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ZPĚTNÝ ODBĚR STÁLE POUŽITELNÝCH VĚCÍ
Město Planá nad Lužnicí v loňském roce žádalo o dotaci, díky které bude mít především předcházení vzniku
odpadu úplně jiný rozměr. Město díky této dotaci mohlo pořídit mimo jiné 2 ks mobilních buněk tzv. Re-use buněk, které budou sloužit k odkládaní věcí, které má smysl ještě využít. Teď krátké představení jak takové Re-use
buňky fungují.
Re-use buňky nabízí obcím řadu benefitů, jak už z pohledu ekonomického, sociálního, tak i environmentálního.
Hlavním cílem zřízení takovýchto buněk je prevence vzniku odpadu, který je pro obce v rozpočtu častou ekonomickou zátěží. Nové
Re-use buňky mohou
být příležitostí, jak nepotřebným, ale funkčním věcem najít druhý
život.
Aktuálně ve sběrném dvoře končí velké množství velkoobjemového odpadu, nábytku, spotřebičů, elektroniky, ale i dalších
věcí, které by ještě mohly dál sloužit a plnit svou funkci a přesně k tomuto účelu budou ve sběrném dvoře
umístěny dvě buňky kam budete moci odevzdat věci
k opětovnému použití. Nesmíme ovšem zapomenout, že
i takovéto odkládání věcí do buněk má svá pravidla. Vždy
musíte respektovat vyjádření obsluhy, zda můžete tu či
onu věc do buňky odložit, a naopak samozřejmě musíte
vždy oznámit, že si tu či onu věc odnášíte. Vše má své
pro i proti a já pevně věřím, že vždy s obsluhou sběrného
Ilustrační fotografie
dvora najdete společnou řeč a domluvíte se.

DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ BUDE JEDNODUŠÍ
Dále se nám v rámci projektu „Pořízení kompostérů pro domácí kompostování, kontejnery na textil, Re-use centra a vratné nádobí” podařilo získat
dotaci na 50 kusů kompostérů, které by měli občané dostat v průběhu dubna tohoto roku. Ovšem i získání kompostérů bude mít svá pravidla:
Kompostér obdrží občané opět při splnění těchto podmínek:
• trvalý pobyt zájemce o kompostér v Plané nad Lužnicí a jeho umístění na vlastní zahradu
na území města
• kompostér musí být umístěn na zahradě u RD nikoliv u stavby určené k individuální
rekreaci (chaty)
• uživatelem nemůže být podnikatelský subjekt
• kompostér je určen ke kompostování biologicky rozložitelných odpadů, kompost
z kompostérů nebude městem nikam svážen a je určen pro vlastní potřebu
• kompostér bude uživatelům předán formou smlouvy o výpůjčce na dobu pěti let
• uživatel se bude podílet na pořízení kompostéru svou spoluúčastí ve výši 715,58 Kč
• kompostéry budou přednostně rozděleny žadatelům, kteří kompostér od města ještě
nedostali
V případě zájmu o kompostér je nutno vyplnit formulář „Žádost o poskytnutí kompostéru“,
který bude od 1. března na MěÚ v Plané nad Lužnicí v sekretariátu starosty u paní Trachtové.
Termín pro doručení žádosti je do 20. března 2022 (osobně na městský úřad).
Děkuji všem občanům, kteří se budou zasluhovat o to, aby i odpady a věci, které už nechtějí
dostávali druhou šanci. Přeji vám všem příjemné prožití jarního období.
Karel Havlíček,
místostarosta města
LEDEN 2022

Ilustrační fotografie
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INFORMACE MĚÚ

ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

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

STAROSTA MĚSTA

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

MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

Karel Havlíček
381 291 166, mistostarosta@plananl.cz

SEKRETARIÁT

Vendula Trachtová
381 291 167, sekretariat@plananl.cz

VEDOUCÍ ADMINISTRATIVY

Eva Čecháčková, BBus
383 134 068, cechackova@plananl.cz

PODATELNA, POKLADNA

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

MATRIKA

Marie Holanová
381 291 832, holanova@plananl.cz

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

EKONOMIKA

Květuše Kučerová
381 291 831, kucerova@plananl.cz

STAVEBNÍ TECHNIK

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

KULTURA

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

INFOCENTRUM FARA

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

KNIHOVNA

381 292 247, knihovna@plananl.cz

SPRÁVA OBJEKTŮ, SOKOLOVNY
A SPORTOVNÍHO CENTRA
Rudolf Lapin
731 677 206, lapin@plananl.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY

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

DPS

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

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

ČEVAK HLÁŠENÍ PORUCH
800 120 112

MĚSTSKÁ POLICIE

383 133 292, mp@plananl.cz
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ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
86. Rada města Plané nad Lužnicí
Schválila - pořízení 4 ks dřevěných slunečníků (dle předlohy) do Sportovního centra za řekou. Výběrem dodavatele pověřila ředitele TSM.
Bere na vědomí - výzvu MŽP na hospodaření s
vodou v obcích a schválila zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt „Velká dešťovka v Plané
nad Lužnicí”. Zpracovatelem žádosti byl schválen
Mgr. Dan Hansel, Krátká 352, Kájov. Přípravou projekční části byl pověřen stavební technik.
Bere na vědomí - vyhlášení výzvy MŽP na energetické úspory ve veřejných budovách a schválila zpracování projektu a následně zpracování a
podání žádosti o dotaci na projekt „Energetické
úspory ve sportovních zařízeních města Planá
nad Lužnicí”. Přípravou projekční části pověřila
stavebního technika a vedoucího TSM.
Schválila - – aktualizaci cen pronájmu sálu
a přísálí Sokolovny dle předloženého návrhu.

