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NA TÉMA VOLNOČASOVÝCH A SPORTOVNÍCH MÍSTNÍCH NEMOVITOSTÍ

Skoro žádná zima, minimum sněhu,
extrémně horké léto, suché jaro. Léta
budou výrazně teplejší a v řadě ročníků
i sušší než dnes. Prodlouží se vegetační
období, tedy zkrátí se zima, ale také se
změní charakter podzimu i jara. Toto
jsou vyjádření řady odborníků k budoucnosti podnebí v České republice. Že
naše země i svět se „otepluje“, si všiml již
asi každý. A menší i větší obce se již touto „problematikou“
začnou či již začaly zabývat. Ne jinak je tomu u nás v Plané
nad Lužnicí. Dovolte mi se dnes zaměřit na plánské nemovitosti týkající se volnočasových a sportovních aktivit, které se nově vybudují, nyní opravují a modernizují nebo již
jsou revitalizované a slouží široké veřejnosti.
Bílá zima se stává minulos- zení. Nové budoucí sportoviště
tí, bohužel i díky extrémním vedle tenisové haly má samovýkyvům počasí i na našich zřejmě své příznivce i odpůrhorách. To jsem bohužel zažil ce, nejde se ale zavděčit kažs rodinou před pár dny v Jesení- dému. Jinak tomu nebylo ale
kách. Většinu typicky zimních ani v podobě zrekonstruované
aktivit už přes zimu není jed- Sokolovny a dnes hojně využínoduché provozovat. Je málo vají tyto prostory jak kulturní,
sněhu a ani rybníky i řeky ne- tak sportovní spolky, amatérzamrzají. „Copak my můžeme ské skupiny, základní škola,
dnes vzít děti na brusle nebo na sál si rezervují i lidé z blízké
sáňky?“ Vedení města již před plánské aglomerace.  Nejen
nějakým časem naprojektovalo z výše uvedených důvodů má
a v dlouhodobě dobré spolu- dle mého názoru kluziště, na
práci s TJ Sokol našlo vhodný kterém se bude moci bruslit
pozemek pro budoucí venkovní i při teplotách nad nulou, svůj
kluziště, na které již po něko- smysl. I když hřiště bude spllikáté zažádalo ve vyhlášených ňovat minimální rozměry pro
dotačních programech. Zatím případné konání oblastních
neúspěšně, ale uvidíme, zda se soutěží, bude se zejména jednat
finanční podpora v roce 2020 o další službu široké veřejnosti,
podaří. Nicméně tento spor- místním školám a dalším, kteří
tovní projekt za 25 mil. Kč, preferují tento zimní sport.
na který se vyčlenilo v letošKdyž jsme v místě sportovním rozpočtu 12,5 milionů, je ního areálu, za zmínku stojiž v běhu. Společnost E.ON  jí určitě ještě jeden projekt,
by měla připojit v září nové a to v gesci oddílu TJ Sokol,
odběrné místo a probíhají pří- který se dlouhodobě účastní
pravné práce pro výběrové ří- městských sportovních akcí

Lužnice ani v lednu téměř nezamrzla, bruslit na ledě se nedalo.

Zde bude kluziště pro teploty nad nulou a druhé fotbalové hřiště…

…a tady bude parkoviště pro návštěvníky sportovního areálu.
jektu za cca 16 milionů korun
a turnajů. Zastupitelstvo města
českých se myslí např. již na
v minulém roce odsouhlasilo
vodní prvky v podobě skluzavčástku 300 tisíc Kč ze svého
ky a vodního hřibu, nové sorozpočtu na vytvoření potřebciální zázemí, převlékárny,
né projektové dokumentace na
vhodnější řešení okolní travnadruhé fotbalové hřiště, které
té plochy a nového zavlažování
by mělo navázat na ledovou
apod. Pokud vše půjde v nastaplochu a scelit tuto sportovní
veném časovém harmonogračást v Plané – tenisová hala,
mu, užijeme si nové koupací
venkovní kluziště, dvě fotbaa odpočinkové prostředí již
lová hřiště, Sokolovna, Sauna,
v letošním letním období. Bude
tenisové dvorce a v neposledse jednat již o oficiální koupaní řadě budoucí parkoviště
liště a bude nutné pro tyto účes prvky zeleně pro desítky aut
ly již najmout osoby s danou
a dalších dopravních prostředodbornou způsobilostí. Přeji
ků. Přejeme Sokolu, ať v brzké
vedení městského úřadu, ať se
době vše vyjde dle jeho předjim to podaří, protože sehnat ty
stav a potřeb.
správné a vhodné zaměstnance
Dalším zázemím pro volnoje dlouhodobě v České republičasové aktivity, kde již probíce trochu problém.
hají stavební práce, je přeměna
Přeji všem nejen občanům
vodní nádrže na koupaliště
v Plané nad Lužnicí hlavně
v dalším sportovním areálu za
hodně zdraví a dostatek času
řekou. Stávající vodní plocha
na sport a volnočasové aktibyla již několik let za hranicí
vity v tomto stále hektickém
své životnosti a také proto byla
a rychlém období.
zastupitelstvem odsouhlasena
Ondřej Špaček, radní
její oprava a s tím i spojená
a předseda sportovní komise
úprava okolí „bazénu“. V pro-
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Informace
z městského úřadu
Úřední hodiny MěÚ
Pondělí
      7.00 - 17.00
Úterý
      7.00 - 15.30
Středa
      7.00 - 18.00
Čtvrtek
      7.00 - 15.30
Pátek
      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,
mistostarosta@plananl.cz               381 291 166
TAJEMNÍK
Ing. Petr Doležal
  739 547 344
dolezal@plananl.cz
  383 134 068
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                                 
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                          720 425 147
kultura@plananl.cz
INFOCENTRUM FARA
Bc. David Blažek
     730 161 028
galeriefara@plananl.cz, muzeum@plananl.cz,
infocentrum@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
ředitel
     381 292 383
     731 677 201
sběrný dvůr		
Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách
v období listopad až březen
Pondělí a středa                              14 – 17 hodin
Sobota                                                8 – 12 hodin   
                     730 590 081, 730 590 083
DPS 		
dps@plananl.cz  
Mgr. Tereza Jindrová    
     723 470 640
Marie Hovorková
     734 182 677
DPS                                                    728 925 045
Hasiči
Ladislav Havlíček, velitel SDH      731 677 201
Jaroslav Pánek, starosta SDH      604 424 219
sdhplananl@seznam.cz
ČEVAK hlášení poruch
     800 120 112
Městská policie
383 133 292
MP@plananl.cz

