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Vážení spoluobčané, milí sousedé,

dovolte mi, abych Vás pozdravil jako pokračující sta-
rosta naší obce a současně poděkoval Vám všem, kteří 
jste se k volbám dostavili a dali nám svoji důvěru. Jsem 
velmi rád, že se nám podařilo sestavit tým lidí, kteří 
mají nejen společné vize, ale i zájem na rozvoji naší 
obce. Výzev je před námi dost. O to více mě těší, že se 
mohu v práci pro Vás a naši Planou plně spoléhat na 
svou místostarostku a všechny zastupitele. Jejich ener-
gie a nasazení si opravdu velmi vážím a tímto bych jim 
chtěl zde vyjádřit svůj velký dík a respekt.

Náš obecní vánoční stromeček už zase svítí, což nám 
dává jednoznačně najevo, že tu za pár týdnů máme Vá-
noce a že se nezadržitelně blíží konec roku. Jako kaž-
doročně budeme bilancovat, jaký ten uplynulý rok byl, 
co se nám povedlo, co se přihodilo. Dovolte mi tedy, 
abych zde i já krátce shrnul, co že se v naší obci událo 
během roku 2018.

Z celé řady investic bych rá vypíchl zejména pořízení 
nového traktoru a příslušenství pro komunální údržbu, 
kdy hned v zimě jsme stroj plně využívali k údržbě ko-
munikací a doufám, že i plné spokojenosti vás občanů. 
Jako další bych rád zmínil dokončení stavby chodníku 
propojující náves s částí obce u letiště. Tady bych se 
rád zastavil a jen připomenul, že jde primárně o chod-
ník pro chodce a ne o parkoviště, opakovaně tam stojí 
některá auta tak, že není možné projít! 
Velkou radost pak mám z realizace a vybudování mul-
tifunkčního hřiště na místě bývalého zimáku a věřím, 
že hřiště bude do budoucna, nejen plaňáky, hojně vyu-
žíváno. A jako poslední, ačkoliv to byla investice města 
Českých Budějovic, bych rád zmínil dokončení a pře-
mostění Vltavy lávkou u Meteoru. Dostupnost města 

pro pěší a cyklisty je tak pro nás nyní bezpečnější. Jestli 
si dobře pamatuji, tak zajímavostí je, že ke spojení 

těchto dvou částí došlo přesně po 40 letech. 
A co se týká akcí, nemohu nezmínit a vzpomenout osla-
vy výročí založení našich dvou nejstarších spolků a to 
dobrovolných hasičů a sportovců. Věřím, že to pro ně, 
ale i pro všechny plaňáky, kteří se přišli podívat, byla 
akce a oslava na kteru budeme s potešením vzpomínat. 
Osobně jsem rád, že se vše povedlo bez větších zádrhe-
lů a problémů, lidi se bavili a užili jsme si to! Ostatně 
spolky si to za svou dlouholetou činnost zaslouží. 
Stejně velkou radost mi pak v říjnu udělala účast a za-
pojení vás všech, kteří jste přišli, pomohli a užili si akci 
ke 100. výročí založení Československa, sázení Stromu 
svobody a následné zábavy v Hospůdce na obci. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem jednotlivcům, sku-
pinám, organizacím, spolkům, pracovníkům obecní-
ho úřadu, prostě všem, kteří pomáhají a podílejí se na  
organizování clého množství akcí a samozřejmě také 
domácím, hostům, účastníkům, návštěvníkům a turis-
tům, bez kterých by to všechno nebylo úplně ono.
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Přejděme nyní ale k tomu mnohem příjemnějšímu, co 
nás společně čeká. V příštím roce bychom velice rádi 
zrealizovali rozšíření veřejného osvětlení po stezce  
 k rožnovskému jezu. Chceme pořídit obecní bezdrá-
tový rozhlas, který je napojen i na systém varování In-
tegrovaného záchranného systému HZS. Na jaro 2019 
je již připravena oprava a dohodnuta s ŘSD oprava ne-
funkčích propustků podél silnice I/3. V současné době 
finalizujeme nové webové stránky obce a k nasazení 
plné verze může dojít někdy v průběhu února/března 
2019. Máme nejvyšší čas na zahájení procesu nového 
územního plánu obce, který bychom chtěli stihnout 
vydat nejpozději do konce roku 2020. Ve výběrovém 
řízení byl již vybrán zpracovatel, firma UPLAN a po 
novém roce začneme s jeho zadáním. V závislosti na 
úspěšnosti a získání dotací bychom pak rádi komplet-
ně opravili střechu na kapli Nejsvětější trojice a kom-
plexně zrekonstruovali dětské hřiště v areálu SK Planá.  
A samozřejmě bychom rádi dokončli rozpracované 
infrastrukturní projekty na novou kanalizaci, opravu  
a výstavbu místních komunikací.
Z dalších věcí pak jsem rád, že se nám v letošním roce 
podařilo společně s Litvínovicemi a Homolemi zachrá-
nit fungování MHD v naší obci, bohužel za cenu cel-
kem výrazného zdražení, ale jsme přesvědčeni, že je to 

