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NOVOROČNÍ PROCHÁZKA PO PLANÉ NAD LUŽNICÍ
Vážení spoluobčané,
Na začátku roku mi dovolte všem
popřát pevné zdraví, velké množství
optimismu a také to potřebné štěstí
v celém roce 2022.
Něco udělat pro své zdraví jsem se
snažil udělat hned na Nový rok. Při návštěvě mého bratra jsme i přes špatné
počasí podnikli procházku po Plané
nad Lužnicí. Na každém kroku jsem
vnímal skutečnost, že právě při pomalé
procházce je vidět krása našeho města.
Jak je důležité vystoupit z auta, nehnat se jen z práce a do práce, ale
jak je prospěšné zpomalit a rozhlížet se kolem sebe. Pocity ze života
v pěkném městě se umocní, když máte vedle sebe někoho, který se po
Plané nad Lužnicí procházel před cca 5 lety a slyšíte jen samou chválu
nad obrovskou a na každém kroku viditelnou proměnou celého města.
Velká slova uznání jsem slyšel při hodnocení sportoviště za řekou,
které doznalo velké proměny rekonstrukcí samotného bazénu se skluzavkou, venkovních terénních úprav pro odpočinek po koupání i zázemí
na vstupu na koupaliště. Následná procházka po plánském nábřeží směrem od mostu k sauně je klidným místem, které také mnoho měst pro své
občany nemůže nabídnout.
Když jsme došli k sauně tak jsem si uvědomil, jak se oblast okolo fotbalového hřiště a sauny během jednoho roku proměnila k nepoznání.
Chodník a komunikace okolo sauny nahradila historicky nezpevněný
povrch. Nové velké parkoviště za sokolovnou na místě nevyužívaného
pozemku přispěl návštěvníkům sportovišť a akcí v sokolovně k pohodovému parkování. Při výstavbě tohoto parkoviště se vybudoval i nový
příjemnější sjezd ze státní silnice číslo 3.

Nová komunikace u sauny

Parkoviště u Sokolovny
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Samotnou kapitolou je jak pro mě, tak i pro mého bratra vybudování venkovní kluziště. Tato velká investice města z přelomu roků 2020
a 2021 je ukázkou jednak citlivého umístnění sportoviště ve sportovním
areálu, tak i z pohledu návštěvnosti kluziště důkazem potřebnosti pro
občany Plané nad Lužnicí a okolí. Myslím si a pevně tomu věřím, že díky
této investici bude každé dítě v Plané umět bruslit. Třeba se jednou bude
na tomto ledě prohánět nový Jágr nebo Hašek.

Na tomto místě bych rád zmínil i další investice města za rok 2021,
která zlepšují život občanům města. Vyzdvihl bych vybudování nových
asfaltových povrchů v ulicích Borecká, Šípková, čímž většina ulic v majetku města je se zpevněným povrchem. Zároveň si myslím, že se povedla
revitalizace chodníků, zeleně a okolí domů u SILONU.
Je důležité i zmínit investici dceřiné firmy města Technických služeb
do obnovy vozového parku. Nová technika bude určitě velkým pomocníkem v plnění potřeb města.
Rád konstatuji, že v nelehkém roce 2021 se toho pro občany města
povedlo udělat mnoho.
V lednu 2021 jsem v mém příspěvku do Plánských ozvěn poznamenal,
že rok 2020 byl pro nás všechny zkouškou v životě, na kterou jsme nikdo
nebyl připraven, kterou jsme nikdo nebyl schopen předvídat. Nový virus
celou společnost přibrzdil, některé činnosti našeho života omezil nebo
úplně zastavil. Mnoho z nás toto období využilo k zamyšlení se, jak žil
a jak tuto novou situaci využít pro lepší vlastní život nebo život svých
blízkých v příštích měsících, letech.
Život v celé společnosti v roce 2021 byl opět poznamenán nepříjemnou „zákeřnou“ nemocí COVID 19. Naštěstí vědci v tomto roce objevili
očkování proti této nemoci a já osobně pevně věřím, že způsob dobrovolného očkování je cesta, jak se ochránit před důsledky této nemoci.
Dovolte mi ještě jednou i přes to, že již je konec ledna, popřát všem
občanům Plané nad Lužnicí hodně zdraví, štěstí, tolerance a optimismu v roce 2022.
Text a foto: Radek Šrůma, 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

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

Ing. Vladimíra Sedlová
381 291 320, sedlova@plananl.cz
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
84. Rada města Plané nad Lužnicí
Schvaluje - výsledek VZ bez uveřejnění na
služby „Sdružené dodávky elektrické energie
pro město Planá nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace na rok 2022“. Vítězem veřejné
zakázky se stala společnost ČEZ ESCO, a.s.,
Duhová 1444/2, 140 00 Praha, která jako jediná podala nabídku, přestože byli osloveni tito
dodavatelé: ČEZ ESCO, a.s., innogy Energie,
s.r.o., Pražská plynárenská, a.s., E.ON Energie,
a.s., TAURON Czech Energy s.r.o., Pražská energetika, a.s., Slovenské elektrárně Česká republika, s.r.o.

