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Noviny pro obyvatele obce Planá
Vážení „plaňáci“,
s blížícím se koncem roku se mnozí z nás zamýšlí nad
uplynulým rokem, nad tím, jak ho prožil, zda se podařilo uskutečnit alespoň některá předsevzetí a splnit
všechny povinnosti. Ačkoliv tento čas, čas adventu, by
měl být spíše časem zklidnění, bohužel v dnešní době
je to spíše čas hektický…
Každý se snaží do konce roku stihnout všechny své
pracovní záležitosti, současně připravit vše na nadcházející svátky a k tomu dostát všem povinnostem, jak
pracovním, tak i společenským. Proto doufám, že se to
bez úhony podaří nám všem i letos.
Jen krátce se vrátím k dění u nás v obci, kdy mi velkou
radost dělá stále intenzivnější iniciativa všech dobrovolníků, spolků a skupin, kteří si ve svém volném čase

pro své sousedy najdou čas a připravují různé kulturní,
sportovní ale i edukativní akce, ať již to byl lampionový průvod, bowlingový turnaj, dětské rybářské závody,
či teprve chystané turnaje v nohejbalu, volejbalu a nebo
tradiční Půlnoční, a umožní tak svým spoluobčanům
na chvíli zapomenout na shon a povinnosti všedních
dní. Tímto bych chtěl všechny obyvatele srdečně
pozvat na společenské akce, které budou pokračovat
i v příštím roce. Přijměte ode mne přání příjemně prožitých vánočních svátků a hodně zdraví a sil do roku
nového, ve kterém se budeme snažit, aby se nám všem
v Plané žilo ještě lépe.
			

Tomáš Pintér, starosta obce

Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a opět je tu adventní čas a s ním ty
nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.
Vánoce nejsou závodem v nakupování dárků, ale příležitostí zvolnit tempo a oddechnout si od každodenních starostí. Nebudu podrobně rozebírat, co se
nám, představitelům obce v letošním roce podařilo
a naopak, v čem ještě vidím rezervy.
Obecně platí, že sotva zhodnotíme rok, který se blíží
ke svému konci, začínáme vlastně znovu plánovat,

rozpočtovat a připravovat se na ten další. Aby byl ten
příští rok úspěšný, je třeba spolupráce celého týmu
lidí, kteří
se na fungování obce podílejí, ať jde o zastupitele nebo
o pracovníky obecního úřadu.
Přeji Vám všem prožití Vánoc v rodinném
kruhu se svými blízkými a do nového roku hodně štěstí,
zdraví, dobré nálady, životního optimismu a spoustu
pěkných zážitků.
				
Růžena Sodomková, místostarostka obce

Úření hodiny na konci roku 2017
Posledním úředním dnem na konci roku je pondělí 18. prosince 2017.
Po tomto datu se nebudou provádět zpoplatněné úřední úkony a to z důvodu uzavření pokladny obce v souladu
se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.
								
								
Růžena Sodomková, místostarostka obce
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Místní poplatky pro rok 2018
Poplatek za svoz komunálního odpadu
Poplatek za svoz komunálního odpadu nebude pro rok 2018 zvyšován, tzn. občané uhradí poplatek
ve stejné výši, jako v letošním roce a i nadále máte možnost vybrat si v jakém intervalu budete chtít
popelnice vyvážet.
Interval svozu / 110l		

Poplatek v Kč

Svoz 1x týdně 										
Kombinovaný svoz - 1x týdně v zimě
			

1 000,- Kč

1x 14 dní v létě *							

Svoz 1x 14 dní 										

750,- Kč
500,- Kč

* 1. 10. -31. 3. - 1 x týdně,
1. 4. - 30. 9. - 1 x 14 dní
Poplatek ze psů a stočné se nemění.
Poplatky budou vybírány v hotovosti na obecním úřadě od 5. února 2018,
každé pondělí od 8,30 – 12,00 13,00 – 18,00 hodin.
Splatnost je do 28. února 2018.
Poslední svoz, kdy budou tolerovány známky z roku 2017, je čtvrtek 22. února 2018.
			

Růžena Sodomková, místostarostka obce

Termíny svozů směsný komunální odpad
Svoz 1 x týdně – svozový den čtvrtek od 6:00 do 22:00 hodin
Svoz 1 x 14 dní – svozový den každý sudý kalendářní týden – svozový den čtvrtek od 6:00 do
22:00 hodin.
11. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6.,
12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12.,
27. 12.
Kombinace svozů – svozový den čtvrtek – 1 x týdně – 1. 10. – 31. 3. – 1. 4. – 30. 9.
1 x 14 dní – každý sudý kalendářní týden
5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 20. 9.
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Termíny svozů bioodpadu - rok 2018


1. 1. 2018 - 20. 4. 2018 - 1 x měsíčně - 1. čtvrtek v měsíci
1. února 2018

4. ledna 2018

1. března 2018

5. dubna 2018

1. 5. 2018 - 30. 11. 2018 - 1 x 14 dní - sudý týden - čtvrtek
3. května 2018

17. května 2018

31. května 2018

14. června 2018

28. června 2018

12. července 2018

26. července 2018

9. srpna 2018

23. srpna 2018

6. září 2018

20. září 2018

4. října 2018

18. října 2018

1. listopadu 2018

15. listopadu 2018

29. listopadu 2018

1. 12. 2018 -31. 12. 2018 - 1 x měsíčně - 1. čtvrtek v měsíci
6. prosince 2018
Nádobu prosím vystavujte stejně jako nádobu na komunální odpad ve svozový den od 6:00 do 22:00 !!!