v tuto chvíli to nejrozumnější řešení. 
Na konci bych chtěl ještě zmínit pár informací k le-
tišti, které pomalu ale jistě dokončuje výstavbu ter-
minálu, které je naplánováno na konec května 2019.  
V současné době dochází i k finalizaci a zprovoz-
ňování navigačního systému a vše pomalu spěje  
k tomu, že letiště v dohledné době opravdu začne 
intezivně řešit budoucí provoz a fungování letiště.  
K tomuto tématu chci ještě zmínit, že se ke mě donesla 
informace, že zde město ČB i Krajský úřad zcela reálně 
uvažují o realizaci záchytného parkoviště pro kamiony, 
že nejde o nějaký “drb”. Byl bych velice nerad, kdyby 
toto, ať už na to máme jakýkoliv názor, řešili tzv. o nás 
bez nás. Zcela jistě budeme chtít k danému tématu mi-
nimálně veřejnou diskusi aby občané, jichž se to bude 
převážně týkat, mohli vyjádřit svůj názor. 

Závěrem mi dovolte ještě jednou Vám všem popřát 
krásné a klidné Vánoce v rodinném kruhu a především 
pevné zdraví, na které se v této uspěchané době často 
zapomíná a jehož důležitost si uvědomíme až v mo-
mentě, kdy o něj přicházíme.

                  Hezké sváteční dny Vám přeje Váš starosta 
                                                                   Tomáš Pintér

Vážení spoluobčané, 

už máme téměř celý rok 2018 za sebou a do de-
finitivního konce zbývá jen pár dnů. Pro každého 
z nás znamenalo uplynulých dvanáct měsíců spoustu 
událostí; některé  byly určitě radostné, jiné už méně, 
ale tak tomu zkrátka vždy bylo a v létech budoucích 
nepochybně bude. Letošní rok přinesl řadu událos-
tí, hned zkraje roku prezidentské volby, své výročí  
společně oslavili hasiči se sportovním klubem a slavilo
se 100 let od vzniku Československé republiky. 
Také máme za sebou volby do zastupitelstva obce,  
velice si vážím toho, že jste přišli do volební místnosti 
a vhodili volební lístek do urny. Věřím, že i nadále bu-
deme pracovat pro obec a pro vás občany přinejmenším 

tak, jako doposud. Chtěla bych poděkovat všem,  
kteří se o Planou starají: zastupitelům, členům spolků, 
zaměstnancům a i těm, co se zajímají o věci veřejné. 
Názory a podněty jsou pro nás velmi důležité, ale vždy 
se nedá zavděčit či vyhovět úplně všem, někdy je to věc 
kompromisu a tolerance.

Přeji co nejméně hektický závěr roku a příjemné vánoč-
ní svátky ve společnosti těch, se kterými je vám dobře. 

Šťastně vykročte do nového roku, do roku 2019!  
   
           Růžena Sodomková, místostarostka obce   

Vážení současní i budoucí čtenáři obecní knihovny, 
občané Plané, opět jsou tu Vánoce, krásný čas rodin-
ných setkání, čas porozumění, čas naplněný čarovnou
atmosférou…  
Chtěla bych Vám popřát Vánoce plné štědrosti, poho-
dy, klidu a lásky, v novém roce hodně štěstí, zdraví, 
osobních a pracovních úspěchů.
                                             Eva Rodová, knihovnice
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Místní poplatky pro rok 2019
Poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatek za svoz komunálního odpadu nebude pro rok 2019 zvyšován, tz. občané uhradí poplatek 
ve stejné výši, jako v letošním roce a i nadále je možnost vybrat si v jakém intervalu chcete popel-
nice vyvážet.

* 1. 10. -31. 3. - 1 x týdně, 
   1. 4. - 30. 9.  - 1 x 14 dní 

Poslední svoz, kdy budou tolerovány známky z roku 2018, je čtvrtek 28. února 2019.

Interval svozu / 110l                                                                         Poplatek v Kč
Svoz 1x týdně           1 000,- Kč
Kombinovaný svoz - 1x týdně v zimě
    1x 14 dní v létě  *          750,- Kč
Svoz 1x 14 dní              500,- Kč

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. 
10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 
11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12., 
26. 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  
4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., 19. 9.