87. Rada města Plané nad Lužnicí

Bere na vědomí - stanoviska oslovených
účastníků a schválila termín konání tradičního
SETKÁNÍ MĚST A OBCÍ se jménem PLANÁ na
18.6.2022. Současně pověřila sportovní a kulturní komisi zpracováním návrhu setkání.
Bere na vědomí -zpracované rozpočty na
dopravní stavby „Přechod pro chodce v ulici
Strkovská”, „Chodník včetně místa pro přecházení při vstupu do zámeckého parku” a
„Chodník z ulice Nádražní k mateřské škole” a
schválila pokračování v přípravě předložených
projektů. Úkolem pověřila stavebního technika
včetně podání žádosti o grant společnosti ČEZ
na osvětlení přechodu.
Bere na vědomí - přípravu Jízdy králů v roce
2022 v partnerském městě Hluk a schválila
účast na této významné akci. Vystupujícím
za Planou nad Lužnicí bude hrazena doprava
a ubytování, ostatním účastníkům bude hrazena doprava. Zveřejnění výzvy k účasti do
únorových PO zajistí starosta města. Přihlášky s úhradou kauce ve výši 400,- Kč/osoba
do 29.2.2022 v infocentru na faře. Zajištěním
ubytování je pověřen kulturní referent.

88. Rada města Plané nad Lužnicí

Schválila - přechodnou úpravu provozu v souvislosti s výstavbou nového mostu přes řeku Lužnici. Po dobu užívání provizorního mostu budou
vytvořeny odbočovací jízdní pruhy, přechodně
bude zrušena zastávka MHD za mostem, dojde
rovněž k posunutí stávajících zastávek MHD a v
centru města bude omezeno parkování vozidel.
Schválila - organizátora VZ na stavbu „Zastřešení kluziště a vybudování zázemí pro sportovce”. Organizací VZ byla pověřena STAVEBNÍ
PORADNA, s.r.o., Průběžná 2521/48, České Budějovice.

Schválila - podání žádosti o dotaci v rámci Silva Nortica do FMP na projekt „JEDEME
SPOLU DÁLE”.

89. Rada města Plané nad Lužnicí

Souhlasí - s uzavřením smlouvy (objednávky) u fy. Enuma Elis s.r.o. – RVL13,COM, Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 na vybudování workoutového hřiště pod nádražím. Na základě
předložených tří nabídek je tato finančně nejvýhodnější, a to ve výši 786 850 Kč bez DPH.
Bere na vědomí - cenovou nabídku a schválila projektanta na akci „Retenční nádrže
v Plané nad Lužnicí – hospodaření s dešťovou
vodou“ dle předložené nabídky. Vybraný projektant Šulista Martin, projektant VH staveb,
Grunwaldova 340/3, České Budějovice.
Bere na vědomí - předložený návrh stavebních
úprav jídelny základní školy a schválila pokračování projekčních prací včetně zpracování rozpočtu
celé akce. Úkolem pověřila stavebního technika.
Bere na vědomí - nabídku a schválila uzavření smlouvy o provedení výběrového řízení na
prodej pozemků Na Pískách formou licitace se
společností SORETA Group, a.s., Soběslavská
2251/27, Vinohrady, Praha 3
Schválila - výzvu a ZD veřejné zakázky „Modernizace webových stránek Planá nad Lužnicí. Akce
je součástí dotovaného projektu „Přívětivý úřad“.

MATRIKA
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V BŘEZNU 2022 OSLAVÍ:
Ján Kubica, Marie Turinová, Milan Ungr,
Bohumil Holý, Jana Švehlová
Hodně dalších roků při dobrém zdraví
přeje Město Planá nad Lužnicí.

NOVĚ NAROZENÍ OBČÁNCI
Tereza Bittnerová, Hugo Hořejší, Robin
Pokorný, Aneta Brabcová, Ema Holoubková
Novým občánkům přejeme hodně zdraví
a štěstí do života.

PRVNÍ OBČÁNEK
Prvním občánkem Plané nad Lužnicí
roku 2022, se stal Samuel Drtina.

Malému Samuelovi a jeho rodičům, přejeme
spoustu štěstí a hodně zdraví.

SVATBY

V únoru uzavřel manželství v Plané n. Lužnicí 1 pár.

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE
Z Investičních akcí města		
ZŠ, MŠ, Knihovna
Inzerce 		
ČEZ				
Dům s pečovatelskou službou
Skauti, Harmonie
Procházka historií, Včelaři
Fotoohlédnutí			
Plán akcí
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SBĚRNÝ DVŮR V HLINÁCH

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK

OTEVÍRACÍ DOBA

Z činnosti Městské policie
za měsíc leden 2022

PONDĚLÍ A STŘEDA 14.00 — 17.00
SOBOTA 08.00 — 12.00
V OBDOBÍ LISTOPAD AŽ BŘEZEN
730 059 081, 730 590 083

DALŠÍ INFORMACE NAJDETE
http://plananl.knihovna.cz
www.zsplana.cz
www.zus-sezimovo-usti.cz
http://ms.plananl.cz
www.hasici-plananl.cz
http://kultura-plananl.rajce.idnes.cz

