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Tak se baví Hluk, a co my?

Letošní král jedenáctiletý František.

Krojový průvod.

Básnička
účastnice zájezdu

Vladimíra Škrdletová
Hýlom, hýlom, počůvajte!
Na návštěvě zme byli,
v krojách nas vitali,
čistého vína nalili
a stále s nama zpívali, tančili
a takhle s nama mluvili.
Příště pojeďte s nama,
Ať to vidio oco i mama

Zástupci našeho města v krojovém průvodu.

Tři roky trvá partnerství mezi Planou nad Lužnicí
a moravským Hlukem. Tři roky uplynuly od poslední
JÍZDY KRÁLŮ, akce, která je od roku 2011 zapsaná
do seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Za ty tři roky partnerství proběhla celá
řada společných akcí, které se střídavě konaly v jednom
z partnerských měst. Před třemi lety měli možnost návštěvníci Svatováclavských slavností, tehdy ještě na zahradě mateřské školy, vidět reprízu představení Hlucké
svatby, když premiéru obdivovali účastníci slavností
JÍZDY KRÁLŮ v Hluku.
V loňském roce jsme obdivovali v naVrcholem celé pětidenní akce byla
šem městě vystoupení hluckého lidovébezpochyby JÍZDA KRÁLŮ, kterou
lze jen těžko popisovat, tu je prostě
ho souboru Dolňácko. Naproti tomu se
třeba vidět. Dechová, moderní, ale
v Hluku stává již tradicí Hubertská mše
hlavně cimbálová hudba zněla na řadě
v podání plánské Harmonie a trubačů.
míst a k našemu údivu dlouho do noci,
Loňské Hubertské mši v Hluku předsprávně řečeno do ranních hodin.
cházelo rovněž divadelní představení
Všude vládla pohoda a přes nemalou
našeho loutkového Divadélka na nitce.
spotřebu hlucké slivovice a moravskéSpolupráci navázaly obě základní školy
a sportovci obou měst, když v letošním
ho vína i přátelská atmosféra. Kdo se
roce budou fotbalisté z Hluku obhajovat
chtěl bavit, ten si místo a druh zábaloňské prvenství v turnaji o POHÁR
vy našel, aniž škodil někomu jinému.
MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ. Na
Jaký to někdy rozdíl v počínání v nazačátku spolupráce jsou i dobrovolní
šem městě. Skutečnosti, které si musel
hasiči obou měst.
povšimnout každý z návštěvníků, byla
Ve dnech 3. – 7. července 2014 se po
věková struktura vystupujících, ale
třech letech konaly v Hluku slavnosti,
i ostatních účastníků. Ve vystoupeních
jejichž vrcholem byla JÍZDA KRÁLŮ.
se střídali účinkující od nejmenších
Vzhledem k neopakovatelné atmosféře
dětí až po zpěváky v hodně pokročitéto akce, rozhodlo vedení města uspolém důchodovém věku. Tento stav je
řádat pro zájemce autobusový zájezd,
předpokladem nepřetržení bohatých
aby si i naši občané mohli vychutnat
lidových tradic a naopak jejich dalším
báječnou atmosféru JÍZDY KRÁLŮ
rozšiřováním.
včetně doprovodného programu, který
Před návratem domů většina účastcharakterizuje folklor Dolňácka.
níků zájezdu mluvila o své účasti na
Plný autobus účastníků včetně mlápříští JÍZDĚ KRÁLŮ. Řada z nich
dežnického souboru Ráček, který vysi rovněž kladla otázky typu, jak je
stupoval na koštu vína, strávil v Hluku
možná taková účast Hlučanů napřídva dny, během nichž mohli všichni
klad v krojovém průvodu, když teplota
poznat místní lidové zvyky, ochutnat
vzduchu dosahovala téměř tropických
místní speciality, seznámit se s hluckýhodnot a kolik by se asi takto obléklo
mi občany. Plánští občané měli možnost
nás Plaňáků? A s tím souvisí ona otázvidět a slyšet, jak se Hlučané baví, jak
ka A CO MY? Nejjednodušší odpojsou rádi, že se mohou pochlubit hudebvědí je, že zůstaneme doma ve svém
ním či pěveckým uměním, jak se modomku nebo bytě, budeme kritizovat,
hou pochlubit řadou upravených míst
co to všechno stojí, že nás to ruší a obv Hluku, nebo jak se rádi pochlubí třeba
těžuje, návštěvníci zabírají parkovací
jenom nádhernými kroji, které si oblékli
místa, apod. Tou druhou možnou odv nedělním krojovém průvodu. V průpovědí, a věřte, že stejně jednoduchou
vodu, ve kterém kromě velkého množjako je ta první, je naše účast, ať už
ství lidových souborů, cimbálových mujako přímého účastníka nebo pouze
zik a také krojovaných zástupců z Plané
jako diváka. Věřím, že se dokážeme
nad Lužnicí, šli v závěrečné části stovky
bavit stejně jako naši partneři v Hluku.
Hluckých občanů. Téměř každý pátý
Anebo ne?              Dobrou zábavu přeje
Hlučan šel v krásném moravském kroji.
Jiří Šimánek, starosta města
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Matrika
Významné životní jubileum v měsíci srpnu 2014
oslaví:
Marie Smetanová
Bohuslava Adámková
Miroslav Sovák
Marie Matějková
Hodně dalších roků při dobrém
zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí.
Novými
občánky
Plané nad Lužnicí se
v červnu a červenci
2014 stali :
Žofie  Válková
Elen   Šrubařová
Přejeme hodně zdraví a štěstí do života.
Svatby
V červenci uzavřel
v Plané nad Lužnicí
jeden pár manželství.
Novomanželům gratulujeme.

srpen 2014

Rozúčtování tepla

Od nového roku vstoupil v platnost
nový zákon, kterým se upravují pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo.
Tato povinnost přináší nutnost instalace indikátorů topných nákladů na každém otopném tělese. Poměr dělení nákladů bude nutné stanovit odborným
posouzením s přihlédnutím k systému
rozvodu vytápění a ke způsobu měření či regulaci spotřeby. Koeficient
přepočtu bude určen v pasportu bytových jednotek, kde bude zohledněna
velikost místnosti, poloha místnosti
v domě, poloha vůči světovým stranám, typ a rozměr osazených těles.
Pracovníci technických služeb
připravují výběrové řízení a zjišťují dodání všech technických dat potřebných pro zadávací dokumentaci.
Veřejná zakázka řeší dodávku a montáž kompletního odečtového systému
určeného pro poměrové rozdělování
nákladů tepla. Systém bude umožňovat bezkontaktní, bezdrátový, centralizovaný dálkový odečet a monitoring
všech indikátorů tepla a vodoměrů.
Součástí zakázky je také pasportizace
bytových jednotek, potřebné programové vybavení pro odečty a rozúčtování na jednotlivé bytové jednotky.
V Plané nad Lužnicí se jedná o 154
bytů, kde dojde k montáži 506 měřičů
tepla.   Pokud proběhne úspěšně výběrové řízení, přistoupí vítězná firma
k instalaci systému a montáži indikátorů v srpnu nebo září.
Jiří Rangl, místostarosta města

Soutěž pokračuje

Fotografie ze svatebního obřadu
v zámeckém parku v Plané nad Lužnicí, který si snoubenci vybrali pro uzavření manželství. Jde o první svatbu,
která se uskutečnila po jeho obnově.
Hledáme želvu, která se ztratila
na Strkově. Jedná se o samečka želvy
čtyřprsté velikého cca 15 cm. PROSÍME, pokud ho někdo našel, kontaktujte nás na tel.: 737781155.
Finanční odměna samozřejmostí.