Další informace najdete
http://plananl.knihovna.cz
www.zsplana.cz
www.zus-sezimovo-usti.cz
http://ms.plananl.cz
http://hasici-plananl.cz
http://kultura-plananl.rajce.idnes.cz/
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zasedání rady  města
30. RM
Souhlasí – se zněním výzvy a se ZD 
pro výběr dodavatele na stavbu „Revitalizace veřejného osvětlení města PLANÁ 
NAD LUŽNICÍ – EFEKT 2020“ a stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: Ing. Jiří Šimánek,
Ing. Milan Mařík a Ladislav Havlíček, náhradníci: Rudolf Lapin, Ing. Petr Doležal,
Květa Kučerová.
Bere na vědomí – žádost o řešení křižovatky ulic Višňová a Soukenická a schválila umístění zrcadla na této křižovatce.
Jednáním s Policií ČR pověřila Ing. Radka Šrůmu.
Bere na vědomí – pořadatelství Plané nad Lužnicí 14. ročníku setkání měst
a obcí s názvem PLANÁ a zápis z jednání
sportovní komise, dále schválila pozvání
zúčastněných měst a obcí s nabídkou sportovních soutěží. Úkolem pověřila tajemníka úřadu.
Bere na vědomí – současný stav v přípravě Mezinárodní soutěže trubačů, která se bude konat ve dnech 5.–7. 6. 2020
v Plané nad Lužnicí, a schválila vytvoření pracovní skupiny k řádnému zajištění
akce ve složení: K. Havlíček, L. Havlíček,
J. Šimánek.
Bere na vědomí – informace o současném stavu v zajišťování činnosti přestupkové komise a podle § 102 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích se ke dni
31. 1. 2020 ruší „Komise pro projednávání
přestupků“. Komise byla zřízena k projednávání přestupků proti pořádku ve státní
správě, přestupků proti pořádku v územní
samosprávě, přestupků proti veřejnému
pořádku, přestupků proti občanskému
soužití, přestupků proti majetku a přestupků, o kterých to stanoví jiný zákon.
Projednávání přestupků bude zabezpečeno Městským úřadem Planá nad Lužnicí pověřením oprávněné úřední osoby,
v souladu s ustanovením § 111 odst. 1 zák.
čís. 250/2016 Sb, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Schválila – zapojení městské policie do
projektu „Podpora samostatně žijících seniorů v Plané nad Lužnicí“.
Bere na vědomí – výtisk knihy „Táborsko z nebe“ a schválila prodejní cenu
250,-/ks.
31. RM
Schválila – přípravu projektu „Rekonstrukce osvětlení v základní škole“. Úkolem pověřila stavebního technika a ředitele základní školy.
Souhlasí – se zněním výzvy a se ZD 
pro výběr dodavatele na dodávku „Po-

řízení speciálního komunálního vozidla
s nosičem kontejnerů a příslušenstvím
zimní a letní údržby“, současně schvaluje
příkazní smlouvu pro: Ing. Jan Lanči, Studený 10, 257 68 Studený, 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, Ing. Petr
Doležal, Květa Kučerová.
Schválila – cenovou nabídku za tesařské práce na akci „Venkovní třída v MŠ“.
Cena prací   125 000 Kč bez DPH. Zhotovitel: Václav Čihák, Dlouhá Lhota. Celková kalkulace vč. stavebních prací, viz
příloha  180 000 Kč. Bez DPH.
Schválila – výsledek a pořadí výběrového řízení na zakázku „Regenerace
zeleně sídliště Silon Planá nad Lužnicí“
s tímto výsledkem: vítězem se stala firma
Engelmann Czech s.r.o., Pod Hybšmankou 2339/19 Praha 5, nabídková cena
1 474 411,20 Kč bez DPH.

matrika
Významné životní jubileum v březnu
2020 oslaví:
Marie Koblicová
Josef Chlaň
Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí.
Svatby
V únoru uzavřel manželství jeden pár.
Novomanželům přejeme šťastný a spokojený život.

v tomto čísle najdete

Životní prostředí                                     str. 4
ZŠ a MŠ, DPS                                         str. 5
Inzerce                                                str. 6
Sportovní ples s Big Papa                str. 7
Knihovna                                          str. 8
12 let Harmonie, Sedmička                 str. 9
Masopust 2020                                  str. 10
Fotoohlédnutí                                        str. 11
Plán akcí na březen 2020                   str. 12

nABÍDKA

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

připomínáme

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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policejní zápisník

nabídka práce
Město Planá nad Lužnicí
nabízí na DPP sezonní práci

- Plavčík sportovního centra
- Pokladní sportovního centra

na rekonstruovaném městském koupališti
v areálu „Za řekou“.
Předpokládaný výkon práce v období červen až září 2020.
Kontakt pro zájemce: dolezal@plananl.cz nebo telefonicky na čísle: 739 547 344, kde získají bližší informace. Nabídka práce je platná do 15. března 2020.
„Jak se dá také zaparkovat“. – Pochopitelně, takhle se určitě
parkovat nesmí.
V lednu Městská policie
v Plané nad Lužnicí řešila 28
přestupků
v rámci BESIP – jedná
se o stále stejné přestupky
v dopravě,
kdy neukáznění řidiči parkují, jak se jim
zlíbí a nerespektují příslušné
dopravní značení. Rovněž tak
se i množí případy, kdy řidiči
parkují přímo na chodnících
a znemožňují tím bezpečný
průchod chodcům, zejména
matkám s kočárky.                                                                                                                                        
Dále městská policie řešila
celkem sedm přestupků proti
veřejnému pořádku, kdy šlo

fotohádanka
V každém čísle PO naleznete fotohádanku z našeho
města.

