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PRODEJ A PRONÁJEM REALIT V PLANÉ
Nemovitosti také nazývané realitami jsou definované jako pozemky
nebo stavby spojené se zemí pevným
základem, konkrétně tedy zejména
pozemkové parcely, domy, chaty, chalupy, garáže, komerční objekty apod.
Vážení plánští občané,
pokud se rozhodujete prodat výhodně nějakou svou plánskou nemovitost,
je nejlepší čas to nejspíše „udělat“. Za
posledních pár let se ceny našich domovů nezvýšily o několik procent, ale
dá se asi v tuto chvíli již konstatovat, že
hodnota se téměř „zdvojnásobila“. Jak
rádi nejen realitní experti nazývají, jedná se o realitní bublinu, která jednou splaskne. Ale to už se mělo údajně stát před dvěma lety, loni nebo
letos, jak někteří píší. A stále se nic neděje a ceny neklesají, možná mírně
ještě stoupají. Poptávka stále převyšuje nabídku. Je tedy vhodná doba
případně prodat. Ale pokud si nepřejete získané finanční prostředky užít,
darovat či jinak využít v jiném oboru, není si výhodně co jiného koupit či
pronajmout.
Jeden byt na prodej v ulici Příčná, dvě bytové jednotky k pronájmu
v lokalitě Průmyslová, nabídka chaty na Soukeníku a zatím nedokončený
projekt a související stavba čtyř řadových dům u Sportovního areálu, kdy
investor potřebuje využít přednostně své cenné zaměstnance na další
své stavbě na lukrativnější šumavské Kvildě. To je strohá plánská nabídka z druhého srpnového pondělí na největším českém realitním serveru.
A nabízené ceny k případné koupi a pronájmu?

Bytový dům na Průmyslové a jedna z mála možností si pronajmout byt
Foto: Ondřej Špaček
Byt o výměře 46 m2 a velikosti 2+1
cena 2.400.000 Kč
Chata v původním stavu s pozemkem u řeky
cena 2.000.000 Kč
Novostavba řadového rodinného domu
cena 6.500.000 Kč
Pronájem bytu na okraji Plané o vel. 1+1
cena nájemného cca 6.000 Kč/měs.
Pronájem bytu na okraji Plané o vel. 2+kk cena nájemného cca 8.500 Kč/měs.
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Dříve astronomické částky, dnes nemovitosti, které za výše uvedené
finance brzo či později naleznou své nové majitele či nájemce. Dlouhodobě nejstabilnější jsou vždy ceny pozemků. Záměrně jsem nepsal o této
sekci, protože malý kus plánského pole a komerční pozemek v průmyslové zóně za zmínku možná ani nestojí. Stavební parcela bohužel není nyní
v nabídce ani jedna.
Postavit několik nových rodinných domů v Plané nad Lužnicí bude
v následujících letech možné. Rýsuje se několik pozemků k výstavbě asi
ve čtyřech lokalitách, dvě poslední pod záštitou města a ostatní v soukromém sektoru. Ceny městských stavebních parcel na Svitu a na území
za ulicí Na Pískách by měly být sice příznivější, ale prodají se zcela rychle
i ostatní pozemkové nemovitosti s podnikatelským záměrem.

Novostavba v ulici ČSLA postavená na vlastním rodinném pozemku
Foto: Ondřej Špaček

Není pochyb, že o koupi či pronájem nějaké nemovitosti v Plané nad
Lužnicí bude i v budoucnu velký zájem. Napomáhá tomu dobrá poloha
v blízké aglomeraci okresního města Tábora a hezká příroda, blízký sjezd
z dálnice a s tím spojená průmyslová zóna. Ta má samozřejmě své výhody i nevýhody. Územní plán města by sice nejspíše šel rozšířit o další
nová území pro výstavbu obytných budov a domů, ale musíme si uvědomit možnosti a obslužnosti naší obce. Některá jiná města v minulosti
na tuto skutečnost opomněla a dodnes se potýkají s velkými problémy.
Jedná se zejména o kapacity škol a školek, možnosti technických služeb
udržovat městské komunikace a travnaté plochy, dále zdravotní a lékařské potřeby apod.
V posledním tématu tohoto článku bych chtěl prosím připomenout
užívání a odpovědnost za nemovitosti, které jsme v Plané koupili nebo je
pronajali či dlouhodobě vlastníme. Zda se jedná o byt, rodinný či bytový
dům, chalupu, komerční objekt, pozemek, vždy by měl být za jeho provoz a vzhled odpovědný majitel a případný pronajímatel v jedné osobě.
Neustále udržovat v rámci možností dobré sousedské vztahy a nenarušovat klidný a bezproblémový „život“ ve svém blízkém okolí. Nezbavovat
se svých povinností pronájmem případně následným podnájmem svého
majetku, ba naopak uzavírat smlouvy o pronájmu jen s „dobrými“ lidmi, kteří budou chránit plánské nemovitosti a s tím spojené movité věci
vlastníka. Budou ohleduplní ke svému okolí a také vhodně se chovat ke
společnému majetku našeho města Planá nad Lužnicí.
Děkuji za pozornost, taková je dnešní plánská „realita v realitách“,
a přeji všem příjemný zbytek léta.
Ondřej Špaček
člen rady města
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INFORMACE MĚÚ

ÚŘEDNÍ
HODINY

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 — 17.00
7.00 — 15.30
7.00 — 18.00
7.00 — 15.30
7.00 — 12.00

Polední pauza po - čt 12.00 - 13.00 Pokladna se
uzavírá vždy 30 minut před koncem pracovní doby.

STAROSTA MĚSTA

Ing. Jiří Šimánek
381 291 168, simanek@plananl.cz

MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

Karel Havlíček
381 291 166, mistostarosta@plananl.cz

TAJEMNÍK

Ing. Petr Doležal
383 134 068, dolezal@plananl.cz

SEKRETARIÁT

Šárka Dušáková Procházková
381 291 167, sekretariat@plananl.cz

PODATELNA, POKLADNA

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

MATRIKA

Marie Holanová
381 291 832, holanova@plananl.cz

VNITŘNÍ VĚCI

Ing. Vladimíra Sedlová
381 291 320, sedlova@plananl.cz

EKONOMIKA

Květuše Kučerová
381 291 831, kucerova@plananl.cz

STAVEBNÍ TECHNIK

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

KULTURA

František Doubek
720 425 147, kultura@plananl.cz

INFOCENTRUM FARA

Bc. David Blažek
730 161 028, infocentrum@plananl.cz
muzeum@plananl.cz, galeriefara@plananl.cz

KNIHOVNA

381 292 247, knihovna@plananl.cz

SPRÁVA OBJEKTŮ, SOKOLOVNY
A SPORTOVNÍHO CENTRA

Rudolf Lapin
383 133 291, 731 677 206, lapin@plananl.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY

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

DPS

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

HASIČI - sdhplananl@seznam.cz
Ladislav Havlíček - velitel JPO, 731 677 201
Jaroslav Pánek - starosta SDH, 604 424 219
ČEVAK HLÁŠENÍ PORUCH
800 120 112

MĚSTSKÁ POLICIE

383 133 292, mp@plananl.cz
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ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
70. Rada města Plané nad Lužnicí

Bere na vědomí žádosti a schválila - poskytnutí finančního daru pro pořadatele 9. ročníku turnaje „IN
MEMORIAM MILANA CÁBY” V. Ubla ve výši 5 000,- a
pro TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí na 20. ročník
„Utkání házenkářských generací Planá - Sezimák” ve
výši 4 000,-.
Bere na vědomí - žádost o úpravu rychlosti
v ulici Vrbová a pověřuje Ing. Radka Šrůmu prověřením
možností a jednáním s Policií ČR.