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Z „PLÁNSKÉHO MOSTU“
Po přerušení prací na přeložce inženýrských sítí pokračují již další práce na
„plánském mostě“. Dle schválených přechodných dopravních opatřeních se dnem
„D“, který významně zasáhne do každodenního života města, stane 19. duben
2022. Bezprostředně po velikonočních
svátcích totiž dojde k úplné uzavírce části silnice č. III/1376 a III/1359. Pro nás
Plaňáky to znamená, že dojde k uzavírce
mostu a bude zprovozněn provizorní most
přes řeku, který na levém břehu ústí podél sociálního zařízení Sportovního centra
za řekou na Ústrašickou ulici a na pravém
břehu řeky podél bývalé pošty a sochy
sv. Jana Nepomuckého. V centru města
budou vyznačeny příslušné jízdní pruhy,
které by měly umožnit odbočování k řece
v obou směrech a alespoň částečně pomoci složité dopravní situaci v Plané nad
Lužnicí. Jak již byl několikrát řečeno, provizorní most je určen pro osobní automobily
a chodce. Výjimku mají vozidla záchranného systému, autobusy linkové dopravy,
vozidla Rumpoldu a TSM. Doprava přes
provizorní most bude řízena světelnými
semafory. Po dobu užívání provizorního
mostu bude zrušena MHD na levém břehu
Lužnice. Od nás všech bude hlavní část
rekonstrukce plánského mostu (zbourání
starého a postavení nového) vyžadovat
trpělivost, ohleduplnost a zvýšenou pozornost z hlediska bezpečnosti vlastní, ale
i našeho okolí.
Dopravní omezení by měla skončit
22. prosince 2022.
Jiří Šimánek,
starosta města
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V měsíci lednu Městská policie v Plané nad Lužnicí řešila 24
přestupků v rámci BESIP, které
byly vyřešeny převážně blokovou pokutou příkazem na místě
a další pak oznámeny správnímu orgánu v Táboře. Jednalo se o přestupky
v parkování či nerespektování dopravní značky
zákaz vjezdu. Během měsíce ledna byli odchyceni 4 volně pobíhající psi a majitelům udělena
příslušná bloková pokuta. Dále byly nalezeny
3 peněženky s doklady, 3 svazky klíčů a cestovní
pas s dalšími doklady cizího státního příslušníka. Všechny věci kromě klíčů se podařilo vrátit
majitelům. Na městkou policii bylo v lednu nahlášeno několik přestupků proti majetku, kdy se
jednalo k odcizení jízdního kola, krádež popelnice či poškození majetku. V těchto případech
pak poskytla Městská policie Planá nad Lužnicí
součinnost Policii ČR při pátrání po pachateli.
Dále městská policie řešila 1 přestupek proti veřejnému pořádku, kdy zjištěnému pachateli černé skládky byla uložena citelná bloková pokuta
příkazem na místě. V měsíci lednu také městská
policie řešila několik odstavených vraků motorových vozidel, které se nacházely na místní komunikaci v katastru města. Několik se jich podařilo
odstranit, zbytek je zatím v jednání. Městská
policie také ve 1 případě zakročila proti nezvanému návštěvníkovi společných prostor bytového
domu a dále pak proti podnapilé osobě budící
veřejné pohoršení u jedné z ubytoven na území
města. Jako poslední se městská policie podílela na zajištění veřejného pořádku a bezpečného
průběhu turnaje v ledním hokeji Winter Classic,
který se uskutečnil na zimním stadionu V Plané
nad Lužnicí. Během turnaje nedošlo k žádnému
závažnému incidentu, který by narušil sportovní zážitky návštěvníků. Pouze v jednom případě
byla městská policie nucena zakročit proti nevhodně se chovajícímu podnapilému návštěvníkovi, kterého pak předala do péče rodinných
příslušníků.
Miloslav Volek, strážník městské policie

Pravidla pro zasílání fotografií:

1. Letošní fotografie z Plané nad Lužnicí
a blízkého okolí

2. V co nejlepší možné tiskové kvalitě
3. Na výšku i na šířku (nejlépe neupravované
filtry)

4. Uvedení autora – jméno a příjmení + den
a místo nafocení snímků

5. Pro GDPR - Souhlas s uvedením těchto

fotografií v kalendáři, do e-mailu slovo
„souhlasím“
6. Zaslání nejpozději do 15. 6. 2022
Každý vidí „svou Planou“ trochu jinak, těšíme
se, jak ji vidíte právě Vy!
Šárka Dušáková Procházková,
kulturní referent

NABÍDKA PRÁCE
Město Planá nad Lužnicí nabízí na DPP
sezonní práci
• PLAVČÍK sportovního centra a
• POKLADNÍ Sportovního centra za řekou
Předpokládaný výkon práce v období
červen až září 2022.
Kontakt pro zájemce:
cechackova@plananl.cz
tel.: 730 598 050
nebo
Rudolf Lapin tel.: 731 677 206.

STOLNÍ KALENDÁŘ 2023
Připravujeme již nyní kalendář na rok 2023
(je třeba mít fotografie z různých ročních období). Protože řada z vás ráda fotí a zasílá
nám krásné fotky na facebook, rádi bychom
vás zapojili do přípravy kalendáře.
Téma pro rok 2023:
„PLANÁ OČIMA PLAŇÁKŮ“
Pokud budete chtít, aby některá z vašich zdařilých fotografií byla v tomto kalendáři, zašlete nám ji/je v dobré tiskové kvalitě na e-mail:
kultura@plananl.cz.
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Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA
V současné době pokračují
práce uvnitř objektu bývalé kotelny za městským úřadem na
projektu „Rozšíření městského
úřadu“. Jeho dokončení je naplánováno na srpen až září letošního roku. Pro občany města
bude největším přínosem této
akce rozšíření městské knihovny
a vybudování veřejných záchodů. Pro samotný úřad vzniknou
skladovací prostory a zejména
tolik potřebný archiv. Zájemci
o větší podrobnosti, v současné
době největšího realizovaného
projektu, najdou vše potřebné
na webových stránkách města.
V průběhu února byly u městského úřadu a před plánskou farou
Nová elektronická deska na městském úřadu
Nová elektronická deska před plánskou farou
instalovány elektronické úřední
desky. Po jejich oživení nahradí klasickou úřední desku se spoustou papírových dokumentů. Důvodem pořízení elektronických desek je neustálý
nárůst zveřejňovaných informací a prodlužování doby, po kterou musí být dokumenty zveřejněny. Na městském úřadu byla postupně navyšována
kapacita úřední desky, kde byly zveřejňovány dokumenty v papírové podobě, a tak se díky narůstajícímu množství stávala často úřední deska
nepřehlednou a objemově nedostačující. Obě elektronické úřední desky byly pořízeny v rámci dotačního projektu „Přívětivý úřad“, jehož realizace
začala v loňském roce a bude dokončena během roku 2023. Dalším krokem uvedeného projektu bude tvorba nových webových stránek města,
když zadávací podmínky na dodavatele byly odeslány dotačnímu orgánu. Po schválení bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele nových
webových stránek.
Jiří Šimánek, starosta města

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD V ROCE 2022
Kontejnery jsou přistavovány tak jako obvykle jedenkrát za 14 dnů.
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Hájkova ulice

Strkov
Zahrádkářská kolonie

Skoba

Soukeník

přes víkend od
25.3.
8.4.
22.4.
6.5.
20.5.
3.6.
17.6
1.7.
15.7.
29.7.
12.8.
26.8.
9.9.
23.9.
7.10.
21.10.
4.11
18.11.

