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V den voleb je volič ten největší pán

V pátek 29. srpna proběhl už 24. ročník recesistického běhu na lyžích HS OPEN. Borci v úžasných dresech byli tradičně přivítáni
starostou před radnicí.
Foto FD

Večer pod lampou s Janou Lévai v knihovně
			
Foto MV

Dechovkový festival 2014.

Foto FD

Vážení spoluobčané,
dnešním úvodním slovem symbolicky uzavírám čtyřleté období
současného vedení města. Podrobné hodnocení jednotlivých oblastí života v Plané nad Lužnicí včetně naplnění minulých předvolebních slibů obsahuje článek s názvem „TO ZA NÁMI ZŮSTALO
A TO TU JEŠTĚ CHYBÍ“, který najdete uvnitř dnešního čísla.
V úvodním slově se proto jen lehce donutí a předhození nic
tknu současného dění ve světě, života v nanetušící veřejnosti,
šem městě, vztahů lidí, které nás obklopují
není ten nejlepší způa malou výzvou na konec.
sob práce na radnici
Čtyři roky od minulých komunálních vovůči široké veřejnosleb utekly velice rychle, tak jak nám všem
ti. Použití tisku jako
rychle utíká náš život. A záleží především
prvního způsobu řešení problému není ta
na nás, jak se s tím „kvaltem“ dnešního
nejrychlejší možnost, jak dosáhnout jeho
uspěchaného světa vypořádáme. Někdy
vyřešení. Samozřejmě, pokud nám o řešemu stačíme, jindy stojíme opodál, abychom
ní problému skutečně jde.
si na chvíli odpočinuli, a potom se snažíme
Nechci a také ani nebudu nikoho jmenorychle naskočit, aby nám ten životní rychvat, kdo a jakým způsobem se podílel za polík příliš neujel. Ne každý se dokáže vyrovslední čtyři roky méně nebo více na chodu
nat s dnešním životním tempem, ne každý
městského úřadu, na přípravě a vlastní redokáže zvládnout tlaky, možnosti a někdy
alizaci projektů. Nebudu ani vypočítávat,
tvrdou realitu současného způsobu života.
kdo kolik přinesl nápadů a kdo se zapojil
Dnešní doba nabízí na jedné straně řadu
třeba jen tím, že zvedl a nebo také nezvepříležitostí, ale na druhé straně vyžaduje
dl ruku při hlasování o realizaci jednotliodpovědnost každého z nás k sobě samévých projektů. Vše podstatné je zaneseno
mu, ale také ke svému okolí. Demokracie
v zápisech a usneseních z jednání městské
je příležitost, ale ne každý si v ní najde to
rady a zastupitelstva města. V nich je možsvoje místo. Představa, že si každý může
né dohledat mnohé a získat tak představu
dělat, co chce bez ohledu na své okolí, je
o práci jednotlivců i kolektivních orgánů
mylná, někdy až nebezpečná. Děti mají
města. Tu další představu si mohou občav demokratické společnosti tu výhodu,
né našeho města vytvořit z toho, co vidí na
na rozdíl od dospělých, že za své konání
vlastní oči, z toho, jak vypadala Planá nad
a činy prakticky neodpovídají. To my „doLužnicí před čtyřmi lety a v jaké podobě
spěláci“ jsme plně zodpovědní za to, co
jí dostane „do vínku“ nové vedení města.
děláme, za to, co kde řekneme, prostě za
Myslím, že současné vedení předává město, jak se chováme. Bohužel ne všichni si
to v dobré kondici, finančně zdravé a proto plně a vždy uvědomujeme. V případě
jektově připravené na další období. Jako
života ve městech naší velikosti je to o to
každé město, tak i Planá nad Lužnicí má
markantnější, že žijeme vedle sebe, denně
své neduhy a problémy k řešení. Naší výse potkáváme a „zaručené“ zprávy letí
hodou je, že o nich víme a že jsme na jejich
městem téměř rychlostí světla. A v případě
řešení a odstranění připraveni včetně tolik
šíření zpráv je zcela jedno, zda je tvrzenezbytného finančního zajištění.
ní položeno na reálném základě, a nebo
Věřím, že i občané Plané nad Lužnicí
si ho jeho autor zcela vymyslel. Někdy mi
jsou připraveni na letošní komunální volpřipadá, že se dnešní svět „zbláznil“ a neby, na dva dny, ve kterých rozhodnou o nomusíme chodit příliš daleko do cizích zemí
vém vedení města až do roku 2018.
plných válečných konfliktů a teroristicPokud vám není lhostejný rozvoj města,
kých útoků. I my doma, zde u nás v Plané
ve kterém žijete, přijďte ve dnech 10. až
nad Lužnicí, řešíme v poslední době pro11. října k letošním komunálním volbám
blémy způsobem, nad kterým někdy zůstáa dejte svůj hlas lidem, o kterých si mysvá rozum stát. Fungující spolupráci, která
líte, že by to mohli a měli zvládnout. Tu
přispívala rozvoji města, jsme schopni
finální volbu nechám samozřejmě na vás,
rozbít z jakýchkoliv třeba i malicherných
neboť V DEN VOLEB JE VOLIČ TEN
důvodů. Shromažďování a schovávání
NEJVĚTŠÍ PÁN.
problémů, nesouhlasů a jiných názorů po
dobu několika roků a potom náhlé procitJiří Šimánek, starosta města
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do zastupitelstva
v Plané nad Lužnicí

Volby do zastupitelstva obce upravuje zákon číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

KDY SE
VOLBY KONAJÍ?
Hlasování bude probíhat
v pátek 10. října od 14.00 do 22.00
a v sobotu 11. října od 8.00 do 14.00

KDE
MŮŽETE VOLIT?

Město Planá nad Lužnicí je rozděleno
do čtyř volebních okrsků:
č. 1: místnost v Základní škole
ČSLA 65 Planá nad Lužnicí
pro voliče bydlící v ulici – Ústrašická, V Zahájí, Pionýrská, Voborská, Zahradní, Ve Vilách, Zhořská,
Soukenická, Ve Skobě, Pod Pracovem, Husova, Hájkova, Chýnovská,
Nová, Samoty, Smolín, K Samotám,
Třešňová, Jabloňová, Višňová, Vrbová, Javorová, Lipová, Trnková
a Průmyslová (mimo č.p. 452, 455,
465, 551).
č. 2: místnost v Základní škole
ČSLA 65 Planá nad Lužnicí
pro voliče bydlící v ulici – ČSLA,
Ve Stržném, Nádražní, Příčná, Zá-

kostelní, Na Skalách, Za Rybníkem,
Na Praze.
č. 3: místnost v Základní škole
ČSLA 65 Planá nad Lužnicí
pro voliče bydlící v ulici – Strkovská, V Hlinách, Bejblíkova,
Luční, Borecká, U Dubu, Na Sádkách, Bydžovská, Nad Hejtmanem,
Na Černé, Průběžná, Spojovací,
Krátká, Úzká, Okrouhlická, Údolní, U Lihovaru, Na Pískách, Hraběcí, Candátová, Pstruhová, Štičí,
Okružní, Karasová, Kaprová, Harrachova.
č. 4: místnost v Průmyslové ulici č.p. 455 Planá nad Lužnicí, 1.
nadzemní podlaží (prostřední panelový dům)
pro voliče bydlící v ulici – Průmyslová č.p. 452, 455, 465, 551.

Hlasovací
lístky
Hlasovací lístky budou dodány všem
voličům nejpozději tři dny přede dnem
voleb. Ve dnech voleb budou hlasovací
lístky taktéž k dispozici v každé volební
místnosti.
Ing. Jana Dvořáková

Právě vyšel kalendář na rok 2015

Opět vznikl nádherný stolní kalendář Plané nad Lužnicí. Tentokrát je plný
historických fotografií táborského ateliéru Šechtl & Voseček.
Nový kalendář můžete získat za 50 korun už v sobotu 27. září na Svatováclavských slavnostech ve stánku Klubu Plánských Dam.
-rr-

OBSAH ČÍSLA

Slovo starosty města
str.1
Volby do zastupitelstva obce
str. 2
Matrika, kalendář 2015
str. 2
Rada a zastupitelstvo města
str. 3
Skládání účtů, pánové!
str. 4
To za námi zůstalo...
str. 5 až 9
(ohlédnutí za volebním obdobím 2010 až
2014. Co se nejen povedlo, ale i nepovedlo...)
Svatováclavské slavnosti
str. 10 a 11
Plánské nábřeží, malé muzeum str. 12
Knihovna, dopisy
str. 13
Jak se tvoří přírodní amfiteátr str. 14 a 15
Inzerce
str. 16
Sport
str. 17 až 19
Program na říjen, pozvánky
str. 20
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

Matrika
Významné životní jubileum v měsíci říjnu 2014 oslaví:
Olga Finková
Marie Holanová
Olga Jarošová
Zdeňka Fuková
Alena Vrbová
Hodně dalších roků při dobrém zdraví
přeje Město Planá nad Lužnicí.
Novými občánky Plané nad Lužnicí se v srpnu a září 2014 staly:
Karolína Smržová
Izabela Holešovská
Přejeme hodně zdraví
a štěstí do života.
Svatby: v září uzavřelo v Plané
nad Lužnicí šest párů
manželství.
Novomanželům
gratulujeme.