Vodné, stočné

Dopravní obslužnost

Bohužel pro příští rok jsme byli nuceni zdražit cenu vodného a to na 53,88 Kč/m³ což je o
1,55 Kč/m³ víc než v letošním roce. Zdražení
je vyvoláno zdražením vody převzaté od Jihočeského vodárenského svazu a snížením množství fakturovaných m³. Výše nájemného obce
bude na úrovni roku 2017 168 tisíc Kč/rok .
Stočné zůstává ve stejné výši jako letos, tedy
150,-Kč na osobu.

Pro příští rok nám Dopravní podnik sdělil,
že dojde ke zvýšení ceny za km (41,85 Kč/km)
rozsah a počet linek zůstane stejný a tak cena
celkem za rok už bude přes 1 mil. Kč.
V průběhu roku jsme řešili s Dopravním podnikem úpravu jízdního řádu (přidat jeden spoj)
v ranním čase, ale bohužel nám dopravní podnik
nevyhověl.
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Jak jsme volili v naší obci do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v Plané zúčastnilo
69,07 % voličů. Výsledky hlasování v naší obci jsou následující:
Název strany 									

Planá - okrsek 1

Občanská demokratická strana – č. 1 									
Řád národa - Vlastenecká unie – č. 2									
Cesta odpovědné společnosti – č. 3									
Česká strana sociálně demokratická – č. 4								
Radostné česko – č. 6											
Starostové a nezávislí - č. 7										
KSČM – č. 8												
Strana zelených - č. 9											
Rozumní - stop migraci a diktátu EU – č. 10								
Strana svobodných občanů – č. 12									
Blok proti islamizaci - Obrana domova – č. 13							
Občanská demokratická aliance - č. 14								
Česká pirátská strana – č. 15										
Referendum o Evropské unii - č. 19									
TOP 09 - č. 20												
ANO 2011- č. 21											
Dobrá volba – č. 22											

Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka – č. 23 			

KDU-ČSL – č. 24											
Česká strana národně sociální - č. 25									
Realisté - č. 26											
Sportovci - č. 27											
Dělnická strana sociální spravedlnosti - č. 28								
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) č. 29					
Strana Práv Občanů - č. 30										
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Volba Prezidenta České republiky - informace
Volba prezidenta České republiky se uskuteční v 2018 do 16,00 hodin.
pátek 12. ledna 2018 od 14,00 do 22,00 hodin
Žádost o vydání voličského průkazu musí být
sobotu 13. ledna 2018 od 08,00 do 14,00 hodin. opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele o
voličský průkaz.
Případné druhé kolo volby prezidenta Žádost je možné zaslat i v elektronické podobě
(pokud žádný z kandidátů nezíská počet hlasů
podepsané uznávaným elektronickým podpisem
potřebných ke zvolení) se bude konat ve dnech voliče nebo prostřednictvím datové schránky.
pátek 26. ledna 2018 od 14,00 do 22,00 hodin
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze
sobota 27. ledna 2018 od 08,00 do 14,00 hodin. o voličský průkaz na některé kolo volby, obecVoličem je státní občan České republiky, který ní úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
volby.
Ve druhém kole volby prezidenta může volit
i občan, který alespoň druhý den konání druhého Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakola volby dosáhl věku 18 let.
kémkoli volebním okrsku na území České
republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebVoličské průkazy
ním okrsku v zahraničí.
Ode dne vyhlášení voleb, tj. od 28. 08. 2017 mo- Žádost o vydání voličského průkazu pro 1. a 2.
hou voliči požádat o vydání voličského průka- kolo naleznete na webových stránkách
zu. Volič může požádat písemným podáním.
obce www.obecplana.cz
Žádost o vydání voličského průkazu pro volbu Hlasovací lístky
prezidenta je možné podat osobně na OÚ Planá, Hlasovací lístky Vám budou doručeny do schránejpozději dne 10. ledna 2018 do 16,00 hodin nek nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do
(pro první kolo volby).
9. ledna 2018.
O vydání voličského průkazu lze za stejných Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenpodmínek požádat také v době mezi prvním ta obdržíte ve volební místnosti.
a druhým kolem volby. Obecní úřad v té době Ostatní informace týkající se volby prezidenta
může vydávat voličské průkazy nejpozději
České republiky budeme průběžně zveřejňovat
do 24. ledna2018 do 16 hodin.
na webových stránkách obce
Žádost lze doručit poštou nejpozději do 5. ledna www.obecplana.cz