Čápi ještě nepřiletěli,
přesto je v Plané můžete vidět. Víte kde?
Na poslední straně novin se
dozvíte, zda jste hádali správně.
M. Hejnová

o svévolné zakládání černých
skládek či znečišťování veřejného prostranství.
V lednu byla nalezena jedna
peněženka s osobními doklady, tři svazky klíčů a jedno
jízdní kolo. Uvedené věci jsou
připraveny k předání na služebně městské policie.
Dále městská policie odchytila tři volně se potulující psy,
které pak předala zjištěným
majitelům po uhrazení příslušného poplatku za porušení zákona na ochranu zvířat. Rovněž tak bylo několik majitelů
psů poučeno o znění obecně
závazné vyhlášky, která zakazuje venčení psů bez vodítka
v zastavěné části města.
Dne 24. ledna 2020 v odpoledních hodinách zasahovali
oba strážníci městské policie
v domě s pečovatelskou službou, kde byli požádáni o pomoc s přemístěním nechodícího klienta, který zůstal ležet
bezvládně na podlaze bytu.
Miloslav Volek,
strážník městské policie

darujte
Vážení spoluobčané,
mnozí z vás mě znáte a znáte i moje práce, občas vystavované v Malém plánském muzeu. V současné době připravuji
velkou folklórní výstavu z ručně vyráběných figurek, která
je materiálově velmi náročná. Prosím proto všechny, kteří
máte doma již nepotřebné zbytky zásob různých přízí, krajek, stužek, štykování, prýmků a malých zlatých knoflíčků
např. po své babičce, dále také staré bavlněné či kašmírové
šátky zvané turečáky, zda byste mi je mohli věnovat. Upotřebím i malé kousky, které se už většinou na nic jiného nehodí.
Výstava bude putovní a bude reprezentovat i naše město.
Telefon: 605 265 137, e-mail: rokosova.mir@seznam.cz
Slávka Rokosová

připomínáme

JÍZDA KRÁLŮ se blíží

Jak jsme již uvedli v lednovém čísle Plánských ozvěn, konají se
letos opět v partnerském městě Hluk Dolňácké slavnosti spojené
s Jízdou králů. A občané našeho města se mohou zase po třech
letech zúčastnit této ojedinělé akce, která byla v roce 2011 zapsána
na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Vzhledem k potřebě zajištění ubytování pro naše účastníky je nezbytné uzavřít v krátké době přihlašovací proces. Zájemci se ještě
mohou v infocentru na faře přihlásit nejdéle do 10. března 2020.
Počet návštěvníků je omezen kapacitou autobusu a ubytování. Na
základě rozhodnutí rady města budou účastníkům zájezdu uhrazeny náklady na dopravu. Ubytování v ceně 250 až 350 Kč na
osobu si hradí sami návštěvníci slavností.
Ing. Jiří Šimánek

JÍZDA KRÁLŮ v moravském Hluku.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Odevzdávejte pneumatiky k likvidaci kolektivnímu systému ELTMA

V Plané nad Lužnicí je obvyklé odevzdávat opotřebené pneumatiky do sběrného dvora. V roce 2016 však vznikl nový
zpětně odběrový systém pro pneumatiky ELTMA. Tento
systém odebírá pneumatiky bezplatně, a to prostřednictvím
autoservisů, pneuservisů a míst prodeje pneumatik. Ne prostřednictvím sběrných dvorů. Město za odvoz a likvidaci pneumatik ze sběrného dvora platí. Cena je 6000 Kč/t.
Planá nad Lužnicí
Pneumatika není komunálním odpadem a její likvidaci
V Táboře a okolí jsou to:
platí občan již v ceně zakoupe1. AGROZET České Budějoného produktu. Proto by bylo
dobré, aby pneumatika byla co
vice a.s., Čekanice 270
nejkratší cestou vrácena zpět
2. Autoservis/pneuservis,
výrobci a nekončila jako odChýnovská 2989, Tábor
pad bez využití.  Místa zpět3. AAA AUTO  International a.s., Tř.   kpt.   Jaroše 358,
ného odběru, zapojená do síta
kolektivního systému, nalezTábor
nete na webu www.Eltma.cz.
4. Domanský s.r.o., Měšická
1993
5. CITY-CAR a.s., Nad SláV Plané nad Lužnicí jsou
dečkem 481, Tábor
místy zpětného odběru:
1. Autoservis Planá Vladi6. Dolák s.r.o., Soběslavská
slav Vorel Údolní 267, PNL
2861
7. KIA MOTORS  CZECH
2. Pneuservis M. Dvořáková
s.r.o.
ČSLA 699, Planá nad Lužnicí
Rubrika MÍSTNÍ POPLATKY
8. CB Auto, a.s.
3. Jan Matějka ČSLA K66/2,

informujeme
Místní poplatky v roce 2020
Místní poplatky
v roce 2020

Druh poplatku

Plátce
poplatku

Sazba

Splatnost

Poplatek ze psů
v rodinném domě

Držitel psa

200 Kč/a za každého
dalšího psa 300
Kč/rok
700 Kč a za každého
dalšího psa 1050
Kč/rok
200 Kč a za každého
dalšího psa 300
Kč/rok
15 Kč za každý
započatý den
10–50 Kč za m2 a den

30. června
2020

Poplatek ze psů
v ostatních
objektech
Poplatek ze psů
u osob starších
65 let
Poplatek z pobytu

Držitel psa
Držitel psa

Poskytovatel
pobytu
Poplatek za užívání Uživatel
veřejného
prostranství
prostranství
Poplatek za provoz Fyzická osoba 500 Kč/rok
systému
přihlášená
shromažďování,
k trvalému
sběru, přepravy,
pobytu v obci
třídění, využívání
včetně cizinců
a odstraňování
komunálních
odpadů
Poplatek za provoz Vlastník
400 Kč/rok
systému
stavby určené
shromažďování,
k individuální
sběru, přepravy,
rekreaci, bytu
třídění, využívání
nebo
a odstraňování
rodinného
komunálních
domu, kde
odpadů
není nikdo
přihlášen