Děkujeme všem, kteří již zaslali fota
svých rozkvetlých oken do soutěže na
adresu Plánských ozvěn.
I okna Galerie Fara se mohou pochlubit krásnou květinou výzdobou,
o kterou se zdarma – jako již tradičně – postaral Ing. Tomáš Lefan ze Zahradnictví Mateřídouška.
Děkujeme, František Doubek
2

OBSAH ČÍSLA

Slovo starosty města                         str.1
Rozúčtování tepla, popelnice           str. 2
Matrika, soutěž                                 str. 2
Rada a zastupitelstvo města             str. 3
Notování, relaxační zóna                 str. 4
Návštěva v Leopoldschlagu             str. 5
Akce Kulový blesk                           str. 6
Knihovna, Vodnický kaňoning       str. 7
Jízda Plaňáků, Hluk v Plané            str. 9
Dětské rybaření, Vikingové             str. 10
S poctivostí nejdál dojdeš                str. 10
Amfiteátr a Sluníčkový den             str. 11
Program na srpen                              str. 12
Kříž proti kříži, Nad Lužnicí            str. 12

Pokud si i vy přejete, aby se vaše aktivity a akce objevovaly v pravidelném přehledu, dejte nám o sobě vědět na telefon
720 425 147 nebo pište na adresu kultura@plananl.cz

Nyní za „popelnice“
zaplatíte více
V minulém čísle Plánských ozvěn
jsme občany informovali o povinnosti zaplatit do 30. června 2014 místní
poplatek za „popelnice“, přesně místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního  odpadu. Poplatkovou povinnost
upravuje obecně závazná vyhláška
č. 4/2012.
Ke dni 30. června 2014 bylo v Plané
nad Lužnicí přihlášeno k trvalému pobytu 3 878 obyvatel, z toho výše uvedený místní poplatek v termínu uhradilo  3 144 občanů trvale bydlících. Ve
finančním vyjádření toto představuje
částku 1 557 685 korun.
Poplatníkům, kteří místní poplatek za „popelnice“ neuhradili v řádném termínu splatnosti, tj. do 30.
června 2014 jsou zasílány dle zákona
565/1990 Sb. o místních poplatcích
a podle zákona 280/2009 Sb. daňový řád, platební výměry, ve kterých
může být tento poplatek navýšen až
na trojnásobek.
Občané byly o povinnosti platby
pravidelně informováni v Plánských
ozvěnách, na internetových stránkách
Města Planá nad Lužnicí www.plananl.cz nebo na úřední desce (veřejně
přístupné) na  městském úřadě.
Jak bohužel vyplývá z výše uvedených údajů, ne všichni občané si svou  
povinnost splnili. Zřejmě si neuvědomují, že čím větší mají zpoždění
v platbě, tím větší navýšení poplatku
jim hrozí.          Ing. Svatava Novotná
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Informace z MěÚ
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
Ing. Jiří Šimánek		
381 291 168
simanek@plananl.cz
místostarosta
Jiří Rangl		
381 291 166,
775 552 296, rangl@plananl.cz
asistentka
Bc . Žaneta Tučková, Dis.
381 291 167
tuckova@plananl.cz
odborná asistentka
Ing. Jana Dvořáková
381 291 166,
777 079 238, dvorakova@plananl.cz
matrika
Marie Holanová		
381 291 832
holanova@plananl.cz
vnitřní věci
Ing. Svatava Novotná
381 291 320
novotna@plananl.cz
Dagmar Havelková		
381 291 832
havelkova@plananl.cz
ekonomka
Květuše Kučerová		
381 291 831
kucerova@plananl.cz
stavební technik
Ing. Milan Mařík		
381 291 161
731 677 205, marik@plananl.cz
kultura
František Doubek		
383 133 291
720 425 147, kultura@plananl.cz
správce sportovního centra 381 677 206
Technické služby
ředitel			
381 292 383
			
731 677 201
sběrný dvůr		
775 565 923
DPS - vedoucí		
381 292 435
			
734 182 677
hasiči
velitel jednotky Jiří Seidl
605 920 954
ČEVAK hlášení poruch
800 120 112
Městská policie
tel. 383 133 292, email: MP@plananl.cz
Galerie FARA
* duben, květen, červen, září, říjen je otevřeno
- středa, čtvrtek a v pátek
14 - 17 hodin
* červenec a srpen je otevřeno
- mimo pondělí (zavírací den) 14 - 17 hodin
* lispodad až březen je zavřeno
Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách:
letní čas (duben až říjen)
Pondělí		
15 - 18 hodin
Středa		
15 - 18 hodin
Sobota		
8 - 12 hodin
Další informace hledejte:
www.plananl.cz
http://plananl.knihovna.cz
www.zsplana.cz
www.zus-sezimovo-usti.cz
http://ms.plananl.cz
http://hasici-plananl.cz

Rada města
Usnesení z 92. zasedání
ze dne 16. 6. 2014
schvaluje
* vypsání VZ na akci „Stavební úpravy sběrného dvora“ a uzavření příkazní
smlouvy na organizaci VZ se společností Stavební poradna s.r.o., Průběžná
48, České Budějovice dle nabídky.   
* společnost ENSYTRA s.r.o., náměstí Svobody 931/22, Mohelnice jako organizátora VZ na dodavatele elektřiny
pro město Planá nad Lužnicí na rok 2015
a zároveň schvaluje uzavření smlouvy
s uvedenou firmou dle nabídky.      
* zadání projektové dokumentace na
systém rekuperace tepla v budově MŠ
za cenu 27 500 Kč. Firma Štorc TZB
s.r.o., Villaniho 2155, Benešov.
* výběr organizátora VZ společnost
RPA Tender, s. r o. Brno – Líšeň na projekt „Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ.