71. Rada města Plané nad Lužnicí

Schválila - harmonogram zpracování rozpočtu města na rok 2022.
Schválila - přípravu změny daně z nemovitosti.
Bere na vědomí - harmonogram zpracování rozpočtu města na rok 2022.
Schválila - žádost a schválila úplatu za školné v mateřské škole pro školní rok 2021/2022 dle předloženého návrhu ve výši 310 Kč/měsíc.
Schválila - termín setkání měst a obcí s názvem
PLANÁ na 25. červen 2022. Informováním účastníků
pověřila starostu města.
Schválila - přípravu workoutové sestavy a malého
dopravního hřiště v prázdných prostorech hřiště „Pod
nádražím”. Přípravou pověřila stavebního technika.
Schvaluje - zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek a pořadí uchazečů k výběrovému řízení na stavbu „Víceúčelové hřiště“ s tímto výsledkem: vítězem se stala firma: StavoSport s.r.o.,
Přehradní 233, 763 16 Fryšták, nabídková cena
1 897 346,77 Kč bez DPH.
Souhlasí - se zněním výzvy a se ZD pro výběr zhotovitele na akci „Revitalizace funkčních ploch a prvků
sídelní zeleně v Plané nad Lužnicí“, současně schvaluje
příkazní smlouvu pro pí. Michaelu Harazinovou, Okružní 430, 391 11 Planá nad Lužnicí jako garanta zajištění
celého průběhu výběrového řízení. RM stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: Ing. Milan Mařík, Ing. Jiří Šimánek a Ing. Vladimíra
Sedlová, náhradníci: Rudolf Lapin, Šárka Dušáková
Procházková, Květa Kučerová.
Schvaluje - podání žádosti o dotaci z programu
„Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím
prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky“ v oblastech podpory „Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce
mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska
HZS kraje“ a „Vybavení a opravy neinvestiční povahy“.
Přípravou žádosti a realizací projektu pověřuje velitele
JSDH.
Souhlasí - se zněním výzvy a se ZD pro výběr dodavatele dodávky „Pořízení užitkového automobilu
s nosičem kontejnerů“ a současně schvaluje příkazní
smlouvu pro pí. Michaelu Harazinovou, Okružní 430,
391 11 Planá nad Lužnicí jako garanta zajištění celého
průběhu výběrového řízení. RM stanovuje komisi pro
otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: Ing.
Jiří Šimánek, Ing. Milan Mařík a Bc. Ladislav Havlíček,
náhradníci: Martin Vocílka, Jana Mimráčková, Andrei
Štiak.
Bere na vědomí - výsledky ankety ke komunikaci
NAD HEJTMANEM s tím, že konečné rozhodnutí bude
učiněno do 31. 8. 2021. Současně pověřuje stavebního
technika provedením zkoušek kvality podloží.
Souhlasí - se změnou sídla volebního okrsku č. 4.
Novým sídlem volebního okrsku č. 4 je ČSLA 65, 391 11
Planá nad Lužnicí.

72. Rada města Plané nad Lužnicí

Schválila - zveřejnění záměru na pronájem/výpůjčku Sokolovny, kluziště a tenisové haly ve školním roce
2021/2022.
Schválila - uzavření smlouvy o dílo „Upgrade Informačního systému pro Planá nad Lužnicí“, který bude
využíván městskou policií.
Schválila - u příležitosti 10. výročí podepsání partnerské smlouvy s moravským městem Hluk pozvání
zakladatelů partnerství na letošní ročník Svatovác-

lavských slavností včetně organizačního a finančního
zabezpečení.
Bere na vědomí - aktuální informace o personálním
obsazení městského úřadu a schválila změny a doplnění dle předloženého návrhu.
Schválila - vytipování míst pro umístění vývěsních
tabulí města. Úkolem pověřila kulturního referenta ve
spolupráci s městskou policií.
Bere na vědomí - žádost a souhlasí s přijetím
účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s. v rámci projektu „Obědy pro děti“ pro
základní školu v Plané nad Lužnicí v výši 33 908 Kč.
Bere na vědomí - textové znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství a pověřuje místostarostu
zapracováním připomínek a odesláním ke kontrole na
MVČR.
Souhlasí - se zněním výzvy a se ZD pro výběr zhotovitele na stavbu „Chodník ul. ČSLA úsek Norma – autobusová zastávka“, současně schvaluje příkazní smlouvu pro pí. Michaelu Harazinovou, Okružní 430, 391 11
Planá nad Lužnicí jako garanta zajištění celého průběhu výběrového řízení. RM stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: Ing. Milan
Mařík, Ing. Jiří Šimánek a Ladislav Havlíček, náhradníci:
Rudolf Lapin, Eva Čecháčková, Květa Kučerová.
Bere na vědomí - předložený variantní návrh změny
daně z nemovitosti a odkládá rozhodnutí na 73. zasedání rady města.

MATRIKA
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM V ZÁŘÍ 2021 OSLAVÍ
Růžena Bartůšková, Jana Samcová,
Jarmila Jagerová, Růžena Kroulíková
Hodně dalších roků při dobrém zdraví
přeje Město Planá nad Lužnicí.
NOVĚ NAROZENÍ OBČÁNCI
Eliot Zach, Julie Heřmánková, Julie Heřmánková,
Barbora Dudová, Rozálie Melenová, Agáta Javůrková
Novým občánkům přejeme hodně zdraví
a štěstí do života.
SVATBY
V srpnu uzavřelo manželství
v Plané nad Lužnicí 6 párů.

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE
Z Investičních akcí města, Životní prostředí str.
DPS, Městská knihovna, Ornitologie
str.
Inzerce 			
str.
Představujeme plánské firmy 		
str.
TJ Sokol, TAEKWON-DO, SKT
str.
Strkovský spolek, Procházka historií
str.
Fotoohlédnutí
		
str.
Svatováclavské slavnosti 		 str.
Plán akcí 				str.