Úření hodiny na konci roku 2018
Posledním úředním dnem na konci roku je pondělí 17. prosince 2018. 
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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Termíny svozů bioodpadu - rok 2018

3. ledna 2019 7. února 2019 7. března 2019 4. dubna 2019

1. 5. 2019 - 30. 11. 2019 - 1 x 14 dní -  sudý týden - čtvrtek

2. května 2019 16. května 2019 30. května 2019 13. června 2019

27. června 2019 11. července 2019 25. července 2019 8. srpna 2019

22. srpna 2019 5. září 2019 19. září 2019 3. října 2019

17. října 2019 31. října 2019 14. listopadu 2019 28. listopadu 2019

1. 12. 2019 -31. 12. 2019 - 1 x měsíčně - 1. čtvrtek v měsíci

5. prosince 2019

Nádobu prosím vystavujte stejně jako nádobu na komunální odpad ve svozový den od 6:00 do 22:00 !!!

Poplatek ze psů se nemění a je tedy 100,-Kč za prvního psa, za druhého pak 200,-Kč. 

          1. 1. 2019 - 20. 4. 2019 - 1 x měsíčně - 1. čtvrtek v měsíci

Poplatky budou vybírány v hotovosti na obecním úřadě od 4. února 2019, každé pondělí od 8,30 – 12,00  
13,00 – 18,00 hodin. Splatnost všech poplatků je do 28. února 2019. 
Informace o placení poplatků nebude doručováno do Vašich poštovních schránek!
                                                                                                                   Růžena Sodomková, místostarostka obce

Dopravní obslužnost

Vodné, stočné
Pro rok 2019 jsme byli nuceni zvýšit cenu vodného a to na 54,88 Kč/m³ bez DPH, to znamená 
o 1 Kč/m³ víc než v letošním roce. Důvodem navýšení je snížení celkového množství fakturovaných 
m³. Cena včetně DPH 63,11 Kč/m³. Stočné zůstává ve stejné výši jako letos, tedy 150,-Kč na osobu.  

V průběhu roku nám bylo oznámeno společností JIKORD s. r. o., že ve spolupráci s Magistrátem 
města České Budějovice, Jihočeským krajem a Dopravním podnikem České Budějovice byl vypra-
cován model financování ztrátových linek (č. 16, 19). 
Model rozděluje financování prokazatelné ztráty (4,5 mil. Kč) následujícím způsobem: Město Čes-
ké Budějovice se bude nadále podílet na financování této prokazatelné ztráty 25%, zbývajících 
75% je rozděleno rovným dílem mezi Jihočeský kraj (37,5%) a 37,5% dotčené obce (Litvínovice, 
Homole, Planá). Podíl naší obce je určen na základě aktuální sumy ujetých kilometrů po katastru 
obce na všech spojích dle jízdního řádu MHD vážené počtem obyvatel obce. 
Tento model nám byl předložen jako jediný pro udržení dopravní obslužnosti a představuje navý-
šení nákladů obce o cca 84 tis. Kč. Další změnou je placení kilometrů již od poslední budějovické 
zastávky, namísto od konce katastru, to znamená 3 823 km navíc a další navýšení o cca 166 tis. Kč. 
Celkové náklady v roce 2019 za dopravní obslužnost tak budou 1 315 288,- Kč.
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Dotace a Granty 
Neinvestiční dotace v rámci programu Neinves-
tiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných 
hasičů obcí Jihočeského kraje.
Jednalo se o poskytnutí peněžních prostředků na 
realizaci projektu „Pořízení plovoucího čerpadla“. 
Celkové náklady tohoto projektu – 39 950,-- Kč, 
poskytnutá dotace 35 000,-- Kč, podíl prostředků 
z rozpočtu obce 4 950,-- Kč.  Plovoucí čerpadlo Am-
phibio bylo zakoupeno u JVPO spol. s r. o., realiza-
ce projektu již byla ukončena a proběhlo vyúčtování 
projektu s poskytovatelem.

Investiční účelová dotace v rámci Programu ob-
novy venkova Jihočeského kraje v roce 2018.
Jednalo se o investiční dotaci na „Příslušenství  
k traktoru“. Dotace poskytnuta ve výši 210 000,-
- Kč, obec je povinna dodržet procentuální podíl 

vlastních prostředků, poskytnutá dotace činí max. 
50% z celkových uznatelných výdajů akce (z roz-
počtu obce bylo uhrazeno 339 824 Kč). 
Celkové náklady projektu 549 824,-- Kč. Příslušen-
ství dodala firma Y-CZ s. r. o.. 
Jednalo se o příkopové rameno s mulčovačem a za-
metací kartáč s kropením. 
Realizace projektu již byla ukončena a proběhlo vy-
účtování projektu s poskytovatelem.