Ústrašická ulice

Jabloňová ulice

Hraběcí ulice

přes víkend od

pondělí-středa

pondělí-středa

středa-pátek

1.4.
14.4
29.4.
13.5.
27.5.
10.6.
24.6.
8.7.
22.7.
5.8
19.8.
2.9.
16.9.
30.9.
14.10.
27.10
11.11.
25.11.

28.3.
11.4.
25.4.
9.5.
23.5.
6.6.
20.6.
4.7.
18.7.
1.8.
15.8.
29.8.
12.9.
26.9
10.10.
24.10
7.11
21.11.

4.4.
19.4.
2.5.
16.5.
30.5.
13.6.
27.6.
11.7.
25.7.
8.8.
22.8.
5.9.
19.9.
3.10.
17.10.
31.10.
14.11.
28.11.

30.3.
13.4.
27.4.
11.5.
25.5.
8.6.
22.6.
7.7.
20.7.
3.8.
17.8.
31.8.
14.9.
27.9
12.10.
26.10.
9.11.
23.11.

Od dubna do listopadu
je přistavován kontejner
na trávu a listí (měkký
bioodpad).
V jarním období - v dubnu
a v podzimním období –
v listopadu, v době prořezávek větví, je možné
zkrácené větve odevzdat
do druhého přistaveného kontejneru.
Celoročně lze odevzdat
bioodpad ve sběrném
dvoře V Hlinách.
V chatách se zahradami
je nejvhodnějším způsobem nakládání s bioodpadem jeho kompostování. Vracení důležitých
živin do půdy a zlepšení
struktury půdy se odmění bohatou úrodou
a krásnou kvetoucí zahradou.
Ing. Vladimíra Sedlová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
LYŽAŘSKÉ VÝCVIKY
Kvůli epidemiologickým opatřením nebylo možné
v loňském roce uspořádat tradiční lyžařský výcvikový
kurz. Zato letos vyrazili plánští žáci na hory rovnou
třikrát. První turnus poměrně malé skupiny se premiérově konal v italské Aprice. Další dvě velké party
se učily lyžovat na Tanvaldském Špičáku v Jizerských
horách. Sněhové podmínky i počasí všem přály
a kromě zdokonalení lyžařských dovedností bylo důležité i utužení vztahů
mezi dětmi.

KNIHOVNA
KDYŽ SE ŘEKNE UDRŽITELNOST...

Pavla Marešová
Foto: Jakub Drda, Igor Svoboda

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZA POLÁRNÍM KRUHEM
Během zimního období jsme si s dětmi přiblížili život lidí i zvířat za polárním
kruhem. Děti se seznámily s globusem,
který je velmi zaujal. Na mapě jsme prozkoumávali polární krajinu. Doprovázel
nás příběh Ledový domeček, ve kterém
si lední medvěd s tučňákem užili spoustu zábavy. Dětem to ale líto nebylo, protože se pobavily u koulovačky ve třídě, ke které si vyrobily papírové koule.
Při společné práci jsme ztvárnili eskymáckou rodinu a po vzoru Eskymáků
děti chytaly ryby. K tomuto tématu patří samozřejmě iglú, to děti společně
postavily z pěnového materiálu, vyrobily tučňáky a poté měly radost z dekorace, která zdobila třídu. Všichni víme, že děti jsou velmi zvídavé a hravé.
Proto je velmi zaujaly aktivity jako lovení kostek ledu ve vodě, hledání a následné přiřazování stop k polárním zvířatům. A protože máme rádi hudbu,
doprovázela nás písnička Daleko na severu, kterou jsme se nejen naučili,
ale také ji využili při pohybové chvilce.
LEDEN 2022

… většina lidí si představí něco, co je spojeno především s ekologií.
Třeba boj za klima. Cíle udržitelného rozvoje jsou ale mnohem širší
a obsahují i témata jako je podpora komunit, boj proti chudobě, podpora vzdělávání, tedy témata knihovnám velmi blízká a zároveň obsažená
v Koncepci rozvoje knihoven ČR. Cílem roku 2022 je prostřednictvím
knihoven seznámit českou veřejnost s širším pojetím udržitelnosti a zároveň téma využít k posílení své role ve společnosti.
Jak už bylo mnohokrát řečeno, knihovny v současnosti plní roli komunitních center, nabízejí své prostory k setkávání, diskusi, volnočasovým
aktivitám i vzdělávání, a to místně i finančně dostupné všem. Nejinak
v Plané nad Lužnicí. Knihovna spolupracuje se spolky, sdruženími a dalšími
subjekty napříč věkovými kategoriemi. Březen je už mnoho let výrazněji zaměřen na zviditelnění knihoven a to pořádáním rozličných aktivit pro školy i veřejnost. Uplynulé dva roky trvající období nepřálo setkávání naživo
a všichni už pociťujeme hlad po osobním kontaktu. Podívejte se do plánu
akcí v Plánských ozvěnách nebo na web či fb knihovny a přijďte s námi
pobýt a něco zajímavého se při tom dozvědět či vyrobit. Těšíme se na vás!
Václava Vyhnalová, knihovnice

Text a foto: Mgr. Lenka Macháčková
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Přidej se k naší smečce
Nabízíme jistou práci a férové podmínky

Pojďme společně dělat radost domácím mazlíčkům! Do závodu
na výrobu krmiv pro psy a kočky ve Veselí nad Lužnicí hledáme
nové kolegy na pozice:
● Operátor ve výrobě
● Elektrikář
● Údržbář
● Skladník
● Dělník (balení kapsiček)
● Kontrolor kvality

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

NÁB
O
PŘÍS ROVÝ
PĚVE
K

Přihlaste se na:
nabor@ppfeurope.com
+420 702 265 410
Jateční 470
Veselí nad Lužnicí
www.ppfeurope.com
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PPF jsme my, tvoříme
budoucnost společně
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INZERCE

