLNÍ INFORMACE
Z „PLÁNSKÉHO MOSTU“
Ze současného stavu prací na rekonstrukci plánských mostů vyplývá, že k uzavření stávajícího mostu dojde nejdříve až
ke konci měsíce července. Do té doby bude
postaven provizorní most a vyznačena
dopravní opatření na všech komunikacích
směřujících k tomuto mostu.
Důvodem jsou zpožděné práce na překládce inženýrských sítí.
Uvedené informace vyplynuly z kontrolního dne stavby.
Jiří Šimánek, starosta města

PLÁNSKÉ KLUZIŠTĚ
Zimní sezóna 2021/2022 plánského kluziště je
definitivně za námi a já si dovolím malé shrnutí.
Celý únor nám počasí nepřálo. Teplo, přímé
slunce a silný vítr každý den ničily ledovou plochu a tak museli ledaři kolikrát i dlouho do noci
opravovat led. Za toto nasazení bych jim chtěl
tímto moc poděkovat. I přes veškerou snahu
ale kvalita ledu nebyla ideální, což jistě poznal
každý návštěvník, zejména na modrých čarách.
A teď už k samotnému shrnutí této sezóny.
Celkem jsme na veřejných brusleních přivítali
8.888 návštěvníků nejen z Plané, ale i širokého
okolí. Dlouhodobě pronajato bylo kluziště 88,75
hodin. Krátkodobé pronájmy trvaly 67 hodin. Poskytnuté ledy zdarma: Základní škola – 64 hodin,
hasiči – 27,5 a TJ Sokol – 81,25. Pro veřejné bruslení bylo vyhrazeno 154 hodin.
Doufáme, že se všem návštěvníkům letošní sezóna líbila a pevně věřím, že se setkáme i v té další.
Bc. Ladislav Havlíček

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
V měsíci únoru Městská
policie v Plané nad Lužnicí řešila 18 přestupků v rámci BESIP, které byly vyřešeny ve 14
případech udělením blokové
pokuty příkazem na místě a
ve 4 případech, kdy přestupce nereagoval na
předvolání, byly přestupky oznámeny do správního řízení. I tento měsíc se jednalo o přestupky v parkování a nerespektování příslušného
dopravního značení. Během měsíce února byli
odchyceni 3 volně pobíhající psi, kdy 2 byli majitelům předáni po uhrazení příslušného poplatku
a 1 pes, u kterého se nepodařilo zjistit majitele
a ke kterému se ani nikdo po několika dnech
nepřihlásil, byl předán do péče útulku v Táboře.
V měsíci únoru byly nalezeny 2 občanské průkazy, 2 peněženky, finanční hotovost 4500,-Kč,
jízdní kolo, 3 svazky klíčů, z toho 2x klíče od vozidla Opel. Všechny nálezy kromě klíčů a jízdního
kola se následně pak podařilo vrátit majitelům.
V této souvislosti se také na Městskou policii PlaDUBEN 2022

ná nad Lužnicí obrátila o pomoc nešťastná seniorka, která se z důvodu ztráty klíčů nemohla dostat
zpět do svého domu. I zde se podařilo klíče nalézt
a nakonec vše dobře dopadlo. Městská policie se
rovněž podílela na zajištění bezpečného průběhu masopustního průvodu ze Strkova do centra
města dne 12. 2. 2022 a to zejména usměrňováním silničního provozu, aby tak nedošlo k ohrožení účastníků průvodu. Dále pak městská policie poskytla součinnost u 2 dopravních nehod,
ke kterým došlo dne 16.2.2022 v centru města.
K objasnění těchto událostí pak přispěl i záznam
z městského kamerového systému.
Miloslav Volek, strážník městské policie

JEDNOTKA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
01/2022 - 28. 01. 2022 v 07:56
hod.
Planá nad Lužnicí - požár
02/2022 - 30. 01. 2022 ve 14:14
hod.
Planá nad Lužnicí - technická
pomoc - odstranění stromu
03/2022 - 12. 02. 2022 v 16:14 hod.
Planá nad Lužnicí - planý poplach
04/2022 - 17. 02. 2022 v 06:53 hod.
Ústrašice - technická pomoc - odstranění stromu
05/2022 - 17. 02. 2022 v 09:01 hod.
Sezimovo Ústí, Průmyslová - technická pomoc
- odstranění nebezpečných stavů
06/2022 - 17. 02. 2022 ve 12:37 hod.
Choustník - požár nízké budovy
07/2022 - 17. 02. 2022 v 15:38 hod.
Sezimovo Ústí - technická pomoc - odstranění
nebezpečných stavů
08/2022 - 19. 02. 2022 v 08:56 hod.
Planá nad Lužnicí - technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů
09/2022 - 19. 02. 2022 v 15:27 hod.
Planá nad Lužnicí - technická pomoc - odstranění stromu
10/2022 - 22. 02. 2022 v 16:28 hod.
Skalice - technická pomoc - odstranění stromu
11/2022 - 22. 02. 2022 v 18:31 hod.
Planá nad Lužnicí - planý poplach
Bc. Ladislav Havlíček, velitel JSDH

VELKÁ VLAKOVÁ VÝLUKA
TÁBOR – PRAHA
Modernizce IV. železničního koridoru v úseku
Sudoměřice u Tábora – Votice vstoupila letos do
své závěrečné fáze. Dvoukolejná trať na pomezí
Jihočeského a Středočeského kraje je budována ve zcela nové trase, aby bylo možné zvýšení
rychlosti na 160 – 200 km/h.
Vzhledem k tomu, že nová trať se na několika místech kříží s tratí stávající, bude závěrečná
fáze modernizace probíhat během dlouhodobé
nepřetržité výluky, která je plánována v termínu
2. 4. – 30. 6. 2022.