Investiční finanční příspěvek – kompenzace v dů-
sledku dotčení obce ochranným hlukovým pás-
mem letiště.
Poskytnuto formou investičního daru. 
Celkem obec obdržela 477 565,-- Kč, finanční dar 
využije obec na financování projektu „Multifunkční 
hřiště“. 

Dotace a Granty - připravujeme...
V současné době připravujeme podání žádostí o dotaci do grantového programu Jihočeského kraje z Pro-
gramu obnovy venkova pro rok 2019 a to na projekty: 

-    Bezdrátový rozhlas systém VARIS 4 plně kompatibilní s operačním střediskem HZS 
-   Rozšíření sítě veřejného osvětlení v obci (prodloužení podel cesty k rožnovskému jezu a doplnění
     na návsi)

Žádosti o dotaci musí být podány do konce letošního roku, předpokládaný termín vyhodnocení 
evidovaných žádostí je v průběhu I. pololetí roku 2019. 
Dále připravujeme podání žádostí o dotace do grantového programu Ministerstva pro místní rozvoj – 
Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2019 na níže uvedené projekty: 

-    Oprava střechy kaple Nejsvětější Trojice 
-    Rekonstrukce dětského hřiště v areálu SK Planá

Přehled hospodaření obce 
k datu 30. 11. 2018

Rozpočet na rok 2018 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č. 14/2017 ze 
dne 20. 12. 2017, jako přebytkový s celkovými příjmy 16 447 800,-- Kč, celkovými výdaji 14 803 800,-- 
Kč a přebytkem ve výši 1 644 000,-- Kč. Přebytek bude použit ke splácení dlouhodobě přijatého úvěru od 
Komerční banky a.s. a na investice do podílových fondů. 

V průběhu roku byly příjmy a výdaje schváleného rozpočtu průběžně upravovány rozpočtovými opatření-
mi, evidovanými v časové posloupnosti. Mezi hlavní důvody provedených rozpočtových opatření patřily 
průběžně přijímané dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu Jihočeského kraje, zvýšeným příjmem daní, změ-
nami charakteru investičních výdajů.  
Kromě toho byly v průběhu roku prováděny i další změny rozpočtu např. z důvodu řešení, v době schvalo-
vání rozpočtu neznámých skutečností, operativní přesuny mezi položkami a paragrafy.  A v neposlední řadě 
také úpravy ve vazbě na financování a to jednorázové splacení dlouhodobě přijatého úvěru od Komerční 
banky a.s.. 

Skutečné příjmy k 30. 11. 2018                      16 662 375,18 Kč
Skutečné výdaje k 30. 11. 2018                      10 871 020,67 Kč

Stav finančních prostředků k 30. 11. 2018    13 539 137,53 Kč

Stav úvěrů k 30. 11. 2018 – 0,-- Kč (na základě rozhodnutí ZO k 30.11.2018 byl mimořádně splacen 
úvěr na opravu Multifunkčního domu ve výši  4 295 787,-Kč)



 

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 50 000,-- Kč na opravu kaple Nejsvětější Trojice v Plané.

Dary

 Czech Point
 
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, 
který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. 

Výpisy z veřejných evidencí:
• Obchodní rejstřík 
• Živnostenský rejstřík 
• Katastr nemovitostí 
• Vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Výpis z insolventního rejstříku
Výpisy z neveřejných evidencí:
• Rejstřík trestů
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
Ostatní podání:
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
• Přijetí podání podle živnostenského zákona § 72
Agendy informačního systému datových schránek:
• Přidání pověřené osoby k přístupu do DS 
• Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby) 
• Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM 
• Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS 
• Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost 
• Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost 
• Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM 
• Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
• Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO 
Konverze dokumentů:
• Autorizovaná konverze z listinné podoby do elektronické podoby
• Autorizovaná konverze z elektronické podoby do listinné podoby
Kde je možné žádat o výpis?

Obecní úřad Planá 
370 01 České Budějovice
Pondělí: 8,00 – 18,00 hodin 
V ostatních dnech po domluvě, tel.: 387 203 091 nebo 721 769 387

Ceník poskytovaných služeb 
             
Obchodní rejstřík       100,- Kč                     50,00 Kč
Živnostenský rejstřík       100,- Kč  50,- Kč
Katastr nemovitostí       100,- Kč  50,- Kč
Rejstřík trestů            50,- Kč     0,- Kč
Insolvenční rejstřík       100,- Kč  50,- Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů     100,- Kč  50,- Kč
Výpis z bodového hodnocení řidiče      100,- Kč  50,- Kč
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 100,- Kč  50,- Kč
Autorizovaná konverze          30,- Kč  30,- Kč
Opakované vydání přístupových údajů do datové schránky  200,- Kč 