Usnesení z 93. zasedání
ze dne 2. 7. 2014
schvaluje
* poskytnutí finančního příspěvku
na nákup cen pro 9. ročník LESNÍHO
BĚHU Na Černé ve výši 7 tis. Kč.
* úpravu příjezdové cesty ke sportovnímu centru za řekou zaplněním frakcí 0-22 a pověřuje místostarostu města
řešením špatného stavu zeleně ve sportovním centru.
* vnitřní organizační směrnice pro
evidenci žádostí a kritéria pro přidělení
bytů v domech s pečovatelskou službou
a nového formuláře Žádosti o přidělení
bytu v DPS Planá nad Lužnicí.
* vítěze a následné pořadí dle výsledku výběrového řízení projektu „Chodník – cyklostezka u hřbitova“: vítězem
se stala firma SWIETELSKY stavební
s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
JIH ,P.O. BOX 38, 390 02 Tábor, nabídková cena 708 522,- Kč s DPH.
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Zastupitelstvo
města
Zápis z 25. veřejného
zasedání ze dne 25. 6. 2014
schvaluje
* výsledky výběrového řízení projektu „Komunikace Na Břehách“ dle
doporučení hodnotící komise, schvaluje pořadí nabídek dle hodnotící komise
a schvaluje podepsání smlouvy s vítězem VZ.
* výsledky výběrového řízení projektu „Revitalizace fary v Plané nad Lužnicí“ dle doporučení hodnotící komise,
schvaluje pořadí nabídek dle hodnotící
komise a schvaluje podepsání smlouvy
s vítězem VZ.
neschvaluje
* uzavření „Smlouvy o podmínkách
poskytnutí dotace ROP NUTS II Jihozápad“ na projekt „Vybudování přírodního amfiteátru na plánském ostrově“
reg. č. CZ.1.14/3.1.00/29.02907  
souhlasí
* na základě doporučení RM
č. u. M/1632/90/14 schválit rozpočet  
SO 006 – Místní komunikace, ve výši
1 953 968,-Kč s DPH, který byl součástí
výběrového řízení „Rekonstrukce kanalizace ul. Příčná“, kde investorem je
Vodárenská společnost Táborsko,s.r.o.
Vítězem výběrového řízené se stala firma. Chališ spol. s r.o.
Schvaluje počet zastupitelů v novém
volebním období 2014 – 2018 na 15 zastupitelů.  
Schvaluje přijetí úvěru na předfinancování projektů z ROP NUTS II
Jihozápad do částky schválených dotací, maximálně do výše 8 000 000,- Kč
se splatností do 30. 11. 2015.
Schvaluje rozdělení dotací z prostředků města na rok 2014 následovně:
Tenisový oddíl Planá nad Lužnicí obdrží 100 000,- Kč a TJ Sokol Planá nad
Lužnicí obdrží celkově 250 000,- Kč
Schvaluje pořízení změny č. 1 ÚP
města Planá nad Lužnicí v části
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – „regulativy“ a schvaluje v souladu s §6 zákona
č. 183/2006 Sb. odst. 2 uzavření smlouvy na pořízení územního plánu s Ing.
arch. Dagmar Buzu, oprávněnou osobou k pořizování územně plánovací dokumentace.
Schvaluje zpracování a podání žádosti na projekt „Vybudování jazykové třídy v ZŠ“ do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
34. výzva, oblast podpory 2.4. Rozvoj
infrastruktury základního, středního
a vyššího odborného školství.
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Notování nad Lužnicí

V rámci letního Festivalu nad Lužnicí, který společně produkují města Planá
nad Lužnicí, Sezimovo Ústí a Tábor se na plánském „Ostrově“ uskutečnilo setkání pěveckých sborů z Táborska. Pozvání plánského pěveckého sboru Harmonie, který při této příležitosti zde slavil výročí založení, přijalo Nokturno ze Sezimova Ústí, pod vedením Jarmily Hlubinkové. Tábor zde zastupoval Chrámový
sbor se sbormistryní Helenou Boučkovou, Domino pod vedením Jakuba Smrčky
a Hlahol, který řídí Zdeněk Beneš.

9. ročník
Lesního běhu

Běh na lyžích
Planá HS Open
Každý sbor přednesl průřez svou
tvorbou a společně si potom všechny
sbory na podiu zazpívaly i „Plánskou“
hymnu – Tam tichou nad Lužnicí

Relaxační zóna
u řeky

a Báječný svět od nezapomenutelného
L. Armstronga.
Příjemné odpoledne a podvečer pro
130 členů sborů a nejméně 350 nadšených posluchačů.
Celá tato akce byla konána za podpory Města Planá nad Lužnicí a díky
dotaci Jihočeského kraje
Za pěvecký sbor Harmonie
Zdena Holická a Alena Doubková
Již po dvacátéčtvrté se uskuteční,
dnes již tradiční letní běh na lyžích po
Plané nad Lužnicí a následující tenisový turnaj Planá HS OPEN. Akce se
koná za každého počasí jako každoročně poslední pátek v měsíci srpnu,
letos tedy v pátek 29. srpna 2014 od
8.30 hodin.
Náčelník HS Petr Vavruška

Rada města schválila projektovou
přípravu na vybudování mol a schodišť na pravém břehu Lužnice.  Po dokončení výstavby protipovodňových
opatření zde vznikl příjemný prostor,
který bychom rádi ještě více propojili
s řekou. Za tímto účelem vznikla studie řešení, která je v současné době
předložena k vyjádření správci povodí. Studii zpracoval pan Ing. Pavel
Hofman z Landeco atelier.
Za radu města Jiří Rangl
4
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Návštěva čtvrťáků ze základní školy v Leopoldschlagu

Ve čtvrtek 19. června jsme navštívili rakouskou obec Leopoldschlag, nedaleko státních hranic s Českou republikou.
Srdečně nás přivítal starosta obce, posléze jsme si prohlédli místní mateřskou i obecnou školu, kterou navštěvuje 38 dětí.
Viděli jsme třídy i tělocvičny. Na náměstí jsme si dali menší svačinku a pak jsme se vydali do ZOO Ohrada v Hluboké nad
Vltavou. Zde jsme strávili zhruba 2 hodiny, děti si prohlédly nejen domácí, ale i exotická zvířata a po malém občerstvení
jsme odjeli domů. Návštěva v Leopoldschlagu se uskutečnila v rámci projektu obce „Poznávání tradic bez rozdílů hranic“.
Ivo Drahota + Lenka Pecková Šonková + žáci 4. třídy

Plánští čtvrťáci s rakouskym starostou z Leopoldschlagu

A zase doma...

Poznávání tradic bez rozdílu hranic

Ve dnech 19. až 22. června 2014 se
uskutečnila v rakouském Leopoldschlagu výstava manželů Pánkových, a to v místním museu „Hafnerhaus“.
Jaroslava Pánková vystavovala třináct obrazů a čtyřiadvacet kreseb,
Bohuslav Pánek vystavoval pětadvacet fotografií. Výstava proběhla pod
záštitou měst Leopoldschlag a Planá
nad Lužnicí v rámci programu „Poznávání tradic bez rozdílu hranic“
podporovaného Evropskou unií. Man-

želé Pánkovi zajistili instalaci výstavy a následně i její likvidaci vlastními
prostředky. Problémem byla jazyková bariéra. Nakonec paní „kulturní“
z Leopoldschlagu našla   na blízké
stavbě českého předlistopadového
emigranta a problém byl vyřešen.                       	
		