Na přelomu ledna a února (28.-30.1.) letošního roku se v Plané nad
Lužnicí uskutečnila víkendová sportovní akce Winter Classic Hockey
Days. Třídenní akci věnovanou hokejovému zápolení uspořádala společnost
Hcore production ve spolupráci s městem Planá
nad Lužnicí. V pátek ráno
odstartovalo první buly turnaje hobby týmů, kterých
se na ledové ploše utkalo
hned pět. Diváci měli možnost sledovat klání z vyvýšené tribuny, která u podobných akcí nemůže chybět. Skóre a časomíru
pak mohli pozorovat na instalované velkoplošné LED obrazovce. Utkání
byla napínavá, plná emocí, ale přesto se nesla v dobré náladě a duchu fair
play. První den pak zakončilo slavnostní vyhlášení, kdy si týmy za jásotu
fanoušků, světelné show a pyrotechnických efektů převzaly trofeje, přátelsky si podaly ruce a podpořily vítezný tým, kterým se stal domácí HC Sokol
Planá nad Lužnicí. Podobně byl zahájen i den druhý, s tím rozdílem, že
o body zápolili hráči o dost mladší (ročník 2013 a mladší) avšak
neméně talentovaní. V sobotu se
do Plané sjelo hned 11 týmů z celé
republiky s cílem zvítězit ve dvoudenním turnaji v minihokeji. Řady
fanoušků se tak rozšířily o rodiče, kteří vytrvale fandili navzdory
nepřízni počasí, která ale podle
slov účastníků dodala tu pravou
Winter Classic atmosféru. Mimo
samotných zápasů měli hráči
možnost předvést své schopnosti
v několika dovednostních soutěžích, jako například rychlosti
bruslení, přesnosti střelby, nebo
slalomu. Důkladná příprava ledové plochy v sobotní podvečer pak
věstila další bod programu. Vrcholem večera bylo exhibiční utkání mezi
výběrem Jiřího Šimánka Lužnice Hockey Guys a týmem Old Boys HC Motor České Budějovice, na jehož soupisce byla známá jména, která můžete
znát z české Extraligy i zámořské NHL. Před zahájením slavnostního buly

vystoupila mladá krasobruslařka Veronika Křížová a zazněla státní hymna
v podání Anny Hýnové. V pauzách mezi třetinami nervydrásajícího utkání
proběhlo oficiální zahájení turnaje v minihokeji, které atmosférou nemělo
daleko k těm, které známe z televizních obrazovek. Starosta města pan
Jiří Šimánek pak ocenil i několik místních hokejových internacionálů, kteří
jsou na soupisce prvního místního hokejového týmu a předal za město
i pořadatele šek s částkou vybranou z dobrovolného vstupného Adélce
Eidelpesové, která prostředky využije pro ozdravný pobyt. V neděli pokračovaly zápasy turnaje v mini hokeji a týmy bojovaly o vítězná místa
v play off. Večer proběhlo vyhlášení s předáním cen. Na prvních třech
místech se umístily týmy HC Dukla Jihlava, HK Mountfield Hradec Králové a OLH Spartak Soběslav. Jak ale zmínil pan starosta při závěrečné
řeči, vítězi se stali všichni účastníci, protože za oba dva dny předvedli
nevšední sportovní výkony. K průběhu celé akce se vyjádřil jeden z pořa-

datelů Tomáš Pejša: „Za organizátory musím vyjádřit radost, že vše vyšlo
perfektně a máme pozitivní zpětnou vazbu od týmů i diváků. Hlavním cílem
pro nás bylo nabídnout účastníkům nevšední zážitek a myslíme si, že se
nám to povedlo na výbornou. Pokud to bude možné, určitě bychom rádi
z hokejových dnů v Plané nad Lužnicí vytvořili tradici.” Winter Classic
Hockey Days tak účastníkům nabídly událost s přidanou hodnotou,
kdy se všichni bez rozdílu věku
Ať už zimu trávíte v běžecké stopě, na sjezdovkách nebo
a profesionality mohli právem cítit
procházkami, každá aktivita znamená body pro vámi
jako opravdové hvězdy. Celý event
vybraný projekt, který Nadace ČEZ finančně podpoří.
by se zamozřejmě nemohl uskuStáhněte si aplikaci
zdarma do svého telefonu.
tečnit bez partnerů, kterým tímto
děkujeme, obzvláště generálnímu
partnerovi Skupině ČEZ.
Autor textu: Florián Pejcha
Autor fotografií: David Peltán
#pomahejpohybem

Pomáhejte pohybem s mobilní
aplikací
od Nadace ČEZ

LEDEN 2022
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DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI S WIKYM - BEZ WIKYHO

SPLNIL SE MI SEN …

Omlouváme se všem, kdo čekali na vystoupení Wikyho v Sokolovně
13. 2. 2022 na dětském maškarním reji.
Bohužel se vystupujícím porouchalo auto, nesehnali ani náhradní,
takže nedokázali přijet a omluvili se.... Nicméně i takové věci se mohou
stát.... Jak to ale vysvětlit dětem?
Nechtěli jsme, aby byly zklamané, od rána jistě s maminkami připravovaly masky a těšily se na karneval.
Věřím, že náhradní program, který jsme s manželem připravili, děti pobavil.
Děti měly nádherné kostýmy, byly naprosto bezprostřední, písničkové
hádanky dávaly s převahou a ještě se nebály na podiu zazpívat!
A nakonec i pro mne dojemná záležitost, když vám sami děti přijdou
poděkovat, jak jste to skvěle připravili - pro mě - největší odměna!
Šárka Dušáková Procházková,
kulturní referent
Foto: Richard Dušák