VOLBA
PREZIDENTA
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Dotace
Grantové programy Jihočeského kraje:
Investiční dotace v rámci programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
Jednalo se o poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu „Pořízení nafukovacího člunu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Planá“.
Celkové náklady tohoto projektu – 113 008,-- Kč, poskytnutá dotace 70 000,-- Kč, podíl prostředků z rozpočtu obce 43 008,-- Kč. Člun dodala firma CZECH
Marine s. r. o., realizace projektu již byla ukončena a
proběhlo vyúčtování projektu s poskytovatelem.
Investiční dotace v rámci programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje + Investiční dotace z Ministerstva
vnitra.
Jednalo se o poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu „Pořízení dopravního automobilu pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Planá“.
Celkové náklady na pořízení vozidla – 1 128 180,- Kč, poskytnutá dotace z rozpočtu kraje 300 000,- Kč , dotace z ministerstva vnitra 450 000,-- Kč
a z rozpočtu obce 378 180,-- Kč. Dopravní automobil
dodala firma Vesta Auto Corson s. r. o.., realizace projektů již byla ukončena a bylo provedeno závěrečné
vyúčtování projektu s Jihočeským krajem a Ministerstvem vnitra.

Investiční finanční příspěvek – kompenzace v důsledku
dotčení obce ochranným hlukovým pásmem letiště.
Poskytnut formou investičního daru.
Celkem obec obdržela 477 565,-- Kč, finanční dar využije obec na financování projektu „Rozšíření veřejného
osvětlení v Plané u letiště“.
Investiční účelová dotace v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje
Jednalo se o investiční dotaci na „Výstavbu nového veřejného osvětlení v obci – polní cesta C2“. Dotace poskytnuta ve výši 1000 000,-- Kč, obec je povinna dodržet procentuální podíl vlastních prostředků, poskytnutá
dotace činí max. 50% z celkových uznatelných výdajů
akce. Celkové náklady projektu 673 113,-- Kč. Výstavbu osvětlení provedla firma ELEKTRO Vácha s. r. o.
Vyúčtování projektu s poskytovatelem musí být podáno do 10. ledna 2018.
Neinvestiční účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
Jednalo se o neinvestiční dotaci na splátky úroků z úvěru – „Dofinancování projektu Multifunkční dům Obce
Planá“. Dotace byla poskytnuta ve výši 41 000,-- Kč
(70%), vlastní zdroje obce (část úroků financována
obcí 30%) roční splátky úroků z tohoto úvěru. Vyúčtování musí být podána do 10. ledna 2018.

Dotace – Státní fondy
Státní fond Dopravní infrastruktury
Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace
Projekt „Chodník podél silnice I/3 a III/14328 v obci Planá u Českých Budějovic“. Záměrem tohoto projektu
byla výstavba chodníku podél silnice I/3 a III/14328. Celkové stavební náklady tohoto
projektu – 3 584 192,50 Kč, dotace max. 2 701 000,-- Kč, vlastní prostředky z uznatelných nákladů stavební části
nejméně 640 137,62 Kč, celkové neuznatelné náklady 243 054,86 Kč (hrazeny obcí).
Výstavbu chodníku prováděla firma ProTeren, s. r. o. Poskytnuté finanční prostředky musí být vyčerpány do konce roku 2017, závěrečné vyúčtování je obec povinna předložit poskytovateli do jednoho roku po ukončení akce.
V současné době připravujeme podání žádostí o dotaci na Krajský úřad Jihočeského kraje z Programu obnovy
venkova pro rok 2018 a to na projekt:
Opatření č. 1 – dotační titul č. 2 – akce „Dokoupení příslušenství k novému traktoru obce“.
Žádost o dotaci musí být podána do konce letošního roku, předpokládaný termín vyhodnocení evidovaných žádostí je v průběhu I. pololetí roku 2018.
Dále připravujeme níže uvedené projekty, na které budeme hledat dotační programy:
rozšíření sběru separovaných odpadů + štěpkovač – Ministerstvo životního prostředí
výstavba kanalizace + čerpací stanice – Ministerstvo zemědělství

Dary
Finanční dar - Salita a.s.
Finanční prostředky ve výši 78 000,-- Kč – příspěvek na úhradu nákladů na manipulaci s komunálním odpadem.
Finanční dar – BONVER WIN, a.s.
Finanční prostředky ve výši 100 000,-- Kč na výstavbu nového chodníku podél silnice I/3 a III/14328 v obci
Planá.
									