Cena za každou další
i započatou stranu

Cena za 1. str.
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Doklady potřebné k výpisu

U veřejných evidencí (Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí) není ověřována totožnost 
žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:
• Obchodní rejstřík, insolventní rejstřík a seznam kvalifikovaných dodavatelů - IČ subjektu
• Živnostenský rejstřík - IČ fyzické osoby nebo právnické osoby
• Katastr nemovitostí - název katastrálního území a číslo listu, vlastnictví nebo identifikace nemovitosti, 
číslo popisné, evidenční, parcelní, číslo jednotky
• Výpis z Rejstříku trestů - pro vydání ověřeného je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost 
žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti slouží platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu 
a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z Rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem 
osoby, která ho k úkonu zmocnila, a prokázat svou totožnost.
• Výpis z bodového hodnocení řidiče – občanský průkaz nebo cestovní pas, řidičský průkaz
• Agendy informačního systému datových schránek – občanský průkaz

OVĚŘOVÁNÍ KOPIE A OPISU, OVĚŘENÍ PRAVOSTI PODPISU

Obecní úřad v Plané provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti pod-
pisu (legalizace). 

Pondělí: 8:00 – 18:00 hodin. V ostatních dnech po domluvě, tel.: 387 203 091 nebo 721 769 387.

Legalizace – ověření pravosti podpisu

Pro ověření pravosti podpisu se musí osoba, o jejíž podpis jde, osobně dostavit na obecní úřad a předložit listi-
ny, na níž má být legalizován podpis. Žadatel o legalizaci je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občan-
ský průkaz, cestovní doklad nebo průkaz vystavený cizineckou policií ČR). Správní poplatek: 30 Kč za legali-
zaci každého podpisu na listině.

Vidimace – ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

Pro ověření shody opisu nebo kopie s listinou je nutná osobní návštěva obecního úřadu,  předložení vidimované 
listiny (opis, kopie) a listiny, z níž byla pořízena (originál dokumentu). Správní poplatek: 30 Kč za vidimaci 
každé stránky vidimované listiny.

Na konci června, se konal již 13. ročník Setkání obcí Planá, hostitelem bylo tentokrát město Planá u Mariánských 
Lázní. 
Na sportovní klání nás bohužel vyrazila reprezentovat pouze výprava plánských fotbalistů. Velmi nevlídné počasí 
nás neodradilo a proběhl i plánovaný výlet do nedalekých Mariánských Lázní. Nádherné lázeňské parky, koloná-
da se vznosnou litinovou konstrukcí a dřevěným kazetovým stropem a úchvatná Zpívající fontána. Samozřejmě 
nemohl chybět dáreček – tradiční lázeňské oplatky. 
Chci poděkovat všem, kteří se setkání zúčastnili. 
                                                                                                                                Růžena Sodomková 

Setkání Planých

Otáčivé hlediště Český Krumlov - představení Dracula
Zajistili jsme a nakoupili vstupenky na představení DRACULA - termín 19. 6. 2019 v 21:30 hodin - otáčivé 
hlediště v Českém Krumlově, cena vstupenky na představení bez dopravy je 825 Kč. Zájemci se mohou hlásit na 
Obecním úřadě. 
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Společenská rubrika
NOVÍ OBČÁNCI:  

Nella Soušková, Sofie Vávrová, Eva Vaňková,
Barbora Palusová, Adam Pokorný, Felix Študlar  
Rodičům gratulujeme a dětem přejeme do života hodně štěstí, zdraví, veselé a bezstarostné dětství.  

V průběhu roku 2018 oslavili nebo oslaví svá významná životní jubilea: 

Ivan Bábsky  - 50 let    Renata Vaňková  – 50 let    Marcela Přibylová  – 55 let 
Josef Fošenbauer – 60 let   Jana Vobořilová – 65 let    Miroslav Vobořil – 65 let 
Jiří Vlček – 70 let     Věra Rottnerová – 70 let     Božena Ludačková – 70 let

V prvním pololetí roku 2019 oslaví své významné životní jubileum: 

Roman Fiala – 50 let   Ladislav Šafránek – 55 let  František Študlar – 55 let
Blanka Špírková – 55 let   Radoslav Jiřík – 60 let     Lubomír Gireth – 65 let
Vladimír Rottner – 70 let  Zdeňka Hošnová – 70 let     Helena Brabcová – 85 let

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

NOHEJBALOVÝ TURNAJ – 15. 12. 2018
V. ROČNÍK MEMORIÁLU JANA VOBOŘILA V SÁLOVÉ KOPANÉ – 12. 1. 2019 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ – 29. 12. 2018
MASOPUST  -  2. 3. 2019
MDŽ – březen
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – květen
HASIČSKÁ SOUTĚŽ O POHÁR OÚ PLANÁ - červen
DĚTSKÝ DEN – červen 
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.