85. Rada města Plané nad Lužnicí

Schvaluje - předloženou územní studii pro
část území Z26 určenou územním plánem pro
bydlení. Jedná se o lokalitu Na Černé.
Schvaluje - pronájem reklamní konstrukce
na pozemku p.č. 68 k.ú. Planá nad Lužnicí na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce za
cenu 200 Kč/měsíc.
Bere na vědomí - návrh a schválila vybudování zastřešení terasy restaurace Maxim
dle předloženého návrhu. Současně pověřila
stavebního technika předložením nabídky na
opravu povrchu terasy.
Bere na vědomí - reakci zástupce Chodové
Plané a pověřila starostu projednáním nového
termínu konání tradičního setkání měst a obcí
s názvem PLANÁ. Navržený termín 18. 6. 2022.
Schválila - opravu komunikací v zámeckém
parku. Předložením návrhu oprav včetně rozpočtu pověřila stavebního technika.
Schválila - výzvu na rozdělení dotací z prostředků města na rok 2022. Zveřejněním výzvy
na webu města a v Plánských ozvěnách pověřila E. Čecháčkovou.
Schválila - podání žádosti o dotaci do
Krajského investičního fondu na dokončení
plánského „zimáku”. Zpracovatelem žádosti pověřila společnost Novi Solutions České
Budějovice. Projednáním celého projektu s TJ
Sokol pověřila starostu města.
Bere na vědomí - „Dopravní studii” komunikace Strkov – Chýnovská a pověřila stavebního technika vyčíslením potřeby pozemků od
jednotlivých majitelů a prověřením možnosti
jejich zajištění.
Bere na vědomí - posunutí zastávky MHD
v ulici Chýnovská a pověřila stavebního technika a radního Ing. Radka Šrůmu prověřením
možnosti přemístění přechodu včetně případného osvětlení přechodu.
Bere na vědomí - současnou nerovnoměrnost velikosti volebních obvodů a pověřila vedoucí administrativy připravit návrh na úpravu
volebních obvodů.

MATRIKA
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V LEDNU 2022 OSLAVÍ:
František Vavera
Oldřich Kolář
Jiřina Michálková
Blažena Blažková
Miroslav Vellán
Marie Volková
Hodně dalších roků při dobrém zdraví
přeje Město Planá nad Lužnicí.

NOVĚ NAROZENÍ OBČÁNCI
Vojtěch Hemr
Tomáš Fábera
Samuel Drtina
Novým občánkům přejeme hodně zdraví
a štěstí do života.

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE
Z Investičních akcí města		
str. 4
Živ. prostředí, Plánské kluziště
str. 5
Inzerce 		
str. 6
Představujeme ProCare Medical s.r.o. str. 7
Mateřská škola, Základní škola, DPS str. 8
Plánský Lužničan, TJ Sokol, Skauti str. 9
Procházka historií, Inzerce
str. 10
Fotoohlédnutí			
str. 11
Plán akcí
		
str. 12

SBĚRNÝ DVŮR V HLINÁCH

OTEVÍRACÍ DOBA
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
LEDEN 2022

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
Z činnosti Městské policie
za měsíc prosinec 2021
V měsíci prosinci Městská
policie v Plané nad Lužnicí řešila 22 přestupků v rámci BESIP
- jednalo se o přestupky řidičů
při nesprávném parkování. 15
přestupků bylo vyřešeno uložením blokové pokuty příkazem na místě, 7 přestupků pak bylo oznámeno správnímu orgánu.
Dále byli v prosinci odchyceni 3 psi a po uhrazení
blokové pokuty předáni zjištěným majitelům. V
této souvislosti bychom se chtěli ještě zmínit o
události, kdy 2 volně pobíhající psi napadli v katastru města na chodníku mladistvou chodkyni
a potrhali na ní oblečení, čímž jí kromě škody na
oděvu způsobili zejména psychické trauma. Jen
zázrakem při tomto incidentu nedošlo ke zranění. Tímto bychom chtěli apelovat na všechny
chovatele psů, aby si své miláčky vždy řádně
zabezpečili proti útěku. V opačném případě po
odchycení pak čeká totiž bez výjimky každého
majitele citelná bloková pokuta. Dále městská
policie řešila kuriózní situaci, když projíždějící
občan nahlásil při výběru z bankomatu v Plané
nad Lužnicí, že mu z účtu zmizelo 750 tis. Po
podrobné instruktáži, jak má dále postupovat a
oznámení na Policii ČR však následující den vyšlo najevo, že při výběru hotovosti použil jinou
platební kartu a tedy k žádnému neoprávněnému výběru finanční hotovosti nedošlo. V měsíci prosinci bylo nalezeno několik svazků klíčů,
osobní doklady a peněženka s finanční hotovostí. Většinu nalezených věcí, kromě klíčů, se podařilo vrátit zpět majitelům. Na městkou policii byly
v prosinci nahlášeny také 4 přestupky proti ma-

DOTACE Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA
PLANÁ NAD LUŽNICÍ V ROCE
2022
Celková částka v rozpočtu města v roce
2022 na podporu stanoveného účelu:
•
Kulturní a společenská činnost
– max. 400 000 Kč
•
Sport max. – 700 000 Kč
Podmínky pro poskytnutí dotace:
1) Dotace je určena k podpoře činnosti
souborů a spolků registrovaných na území
města, příspěvkových organizací a fyzických
osob, jejichž působení je kulturní, sportovní
a společenská činnost. Dotaci je možné rovněž
přidělit i souboru a spolku s registrací mimo
území města, jehož činnost je vykonávána na
území města nebo jehož členové jsou ve větší
míře občané města. Kulturní, sportovní a společenskou činností se pro tyto účely rozumí:
a) Konkrétní kulturní, sportovní a společenské akce a činnost
LEDEN 2022

jetku, kdy se jednalo o odcizení vánoční výzdoby,
krádež popelnice a poškození zaparkovaného
vozidla. Dále také městská policie řešila 1 přestupek proti občanskému soužití, kdy se jednalo
o neshody mezi rodinnými příslušníky. Další nepochopitelné jednání bylo zaznamenáno, když
několik mladíků bez povolení vniklo na uzavřený
zimní stadion a hráli tam hokej. Jejich sportovní
aktivita však byla záhy ukončena městskou policií a po uhrazení úpravy ledové plochy byli ze
stadionu vykázáni.
Miloslav Volek, strážník městské policie

17.12.2021 ve 12.30. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že došlo k zahoření elektroinstalace
v technické místnosti a že požár již lokalizovali
zaměstnanci technických služeb. Třída sousedící s technickou místností byla evakuována
před příjezdem jednotky. Plánští hasiči ve spolupráci se zaměstnanci školky evakuovali další
třídu v patře nad místem požáru a provedli úplnou likvidaci požáru pomocí hasícího přístroje.
Po příjezdu jednotky HZS bylo provedeno odvětrání zakouřených prostor. Událost bez zranění. Na místě dále hlídka PČR.