Poplatky lze uhradit přímo
na pokladně MÚ  Planá nad
Lužnicí nebo platební kartou. Další možností je platba převodem na účet města
0701419349/0800 nebo složenkou.  Variabilním symbolem je
rodné číslo, případně IČO.
Slevy a povinnosti souvisejí-
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30. června
2020
30. června
2020
čtvrtletně

Při
oznámení
užívání VP
30. června
2020

9. Staroklokotská autodílna,
Staroklokotská 13, Tábor
10. Wágnerová s.r.o., tř. Kpt.  
Jaroše 359, Tábor
11. Dušan Václavík, Zavadilská 2106, Tábor
12. JOPECO spol. s r. o., Čekanice 400
13. Auto Kelly a.s., U Čápo-

va dvora 2871, Tábor
14. Inter Cars ČR s.r.o., Dr.
E. Beneše 1145, Sezimovo Ústí
- Předání pneumatik ke zpětnému odběru nemůže a nesmí
být vázáno na poskytované
služby nebo nákup nových
pneumatik.
Vladimíra Sedlová

Přistavování kontejnerů
na kontejnerů
bioodpad
v roce
2020
Přistavování
na bioodpad
v roce
2020

- Kontejnery jsou přistavovány tak jako obvykle jedenkrát za
- kontejnery
14
dnů. jsou přistavovány tak jako obvykle jedenkrát za 14 dnů
Hájkova
ulice
Skoba

Strkov

zahrádkářská
kolonie

Ústrašická
ulice

Jabloňová
ulice

Hraběcí
ulice

Soukeník

přes víkend od přes víkend od pondělí-středa pondělí-středa středa-pátek

9.4.
24.4.
7.5.
22.5.
5.6.
19.6.
3.7.
17.7.
31.7.
14.8.
28.8.
11.9.
25.9.
9.10.
23.10.
6.11.
20.11.

3.4.

17.4.
30.4.
15.5.
29.5.
12.6.
26.6.
10.7.
24.7.
7.8.
21.8.
4.9.
18.9.
2.10.
16.10.
30.10.
13.11.
27.11.

14.4.
27.4.
11.5.
25.5.
8.6.
22.6.
7.7.
20.7.
3.8.
17.8.
31.8.
14.9.
29.9.
12.10.
26.10.
9.11.
23.11.

6.4.

20.4.
4.5.
18.5.
1.6.
15.6.
29.6.
13.7.
27.7.
10.8.
24.8.
7.9.
21.9.
5.10.
19.10.
2.11.
16.11.
30.11

1.4.

15.4.
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.
29.10.
11.11.
25.11.

odpad
ve a sběrném
dvoře ve
dubna
do listopadu
OdOd
dubna
do listopadu
je přistavovánjekontejner
na trávu
listí (měkký bioodpad).
Hlinách.
přistavován kontejner na trávu
V (vrodinných
domech
se větví, je
jarním
období (v
dubnu) a v podzimním období
listopadu), v době
prořezávek
aVlistí
(měkký
bioodpad).
možné
zkrácenéobdobí
větve odevzdat
do druhého zahradami
přistaveného kontejneru.
je nejvhodnějším
V jarním
(v dubnu)
způsobem nakládání s bioa v podzimním období (v listoCeloročně lze odevzdat bioodpad ve sběrném
dvoře ve Hlinách.
odpadem
jeho kompostování.
padu),
v době prořezávek větví,
Vracení
důležitých živin do
jeV rodinných
možné zkrácené
větve
odedomech se zahradami je nejvhodnějším způsobem nakládání s bioodpadem jeho
půdya azlepšení
zlepšení
struktury
vzdat
do druhého
kompostování.
Vracenípřistaveného
důležitých živin do půdy
struktury
půdy sepůdy
odmění bohato
se odmění bohatou úrodou
kontejneru.
úrodou a krásnou kvetoucí zahradou.
a krásnou kvetoucí zahradou.
Celoročně lze odevzdat bio-

30. června
2020

cí s místními poplatky najdete
v obecně závazných vyhláškách na www.plananl.cz.
Připomínáme opět povinnost nahlásit na městském úřadu číslo čipu svého psa.
V. Sedlová,
Š. Dušáková Procházková

1. KONTEJNER
2. KONTEJNER
Měkký bioodpad
Tvrdý bioodpad – větve zkrácené
- tráva, listí, plody…
na délku 1 m
- Kontejnery jsou označeny nápisy, které říkají, co kam patří.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Čtyřlístek a dlaně s láskou

Školní klub se zapojil do šestého ročníku soutěže pro
dětské týmy Srdce s láskou darované. Ti nejlepší budou
pozváni na slavnostní setkání do historických prostor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a odnesou si odtud
nejen nezapomenutelné zážitky, ale také spoustu krásných dárků. Projekt bude vyhodnocen do 10. dubna 2020.
Cílem projektu je podpora
čích dovedností dětí. Radost
tradičních lidských hodnot,
z vlastnoručně vytvořených
jako jsou láska, přátelství, rovýrobků i z darování a sdílení
dina a vzájemná úcta. Podpora
radosti v kolektivu. Od 5. února do 15. března 2020 probíhá
týmové práce a rozvoj tvůr-

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Předplavecká výchova v Pohádce