Bohuslav Pánek
Plánská malířka Jaroslava Pánková

Jaroslava Pánková mezi svými výtvarnými díly a fotografiemi manžela.
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Akce “Kulový blesk“

V měsících květnu a červnu byl opravován hlavní průtah Planou
nad Lužnicí. Odfrézovaná asfaltová hmota byla díky dobrému nápadu
a rychlé realizaci použita na opravy a zpevnění ulic a cest v našem městě. Tímto recyklátem bylo celkem opraveno přes 7000 metrů čtverečních plochy. Je příjemné vědět, že tuto akci občané města nejen ocenili,
ale je milé i slyšet na adresu vedení města z různých čtvrtí poděkování
a chválu. 					
Redakční rada

Zhořská ulice
Bohuslav Pánek: V měsíci květnu
v rámci akce „kulový blesk“ proběhla
i oprava vjezdu do slepé části Zhořské
ulice. Obyvatelé okolních domů si oddechli. Do letošního května bylo toto
místo tak rozbité, že fungovalo jako
„přírodní“ retardér.
Spojovací ulička mezi Hraběcí
a Nad Hejtmanem na Strkově

Ulice Borecká na Strkově
Jiří Mareš: Díky dobrému nápadu,
rychlosti a vstřícnosti vedení radnice
Plané se v akci „Kulový blesk“, zmiňované v minulých Plánských ozvěnách dočkala nového povrchu i Borecká ulice na Strkově. Děkujeme.

Husova ulice
Rostislav a Iveta Svobodovi: Chtěli
bychom touto cestou poděkovat Ing.
Milanu Maříkovi, stavebnímu technikovi městského úřadu Plané nad Lužnicí za to, že si nenechal pro sebe myšlenku možného využití odfrézovaného
asfaltu z plánských ulic a navrhl jeho
použití na cestách, které do té doby
měly povrch pouze bahnitý a kamenitý. Radě města děkujeme za přijetí
a schválení tohoto nápadu.

Hraběcí ulice na Strkově

Pionýrská ulice
Zdenka a Tomáš Zezulovi: Děkujeme za to, že město Planá nad Lužnicí zajistilo zkvalitnění příjezdové
cesty od Pionýrské ulice k řece. Velmi
oceňujeme, že Planá nezapomíná ani
na svoje “letní hosty”.
6
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Městská knihovna

Jak jsme slíbili minule, vracíme se krátce k příjemné Noci literatury
mohli s organizací této zajímavé akce
v Plané nad Lužnicí. Pojali jsme ji trošku jinak, než ve větších městech, kde
a byli pro nás výbornými hostiteli
přizvou známé osobnosti, aby na zajímavých místech četli z novinek světové
i přes pokročilou večerní hodinu.
literatury čerstvě přeložených do češtiny.
Těšíme se na letní večery pod lampou,
30. července s Milanem Frajtem
nám dopřála závěrečnou nostalgickou
Ne všechny novinky doporučené
o
historickém
skle nebo na konci srpnoční plavbu po řece Lužnici, což
Českými centry máme nebo budena
o
etiketě
–
jste
srdečně zváni.
byla tečka za letošní Nocí literatury.
me mít ve fondu knihovny. Vybrali
Václava
Vyhnalová,knihovnice
jsme proto knihy, které se nějakým
Mnohokrát děkujeme všem, kteří pozpůsobem hodí k vytipovaným místům, na nichž jsme chtěli číst. Sešli
jsme se v 18 hodin na faře, přečetli
si první úryvek a zůstali pak na farské zahradě i na vernisáži výstavy
„Když mluví ruce“. Před osmou hodinou večerní   jsme se přesunuli do
kostela, zde jsme četli další připravený úryvek z knihy. Cesta pokračovala do Příčné ulice, kam jezdil
Franz Kafka za svou sestrou na léto.
Dále jsme se vydali kolem mateřské
školy až k nádraží, v podchodu obdivovali plánskou „Street   Art galerii“
a u Kvičínských jsme přivítali Šárku,
Putování po Plané nad Lužnicí s knihami v ruce.
která před necelou půlhodinou dorazila z Kanady, všeobecné veselí doprovázel zvuk lesnic a samozřejmě
četba. Přešli jsme most k Petříkově
vile a představili úplně novou publikaci Slavné stavby Theodora Petříka
(knihovně ji  věnoval pan Radko Petřík, nejmladší syn T. Petříka). Dále
jsme pokračovali do Portíkovy vily,
kde nás uvítali její majitelé. Obohatili naše znalosti, opět jsme si přečetli
úryvek z knihy a pokračovali dále do
Pionýrské ulice. Tam nás již očekával František Doubek s připraveným
pohoštěním. Poslední zastávkou byla  
Hnojnova vila, kolem které jsme došli k Lužnici a loďka s převozníkem
Noční občerstvení v Pionýrské ulici.

Vodnický kaňoning na Lužnici

Se uskutečnil v pátek 27. června odpoledne. V 15 hodin byl sraz
všech účastníků ve Sportovním
centru za řekou v Plané. V 17 hodin
se zástupci ze všech tří měst, Plané,
Sezimova Ústí a Tábora, nalodili na
rafty a kanoe a vydali se směrem
k Táboru.
Byl krásný slunný den a tak jsem se
opět těšila na vodní hladinu řeky a na
okolní přírodu. Všichni jsme se proměnili ve vodní bytosti; víly, vodníky,
piráty a další masky. Hladina řeky byla
klidná s menším množstvím vody, takže
jsme lodě přes jezy přenášeli. Dvě lodě
s posádkami se převrátily. Trosečníci
se ale opět nalodili a celí mokří pokračovali dále. Doprovázela nás skupina
cyklistů jedoucích po nové cyklostezce.