JEDNOTKA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
PŘEHLED UDÁLOSTÍ ZA PROSINEC
Událost 46/2021,
Požár - nízké budovy, Roudná,
14. 12. 2021 03:00 hod.
V úterý 14. 12. 2021 se ve tři
hodiny ráno rozezněly členům
doma telefony s poplachovou
zprávou. Jednotka obdržela příkaz k výjezdu pro obě cisterny do obce Roudná
na hlášený požár stodoly. Po příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka HZS Soběslav.
Plánští hasiči dostali za úkol okamžitě utvořit
jeden proud pro ochranu domu, který stál cca
1 metr od požárem zasažené stodoly. Druhý
proud byl nasazen po nastavovacím žebříku
na hašení půdního prostoru stodoly. Na místě
dále spolupráce s JSDH Tučapy, JSDH Roudná
a PČR. Návrat jednotky na základnu v 6.15.
Událost 47/2021,
Požár - nízké budovy, Planá nad Lužnicí, ČSLA,
17. 12. 2021 12:30 hod.
K požáru elektroinstalace v budově mateřské
školy v Plané nad Lužnicí vyjížděla jednotka dne
b) Činnost směřující k rozvoji neprofesionální místní kultury
c) Činnost směřující k estetické a sportovní
výchově dětí a mládeže.
2) O dotaci může požádat fyzická či právnická osoba působící v oblasti kultury, sportu
apod. na území Města Planá nad Lužnicí.
3) Žádost o dotaci musí být zpracována
a odevzdána na předepsaném formuláři, který
je platný pro příslušný rok.
4) Podmínkou je formálně, věcně a úplně vyplněná žádost o dotaci včetně všech povinných
příloh. V opačném případě bude žádost vrácena
k doplnění, případně hrozí vyřazení žádosti.
5) Termín odevzdání žádosti je od 1.2.2022
do 11. 2. 2022
6) Žádost je nutno podat v uzavřené obálce poštou nebo osobně na MěÚ v Plané nad
Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad
Lužnicí. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je do
31. 3. 2022.

Událost 48/2021,
Požár - odpad, ostatní, Želeč, 28. 12. 2021
02:37 hod.
Další noční zásah si připsala jednotka dne
28.12.2021, kdy byl krátce po půl třetí ráno vyhlášen poplach na požár skládky v obci Želeč.
Na místo byla vyslána cisterna CAS 32 Tatra. Na
místě jednotka doplňovala vodu do cisterny táborských profesionálů. Po likvidaci požáru byla
jednotka odeslána zpět na základnu.
Text a foto: Ladislav Havlíček,

velitel JSDH

Kritéria pro hodnocení žádosti:
a) Počet členů registrovaných a z toho aktivních
b) Z toho registrovaných, aktivních s bydlištěm v Plané nad Lužnicí
c) Z toho počet dětí a mládeže do 18 let
d) Přínos pro rozvoj kultury, sportu apod.
v Plané nad Lužnicí
e) Návštěvnost na vystoupeních
Na přidělení dotace není právní nárok.
O přidělení dotace budou žadatelé písemně informováni a případně budou vyzváni
k podpisu smlouvy o dotaci, která obsahuje
podmínky vlastního čerpání dotace.
Nejpozdější termín čerpání dotace
včetně předložení dokladů je 30. 11.
2022. Po tomto termínu nebude dotace
poskytnuta.
Jiří Šimánek,
starosta města
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Z INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA
Na prosincovém zasedání zastupitelstva
byl schválen rozpočet města na rok 2022.
Celkové příjmy by měly dosáhnut téměř 115
mil. Kč a celkové výdaje přes 148 milionů Kč.
Rozdíl bude kryt z úspor hospodaření z minulých let.
V běžných výdajích, které jsou naplánovány ve výši přesahující částku 65 milionů korun, dochází k největšímu nárůstu u spotřeby
elektrické energie, když nárůst cen této komodity ubírá z finančních zdrojů města navíc
milionové částky. Vyšší platby za energie se
projevují ve zvýšení celkových nákladů všech
zřizovaných organizací a městských zařízení. V roce 2022 zaplatí město v porovnání
s předchozím období rovněž více za likvidaci
odpadů a za dopravní obslužnost města.
Rozhodující část příjmů je dána rozpočtovým určením daní, které vychází z počtu obyvatel, velikosti katastru, počtu žáků v základní
a mateřské škole apod. Na rok 2022 počítá
město s příjmy ze sdílených daní ve výši 61
milionů korun. Skutečná výši obdržených daní
bude záviset především na vývoji hospodářství
celé země. Změnou koeficientů dojde k navýšení příjmů z daně z nemovitosti o cca šest milionů korun. Ostatní nedaňové příjmy zůstávají
zhruba na výši předchozího roku. V příjmech
tvoří významnou položku předpokládaný prodej pozemků zejména v lokalitě Na Pískách,
který město připravuje na první čtvrtletí letošního roku.
Po odečtení běžných výdajů, které jsou
nezbytné pro zajištění běžného chodu města od celkových příjmů, zůstávají městu
zdroje ve výši cca 50 milionů korun. Pokud
k této částce přidáme uspořené finančních
prostředky z minulých let, dostaneme objem finančních prostředků přesahují 90
milionů korun, které jsou kromě pravidelné
splátky úvěru na Sokolovnu ve výši 4,5 mil.
Kč k dispozici na investiční výdaje pro rok
2022. Podrobný rozpis plánovaných investičních akcí na rok 2022 je součástí tohoto
článku.
Z přehledu je zřejmé, že na dopravní stavby je počítáno s částkou téměř 18 milionů korun, za cca pět milionů korun vybuduje město
inženýrské sítě pro nové parcely v lokalitě Na
Pískách. Po dopravních stavbách by mělo být
největší stavbou dokončení plánského „zimního stadionu“ spočívající v jeho zastřešení
a vybudování potřebného zázemí. S realizací
této akce ovšem město počítá pouze v případě získání dotace, o kterou žádá. O prospěšnosti či zbytečnosti výstavby vlastního
kluziště již bylo mnoho řečeno. Povětrnostní
podmínky posledních zim a zájem malých
i velkých plánských návštěvníků kluziště v
prosinci a lednu snad přesvědčil i ty největší
pochybovače.
4