Plánované akce obecního úřadu

STATISTIKA ZA ROK 2018
NAROZENÍ :     6
ÚMRTÍ :    2
PŘIHLÁŠENÍ :   2
ODHLÁŠENÍ :   3

Celkem občanů:   249
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Příspěvky plánských spolků

SK Planá
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás krátce seznámit s činností našeho sportovního spolku SK Planá. Fotbalový oddíl obce Planá  
v letošním roce oslavil významné jubileum, a sice 80 let od založení oddílu kopané v Plané. Oslavy tohoto ju-
bilea proběhly v srpnu a velkou měrou se o krásný průběh oslav zasloužil Obecní úřad a Spolek dobrovolných 
hasičů obce. Naši členové rovněž významně přiložili ruku k dílu, a výsledkem byl nezapomenutelný den, jenž 
zůstane navždy v paměti všech zůčastněných. Jak sportovní, tak kulturní část, byla pro všechny opravdu velkým 
zážitkem.
 Před tím, ale i potom jsme však prožívali dny všední, a ani v nich jsme nezaháleli. V jarní části soutěží naše muž-
stva dobře reprezentovala naší obec. Celkem hrají pravidelné soutěže 4 družstva. Hodně radosti 
nám udělala na jaře naše ml. přípravka, která vyhrála svou skupinu soutěže. Navíc M. Filištein se 
stal nejl. kanonýrem OP ml. přípravek. Hodně velké zlepšení nastalo i u st. přípravky, jež skončila 
ve své skupině na 3. místě, a po celé jaro se dobře prala se staršími protihráči. Velmi povedené jaro 
našich mužů nakonec zajistilo našim barvám nejlepší umístění v soutěžích v celé historii kopané v 
Plané, 7. místo ve druhé nejvyšší krajské soutěži - 1.A třídě! Klobouk dolů!  V přípravném období 
jsme opět nevyhráli tradiční turnaj o Pohár starosty obce.
V podzimní části letošní sezóny si naše mužstva vedou dobře, nejlépe je na tom opět naše přípravka, jež je po 
podzimu na druhém místě. Ml. žáci rovněž rozjeli sezónu dobře a nacházejí se na šestém místě své skupiny. 
Naši muži hrají sice dobře, ale bodový přírůstek mohl být trochu vyšší. Sehráli několik smolných zápasů, které 
nevyhráli jen díky nepřízni všemožných okolností. Při pokračování v kvalitě hry, očekáváme na jaře více radosti  
z vítězství, hlavně na domácím hřišti, jež je pro nás jako zakleté. Naši staří páni hrají pravidelnou krajskou soutěž, 
a platí pro ně to, co pro naše mužstvo mužů, hrají dobře, ale ne vždy je jim přáno. To jsou tedy výsledky našich 
družstev. 
Více než výsledky je ale důležité, že se nám rozrůstá členská základna naší mládeže. Dětí registrovaných  
v našem klubu je nyní 38, včetně hráčů, kteří jsou na hostování v okolních oddílech z věkových důvodů. 
Z toho máme největší radost. Členů celkem máme nyní 88.  Děti nám přibývají hlavně z města, a nový most  
v tom hraje významnou roli. Díky za něj!! 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nás v naší činnosti podporují, hlavně vedení naší obce. Bez jejich pod-
pory bychom nebyli tam, kde nyní jsme, neustále se zlepšují podmínky na našich dnes již dvou hřištích. Je tady 
jasná podpora sportu, a za to jim patří velké poděkování. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům za podporu 
i když se tolik nedaří, a za to jim patří též velké poděkování. Já doufám, že tato přízeň Vás všech nám zůstane 
zachována. 
                                                                                                  Za SK Planá zdraví předseda Lubomír Pintér
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5. ročník memoriálu Jana Vobořila
SK Planá ve spolupráci s Obecním úřadem pořádá již pátý ročník fotbalového halového turnaje na počest bý-
valého předsedy SK Planá, pana Jana Vobořila. Turnaj se odehraje v Multifunkční hale a start je naplánován na 
sobotu 12. ledna od 12 hodin.
Potvrzeni jsou již tradiční účastníci muži SK Planá, SK Planá 35, FC Páni, Sin City, TJ Mokré atd. Turnaj jako 
každoročně jistě přinese řadu zajímavých utkání a tak jste všichni srdečně zváni.

Plánské ženy 
Spolek Plánské ženy je nejmladším spolkem v obci co se 
týče doby trvání a nejmenším v počtu členů, ale myslím, 
že se naše aktivity v obci neztratí. Samozřejmě spolu-
pracujeme jednak s ostatními spolky a vždy nás morálně 
a finančně podpoří Obecní úřad.
 