V tomto období bude provoz všech vlaků
v úseku Tábor, resp. Chotoviny – Olbramovice
zcela zastaven. V průběhu výluky budou dokončeny rozhodující stavební objekty v celém úseku
a dojde k definitivnímu propojení nového koridoru v místech kolize se současnou tratí. Po více
než 150 letech se tak uzavře historie původní
tratě přes Českou Sibiř, která byla uvedena do
provozu 3. 9. 1871 jako součást tehdejší Dráhy
císaře Františka Josefa mezi Českými Velenicemi
a Prahou.
Všechny vlaky osobní dopravy budou po
dobu této nepřetržité výluky vedeny náhradní
autobusovou dopravou (NAD), jejíž organizace je předpokládána následujícím způsobem:
• expresní vlaky (linka Ex7) a rychlíky (linka R17) – NAD zpravidla v úseku Chotoviny
– Olbramovice (vybrané ranní a večerní spoje
v úseku Tábor – Olbramovice), z Prahy budou
vlaky odjíždět o 12 minut dříve, resp. budou
do Prahy přijíždět o 12 minut později oproti
pravidelnému jízdnímu řádu;
• osobní vlaky – NAD v celém úseku Tábor
– Benešov u Prahy.
Po skončení nepřetržité výuky bude na začátku
července zahájen provoz na nové trati (částečně
pouze jednokolejně). Dvoukolejný provoz v celém
úseku je předpokládán od začátku září letošního
roku. Následně budou probíhat dokončovací práce včetně závěrečných testů a měření.
Ve druhé polovině roku 2022 budou dokončeny rozhodující stavební práce také mezi
Soběslaví a Doubím u Tábora, kde probíhá rovněž výstavba zcela nové dvoukolejné tratě, která je vedena v částečném souběhu s dálnicí D3.
Otevření tohoto úseku je plánováno na začátek září (jednokolejný provoz), resp. listopad 2022 (dvoukolejný provoz). Na této stavbě jsou v rámci probíhajících prací plánovány
především výluky bez výrazného vlivu na provoz, pouze před samotným zahájením provozu na nové trati je předpokládána nepřetržitá
výluka v délce cca jednoho týdne, jejíž podoba
a rozsah budou ještě upřesněny.
Výlukové jízdní řády a bližší informace o organizaci náhradní autobusové dopravy během plánovaných výluk budou postupně zveřejňovány na
internetových stránkách dopravce České dráhy, a.
s. (https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu) a na vývěskách v železničních stanicích.
Omlouváme se Vám za způsobené komplikace, neboť cestování po trati Praha – České
Budějovice bude po značnou část roku 2022
ztíženo výlukami. Díky postupné modernizaci IV.
železničního koridoru však bude možné po dokončení aktuálně probíhajících staveb Soběslav
– Doubí u Tábora a Sudoměřice u Tábora – Votice výrazně zkrátit cestovní dobu expresních
vlaků v relaci Praha – Tábor na cca 60 minut
a Praha – České Budějovice na cca 100 minut.
V případě rychlíků budou cestovní doby cca o 10
– 15 minut delší.
Jan Křemen, správa železnic, st. organizace
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Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA
V březnu letošního roku zahájilo město budování inženýrských sítí
v lokalitě Na Pískách. Součástí těchto prací je výstavba kanalizace,
vodovodu, plynovodu a komunikace včetně veřejného osvětlení. Celkové náklady převyšují částku pěti milionů korun, když 640 tis. Kč je
kryto z dotace MMR. Po dokončení získá město 8 stavebních parcel.
Noví majitelé je získají na základě veřejné aukce, která se uskuteční
v květnu v obřadní síni městského úřadu. Následně by mělo ještě dojít
k vybudování malého parkoviště pro tuto lokalitu.

V prostorách mezi budovou základní školy a tělocvičnou se s nástupem jarního počasí rozjely práce na vybudování nového víceúčelového
hřiště. Na investiční akci ve výši cca 2,5 milionu korun byla získána
dotace z MMR v částce 1,4 milionu korun. Celý projekt bude dokončen
v závěru I. pololetí letošního roku.

V dubnu budou rovněž zahájeny práce na výstavbě workoutového
hřiště ve sportovním areálu pod nádražím. Na ploše deset krát deset
metrů bude nainstalována celá řada cvičebních nářadí. Ta budou k volnému využívání po celou dobu otevření hřiště.
Po schválení dodavatele na březnovém zasedání zastupitelstva, zahájí vybraná firma realizaci technické vybavenosti včetně komunikací
projektu Zelené vrchy. Na vybrané části relaxačního parku požádalo
město o dotaci Nadaci ČEZ. K výsadbě stromů a ozelenění téměř dvouhektarového parku dojde v podzimních měsících letošního roku.