Kompletní rozpočet je k dispozici na webových stránkách města a na zodpovězení případných dotazů k jednotlivým položkám je
připraveno vedení města. Nečeká nás lehký
rok. Rekordní inflace, v řadě případů nedostatečné dodavatelské kapacity a stále nekončící
epidemie Covidu mohou zkomplikovat realizaci
Investiční výdaje 2022
Autobusová zastávka u Madety
Nová komunikace v Luční ulici
Chodník z Nádražní ulice k MŠ

naplánovaných projektů, ale cílem vedení města je realizovat i v posledním roce stávajícího
volebního období akce, které by měly přispět
k rozvoji města a ke zlepšení životních podmínek jeho občanů.
Jiří Šimánek,
starosta města
Celkem

schválené dotace

vlastní zdroje

750 000

750 000

3 000 000

3 000 000

550 000

550 000

2 958 000

2 958 000

900 000

900 000

Chodník do zámeckého parku

1 000 000

1 000 000

Chodník Strkovská + přechody

1 500 000

1 500 000

Komunikace v ulici Ve Vilách

2 750 000

2 750 000

Komunikace Nad Hejtmanem

3 350 000

Inženýrské sítě v lokalitě Na Pískách

5 154 000

Chodník od řadovek k Normě
Propustek pod tratí ČD

Zelené vrchy - terénní úpravy
- technická vybavenost vč. komunikací

3 350 000
640 000

4 514 000

500 000

500 000

3 500 000

3 500 000

- zeleň

2 837 000

1 667 000

1 170 000

Víceúčelové hřiště u ZŠ

2 548 000

1 359 000

1 189 000

Rozšíření městského úřadu

11 146 000

8 657 000

2 489 000

Workoutové hřiště pod nádražím

1 000 000

1 000 000

Dětské hřiště v Zářečí

1 500 000

1 500 000

Obměna mobiliáře v zahradě MŠ

200 000

200 000

Prodloužení vodovodu Lhota Samoty

3 000 000

3 000 000

Čerpací šachta u PPO

1 500 000

1 500 000

800 000

800 000

MaR ZŠ
Rekuperace MŠ
Rekuperace v ZŠ
Řešení zápachu v lokalitě Hejtman

500 000
11 000 000

500 000
7 700 000

3 300 000

1 300 000

1 300 000

Rekonstrukce elektroinstalace DPS 661

450 000

450 000

Náhradní zdroj výtah DPS

250 000

250 000

Oprava balkonů DPS 804

650 000

650 000

Oprava plotu MŠ

900 000

900 000

Vybudování třídy v MŠ

2 000 000

2 000 000

Oprava střechy Maxim

800 000

Zeleň parkoviště za Sokolovnou
VO za lihovarem

60 000

800 000
350 000

1 000 000

- 290 000
1 000 000

Rekonstrukce rozvodů TE Zákostelní

450 000

450 000

Měření rychlosti

600 000

600 000

3 000 000

3 000 000

Přívětivý úřad
Přechod v Nádražní ulici

100 000

100 000

Dovybavení koupaliště

200 000

200 000

Projektování

3 000 000

3 000 000

Dokončení zimního stadionu

17 000 000

17 000 000

Zeleň 1. fáze

489 000

- 489 000

Zeleň

600 000

- 600 000

21 462 000

72 241 000

Celkem

93 703 000

Splátka úvěru

4 500 000

4 500 000

Navýšení ZM v TSM

2 500 000

2 500 000

Dotace TSM na rozvoj

3 500 000

3 500 000

250 000

250 000

Celkem

10 750 000

10 750 000

Úhrnem

104 453 000

Dotace na opravu kostela

21 462 000

82 991 000
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PLÁNSKÉ KLUZIŠTĚ
V minulém čísle Plánských ozvěn jsem
hodnotil prvních pár dnů provozu plánského
kluziště. Nyní bych si dovolil shrnout celý měsíc prosinec.
Jak jsem zmínil v předchozím čísle, za
prvních dvanáct dnů běžného provozu ledové plochy navštívilo plánské kluziště
732 návštěvníků. Ve zbylé části měsíce
prosince jsme přivítali na veřejném bruslení přes dva a půl tisíce dalších bruslařů.
Celkem jsme tedy měsíc prosinec zakončili
s návštěvností 3.244 návštěvníků plánské
ledové plochy. A to se zde bavíme opravdu pouze o veřejném bruslení. Dalšími
položkami jsou dlouhodobé a krátkodobé pronájmy a samozřejmě
ledy zdarma pro TJ Sokol a plánské hasiče, kteří zde plní fyzickou
přípravu. Poprali jsme se i s citelnou oblevou mezi svátky, kdy čidla venkovní teploty na ledové ploše hlásila tři dny po sobě 13,6 °C.
I v takové teplotě se v Plané hrál hokej a bruslilo se pod širým nebem.
Takový start sezóny si jistě přeje každý provozovatel sportovního zařízení. Doufáme, že se bude všem návštěvníkům na plánském „zimáku“
líbit nejen do konce zimní sezóny.
Text a foto: Bc. Ladislav Havlíček,
jednatel TSM