Na raftech s námi jela folková skupina
„Já a my“, která hrála po celou plavbu.
U lávky v Sezimově Ústí byla občerstvovací zastávka. Čekaly tam na nás různé
pamlsky zavěšené na nitích pod lávkou.
Účastníky tam také čekal pověstný „automat“, kde každý našel svůj oblíbený

nápoj. Pak se pokračovalo v plavbě do
Tábora na Komoru. Tam nás už čekali
s výbornou medovinou. O dobrou náladu se starala i skupina „Krýgl Boys“.
Díky patří všem, kteří tuto akci pořádali.
Bylo to krásné pozdní odpoledne prožité
v přírodě.                 Jaroslava Pánková

Na Lužnici bylo tentokrát hodně živo. Projížděli se tu hastrmani, víly a skřítci.
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Velká rytířská bitva
v Plané nad Lužnicí

Ve dnech 1. – 3. srpna 2014 se město Planá nad
Lužnicí vrátí v čase o tisíc let a spolu s vámi se přesune tisíce kilometrů směrem na východ do míst,
kam směřovaly kroky mnoha bojovníků z celé Evropy s kříži na prsou.
Zažijete na vlastní oči čtvrtou křížovou výpravu.
Stanete se její součástí a je jen na vás, která strana
bude vaším favoritem, neboť Frankové, jak byli ve
svaté zemi nazývaní Evropané, byli lstí donuceni zaútočit a dobít tehdy ještě křesťanský Cařihrad.
Odtud tedy název celé akce Kříž proti kříži.
Kromě bitvy samé budou po celé tři dny probíhat divadelní představení, muzikusové budou housti k vaší
spokojenosti, šest pivovarů v erbu růže soutěžit bude
o vaši přízeň, kuchaři opékaným kancem a beranem
zaútočí na vaše mlsné jazyky, stateční rytíři předvedou své umění v arénách, lukostřelci budou soutěžit
o slávu u svých dam a vašim měšcům bude lze odlehčiti za různé zboží na zde konaném jarmarku.
Celá tato akce se bude konat na louce za nadjezdem přes dálnici při výjezdu z Plané nad Lužnicí
na Turovec, po levé straně
Zvýhodněné vstupné na celý víkend přijde dospělého na 150 Kč a dítě na 75 Kč, vstupné na jeden den
pro dospěláka stojí 100 Kč a dítě 50 Kč.             -RR-
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Jízda Plaňáků na Jízdu králů

Nevím, koho to napadlo, ale byl to kolosální nápad, který přinesl asi
regionu exoticky, a jednak proto, že
naše kroje byly naprosto odlišné od
padesátce Plaňáků naprosto skvělý a neopakovatelný zážitek. Účast
těch moravských.
na Dolňáckých slavnostech v našem partnerském městě Hluku, spojePrůvod šel z jednoho konce Hlavní
né s tradiční Jízdou králů.
ulice na druhý a zakončil na stadionu.
Slavnosti začaly již v pátek 4. čerKrál měl v ústech růži a tvář pokryZde byly jednotlivé skupiny představence, ale my jsme dorazili až na sotou pentlemi. Po celou dobu byl zticha,
veny. Program pak pokračoval dalšími
botní program, a myslím, že i tak byl
což se ovšem rozhodně nedalo říci
vystoupeními folklorních souborů, ale
velmi bohatý.
o jeho družině. Každý z jejích členů
ten už z nás málokdo sledoval, protože
Hned po příjezdu nás přivítal hlucký
měl připravenou spoustu vtipných rýjsme toho měli po pochodování v parpan starosta a nedal jinak, než že jsme
movaných průpovídek, které postupně
ném odpoledni všichni dost a navíc
každý dostali na rozehřátí štamprli slina jednotlivých zastávkách po Hluku
jsme se potřebovali řádně občerstvit
vovice. Byla vynikající – domácí. Obprovolávali. Jejich Hýlom, hýlom, poa pokud možno zchladit před jízdou
drželi jsme každý natištěný program
čůvajtě, se neslo do daleka, pokud ovdomů. Každý jsme udělali ještě poa po slivovici jsme byli teprve uznáni
šem zrovna neselhaly mikrofony. Celý
slední drobné nákupy a pomalu se
za způsobilé k absolvování programu
tento rituál byl doplněn pohoštěním
trousili do malé hospůdky nedaleko
slavností. Hned po pár metrech od
sestávajícím z kousků uzeného masa
našeho autobusu, který byl, jako na
zastávky autobusu jsme zastavili na
s chlebem a třemi tisíci koláčků, které
potvoru, na opačném konci města než
prohlídku Penkova dvora, kde v docepřipravila paní Šimčíková.
stadion.
la obyčejné stodole byla nainstalována
Druhá Jízda králů vypukla odpoledDomů jsme dorazili před půlnocí,
neobyčejná výstava fotografií, jak to
ne a byla spojena s krojovaným průvounavení, ale plni krásných dojmů a závypadalo v Hluku dříve a hned vedle
dem všech zúčastněných vystupujících
žitků. Příště jedeme určitě zase!
toho jak ty objekty vypadají dnes.
souborů a zhruba asi osmi set místních
Slávka Rokosová
Byly tam i fotografie dřívějších podob
občanů, opravdu všech v krojích. I PlaJana a Míra Šimákovi: Zúčastnili
Jízdy králů a i zde bylo vidět pokrok.
ná nad Lužnicí zde měla své skromné
jsme
se zájezdu na dolňácké slavnosti
Mnozí z nás zde učinili zápisy do pakrojové zastoupení ve čtyřech členech
s
Jízdou
králů v Hluku. Dlouho budemětní knihy a také se měli možnost
Ráčku a dvou Tetiček z Froťánků.
me vzpomínat na krásnou atmosféru,
vyfotit s nynějším králem – jedenáctiBylo nás sice málo, ale za to jsme byli
která všude panovala. Vše ještě umocletým Františkem.
pořádně vidět. Jednak proto, že jsme
nilo nádherné počasí. Velmi se nám
Pak už jsme se rozběhli většinou
měli svoji ceduli s nápisem Planá nad
tam líbilo.
každý jinam, kam ho srdce nebo drahá
Lužnicí, což samo působilo v daném
polovička táhla.
Košt vína byl opravdu vynikající,
neznám nikoho, kdo by řekl, že mu
Setkávám se s negativními ohlasy na večerní hudební produkce, které jsou pokoštované víno nechutnalo, ať už bylo
řádány v hustě obydlených částech Plané. Konají se vedle Strkovské pivnice (dřídvou nebo tříhvězdičkové. K poslechu
ve Hotel Horác), ve Sportovním centru za řekou a na plánském ostrově. Právě zde
zde hrála místní cimbálovka a posléproběhlo 20. června Ro(c)kování na ostrově, které již podle údajů na plakátu (ve
ze i náš Ráček pod vedením Heleny
23 hod. nastoupila kapela Ultima) zasáhlo do nočního klidu.
Hýnové, všichni v našich jihočeských
Myslím, že na plakátu neměl chybět
stroj, který by si naše město nemohlo
blatských krojích. Ve škole byla výčas ukončení celé akce. Bohužel ještě
pořídit a poskytnout ho např. městské
stavka překrásných moravských krojů
v
noci
v
půl
jedné
akce
pokračovala,
což
policii. Bylo by také vhodné začlenit
a další jedna celá třída byla věnována
přimělo
naši
spoluobčanku
ke
stížnosti.
do plánské Obecně závazné vyhlášky
včelařství, včetně úlů, medometů, růzStížnost projednala rada města 2. čerč. 1/2012 o čistotě, ochraně veřejného
ných pláství medu, dokonce živého
vence a na návrh starosty města pověřila
pořádku a životního prostředí na území
roje včel i s královnou, několika druhů
kulturního referenta dodržováním staměsta Planá nad Lužnicí přesnou informedu a nápojů z medu a také perníčnoveného času hudební produkce a zvýmaci o hlukových limitech, které budou
ků, voňavých svíček z pravého včelíšenou pozorností při výběru hudebních
při hudebních produkcích dodržovány
ho vosku, vše doplněno nezbytným
skupin. Domnívám se, že toto usnesení
a kontrolovány. Každý má totiž jinou
je sice správné, ale nedostatečné. Neřeší
citlivost na hluk, limity jsou tedy nutné.
odborným výkladem. O kus dále byla
totiž intenzitu hluku během hudebních
Bohužel v radě města jsem kromě kolegy
výstava obrazů a také kaktusů. Přes
produkcí.
Proto
jsem
upozornil
na
možJ. Rangla narazil na nepochopení. A proulici byla výstava několika veteránů
nost kontroly hluku hlukoměrem, nejlépe
to se obracím na plánskou veřejnost, aby
motorek a automobilů, nechyběl zde
před začátkem koncertu (při nazvučení)
se ke kontrole hluku vyjádřila, např. na
ani dříve populární trabant. Kulturní
a pak namátkově v průběhu koncertu.
e-mail zd.zalud@seznam.cz. Za každou
programy byly připraveny i na stadiCeny digitálního hlukoměru se pohybukonstruktivní reakci vám bude vděčný.     	
onu, v domečkách i pod tvrzí, bylo by
jí od 2 do cca 10 tisíc, nejde tedy o příZdeněk Žalud, člen RM
na dlouho vše vyjmenovat.
  Největší a naprosto unikátní zážitek
jsme však zažili až druhý den v neděli,
Od svého štvavého článku v dubnových Plánských ozvěnách, jsem měl dojem, že
kdy jsme měli možnost zúčastnit se –
radní pan Žalud drží BOBŘÍKA MLČENÍ. Téměř vůbec nebyl na jednáních rady města
byť pouze jako diváci – Jízdy králů.
slyšet. Jeden by měl dojem, že je přítomen pouze fyzicky. Ale k psaní do novin není
   O půl osmé si družina asi třiceti
mluvení
třeba a hlavně na jednání rady by ho slyšeli pouze zbývající čtyři radní. Provyfešákovaných krojovaných mládenblém hluku, vznikající při soukromých nebo městských akcích, rozhodně není téma pro
ců na vyšňořených koních vyzvedla
16 vět, které mu věnoval pan radní Žalud. Tři a půl roku ho tento problém nezajímal, ale
od rodičů krále, který byl se svými
ve finiši před ……. je zřejmě každá čárka dobrá. Omlouvám se, už jsem se zase rozedvěma pážaty v ženských krojích.
psal.                                                                                         Jiří Šimánek, starosta města