V průběhu dubna zahájí Vodárenská společnost Táborsko prodloužení vodovodu do lokality Lhota Samoty a rekonstrukci kanalizace
v ulici Ve Vilách. Součástí společné akce VST a města bude následně
rekonstrukce povrchů v uvedené ulici.
Text a Foto: Jiří Šimánek,
starosta města

LIDÉ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Lidé a životní prostředí bylo téma nedělní přírodovědné procházky.
Edukativní akci připravil předseda komise pro výchovu a vzdělání Josef
Pluhař. Na projektu se podílel odborník na ochranu přírody Mgr. Vladimír
Doležal.
Tématem společného setkání byly nejen zajímavosti plánské přírody, ale také další zamyšlení nad tím, jak rozvíjet přístup veřejnosti k životnímu prostředí a také jak přilákat mladé lidi
do kroužku ochrany přírody, který by rád Josef
Pluhař v příštím roce otevřel.
Procházka započala ve Strkovském parku,
kde se účastníci dozvěděli zajímavosti o pádu
meteorických kamenů „mezi obcí Planá a osadou Strkov v okrese Tábor“, ke kterému došlo
3. července 1753. Nalezené meteority a dobové
dokumenty z této události jsou uložené v Národním muzeu a Státním archívu v Třeboni.
Strkovskou alejí vycházka pokračovala na
ostrov Markéta, který je přírodní památkou,
kdy předmětem ochrany je starý lesní porost.
A skutečně.
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Výletníci byli překvapeni, jaký krásný „prales“ mají doslova za humny.
Obdivovali i rozsáhlé hnízdiště volavky popelavé. A protože na rybnících
Hejtman a Koberný se každoročně v létě koná odchyt a kroužkování ptáků,
tak se již mnozí chystají i tuto zajímavou akci navštívit.
Vítáni budou všichni, kterým není životní prostředí lhostejné a mají
chuť se podílet na nových projektech v Plané nad Lužnicí.

Text a foto: Lucie Šebková, LIDÉ – Planá nad Lužnicí
DUBEN 2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

OLYMPIÁDA Z ANGLIČTINY

MASOPUSTNÍ VESELÍ

V letošním školním roce se opět po roční přestávce konalo školní kolo olympiády v Aj. Celkem se
přihlásilo 25 zájemců od 5. do 9. ročníku, kteří byli
rozřazeni do dvou kategorií. Nejprve na ně čekala
písemná část, v níž prokazovali svou schopnost porozumět psanému a slyšenému textu. Poté následovala část ústní. Nejlepší z dané skupiny postoupil do
okresního kola olympiády, které se bude konat 22. 3. 2022 v Táboře.
Děkujeme všem zájemcům, kteří se olympiády zúčastnili.
Ivo Drahota, učitel ZŠ

Všude samá maska, samý bál, v únoru se přece
slaví karneval. Masopustní týden u nás v mateřské
škole odstartoval 14. února. Děti čekal týden plný
veselí, očekávání a zážitků. Děti se seznámily s tradičními znaky masopustu – času, kdy bylo v popředí
jídlo, pití, zabijačky, tanec a maškarní taškařice. Děti si mohly pochutnat na
masopustních koblížcích, které jsme si společně usmažili. Během hlavního
karnevalového dne vcházely od rána do tříd různorodé masky – princezny,
hasiči, motýlci, roboti, indiáni, muchomůrky, stavitelé… Děti leckdy nemohly
svého kamaráda v převleku poznat. Hudba hlasitě vyhrávala a děti si užívaly
tanečky. Čekaly je i zábavné soutěže, hry s balónky a občerstvení, připravené
na slavnostní tabuli. Všichni si tento netradiční den užili a domů si odnesli
nezapomenutelné zážitky.
Děkujeme rodičům za přípravu krásných masek i za občerstvení pro děti.
Mgr. Lenka Macháčková

MASOPUST VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Další zábavní družinové odpoledne s datem 17. února se neslo v duchu
masopustního veselí. Tradiční karnevalové masky si děti tentokrát nepřinesly z domova, ale vytvořily si je v rámci pracovních činností pod vedením
svých vychovatelů. Vyvrcholením a zároveň odměnou za snahu a vynaložené úsilí bylo slavnostní defilé na přehlídkovém molu, které představovala chodba mezi odděleními školní družiny. Tam si děti za doprovodu
všem dobře známých hitů vzájemně předvedly své výtvory. K vidění byli
nejen pejskové a kočičky, ale také Sněhurky a trpaslíci, ninjové, batmani,
havajské tanečnice a v neposlední řadě i legrační klauni. Závěrečná diskotéka, bez které si lze dětský rej masek jen těžko představit, byla tou
pomyslnou tečkou za dalším zpestřeným a beze sporu vydařeným odpolednem v naší školní družině. Nutno ještě podotknout, že vše probíhalo
v mezích aktuálně platných protiepidemických opatření týkajících se pohybu
v prostorách školy.
Hana Kisby, vychovatelka ŠD