4
5
6
7
8
9
10
11
12

SBĚRNÝ DVŮR V HLINÁCH
OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - Středa
Sobota		

14.00 — 18.00
08.00 — 12.00

V OBDOBÍ DUBEN AŽ ŘÍJEN
730 059 081, 730 590 083

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE
www.plananl.knihovna.cz
www.zsplana.cz
www.zus-sezimovo-usti.cz
www.ms.plananl.cz
www.hasici-plananl.cz
www.kultura-plananl.rajce.idnes.cz
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POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
Z činnosti Městské policie za
měsíc červenec 2021
V měsíci červenci Městská policie v Plané nad Lužnicí řešila 17
přestupků v rámci BESIP, v podstatě se převážně jednalo o přestupky v parkování. 5 přestupků
bylo oznámeno do správního řízení, zbytek
pak byl na místě vyřešen blokovou pokutou.
Dále městská policie řešila 1 přestupek proti
veřejnému pořádku, kdy podnapilý mladík rozhazoval osobní věci na veřejném prostranství.
Přestupky proti majetku byly řešeny celkem 4,
jednalo se o poškození veřejně prospěšného
zařízení, či poškození jízdního kola. Porušení
obecně závazné vyhlášky města bylo zaznamenáno ve 3 případech, bylo to zakázané sekání
trávy či provádění hlučné stavební činnosti,
vždy v neděli odpoledne. V měsíci červenci byli
odchyceni 3 psi, dále bylo v ul. Strkovská nalezeno 1 jízdní kolo a na dětském hřišti byl nalezen svazek klíčů. V měsíci došlo také v katastru
města k vyvrácení několika stromů a městská
policie zajišťovala bezpečnost kolemjdoucích
při jejich odklízení hasiči. Dále byly městské
policii nahlášeny dva případy poměrně nezvyklého charakteru, kdy v případě byla nalezena
želva a v druhém případě byl nahlášen útěk želvy. Bohužel se nejednalo o jedno a to samé zvíře, takže tento příběh je zatím bez konce. Jako
další kuriózní situaci řešila městská policie, kdy
se v 2 patře domu zamotal do síťky chráněný
pták rorýs a vyprostit se ho podařilo až přivolaným hasičům s potřebnou technikou. Městská
policie byla dále nucena provést zákrok proti
nevhodně se chovajícímu návštěvníkovi bazénu ve sportovním centru za řekou. Vzhledem
k tomu, že porušil provozní řád a ohrožoval
ostatní návštěvníky, byl ze sportovního okamžitě vykázán.
Miloslav Volek
strážník městské policie

I takhle se parkuje v Plané
Foto: Miloslav Volek
ZÁŘÍ 2021

JEDNOTKA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Přehled událostí za červenec - srpen
31/2021 - 24. 6. 2021, 00:47 –
Technická pomoc - záchrana osob,
zvířat - z výšky - Planá nad Lužnicí,
ul. Husova - 22. 07. 2021 18:19 hod.
Jednotka vyjížděla na žádost Městské policie Planá nad Lužnicí k záchraně rorýse
obecného, který se zamotal do provázku a zůstal
viset na stěně administrativní budovy v Plané nad
Lužnicí ve výšce cca 8 metrů. Jednotka rorýse pomocí nastavovacího žebříku vystříhala z provázku.
Po jeho snesení na zem mu byl po pár minutách
provázek z pařátu odstraněn úplně a rorýs byl po
konzultaci se záchrannou stanicí vypuštěn zpět
do volné přírody. Na místě spolupráce s MP Planá
nad Lužnicí.

34/2021
Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu
Planá nad Lužnicí, ul. Soukenická
07.08.2021 11:58 hod.
Další hnízdo nebezpečného hmyzu vyrazila jednotka likvidovat během sobotního oběda v Plané
nad Lužnicí do ul. Soukenická. Zde se nacházelo
sršní hnízdo v mezistřešním prostoru. Vzhledem
k tomu, že by bylo nutné rozebrat podbití střechy,
provedla jednotka postřik otvoru odkud sršni vylétali insekticidem a majiteli bylo doporučeno další postup konzultovat s odbornou firmou.

FOTOHÁDANKA

Nová betonová plocha za mostem, na co
bude, na materiál nebo na stavební techniku?
Foto: Marie Hejnová

VÝZVA

Text i foto : JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

32/2021
Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu
Planá nad Lužnicí, ul. Příčná
29.07.2021 10:01 hod.
Jednotka vyjížděla na příkaz OPIS HZS JčK na
likvidaci obtížného hmyzu v Plané nad Lužnicí, v
ul. Příčná. Po příjezdu na místo bylo zjištěno vosí
hnízdo ve výšce III. NP v okně rodinného domu.
Jednotka hnízdo zlikvidovala a umístila do pytle.
Poté návrat na základnu.
33/2021
Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu
Planá nad Lužnicí, ul. Nad Hejtmanem
02.08.2021 19:02 hod.
Jednotka vyjížděla opět na příkaz OPIS HZS JčK
na likvidaci obtížného hmyzu v Plané nad Lužnicí, tentokrát v ul. Nad Hejtmanem. Po příjezdu na
místo bylo zjištěno sršní hnízdo ve podbití střechy rodinného domu, které ohrožovalo malé děti..
Jednotka hnízdo zlikvidovala insekticidem.

Vedení města vyzývá zájemce o dlouhodobý pronájem/výpůjčku Sokolovny, kluziště
a tenisové haly ve školním roce 2021/2022,
aby své žádosti podali do 15. 9. 2021 na
podatelnu městského úřadu, případně elektronicky na adresu mesto@plananl.cz. Zahájení provozu Sokolovny a tenisové haly se
předpokládá od 1. 10. 2021. O začátku zimního provozu kluziště bude rozhodnuto na
základě klimatických podmínek. O obsazení
uvedených objektů rozhodne rada města do
30. 9. 2021.
Jiří Šimánek
starosta města

VÝZVA
Zájemci o účast v kostýmovém průvodu
Svatováclavských slavností, který se koná
v neděli 26. září 2021, si mohou bezplatně
zapůjčit kostýmy na radnici města v obřadní místnosti v dnech 22. a 23. září 2021 od
13.00 do 17.00 hodin.
Šárka Dušáková, tel.: 777 032 366,
email: sekretariat@plananl.cz
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Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA
V současné době probíhají v našem městě dvě větší investiční akce.
Ta menší, kdy investorem je město za finanční spoluúčasti ministerstva
zemědělství, se týká Farského rybníka v centru města. Součástí projektu
odbahnění je také oprava břehů samotného rybníka, přítoku a výtoku
z rybníka. Po vypuštění rybníka se ukázalo, že zejména břehy podél hlavní
komunikace a podél mateřské školy jsou ve velice špatném stavu a jejich
oprava si vyžádá zvýšené náklady. Výsledkem celkového díla bude vodní
nádrž s větší zádržnou kapacitou, snadnější regulace přítoku a odtoku
z rybníka a stav břehů, který bude odpovídat současnému okolí rybníka.