Kolik hluku Plánští snesou?

V radě mlčet - do novin psát
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S poctivostí nejdál dojdeš

Důležitým tématem 25. jednání zastupitelstva města se stal tzv. přírodní amfiteátr na plánském ostrově. Rozhodovalo se totiž o schvalování smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace na financování této stavby. Smlouva nebyla přijata:
jak se totiž ukázalo, k tomu, aby se na ostrově dalo stavět, měla již být provedena změna územního plánu.
Ale proč o tuto změnu již dávno před
změny nebyla reálná pro termín podání
jednáním tohoto zastupitelstva nikdo nežádosti o dotaci v prosinci 2013 a vedla
požádal? Časová náročnost procesu této
zřejmě navrhovatele této stavby, pana Ing.

Vikingové na Vávrovce

Posíláme pozdrav z Vávrovky, kde se na 14 dní usídlily vikingské klany. Společnými silami dobýváme země Anglů a Franků. Ódin dohlíží na naše kroky
a i ostatní bohové jsou potěšeni naším snažením a obětinami, které jim přinášíme. Věříme, že s pomocí mladých vikingů dospějeme ke zdárnému konci našeho
tažení za bohatstvím a slávou. Hezké prázniny, Ódin s vámi.
Tým Vikingů

Dětské rybářské závody

Jak je již několik let zvykem v MO ČRS Planá nad Lužnicí, uskutečnily se v sobotu 21. června 2014 tradiční dětské rybářské závody. Místo závodů bylo zvoleno opět na
rybníce Nový, který patří do našich rybochovných zařízení. Zde je větší jistota, že si závodníci lépe zarybaří než
kdyby závody byly pořádány na řece.
si mohl vybrat cenu, která se mu nejZávodů se zúčastnilo celkem třivíce líbila. K výběru měli navijáky,
náct dětí, z toho jedenáct závodníků
rybářský prut, podběrák, krmení pro
chytilo rybu. Bylo uloveno celkem
ryby, přísady do krmení a další věci
jednatřicet kusů ryb. Největší rybou
pro rybolov.
byl amur o délce padesáti centimetrů
Všem závodníkům bylo poskytnuto
kterého chytil Martin Hruška a kapr,
bezplatně
občerstvení. Celkově se dá
který měřil šestačtyřicet centimetrů
říci, že letošní dětské rybářské závoa byl chycen Denisem Hroncem.
dy i přes nižší účast se vydařily jak po
Hodnocení se provádělo tak, že jestránce úlovků, pěkného počasí, tak
den centimetr ryby znamenal jeden
i z organizačního hlediska.
bod. Po sečtení bodů bylo pořadí záVýbor místní organizace Českého
vodníků na prvních třech místech nárybářského
svazu z Plané nad Lužnisledující:
cí
doufá,
že
v příštím roce se znovu
Martin Staněk
229 cm
uskuteční
dětské
rybářské závody, a to  
Martin Žatecký
176 cm
za větší účasti našich mladých rybářů.
Denis Hronec
155 cm
Za MO Planá nad Lužnicí
Miloslav Šebek
Každý ze závodníků podle umístění
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Šimánka k nápadu, že přesvědčí projektanta a stavební úřad, že se jedná o banalitu, kterou lze snadno „vyřešit“. Nějakým
způsobem se mu to opravdu podařilo;
zřejmě záměrně nezveřejněný projekt výstavby betonové vany s kapacitou 650 lidí
se ocitl jen jeden krok před schválením
a realizací. V Plané, rozpůlené linií protihlukových stěn, by tak přibyla další betonová stavba, tentokrát však, díky svému
umístění, s názvem „přírodní“. Od tohoto
projektu se Sdružení nezávislých kandidátů Zdravá Planá odklonilo již v létě minulého roku, když starostovi města oznámilo své výhrady k technickému řešení,
které nemělo nic společného s představou
přírodě blízké stavby. Výškové umístění
amfiteátru na úrovni Q5 by bylo příslibem pětileté frekvence zaplavování betonové vany a jejího čištění. Navíc je třeba
domyslet reálnost užívání takové stavby
ve vztahu k šíření hluku po vodní hladině.
Z hlediska obecní samosprávy je nutné doplnit, že předkladatel materiálů
na jednání rady či zastupitelstva města
vždy odpovídá za to, že jím předkládané
materiály jsou v souladu se skutečností a s platnými právními předpisy. Pan
Ing. Šimánek jako předkladatel všech
bodů vztahujících se k amfiteátru vyřadil
všechny dotčené obyvatele z rozhodovacího procesu (tím, že nezahájil proces
změny územního plánu) a uvedl v omyl
také pracovníky regionálního operačního
programu, což by ve svém důsledku mohlo vést k vrácení dotace a sankci za neoprávněné čerpání. Ani v jednom usnesení
zastupitelstva (30. 10. ani 11. 12. 2013) či
rady však není vůbec nic o potřebě změny územního plánu! Je zřejmé, že upozornění na starostův „omyl“ mohlo přijít od
kteréhokoli občana a to i v dobu mnohem
nevhodnější, např. po zahájení stavby.  
Zastupitelé zvolení za SNK Zdravá Planá nesouhlasí se změnou územního plánu
na Plánském ostrově a budou prosazovat
zachování současné ochrany této lokality.
Jiří Rangl, místostarosta města