Už klasikou se stává předvánoční bowlingový turnaj, 

který letos proběhl počtvrté. Malí i velcí hráči udělají 
vždy krásnou atmosféru a výhra není to hlavní, proč 
tento den koulíme. V rámci sázení Stromu svobody 
u příležitosti 100 let výročí vzniku ČR, jsme organi-
zovaly lampionový průvod obcí, jehož bezpečnost na 
silnici zajišťovali členové SDH Planá - a velký dík za 
to. Počasí nám proti loňsku vůbec nepřálo, a proto se 
okruh zkrátil. Doufáme, že se příští rok průvod také 
uskuteční a počet účastníků s lampiony naroste. 
Každý čtvrtek a neděli se scházíme v hale na hraní vo-
lejbalu, který je samozřejmě volně přístupný nejen pro 
ženy. Každý další hráč je vítán, občas nás trápí nemoc-
nost. Volejbalový turnaj proběhl jednak v prosinci a také 
o Velikonocích.

Rády bychom touto cestou pozvaly občany na předsil-
vestrovský miniturnaj ve volejbale, který se uskuteč-

ní 29. 12. 2018 od 10:00 v multifunkční hale Planá. 

Po náročném období Vánoc si trochu protáhneme těla 
a také posedíme v hospůdce Na obci. Bližší informace 
na pozvánce.
V kulturní oblasti jsme pro obec zajistily rezervaci 
na Otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Také máme 
v plánu jednodenní autobusový výlet za kulturními 
a přírodními krásami ČR. Destinace zatím není určena, 
pokud máte nějaký tip, rády ho přivítáme.
 
Na závěr bych chtěla jako každý rok poděkovat OÚ 
Planá, bez podpory obce by žádná z uvedených akcí 
nemohla proběhnout. Jsem ráda, že žiji v obci, jejíž 
občané se zajímají o společenské a sportovní aktivity 
a přiloží ruku k dílu bez nároku na odměnu a neberou 
vše jako samozřejmost. 
Všem občanům obce jménem našeho „minispolku“ 
přeji v příštím roce hodně zdraví, úspěchů v životě 
a hlavně spoustu životního optimizmu.
        
             Za spolek Plánské ženy Simona Bábská
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Jednotka SDH zřizovaná obci Planá, doznala opět 
změn k lepšímu i v roce 2018. V letošním roce do 
našich řad ve funkčním zařazení hasič, nastoupi-
li dva noví členové a to Miroslav Nohava a Šte-
fan Molnár. Oba, kteří jsou zároveň i členy spolku 
SDH Planá, se po základním školení, aktivně za-
pojili do činnosti jednotky. Dalším novým „přírůst-
kem“ k rozšíření akceschopnosti, je pořízení plo-
voucího čerpadla za přispění z dotačního programu 
Jihočeského kraje.

Členové jednotky se v roce 2018 účastnili pravi-
delného školení z témat pro daný rok, dále došlo  
k rozšíření akceschopnosti proškolením 4. členů 
pro práci s ruční motorovou pilou. Rovněž pro-
běhlo několik praktických školení završených vý-
cvikem v záchranných pracích na vodní hladině 
ve spolupráci s jednotkou SDH Černá v Pošumaví. 
Ukázkou zásahu a následným požárním dohledem, 
se jednotka veřejnosti prezentovala na oslavách 
výročí SK Planá a SDH Planá (foto níže).

Téměř rutinní záležitostí je pravidelná údržba 
techniky a zázemí, preventivní a technické prá-
ce pro obec a to včetně zajištění kulturních akcí 
ve spolupráci s členy SDH a dalšími spolky v obci. 

Je potřeba všem členům jednotky poděkovat za je-
jich nezištné nasazení, ochotu, iniciativu a to bez 
nároku na jakoukoli odměnu, kdy není výjimkou 
přispívat i z vlastní „kapsy“.
V současné době má jednotka 11. členů, kteří jsou 
vybaveni pro zásah v dané kategorii JPO V. Pro rok 
2019 je plánováno rozšíření možnosti technického 
zásahu o likvidaci nebezpečného bodavého hmyzu.