Růžena Sodomková, místostarosta obce
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Přehled hospodaření obce - 30. 11. 2017
Stav finančních prostředků k 1.1. 2017

							

8 264 529,99

Skutečné příjmy k 30. 11. 2017 (rozpočet 14 049 300,--) 				

21 284 146,25

nedaňové příjmy ( rozpočet 935 900,--)							

1 009 527,84

z toho daňové příjmy (rozpočet 13 099 400,--)						
kapitálové příjmy - investiční dar na chodník 						

17 426 243,19
100 000,00

přijaté transfery (dotace) /rozpočet (0,--)							

2 611 275,22

Skutečné výdaje k 30. 11. 2017 (rozpočet 13 426 500,--) 				

11 556 989,43

Kapitálové výdaje - investice (rozpočet 7 248 400,--)					

5 761 533,24

převody z rozpočtových fondů+převody z vlastní poklady /rozpočet (0,--)		

Bežné výdaje ( rozpočet 6 178 100,--)							
8 – SPLÁTKY ÚVĚRU (rozpočet - 622 800,--)						

137 100,00

5 795 456,19

-2 406 492,00

8 – ZMĚNA NA BANKOVNÍCH ÚČTECH - přebytek hospodaření (rozpočet 0,-)

-6 520 664,82

CELKEM FINANCOVÁNÍ								

-9 727 156,82

8- INVESTICE DO PODÍLOVÝCH FONDŮ (rozpočet 0,--)				

Stav finančních prostředků k 30. 11. 2017						
Úvěry stav k 30. 11. 2017
Komerční banka - dofinancování projektu Multifunkční dům 				

-800 000,00

14 746 509,81
4 702 787,00

Komerční banka - dofinancování - stavební vícenáklady projektu Multifunkční dům - úvěr byl
splacen ve výši celého zůstatku k 30. 11. 2017 na základě rozhodnutí ZO.
CELKEM ÚVĚRY 								
4 702 787,00

Knihovna
Vážení současní i budoucí čtenáři obecní knihovny,
po více než třech letech provozu má naše knihovna svůj knižní fond, který čítá více než 500 knih. Každý rok se množství vlastních knih rozšiřuje o tituly podle přání čtenářů. Můžete zde najít knihy světové
i české beletrie, detektivky, sci-fi, fantasy, knihy o cestování, kuchařky, historické romány, romantické
knihy a další žánry. Ženy, muži i děti si zde mohou vybrat knihu podle svých zájmů.
Navíc nám Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích poskytuje každý rok výměnný soubor,
který rozšiřuje možnosti výběru zhruba o 300 knih.
V současné době má knihovna 25 registrovaných čtenářů. Těší nás, že se do naší knihovny stále vracejí.
Rádi přivítáme i další zájemce o četbu. Přijďte a určitě si vyberete z množství zajímavých a poutavých
titulů! Dovolte, abych všem popřála krásné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví,
spokojenosti a radosti.
				
Eva Rodová, knihovnice

Co se děje u sousedů?
12. 12. 2017 ve 12 hodin byla po 12 letech existence společnosti Jihočeské Letiště České Budějovice
a.s. slavnostně zahájena poslední etapa Modernizace Letiště České Budějovice. Odhalením základního kamene ji odstartovali hejtmanka Ivana Stráská,
ředitel Letiště České Budějovice Ladislav Ondřich
a předseda představenstva HOCHTIEF CZ Tomáš
Koranda.

Jaká jsou základní fakta: Cena s DPH zhruba 495 milionů korun, doba stavby 550 dní s
dokončením do května 2019, zhotovitel firma
HOCHTIEF CZ a.s.
„Jedná se o další krok
k tomu, aby se naše letiště stalo plnohodnotným
veřejným mezinárodním leteckým přístavem
pro charterovou, turistickou, obchodní i nákladní mezinárodní a vnitrostátní dopravu a mohla tu
přistávat taková letadla jako Boeing 737 či Airbus A320. Jsem přesvědčena o tom, že tato konečná fáze jeho modernizace, po které volají lidé
i firmy, přinese ve finále prosperitu celému jihočeskému regionu,“ uvedla hejtmanka Stráská.

Modernizace zahrnuje výstavbu terminálu pro
odbavení cestujících, vybavení letiště radionavigací
a světelnou navigací, rozšíření odbavovací plochy,
stavbu parkoviště pro cestující a vybudování zázemí pro zabezpečení leteckého provozu.
							
Podle slov předsedy představenstva Hochtief CZ
Tomáše Korandy má firma s podobnými projekty
dlouholeté zkušenosti. „Například jsme dokončili a
předali do provozu novou řídící věž na letišti Leoše

Janáčka v Ostravě, účastnili jsme se několika etap
rozšíření letiště Václava Havla v Praze či jsme budovali integrované řízení letového provozu v Praze
Jenči. Jsem přesvědčený, že i tento projet bez problémů zvládneme,“ míní Koranda.
				