Veřejné bruslení

Silvestrovský hokej

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SBĚRNÝ DVŮR PLANÁ NAD LUŽNICÍ
V minulých číslech Plánských ozvěn jsem apeloval na to, aby se občané navštěvující sběrný dvůr chovali při návštěvě slušně a hlavně, aby vždy
dbaly pokynů obsluhy. Bohužel se tomu v mnoha případech nedělo, a tak
přišel ze strany obsluhy velmi razantní krok, kdy se obsluha sběrného dvora rozhodla ukončit svou tak pro město prospěšnou činnost. Tímto bych
chtěl za vedení města Planá nad Lužnicí poděkovat minulé obsluze za kvalitní práci, která byla na sběrném dvoře vždy vidět. V tuto chvíli můžete
na sběrném dvoře již potkávat jinou dvojici mužů, kteří se budou starat
o pořádek na SD a vždy Vám budou nápomocni k tomu, aby bylo třídění
vašeho odpadu správné a pro město ekonomicky přijatelné. Proto Vás občany našeho města opětovně žádám, abyste se při návštěvě SD chovali
slušně a abyste dbali pokynů obsluhy. Není to jejich rozmar někomu určovat, jestli mají být krabice rozložené, větve krácené na daný rozměr nebo
že pohovka kterou jste přivezli musí být rozebraná. Každý pokyn má svůj
důvod. Pokud naplníme kontejner na papír nerozloženými krabicemi tak
budeme vyvážet pouze vzduch podobně je tomu i u větví čím více větve zakrátíme tím více se jich do kontejneru vejde a provoz bude ekonomičtější.
Vše záleží pouze na nás. V neposlední řadě Vás důrazně žádám, abyste se
na adresu obsluhy zdrželi komentářů tipu: „JE TO VAŠE PRÁCE, TAK SI TO
UDĚLEJTE SAMI” nebo „JÁ NIC UKLÍZET NEBUDU, JSTE ZA TO PLACENÍ
TAK MAKEJTE”. Takto se při návštěvě sběrného dvora opravdu nechovejte
a buďme vděční, že tuto práci v našem městě někdo vykonává.

TŘÍDĚNÍ VE SBĚRNÉM DVOŘE
Do sběrného dvora mohou občané uložit vytříděný odpad následovně:
velkorozměrový odpad (např. židle, koberce, lina), bioodpad (např. trávu,
listí), zkrácené větve, nebezpečný odpad (např. barvy, lepidla, baterie),
veškerá elektrozařízení z domácností (např. ledničky, sporáky, pračky,
televize, počítače, zářivky, vysavače, varné konvice, telefony), odpady,
které lze uložit i do kontejnerů na tříděný odpad (tj. papír, sklo, plasty,
LEDEN 2022

nápojové kartony), je zde velkoobjemový kontejner na papír (tj. hlavně
na papírové krabice, papírové kartony od nábytku), tzv. tvrdé plasty (zahradní nábytek, plastové konve, sudy, plastové blatníky, dětské boby,
kýble, plastové hračky), polystyrén, dřevo, stavební odpad.
Karel Havlíček, místostarosta města Planá nad Lužnicí

MASOPUST SE KVAPEM BLÍŽÍ
Město Planá nad Lužnicí vyhlašuje téma masopustu pro rok 2022
“Ta naše písnička česká…“ se zakončením tentokrát na farní zahradě.
Plánský masopust se uskuteční dne 12. února 2022. Půjde se od
bytovek na Strkově v 10 hodin.
Jako každý rok připomínáme, že pokud se rozhodnete, že se nechcete jen pasivně bavit, ale rádi byste se na této akci i aktivně
podíleli – buď v průvodu masek nebo jako pořadatel či sponzor či
třeba přípravou masopustních dobrot pro ostatní, dejte nám o tom
do 5. 2. 2022 vědět, budeme moc rádi!
A jestli chcete, aby se masopustní průvod zastavil také ve vaší ulici
a před vaším domem, zavolejte, domluvíme se a podle těchto zastávek budeme plánovat trasu a směr celého průvodu. Pokud nebude
možné se v ulici zastavit, můžeme poskytnout náš stánek, který můžete využít na jiném místě.
Děkujeme! Těšíme se na Vaše telefony na čísle: 777 032 366 nebo
Vaše maily: kultura@plananl.cz
Šárka Dušáková Procházková, kulturní referent

ANKETA KE KULTURNÍMU ŽIVOTU
V PLANÉ NAD LUŽNICÍ
„V Plánských Ozvěnách je vložena anketa. Je možné si ji vytisknout
nebo zkopírovat pro více osob v rodině. Vyplněnou anketu prosím zašlete e-mailem na kultura@plananl.cz nebo zaneste na Faru osobně.
Zde můžete využít i schránku.“
Šárka Dušáková Procházková
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KLIMATIZACE
TEPELNÁ ČERPADLA
CHLADÍCÍ TECHNIKA
TOPENÍ, VODA, ODPADY
www.klima-store.cz

tel.: 603 89 00 29

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

e-mail: info@klima-store.cz
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Přihlaste se na:
nabor@ppfeurope.com
+420 702 265 410
Jateční 470
Veselí nad Lužnicí
www.ppfeurope.com

PPF jsme my, tvoříme
budoucnost společně

MALÍŘ - NATĚRAČ
JAN METELEC
728 987 702

MAŠLICE - TŘEBELICE 6
Malování pokojů, nátěry dveří, radiátorů apod.
6
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INZERCE
PŘEDSTAVUJEME FIRMU ProCare Medical s.r.o.