Tak jako každý školní rok, i letos navštěvujeme plavecký bazén v Táboře. Vždy v pátek
odjíždí padesát natěšených dětí s batůžky,
v nichž se ukrývá kromě plavek a ručníků
také svačina a hlavně „ňamka“ od maminky.
V nově rekonstruovaném bazénu absolvujeme deset lekcí. Učíme se překonávat strach
z vody, potápět, splývat na vodě a skákat do ní. Většina dětí je tak
odvážná, že je paní plavčice vzaly i do velkého bazénu.
Součástí všech lekcí je nejen výuka, ale i hraní si v bazénech,
při kterém děti mohou využívat různé podložky, kroužky, puky
na lovení z vody, míčky, zvířátka, klouzačku i vodní dělo. Na konci kurzu děti získají „Mokré vysvědčení“.
Zdravíme všechny milovníky vody naším speciálním pozdravem: „ŠUP, ŠPLOUCH“!                        kolektiv třídy Rákosníček

bek s názvem „Pomocná ruka
s láskou darovaná“. Dárek oba
týmy předaly obyvatelům pečovatelského domu v Plané
nad Lužnicí v úterý 28. ledna
2020.               
Iveta Staňková,
vychovatelka školního klubu
Pomocná ruka s láskou darovaná
na webu www.srdceslaskou.cz
veřejné hlasování, které určí
TOP 10 výrobků z pohledu veřejnosti.
Můžete podpořit zástupce
z 5. B i 5. C – Valerii Štamberkovou, Nelu Janovskou a Vojtěcha Koželuha.
Vyrobili obrázek „Čtyřlístek
s láskou darovaný“ pro seniory z pečovatelského domu
v Plané nad Lužnicí. Druhý
tým je z 8. B – Adéla Koželuhová, Aneta Široká a Štěpán
Kobližka. Žáci vytvořili výro-

Čtyřlístek s láskou darovaný

galerie fara
Město Planá nad Lužnicí | Galerie Fara

dps

Trénování paměti v DPS

Trénování paměti se stalo jednou z nejoblíbenějších
volnočasových aktivit, které se v domě s pečovatelskou
službou pravidelně věnujeme.
Není se čemu divit, vždyť
mozek aktivně používat. Ale
nárok na problémy s pamětí a
chceme-li se udržet v kondici,
zapomínáním má každý, komu
nic jiného než trénovat mozek
je více než 25 let. A  to už je
nám nezbývá. Věřte mi, že
nám v DPS všem. Ve věku 25
takový trénink je ale docela
let je totiž vývoj mozku ukonzábava. Při našich trénincích
čen a pomalu začíná stárnout.
se zaměřujeme především na
Mozek si můžeme představit
dlouhodobou paměť a občas se
jako sval – čím méně ho ponám podaří z ní vytáhnout úplné poklady. Vždy se dozvíme
užíváme, tím více ochabuje.
Mladší generace si pamatovat
také něco nového a nemalou
tolik nepotřebuje, protože vše
radost nám udělá, když nějaké
najde „na Googlu“, zapíše si
zapeklité cvičení můžeme nádo telefonu nebo jinam, čímž
sledně vyzkoušet na některém
z členů rodiny. Jestliže budete
dává mozku signál: „To si pamít chuť, vyzkoušejte si krátké
matovat nemusíš. Když budeš
potřebovat, tak si to najdeš.“
koncentrační cvičení – v duStarší generace má zase podchu odčítejte od 100 číslo 7, až
dojdete k poslednímu kladnénětů na zapamatování méně a
méně. A  ruku na srdce – ono
mu číslu. Jaké to je?
Tereza Jindrová
to také trochu bolí, když máme

Jitka Hilská
Marcela Burdová
oBraZY a oBráZkY

Vernisáž 28. 2. 2020 v 18 hodin
Na vernisáži vystoupí Akordeonové duo ZUŠ Sezimovo Ústí
Výstava potrvá do 24. 4. 2020
Út – Pá 10 – 12 | 13 – 17
So – Ne 14 – 17
Ul. ČSLA 1, Planá nad Lužnicí
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Přijmeme na HPP tyto pracovníky do strojírenské výroby:
nástrojař (dvousměnný provoz)
dělník - obsluha strojů na zpracování kovů (třísměnný provoz)
technik kontroly kvality (třísměnný provoz)
dělník - montáž výrobků z kovů (dvousměnný provoz)
řidič VZV (třísměnný provoz)

Nabízíme: firemní benefity, práci ve stabilní společnosti s dlouholetou
tradicí, odpovídající finanční ohodnocení

Bližší informace na tel. 381 200 751
MetalWorx Plana s.r.o., Chýnovská 970, Planá nad Lužnicí
6
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SPORTOVNÍ PLES S BIG PAPA

I když letošní termín Sportovního plesu trochu ovlivnily
začínající jarní prázdniny, sešlo se v první únorové sobotě na této akci cca 150 návštěvníků. Počtvrté v Sokolovně
a poprvé s hudební skupinou Big Papa s hostem večera muzikantem Štěpánem Kojanem z KEKS, kteří od začátku
vytvořili tu správnou atmosféru a zařídili svými „songy“
plný parket až do nočních hodin. Jako každý rok nechyběla
slosovatelná a hlavní tombola a vystoupení gymnastek z SK
Tučapy, kde trénují i plánské děti.
Dovolte mi Vás seznámit
také s výsledky nejlepších
sportovních úspěchů za rok
2019 a poděkovat některým
členům z SDH, tradičně Josefovi Drtinovi ml. a Bohumilovi Branštýlovi jako hlavním
organizátorům této kulturně
sportovní akce, poděkování patří také níže uvedeným
sponzorům, Městu Planá nad
Lužnicí a hudební partě v čele
s Richardem Dušákem.
Výsledky:
Josef Lutovský – mistr ČR v
Nejlepší sportovec:
povinných
sestavách ve star1. místo – Martin Janovský
ších
žácích
(TJ SOKOL – fotbal), 2. místo
žíš (Sportovní klub tenisu), 2.
– Kateřina Kosobudová (SCmísto – Ondřej Doležal (Golf
-VEBR sport – orientační běh),
Klub Týn nad Vltavou), 3.
3. místo – Josef Vítů (FbK  místo – Anna Kosobudová
florbal)
(SC-VEBR  sport – orientační
Nejlepší mužstvo:
běh)
1. místo – Florbalový klub
Cena pořadatelů za nejlepší
FbK  (tým dospělí), 2. místo
sportovní výsledky:
– Sportovní klub tenisu (tým
Josef Lutovský – SK  Hradstarší žactvo), 3. místo – TJ
čany (sportovní gymnastika)
SOKOL fotbal (tým starší žáci)
Ondra Špaček,
Objev roku do 18 let:
předseda Sportovní komise
1. místo – Dominik Moj-