Jeden by mu dal
korunu
Po přečtení článku místostarosty

Rangla, bych mu tu korunu opravdu dal. Já nic, já muzikant, nic  jsem
nevěděl, nikde jsem nebyl, nic jsem
neschvaloval. Svatá dobroto, může
vůbec existovat takový neposkvrněný
člověk. U nás zřejmě ano. I když podle
prezenčních listin na jednáních přítomen byl, ruku ke hlasování zvedal,
duchem byl zřejmě někde jinde.
Více „dílo“ místostarosty Rangla
komentovat (jak jsem slíbil) nebudu.
Jiří Šimánek, starosta města
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Amfiteátr a Sluníčkový den? Ne, den blbec!

Nevím, čím jsem si pohněvala svatého Petra, ale již druhý rok po
sobě nám seslal na Sluníčkový den vodní příděl, letos ještě doplněný
o několik málo hromů a blesků. Bouřka nebyla nijak silná a ani nijak
zvlášť dlouhá, spíš nás chtěla jen postrašit, ale abychom v tom počasí
mohli pod širým nebem s malými dětmi slavit příchod léta a prázdnin,
tak to nepřicházelo vůbec v úvahu.
Oblečeni v pohádkových kostýmech
A co víc – protože amfiteátr by byl
stáli jsme všichni smutně u oken, napeobklopený stromy a keři a ještě zapuščené cukroví pro děti vonělo v košíku,
těn do země a chráněn stříškou, tak také
krabice s pracně vyrobenými sluníčhluk z těchto akcí by byl velmi ztlumen
kovými štěstíčky byly připravené jen
a neobtěžoval by okolí.
naložit do auta, pohádka napsaná spePrávě tyto skutečnosti by z tohoto
ciálně pro tento den čekala na přečtení,
objektu udělaly naprosto unikátní unina ranči Na Samotách koně osedlaní do
verzální prostor pro všechny možné
sluníčkových postrojů mokli na dešti,
hudební, divadelní a filmové produkce,
děti si už připravovaly do ručiček sluať již pro děti nebo pro dospělé. Víme
níčka, co si ve školce vyrobily s panívšichni, jak jsou oblíbené například vemi učitelkami, všichni jsme byli hotovi
čery pro seniory, ale dosud i v létě muokamžitě vyrazit, ale počasí se ne a ne
sejí být pod střechou v dusné restauraci.
umoudřit. Čtvrt hodiny před začátkem
Víme všichni, jak jsou oblíbená setkání
jsme museli Sluníčkový den definitivně
dědečků a babiček s plánskými rybáři
zrušit. Několik desítek hodin příprav
v „boudě“ u rybníků, nebo kolik stovek
přišlo vniveč, děti měly po slavnosti
lidí navštěvuje plánské dechovkové fesa my všichni dospělí, co jsme ji připrativaly. A další a další.
vovali, po náladě.
Podobných akcí se může konat víc,
pro děti i pro dospělé, ale musí být pro
to vytvořeny patřičné podmínky.
A přesně takové nám nabízel přírodní
amfiteátr na plánském ostrově.
Záměrně říkám nabízel, a nikoliv nabídne, protože ještě ten samý den večer
jsem se na veřejném zasedání plánských
zastupitelů dozvěděla, že s amfiteátrem
je konec.
Nepíše se mi to snadno, protože ke
skupině lidí, která se o to postarala,
jsem také kdysi patřila, ale o tom už
jsem psala v předminulých Plánských
ozvěnách.
Tato skupina lidí, kteří by se dnes
V tu chvíli jsem si strašně moc přála,
mohli spočítat na prstech jedné ruky,
aby byl už konečně vybudován na osta kteří se kulturních akcí zúčastňují
rově plánovaný přírodní amfiteátr, propasivně, velmi sporadicky nebo vůbec,
tože tam by se podobné dětské slavnosti
se postarala o zastavení výstavby amfimohly úplně v pohodě konat. Naprosteátru velmi sprostým podrazným způto ideální prostředí v přírodě a přesto
sobem, při kterém „opomněla informopod střechou, prostor, který by se dal
vat“ všechny ostatní plánské zastupitele
s přehledem kontrolovat, aby se žádný
a obrátila se raději přímo na nadřízený
mrňous nikam nezaběhl a nic se mu neorgán – stavební odbor v Sezimově Ústí.
stalo, místo, které nabízí mnoho variant
Zastupitelé této skupiny nejprve dvaa možností podobných akcí. A pokud
krát výstavbu amfiteátru kladně odhlaby v tu chvíli zrovna nepadaly z nebe
sovali, ale pak se postarali o její zrušení.
opravdu trakaře nebo nehrozila akutní
Využili neznalosti ostatních zastupitelů
povodeň, bylo by úplně jedno, jaké by
(každý z nich není přece stavební inžebylo právě počasí.
nýr) o všech zákonem nařízených nále-