Zásady

pro vydávání zpravodaje
Plánské ozvěny

Zásady pro vydávání zpravodaje Plánské ozvěny je možno nalézt na stránkách
města pod touto adresou.
http://www.plananl.cz/mesto-a-jeho-sprava/planske-ozveny/planske-ozveny/
zasady-pro-vydavani-zpravodaje.html
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Rada města

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

Usnesení z 97. zasedání
schvaluje
* přípravu změny řádu pohřebiště
a smlouvy o pronájmu hrobového místa na hřbitově v Plané nad Lužnicí
* předloženou studii „Cyklostezka
pravý břeh Lužnice“. Zpracovatel
projektu: Atelier Lucie Honová, Vodní 5612/8a České Budějovice, včetně
prodloužení o komunikaci kolem dětského tábora Palcát. Pověřuje stavebního referenta oslovením vlastníků
dotčených pozemků k získání souhlasu
* zahájení projekční práce na studii
chodníku s cyklostezkou v ul. Průmyslová, Silon – Maso Planá (autobusová
zastávka). Cena prací 70 000 Kč vč.
DPH. Projektant: Ing. Martin Tůma,
Nádražní 161, 391 75 Malšice
* přípravu bezpečnostních opatření
v podchodu v Husově ulici dle nákresu + umístění dopravních zrcadel. Přípravou pověřuje stavebního technika
* pořízení 5 kusů samostatných laviček + 1 kus „kruhové lavičky“ +
2 kusy tabulí do zámeckého parku dle
nabídky Lesů ČR
* nabídku úpravy a doplnění žulové
dlažby v ulici Nad Hejtmanem (křižovatka Hraběcí-Nad Hejtmanem) firmy
HES stavební s.r.o. za cenu 41 455 Kč
s DPH

Usnesení z 98. zasedání
bere na vědomí
* zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek na projekt „Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy a schvaluje pořadí
soutěžících dle uvedené zprávy. Vítězem se stala firma Hřiště Pod Květinou, Mladotice.

Zastupitelstvo
města
Usnesení z 27. zasedání
schvaluje
* výsledky výběrového řízení projektu „Komunikace Nad Hejtmanem“
dle doporučení hodnotící komise.
Schvaluje vyloučení nabídky firmy Lesostavby Třeboň a. s. a Hochtief CZ a.s.
a schvaluje pořadí nabídek dle hodnotící komise. Vítěznou nabídku předložila
firma Strabag a.s.
* nejvhodnější nabídku výběrového
řízení projektu „Parkoviště ul. Okružní“. Vítězem se stala firma Hochtief CZ
a.s. s nabídkovou cenou 2 050 638 Kč

Až do konce října jsou na farské zahradě vystaveny keramické výtvory
žáků DDM Tábor.
Bližší informace z jednání rady města a zastupitelstva města lze nalézt na
stránkách města http://www.plananl.cz
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Divadélko na nitce má od září na
stálé scéně v knihovně krásnou novou
oponu. Velký dík za ušití patří paní
Janě Šimákové.
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Skládání účtů, pánové!

Končí volební období. Ing. Jiří Šimánek, ing.
Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin,
Martin Novák a Mgr. Tomáš Voráček svými podpisy v roce 2010 v PROGRAMOVÉM PROHLÁŠENÍ slíbili, že:

(Připomínám, že SNK Zdravá Planá má jen tři členy, oproti Vašim šesti
hlasům. Rozhodně jste to byli Vy, kdo
nese osobní odpovědnost. Oprávněně se tedy ptám, proč nebyly splněny
výše uvedené sliby. Výmluvy i nepravdivé informace, prosím vynechat.
V Plané nad Lužnicí 17. 8. 2014
Těším se na Vaši písemnou odpověď
v Plánských ozvěnách již v září 2014.)

13. dopracovat a postupně realizovat
připravený plán cyklostezek pro celou
Planou s návazností na okolní turistické cyklostezky
16. podporou podnikatelských aktivit v rozšířené průmyslové zóně přispívat k rozšiřování nabídky pracovních míst
17. řešit veřejné sociální zařízení
v centru města

1. snaha o zlepšení informovanosti
a občanskou participaci, snaha o zajišťování a větší respektování názorů
veřejnosti v různých lokalitách
3. transparentní a spravedlivé výběrové řízení
4. snaha o zajištění a moderování
veřejné diskuse k připraveným projektům

2. aktivně připravovat a realizovat
protipovodňová opatření na Farském
potoce a tím snížit dopady především
přívalových dešťů na majetek občanů
a města
6. vedle využívání kamerového systému přijmout další opatření, která povedou k omezení rozšiřující se trestné
činnosti ve městě

Vztah k veřejnosti

Samospráva

1. zajistit zdravé finanční hospodaření města
4. vypsat výběrové řízení na pozici
ředitele Technických služeb s cílem
zlepšení kvality a ekonomiky údržby
města ( objekty, komunikace, chodníky, zeleň, atd. )
8. přijmout etický kodex volených
i nevolených představitelů města, organizací zřizovaných městem a pracovníků MěÚ

Bezpečnost

Doprava

1. rozšířením městské hromadné dopravy za řeku zlepšit občanům Zářečí
a v okolí Soukenické ulice dostupnost
centra a spojení ve směru Sezimovo
Ústí a Tábor
3. připravit k realizaci komunikaci,
která by spojovala ulice Strkovskou
a Chýnovskou

Rozvoj – investice

2. rekonstrukcí Sokolovny vybudovat víceúčelové zařízení, které by
mělo sloužit jako sportovní zařízení
základní škole, sportovním oddílům
a zájmovým skupinám občanů v oblasti sportu a kultury a při organizování městských akcí;součástí projektu
bude kalkulace provozních nákladů
3. rekonstrukce komunikací a chodníků
6. každoročně vyčlenit finanční
prostředky na budování a modernizaci dětských hřišť
7. rekonstrukcí veřejného osvětlení
snížit náklady města na jeho provoz
9. příprava a realizace projektu
„Kompost“ včetně hledání vhodné lokality
10. realizace malé vodní elektrárny
na Soukeníku v případě reálné návratnosti investice
4

4. připravit a realizovat parkovací
systém
5. prosazovat stávající silniční spojení z ulice ČSLA na Strkov, řešené
případně podjezdem či nadjezdem

Životní prostředí

2. zpracování celkové koncepce
„OZELENĚNÍ MĚSTA“, které bude
zahrnovat revitalizaci centra Plané
nad Lužnicí, ozelenění jednotlivých
ulic a míst a systém trvalé údržby „zelené Plané“ a tím přispět po odklonění
dopravy k zásadnímu zlepšení prostředí ve městě
4. zlepšením systému sběru odpadů,
který počítá s rekonstrukcí sběrného
dvora a intenzifikací v třídění odpadů
minimalizovat následné náklady města a občanů
5. při výstavbě a konečné úpravě
využívat v maximální míře přírodní
materiály

Kultura,
tělovýchova a sport

1. vytvořeným dotačním systémem
podporovat činnost sportovních, kulturních a zájmových skupin, tělovýchovných jednot, sdružení a spolků
s cílem co nejširšího zapojení občanů
do těchto činností
3. rekonstrukcí Sokolovny vytvořit
potřebné prostory pro pořádání kulturních, sportovních a společenských
akcí a zároveň vytvořit odpovídající
zázemí pro oddíl kopané
Marie Spurná,
Příčná 541, Planá nad Lužnicí
č.t. +420 722 582 702
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TO ZA NÁMI ZŮSTALO, TO TU JEŠTĚ CHYBÍ
Považuji za vhodné na konci čtyřletého období udělat zevrubnou bilanci toho, co se udělalo, co se mělo
udělat a nestihlo se, nebo co se prostě nepovedlo. To
není na jedné straně chlubení ani na druhé straně
„sypání si popele na hlavu“. Malou bilanci si přece
dělá každý z nás na konci roku, při významné životní
změně, při rozchodu s partnerem, apod. Z uvedených
důvodů považuji za svoji povinnost provést prosté
hodnocení posledních čtyř let, které uplynuly od komunálních voleb v roce 2010. Bez emotivních článků
typu „SKLÁDÁNÍ ÚČTŮ, PÁNOVÉ!“, bez oslavných
vět a střihání pásek. Tu skutečnou pásku jsem měl
možnost přestřihnut pouze jednou a to při slavnostním otevírání úseku dálnice D3 z Tábora do Veselí.
Ne, že by si některé další projekty nezasloužily zvuk fanfár a přestřižení oné
symbolické pásky, ale na tento způsob zprovoznění dokončeného díla jsme si
v Plané nad Lužnicí nějak nehráli. Nám stačila zpráva v Plánských ozvěnách
nebo okresním tisku a byla investiční akce v řádech milionů korun nebo jen
statisíců zprovozněna a předána k užívání. Že řada z nás považuje celou řadu
dokončených projektů, které zlepšili životní podmínky v našem městě za samozřejmost, je druhá stránka mince.
Takže pojďme společně projít uplynulé čtyři roky, pojďme krátce udělat
bilanci toho, co se z předvolebních
slibů současného vedení města splnilo, co se udělalo navíc, neboť některé
realizované projekty ve slibech vůbec
nebyly. Pojďme ale také pojmenovat
věci, které se z různých důvodů neudělali a řekněme si také, proč jsme je
neudělali nebo splnili pouze částečně.
Na úvod stručná zpráva o finančním
zdraví města Planá nad Lužnicí.
Počáteční stav finančních prostředků k 31. 10. 2010 byl 7,8 milionu Kč
Celkové příjmy od 1. 11. 2010 do
31. 7. 2014 jsou 272,6 milionu Kč
Celkové výdaje od 1. 11. 2010 do
31. 7. 2014 byly 257,9 milionu Kč
Konečný stav finančních prostředků k 31. 7. 2014 je 22,5 milionu Kč
Za toto období byly na běžné výdaje na provoz základní školy, mateřské
školy, domu s pečovatelskou službou, provoz veřejné osvětlení, údržbu všech objektů města, letní a zimní
údržbu komunikací, městské zeleně,
chod městského úřadu, atd. vynaloženo cca 152 milionů Kč.
Na investiční akce, které zlepšili
nejen běžné životní podmínky, ale
které přispěly rovněž k dalšímu
rozvoji města, bylo celkem vynaloženo cca 106 milionů Kč.
Z úvěru, který si město vzalo v roce
2003 na výstavbu bytového domu Za
Rybníkem, bylo řádně splaceno 5,8