Nejlepší sportovci roku 2019 – zleva Martin Janovský, Josef
Vítů, Kateřina Kosobudová.
Sponzoři plesu:
AL Invest Břidličná, a.s. – TAPA Tábor, AMON Project, s.r.o.,
Atex Planá s.r.o., Auto Kelly a.s., Autoservis Vorel, Autoškola
Pavel Broukal, Autoškola Tomáš Štiak, BELS CZ s.r.o., Bowling
a ricochet Sokolovna Planá, C-Energy Planá s.r.o., CLUB SAUNA, Čadil Lukáš, Daniel Fořt – CNC car promotion company,
EMOS, spol. s.r.o., Florbalový klub Planá n. L., Fotbalová asociace ČR, Fujitsu Technologies s.r.o., Gastro Planá – Michaela
Marešová, GRANEO s.r.o., HC Tábor, HHnet Tábor spol. s r.o.,
Hostinec Pod Kaštanem, HP Tronic Zlín a.s., Jaspo-Autodoprava
s.r.o., JOMA-Sport, Kapo Tábor s.r.o., Kofola ČR, Kostelecké uzeniny a.s., Laufen CZ s.r.o., Leifheit Tábor – Pavel Novotný, , Madeta a.s., Martin Votruba, Messer – Technogas s.r.o., Město Planá
nad Lužnicí, Milan Kolský, Obuv Suda, Ondřej Suchý, Osram
ČR s.r.o., Penzion Kovářov, Petr Knotek, Pila Pasák a.s., Pivovar
Bernard a.s., Putovní a neputovní pražírna, REJ s.r.o., Reprogen
a.s., Restaurace Centrum s.r.o., Restaurace Maxim, Restaurace Na
Pěkné Vyhlídce, SC Metal s.r.o., SORETA Group, a.s., Sportovní
klub tenisu, z.s., Srba s.r.o., Stav styl CZ, Strkovská pivnice Horác
– Petr Čuba, Studio Elodie, T.O.D.O.K. spol. s.r.o., Tercie s.r.o.,
TEUFELBERGER spol. s.r.o., Tomáš Pösinger, Vinotéka TOTO,
VSP Data s.r.o., Wágner centrum

Mladé šachistky předvedly své schopnosti na turnaji CHESSLADY

Táborský ŠACHklub, největší šachový oddíl mládeže v Jihočeském kraji,
nachází již několik let výborné zázemí
v Plané nad Lužnicí, a to v Hotelu Lužnice. Stovky šachistů se zde potkávají
na tradičním zářijovém Svatováclavském turnaji nebo na velikonočním
turnaji O pohár Mistra Jana.
Dne 31. ledna 2020 se zde
uskutečnil i největší nemistrovský turnaj dívek v ČR, 13.
ročník CHESSLADY.
Na turnaj přijelo 41 dívek
z 22 oddílů, což je téměř rekordní účast, z toho 14 medailistek z MČR, z M-Čech
a M-Moravy.
Celkové výsledky:
1. místo Olga Dvořáková
(Spartak Adamov) 6,5 bodu
2. místo Tereza R. Šulcová
(2222 Polabiny) 6,5 bodu
3. místo Sandra Hosová (Sokol Buštěhrad) 5,0 bodů

A na závěr dovolte, abychom
Vás pozvali na 6. ročník Velikonočního turnaje, který se
koná od 9. dubna do 12. dubna
2020 v Plané nad Lužnicí.
Další informace najdete na
https://www.sachklub.cz.
Vladimír Doležal
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knihovna

Březen – za kamna vlezem …

Kreativní dílnu patchworku si účastnice akce pochvalovaly a vytvořily hezké výrobky pro radost.
… říkává se, protože jaro se ještě úpl- Únor byl ve znamení masopustu
ně neprobudilo. Ale v knihovně je útulno, – městem prošel tradiční průvod
a tak můžeme pokračovat v rozličných ak- maškar a v knihovně jsme se
tivitách, a vítr a déšť nechat za okny. Úno- masopustním zvykům a historová kreativní dílna patchworku proběhla rii masopustu věnovali nejdříve
v přívětivém a činorodém duchu, účastnice jedno úterní odpoledne, kdy se
si pochvalovaly a podle vlastních slov se těší na pokračování.
tu u lahodného čaje a výtečných
dílny – budou přece Velikonoce!
V březnu nabídneme tvoření
koblih sešli obyvatelé sousedAle ohlédněme se ještě za
z pedigu a na duben máme naního pečovatelského domu.
právě uplynulým měsícem.
plánovány hned dvě kreativní
Nechybělo ani zavzpomínání
na staré časy, vyprávění a čtení
z připravených knih.
Masopustní večer pod lampou
pro veřejnost následoval hned
další týden a kromě připomenu-

8

tí tradic čekalo přítomné i milé
překvapení – písničky s akordeonem v podání Ivy Mlázovské.
Je příjemné, když mají lidé
stále chuť setkávat se a společně trávit volný čas. Proto
kromě výše zmíněných kreativních dílen zvou knihovnice
na další akce. Březen je přece
měsíc čtenářů. Také Večery
pod lampou lákají na zajímavá témata. 10. března pozveme především ženy na slíbený večer s čokoládou a vínem
a hned týden nato si můžete
potrénovat paměť s vedoucí
pečovatelského domu Terezou
Jindrovou.
V knihovně se též vystřídají
žáci ze základní školy a děti
z mateřské školy nám vyzdobí knihovnu svými výrobky.
V oddělení pro dospělé bude
ve spolupráci s Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích nainstalována výstava Znamení víry v krajině, na
kterou vás také srdečně zveme.
Václava Vyhnalová,
knihovnice
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Harmonie slaví již dvanácté narozeniny