Foto: Lucie Stejskalová

KLUB PLÁNSKÝCH DAM

Foto: Pavel Holkup, vychovatel ŠD

Ve středu 9. března vpodvečer proběhla v knihovně Zdravotní přednáška o bylinkách a mastičkách s lázeňským lektorem a bylinkářem
Karlem Steinbauerem, kterou pro zájemce zorganizoval Klub Plánských
Dam. Přítomní si při zajímavém výkladu mohli na vlastní kůži vyzkoušet
speciálně umíchané masti na potlačení bolesti pohybového aparátu či
posílení imunitního systému.
Zdeňka Holická
Foto: Václava Vyhnalová

MALÍŘ - NATĚRAČ
JAN METELEC
728 987 702

MAŠLICE - TŘEBELICE 6
Malování pokojů, nátěry dveří, radiátorů apod.
DUBEN 2022
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Ráda bych vás pozvala do nově otevřeného kadeřnictví v salonu

STYLE FOR YOU
které sídlí v ulici Strkovská 979 Planá nad Lužnicí.
Poskytuji služby jako jsou dámské, pánské i dětské střihy.
Mohu vám nabídnout prověřenou kvalitní vlasovou kosmetiku Goldwell,
která je šetrná k vašim vlasům.
Budu se těšit na vaší návštěvu.
Zastihnete mě na tel.: 774 352 475,
email: kadernictvialca@seznam.cz.
S pozdravem Škrdletová Alena

KLIMATIZACE
TEPELNÁ ČERPADLA
CHLADÍCÍ TECHNIKA
TOPENÍ, VODA, ODPADY
www.klima-store.cz

tel.: 603 89 00 29

e-mail: info@klima-store.cz

Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
Ústrašice 63, 390 02, okr. Tábor
Tel.: 381 200 311; e-mail: info@mtd-ustrasice.cz
www.mtd-ustrasice.cz

• jednodenní, rozkrmené a vykrmené drůbeže
• jatečně opracované drůbeže z vlastní porážky
• konzumních a násadových vajec

• krmiv a podestýlky pro drobné chovatele

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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PPF jsme my, tvoříme
budoucnost společně
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INZERCE
PŘEDSTAVUJEME PLÁNSKÉ FIRMY

Prozraďte nám na začátek, jak dlouho se fyzioterapii věnujete a jaký
je rozdíl mezi fyzioterapií a rehabilitací?
Ve fyzioterapii působím bezmála
15let. Za tuto dobu jsem získal mnoho zkušeností na ambulanci i v soukromé praxi. Stále se snažím rozšiřovat své znalosti a dovednosti.
Fyzioterapie je zdravotnický obor,
který je součástí rehabilitace. Zabývá se pohybovým aparátem. Raději
používám slovo rehabilitace. Tento
pojem je známější a dá se pod něj
seskupit více léčebných postupů.
To mě osobně vyhovuje, protože
ve své praxi používám komplexní
přístupy.
Je fyzicky náročné věnovat se klientům? Co všechno je náplní práce
fyzioterapeuta?
Ano, pokud děláte práci naplno, je vždy náročná a nejen fyzicky, ale
především psychicky. Je nutné se o sebe starat, občas úplně vypnout
a věnovat se tomu, co vám dává energii. Mě osobně dobijí pohyb, meditace, příroda a rodina.
Kdy je na čase rehabilitaci vyhledat? Je dobré se preventivně hlídat
a docházet na fyzioterapii?
Pokud lidé řeší akutní stavy poúrazové či pooperační, doporučuji vyhledat pomoc co nejdříve. Bohužel v dnešní době toto není snadné, protože
čekací doby rehabilitačních středisek jsou poměrně dlouhé. Proto nemám
smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Mám na klienta více času a můžu reagovat flexibilněji. V případě běžných obtíží bolestí pohybového aparátu, je
dobré se objednat na ošetření, kde se snažím po odhalení příčiny obtíží
navrhnout co nejefektivnější léčbu a pokud je to možné, tak naučit klienta,
aby byl schopen pomocí jednoduchých rehabilitačních technik, si pomoci
sám. Vhodné jsou také pravidelné masáže a fyzioterapeutické preventivní
kontroly obzvlášť v dětském věku.
Jakým způsobem terapie probíhá?
Pokud klient není vyšetřen od rehabilitačního doktora, udělám si
kineziologický rozbor a následně doporučím postup léčby. Vše je individuální záležitost. I dvě stejné diagnózy můžou mít odlišný postup
léčby.
Existuje i nějaký žebříček hříchů, kterými škodíme sami sobě? Na co
by neměl z fyzioterapeutického pohledu zapomínat žádný člověk?
Důležitá je rovnováha. Pokud má člověk sedavé zaměstnání, je třeba
pohyb. Základ pro zdraví tedy je: Pohyb-Strava-Emoce. Člověk by se měl
lépe naučit vnímat svoje tělo. Červená kontrolka v podobě bolesti nebo
úrazu by měla každého upozornit, že některá oblast v životě není v rovnováze.
DUBEN 2022