Ředitel Letiště České Budějovice Ladislav Ondřich doplnil, že po dokončení modernizace přijde
na řadu proces certifikace pro veřejný mezinárodní
provoz. „Licenci uděluje Úřad pro civilní letectví,
který má na tento proces ze zákona až rok,“vysvětlil Ondřich. „Z toho vyplývá, že by zde provoz v
tomto plném rozsahu mohl být zahájen někdy během roku 2020,“ dodal ředitel.
Martina Vodičková s využitím oficiální tiskové
zprávy Jihočeského kraje					
Autorka je tiskovou mluvčí Letiště České Budějovice
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Plánské ženy
Když jsme s několika ženami před dvěma lety velikonoční tvůrčí dílna pro děti, bowlingový

zakládaly spolek „Plánské ženy“, naším hlavním cílem bylo přispět k dalšímu zapojení občanů do sportovních a společenských akcí. S klidným svědomím mohu říci, že se naše skromné
plány vyplňují. Pravidelnými akcemi se stala

turnaj a v neposlední řadě pravidelné setkávání
na volejbale. Dále pomáháme při jiných akcích,
které pořádá OÚ.
Novinkou letos byl lampionový průvod, který se pořádal za finančního přispění OÚ Planá.

Průvod obcí, jehož bezpečnost na silnici zajišťovali členové SDH Planá - a velký dík za to,
tvořilo 34 lampionů, celkový počet lidí v průvodu přesáhl 50 osob, což považuji za obrovský úspěch. Počasí se vyvedlo a děti si na konci
své noční procházky pochutnaly na opečených
buřtech. Doufáme, že se příští rok průvod také
uskuteční a počet dětí s lampiony ještě naroste.
Rády bychom touto cestou pozvaly občany na
předsilvestrovský miniturnaj ve volejbale, který
se uskuteční 30.12.2017 od 9:00 v multifunkční
hale Planá. Po náročném období Vánoc si trochu
protáhneme těla a také posedíme v hospůdce Na
obci. Bližší informace na pozvánce.
Na závěr bych chtěla poděkovat OÚ Planá.
Vždy, když se do něčeho chceme pustit, máme
jejich plnou podporu, důvěru a vždy se podílí na
nákladech s tím spojenými. S radostí přivítáme
návrhy a podněty na další možné akce v obci.
Zároveň rády přivítáme nové členky, kterým
není lhostejný život v obci.
							
		
předsedkyně Simona Bábská
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SK Planá

Vážení spoluobčané,
rád bych vás seznámil s naší činností v letošním
novém soutěžním ročníku. Náš oddíl kopané má
v současné sezóně ve fotbalových soutěžích čtyři družstva. Družstva mužů a hráčů nad 35 let reprezentují náš klub v krajských soutěžích. V mládežnických kategoriích soutěží dvě naše družstva,
a to mladší přípravka a starší přípravka, jež hrají
okresní soutěže. Výsledky našich družstev nám v
letošním roce přinášejí hodně radosti.
Družstvo mužů letos po podzimu skončilo na
solidním 9. místě, když na čtvrté místo v tabulce ztrácí pouhý bod. Letos hrajeme ve skupině
,,A“, která je daleko těžší, než skupina ,,B“, kde
jsme hráli v loňské sezóně. Nastupujeme proti okresním městům, jako např. Strakonicím,
Prachaticím. Naši hráči se se soutěží vyrovnali se
ctí, a patří jim za to velký dík. Dá se říci, že si před
našim mužstvem nikdo není jistý a soupeři již o nás
dobře ví.
Vždyť např. výhra ve Strakonicích 3:1, jež zcela
nedávno hrály divizi a 3. ligu, asi vstoupí do histotrie našeho klubu. Dále muži áčka postoupili
v poháru do semifinále, kde na ně čekají Vodňany,
rovněž mužstvo s bohatou historií z vyšších soutěží. Družstvo mužů nad 35 let hraje krajskou soutěž
pravidelně, a to se střídavými úspěchy. Jsme rádi,
že se hoši scházejí, jen by jsme potřebovali rozšířit
kádr, to je výzva do další sezóny.

Naše mládežnická mužstva jsou v současné
době asi výkladní skříní našeho klubu. Mladší přípravka všechna svá utkání vyhrála a vévodí tabulce soutěže. Starší přípravka se letos
pohybuje v půlce tabulky a proti loňské sezóně
má na svém kontě daleko více příležitostí k radosti po utkání. Radost našich dětí z vítězství je
impulzem pro další práci s mládeží, jak trenérů, tak vedení oddílu. Trochu nás limituje situace
s počtem dětí, já ale doufám, že se nám povede
po dostavění lávky do Rožnova přivést další děti
z města. Taky by to chtělo v Plané nastartovat nějakou populační vlnu, to by byl přínos do budoucna.
Naši členové se rovněž podíleji na životě obce,
pomáhají s organizováním soutěží a akcí pro děti,
a věřím, že to tak bude i v budoucnu, a ještě ve
větší míře.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se
na reprezentaci naší obce podílejí, at´ už hráčům, trenérům i vedení klubu. Dík patří i rodičům, kteří nezištně pomáhají s dopravou a servisem kolem zápasů, a největší dík patří vedení
naší obce, bez jejíž pomoci by jsme mohli těžko
působit na takové úrovni, jako je tomu v současnosti. Věřím, že naše mládež bude budoucnost naší
obce. Ještě jednou všem děkujeme za podporu.
    