Na závěr bych chtěl poděkovat zastupitelstvu obce 
Planá v čele se starostou obce, za příkladné zajiště-
ní výstroje a výzbroje jednotky, včetně ochoty řešit 
a hlavně vyřešit případné požadavky jednotky na 
svojí činnost.
Jednotce přeji, aby jejich výjezdy byly pokud 
možno jen cvičné a technické v rámci prevence. 
Členům všech spolků v naší obci, jejich rodinám  
a všem lidem dobré vůle přeji do roku 2019 hodně 
zdraví, pochopení a klidné prožití Vánočních svát-
ků.
                                                             Ivan Bábsky 
                                               velitel jednotky SDH

JSDHO - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Planá

ak hasici 90x90mm final.indd   1 3.11.2016   13:50:28

V letošním roce jsme měli na starost 
venkovní masopust. Připravili jsme pro 
návštěvníky posezení a prodávali jsme 
tradiční masopustní pokrmy. Masopust 
se povedl a myslíme si, že všem chutna-
lo. K tomu všemu nám zahrál a zazpíval harmonikář 
pan Linhart a jeho kolega.
Dále jsme letos uspořádali tradiční stavění máje a 
pálení čarodějnic a v průběhu roku jsme se podíleli na 
různých akcích pro děti. Na podzim jsme se podíleli i 
na oslavě výročí 100. let založení Československé re-
publiky. Svou činností jsme byli nápomocni Obecnímu 
Úřadu v Plané. 
Uspořádali jsme již 14.ročník hasičské soutěže o 
putovní pohár obecního úřadu. Letos se zúčastnilo 11 
soutěžních družstev dospělých a 6 soutěžních družstev 
dětí, kde jsme měli zastoupeny všechny kategorie. Za 
soutěž jsme byli z okresního sdružení hodnoceni klad-

ně a byla nám vyjádřena pochvala za průběh soutěže. 
Dále jsme spořádali  nohejbalový turnaj, kterého se zú-
častnilo 22 sportovních nadšenců. Na konci roku 2018 
připravujeme na  15.12. další nohejbalový turnaj. 
Během roku jsme ocenili naše členy, kteří dosáhli na 
různé čestné uznání a medaile. Naše soutěžní družstva 
se zúčastnila několik soutěží s různými úspěchy. Někdy 
se dařilo více jindy méně.

Hasiči SDH Planá
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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 

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

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

Redaktorka Plánských listů: Ing. Simona Bábská  
e-mail: planske.listy@seznam.cz

Plánské listy jsou zaregistrovány pod evidenčním číslem MK ČR E 19966.

Celý rok výbor připravoval výročí 95.let založení na-
šeho sboru. Výročí jsme uspořádali 11.srpna společně 
s SK Planá za pomoci Obecního úřadu v Plané. Byl to 

významný den v historii sboru, který byl založen  
v roce 1923 a to převážně německými občany, kteří žili  
v naší obci a pomýšleli na založení vlastního sboru, 
aby byli schopni pomoc při požáru co nejrychleji své-
mu sousedovi.
Oslavy proběhli na 
fotbalovém hřišti od 13 
hodin. Byl připravený 
pestrý a bohatý pro-
gram plný sportu, kul-
tury a zábavy. Během 
odpoledne proběhla 
fotbalová utkání mlá-
deže a mužů nad 35 let. 
Pak následoval hasič-
ský blok, kde proběhli 
ukázky požárního úto-
ku dětí z Boršova nad Vltavou a Nových Homolí, ale 
požární útok předvedli také plánské ženy a muži. Své 
vystoupení měla i zásahová jednotka obce Planá, která 
loňský rok dostala dopravní automobil a záchranářský 
člun. Následovalo předání vyznamenání zasloužilým 

členům sboru a předání slavnostních stužek na  
slavnostní hasičské prapory sborům, které se zúčastnili 
našeho výročí. Sportovní blok byl zakončen fotbalo-
vým utkáním mužů SK Planá s bývalými hráči Sparty 
Praha. Celý program pak vyvrcholil kulturní částí  
a bohatou tombolou. Hudebním vystoupení odstarto-
vala budějovická rodačka Martina Pártlová, následo-
vána pak kapelou Žlutý pes v čele s Ondřejem Hejmou,  
a na závěr pak zahrál jihočeský HK Band. Velké ovace 
také sklidili se svým kulturním vystoupením plánské 
hasičky. 

Letošní rok jsme zakončili výroční valnou hromadou, 
která se konala 1.12. od 18,00 hodin v restauraci Na 
obci. Zde proběhla bilance za celý rok 2018 a plány na 
rok 2019. Sbor na konci roku evidoval 64 členů z toho 
42 mužů a 22 žen. 
Bohužel letos naše řady opustil nejstarší člen pan 
František Trávníček, bylo mu 88 let. Pan Trávníček do 
posledních chvil navštěvoval veškeré naše akce a vždy 
nezapomněl přidat pár historek z mládí.
A na závěr přejeme krásné prožití vánočních svátků  
a do nového roku hodně štěstí, zdraví a úspěchů, nejen 
našim členům, ale všem občanům obce!

                                                                     Jan Schönbauer
                                                   Starosta sboru SDH Planá