Zabýváte se také kineziologickým tejpingem, kdy je vhodné tejpování
využít? Musí tejpování provádět pouze odborník? Od jakého věku je
vhodné?
Tejping je poměrně univerzální metodou, jak pomoci od problémů
pohybové soustavy. Některé druhy tejpů je člověk schopný si provést
sám. Na mých webových stránkách mám videa s návody. U lymfatických či korekčních tejpů, kdy se například koriguje špatné postavení
nohy nebo odvádí otok z kolene, je potřeba navštívit odborníka. Tejping je možné dle potřeby (např. pupeční kýla) vhodný aplikovat už od
narození.
Nabízíte i nějakou novinku pro své stálé či nové klienty?
Ano. Nově se zabývám léčbou a diagnostikou dětské a dospělé nohy.
Individuálně zhotovuji stélky do bot, které ocení všichni, kteří mají problémy nejen s chodidly, ale mají například dlouhodobě bolesti zad. Dále je
možné v mé ambulanci využít psychoterapeutické poradenství, které pomůže pochopit smysl jednotlivých tělesných nebo emočních obtíží.
Slyšela jsem, že nabízíte skupinová cvičení pro muže i ženy. Kdy a kde
vás můžeme navštívit?
Cvičení je každou neděli od 18hod. Scházíme se v OD Maga vchod od
řeky. Nabízím rehabilitační cvičení a často využívám jako pomůcku velké
míče. V budoucnu plánuji přestěhování do nových prostor a rád bych zařadil cvičení pro děti případně stávající cvičení rozšířil.
Autor rozhovoru: Anita Havlíčková
Autor textu: Daniel Drda
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DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
„V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa,
mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu.
Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.“
Helena Kellerová
Jste lidé se sluchovým postižením?
Máme pro Vás dobrou zprávu! DPS Planá nad Lužnicí navázal spolupráci s Poradenským centrem Svazu neslyšících a nedoslýchavých
a společně bychom rádi nabídli nejen seniorům z DPS, ale i dalším z Plané možnost konzultace s odbornými pracovníky, kteří budou pravidelně
dojíždět do našeho domu s pečovatelskou službou.
Kdy? V tomto roce máme naplánovaná setkání: 3. května, 6. června,
5. září a 1. listopadu vždy od 11.00 do 12.30 hod ve společenské místnosti
DPS Zákostelní 661.
Co můžete očekávat?
• Seznámení se sluchadlem (naučit se poslouchat se sluchadlem,
naučit se jej ovládat a jak se o něj starat)
• Poradenství a zprostředkování kontaktů na firmy zajišťující kompenzační pomůcky odstraňující bariéry pro osoby se sluchovým
postižením.
• Zprostředkování oprav kompenzačních pomůcek a sluchadel ve
spolupráci se specializovanými firmami.
• Možnost zapůjčení sluchadel po dobu opravy a kompenzačních
pomůcek.
• Pomoc při zprostředkování příspěvku na kompenzační pomůcku
z Úřadu práce.
• Prodej baterií, tvarovek a dalšího příslušenství ke sluchadlům
(sušící a čistící tablety, hadičky ke tvarovce, filtry a další příslušenství).
• Výměna hadičky k individuální tvarovce a čištění koncovek v ultrazvukové čističce.
K dispozici budou zdarma letáky, katalogy kompenzačních pomůcek
pro osoby se sluchovou vadou
Mgr. Tereza Jindrová, vedoucí DPS
a Bc. Ivana Entlicherová, ředitelka SNN

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou paní ředitelce DPS Tereze Jindrové, že nám
v budově zprovoznila a umožnila přístup k počítači a internetu. Díky
tomuto kroku se nám seniorům otevřely nové možnosti.
Marie Procházková, obyvatelka DPS

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
BŘEZEN BYL OPRAVDU MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Do knihovny našla cestu spousta lidí, ať už na snoubení vína s čokoládou
se zaujatým výkladem Marcely Krčálové, na tvořivé odpoledne s malováním
kamínků, či jako diváci loutkové Masopustní pohádky nebo účastníci voňavého dýchánku s Veronikou Mergentalovou. Jak už bylo mnohokrát řečeno,
dvouletý covidový „půst“ poznamenal nás všechny a živá vzájemná setkání
jsou nenahraditelná! Pochopitelně i organizátoři vymýšlejí a připravují akce
s daleko větší chutí a elánem, když se nevidí s návštěvníky jen přes obrazovku. Knihovnice neméně potěšilo, že mohly po několika odkladech konečně
pasovat prvňáčky (letos už vlastně druháčky) na čtenáře. Sice stále v komornějším provedení, ale zato s čarodějem Lesorádem a pozdravením pro
čarodějnici Knihomůru. Nesměla samozřejmě chybět zasloužená odměna
v podobě Knížky pro prvňáčka, která je vydávaná už několik let speciálně pro
absolventy prvních tříd a nedá se následující tři roky koupit v žádném knihkupectví. Všichni doufáme, že letošním prvňáčkům dopřejeme pasování v tradičním předprázdninovém termínu, aby si mohli léto zpestřit prima četbou.
Před sebou máme ale ještě pár jarních měsíců, tak si je pojďme užít!
Knihovna zve v dubnu na cestovatelskou přednášku, na další tvořivé odpoledne i na zajímavou výstavu. Můžete ale přijít jen tak posedět, popovídat
s přáteli, začíst se do knihy, časopisu nebo si zahrát některou ze stolních her,
máme jich v nabídce slušnou řádku. Přijďte, knihovna je tu pro vás!
Václava Vyhnalová, knihovnice