„Splněný sen“ – slova, která evokují radost a štěstí ze života. Ale takové pocity nemusí klienti běžně v domech seniorů zažívat. Aby se tato
situace zlepšila, je dobré pohlížet na jednotlivé klienty jako na lidi s osobitým životním příběhem. Znalost životního příběhu klienta usnadňuje
pečujícímu personálu pokračovat v těchto aktivitách i nadále a s jejich
pomocí klienta pozitivně motivovat.
Pan Josef Kudla v pečovatelském domě v Plané nad Lužnicí žije jeden
rok. Před čtyřiceti lety hrál na tahací harmoniku. Bohužel v jeho těžké životní situaci musel svůj drahocenný nástroj prodat a už se k hraní nevrátil. Vloni k Vánocům si přál ještě jednou na svůj oblíbený hudební nástroj
zahrát. Ježíšek jeho přání nestačil splnit. Díky paní Michaele Janovské si
pan Josef Kudla svůj sen splnil v sobotu 29. ledna 2022. Ten den přišel
plánský student Michal Makovec panu Josefu Kudlovi popřát k narozeninám s harmonikou. Za skauty s ním také dorazil pan Martin Janovský
s voňavou bábovkou. Pan Kudla hru na harmoniku nezapomněl. Zahrál
famózně. Není divu, vždyť talent má v genech. Jeho teta byla věhlasná
lidová zpěvačka ze Vsetína Jarmila Šuláková. O letošním vánočním dárku
má pan Kudla jasno – bude to tahací harmonika, aby mohl pilovat.
V tomto případě se nám díky znalosti životního příběhu skutečně podařilo splnit klientovi jeho velký sen…

Text a foto: Iveta Staňková, za pečovatelský dům

POZVÁNKA DO PLÁNSKÉHO MUZEA
Rád bych Vás touto cestou pozval na výstavu s názvem Jaro v zahradě,
kterou pořádá plánské muzeum ve spolupráci s MŠ Pohádka z Plané nad
Lužnicí. Při zahájení výstavy na vernisáži, která se bude konat ve čtvrtek
17. 3. 2022 od 16 hodin vystoupí předškolní děti z této školy. Během vernisáže budou děti prodávat své eko výrobky. Samotná výstava potrvá do
22. 4. 2022. Těšíme se na Vaši návštěvu.
David Blažek,Infocentrum Fara
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KLIMATIZACE
TEPELNÁ ČERPADLA
CHLADÍCÍ TECHNIKA
TOPENÍ, VODA, ODPADY
www.klima-store.cz
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tel.: 603 89 00 29

e-mail: info@klima-store.cz

PODĚKOVÁNÍ
„Pomasopustní“ poděkování!
Je po masopustu. Děkujeme za Město Planá nad Lužnicí všem, kdo
se zapojili do příprav masopustního veselí! Velké díky pořadatelům,
hodným sousedům za skvělé občerstvovací zastávky (ne každý dnes
pro druhé něco udělá!), maskám, muzikantům, hasičům, městské policii, technickým službám a všem ostatním, kteří se postarali o to, aby
akce dobře dopadla a navíc dokázali, jak Planá nad Lužnicí žije a jak se
umí bavit! Bez vás by to přátelé nešlo. Byli jste skvělí!
Tradice jsou v životě člověka potřebné a je třeba je předávat dalším
generacím. Vždy nás spojovaly, „veselil se bohatý i chudý, pán i slouha, mistr i tovaryš“, ať je tomu tak nadále, ať nezapomínáme na naše
předky a jejich zvyky a ať je dokážeme předat našim dětem! To je naše
bohatství!
Vaší pomoci si velmi vážíme a ještě jednou moc děkujeme!
Šárka Dušáková Procházková,
kulturní referent
LEDEN 2022

SKAUTI

PODĚKOVÁNÍ

NAŠE SKAUTSKÉ AKTUALITY

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci krásného třídenního hokejového klání na otevřeném
kluzišti v Plané nad Lužnicí, které se konalo ve dnech 28. - 30. ledna
2022. Dík si zaslouží hlavně pan Tomáš Pejša a vedení města Plané
nad Lužnicí, zaměstnanci technických služeb, kluci od ledu, personál
zajišťující občerstvení jak sportovců, tak diváků a všichni dobrovolníci,
kteří se podíleli na hladkém průběhu akce. Věřím, že i přes vrtochy
počasí si to všichni hezky užili, zejména pak nejmladší účastníci hokejového turnaje žáků, kteří se tak mohli seznámit s podmínkami, ve
kterých hráli mnohdy jejich dědové. Věřím, že by na základě této akce,
mohla vzniknout i další nová tradice v Plané. Závěrem bych chtěl popřát i oceněným bývalým hokejistům Plané hodně zdraví a zakončit
přáním jednoho z oceněných, letošního jubilanta pana Oldy Koláře
,,Ať Vás to baví!“
Jiří Drhovský, člen oddílu ledního hokeje v Plané nad Lužnicí

Návštěva v DPS

V lednu jsme vyrazili s harmonikou (díky
Michalu Makovcovi) udělat radost jednomu
obyvateli v Domě s pečovatelskou službou,
který zrovna slavil narozeniny. Josef pochází
z Valašska, jak nám jeho přízvuk hned napověděl. Shodou šťastných i nešťastných okolností se dostal až do našeho DPS v Plané.
Radost z naší návštěvy byla obrovská, zvláště proto, že si pan Josef mohl nejen harmoniku poslechnout a zazpívat,
ale i po neskutečných 40 letech vzít do ruky a zahrát. Věřte nebo ne,
ani po tak dlouhé době to pan Josef nezapomněl a již po několika vteřinách se z nástroje linuly libé tóny. Smůla je, že v DPS žádná harmonika, na kterou by mohl cvičit není. Obracím se tedy na vás, kdo máte
nepoužívané hudební nástroje, zvláště pak harmoniku, a chcete je darovat, kontaktuje prosím DPS s nabídkou. Nejde jen o radost, kterou
dárek jistě udělá. Hra na nástroje pomáhá k cvičení různých částí těla
a bude rozdávat radost dalším obyvatelům v DPS a možná i nejen tam.

Bruslení

V únoru jsme také využili plánské kluziště a šli si zabruslit. Vzhledem k tomu,
že se naše členská základna rok od roku zvětšuje, nebylo problém hřiště zaplnit. Celkem spontánní akci doprovodil i hokejový zápas s dechberoucím
závěrem (5:4 po SN). Kdo vyhrál? Všichni, kdo se zúčastnili!

Pololetky na Lipce

O pololetních prázdninách vyrazilo pár kluků a holek se svými vedoucími na šumavskou Lipku. Sněhu bylo opravdu dost, a tak několik „klidných“ dní v horách v kolektivu kamarádů bylo příjemným zpestřením.