Největší investiční akcí v Plané nad Lužnicí v současné době je výstavba dvou nových mostů, kterou zahájil coby investor Jihočeský kraj.
V souvislosti se stavbou vstoupily v platnost první dopravní opatření,
která se týkají omezení hmotnosti projíždějících vozidel. Omezení se
týkají rovněž plánského ostrova. Další nepopulární dopady této stavby
budou nabíhat postupně, tak jak budou postupovat práce dodavatelské
firmy.
Jiří Šimánek, starosta města

Přípravné práce na plánském mostě začaly
Foto: Marie Hejnová

Odbahnění Farského rybníka a rekonstrukce břehů
Foto: Jiří Šimánek

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nový styl nakládání s odpady
Vážení a milí spoluobčané, poslední dobou
se nám ve městě rozmohl nový styl nakládání
s odpady. Krabice naházené u popelnic na
místo toho, aby byly rozložené v kontejneru.

Foto: Karel Havlíček

Foto: Karel Havlíček

Foto: Karel Havlíček

Nádoby s nebezpečným odpadem u plastů
a v neposlední řadě je to např. gril, který někdo odložil u kontejneru na kov.
4

A já se ptám…Opravdu je tak složité navštívit sběrný dvůr, který je pro Vás otevřen
tři dny v týdnu???
Vám nevadí, že svým jednáním zatěžujete
městský rozpočet a životní prostředí? Uvědomujete si, že když takto odložíte odpad,
že ho po vás musí někdo uklidit? Sběrný dvůr
je od místa (kontejnery na tříděný odpad na
sídlišti vedle mateřské školy), které je opravdu nejhorší v celém městě a lidé si zde dělají
co chtějí, vzdálen pouze 1,6 km.

Je to opravdu tak daleko, že odložíte odpad tímto způsobem? Naše, mladá generace
okolo tohoto místa denně chodí do školy
nebo školky a my jim tím ukazujeme, jak se
NEMÁ třídit odpad. Zamyslete se prosím nad
tím, jak a kam odkládáte odpad. Třeba se
tento problém týká právě Vás.
Přeji Vám klidný zbytek léta a pevně věřím,
že se situace u nás ve městě brzy zlepší.
Karel Havlíček,
Místostarosta města
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DŮM
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Beseda o sluchové problematice
v DPS
Ve čtvrtek 15. července zavítaly do pečovatelského domu v Plané nad Lužnicí
konzultantky organizace Tichý svět. Paní
Mgr. Lucie Novotná a Bc. Pavla Třísková
nás provedly hodinovou besedou o problematice sluchu a představily obecně prospěšnou společnost Tichý svět, která je
určena osobám se sluchovým postižením.
Společnost poskytuje všestrannou podporu
v podobě služeb, které osobám se sluchovým
postižením ulehčují začlenění se do společnosti. Nabízí sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby.
Tichý svět své klienty podporuje v pochopení jejich aktuální situace, v hledání možností,
jak situaci řešit, jak komunikovat s neslyšícím,
ve výběru vhodného lékaře, ve výběru vhodného typu pomůcek, při podání žádosti o příspěvek na kompenzační nebo zvláštní pomůcku, v napojení na jiné služby a specialisty, při
nácviku práce s telefonem či počítačem apod.
V průběhu besedy konzultantky zodpovídaly našim seniorům
všechny zvídavé a praktické dotazy. Pokud
i Vy potřebujete, neváhejte a obraťte se na
služby společnosti Tichý svět, které jsou zdarma a mohou být poskytovány i anonymně.
www.tichysvet.cz, www.tichalinka.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Prázdninové ohlédnutí
Léto budiž pochváleno, říkáme si každoročně
a vždycky se divíme, jak rychle čas dovolených
uteče. Utekl i nám v knihovně a už vyhlížíme
školní rok, který, doufejme, přinese zdravější
situaci nejen ve školách, ale i ve vzájemných
kontaktech a setkáních. Plánujeme různé aktivity jak pro školní mládež, tak pro dospělé
a seniory. Konec prázdnin bude patřit hlavně
dětem, pro které jsme po delší pauze připravili
ve středu 25. srpna Odpoledne stolních her. Do
fondu knihovny jsme totiž zakoupili další várku
zábavy a je na čase, aby si ji návštěvníci vyzkoušeli a případně půjčili domů. Jako lákadlo
uvádíme pár názvů: Dobble – Harry Potter, Tajná výprava čarodějů, Logorelo, Story Cubes, Dé
já vu, Šplouch! Duchová v koupelně nebo Krabčáci ... Celkem nabízí naše knihovna 122 hravých krabic a krabiček. Rádi bychom na tenhle
druh nejen zábavy, ale i poučení nalákali také
dospělé a přemýšlíme o herních podvečerech,
které zařadíme do nabídky akcí, až zazimujeme
zahrádky, dny se zkrátí a večery prodlouží.
Konec prázdnin znamená také ukončení
výstavy o činnosti Domácího hospice Jordán,
která řadu návštěvníků přiměla k zamyšlení
i k dobrému skutku – sbírková pokladnička se
utěšeně plní a my doufáme, že po rozpečetění
bude obsahovat slušnou částku na podporu
hospicové péče. Výstava uspíšila i vzkříšení dočasně odpočívajícího Divadélka na nitce. Tímto
zvou loutkáři všechny malé i velké v neděli odpoledne 29. srpna na pohádku „Švec a čert“
do knihovny, kde má divadélko stálou scénu.
Veškeré dobrovolné vstupné chceme přidat do
zmíněné pokladničky. Doufáme v hojnou účast
diváků a předem děkujeme!

z Belgie, kde se okřídlený cestovatel ukázal 22
dní po okroužkování na jihu Čech! Potěšující je
zájem mladé generace, která se s chutí vydává
každé dvě hodiny, při vedru či chladnu i každou
hodinu, od šesté ranní do dvaadvacáté večerní, zkontrolovat nárazové sítě a opatrně z nich
vyjmout více či méně bojovné zpěváčky. Zvlášť
na sýkorky se všichni těší! To jsou skutečně
zarputilí bojovníci a křiklouni… Pravidelnými
a zaujatými návštěvníky akce jsou také senioři z plánských pečovatelských domů. Letos se
usadili v hlavním kroužkovacím stanu už potřetí, bedlivě poslouchali ornitologické zajímavosti a při odchodu se hned domluvili na výjezdu
příští rok.
Méně radostné jsou ovšem statistiky – podle
nich každý rok klesají počty ptáků, což nevystavuje dobré vysvědčení jak přírodě, tak zejména
chování lidí… Jak uvedl hlavní organizátor, Ing.
Josef Jahelka, méně ptáků, než v letošním roce
se okroužkovalo jen při prvním ročníku akce,
která tenkrát trvala půl týdne a byla použita
polovina sítí.
Doufejme v úspěšnější příští ročník a přemýšlejme o našem vztahu nejen k opeřeným
obyvatelům našeho okolí.
Stanislav Vyhnal