SENIOŘI Z DPS PLANÁ NAD LUŽNICÍ
SE ZAPOJILI DO POMOCI NA UKRAJINĚ

Malování na kamínky přilákalo do knihovny malé i velké kreativce

Foto: Václava Vyhnalová

Naše milé obyvatelky DPS společně s pracovníky pečovatelské služby nachystaly občerstvení pro dobročinný koncert. Kdo se nemohl zúčastnit příprav, přispěl finanční částkou nebo poskytl výrobky k prodeji.
Všem moc děkujeme!
Foto: Mgr. Tereza Jindrová
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Snoubení vína s čokoládou bylo voňavé a lahodné

Foto: Dagmar Havelková
DUBEN 2022

TJ SOKOL
ZAČÁTEK JARNÍ ČÁSTI SEZONY
Tréninkový proces stále probíhá u všech
našich kategorií a s koncem měsíce března se blíží i začátek soutěžní jarní sezony.
Finalizuje se také složení našich mužstev,
kdy především v „A“ týmu mužů pracujeme na příchodu několika hráčů, kteří by
měli být přínosem. Rozpis zápasů mužů
a dorostu přikládám. Na konci měsíce února
proběhlo také 4denní společné soustředění
dorostu a starších žáků v Sušici, kterého se
zúčastnilo 23 hráčů. S průběhem soustředění byli hráči i trenéři nadmíru spokojeni.
S příchodem teplejšího počasí začnou naše
mužstva postupně znovu trénovat venku na
přírodní trávě, na což se už všichni těší.
Josef Drtina,
místopředseda TJ Sokol Planá nad Lužnicí

SPORTOVNÍ KOMISE
JEDNÁNÍ SPORTOVNÍ KOMISE
Téměř v kompletním složení se sešli členové sportovní komise, poradní orgán rady
města Planá nad Lužnicí. Omluven z pracovních důvodů byl jen Jiří Vébr z SC vebr
sport – orientační běh. Ostatní zástupci
dalších sportovních spolků a sportů s předsedajícím Ondřejem Špačkem se schůze dne
17.03.2022 zúčastnili.
Pro tento rok radní navrhli do rozpočtu
maximální výši 700 tisíc Kč, tedy stejnou
částku jako v posledních letech. Přítomní
členové SK nahlédli do všech 11 žádostí,
projednali obdržené informace, v některých případech navrhli požadovanou částku
ponechat a v dalších výši grantu snížit či
žádost doplnit. Výše konkrétní navržené dotace byla vždy odsouhlasena nadpoloviční
většinou přítomných. Rada města (dále jen
RM) se poté seznámí s jednotlivými žádostmi a částkami, které byly SK navrženy. RM
a zastupitelstvo (nad částku 50 tis. Kč) na
základě svých dalších informací a skutečností částky případně upraví a v konečném
znění odsouhlasí.
Dalším důležitým tématem jednání se
stala akce Setkání Planých, která bude již
konečně uspořádána po několika letech,
a to na „domácím poli“ v Plané nad Lužnicí.
Termín stanoven na předposlední červnovou
sobotu 18.06. Sportovní komise doporučila
možnosti výběru až z 12 sportů a volnočasových aktivit, z těch oblíbených a tradičních
fotbal, tenis, nohejbal, florbal, basketbal.
Ondra Špaček,
předseda Sportovní Komise

DUBEN 2022

LETOŠNÍ PREMIÉRA PLÁNSKÉHO LUŽNIČANU
Na sobotu 5. března nachystal obecní úřad
v Pohnání oslavu pro místní ženy. Někým zavrhovaná, ale velkým množstvím žen stále vítaná
oslava Mezinárodního dne žen, nachází opět
své místo v kulturním kalendáři připravovaných
akcí a tak Plánský Lužničan nemohl chybět. Ve
dvou vystoupeních předvedl nejdříve již tradiční

Českou besedu, tentokrát v měšťanském oblečení a po krátké přestávce měli tanečníci Plánského
Lužničanu premiéru s country tancem. Reakcí na
předvedený výkon byl i příslib dalšího pozvání do
této malé obce na Mladovožicku.
Dagmar Štěpánková,

Foto: Helena Hudečková
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PROCHÁZKA HISTORIÍ
PLANÉ NAD LUŽNICÍ /20
UPRCHLÍCI Z HALIČE A BUKOVINY
Před 108 roky přijímaly české země, v rámci Rakouska-Uherska, masivní vlnu válečných uprchlíků
z Haliče a z Bukoviny. Dnešní situaci bylo podobné
to, že přicházeli z národnostně smíšených oblastí
a z východu, při ústupu před ruskou armádou, nepřekračovali však státní hranice, neboť Halič i Bukovina byly do roku 1918 součástmi monarchie. Šlo
o více než sto tisíc osob, které uprchly před frontou
v roce 1914, pak se vrátily do svých domovů, ale
poté byly evakuovány kvůli ruské ofenzívě v roce
1915 a ještě jednou v roce 1916.
Již 2. srpna 1914 nařídilo místodržitelství pro
České království okresním hejtmanstvím, aby zjistila, ve kterých obcích lze najít vhodné místnosti
k ubytování osob, které musely opustit domovy
kvůli válce. Podle zjištěných údajů byly pro jednotlivé obce určeny počty uprchlíků k umístění. V každé
uprchlické obci se zakládaly Pomocné uprchlické
komitéty, jejichž úkolem byla péče o uprchlíky po
stránce sociální, kulturní i náboženské. Ve výborech pomocných komitétů měli být vedle starosty
obce zastoupeni členové obecního zastupitelstva,
pokud možno učitelé nebo duchovní správci.
Po příjezdu se uprchlíci nejprve ubytovávali ve
velkých prostorách, což bývaly školní třídy, hostinské sály nebo tovární haly. Pak byli uprchlíci rozmístěni do všech volných prostor a místností, které jim
místní úřady a obyvatelé mohli a chtěli za finanční
náhradu poskytnout. Místodržitelské prezidium
nařídilo při ubytování uprchlíků různá zdravotní