Prodej mýdel v knihovně

V předešlých měsících bylo možné si v knihovně zakoupit mýdla z výroby klientů neziskové organizace Dobromysl. Ta založila sociální podnik
DobroDílo, který zaměstnává osoby s mentálním hendikepem. Výrobky
těchto mýdlařů jste již mohli několikrát vidět v našem skautském stánku na Svatováclavských slavnostech. Díky ochotě pracovnic knihovny
přišla i možnost prodeje právě tam. Bylo vybráno celkem 4000 Kč,
které podpoří právě lidi s hendikepem. Děkujeme všem za koupi těchto výrobků a knihovnicím paní Vyhnalové a Havelkové za vstřícnost
a pomoc s prodejem!
Martin Janovský, skautský vedoucí

HARMONIE
PLÁNSKÝ PĚVECKÝ SMÍŠENÝ SBOR HARMONIE
OPĚT ZKOUŠÍ
Po dlouhých měsících covidových zákazů, nařízení a doporučení ohledně sborového zpívání se konečně vše ustálilo natolik, že se může i náš
plánský sbor Harmonie pustit konečně do zkoušení nových projektů.
Každý pondělní podvečer od 18 hodin se opět potkáváme v obřadní
síni radnice. Zkoušíme oprášený i nový repertoár na Velikonoční koncert,
který se bude konat v kostele svatého Václava v pondělí 18. dubna.
Strýctet by se rád potkal v květnu na slavnosti s klienty DPS Planá.
Společně s Komorním synfonickým orchestrem Bolech a ostatními
pěveckými sbory z Táborska začínáme nacvičovat Dvořákovu Lužanskou mši D dur a jehoTe Deum. Obě díla si budete moci vychutnat na
Táborských setkáních v září.
Opět se již těšíme na setkávání s vámi všemi na vernisážích, koncertech a mnoha dalších akcích.
Pokud si chcete s námi zapívat, určitě přijďte na zkoušku, těšíme se na vás.
František Doubek, za Harmonii
LEDEN 2022

MALÍŘ - NATĚRAČ
JAN METELEC
728 987 702

MAŠLICE - TŘEBELICE 6
Malování pokojů, nátěry dveří, radiátorů apod.
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PROCHÁZKA HISTORIÍ PLANÉ
NAD LUŽNICÍ /19
INICIATIVNÍ KNĚZ ČENĚK BÍLEK

Hrob Vincence (Čeňka) Bílka na plánském hřbitově.

Foto: Zdeněk Žalud
Mnoho současníků vnímá faráře jako lidi převážně konzervativní a nepřístupné změnám doby. Že
se jedná o černobílý stereotyp, lze dokázat přinejmenším na dvou osobách z táborského regionu:

VČELAŘI
VČELAŘI BILANCUJÍ…
Včelařství jako řízený chov včel má několik
podmínek. Nejdůležitější je zájem o chov, pozitivní vztah ke včelám a snaha o udržení tak
důležité součásti naší přírody. Pro naplnění
nehmotné stránky chovu a radosti z něj je nezbytné věnovat chovu mnoho času, a především
poctivé práce. Úspěšný včelař se nutně musí
stát i zručným kutilem, protože každé včelstvo
i každé stanoviště včel potřebuje stálou péči
a údržbu, ale i nápaditá a většinou okamžitá řešení aktuální situace. Včely jsou prostě živý organismus, důležitý článek našeho ekosystému,
ve kterém sice platí mnoho pevných pravidel,
pouček a zjištění, ale stačí třeba výkyv počasí
a všechny teorie jdou najednou stranou. Včelař
musí reagovat neprodleně na to, co se „u včel“
právě děje. A zimní období pro včelaře vůbec není
čas, který tráví na gauči. Je potřeba dohnat opravy,
připravit pomůcky, nástroje a zlepšováky na jaro
a následující rozvoj včelstev a snůšku. Je to také
období vhodné k léčení včel, protože v úlu jsou
kromě malého počtu „zimních“ včel jen zásoby,
které včelstvo do jara spotřebuje a nemíchá se
tak s čerstvě naneseným medem v nové snůšce.
Při ohlédnutí za rokem 2021 většina včelařů
není příliš nadšena. Máme za sebou poměrně
náročné období, kdy nejen loňský rok, ale i ten
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jsou to první starosta obce Nadějkov otec Antonín
Č. Fikar a plánský kaplan a později farář Vincenc
(Čeněk) Bílek. Bílek byl rodákem z Protivína, kde
se narodil 20. ledna 1845 kominíkovi Vincenci
a dceři z učitelské rodiny Aloisii. Teologii vystudoval zřejmě v Českých Budějovicích, jako novokněz
působil roku 1869 v Nové Bystřici, 1. září 1870 byl
dosazen do Plané nad Lužnicí. Coby farní vikář
neboli spolupracovník faráře zde působil 20 let
a jak uvádí školní kronika „v těchto letech co horlivý kněz dobyl sobě lásku celé osady, byl přítelem
mládeže školní a pilným a věrným pracovníkem na
vinici Páně. Roku 1873 byl do obecního zastupitelstva co výbor zvolen.“ Již roku 1870 v Plané zavedl
dobročinnou akci pro školní mládež nazvanou Vánoční stromek. V zastupitelstvu roku 1879 prosadil
nové využití obecní pastviny zvané „Zákostelský
průhon“, kde byly vysázeny ovocné stromy a místo
bylo pojmenováno po korunním princi „Rudolfovy
sady“. Přimluvil se za výstavbu hasičské zbrojnice
(„schráňky“), za zřízení prvních deseti „luceren
na sloupech“, vymohl nápojovou přirážku (pivní
krejcar), ze které se financovaly nové věžní hodiny
i stavební úpravy školy.
Bílek byl nejen členem školní rady, která zřídila
mj. letní tělocvičnu, ale ochotně se zapojoval do
řady místních spolků: byl od roku 1883 prvním
předsedou kroužku divadelních ochotníků, spolu
s učitelem Boháčem zakládal v Táboře první včelařský spolek, dále se stal prvním předsedou plánského Hospodářského spolku a roku 1895 přispěl