žitostech, které byly pro rozjetí projektu zapotřebí a aniž by na to kohokoliv
v Plané upozornili nebo informovali,
stavbu, laicky řečeno, takzvaně „zařízli“. A to v době, kdy už na její přípravu padly obrovské peníze a spousta
času a jednání a Planá nad Lužnicí měla
na její realizaci přiklepnutou dotaci
z ROPu v hodnotě kolem deseti milionů
korun. A nejen, že „zařízli“ amfiteátr,
ale ohrozili s tím zároveň i příjem nemalých dotací na další plánské projekty
a z Plaňáků při tom udělali šašky. Však
jim to také plánští občané, kteří byli
přítomni na tomto jednání zastupitelstva, náležitě spočítali.
   Je pravda, že pod celou akcí byl oficiálně podepsán jen jeden z nich, předseda plánské stavení komise, ale jak
sám řekl, byl to názor celé skupiny, která si odhlasovala, že si prostě amfiteátr
nepřeje.
  A jaké důvody pro to mají?
  No, jak uvedli, nechtějí zničit poslední kousek zeleně uprostřed města.
Ale ta se přece ničit nebude, amfiteátr
by byl právě uprostřed zeleně, ba co víc,
na ostrově se vysadily nové keře a stromy. Tak jakýpak zničený poslední kousek zeleně?
Další velký důvod je pro ně vznik další velké betonové stavby v Plané. Nazvali ji dokonce betonovou škeblí.
Ano, máme v Plané tuny naprosto neužitečného a zbytečného betonu,
stačí se jen podívat na plánské nádraží
a s ním spojené šílené betonové stavby.
Jenomže není beton jako beton. Světe
div se, ale občas je beton náramně užitečný, obzvlášť, když je vkusně upravený, je ho přesně jen tolik, kolik je nezbytně potřeba, slouží svému pravému
účelu, a co víc – není ani moc vidět,
protože je zapuštěný v zemi. To by byl
zrovna případ našeho amfiteátru.
Nebudu rozpitvávat, co dalšího se
ještě nelíbilo, jako třeba údržba, počet
akcí, opilci padající do vody a podobně,
o všem by se nechalo polemizovat.
Ono už je to dnes stejně jedno, protože šance, že by Planá ještě někdy
v budoucnu dostala nějakou dotaci na
výstavbu ostrovního amfiteátru je díky
„záchranné akci naší zdravé skupiny“
prakticky nulová a stavět bez dotace takovouhle stavbu jen z rozpočtu města?
Na to si určitě umí každý odpovědět
sám.
Já si jen kladu dvě otázky:  jaké počasí
bude příště, až zase budeme pořádat nějakou venkovní akci pro děti a jestli to
zase nebude jenom den blbec a taky mi
vrtá hlavou, jaké  další „ozdravné  akce“
má naše „zdravá skupina“ naplánované.
Slávka Rokosová

doplněno o návrhy Arch. studia ASKA
Ing. arch. Jana Stacha z Tábora
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Plán akcí

Město Planá nad Lužnicí a SHŠ Jezerničtí páni Tábor
vás tímto zvou na bitvu
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Středa 30. července
* Večer pod lampou ve farské zahradě –
s Milanem Frajtem – od 18 hodin
Sobota 2. a neděle 3. srpna
* Tradiční modelářský víkend s Jihočeskými modeláři – na jejich letišti za sběrným
dvorem
Pátek 1. až neděle 3. srpna
* Kříž proti kříži – velká rytířská bitva,
která se bude konat na louce za nadjezdem
přes dálnici ve směru na Turovec, po levé
straně – více na straně 8.
Čtvrtek 7. srpna
* Oblíbené Posezení u rybníka s plánskými rybáři se koná od 14 hodin u rybníku Nový pro plánské seniory. Odvoz od DPS
tam i zpět je zajištěn.
Pátek 8. srpna
* Pozvání sousedů na plánský dechovkový festival – Muzikanti z jižních Čech
vystoupí v Plané u DPS od 16.45, ve Zhoři
v 17.25, v Ústrašicích v 18.00 a v Želči v 18.35
Sobota 9. srpna
* 9. ročník Lesního běhu v Plané nad
Lužnicí – od 12. 00 u Penzionu Na Černé
Pátek 15. srpna
* Keks na Ostrově – od 20 hodin
Neděle 17. srpna
* Dechovkový festival – již sedmý ročník
Festivalu nad Lužnicí na kterém vystoupí
rakouská Dobersberger Böhmische a kapely
Moravanka, Vrchovanka, Šarovec a Muzikanti z jižních Čech s hostem Josefem Zímou
Pátek 29. srpna
* HS Open – tradiční běh na lyžích Planou
s následujícím tenisovým turnajem na tenisových kurtech

Kříž proti kříži

4. křížová výprava rok 1202 – 1204

1.-3. srpna 2014
u Plané nad Lužnicí

Program:
1. srpna - příjezd a ubytování účinkujících a diváků
2. srpna - lukostřelecká soutěž I. kolo od 10 hodin
- bitva od 15 hodin
- šermířská aréna - I. kolo od 18 hodin
- ohňová show od 21 hodin
3. srpna - lukostřelecká soutěž - II. kolo od 10 hodin
- šermířská aréna - II. kolo od 10 hodin
GENERÁLNÍ
PARTNER
AKCE:

Doprovodný program:
Soutěž 6 pivovarů
Pečení prasete a berana

Hudba:
Jára Jung
Trubadúr z Kornelie

Šermířské arény
Lukostřelecká soutěž

Dei Gratia
Ventus

Tržiště
SPONZOŘI:

www.pilapasak.cz

Výstavy v srpnu
Obřadní a zasedací síň radnice
* Fotografie Vlasty Štegerové a Jany Gottwaldové
Knihovna
* Jak šel čas… s plánskými dobrovolnými
hasiči
Galerie Fara 
* 1 + 1 + 1 = 2 - Stanislav Klváček, Stanislav
Stanley Tomáš a Pavel Talich
Galerie Fara - muzeum
* Umění - Historie – Řemeslo - Ladislava
Čuprová – šperk, Miroslav Milec – listiny
a pečetě, Milan Daněk – znaky a erby, Milan
Frajt – malba na sklo, Petr Holický – dobové
mapy.
Galerie Fara - zahrada
* Když mluví ruce – volné plastiky dětí, dospívajících i dospělých z DDM Tábor
Venkovní galerie
* Práce žáků a pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni
Street art galerie – podchod u ČD
* Street art a graffiti - práce českých žáků
Teodora Buzu a rakouských studentů Elisabeth Springer
Plánské ozvěny vychází 1x měsíčně nákladem 1.750 kusů. Lze za úplatu inzerovat, inzerci zasílejte na e-mailovou adresu:
dvorakova@plananl.cz, případně telefonicky kontaktujte Ing. Janu Dvořákovou - 381 291 166. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: planskeozveny@plananl.cz. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Tisk: Tiskárna v Ráji s. r. o., typografie: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.
Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Další číslo Plánských ozvěn vyjde v srpnu 2014 a uzávěrka je 13. srpna 2014.
Žádáme autory příspěvků do Plánských ozvěn o důsledné dodržování termínů uzávěrek. Další informace - www.plananl.cz.