POZVÁNKA

Václava Vyhnalová,
knihovnice

ORNITOLOGIE
Beseda Tichý svět, Foto: Bc. Iveta Staňková

Bc. Iveta Staňková
za pečovatelský dům

Poděkování
Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili do
sbírky „Nepotřebné věci potřebným“ pořádanou v druhé polovině července pro Diakonii
Broumov naší organizací. Podařilo se nashromáždit opravdu velké množství věcí, které
dárci již nevyužijí, ale potřebným ještě značně
poslouží. Děkujeme!
Mgr. Tereza Jindrová,
za pečovatelský dům
ZÁŘÍ 2021

Ornitologický týden
po osmadvacáté
Tradiční akce u rybníků Koberný a Hejtman
přilákala na přelomu července a srpna milovníky ptačího světa opět do stanového tábora
pod hrází. Stejně jako v předchozích letech zde
probíhal odchyt a kroužkování v rámci výzkumu
Národního muzea v Praze. Do celkem 244 metrů sítí, rozmístěných na 14 stanovištích kolem
obou rybníků, se chytlo 461 ptáků 35 druhů.
Následně byli zváženi, změřeni, okroužkováni a vypuštěni zpět do přírody. Velkou radost
přineslo 25 ledňáčků říčních, kteří se ne náhodou pyšní přezdívkou živé drahokamy. Obdiv
vzbudil také jeden rákosník obecný z loňského odchytu, o kterém přišlo zpětné hlášení

Rád bych Vás pozval touto cestou na vernisáž k zahájení výstavy s názvem Suvenýry
z našich cest.
Vernisáž proběhne 17. 9. 2021 od 18 hodin
na Faře, kterou bude doprovázet na harmoniku
J. Pokuta. Samotná výstava potrvá od 18. 9.
2021 do 5. 11. 2021.
Těšíme se na Vaši návštěvu
David Blažek
Infocentrum Fara
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INZERCE

Přidej se k naší smečce

hně

A RO

Nabízíme jistou práci a férové podmínky

Pojďme společně dělat radost domácím mazlíčkům! Do závodu
na výrobu krmiv pro psy a kočky ve Veselí nad Lužnicí hledáme
nové kolegy na pozice:

Ledvice)

● Operátor ve výrobě

ořech ●● Elektrikář
Údržbář

● Skladník
● Dělník (balení kapsiček)
● Kontrolor kvality

Nabízíme:
● Přátelský kolektiv
● Směnný provoz umožňující více
volného času: 4 dny práce, 4 dny volna
● Příležitost k dalšímu rozvoji a mnoho
dalších výhod

pší služby na trhu - co slíbíme, to splníme.

volejte ZDARMA
800pracovník
600údržby,
606
brigádník/ce na porážce drůbeže,
pracovník v zemědělství, ošetřovatel/ka drůbeže, líhňař/ka
www.UHLIPISKYCERT.cz
přijme kolegy na pozici:

Přihlaste se na:
nabor@ppfeurope.com
+420 702 265 410
Jateční 470
Veselí nad Lužnicí
www.ppfeurope.com
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Nabízíme:
•
Stabilní zázemí státního podniku
•
Jednosměnný provoz
•
5 týdnů dovolené
•
3 dny zdravotního volna (sick day)
•
Zaměstnanecké benefity
(kulturní, podnikové akce, …)
•
Příspěvek na penzijní připojištění

Požadujeme:
•
Kladný vztah ke zvířatům
•

Spolehlivost, Pečlivost, Samostatnost

•
•
•

Kladný vztah ke zvířatům

Trestní bezúhonnost
602 584 444
381 591 59
Řidičský průkaz sk. B

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ NEVHODNÉ PRO ASTMATIKY!

PPF jsme my, tvoříme
budoucnost společně

Pro více informací nás kontaktujte na tel.: 381 200 314, 723 079 294
Životopisy zasílejte na e-mail: michaela.krulcova@mtd-ustrasice.cz
www.mtd-ustrasice.cz
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PLACENÁ INZERCE
PŘEDSTAVUJEME PLÁNSKÉ FIRMY
Není hříchem nechat se hýčkat. Hříchem je nenechat se
hýčkat dostatečně často.
A když hýčkání, tak pořádné! Majitelka Květoslava
Nohavová Vás srdečně zve
do nově otevřeného SALONU – STUDIO STYLE FOR
YOU, který najdete ve Strkovské ulici 979 v Plané nad
Lužnicí.
Právě tady si totiž užijete
skvělé služby podle svého
výběru a pořádně si odpočinete.
Studio ve Strkovské ulici 979
Kdy vás poprvé napadlo podnikat v tomto oboru?
Byl to můj sen od dob, kdy jsem jezdila na sportovní závody kde jsem si zkoušela masáže dle mého cítění a pocitů až
Zatím v salonu nabízíte pouze masáže, na jaké další služby
mě okolnosti nasměrovali k tomu, že jsem se vydala profe- se můžeme těšit? Najde se ve studiu volné místo pro kadeřnisionální cestou.
ci, kosmetičku či pedikérku?
V salonu mám zatím pouze masáže, jelikož současná siCo vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla otevřít studio tuace po „coronavirové“ době trochu komplikuje naplnění
v Plané nad Lužnicí.
dalších služeb, jako je kadeřnictví, kosmetika a pedikúra.
Jeden z důvodů byl ten, že tady v Plané nad Lužnicí, která Pro každý z oborů je v salonu připraven samostatný prostor
se celkově rozrůstá, takový salon chybí, kde by mohlo být pro provoz.
několik služeb pohromadě jako jsou masáže, kosmetika, peVzhledem k velikému zájmu o služby kadeřnice, pedikérdikúra a kadeřnictví, aby se tady mohl každý nechat hýčkat ky a kosmetičky bych ráda tyto prostory co nejdříve nabídla
a rozmazlovat a na chvilku tak zapomněl na starosti všed- k dispozici pro šikovné, milé a ochotné podnikatelky.
ního dne.
Mohou mezi vaše zákazníky patřit i děti?
Váš salon má krásný a zajímavý název. Jak vznikl?
Rozhodně ano, jelikož v dnešní době, kdy jsou i děti
Chtěla jsem, aby se pod názvem mohly prezentovat všech- vystaveny určitému tlaku a nárokům, (hlavně počíny plánované služby a aby bylo patrné, že se v salonu může tače a mobilní telefony), podepisuje se to i na jejich
každý cítit dobře, jako by byl určen osobně pro každého.
zdravotních problémech. Obecně mají málo pohybu
a sportovních aktivit a tudíž se potýkají s problémy pohyboJak dlouho se masážím věnujete?
vého aparátu.
Masážím se profesionálně věnuji od roku 2015, takže letos
jíž šestým rokem.
Autor rozhovoru: Anita Havlíčková
Autor textu a fotografií: Květoslava Nohavová
Jak často byste doporučila svým zákazníkům chodit na
masáže, když mají trvalé bolesti zad či pohybového aparátu?
Toto je velice individuální, podle zdravotního stavu, potíží,
věku...každopádně by se hlavně nemělo zapomínat na prevenci a tu rozhodně doporučuji i u zdravého člověka alespoň
1x za měsíc. Nechá se tak předejít případným problémům obzvlášť díky reflexní terapii.