k založení Raiffaeisenovy záložny (lidově též Kampeličky). Nezapomněl ani na českobudějovický
kněžský seminář, kde podpořil vznik literárního
spolku a českoslovanské knihovny. Do farní kroniky
sám zapsal: „roku 1893 byl jsem obecním zastupitelstvem jmenován prvním čestným občanem Planským pro zásluhy o obec a chrám Páně. Téhož roku
byl jsem zvolen od zemského ovocnického spolku
zástupcem pro okres táborský, k návrhu okresního
výboru táborského, aby ovocnictví se zvelebovalo.“
Jako zkušený řečník oslavil roku 1898 stoleté narozeniny Otce vlasti Františka Palackého, o němž
pronesl řeč během slavnosti na strkovském kopci.
Byl oblíbeným společníkem, který se v plánských
hostincích pravidelně potkával s místními i „lufťáky“, rád hrával karty a holdoval myslivosti.
Není divu, že Bílka – horlivého ovocnáře – trápila zvěř, která mu v zimě ničila jeho práci. Přestože mu v zimě 1892/93 tuhé mrazy zničily přes
polovinu stromů, nepřestal vysazovat a do farní
zahrady umístil hlídacího psa (dogu). Asi to moc
nepomohlo: v zimě roku 1899 do farní zahrady
vnikli zajíci, kteří zničili všechny stromky nesoucí již ovoce. Zajíci do zahrady pronikali znovu,
takže roku 1903 musely být stromky vysázeny
potřetí. Činorodý muž, který svému nástupci
Václavu Švecovi odevzdal kromě včelstev a farní
zahrady i důkladně opravený plánský kostel, zemřel 17. března 1907.

jemu předešlý, byl snůškově podprůměrný, s chovem bylo stejně práce, ale málo medu. Oba roky
provázelo množství proticovidových opatření,
a i v počátku tohoto roku, stejně jako loni, doufáme v jejich skončení v brzké době. Řeklo by se, že
včelařům, kteří jsou stále venku, v přírodě, opatření nemohla příliš vadit. Pravdou je, že i včelaři
se potřebují scházet, diskutovat, vyměňovat si
zkušenosti, rady a nápady.
Přes všechna omezení a nepříznivé vlivy se
v naší organizaci v roce 2021 podařilo udržet počet
včelstev jako v letech minulých. Tři včelaři zemřeli,
z toho dva chovy převzali jejich nástupci. Ženy včelařky máme v naší organizaci tři, dvě aktivně přispívají
k chodu naší včelařské
organizace v Plané.
Snůška medu byla
v loňském roce mírně lepší než v sezóně
2020, přesto ale nelze
říct, že by byla dobrá.
V roce 2021 bylo počasí velmi nestálé, takže
vůbec nepřálo snůšce
medovicového, tmavého medu. Snůška medů
květových a směsných
z ovocných stromů, lučních květů, lesních malin a jehličnanů včelaře
mírně odměnila.

Medu nebylo mnoho, zato byl velmi chutný a voňavý. Celkový výnos medu byl zhruba o 50 procent nižší,
než v jiných „slušných“ sezónách.
Díky důsledně léčeným včelstvům a určitě i za
pomoci přírodních vlivů a podmínek nás nijak zásadně netrápily úhyny včelstev. Ta, která během
předchozí zimy přirozeně uhynula, se nám podařilo plně obnovit.
Včelař prostě musí žít v souladu s přírodou.
Očekávání rychlého a velkého zisku z chovu včel
bez práce a péče chovu věnované, nemůže mít ani
racionální základ, ani dlouhodobý úspěch.

Zdeněk Žalud,
historik

Jaroslav Růžička,
předseda včelařské organizace v Plané
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FOTOOHLÉDNUTÍ

Winter Classic Hockey Days v Plané nad Lužnicí. Foto: Patricie Šebková, Ondřej Špaček

Masopustní průvod v Plané nad Lužnicí. Foto: Šárka Dušáková Procházková a paní Knotková

Maškarní rej pro děti v Sokolovně. Foto: Šárka Dušáková Procházková
LEDEN 2022
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PLÁN AKCÍ BŘEZEN
* ÚTERÝ 1. 3.
Večer pod lampou s Marcelou Krčálovou – Snoubení vína
s čokoládou ve spolupráci s Klubem Plánských Dam.
V knihovně od 17:00 hodin.
* ČTVRTEK 3. 3.
Nauč se s knihovnou… malovat na kamínky.
V knihovně od 16:00 hodin pro rodiče s dětmi.
* NEDĚLE 6. 3.
Loutkové Divadélko Na nitce.
Masopustní pohádka od 15 hodin v knihovně.
* SOBOTA 12. 3.
Natěrač - bláznivá situační komedie Donalda Churchilla Natěrač
je tzv. „čistá komedie“ a klade si jediný cíl – pobavit a rozesmát
publikum, v Sokolovně od 19:00 hodin.
* PONDĚLÍ 14. 3.
Pasování prvňáčků/druháčků na čtenáře.
V knihovně dopoledne.
* NEDĚLE 20. 3.
Divadlo Pohádka Praha
Velikonoční pohádka od 15:00 hodin v Sokolovně.
* ÚTERÝ 29. 3.
Živá semínka – workshop pro mateřské centrum Kopretina.
V knihovně dopoledne.
* ÚTERÝ 29. 3.
Voňavý dýchánek – praktická aromaterapie pro každého.
V knihovně od 13:00 hodin pro DPS a od 17:00 hodin pro
veřejnost.

VÝSTAVY A VERNISÁŽE
GALERIE FARA
* Vít V. Pavlík – CROSSART
- výstava potrvá do 15. 4. 2022
MALÉ PLÁNSKÉ MUZEUM
* Kouzlo sběratelství
- výstava potrvá do 8. 3. 2022
* Jaro na zahradě
Vystavují děti z MŠ Pohádka, Vernisáž výstavy 17. 3. 2022
od 16 hodin, vystoupí předškolní děti z MŠ.
- výstava potrvá do 22. 4. 2022
KNIHOVNA
* Zdeněk Lyčka
Labe-Dunaj-Odra - řeky tří moří

VELIKONOČNÍ POHÁDKA
20. 3. 2020 od 15 hodin
v Sokolovně
Vstupné: 50 Kč

Pořádá Město Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí
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