me na společných projektech
Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Již v roce 2009 se sešlo
s nejrůznějšími uměleckými
několik nadšenců, aby si pod vedením manželů Dohnalových
tělesy – TaKvintetem, Salonzkusili zazpívat v pěveckém sboru. Postupně zpěváčků přiním plánským orchestrem,
bývalo a v řízení sboru se vystřídalo několik sbormistrů.
Táborským
symfonickým
Zpívali jsme pod vedením Ivy Törökové, jejího manžela Petorchestrem Bolech, se všemi
ra, rok nás vedl další skvělý muzikant Karel Mauci.
pěveckými sbory z Táborska.
Každoročně je to Rybova váVelikonoční a Svatováclavský.
Skoro před sedmi lety se ponoční mše v táborském kosVšechno dobrovolné vstupné
tom ujal řízení sboru Jirka Hotele či divadle, Lužanská mše
putuje na nový zvon do nalický a tak je tomu doposud.
Antonína Dvořáka, vystoupešeho kostela. SpolupracujeScházíme se každé pondělí
v podvečer ke zkouškám v obřadní síni radnice, několikrát
do roka máme i společná soustředění o víkendech u členky
sboru Dáši Štěpánkové Hálové v jejím penzionu Na Samotách.
A  kde si nás můžete poslechnout?
Vystupujeme na vernisážích
v našem městě v Malém plánském muzeu, v Galerii Fara
a v obřadní síni. Pořádáme
každoročně v Plané tři koncerty v kostele svatého Václava: Dobročinný tříkrálový,
Pěvecký sbor Harmonie zpívá posluchačům dvanáct let.

ní k různým událostem.
Při církevních obřadech
v Plané spolupracujeme
s plánským chrámovým sborem, který stále vedou Maruška a Ládík Dohnalovi.
Planou nad Lužnicí reprezentujeme s nacvičenou Hubertskou mší – společně s Trubači OMS  Tábor – například
v partnerském městě Hluk,
rakouských městech Leopoldschlag a Heidenreichstein.
Naše koncerty si mohli posluchači vyslechnout i v Chotovinách, Želči, Mladé Vožici
a dalších městečkách v okolí.
V plné síle je nás 36, ale
stále hledáme další kamarády, přátele, které zpívání baví,
zpívají dobře a rádi a alespoň
trochu se orientují v notách.
Pokud hledáte partu, ve které se budete cítit v pohodě, určitě přijďte – těšíme se na vás.
Za pěvecký sbor Harmonie
František Doubek

První dětská víkendovka v roce 2020 na Vávrovce

S blížícím se jarem se hlásí ke slovu první
letošní akce pro děti, pořádaná spolkem Sedmička Planá nad Lužnicí z.s. Jarní víkendovku
chystáme letos v termínu 20.–22. března. Tentokrát se cestou na naši základnu Vávrovka u Veselí nad Lužnicí přeneseme do Středozemě, kde
se znovu objevil tajemný mocný prsten. Společenstvo prstenu bylo pověřeno úkolem ho zničit.
sedmickavavrovka.cz najdete
O  prstenu se ale dozvěděpodrobné informace o březnoli i zlovolní skřeti a chtějí ho
vé víkendovce a postupně přimít jen pro sebe. Skřetů je čím
dál víc a společenstvo prstenu
dáváme i další tradiční akce,
už na ně nestačí a potřebuje
které připravujeme: květnovou
posily. Pomoci porazit skřety
víkendovku v termínu 15.–17.
a zničit prsten nám může kaž5., podzimní prázdniny a hlavdá holka a kluk ve věku 7–15
ně letní stanový tábor na Válet. Stačí se přihlásit na LTvavvrovce, jako každý rok už se
rovka@seznam.cz. Ubytování
začátkem prázdnin 5.–17. července. Těšíme se, že si i letos
je v pevné vytápěné budově
a s programem jsme připraveni
společně užijeme spoustu zána každé počasí.
bavy i dobrodružství a poznáNa našich webovkách www.
me nové kamarády.

Sedmička Planá nad Lužnicí z.s. Tě zve na víkendovku

SPOLEČENSTVO PRSTENU
KDY: 20. -22. 3. 2020

PRO KOHO: kluci a holky 7-15 let

KDE: Táborová základna Vávrovka
Byl nalezen tajemný prsten, který je nutno zničit. O jeho existenci se dozvěděli skřeti a chtějí ho
mít jenom pro sebe. Skřetů je čím dál více, společenstvo na ně nestačí, potřebuje tvoji pomoc!

Přijeď a přidej se k nám!
Informace a přihlášky:
LTvavrovka@seznam.cz

www.sedmickavavrovka.cz

721 431 280

Na táborech Sedmičky bývá vždy zajímavý a netradiční celotáborový program.

9

plánské ozvěny

březen 2020

MASOPUST v našem městě
V sobotu osmého února prošel částí Plané nad Lužnicí masopustní průvod. Letošní trasa masopustního veselí začala
u bytových domů v lokalitě Nad Hejtmanem, dále procházela
Strkovem a končila Kozím pláckem a prostorem před radnicí.
u bytovek Nad Hejtmanem,
Masky, včetně doprovodu
u strkovské party kolem Ládi
hudebníků a dalších „civilisVorla, u paní Havlíkové a Entů“, to zvládly v čase něco před
čtyři hodiny, ale celý plánský
drštové, u Jardy Pejši, v lihoMasopust se připravoval podvaru u Pepy Jordáka, u Havlíčstatně déle. Je to stejné, jako
ků a Kubišů za závorami a na
když kuchařka připravuje dvě
Kozím plácku nám vyrostla
hodiny nedělní oběd a strávnová občerstvovací stanice
níci ho „zlikvidují“ i s vyv restauraci U Machoně. Její
chlazeným pivem a dobrou
provozovatel Jiří Kopačka
kávou během půlhodiny. Stejně tak náročná byla příprava
všech občerstvovacích stanic.
S  vybranými pochoutkami,
dobrým pitím a příjemnou náladou byli spokojeni všichni
maskovaní i ti, co je doprovázeli. Všem, kteří se na přípravě občerstvovacích stanic podíleli, patří velké poděkování.
Bez nároku na odměnu vařili,
pekli, krájeli a mazali před
příchodem masopustního průvodu a potom už jen nalévali
a nabízeli. A  samozřejmě po
odchodu maškar zase všechno uklidili. Co občerstvovací
stanice, to jiný sortiment, jak
v podávaném jídle, tak v naléPrvní občerstvovací stanice
vaných nápojích. Které dobrou bytových domů Nad Hejtmaty „vypíchnout“, aby se na jiné
nem.
nezapomnělo, to prostě nejde.
Snímek vpravo: Tradiční zaVedle již tradičních zastávek
stávka u Jardy Pejšů.