Které typy masáží patří všeobecně mezi nejoblíbenější?
Masáž pravděpodobně patři k jednomu z nejstarších léčebných prostředků v dějinách lidstva ... uvolňuje, regeneruje, povzbuzuje, udržuje člověka v dobré tělesné i psychické
kondici, zpomaluje vzniku vrásek, navrací kůži elasticitu...
Já osobně doporučuji a preferuji reflexní masáž plosky nohou v kombinaci s uvolněním zádových svalů.

ZÁŘÍ 2021
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TJ Sokol
Turnaj o pohár města Planá nad
Lužnicí
Dne 24. července se konal již VII. ročník Turnaje
o pohár města Planá nad Lužnicí, kterého se zúčastnili týmy domácího TJ Sokol, FK Meteor Tábor a TJ
Sokol Sezimovo Ústí. Čtvrtý tým se nakonec z důvodu mnoha absencí necelý týden před turnajem odhlásil, proto se hrálo pouze v tomto složení. Vítězství
obhájili po dvou výhrách 2:1 hráči Sokola Sezimovo
Ústí. Výsledky utkání: Planá – Meteor Tábor 3:5, Sokol Sezimovo Ústí – Meteor Tábor 2:1, Planá – Sokol
Sezimovo Ústí 1:2.
Konečné pořadí 1. TJ Sokol Sezimovo Ústí, 2. FK Meteor Tábor, 3. TJ Sokol Planá nad Lužnicí
Nejlepší hráč: Ondřej Kafka (Sokol Sezimovo Ústí)
Nejlepší střelec: Vojtěch Kollárik (Meteor Tábor)
Nejlepší brankář: Vladislav Vanýsek (Sokol Sezimovo
Ústí)

TJ Sokol
Dokopná
TJ Sokol Planá nad Lužnicí a trenéři udržují
fotbalovou tradici, která velí oslavit každou půlsezónu. Dokopná, neboli rozlučka s trávníkem
mladší přípravky, starší přípravky a mladších
žáků, se konala při posledním červnovém tréninku v Plané na Sauně. Po ukončení nevšedních
tréninků, které byly plné her, soutěží a zábavy,
trenéři jednotlivých kategorií zhodnotili sezónu
a seznámili děti i rodiče s podzimní částí. Pak už

TAEKWON-DO
Začněte nový školní rok bojovým
uměním TAEKWON-DO!
Největší škola taekwon-do v ČR Ge-Baek Hosin
Sool vstupuje do nové sezóny! Přijďte si námi zacvičit tradiční korejské bojové umění taekwon-do,
jako nováčci zaplatíte 1000 Kč a budete moct cvičit
až půl roku! Již několik let po sobě se nám podařilo
obhájit celkové vítězství Mistrovství České republiky
a patříme do nejlepšího STM v ČR.
Máme nejrozsáhlejší nabídku tréninků po Čechách
i na Moravě. Při trénincích dbáme na originální hodnoty bojových umění, kterými jsou zdvořilost, čestnost,
vytrvalost a sebeovládání. Naše škola je vedena pod
dohledem velmistra Hwang Ho Yonga. Kromě taekwon-do si v naší škole můžete vyzkoušet i jiná bojová
umění, jimiž jsou taekkyon a hopae sool, vyučujeme je
jako jediní v republice, cvičíme také cestu korejského
meče Haidong Gumdo, filipínské tyče FMA a systém
tlaků na citlivé body Kyusho.
Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás získáte
zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma Pro bližší informace navštivte náš web
na tkd.cz. Neváhejte a přidejte se k nám těšíme se na
nové členy.
Nikol Křížová
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V rámci turnaje se odehrálo také vzpomínkové utkání bývalých spoluhráčů zesnulého Martina
Fraňka, kteří se sešli v hojném počtu (viz foto). Po
skončení sportovní části turnaje včetně vyhlášení výsledků přišla na řadu kulturní část celého dne – kon-

cert skupiny Big Papa, který přilákal do sportovního
areálu spoustu dalších návštěvníků. Všem zúčastněným děkujeme.
Foto: Jana Vorlová
Text: Josef Drtina, místopředseda TJ

se jen slavilo a slavilo. Buřty se dozlatova opékaly na ohni, limonáda tekla proudem a jako zákusek si děti mohly! vybrat nanuk, kterého chtěly.
Nejmenší pak byly odměněny batohem, šátkem
a sportovní lahví od firmy KALAS. Děkujeme panu
Filipovi z firmy KALAS Sportswear za super dárky,
Lukášovi Čadilovi za výborné buřty, TJ Sokol za
bohaté občerstvení a podporu během celé sezóny
a Jirkovi Pospíchalovi ze Sauny za skvělý servis.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť přejí trenéři
a TJ Sokol Planá nad Lužnicí.
Text i fotografie: Jana Vorlová

SKT PLANÁ NAD LUŽNICÍ
Vzpomínková akce: „Tenisové dvorce plánského SKT opět dějištěm dalšího ročníku společenské
a sportovní akce - Memoriálu Ing. Karla Vaňka a Ing.
Františka Hnojny“.
V tenisovém areálu SKT Planá nad Lužnicí proběhl
v sobotu 7. srpna tenisový turnaj na počest významných tenisových funkcionářů - kamarádů, Ing. Karla
Vaňka a Ing. Františka Hnojny. Letošní ročník byl premiérovým v tom, že v minulosti uskutečňované oba
memoriály byly po zvážení výboru sloučeny pouze
v jednu vzpomínkovou akci na tyto výrazné osobnosti tenisového klubu.
Za velmi příznivého počasí se turnaje zúčastnilo
cekem 10 deblových dvojic, které se nejprve utkaly
ve dvou základních skupinách a následně pak byly
z každé skupiny první čtyři nasazeny do vyřazovacího systému. Po odehrání čtvrtfinále a semifinále
daného formátu, se ve finále nakonec utkaly dvojice:

vota. Naopak a bohužel, se tentokráte nemohla ze
zdravotních důvodů zúčastnit paní Dr. B. Hnojnová,
která je vždy tradičním a vítaným hostem tohoto
všeobecně příjemného klání.
Závěrečného vyhlášení a předání cen se pak ujal
ředitel turnaje R. Honomichl, společně se členy tenisového výboru – V. Steinerem, Petrem a Pavlem
Hnojnou.
Rudolf Vach, za výbor SKT