Ještě stále není v dostatečném povědomí zdravotní služba, která
umožňuje pacientům některé potíže, společně se zdravotní sestrou,
překonat doma. Taková služba ale v České republice existuje a má již
bohatou historii. Domácí zdravotní péče je určena pro krátkodobé
i dlouhodobé ošetření zdravotní sestrou, pro klienty všech věkových
kategorií jejichž zdravotní stav nevyžaduje nemocniční péči a mohou
být léčeni v domácím prostředí. Tuto službu poskytují zdravotní sestry,
které splňují kvalifikační předpoklady pro samostatnou práci bez dohledu. Služba je poskytována na základě indikace (Poukaz DP) praktického lékaře pro dospělé, praktického lékaře
pro děti a dorost a nebo ošetřujícího lékaře při
propuštění z nemocnice. V takovém případě je
služba hrazena ze zdravotního pojištění a klient nic neplatí. Může využít i možnosti přímé
platby nebo si službu nakombinovat.

V domácím prostředí lze provádět i výkony, které se zdají jako doma
neproveditelné. Kromě základních úkonů, např. odběry krve, převazy
defektů a pooperačních ran, extrakce stehů, péče o stomii, péče o permanentní močové katétry, včetně jejich výměny, sesterské rehabilitaci
atd. lze doma pečovat i o klienty s tracheostomickou kanylou, závislé
na kyslíku, klienty na peritoneální dialýze a na umělé plicní ventilaci.
Nově lze v domácím prostředí provádět i hemodialýzu. Klienti profitují z možnosti zůstat doma a nechat se ošetřit
tam, kde jim je nejlépe. To má samozřejmě velmi dobrý vliv na psychiku, je ve svém vlastním
sociálním prostředí, mezi blízkými, a tím se
lépe hojí a uzdravuje. Zkracuje se tak i délka
hospitalizace, v některých případech se lze
celé hospitalizaci vyhnout. Výhodou je rovněž
ekonomické hledisko, tzn., domácí zdravotní
péče je levnější než hospitalizace.
Nutno zmínit i paliativní péči, kterou poskytují zkušené paliativní sestry a umožňují nevyléčitelně nemocným důstojný odchod.
V Táboře, v Plané nad Lužnicí a širokém okolí působí agentura ProCare Medical s.r.o., která je schopna zajistit veškeré výše zmíněné výkony.
Autor textu: ProCare Medical
Autor fotografií: Luděk Krušinský

Věnovat se Vám bude paní Monika Müllerová

ProCare Medical, s.r.o.,
Pobočka Tábor
Světlogorská 2765/4
390 05 Tábor
Tel.: 725 090 264
Hotline: 725 320 608
Email: monika.mullerova@procare.cz

LEDEN 2022

7

MATEŘSKÁ ŠKOLA

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

HUBOVAL VRABČÁK NA ZIMU …aneb PTAČÍ HODINKA
V MŠ POHÁDKA

DAROVAT JE KOUZELNÝ POCIT

Od roku 2019 probíhá pod hlavičkou ČSO (české společnosti ornitologické) každoroční sčítání
ptáků (nejen) na krmítkách. Letošní termín připadl na druhý lednový víkend. Program nazvaný
Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu
a ptačí dění v našem okolí. Cílem tohoto programu
je dlouhodobě sledovat zimování některých druhů ptáků, zapojit co nejširší
veřejnost do jednoduchého výzkumu a v neposlední řadě budování vztahu
k přírodě skrze vlastní zkušenost. Děti z mateřské školy Pohádka se pravidelně aktivně projektu zúčastňují. Nejenom, že se během roku starají
o krmítka, pozorují ptáčky na školní zahradě, ale jednotlivé třídy se zapojují
přímo do sčítání v termínu daném ČSO. Paní učitelky zapisují výsledky pozorování do sčítacích listů, které se odesílají ke konečnému celorepublikovému
sečtení na ornitologickou společnost. Jednotlivé třídy potom obdrží diplomy
účastníků Ptačí hodinky. V letošním roce se k naší velké radosti ke společnému sčítání připojila spousta rodičů i prarodičů našich dětí. Tento
zájem nás velmi těší a svědčí
nejen o výborné spolupráci
mezi rodiči a naší ekoškolou,
ale i o širokém povědomí
o důležitosti shromažďování
informací z ptačí říše. Tímto
Vám za nás i ČSO děkujeme
a těšíme se na další podobný,
společný projekt.
Zdroj fotografie: www.profimedia.cz
Bc. Vendula Moravová, MgA. Daniela Šůnová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZÁPOLENÍ
V posledních dvou týdnech loňského roku, jsem
se po roční odmlce dočkali již tradičních sportovních soutěží. Jako první proběhla Vánoční laťkasoutěž pro druhý stupeň ve skoku vysokém. Při velmi slušné divácké podpoře jednotlivých závodníků,
bylo k vidění několik velmi solidních výkonů.
Poslední středu, tedy 22.12. 2021, proběhla soutěž Vánoční schody, která má na škole dlouhodobou tradici. V letošním
roce se opět účastnili závodníci napříč první i druhým stupněm naší školy.
Všichni ze sebe vydali maximum a mnohdy o vítězství rozhodovaly pouhé
setiny. Letošní schody byly navíc prvním rokem, kdy se na trať mohla postavit i družstva dvojic - štafety.
K překvapení žáků bylo možné vidět ve štafetách i zástupce pedagogického sboru, kteří si rozhodně svými výkony neudělali žádnou ostudu.