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji městu Planá nad Lužnicí za finanční příspěvek pro mou dceru Adélku Eidelpesovou, která se potýká s mentálním i tělesným postižením.
Částku použije na ozdravný pobyt. Ještě jednou
díky.
S pozdravem Andrea Demská

opatření. Byty, ve kterých byli uprchlíci ubytováni,
měly být světlé a vzdušné, nesměly být přeplněné,
uprchlíci tam měli mít slamníky a přikrývky na spaní. Přesto ubytování mnohdy neodpovídalo hygienickým požadavkům. Uprchlíci dostávali malé, tmavé nebo vlhké místnosti, často žilo několik rodin
v jedné místnosti najednou. Na okresní hejtmanství
přicházely stížnosti, že haličští uprchlíci nedodržují
ani nejnutnější pravidla čistoty.
Kromě života v uprchlických obcích byla asi
polovina uprchlíků umístěna po velkých počtech
v několika barákových koloniích. Nejvíce takových
kolonií bylo zřízeno v Čechách, na Moravě a v Rakousku a to podle náboženství přistěhovalců: křesťanští uprchlíci z Haliče a Bukoviny se dostávali do
Chocně (22 tisíc), židovští do Německého Brodu
(10 tisíc), Pohořelic, Mikulova a Kojetína (zhruba
po 6 tisících).
Také Planá nad Lužnicí se stala uprchlickou obcí.
Pobytu cizinců, které označila jako Poláky, si roku
1914 povšimla ve svém deníku Emilie Koutenská:
Do Čech bylo dopravováno plno polských uprchlíků; mnozí museli úplně všecko zanechat, domy
i hospodářství, válce v plen a nemohli si často ani
vzít sebou něco k jídlu. Stalo se i, že při kvapném
útěku členové rodin byli od sebe odtrženi a nemohli se potom o sobě dovědět. A zkusili cestou dost.
Byli ubytováni po obcích a vláda určila na jich výživu jistý obnos, tuším 70 haléřů na osobu denně.
Sem do Plané jsme dostaly rodiny zřízenců drah,
jež si najaly byty a na své útraty se živily. Mužové
zůstali ve službě. Nejsou jako my. Mají většinou
četné rodiny a ty ženy jsou lenivé a nečisté. Domácí si naříkali, že byty moc utrpí. Byly jich hned
plné obchody; nakupovaly velké zásoby, jež chtě-

ly si vzíti sebou, kdyby se vracely domu. I obilí po
vsích kupovaly – někteří si je doma mleli na ručních
mlýncích. A to ti bohatší jedli jenom z bílé mouky.
Mezi domácími lidmi tedy panovaly reálné obavy,
které se týkaly množství a kvality obilí. Později bylo
úředně stanoveno 200 gramů mouky pro osobu
denně a konaly se prohlídky domů, zda si někdo
nedělá nadměrné zásoby. Autorka deníku v tomto
ohledu myslela na zadní vrátka: My jsme měli též
o nějaké kilo více a to mě dalo nějakých starostí
kam ji schovám. A co zlosti...
Koutenská také upozorňuje na nedostatek hygieny, což by bylo možné potvrdit i z jiných obcí.
Kronikář v Horažďovicích se zhrozil nad ubytováním polských židů: Poláci a hlavně polští židé jsou
známí svojí netečností k nepořádku, ale to, co jsme
v jejich bytech spatřili, vymykalo se každé představě. S hrůzou jsem do nich vstupoval a ještě s větší
hrůzou je opouštěl. Jak prasácky dovede polský
žid bydlet, to nelze vylíčit, to nutno vidět. Po zemi
bylo vidět rozestavěné nádobí, v kalužích špinavé
vody, vše ubedněno, aby byl zápach větší, na židlích nebo na haldách hadrů jednotliví členové rodiny s rukama založenýma, starci s modlitebními řemínky, záchod obyčejně vykonávali v jednom koutě
světnice. Několikrát byli napomenuti, jak majiteli
domů, tak obecními správami, však marně.
Protože byl její manžel zaměstnancem hraběte
Harracha, zmiňuje paní Koutenská také dobročinnost hraběcí rodiny: Na Strkov přišli též ranění
do zámku, kdež hraběnka nechala upravit pro ně
lazaret. Bylo to osm Poláků; již většinou nevěděli
o svých rodinách. Měli se tu dobře a neradi odjížděli odtud, když byli uzdraveni.