milionu Kč. Zbývající část úvěru bude
splacena v průběhu dalšího čtyřletého
období.
Uvedená čísla vypovídají zcela
jasně. Do dalšího rozvoje města je
investováno přes 40 % rozpočtu bez
jediné koruny nového úvěru. Stav
hotovosti se zvýšil za sledované období o téměř 15 milionů Kč. O všem
dalším může kdokoliv polemizovat
nebo dokonce spekulovat. Proč se
udělalo to či ono na úkor něčeho
jiného. Proč nebyla určitá věc provedena rychleji nebo v jiném termínu. Proč se směřovaly finanční
prostředky více do školství na úkor
zlepšení stavu komunikací nebo naopak. Téměř 4 000 občanů našeho
města znamená téměř 4 000 názorů. Ale výše uvedený finanční stav
města svědčí o zodpovědném řízení
ekonomiky města, o zodpovědném
přístupu v rozhodování o tom, co
si může město dovolit a čemu by se
mělo raději zdaleka vyhnout. V příjmech je obsaženo 15 milionů Kč
dotací, které již město během tohoto
období získalo. Na probíhající projekty má Planá nad Lužnicí schválené další dotace ve výši přesahující
31 milionů Kč. Nejsou v nich zahrnuty dotační prostředky, které získala
základní škola nebo dům s pečovatelskou službou.
Vedení města přijalo po svém nástupu v říjnu 2010 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ, které obsahovalo hlavní
úkoly na další čtyři roky. V jednotlivých oblastech byly naplánované cíle
splněny následovně.
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VZTAH
K VEŘEJNOSTI –
INFORMOVANOST

V průběhu uplynulého období se
uskutečnily ankety k vybudování
obytných zón ve dvou lokalitách (Nad
Hejtmanem a v Zářečí). Výzvy občanům k předkládání námětů a nápadů
se týkaly plánského ostrova a centra
města. Veřejné diskuse proběhly na
téma vybudování dětských hřišť Za
Rybníkem, v lokalitě Nad Hejtmanem
a k revitalizaci centra města. Město
pořídilo nové webové stránky, které
dosud shlédlo více než 170 tisíc návštěvníků. Výběrová řízení se konají
podle směrnice na akce nad 150 tisíc
korun. Elektronické tržiště nebylo
zřízeno. Město se rovněž nepřihlásilo do projektu Národní síť Zdravých měst.

Dětské hřiště Nad Hejtmanem.

SAMOSPRÁVA

Vedení města se podařilo zajistit trvale zdravé finanční hospodaření, což
se následně pozitivně projevilo při
posuzování našich žádostí o dotace.
V roce 2011 schválili zastupitelé Strategický plán rozvoje města, což přispělo rovněž ke kladnému bodovému
hodnocení našich žádostí. V současné
době připravujeme zpracování Strategického plánu na další dotační období.
V personálním obsazení došlo především ke změnám ve funkci ředitele
TSM, tajemníka úřadu, vedoucí DPS
a na pozici stavebního technika. Byla
provedena revize organizačního řádu.
V oblasti samosprávy nebylo splněno zavedení recepčního informačního centra, což se vůbec neprojevilo
na činnosti městského úřadu. Dále
nebyl přijat etický kodex volených
i nevolených představitelů města.
Pokračování na straně 6
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Otázkou je, zda by jeho přijetí napomohlo ke zklidnění bouřlivé atmosféry v letošním roce.

Ozelenění ulic. Na snímku ozelenění
ulice Husova.

Zámecký park.

INVESTICE

Byly dokončeny inženýrské sítě
v lokalitě Nad Hejtmanem. Zde se jednalo především o vybudování kanalizace a vodovodu a dále komunikací
v ulici Harrachova a dvě etapy v ulici
Okružní. V červenci 2013 byla tato
část Plané napojena na MHD. Přes
finanční a ekonomickou krizi, která
zasáhla celou Českou republiku, pokračovala v této lokalitě výstavba rodinných a bytových domů. Z dalších
komunikací došlo k výstavbě nebo
rekonstrukci točny autobusů MHD na
Strkově, ulice Bydžovská, Bejblíkova
a Úzká. V centru města byla rekonstruována ulice Příčná a vybudovány
2 navazující slepé ulice. Nový povrch
získalo parkoviště u zdravotního střediska. Nově byly rovněž vybudovány

Ulice Bydžovská.

ulice Jabloňová a Višňová. Významnou rekonstrukcí prošla komunikace
do lokality Lhota Samoty a část ulice Pionýrská. U dalších komunikací
na Strkově byly na mnoha místech
odstraněny letité problémy, které zde
zůstaly po plynofikaci Strkova. Při
poslední letošní akci nazvané „kulový
blesk“ došlo k zásadní opravě ulic Borecká, části Hraběcí, další části ulice
Pionýrská, dvou ulic v Hájkově čtvrti,
části ulice ve Stržném, u Sportovního centra a část ulice Zhořská a ulici
K Samotám. Celkem bylo v průběhu
čtyř let vybudováno nebo opraveno
více než 4 kilometry komunikací.
Úspory nákladů by mělo přinést zateplení mateřské školy, Domu s pečovatelskou službou a zdravotního
střediska. Dětské hřiště bylo vybudováno v lokalitě Nad Hejtmanem a Za
Rybníkem. Na rekonstrukci hřbitova
bylo vyloženo celkem cca 4 miliony
Kč. V závěru letošního roku bude realizován projekt „Ozelenění hřbitova“,
čímž dojde k „ukrytí“ tohoto pietního
místa vůči okolní průmyslové zóně.
Z cyklostezek se podařilo dosud jen
vybudovat novou stezku podél protipovodňové zdi. Realizace projektu
„Rekonstrukce sokolovny“ se posouvá do dalšího období. Důvodem
byly vysoké investiční náklady, které vzešly z výběrového řízení. Z tohoto důvodu rozhodlo zastupitelstvo
o zrušení výběrového řízení, o úpravě
projektové dokumentace a o vypsání
nového výběru dodavatele. To v současné době probíhá a předpoklad zahájení vlastní realizace je čtvrté čtvrtletí letošního roku. Projekt výstavby
malé vodní elektrárny a fotovoltaické elektrárny na střeše základní
školy nebyl realizovaný vzhledem
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k poklesu výkupních cen elektřiny
a z toho vyplývajícího výrazného
zhoršení ekonomiky obou projektů.
Město zajistilo bezplatnou likvidaci zeleného odpadu, a proto nedošlo
k realizaci projektu „Kompost“.
Pro přírodní amfiteátr byla po dohodě
vybrána lokalita plánského ostrova.
Na zpracovaný projekt byla podána
žádost o dotaci, která byla schválena
ve výši přes devět milionů korun. Ze
známých důvodů došlo k odmítnutí dotace a k realizaci projektu tak
nedošlo. Součástí tohoto projektu
mělo být i vybudování veřejného sociálního zařízení. Vzhledem k vývoji
okolo vybudování amfiteátru nebylo
veřejné sociální zařízení rovněž vybudováno. Co se plánské průmyslové
zóny týká, zde probíhala řada jednání
s potencionálními investory. Jednání
bohužel často ztroskotala při jednání
s majiteli pozemků. Z důvodu finanční náročnosti a přehodnocení priorit
nebyl realizován projekt „tříděný
odpad – svoz z domácností“.

Ulice Nad Hejtmanem.
V roce 2011 byla připravena jednoduchá studie na rekonstrukci veřejného osvětlení. Během uplynulého dotačního období bylo řídícími orgány
několikrát slibováno otevření dotačního titulu na obnovu veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení v Plané nad Lužnicí stejně jako v celé řadě jiných měst
a obcí není v dobrém technickém stavu. Vzhledem k finanční náročnosti a potřebě řádné přípravy bude
rekonstrukce osvětlení provedena
v dalším období. Prvním předpokladem bylo zpracování pasportu veřejného osvětlení, v kterém jsou sledovány náklady na jednotlivé svítící body.
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Na základě žádosti našeho města došlo v letech 2013 – 2014 k realizaci protipovodňových opatření na břehu řeky
Lužnice. Investiční akce ve výši cca
93milionů korun byla hrazena z prostředků ministerstva zemědělství.
Město se podílelo částkou 2,2milionu
Kč, když 1,5 milionů Kč stála stezka
v centrální části Plané, o jejíž vybudování požádalo vedení města. Poměr
pevné a mobilní části protipovodňové
zdi vyzněl po dlouhých jednáních ve

DOPRAVA

Prezentace plánské mateřské školky
na Bambi 2014.

ŠKOLSTVÍ

V průběhu let 2011 a 2014 byly postupně vybudované 3 nové třídy v mateřské škole. Jedna ve staré budově
a v roce 2013 vznikly 2 nové třídy přístavbou mateřské školy. Těmito kroky
byla zvýšena původní kapacita o 60
dětí na současných 210 dětí. Zároveň
došlo k rekonstrukci střechy a zateplení staré budovy mateřské školy. V současné době probíhá stavební řízení na
rekuperaci, která by měla zvýšit účinnost zateplení a zároveň zajistit výměnu čerstvého vzduchu v mateřské škole. V základní škole bylo instalováno
nové zastínění oken na prvním stupni.
Z úkolů v této oblasti nebylo splněno
vytvoření dětského parlamentu, které si dávalo za cíl zlepšit komunikaci
s nejmladší generací.