Dětský domov Radenín na Táborsku v bývalém zámku se stal ochranou
bariérou pro čtyřicet devět dětí. Letos Ježíšek z pečovatelského domu
v Plané nad Lužnicí naděloval právě dětem v tomto dětském domově. Senioři
nabalili devadesát osm dárků pro radenínské dívky a chlapce pod vánoční
stromeček.
Malí šikulové z Radenína napekli a obdarovali babičky a dědečky v našem
domě pro seniory. Byty provoněly vůní vanilky a skořice. Děti pro ně také
stačily nabalit voňavé levandulové pytlíky.
Děkujeme, že děláte radost dětem, které nemohou vyrůstat v rodině. Snad
jim senioři pomohli k prožití šťastnějších Vánoc.
Iveta Staňková, za pečovatelský Planá nad Lužnicí

Foto: Pavla Šimková - Radenín

NETRADIČNÍ HUDEBNÍ ZÁŽITEK V DPS
V úterý 21. prosince jsme v Domě s pečovatelskou službou přivítali
Petra Tomečka – profesionálního hráče na Panovu flétnu. Svým vystoupením s názvem „Čarovná flétna“ se postaral o nevšední zážitek.
Známé filmové melodie jako Cirkus Humberto, Panna a netvor nebo
Zdivočelá země v podání tohoto výjimečného hudebního nástroje v nás
vyvolaly silné emoce.
Petr Tomeček je vystudovaný trumpetista původem z Opavy, v současné
době je jediným českým hráčem na Panovu flétnu. Kromě toho, že spolupracuje s předními českými hudebníky, navštěvuje se svým vystoupením
domy pro seniory napříč celou republikou.
Mgr. Tereza Jindrová,vedoucí DPS

Čarovná flétna v podání Petra Tomečka v DPS

Text a foto: Jakub Drda
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Foto: Jan Zima
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PLÁNSKÝ LUŽNIČAN
PLÁNSKÝ LUŽNIČAN V PŘÍPRAVĚ
Získaná kondice a pohoda se projevila již při prvních
zkouškách, které začaly od října s týdenní pravidelností.
Výuka České besedy pro nové členy souboru byla rozšířena o country tance. Nácvik tanců se tak stal pestřejší
a pro tanečníky i zajímavější. Současně pracujeme na
kostýmovém vybavení souboru, které je samozřejmě
rozdílné pro jednotlivé druhy tanců. Dvouhodinová výuka dává zabrat všem tanečníkům, ale věříme, že budeme v letošním roce nejen zkoušet, ale také vystupovat
před veřejností, která jediná posoudí, zda jsme nezaháleli. Všichni se už těšíme na první veřejné vystoupení.
Text a foto: Dagmar Štěpánková a Jiří Šimánek

Cyklistickou přípravou k lepším výkonům
Covidová opatření neumožnila v loňském roce častá vystoupení
Plánského Lužničanu. Soubor, který prošel během posledních dvou let
významnou personální obměnou, přesto nezahálel. Fyzickou kondici
získávali členové souboru i během letního poznávacího pobytu na jižní
Moravě. Každodenní cyklistické výlety umožnily poznat nejen místní památky ale i další moravské atraktivity. Během týdenního pobytu v moravském Kyjově došlo i na návštěvu partnerského Hluku.
Z poznání historie lze snáze předvídat budoucnost.

TJ SOKOL

SKAUTI

ZIMNÍ PŘÍPRAVA

OHLÉDNUTÍ ZA
BETLÉMSKÝM SVĚTLEM

Naše mužstva nezahálí ani po konci podzimních fotbalových soutěží.
Přípravky a žáci dále trénují v sokolovně a na kluzišti, dorost chodí
hrát fotbal do sportovní haly a muži se sházejí k hokejovým zápasům.
K tomu mají některé týmy přípravky a žáků ještě turnaje a zimní ligu.
Muži startují zimní přípravu 25. ledna a budou kromě nabírání fyzické kondice využívat společně s dorostem také umělou trávu k trénování herních činností a k přátelským zápasům. Tréninkovou jednotku
na umělé trávě budou mít také mladší a starší žáci. Do zimní přípravy
se zapojí také nové tváře, které by měli rozšířit a zkvalitnit náš kádr.
Dorost a žáci mají naplánované zimní soustředění v Sušici a všichni
věříme, že bude možné ho uskutečnit. Do jarní sezony máme v plánu i
různé změny v našem areálu, ale uvidíme, jaké budeme mít možnosti
k jejich realizaci.
Josef Drtina,
místopředseda TJ Sokol Planá nad Lužnicí

Přes vládní opatření jsme již tradičně
před Vánocemi přivezli Betlémské světlo.
Vedle radnice, kostela a našich domovů
jsme plamínek naděje předávali i v blízkém okolí Plané. At si naději a lásku, jež
toto světlo představuje, uchováte i nadále
a zůstane tak živou vzpomínkou, kterou
budete žít celý rok 2022. K tomu Vám přeji
hodně štěstí a zdraví.
Martin Janovský,
skautský vedoucí
Foto: Michaela
Janovská