J. Matušík - P. Škácha proti M. Veselému s P.
Machovcem, kde první jmenovaná dvojice v utkání
velmi dobré úrovně nakonec zvítězila poměrem 6:2.
Celý den se nesl v pohodové a přátelské atmosféře, k čemuž napomáhala celá organizace turnaje.
Akci, jako již tradičně, přišli podpořit a zavzpomínat
i naši senioři, kteří jsou také součástí klubového ži-

Zprava: Vítězná dvojice, P. Škácha a J. Matušík.
Zleva: poražení finalisté, P. Machovec a M. Veselý
Foto: Pavel Koutenský
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STRKOVSKÝ SPOLEK
Dětský den se
Strkovským spolkem
V sobotu 19. 6. 2021 se uskutečnil již 6. ročník dětského dne, který uspořádal Strkovský
spolek v zámeckém parku na Strkově.
Za úmorného vedra, za to s dobrou náladou
jsme jako každý rok připravili odpolední program pro děti každého věku. Naše klasická stanoviště jsme vyměnili za zábavně vědomostní
stezku s 37 otázkami. Věděli byste i vy který
mořský savec spí s jedním okem otevřeným,
při jakém postižení jsou psi nejčastějšími pomocníky lidí, na kolik krajů je rozdělena Česká

REAKCE NA OTEVŘENÝ DOPIS
Otevřený dopis ???
Vážený Výbore SKT (Sportovního klubu tenisu), Rudolfe Vachu - předsedo, Svatopluku Blažku, Jaroslave Dudo, Pavle Hnojno, Petře Hnojno,
Evžene Kostko, Vladimíre Steinere.
Po přečtení vašeho „Otevřeného dopisu“ je
mi opravdu smutno. Tři roky řídíte klub a tři roky
ničíte vše, co bylo vybudováno. Tři roky boříte
vztahy. To, co jste o sobě sdělili prostřednictvím
„Otevřeného dopisu“ je ale opravdu už jen těžko
uvěřitelné.
Opravdu chcete veřejnými osobními útoky
a vylučováním vlastních členů „přispívat k harmonickému rozvoji osobnosti svých členů jak
po stránce tělesné, tak i po stránce morální“?
Opravdu takhle chcete budovat a rozvíjet klub
a klubismus, tvořit dobré vztahy?

PROCHÁZKA HISTORIÍ PLANÉ
NAD LUŽNICÍ /14
Železniční nehody a jejich oběti
Při sledování zpráv během léta se v posledních letech množí případy železničních
neštěstí. Oproti nesporně častějším silničním nehodám doprovázejí neštěstí na kolejích větší materiální škody a vyvolávají
vášnivější debaty o stavu našich drah. Jihočeské dráhy se ovšem nehodám nevyhnuly ani
v minulosti. Mnozí lidé v Plané jsou pamětníky čelní srážky dvou lokomotiv 9. února
1989, která způsobila zranění deseti osobám.
Snad nejlépe zdokumentovaná je tragická událost, která se odehrála 1. srpna 1926
v Chotovinách a jejíž fotografie, včetně táborských pohřbů, nabízí web fotoateliéru Šechtl a Voseček. Riziko vykolejení dlouhá léta
hrozilo v nedaleké zatáčce jihozápadně od
Sudoměřic u Tábora, která je však nyní narovnána a trať zde prochází tunelem.
ZÁŘÍ 2021

republika a co jedí lichožrouti? Po zodpovězení
všech otázek a zakroužkování správných odpovědí děti s pomocí rodičů vyplnily tajenku
a u stánku s občerstvením dostaly odměnu.
Hlavní atrakcí byla adrenalinová bungee trampolína, která umožnila naráz skákat 3 skokanům až do výšky 5 metrů a na poslední chvíli
zorganizované kropení hasičskou hadicí, které ochladilo upocené děti i některé dospělé.
Nechybělo malování na obličej a letos nově
malování putovních kamínků, které dodnes nacházíme v Plané a okolí.
I když vše proběhlo trošku jinak a s lehkými
komplikacemi (plánované představení Divadélka Na nitce bylo kvůli nemoci zrušeno, bungee
trampolíny měly defekt na dálnici a přijely

s 2-hodinovým zpožděním) i tak věřím, že se
akce povedla.
Závěrem děkuji Josefu Kosovi z REJ FOOD
za zdravé dobroty, Láďovi Kabešovi z ATEX Planá za elektriku, plánským hasičům za kropení
a zapůjčení centrály a městu Planá nad Lužnicí
za finanční podporu.
Zvláštní dík patří Kájovi Palečkovi, který brzy
ráno v den akce, před svými pracovními povinnostmi, bezelstně posekal část louky v zámeckém parku a všem dalším, kteří se na akci podíleli. Sice je to občas náročné, ale radost dětí
za to stojí.
Jana Vorlová
za Strkovský spolek

Co dobrého jste chtěli „Otevřeným dopisem“
dokázat? Co dobrého to může přinést? Jak myslíte, že pomůžete tenisu a Plané? Jakým příkladem jste?
Pokud se něco řeklo na zastupitelstvu, proč
to neřešíte na zastupitelstvu? Také by jistě
bylo možné objednat si u pana starosty oficiální schůzku a vyjasnit si stanoviska, než rovnou
táhnout do boje.
Nevím, proč píšete „Otevřený dopis“ člověku,
se kterým hrajete tenis, někteří jednou týdně,
léta se znáte, tykáte si a na tenise se vidíte každou chvíli.
Opravdu je práce starosty každý den do 17
hodin sedět v kanceláři? Opravdu jsou plné
kurty, opravdu máte stále více a více dětí? Sami
přeci nemůžete věřit tomu, co píšete. Pokud
ano, tak to by bylo opravdu na pováženou!
Otázka tedy není, co je pravda, to víme, ale
proč to děláte.

Snad nejde o začátek předvolební kampaně
v Plané nad Lužnicí. To bychom se měli na co těšit!!!
Je mi opravdu líto, že jste to dotáhli až takhle
daleko. Bylo by dobré trochu ubrat a zamyslet
se. Bylo by hezké, kdybyste přestali svalovat
vinu na jiné, kdybyste přestali hledat nepřítele.
Žádný není. Bylo by hezké, kdybyste přestali
psát „Otevřené dopisy“, a raději začali jednat
otevřeně, po pravdě, na rovinu. Bylo by hezké,
kdybyste přestali bořit a pokusili se tvořit. Tenisu
i Plané by to jistě pomohlo.
S úctou a respektem ke všem členům tenisového klubu, s většinou z vás se znám a vážím
si vás. Sice nechápu, že vám to, jak vás výbor
zastupuje a reprezentuje nevadí, ale chápu, že
jsme každý jiný. Rozhodně jsem se nechtěl nikoho dotknout, nebo ho urazit.
Jenom jsem si dovolil vyjádřit svůj osobní názor.