								
		
Za klub SK Planá předseda L. Pintér
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SDH Planá

Vážení spoluobčané,
rok utekl jako voda a už se všichni těšíme na vánoční
svátky.
V letošní rok byl pro nás štědrý. Na začátku roku jsme
napustili zimní stadion. Dále jsme letos uspořádali
tradiční stavění máje a uspořádali jsme další dva nohejbalové turnaje. Podíleli jsme se na různých akcích
pro děti. Svou činností jsme byli nápomocni Obecnímu
úřadu v Plané. Účastnili jsme se různých brigád, dále
na kulturních a společenských akcí, které jsme pořádali, nebo jsme se podíleli spoluúčastí. Dále jsme pomáhali okolním sborům při různých akcích. Členové sboru, kteří jsou zařazeni v zásahové jednotce se podíleli
na úkolech spojených s touto jednotkou.
I letos jsme uspořádali 13. ročník hasičské soutěže
o putovní pohár obecního úřadu, opět jako každý rok
jsme soutěžili v požárním útoku. Letos se zúčastnilo
14 soutěžních družstev a 4 dětské družstva. Zde bych
poděkoval všem soutěžním družstvům z našeho sboru a hlavně těm, kteří pomáhají připravit a uskutečnit
každý rok tuto soutěž. Soutěž se opět povedla, jak organizačně tak divácky i díky zapůjčení časomíry z SDH
Mydlovary. Během roku došlo k posledním úpravám
na stožáru pro sušení hadic. Naše soutěžní družstva se
zúčastnila několik soutěží s různými úspěchy. Někdy
se dařilo více jindy méně. Přesto jim výbor děkuje za
dobrou reprezentaci našeho sboru a věříme, že i díky
získaným posilám se zúčastní více soutěží, kde budou
dosahovat jen a jen vítězství! Jsme, rádi že se členům,
kteří se starají o soutěžní družstva podařilo přivést
nové posily. Chválíme přístup soutěžních družstev
v tomto roce. Během roku se dodělávali různé úpravy
na nové hasičské zbrojnici a intenzívně se pracovalo na
různých grantech a dotacích pro SDH a pro zásahovou
jednotku.
A konečně 28.září jsme se všichni dočkali, došlo ke
slavnostnímu předání hasičského zázemí a hasičské
techniky a to dopravního automobilu a záchranného člu
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nu. Na projektu ,,Pořízení dopravního automobilu,,
byly sdruženy prostředky z dotace Ministerstva vnitra,
dotace Jihočeského kraje a z rozpočtu obce Planá. Na
projektu ,,Pořízení nafukovacího člunu,, byl financován z rozpočtu obce Planá a z investiční dotace rozpočtu Jihočeského kraje. Stavba nové hasičské zbrojnice byla zajištěna a financována kompletně z rozpočtu
obce Planá. Nyní máme reprezentativní a hlavně účelové zázemí a techniku, jak pro náš sbor, tak pro soutěžní
družstva, tak pro zásahovou jednotku. Na slavnostní
předání byli pozváni všichni členové sboru, zástupci
obecního úřadu Planá, poslankyně Mgr. Vlasta Bohdalová, senátor Ing. Tomáš Jirsa, všichni zástupci, kteří
se podíleli na daných projektech, Vesta Auto, CZECH
Marine, HZS Jihočeského kraje, stavební firma Budín,
zástupci z vedení dobrovolných hasičů z okresu a kraje,
zástupci okolních obecních úřadů, hasičská záchrana
jednotka z letiště a sbory dobrovolných hasičů z okolí. Všem se hasičské zázemí a hasičská technika líbila.
Celé odpoledne bylo perfektně připraveno a my jsme
tak mohli důstojně oslavit dlouho očekávanou zbrojnici
i s hasičskou technikou. Výbor děkuje všem, kteří pomohli připravit celé slavnostní odpoledne.
Poděkování také patří pohostinství Na Letišti a pohostinství Na Obci. Zvlášť mi dovolte poděkovat našim
členům Růže Sodomkové a Ivanu Bábskému, kteří se
nejvíce podíleli na tomto odpoledni.
Dále výbor děkuje obecnímu úřadu za obětavost a
za finanční prostředky, které vynaložili na náš sbor.
A doufám, že i my jim budeme nápomocni s jakýmkoliv úkolem a přáním.
Na závěr, přeji nejen našim členům, ale všem spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků a do Nového
roku 2018 pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti
a mnoho splněních přání!
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Jan Schönbauer