Přístavba mateřské školy.

Protipovodňová zeď.
prospěch zachování Plané jako města, které je s řekou spjaté v tom dobrém slova smyslu, ale je připraveno
i na horší stránku řeky Lužnice. Do
konce letošního roku budou realizována všechna zbývající opatření mezi
Farským rybníkem a Lužnicí, čímž
dojde k několikanásobnému zvětšení
průtoku a tím snížení nebezpečí záplav v této části města. Další opatření
proti proudu Farského potoka budou
součástí zpracovávané studie. Díky
získané dotaci byl zpracován digitální
povodňový plán a realizována první
etapa bezdrátového rozhlasu. Z vlastních prostředků byla dokončena druhá
etapa. Následně byl odstraněn starý
rozhlas a věřím, že po řádném odladění získá město funkční prostředek
k informování občanů. V roce 2012
jsme si i díky dotaci ministerstva financí a Jihočeského kraje mohli dovolit pořídit plánským hasičům nové
zásahové vozidlo. O významu této investice snad již dnes nikdo nepochybuje. Zřízením městské policie a využíváním kamerového systému dochází
k potlačování protizákonné činnosti
a konání některých jedinců v rozporu
s platnými městskými vyhláškami.
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Nejvýznamnější změnou v této oblasti bylo zprovoznění dálnice D3
kolem Plané nad Lužnicí. Přes proklamace různých subjektů v našem
městě, lze jednoznačně říci, že zásluhu na vybudování dálnice D3 nemá
nikdo z nás. Naše úsilí se proto zaměřilo na vybudování sjezdu z dálnice přímo na Průmyslovou ulici. Přes
opakované potíže s majiteli vleček se
i tato výstavba blíží ke svému závěru
a dle posledních zpráv se předpokládá její dokončení počátkem listopadu
letošního roku. Její dokončení uleví
především obyvatelům Hájkovy čtvrtě. Dokončení hlavní komunikace
v lokalitě Nad Hejtmanem umožnilo
zavedení MHD i do této části Plané.
Zpracování projektu a stavební řízení pozdrželo realizaci zastávky za
řekou. Po ukončení stavebního řízení
a výběru zhotovitele dojde k vybudování zastávky MHD v dohledné době.
Příprava realizace komunikace, která by spojovala ulice Strkovskou
a Chýnovskou se zadrhla na církevních restitucích, neboť část této komunikace by měla vést po církevních
pozemcích. Seznam komunikací, které byly zcela nově vybudovány nebo
zásadním způsobem rekonstruovány,
byl již uveden v oblasti investic. Nové
povrchy uvedených komunikací zlepšily dopravní podmínky. V souvislosti
s projektem „Revitalizace centra města“ by mělo dojíst i ke změně parkování. Ukazuje se však, že parkovací systém je potřebné řešit již nyní. Z tohoto
důvodu bude nový parkovací systém
v centru města projednán v orgánech
města a předložen k diskusi ve čtvrtém čtvrtletí 2014.
Pokračování na straně 8
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Ilustrační foto.

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Jednáním s městem Tábor bylo dosaženo zásadní snížení objemu materiálu, který byl na pískovnu v lokalitě
Hůrka uložen v rámci projektu „Odbahnění Jordánu“. Obnovou zámeckého parku a lipové aleje byla získána
atraktivní odpočinková zóna nejen
pro občany Plané, ale i pro návštěvníky města. Rozšířením systému třídění
odpadu, zavedením kontejnerů na zelený odpad a projektem „Rekonstruk-

SOCIÁLNÍ
POLITIKA

Byla přijata vyhláška, zakazující
výherní hrací automaty. Jejich konečná likvidace ve městě závisí na ministerstvu financí. Dům s pečovatelskou
sužbou byl přednostně obsazován
plánskými občany. Obyvatelé DPS
díky zateplení budovy dosáhli vedle
městské kasy rovněž významných
finančních úspor. Každoročně jsou
čestní dárci krve odměněni za svoji vysoce záslužnou činnost. Je jistě
potěšitelné, že z původního počtu 22
v roce 2011, bylo v letošním roce odměněno již 33 dárců.

Ilustrační foto.

KULTURA,
TĚLOVÝCHOVA
A SPORT

ce sběrného dvora“, který bude realizován v posledním čtvrtletí letošního
roku, byly ze strany města zlepšeny
podmínky pro minimalizaci nákladů
na likvidaci odpadů. To se pozitivně
projevuje v ustálení ročního poplatku.
Přesto máme v této oblasti ještě značné rezervy. V závěru roku by měly být
dodány v rámci dotačního titulu první
malé kompostéry na bioodpad do rodinných domů. V této oblasti nebyla zpracována koncepce „Ozelenění
města“, přestože došlo již k přípravě
řady míst, které by měly změnit svou
současnou podobu a přispět tak ke
zlepšení životního prostředí ve městě.
Vedle obnovy zámeckého parku a lipové aleje bylo největším realizovaným projektem „Ozelenění ulic“. Jednalo se o ulice Soukenická, Husova,
Nádražní a Hájkova.

Každoročně je dle schválených zásad významně finančně podporována činnost sportovních, kulturních
a zájmových skupin, jednot, sdružení a spolků. Rekonstrukce sokolovny
a vybudování přírodního amfiteátru
již byly komentovány v oblasti investic. Významnou investiční akcí byla
rekonstrukce městské knihovny. Spo-

Plánský pěvecký soubor Harmonie.
8

Masopust...
jením oddělení pro dospělé a dětského
oddělení, byly vytvořeny nemalé prostory, jichž je využíváno pro pořádání
besed, výstav nebo divadelních představení. Své místo zde našlo i mateřské centrum. Plánská fara se stává
pravidelným místem konání výstav
našich i zahraničních umělců. Nově
zde bylo otevřeno malé Plánské muzeum. V této době byla zahájena rekonstrukce celého objektu ze získané
dotace. V průběhu příštího roku tak
již bude umožněn celoroční provoz.
Nemá zde cenu vyjmenovávat všechny kulturní akce, které město pořádá.
Některé si již našly pevné místo v kulturním kalendáři nejen plánských občanů. Bohužel stále se vedou „odborné“ diskuse o potřebnosti těchto akcí
a o jejich finanční náročnosti. Zcela
zodpovědně mohu potvrdit, že „zaručené“ zprávy o výši vynakládaných
finančních prostředcích na kulturní
akce jsou zcela mimo realitu. Díky
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činnosti desítek dobrovolníků a získáním dalších zdrojů z grantů, dotací
a od sponzorů, jsou výdaje z městské
kasy na plánské kulturní akce zcela
někde jinde než v okolních městech
a než si „rádoby odborníci“ na kulturu myslí. Významné rovněž je, že
u několika mála akcí, kdy se vybírá
vstupné, je toto prakticky symbolické.
Přesto jsou plánské akce některými jedinci nazývány cirkusem, je napadána
nízká úroveň, apod. Z těchto kritiků
se na jejich přípravě a realizaci nepodílí samozřejmě nikdo.

občanů si ty svoje kulturní a sportovní akce už našlo. Rovněž nechci
jmenovat všechny spolky a zájmové
skupiny, které se na plánské kultuře
a sportu podílejí. Nerad bych na někoho zapomněl. Velké poděkování patří
všem.
V průběhu uplynulých čtyř let došlo
k realizaci dalších akcí, které nebyly
v PROGRAMVÉM PROHLÁŠENÍ.
Mezi ty největší patří pořízení automobilu na svoz zeleného odpadu a nového zametacího stroje, díky němuž
se zametání ulic a chodníků provádí

Prezentace volnočasových aktivit Bambi.
Je rozhodně potěšitelné, že město
má svůj pěvecký sbor a loutkové divadlo. Je rovněž potěšitelné, že vedle
dospělých sportovců, kteří se věnují
kopané, tenisu, orientačnímu běhu,
florbalu, atd. se najdou i lidé, kteří
svůj drahocenný čas věnují výchově
malých fotbalistů, tenistů, apod. Vyjmenovat všechny a všechno, co se
v plánské kultuře a sportu v průběhu
roku děje by zabralo mnoho místa. To
není účelné, neboť mnoho plánských

průběžně po celý rok. Nový přechod
pro chodce byl vybudován u řadovek
jako součást nové autobusové zastávky MHD. Nové osvětlení má přechod
u závor. Chybějící chodníky jsme realizovali v lokalitě Na Skalách a dokončen je také nový chodník u hřbitova. Nová zastávka byla pořízena na
točně v ulici Průmyslová. Dřevěná
lávka nahradila původní zničenou povodněmi v lokalitě Na Černé. Od září
letošního roku je realizován projekt

Městská knihovna Planá nad Lužnicí zve zájemce na další

ODPOLEDNE STOLNÍCH HER
(knihovních i přinesených vlastních)

ve středu 8. října 2014
14 – 18 hod.
 Připraven je i bonus pro šikovné ruce a pokojový ping-pong 
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Písničkové Froťánky...
Rekonstrukce fary. Problém s parkováním by měl být zásadním způsobem vyřešen v současné době budovaným parkovištěm v lokalitě Nad
Hejtmanem. Zde bude v říjnu rovněž
zahájena výstavba komunikací Hraběcí a Kaprová.
Omlouvám se za téměř strohý
výčet investičních a neinvestičních
akcí, které obsahovalo PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ přijaté po
volbách v roce 2010 nebo i dalších
akcí realizovaných mimo toto prohlášení. Podrobné hodnocení všeho, co se udělalo i neudělalo, si jistě
udělá každý z vás. Kdo chce hledat
pouze negativa, tak je jistě najde.
Pro snadné hledání chyb a nedodělků, jsem si dovolil nesplněné věci
zvýraznit. Nechť každý posoudí, co
převažuje. Ještě k něčemu by měly
zvýrazněné věci pomoci. Co je zvýrazněné, tak nám tu až na výjimky
zřejmě asi chybí. A samozřejmě
ještě mnohé další věci. Ale to už je
k zamyšlení pro nové vedení města.
Bezemotivní kontrolu slibů a reálný pohled na věci kolem nás přeje
Ing. Jiří Šimánek, starosta města
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SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
konané 24. až 28. září 2014