POZVÁNKA DO PLÁNSKÉHO MUZEA
Rád bych Vás touto cestou pozval na výstavu s názvem Kouzlo sběratelství do našeho plánského muzea na faře. Jak sám název napovídá,
tak výstava se bude týkat různých věcí, které lidé sbírají. Myslím si, že
každý návštěvník si přijde na své a určitě ho řada věcí zaujme a potěší.
Zahájení výstavy s vernisáží proběhne dne 4. 2. 2022 od 18 hodin na
faře. Výstava potrvá do 8. 3. 2022. Těšíme se na Vaši návštěvu.
David Blažek,
Infocentrum Fara
LEDEN 2022
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POJEĎTE S NÁMI NA JÍZDU KRÁLŮ DO HLUKU
Dolňácké slavnosti písní a tanců pořádané v partnerském městě
Hluk jednou za tři roky (už téměř sedm desítek let) probíhají souběžně se Slováckým festivalem dechových hudeb a jsou neodmyslitelně
spojeny s národními kroji a s Jízdou králů.
V období slavností žije celý Hluk několikadenním program pro široký okruh milovníků zpěvu, tance, dechovky, dobrého jídla a pití
a samozřejmě folkloru. V listopadu 2011 byla Jízda králů zapsána na
reprezentační seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva
UNESCO. Naše město podepsalo v roce 2011 partnerskou smlouvu s
městem Hluk. Díky tomu se mohou občané našeho města již po několikáté zúčastnit Dolňáckých slavností a „nasát“ tu správnou atmosféru a poznat pravé moravské zvyky a tradice. Díky „Covidu“ se
konání původně plánované slavnosti v roce 2020 a následně 2021
přesunulo do letošního roku. Můžeme jenom věřit, že letos se v termínu 30. 6. – 4. 7. 2022 opravdu uskuteční. Největším problémem
návštěvníků slavností je zajištění ubytování, kterého je díky rozsahu
slavností a počtu účastníků nedostatek. Nabízíme proto již dnes občanům Plané nad Lužnicí účast na těchto slavnostech. Zájemci se mohou hlásit do 28. 2. 2022 v infocentru na Faře společně se složením
nevratné kauce ve výši 400,- Kč/osobu. Účastníkům zájezdu schválila rada města úhradu nákladů na dopravu. Ubytování, které bude
zajištěno, si budou účastníci hradit sami. Celkový počet návštěvníků
z našeho města je omezen kapacitou autobusu a ubytování. A proto by
neměli zájemci s přihlášením dlouho otálet.
Jiří Šimánek,
starosta města

INZERCE

CHCETE SE STÁT NAŠIMI KOLEGY?
PRACOVAT V JEDNÉ Z NEJMODERNĚJŠÍCH A PROSPERUJÍCÍCH
ENERGETICKÝCH SPOLEČNOSTÍ?

PAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS.
ELEKTROÚDRŽBY
A DO TÝMU NA ZPRACOVÁNÍ BIOMASY,

SCHOPNÉ ODBORNÍKY DO TÝMU

DOMLUVTE SI PO TELEFONU NEZÁVAZNOU SCHŮZKU
A PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT.

tel.: 777 322 632
TĚŠÍME SE NA VÁS.
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FOTOOHLÉDNUTÍ

Jízda králů v partnerském městě Hluk.

Foto: Jiří Šimánek

Koledování před radnicí.

Skutečně první letošní sportovní akce, tradiční novoroční výšlap od MěÚ kolem

Foto: Marie Hejnová a Bohuslav Pánek Lužnice do Zámeckého parku.

Foto: Marie Hejnová

Na vernisáži výstavy Pavla Piekara (vpravo) zahrálo Plánské
smyčcové kvarteto.

Tříkrálový koncert, vedoucí a dirigent Ing. J. Folta se sborem v kostele sv. Václava.

Návštěvníci výstav se kochají grafikou Pavla Piekara.

Foto: Šárka Dušáková Procházková

Foto: Pavel Talich

LEDEN 2022
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PLÁN AKCÍ ÚNOR
* PÁTEK – NEDĚLE 28. - 30. 1.
Hockey Days – na kluzišti v Plané nad Lužnicí
* ČTVRTEK 10. 2.
Nauč se s knihovnou malovat na kamínky
od 16 hodin v knihovně
* SOBOTA 12. 2.
Plánský masopust
„TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ“
ze Strkova v 10 hodin
* NEDĚLE 13. 2.
Maškarní rej pro děti
v Sokolovně od 15 hodin, vstup 50,* SOBOTA 19. 2.
Schovávaná v síti, divadelní komedie
v Sokolovně od 19 hodin, vstup 100,* ČTVRTEK 20. 2.
Divadélko Na nitce
loutkové divadlo od 15 hodin v knihovně

VÝSTAVY A VERNISÁŽE
GALERIE FARA
* Vít V. Pavlík – CROSSART
Vernisáž výstavy 25. 2. 2022 od 18 hodin,
zahraje Klarinetové duo – Karel Biško
a Jan Perník,
výstava potrvá do 15. 4. 2022
* Pavel Piekar - Loukou, lesem, okolo řeky
a u rybníka
Výstava potrvá do 18. 2. 2022.
MALÉ PLÁNSKÉ MUZEUM
* Kouzlo sběratelství
Vernisáž 4. 2. 2022 od 18 hodin
s hudebním programem,
výstava potrvá do 8. 3. 2022.
KNIHOVNA
* Rolnička
- výtvarné práce klientů
* Odlož mobil v knihovně
Soutěž - prodloužená do února

MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI
13. ÚNORA 2022 OD 15.00

V SOKOLOVNĚ
POŘÁDÁ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ
vstupné – 50 Kč
Akce proběhne za dodržení aktuálních protiepidemických opatření

Plánské ozvěny vycházejí jedenkrát měsíčně nákladem 1 800 kusů. Aktuální číslo vyšlo 26. 1. 2022. 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 února 2022 a uzávěrka je 10. února 2022. 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 a tisk: Tiskárna Posekaný - www.posekany.cz
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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