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce Planá (JSDHO)
V letošním roce JSDHO dosáhla velkého úspěchu, kdy obec Planá, jakož to zřizovatel, zvýšila
její akceschopnost o výstavbu nového zázemí
v podobě HASIČSKÉ ZBROJNICE, nového
DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU s příslušenstvím a nového motorového nafukovacího
ZÁCHRANÁŘSKÉHO ČLUNU. Zaměření
jednotky v Integrovaném záchranném systému
je zejména v podobě technické pomoci (například při živelných pohromách, likvidace následků mimořádných událostí, prevence a mnoho
dalších činností v souladu se zákonem o Požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších
předpisů).
Jednotka novou techniku využila měsíc po jejím
předání dne 29. 10. 2017, kdy byla ze strany OÚ
Planá povolána k zásahu na mostě přes Mlýnskou stoku, na který spadl strom v důsledku
poryvu větru. Rovněž i na místním fotbalovém
hřišti bylo téhož dne provedeno základní rozřezání a odklizení padlých stromů z hrací plochy.

Údržba stávající a nové techniky je plně v rukou strojníků Jaroslava Samka, Petra Vobořila
a nepostradatelného Josefa Fošenbauera. K ruce
jsou stále aktivní hasiči Miroslavové a to Vobořil
a Sodomka. Pomoc, snad v každém oboru, zajišťuje hasič Stanislav Mlnařík a svojí práci odvádí také zdravotník jednotky Marcela Viková.
Na vše dohlíží přísné oko velitele družstva a zástupce velitele Jana Schönbauera. Doplním, že každý z hasičů absolvuje nejen pravidelné lékařské
prohlídky, ale i odbornou přípravu. Všem členům
jednotky patří velké poděkování za jejich přístup
a odpovědnost při této dobrovolné činnosti ku
prospěchu ostatních občanů.
Závěrem musím poděkovat i všem členům pobočného spolku Sboru dobrovolných hasičů
v Plané, kteří se velkou a nepostradatelnou měrou stále aktivněji podílí při údržbě techniky
a zázemí. To je pak společně využíváno.
							
		
Ivan Bábsky, Velitel JSDHO
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Návštěva věznice
V úterý 20.června se vypravili zástupci sedmi
obcí z jižního okraje krajského města na exkurzi
do ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Důvod návštěvy byl prozaický – projednává se výstavba první a jediné věznice v jižních Čechách
na katastru obce Homole u Českých Budějovic
(českobudějovická, Kájínkem proslavená, věznice je pouze věznice vazební, kde si výkon
trestu odpykává minimum trestanců).
Nejdříve pár čísel:
*V ČR je zavřených (odsouzených i ve vazbě)
22.700 vězňů, z toho 1400 odsouzených žen.
*Za posledních pět let se počet odsouzených žen
zvýšil o 400 osob, u mužů se čísla nemění (k výraznému snížení mužských vězňů by napomohlo jiné řešení trestu za neplacení výživného).
*Psychologové přisuzují nárůst počtu odsouzených žen emancipační politice, celkové genderové změně ve společnosti.
*Vězeňská služba ČR zaměstnává 11500 zaměstnanců, na jednoho zaměstnance v zařízení
lehčího typu s ostrahou připadá 3,5 vězně.
*Pro jednoho vězně je na cele vyhrazen minimální prostor 3 m2.
*Většina trestaných osob je odsouzena v časovém intervalu 1-5 let.
*Ve věznici ve Světlé nad Sázavou pracuje 60%
odsouzených žen.
*Věznice Světlá nad Sázavou patří mezi nejmodernější zařízení v ČR s velice ekonomickým
provozem – náklady na jednu odsouzenou ženu
jsou 490,-Kč/den.
Základy moderního vězeňství na našem území
byly položeny v polovině 19.stol. V době panování Františka Josefa I. (1848 – 1916) vzniklo
také nejvíce stále sloužících věznic. Na území
ČR nevzniklo za padesát let žádné vězeňské zařízení na zeleném drnu. Vždy se jednalo o přestavby (Věznice Světlá nad Sázavou vzniklo
z bývalého areálu školy v přírodě). Ve věznici
se odsouzené vzdělávají, vytvářejí a posilují se
u nich pracovní návyky a především se připravují na reintegraci zpět do svobodné společnosti.