Středa - 24. září

* Svatováclavský večer pod lampou ve farské zahradě od 17 hodin
s městskou knihovnou

Čtvrtek 25. září

*
Svatováclavské
pohádkové
Froťánky – od 16 hodin v obřadní
síni radnice, s posvícenskými písničkami a pohádkou

Pátek – 26. září

* Den s lesy ČR – v zámeckém parku na Strkově
* Zahájení, vystoupení trubačů –
v 8.45 hodin
* Od 9.00 do 13.00 hodin - stanoviště s prověřením znalostí o přírodě (poznávaní lesní zvěře, poznávání ptáků,
ekologie, poznávání dřevin, skládání
puzzle)
* Ukázka dravců, střelba z luku do
terče, jízda na koni, loutková pohádka Divadélka na nitce
* Slavnostní otevření obnoveného
zámeckého parku, lipové aleje a přírodní naučné stezky, vystoupení Trubačů OMS a pěveckého sboru Harmonie od 17 hodin
* Zábava se skupinou Parkán na
plánském ostrově – od 19 hodin

Sobota – 27. září

* Dětské rybářské závody na Farském rybníku – od 7 hodin
* Zahájení Svatováclavských slavností na plánském ostrově – od 13 hodin
* Řazení historického průvodu za
Hotelem Lužnice ve 13 hodin

Neděle 28. září

* Slavnostní Svatováclavská mše
v kostele svatého Václava od 8 hodin.
* Volejbalový turnaj ve sportovním centru za řekou od 10 hodin.
* Společný Svatováclavský koncert v kostele svatého Václava, na
kterém vystoupí plánský pěvecký
sbor Harmonie, smyčcový kvartet
ZUŠ a Táborský chrámový sbor – od
17 hodin

PROGRAM SLAVNOSTÍ
Hlavní podium
Sobota – 27. září

13.30 PŘÍCHOD HISTORICKÉHO PRŮVODU NA PLÁNSKÝ
„OSTROV“
13.30 Zahájení slavností svatým Václavem
13.40 Rytířský turnaj – velcí rytíři své doby soutěží o Václavovu korunu
a jeho úctu
14.00 Slovenská folklórní skupina Javorník
14.30 Chodský dudácký soubor Mrákov
15.25 Vyhlášení soutěže o nejkrásnější balkón, okno, zahradu
15.30 Slovenský mužský pěvecký soubor Štepnická skala
16.00 Mužský pěvecký sbor Dolňácko z parnerského města Hluk
17.00 Valdaufinka Ády Školky
18.00 Jirka Řapek & Ondra Kříž

Historické podium

14.00 Kejklíř
14.30 Dobová hudba s potulnými hudebníky
15.00 Gotické tance
15.30 Divadelně šermířské vystoupení
16.00 Kejklíř a jeho dílna
16.30 Dobová hudba
17.00 Renesanční tance
17.20 Divadelně šermířské vystoupení
17.50 Kejklíř
18.15 Vesnické tance z doby Václavovy
18.45 Dobová hudba
19.30 – OHŇOVÁ SHOW

Venkovní aréna – vystoupení domácích sborů

14.15 Loutková pohádka Divadýlka na schodech
14.45 Praporová show Táborských kupců
15.15 Dětský folklórní soubor Lužničánek s programem „Řemesla“
15.45 Folklórní soubor ZUŠ Ráček
16.15 Bubenická show Táborských kupců
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Průběžné akce

* Historické skupiny, dobové tance, šermířské souboje, módní přehlídky historického oblečení, výtvarné dílny, rytířské turnaje, praporová
i bubenická show, kejklíři, divadelní
představení pro dospělé, dobová ležení s vybavením a výkladem, lukostřelba a střelba z kuší, dřevěný
kolotoč pro děti, ražba mincí, překážkové dráhy i rytířský trenažér,
kolbiště pro děti, dětský koutek
* Vlastní historický jarmark
* Stánky s jarmarečním zbožím,
ukázky řemesel, dobové občerstvení.
* Stánky neziskových organizací.
* Uzené ryby, medovina, burčák,
pražené mandle, turecký med, hračky a spousty dalšího zboží.
Součástí Svatováclavských slavností v roce 2011 bylo podepsání partnerské
smlouvy s moravským městem Hluk

Doprovodné programy:

Výstavy

v Plané nad Lužnicí
Obřadní a zasedací síň
radnice
„Fotografie Vlasty Štegerové a Jany Gottwaldové“
Knihovna
„Slabikář - jak šel čas…“
Galerie Fara
„Nové sdružení na faře“ - Vystavují členové Nového sdružení pražských umělců: Zdeňka Marschalová,
Alena Petříčková, Milan Pokorný,
Karel Prášek, Šimona Součková, Pavel Talich, Petr Tošovský, Lukáš Trnka.
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 těch už dávno dospělých z DDM Tábor
Venkovní galerie – prostor
mezi radnicí a kostelem svatého Václava
„Práce žáků a pedagogů Střední
uměleckoprůmyslové školy v Bechyni“
Street art galerie – podchod u nádraží
„Street art a graffiti“ - práce českých žáků Teodora Buzu a rakouských studentů Elisabeth Springer
11
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svatováclavský
koncert

SPORT

N
Á
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4. října

Planá nad Lužnicí
KDE: křižovatka na konci mostu přes řeku

5. října

Sezimovo Ústí II
KDE: u hájenky NECHYBA

Začátek v 10 hodin

Konec ve 12 hodin

Sportovní centrum dětí a mládeže
pro orientační běh

plánského
pěveckého sboru

Kontakt: Hlavní trenér jive: 721 720 643
email:
vesports@gmail.com

KULTURA

Harmonie
a jeho hostů
Táborského
chrámového
sboru
a

Smyčcového
kvartetu

ZUŠ Sezimovo Ústí

neděle 28. září
od 17.00

v kostele svatého Václava
v Plané nad Lužnicí

Tradiční
hudební
podvečer
nejen pro seniory
Restaurace Maxim
v Plané nad Lužnicí
ve čtvrtek 2. října od 16.00
k poslechu i tanci hraje

Iva Mlázovská
Jarda Svoboda

Malé plánské muzeum
Návštěvníci farské zahrady mohou v letošní sezóně, která končí v pátek 31.
října, shlédnout výstavu keramiky Když mluví ruce. V přírodních prostorách jsou rozmístěny volné plastiky dětí i dospělých vytvořené v Domě dětí
a mládeže v Táboře. Přijďte strávit nevšední kulturní zážitek v poetickém
prostředí.
V místnosti muzea jsou prezentovány pomocné vědy historické. Jedná se
o výstavu Umění - Historie - Řemeslo, která navíc připomíná sklářské, šperkařské a malířské řemeslo na jihu Čech. Záměrem vystavujících je popularizace méně známých činností nejen školské mládeži, která může z daných
výtvarných směrů a pomocných věd historických čerpat ve výuce. Autoři
pořádají přednášky s ukázkami výroby a tvorby.
Monika Hejtmánková
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Žijeme v dobré zemi

Vážení přátelé,
máme před sebou komunální volby roku 2014. Je běžné, že při současném
způsobu života mají lidé tendenci spíše nadávat než pozitivně hodnotit.
Ráda bych se trochu vrátila k mihled a oprostili se od toho, co říká Váš
nulosti a snažila se poukázat na to, že
soused, nebo kdo, kde a co napíše,
lidé se od nepaměti perou s nepřízní
aby si vyřešil svoje frustrace nebo co
osudu, ať už osobní či národní nebo
Vám právě někdo udělal na parkovišti, v čekárně, v obchodě, na ulici…..
také národnostní, což můžeme vidět
Je to velmi složité, ale nic – ať už
všude okolo sebe. V tom případě si
se nám to líbí nebo ne – nic jiného
musíme ale uvědomit, že žijeme stále ještě v dobré zemi, v dobrých podnež demokracii zatím lidstvo nevymínkách a na dobrém místě. Bylo by
myslelo. Žádný jiný systém, který se
škoda na toto zapomínat. Potýkáme
bude snažit poskytnout všem stranám
se, stejně jako mnozí jiní před námi
adekvátní slovo. Tak Vás prosím o pocit sounáležitosti s místem, kde žijea i po nás, se spoustou problémů, se
te, o nadhled, který je v životě třeba
kterými jsme nepočítali a máme starosti, o kterých jsme netušili, že nás
a o pochopení a o odvahu k těm volbám jít. A hlavně mít šťastnou ruku!
budou trápit. A tak Vás proto, nebo
Přeji Vám krásné babí léto.
přesto přese všechno žádám, abyste
Radka Maxová
použili ve svém osobním životě nad-

Čtenáři nám píší

Je milé slyšet v autobuse MHD
Sezimovo Ústí – Planá, že za našimi
kulturními akcemi v Plané, ať to prý
jsou akce pro děti, pro seniory, „sláva na Václava“, koncerty pro mladé
i staré, maškarní taškařice a sportovní i „horské“ taškařice, jezdí i lidé
ze sousedních obcí. A chválí ty, kdo

u nás tyto akce organizují a obdivují,
jak se „dají dohromady“ dobrovolníci, co pomáhají. Tak prý to všude
nechodí.
Dále jsem už neslušně neposlouchala.
Ale bylo to opravdu milé!
Marie Endrštová

V posledních Plánských ozvěnách
jsem našel razantní reakci v duchu
principu „my“ (+) a „oni“ (-) vztahující se k hluku při kulturních akcích.
Nechci zde vyvracet něčí stanovisko; stačí mi, když se zastanu Zdeňka Žaluda, který se aktivně účastní
kulturních akcí ve městě (Vodnický
den, Noc kostelů, Svatováclavské
slavnosti, setkání pěveckých sborů
atd.) Z tohoto důvodu si nemyslím,
že by Zdeněk patřil mezi nějakou
závistivou a zapšklou menšinu ve
městě, která nepřeje kultuře. Nikdy

nic takového neřekl a jeho aktivita na
kulturních akcích mluví o opaku. On
jen vyslovil názor, možná i zastupující menšinu, že kulturní akce by neměla rušit spoluobčany a to zejména
po půlnoci. Navrhl k diskusi určitá
opatření a možnosti, jak sledovat jejich dodržování.
Na závěr chci jen podotknout, že
vyspělost určité společnosti se mimo
jiné pozná i podle toho, jak (údajná)
většina dokáže komunikovat s menšinou a respektovat její práva.
Pavel Kubec

Ohlas na ohlas: Přátelé kultury!