V noci na 31. červenec 1907 došlo v nehodě
také v Plané nad Lužnicí, při vjezdu do stanice
od Tábora. Nákladní vlak se při příjezdu roztrhl
a zadní část narazila do předních vagónů tak
prudce, že bylo „pět vozů značně poškozeno,
jeden pak i s kmeny úplně rozmlácen.“ Ke ztrátám na životech při srážce naštěstí nedošlo,
avšak riskantním podnikem se stalo odklízení
trosek. Dobový tisk o tom napsal: „K odklizení
trosek přibyl z táborské stanice pomocný personál, jenž dal se ihned do práce, ale bezúspěšně. V případech takových používá se lokomo-

tivy k roztržení zaklíněných trosek — na daný
rozkaz však byli dělníci asi o 8. hodině nuceni
přikročiti ku zvedání massy heverem. Procedura tato měla však velice osudné následky.
Nazdvižené, mnohatunové břemeno totiž následkem selhání heveru plnou tíhou svalilo se
na tři dělníky z táborské topírny, kteří utrpěli
zranění tak vážné, že úrazu svému asi podlehnou.“ Muži byli dopraveni do táborské nemocnice, avšak o tom, zda svá zranění přežili,
novináři další informace nepřinesli.
autor textu: Zdeněk Žalud, historik

Pavel Kutil

Železnice jižně od
Plané, mezi Lužnicí
a návrším Strkova.
Skalisko nad Lužnicí
bylo odtěženo při
výstavbě silniční
přeložky v 60. letech
20. století.
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FOTOOHLÉDNUTÍ

Foto: Pavel Talich
Daniela Šafránková a její výstava obrazů POD NEBEM MODRÝM.
Výstava potrvá v GALERII FARA až do 17. 9. 2021.

POZVÁNKY

Dne 24.7. 2021 proběhl FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR MĚSTA, který zakončila kapela Big Papa
Foto: Šárka Dušáková
Vernisáž výstavy 24. 9. 2021 v 18 hodin
Vystoupí: Plánský pěvecký sbor Harmonie

Otevřeno: Út – Pá 10 – 12 13 – 17
Planá nad Lužnicí, ul. ČSLA 1

Výstava potrvá do 29. 10. 2021

MALÍŘ - NATĚRAČ
JAN METELEC

728 987 702

MAŠLICE - TŘEBELICE 6
Malování pokojů, nátěry dveří, radiátorů apod.
30.6. Rockový koncert kapely Keks na Strkově, Foto: Šárka Dušáková
10
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SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI 2021
NEDĚLE 26. 9. 2021/ 14. 45 hod
zámecký park na Strkově

SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI 2021
NEDĚLE 26. 9. 2021/ od 16.25 hod

ZÁMECKÝ PARK NA STRKOVĚ

RYTÍŘSKÝ TURNAJ NA KONÍCH

DIVADLO TRAKEN
SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI 2021
FS OKLUKY A
CIMBÁLOVÁ MUZIKA

hřříšná ves aneb
Zapomenutý čert

SO 25. 9. od 18.00
MORAVSKÝ VEČER, Farská zahrada

Pá 24. 9. 2021

NE 26. 9. od 14.30 a od 15.45
VYSTOUPENÍ, Zámecký park na Strkově

od 19.30 hod

Jan Svoboda a Eliška Vítová/Petra Englická
Tomáš Englický, Karel Sláma a Jan Pomije
Jana Chvojková a Václav Brouček/Jan Dvořák
Matyáš Englický a Berenika Bzonková
Stanislav Červenka, Petr Nekut a Karel Zaviačič
Milan Karas, Lukáš Viturka, Eliška Viturková a Jan Svoboda ml.

Milan Karas
Miloslava Pomijová

Petr Žižka

Soň
ňa
Svobodová

Tomáš Englický

Romana Ševčíková
Hana Vichrová

Vstupné 50 Kč

Více informací:

Předprodej od 1. 9. 2021

www.divadlorecice.cz
www.zamek-jindrichuvhradec.eu

ZÁŘÍ 2021
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SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 24. - 28. 9. 2021

PLÁN AKCÍ ZÁŘÍ
PÁTEK - ÚTERÝ 24. 9. - 28. 9.
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

VÝSTAVY A VERNISÁŽE
*OBŘADNÍ SÍŇ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
MIROSLAVA TRUSKOVÁ – LUMINOGRAFIE A KRAJINA, vernisáž výstavy
1. 9. od 17:00 hodin, výstava potrvá do 15. 10. 2021

*MALÉ PLÁNSKÉ MUZEUM
SUVENÝRY Z NAŠICH CEST, vernisáž výstavy 17.9. od 18:00 hodin, na
harmoniku zahraje Jaroslav Pokuta, výstava potrvá do 5. 11. 2021
*GALERIE FARA
Pod nebem modrým, Daniela Šafránková, výstava potrvá do 17. 9. 2021
*GALERIE FARA
MEZINÁRODNÍ ART SYMPOZIUM 2021 Planá nad Lužnicí, vernisáž
výstavy 24. 9. v 18:00 hodin, vystoupí: Plánský pěvecký sbor Harmonie

Plánské ozvěny vycházejí jedenkrát měsíčně nákladem 1 800 kusů. Aktuální číslo vyšlo 27. 8. 2021. Vydává je město Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, IČO 00252654,
DIČ CZ00252654 jako periodický tisk územního samosprávného celku, který je registrován ministerstvem kultury České republiky E 14996.
Další číslo Plánských ozvěn vyjde koncem září 2021 a uzávěrka je 10. září 2021. Lze za úplatu inzerovat. Za obsah příspěvků odpovídají jednotliví autoři. Odpovědná
redaktorka: Anita Havlíčková, redakční rada: Ing. Jiří Šimánek, Mgr. Pavel Grenar a Mgr. Josef Pluhař, PhD., MBA, typografie: Martin Kolba tisk: Tiskárna v Ráji s.r.o..
INZERCI zasílejte na e-mailovou adresu planskeozveny@plananl.cz PŘÍSPĚVKY zasílejte na e-mailovou adresu planskeozveny@plananl.cz.
Žádáme autory příspěvků do Plánských ozvěn o důsledné dodržování termínů uzávěrek, rozsahu příspěvků a kvality snímků. Další informace: www.plananl.cz. Na akcích
města je pořizována fotodokumentace v souvislosti prezentace na webu Města Planá nad Lužnicí, v Plánských ozvěnách a na Facebooku Města Planá nad Lužnicí.
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