Jména dárců, fotografie a aktuální informace
o případné další sbírce sledujte na FB a Instagramu Strkovského spolku. DĚKUJEME!!!
Jana Vorlová

KONCERT PRO UKRAJINU

STRKOVSKÝ SPOLEK
Strkovský spolek a spoluorganizátoři akce POMOZME UKRAJINĚ - děkujeme všem za poskytnutí velkého množství materiálních darů, které se
podařilo nashromáždit dne 2. 3. 2022 před plánskou sokolovnou. Část sbírky byla ihned odvezena maminkám s dětmi, které byly, díky pomoci
rodiny Kuzevyč, jako jedny z prvních ukrajinských
uprchlíků, ubytovány v Táboře. Zbylá část darů ze
sbírky, byla poskytnuta 103. samostatné brigádě
vojska ozbrojených sil Ukrajiny a uprchlíkům z
obce Luhansk, kteří se dočasně nacházejí v Dněpropetrovské oblasti, okres Dněpr, osada Pidhorodne. Dodávka odjela na ukrajinské hranice, tam
byl náklad převezen do Lvova a Novou poštou
odvezen na určené místo.
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Foto: Jana Kalinová, Sofija Kuzevyč

Zdeněk Žalud, historik

Ráda bych poděkovala VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM, kteří přišli 13. 3. 2022 Koncert pro Ukrajinu
podpořit a přispět do finanční sbírky, stejně tak
i kapelám, které se zřekly svého honoráře a přišly
zdarma zahrát! Velké díky patří i všem organizacím, spolkům i dobrovolníkům, kteří se na této
akci podíleli ať už vystoupením nebo prodejem
svého občerstvení či dobročinného bazárku –
plánským skautům, DPS, MŠ, ZŠ, dobrovolníkům
z Harmonie i SPD, Plánského Lužničanu, Zdravé
Plané z. s., Městské knihovně, plánským hasičům,
TS, MP, kolegům z MěÚ, firmě Sport baru p. Langové za finanční příspěvek i ateliéru Jany Šafratové za nafocení akce zdarma. Jsme rádi, že se
podařilo tuto benefiční akci zrealizovat.
Tato akce byla především o vás a o „plánské
sounáležitosti i soucitu“ s obyvateli Ukrajiny!
Předběžný odhad vybrané částky je v této
chvíli kolem 50 000 Kč, finanční prostředky
půjdou na transparentní účet na pomoc Ukrajině, který založilo Město Planá nad Lužnicí.
Šárka Dušáková Procházková,
kulturní referent
DUBEN 2022

FOTOOHLÉDNUTÍ

Vernisáž výstavy Vít V. Pavlík - CROSSART, Foto: Pavel Talich

V neděli 13. března uspořádalo Město Planá nad Lužnicí v Sokolovně koncert na podporu Ukrajiny, na kterém vystoupily plánské kapely a soubory.
Výtěžek ze vstupného a z prodeje občerstvení a bazárku od plánských spolků a organizací byl věnován na dobročinné účely.

Foto: Flystudio Jana Šafratová, Milan Janda
DUBEN 2022
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PLÁN AKCÍ DUBEN
* SOBOTA 2. 4.
Divadelní spolek Nechtěnci uvádějí komedii o vážných věcech
Popel a pálenka, v Sokolovně od 19:00 hodin, na podporu Ukrajiny
* ÚTERÝ 5. 4.
Přednáška s cestovatelem Michalem Štěpánkem: Írán - dvě tváře
Persie, v městské knihovně od 17 hodin
* ČTVRTEK 7. 4.
Nauč se s knihovnou... vyrobit velikonoční vizovické pečivo,
v městské knihovně od 16 hodin
* PÁTEK 8. 4.
Ples města od 19.30 hodin v Sokolovně, vystoupí Božejáci, Klasik
kvintet a Plánský Lužničan, vstupné 250 Kč, předprodej vstupenek
v Infocentru
* PONDĚLÍ 11. 4.
„Žena, která žila za oceánem...“, beseda se spisovatelkou – Zdena
Adamová -Klapka, od 18:00 hodin v Obřadní síni
* PONDĚLÍ 18. 4.
Velikonoční koncert smíšeného pěveckého sboru Harmonie pod
vedením Jiřího Holického,
od 17:00 hodin v kostele sv. Václava
* SOBOTA 30. 4.
Stavění májky před radnicí města - plánští dobrovolní hasiči
* SOBOTA 30. 4.
Pálení čarodějnic s plánskými dobrovolnými hasiči
před Sokolovnou od 17 hodin

VÝSTAVY A VERNISÁŽE
GALERIE FARA
* Vít V. Pavlík – CROSSART
Výstava potrvá do 15. 4. 2022
* Anna Klimešová – Rozhraní/Interface
Vernisáž výstavy 22. 4. od 18 hodin
Na klarinet zahraje Petr Randlík
Výstava potrvá do 18. 6. 2022
MALÉ PLÁNSKÉ MUZEUM
* Jaro na zahradě
Vystavují děti z MŠ Pohádka
Výstava potrvá do 22. 4. 2022
KNIHOVNA
* Sevdalina Kovářová Kostadinova
Časopisecké a knižní ilustrace

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
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PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
* NEDĚLE 1. 5.
Májová Veselice v Sokolovně
* NEDĚLE 8. 5.
Den matek v Sokolovně

30.
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HODIN
30. 4.
4. 2022
2022
OD
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DJ TOMÁŠ KUNC
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