Týden knihoven je už tradičně
charakterizován zvýšeným úsilím
knihoven v celé republice zviditelnit své aktivity. Nebude tomu jinak
ani letos.
Plánská knihovna pozve zájemce
k překonání rekordu v počtu najednou čtoucích a poslouchajících lidí už
ve středu 24. září v 8 hodin.
Od 6. do 12. října pak nastane hektické střídání tříd základní školy, které opět pozveme na lekce knihovnicko-informatické výchovy zpestřené
jako vždy hrami, soutěžením a procvičením mozku.
Ve středu 8. října nabídneme zejména dětským čtenářům Odpoledne stolních her, protože prázdninové
hrací odpoledne mělo velmi příjemný
ohlas.
Ve čtvrtek 9. října bude zase spíš
dospělákům určeno recesní představení Divadélka na nitce „Předvolební
guláš aneb O volbách převážně nevážně“.
V sobotu 11. října se přidáme ke
Dni otevřených ateliérů a už teď se
těšíme na zvídavé návštěvníky, vystavená podzimní květinová vazba
bude jistě pro mnohé inspirativní!
Krásné ohlasy máme na srpnový Večer pod lampou s Janou Lévai
a jsme rádi, že zúčastnění mají chuť
někdy si podobné téma zopakovat –
určitě se k němu vrátíme a včas vás
pozveme.
V. Vyhnalová, knihovnice

Krátká reakce k otevřené veřejné diskusi
na téma Plánské nábřeží

Podoba Plánského nábřeží je již dána zrealizovanou protipovodňovou zdí. Betonová část se podařila
zatlačit až na samou zem. Nábřeží bylo uchráněno pro možné romantické rozhledy mnoha generací.
Cesta vedoucí kolem břehu je zpevněná asfaltovým povrchem a její další úpravy již nejsou nutné. Taktéž o typu osvětlení rozhodla rada města již 6. 8. 2014 na jednání 96. rady města. Ve svém usnesení
vybrala přesný historizující typ lampy pro veřejnou soutěž, která bude ukončena v říjnu. Proti tomuto
rozhodnutí byl pouze jeden člen rady města, autor článku „Jaké si vyberete PLÁNSKÉ NÁBŘEŽÍ“.
Jiří Rangl, místostarosta města
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Jak se tvoří přírodní amfiteátr…

Snad žádný projekt za uplynulé roky nevyvolal tak kontroverzní reakce jako projekt přírodního
amfiteátru na plánském ostrově.
Místo, které by sloužilo k setkávání Pláňáků, se rodilo velmi těžko.
Po „probuzení“ plánské veřejnosti
a jejím až překvapivém zájmu o některé kulturní akce chtělo vedení
města lidem vyjít vstříc a vybudovat v některém z přírodních zákoutí města venkovní amfiteátr, kde by
se tyto kulturní akce odehrávaly.
Snahou bylo stabilizovat i technické zázemí, které by zjednodušilo
přípravu a úklid prostorů po konání
akcí a zároveň zajistilo i základní
hygienické podmínky. Zadání pro
radnici se zdálo jasné, ale kde toto
místo najít? Všichni ještě pamatujeme dechovkový festival u sauny
za sokolovnou. Dalším místem byla
zahrada mateřské školy za Farským
rybníkem, následovala „Bartoňova“
louka u sportovního centra, avšak po
skončení kulturních akcí bylo zřejmé, že určení a hlavní náplň uvedených prostorů jsou asi někde jinde…
Po období těchto zkoušek přišla první
akce na plánském ostrově. Hned poté
bylo podle ohlasu a zájmu veřejnosti
jasné, že to je nejspíš to pravé místo pro setkávání lidí z našeho města
i okolí. Vždy jsem tvrdil, že ostrov
pro vybudování kulturního „stánku“
Pláňákům nikdo nevybral, ale že si
ho vybrali sami. Dostupnost tohoto
místa v centru města, jeho atmosfé-

ra daná bezprostředním kontaktem
s řekou Lužnicí, je prostě jedinečná.
Kolik takových míst je na Táborsku?
Po počátečním nadšení a jednotném
rozhodnutí o umístění amfiteátru na
plánském ostrově přišel „veletoč“.
Z partnerů koaličních se stali „koaličněopoziční“ a nelze nevidět, že
z této kauzy byla náhle kauza politická. Po období půtek a silných slov
o „betonovém monstru“ je, myslím,
čas podívat se na dění okolo amfiteátru s klidnou hlavou…
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Ostrov nebyl nikdy místem vyhledávaným mnoha plánskými obyvateli. Velmi rádi ho měli zejména rybáři,
kteří tu trávili tiché chvíle. Navštěvováno bylo i dětské hřiště v přední části. Toto určení však ostrovu zůstává
i do budoucna. Dokonce by v rámci
revitalizace ostrova měla proběhnout jeho obnova. Pokud se podíváte
na ostrov v době, kdy zde neprobíhá
žádná kulturní akce, uvidíte většinou
prostor liduprázdný. Bylo by zajímavé, kdyby kritici využití tohoto prostoru sami zodpověděli otázku, kolikrát „nedotčenou“ přírodu ostrova
navštívili. Sám jsem tu při různých
akcích pořádaných pro děti z plánské
školy nikoho z nich nepotkal…
Plánský ostrov prošel od povodní
velkou a někdy bolestnou proměnou.
Na ostrově byl nutný výrazný asanační zásah, při němž bylo odstraněno
množství suchých vzrostlých stromů,
zejména olší, které tvořily břehový
porost. Bylo až překvapivé, jak ten-
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Jak se tvoří přírodní amfiteátr…

to druh přirozeně rostoucí v blízkosti
vod, zareagoval na znečištění Lužnice v době povodní. Dopady této skutečnosti doznívaly několik let. Dělat
dnes z ostrova poslední nedotčený
kout přírody v Plané nad Lužnicí je
jednoduše nepravdivé.
Naše město bylo a je celé zasazené
do zeleně okolních lesů. Zejména tam
míří kroky Plaňáků i návštěvníků
města při víkendových vycházkách
a sportovních aktivitách. K nejbližšímu lesu je od mostu přes Lužnici ani
ne 400m! Ostrov je jedinečný svou
atmosférou, ale rozhodně není posledním ostrovem zeleně v Plané.
Plánský ostrov je místo určené pro
lidi a je dobré probudit ho k životu.
Už v letošním roce zde byly provedeny náhradní výsadby stromové zeleně
a další byly plánované při ozelenění
projektovaného amfiteátru. Projekt
byl vytvořen zkušeným a uznávaným
architektem a umístění pod úrovní
terénu, které je dané polohou ostrova
v toku řeky Lužnice, je podle mého
názoru nakonec optimálním řešením
i z hlediska estetického. Navíc při plánované výstavbě byl výběrem místa
minimalizován i dopad do vzrostlé
zeleně. Vybudování betonového skeletu je nutností technickou. Plánovaný reliéf na vnitřním povrchu, který
vidíme i na protipovodňové zdi na
vedlejším břehu, zlepšuje určitě výsledný estetický dojem. Kdo stavěl

podsklepený rodinný domek, ví, že
stavba začíná vybudováním izolační
vany…
Každá stavba umístěná v přírodním prostředí je vždy jen jakýmsi
obrazem, který je třeba do přírody
citlivě včlenit, jako se vsadí obraz
do rámu. Teprve potom vznikne přírodní objekt, který je součástí svého

okolí. Desítky druhů okrasných rostlin umožňují zahradnímu architektu
dotvořit celé dílo. To by, podle mého
přesvědčení, bylo v případě plánského ostrova to konečné probuzení
k novému životu. Dejme mu tu šanci…
Ing. Stanislav Vyhnal
Návrhy Ing. Pavel Hofman

K posouzení předkládáme
několik pohledů na začlenění
plánovaného amfiteátru do prostředí plánského ostrova (návrhy
projektu a vizualizace po ozelenění): J. Stach a P. Hofman
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PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
Okružní 373, 391 11 Planá nad Lužnicí
mobil : 773 558 127, 606 558 127
e-mail: podlahypeterik@seznam.cz

DODÁVÁ A POKLÁDÁ :
-

laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
vinylové podlahy, přírodní linoleum
masivní podlahy, korkové podlahy
PVC, koberce pro bytové i komerční využití
vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami

Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA

Plánské ozvěny
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Plánská sportovní komise bilancuje