Věznice je vybavena speciálním oddělením pro
matky s dětmi, bezdrogovou zónou (50% odsouzených má zkušenosti s drogami), kde se učí
jak žít bez drog. Samozřejmostí je spolupráce
s městem – pravidelné brigády, kulturní vystoupení. Vnitřní a vnější bezpečnost je zajišťována
stavebně technickými prostředky, bezpečnostními systémy a ostrahou, z čehož vyplývá, že
v okolí věznice je skutečně bezpečno, klesá kriminalita pod běžný průměr.
Jihočeská věznice s ostrahou má být určena pro
400 – 800 vězňů, mělo by se jednat o ženskou
věznici. Pokud bude vyřčené rozhodné ANO pro
lokalitu na katastru obce Homole v místech, kde
se před rokem 1989 budovala vojenská základna, začne se takřka po sto letech projektovat novostavba vězeňského areálu podle současných
poznatků se špičkovým zabezpečením na území
Čech. Vlastní projektování a povolovací řízení
by mělo trvat okolo tří let a postupná výstavba
dalších pět let.
Máme se obávat? Asi ne, kde by mělo být bezpečněji než v okolí věznice? Nicméně už samotné slůvko věznice zní nelibě, budí záporné
reakce… Odpověď si musí najít každý sám.
Před naší krátkou exkurzí nebylo hrané žádné divadlo, obědvali jsme stejný oběd jako
odsouzené ženy a personál věznice. Mockrát
jsme se mohli podívat do očí trestaných žen
a zachytit alespoň střípek jejich zpackaného života. Všude byla cítit touha po svobodě. Když
někdo mluví o spokojeném životě za mřížemi
s cigárkem, teplou stravou a kavalcem, myslím si své, protože život není „o jídle na lopatě“
a zamřížovaném okně.
Nová věznice se někde postavit musí, a bývalý vojenský prostor nedaleko krajského města
stojí minimálně za úvahu. Na závěr krátkého reportu z věznice musím konstatovat a kolegové
starostové jistě budou souhlasit, že představitelé
věznice, generální ředitelství vězeňské služby
s námi jednali velice férově.
Jan Zeman, starosta obce Boršov nad Vltavou
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Společenská rubrika
NOVÍ OBČÁNCI:

Anna Palusová, Matyáš Beran.

Rodičům gratulujeme a dětem přejeme do života hodně štěstí, zdraví, veselé a bezstarostné dětství.
STATISTIKA ZA ROK 2017
NAROZENÍ : 		

1

PŘIHLÁŠENÍ : 		

9

ÚMRTÍ : 			
ODHLÁŠENÍ : 		

Celkem občanů: 		

1
7
245

V průběhu roku 2017 oslavili nebo oslaví svá významná životní jubilea:
Lucie Fialová - 50 let
Jaroslav Přibyl – 60 let
Helena Máčová – 75 let

Jindra Exlová – 50 let
Přemysl Kučera – 65 let
Václav Kocourek – 75 let

Brůhová Jaroslava – 55 let
Jaroslava Kotilová – 65 let
Olga Fenclová – 75 let

V prvním pololetí roku 2018 oslaví své významné životní jubileum:
Petr Ročejdl – 55 let
Ivana Kučerová – 65 let

Jana Eremiášová – 60 let
Miroslav Kolář – 70 let

Hana Divišová – 60 let
Jan Kölbl – 75 let

Oslavencům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
											

OÚ Planá

Plánované akce obecního úřadu
NOHEJBALOVÝ TURNAJ – 16. 12. 2017
IV. ROČNÍK MEMORIÁLU JANA VOBOŘILA V SÁLOVÉ KOPANÉ – 26. 12. 2017
VOLEJBALOVÝ TURNAJ – 30. 12. 2017
MASOPUST - 3. 2. 2018
MDŽ – 10. 3. 2018
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – 8. 5. 2018
HASIČSKÁ SOUTĚŽ O POHÁR OÚ PLANÁ - KVĚTEN
DĚTSKÝ DEN – ČERVEN, SRPEN
SETKÁNÍ PLANÝCH – ČERVEN
OSLAVA VÝROČÍ – 80 LET SK PLANÁ, 95 LET SDH PLANÁ – Červenec/Srpen
FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE – SRPEN
LAMPIONOVÝ PRŮVOD – ŘÍJEN
Termíny jednotlivých akcí jsou předběžné a budou postupně upřesňovány na webových stránkách
obce v sekci aktuality nebo budou oznámeny informací do vašich poštovních schránek.
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inzerce

Volejbalový turnaj
dne 30.12.2017

•

hra trojic, (popřípadě dvojic dle počtu přihlášených - krajní varianta)

•

přihlášky do 20.12., nejlépe jako kompletní družstvo, i smíšené
(max. jeden muž)

•

startovné 100 Kč/osoba se platí při přihlášení
a zahrnuje i občerstvení pro účastníky

•

přihlásit se můžete u pí. Bábské, telefon 725

•

začátek od 10:00 v multifunkční hale Planá

•

na vítězné družstvo čekají věcné ceny
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705 887

Obecní úřad Planá
Úřední hodiny: pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00.
tel.: 387 203 091, e-mail: obec@obecplana.cz
www.obecplana.cz
Redaktorka Plánských listů: Ing. Simona Bábská
e-mail: planske.listy@seznam.cz

starosta obce: Ing. Tomáš Pintér
tel.:+420 777 089 194

místostarosta obce: Růžena Sodomková
tel.: +420 721 769 387

Plánské listy jsou zaregistrovány pod evidenčním číslem MK ČR E 19966.
w w w.ob e c pl ana.cz