hned zkraje masopustního
průvodu naznačil svojí nabídkou všem maskám, že je čeká
náročný den. A díky pestrosti,
zejména nalévaného sortimentu, to náročný den pro všechny
skutečně byl.  K dobré náladě
všech účastníků přispělo slunečné počasí a parta hudebníků pod vedením Richarda
Mlázovského.                   
Všem jmenovaným i těm,
které jsem možná opomenul,
bych chtěl ještě jednou poděObčerstvovací
stanice
u Havlíčků a Kubišů.

Teplá „prdelačka“ chutnala
nejen maskám ve Spojovací
ulici.

minirozhovor

kovat. Poděkovat bych chtěl
i těm, kteří měli tu odvahu
a chuť sundat civil a změnit
se na několik hodin v klauna,
doktora, chemika, pekaře, řezníka či funebráka. Pro radost
sobě, ale zejména pro radost
druhým. A o to při masopustním veselí jde především. Jen
více takových, co chtějí udělat
něco pro radost jiných, zcela
zadarmo a jen tak pro dobrý
pocit, přeje                   
Jiří Šimánek,
starosta města

Na Strkově jsem spokojený

Občerstvovací stanice u Jirky Kopačky.

Občerstvovací stanice u Strkováků.
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Představte se našim čtenářům.
„Jmenuji se Jiří Kopačka, na světě už jsem 33
let, jsem svobodný, leč už zadaný.“
Jak dlouho vaříte a které jídzískal i další
lo děláte nejraději? „Celkem už
povinnosti,
vařím 15 let, z toho 11 let ve
ale baví mě to.
zdejší restauraci U Machoně.
Jsem tak vlastNejvětší radost mám z dobře
ně svým pánem, samozřejmě
uvařeného moravského vrabaž po mých hostech.“
ce s knedlíkem a se zelím. Rád
Absolvoval jste poprvé
také dělám omáčky.“
plánský Masopust. Co vy na
Jste stále jenom kuchař
to? „Byla výborná atmosféra,
v této oblíbené restauraci?
všichni jsme si to užívali. Jsem
„Od prosince 2018 jsem prorád, když se lidi baví. Já sám
vozovatelem restaurace, ktejsem na Strkově spokojený,
rou jsem získal od majitelů do
a nejen o Masopustu.“
nájmu. Vedle vaření jsem tím
Jiří Šimánek

Plánské ozvěny

březen 2020

fotoohlédnutí

Nejen sportovci tančili na Sportovním plese.

Vystoupení mladých gymnastek na Sportovním plese.

A ještě jednou plánský Masopust.

Vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2019 na Sportovním plese.

Řada řemesel se představila na letošním Masopustu.

Dětský rej v Sokolovně s kamarádem Wikim.
Foto Šárka Dušáková

Vernisáž výstavy kresleného humoru Jiřího Riki Řeháčka v obřadní síni plánské radnice.
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Plán akcí
únor 2020

PÁTEK 28. 2.
MARCELA BURDOVÁ A JITKA HILSKÁ – vernisáž výstavy Obrazy a obrázky
v Galerii Fara od 18 hodin
SOBOTA 29. 2.
PLES MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ –
hrají skupiny Klasik Heleny Hýnové a Malá
kapela Pavla Havlíka, vstupenky v předprodeji v Infocentru na Faře

březen 2020

STŘEDA 4. 3.
PEDIG S LIDUŠKOU – 2. kreativní dílna
2020, v knihovně od 14 do 18 hodin
PÁTEK 6. 3.
NA JAMAJKU S LUBOŠEM PASÁKEM
v pořadu Zelený pátek se zeleným čajem, od
19 hodin v přednáškovém sále na Faře
NEDĚLE 8. 3.
MDŽ V SOKOLOVNĚ – k tanci i poslechu vystoupí Keramička a Jarošovský folklórní soubor, vstupenky v předprodeji v Infocentru na Faře
ÚTERÝ 10. 3.
VEČER POD LAMPOU s čokoládou,
vínem a Marcelou Krčálovou, od 17 hodin
v knihovně
SOBOTA 14. 3.
HASIČSKÝ PLES V SOKOLOVNĚ –
hrají Božejáci, vstupenky v předprodeji
v Infocentru na Faře
ÚTERÝ 17. 3.
VEČER POD LAMPOU aneb v hlavní
roli mozek – trénování paměti s Mgr. Terezou Jindrovou, od 17 hodin v knihovně

připravujeme
na duben

PONDĚLÍ 13. 4.
VELIKONOČNÍ KONCERT v kostele
svatého Václava – vystoupí soubory Harmonie a TaKvintet

výstavy

Galerie Fara:
MARCELA BURDOVÁ A JITKA HILSKÁ –
obrazy a obrázky
Obřadní a zasedací síň radnice
JIŘÍ RIKI ŘEHÁČEK – Kreslený humor
Knihovna
ZNAMENÍ VÍRY V KRAJINĚ – ve spolupráci s JČU České Budějovice
MATEŘSKÁ ŠKOLA – keramika

fotohádanka
Ano, máte pravdu – V ulici Strkovská,
pod hodinami u firmy Jordák.
P l á n s k é o zv ě n y vycházejí jedenkrát měsíčně nákladem 1.800 kusů. Aktuální číslo vyšlo 27. 2. 2020. Vydává je Město Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720,
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