Vážení spoluobčané,
čtyřleté období stávajícího vedení města se naplňuje a přichází čas bilancování a hodnocení na všech frontách. Dovolte mi krátce zhodnotit i činnost
sportovní komise, poradního orgánu rady města. Její poslání a vlastní náplň,
věřím, že je vám všem dobře známá.
Chtěl bych v této souvislosti poděpojit ve větším množství do činnosti
kovat Radě města, že nám dala důsportovní komise či vedení jednotvěru, že se zabývala našimi podněty,
livých sportovních oddílů a spolků.
nápady, že po většinu času respektoTady se, bohužel, některé aktivity
vala naše stanoviska či doporučení.
sportovní komise nesetkaly s očekáSnahou naší komise bylo po celou
vaným úspěchem a jen potvrzují, že
dobu působnosti podporovat chod
v dnešní době počítačové techniky
města, zejména ve smyslu organizace
mnoho našich dětí a bohužel i jejich
a vlastní realizace sportovních činrodičů dává přednost pohodlnějšímu
ností typu BAMBI, setkání Planých
řešení v blízkosti svých počítačových
a jiných podobných. Eminentní snamiláčků před zdravým pohybem na
hou komise bylo i zvýšení finančního
čerstvém vzduchu. Změnit obecné
příspěvku (a spravedlivé přerozděpovědomí a současný trend zůstálení) na jakékoliv sportovní aktivivá velkým úkolem v nadcházejícím
ty se zaměřením na práci s mládeží
období nejen pro naší radnici, ale
a dětmi, což se nám rovněž podařilo
pro společnost obecně jako takovou.
a za což patří opět velké díky vedeA přesvědčit lidi, aby udělali něco
ní města - nejvíce ocenili sportovní
nad rámec svých rodinných či prakluby a oddíly s působností v katascovních aktivit, se zdá být nadlidský
tru našeho města. Přes veškerá tato
úkol. A právě proto největší díky papozitivní hodnocení se nám nepodatří těm, kteří svůj osobní volný čas
řilo plánskou veřejnost aktivně zavěnují podobným aktivitám – v na-

šem případě třeba práci ve sportovní
komisi. Sportovní komise se scházela
téměř pravidelně 1 x měsíčně a nebo
pak dle potřeby, aby diskutovala problematiku sportu a mládeže v našem
městě - pracovala v tomto složení
– Pavel Grenar, Jiří Drhovský, Jiří
Vébr, Markéta Vébrová a jeden zástupce z tenisového prostředí – nejprve Pavel Koutenský, později Jan
Kostrůnek a nakonec Ondřej Špaček. Všem těmto patří velké díky za
aktivní přístup, spoustu námětů, nápadů a skutečné práce při organizaci
a vlastní realizaci všech sportovních
akcí pořádaných pod záštitou města.
Zanedlouho budeme mít možnost
si zvolit nové vedení města, vybírejte
proto své zastupitele i podle toho, jak
vnímají problematiku mládeže, sportu a tělovýchovy. Přeju nám všem,
aby nové vedení města mělo minimálně stejně pozitivní přístup a silnou
podporu k řešení sportovních záležitostí jako to staré.
Josef Skalák,
předseda sportovní komise

semifinále a finále. Nakonec se o prvenství ve finále utkaly páry: Ondřej
Špaček, Pavel Kutil / oba Planá n.L./
a Jan Novák, Ivo Skála /Třeboň hosté/, ve kterém po velice atraktivním utkání prvně jmenovaná dvojice
zcela zaslouženě i vyhrála. S určitým
zpožděním oproti hlavnímu programu turnaje sehráli svůj krátký miniturnaj také veteráni Plané. Kromě bojovného výkonu všech zúčastněných

turnaje, dobrého počasí i občerstvení,
sehrála důležitou roli především také
pohoda a dobrá nálada při příjemném
tenisovém setkání kamarádů.
Ruda Vach, ředitel turnaje

Vzpomínkový turnaj tenistů opět ovládla pohoda

Tenisové dvorce plánského SKT se
staly opět dějištěm dalšího ročníku
deblového „Memoriálu Ing. Františka Hnojny“. Turnaje, který se koná na
počest bývalého významného funkcionáře a člena klubu, se v letošním
roce zúčastnilo rekordních 18 velmi
kvalitních párů. Ty si to rozdaly nejprve ve 4 základních skupinách, ze
kterých následně vzešli aktéři dalších vyřazovacích bojů – čtvrtfinále,

Volejbalový
turnaj
28. září 2014
od 10.00
Sportovní centrum za řekou
Planá nad Lužnicí

Zleva O. Špaček, paní Hnojnová, P. Kutil s A. Kutilem jr., K. Vaněk
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Přihlášky zasílejte
na e-mail:
kultura@plananl.cz
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Plánský Sokol se připravuje na novou sezonu
V letních měsících začala u všech mužstev TJ SOKOL
Planá nad Lužnicí příprava na novou sezonu 2014/2015.
Mládežnická mužstva se začala připravovat začátkem
srpna, kdy se poprvé sešli kadeti (ročníky 2004-2005)
a postupně se přidala i mužstva přípravky mladší (20062009).

V těchto kategoriích se aktuálně
blížíme počtu 50 hráčů. Trenéři jednotlivých kategorií hovoří o vstupu
do sezony velice kladně, když kadeti pod vedením Tomáše Martinky vstoupili do své sezony vítězně.
Mužstvo mladší přípravky vedené
Radimem Welzlem vstoupilo do své
vůbec první soutěžní sezony. I přes
prohru se prezentovali velice sympatickým, bojovným dojmem.
Nelehkého úkolu se v letních měsících zhostil Miloš Broukal, který
coby trenér žáků vzal pod svá křídla
i mužstvo dorostu. V obou kategoriích, po nevýrazných minulých ročnících, chceme tuto situaci stabilizovat
a připravit mužstva na účast ve vyšších soutěžích.

Mužstvo mužů došlo v sezoně minulé pod vedením trenéra Ladislava Táborského ke kýžené záchraně
v krajské I. A třídě. Příprava na novou sezonu začala v polovině července. Jednou její součástí byl i turnaj
o pohár města Planá nad Lužnicí,
který plánští jednoznačně ovládli. Do
kádru se vrátil zpět Petr Švec, který
celou jarní část sezony vynechal a na
hostování přišel útočník Marek Pěknic. Plánským se povedl pohádkový
vstup do podzimní části nové sezony a po čtyřech kolech mají na svém
kontě čtyři výhry.
I přes to, že se klubu postupně daří
naplňovat výsledkové představy, neustále se potýkáme s nedostatkem
trenérů. Tento problém přetrvává ze-

jména v mládežnických kategoriích.
Abychom se mohli pokusit i z vašich
dětí vychovat fotbalovou hvězdu, hledáme trenéry či trenérky, kteří nám
pomohou hlavně na hřišti.
Bohumil Brandštýl,
sekretář oddílu

Sokol Planá nad Lužnicí
- Sokol Želeč 1 : 2 (0 : 1)
Branky: 90+2 Kolský - 21.Brůžek.
82.Šabart, ŽK: 1:2, ČK: 0:1 (50. Pavelka
po 2 ŽK)
FK Olešník
- Sokol Planá nad Lužnicí 3:4 (3:1 )
Branky: 5. a 21. Kordík, 12.Studnička
M. - 19. a 90.Trčka, 47.Irsa, 68.Kolský,
ŽK: 1:4
Sokol Planá nad Lužnicí
- Sokol Bernartice 4:1 (3:0)
Branky: 20. a 45. Trčka, 34.Filip Drtina, 80.Havel - 87. Tomáš Fučík z pen,
ŽK: 1:4
II. ročník turnaje
O pohár starosty Plané nad Lužnicí
1.semifinále:
Planá n. Luž. - Soběslav 1 : 3 ( 0 : 3 )
2.semifinále:
Táborsko U19 - Hluk 0 : 2

Orientačnímu běhu se daří nejen v plánských lesech

V Plané nad Lužnicí dnes existuje oddíl sportovního klubu Kotnov s členskou základnou čítající jak děti, mládež tak i dospělé příznivce orientačního běhu a dále zde působí sdružení vebr-sport, pod jehož taktovkou se
již dříve podařilo uspořádat mnoho úspěšných sportovních akci. Mezi ty
letošní sportovní akce patřily například „Krajský přebor škol orientačním
běhu“, „Přebor ZŠ v Plané nad Lužnicí“ a také „OB štafety škol“. Pořádání
sportovních akcí patří mezi mnoho aktivit sdružení vebr-sport. Není však
jedinou aktivitou. Nezanedbatelnou aktivitou je vedení tréninkové skupiny
dětí a mládeže, pod vedením dvou kvalifikovaných trenérů, Markéty a Jiřího Vébra.
o zlepšení svých orientačních a běSvěřenci tréninkové skupiny vebržeckých dovedností a zlepšení fyzic-sport se, po jarní tréninkové příké zdatnosti. Bližší informace mohou
pravě, úspěšně prosazovali nejen
v krajské soutěži, ale taky se jim
dařilo v závodech pořádaných mimo
jihočeský region. Například si vyzkoušeli své schopnosti na závodech
v Adršpašských skalách, Plzeňském Sedmihoří, v lesech Vysočiny
a v neposlední řadě si vyzkoušeli
závody mezi pískovcovými skalkami a skalními světničkami v okolí
zříceniny hradu Valečov v CHKO
Českého ráje.
Po úspěšné letní sezóně čeká mladé
zájemce o orientační běh změna
v podobě rozšíření aktivit sdružení
vebr-sport. Vzniká totiž „Sportovní
centrum dětí a mládeže pro orientační běh“, do kterého se mohou přihlásit zájemci z řad dětí a mládeže, kteří
budou mít zájem o orientační sporty,
18

všichni zájemci dostat již v sobotu
4. října, kdy se v Plané nad Lužnicí
koná od 10 do 12 hodin náborový
závod v orientačním běhu v lese za
řekou. Centrum bude na západním
konci mostu přes řeku.
Ing. Jiří Vébr,
předseda vebr-sport,
vesports@gmail.com
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Finále tenisového turnaje jednotlivců 2014 SKT Planá nad Lužnicí
Zleva Jan Jareš a Petr Mareš

Tenisový turnaj
jednotlivců
V sobotu 16. srpna se v areálu SKT
Planá nad Lužnicí uskutečnil již tradiční turnaj jednotlivců, na který se
přihlásilo celkem 14 hráčů. Bohužel
tentokrát nebylo počasí pro tenis ideální, neboť se během celého dne vyskytovaly na obloze přeháňky a teplota se pohybovala pod 20°C. Nicméně
počasí nikoho z přihlášených tenistů
neodradilo a tak se turnaj mohl hned
od rána rozehrát. Turnaj se hrál systémem na devět vítězných her. Hráči byli nejprve nalosováni do čtyř
základních skupin, ze kterých do
čtvrtfinále postoupili vždy dva nejlepší hráči ve skupině. Ze skupin
postoupili hráči P. Mareš, P. Koutenský, D. Vošta, R. Honomichl, J. Jareš,
R. Šimeček, J. Veselý a M. Jedlička.
Do finále se probojovali Petr Mareš
a Jan Jareš a z celkového vítězství 9:5
se nakonec radoval P. Mareš, který
zvítězil díky své trpělivější hře s malým množstvím nevynucených chyb.
Na závěr turnaje všichni hráči poseděli v klubovně, užívali si příjemnou
atmosféru a zavzpomínali na předchozí ročníky tohoto turnaje.
Ing. Pavel Koutenský,
ředitel turnaje

říjen 2014

FbK Planá vyhrál po dlouhých letech
Turnaj o pohár starosty
V areálu plánského tartanového
hřiště se odehrálo již 11. pokračování tradičního turnaje, jehož se letos
zúčastnilo šest pozvaných kvalitních
týmů včetně věčně usměvavých soběslavských děvčat. O vyrovnanosti
účastníků svědčí skutečnost, že poslední tým skupiny, obhájci loňského
vítězství Beach team Kiosek, se nakonec po překvapivém semifinálovém vítězství nad dosud suverénními
Planá White probojoval až do finále,
kde se střetl s neporaženým týmem
Planá Blue. Ten se postaral o největší senzaci, když v semifinále vyřadil

Konečné pořadí turnaje
1. FbK Planá Blue
2. Beach team Kiosek Planá
3. Florbal Soběslav 2
4. FbK Planá White
5. Florbal Soběslav 1 Girls
6. Lucky Losesrs Sezimovo Ústí
po dramatickém průběhu největší
favority turnaje, Florbal Soběslav.
Finálový souboj rozhodlo obrovské
odhodlání a vůle po vítězství zraněními zdecimovaných plánských
Blue.
Pavel Grenar

Florbal prožil úspěšnou sezónu

Při pohledu na výsledky uplynulé
sezóny si mohou plánští florbalisté
odškrtnout téměř všechny položky
z plánu, který si vytyčili. Vše odstartovalo cenné 2. postupové místo v základní části Táborské florbalové ligy,
která se postupem let rozrostla ze
soutěže táborských týmů do podoby

Plánský podzimní víceboj

Sportovní komise města Planá nad Lužnicí pořádá pro děti ve věku od 6 do 15
let v sobotu 4. října od 13 hodin ve sportovním areálu u nádraží originální víceboj tříčlenných družstev, při kterém si protáhnete tělo v různých dovednostních
disciplínách v atletice, kopané, tenise, orientačním běhu a florbale. Své družstvo
si můžete poskládat sami, jedinou podmínkou je, aby součet let závodníků družstva nepřekročil číslo 39. A pokud vám chybí kamarád do party, nezoufejte a přijďte taky. Někdo se k vám určitě rád přidá. Přihlásit se můžete ve škole u Pavla
Grenara nebo těsně před začátkem samotné akce.
Josef Skalák a Pavel Grenar
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zahrnující 18 mužstev z okresů Tábor, Pelhřimov a Jindřichův Hradec.
V lednu se podařilo po několika neúspěšných pokusech konečně získat
trofej z Novoročního turnaje a hned
poté jsme zaútočili na medailové pozice v závěrečných kolech TFbL. Po
mnoha zvratech jsme nakonec po pěti
letech zopakovali bronzový úspěch
našeho klubu, na který jsme dokázali
navázat dlouho očekávaným vítězstvím v 11. ročníku kvalitně obsazeného Turnaje o pohár starosty města.
A pokud přidáme k výše uvedeným
výsledkům medaile ze všech žákovských kategorií chlapců i děvčat naší
základní školy, můžeme konstatovat,
že plánský florbal zažívá opravdu
dobré časy.
Pavel Grenar
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říjen 2014

Středa - 24. září
Svatováclavský večer pod lampou ve farské
zahradě od 17 hodin s Milanem Frajtem
Čtvrtek 25. září
Svatováclavské pohádkové Froťánky – od
16 hodin v obřadní síni radnice, s posvícenskými písničkami a pohádkou
Pátek – 26. září
Den s lesy ČR – v zámeckém parku na Strkově – od 8.45 hodin
Slavnostní otevření obnoveného zámeckého
parku – od 17 hodin
Zábava se skupinou Parkán na plánském ostrově – od 19 hodin
Sobota – 27. září
Dětské rybářské závody na Farském rybníku – od 7 hodin
Svatováclavské slavností na plánském ostrově – od 13 hodin - podrobný program v čísle
Podrobný program v čísle
Neděle 28.září
Slavnostní Svatováclavská mše v kostele
svatého Václava od 8 hodin.
Volejbalový turnaj ve sportovním centru za
řekou od 10 hodin.
Společný Svatováclavský koncert v kostele
svatého Václava, na kterém vystoupí plánský
pěvecký sbor Harmonie, smyčcový kvartet
ZUŠ a Táborský chrámový sbor – od 17 hodin
Středa 1. října
GRIL PARTY s Klubem Plánských Dam –
od 18 hodin v obřadní síni radnice. K povídání
o všem možném byli pozváni lídři stran a hnutí,
kandidujících v komunálních volbách v Plané
nad Lužnicí
Čtvrtek 2. října
Podvečer nejen pro seniory v restauraci
Maxim – s Ivou Mlázovskou a Jardou svobodou
– od 16 hodin
Pátek 3. října
Robert Krekule – barevná fotografie – cykly „Soumrak nad Táborem“ a „Krajina Písecka“
Vernisáž výstavy od 18 hodin v obřadní síni
radnice
Sobota 4. října
Orientační běh – nábor – od 10 hodin – křižovatka na konci mostu přes řeku
Plánský podzimní víceboj ve sportovním
areálu u nádraží - originální víceboj tříčlenných družstev, při kterém si protáhnete tělo v
různých dovednostních disciplínách v atletice,
kopané, tenise, orientačním běhu – od 13 hodin.
6. – 12. října
Týden knihoven
Středa 8. října
Odpoledne stolních her – od 14 do 18 hodin
Čtvrtek 9. října
Předvolební guláš s Divadélkem na nitce –
o volbách převážně nevážně
vídend 11. a 12. října
Dny otevřených ateliérů
Galerie Fara – od 13 do 17 hodin (SO +
NE) – ulice ČSLA 1
Obřadní síň radnice – od 13 do 17 hodin (SO + NE) - Zákostelní 720
Atelier fotografa Pavla Talicha – 14 – 17 hodin (NE) – V Zahájí
Atelier malířky Jaroslavy Pánkové – Matouškové – 14 – 18 hodin (SO
+ NE) – Zhořská
Městská knihovna – Podzimní květinová vazba – 14 – 17 (SO) – Zákostelní 720
Středa - 22. října
Písničkové Froťánky s písněmi a říkadly
sebranými K. Weisem, obřadní síň v Plané nad
Lužnicí

říjen 2014

Cvičení rodičů
s dětmi
začíná
v pondělí 6. října v 17.00
v tělocvičně základní školy
v Plané nad Lužnicí.
Přijďte si s dětmi zacvičit.
Na všechny se těší
Lenka Matějů 739089804

Výstavy
říjen 2014

Obřadní
a zasedací síň radnice
Robert Krekule – barevná fotografie –
cykly „Soumrak nad Táborem“ a „Krajina
Písecka“
Knihovna
Podzimní květinová vazba
Galerie Fara
1 + 1 + 1 = 2 - Stanislav Klváček, Stanislav Stanley Tomáš a Pavel Talich
Nové sdružení na faře - Vystavují členové Nového sdružení pražských umělců:
Zdeňka Marschalová, Alena Petříčková,
Milan Pokorný, Karel Prášek, Šimona
Součková, Pavel Talich, Petr Tošovský, Lukáš Trnka.
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 těch už dávno dospělých
z DDM Tábor
Venkovní galerie – prostor mezi
radnicí a kostelem svatého Václava
Práce žáků a pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni
Street art galerie – podchod
u nádraží
Street art a graffiti - práce českých
žáků Teodora Buzu a rakouských studentů
Elisabeth Springer

Fotografie

Fotografie z městských akcí lze
nalézt na stránkách města v odkazech fotogalerie –
http://kultura-plananl.rajce.idnes.cz/. 		
F. Doubek
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 říjnu 2014 a uzávěrka je 13. října 2014.
Žádáme autory příspěvků do Plánských ozvěn o důsledné dodržování termínů uzávěrek.
Další informace - www.plananl.cz.

