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Slovo starosty 

Stává se téměř pravidlem, že s každým novým rokem 
dochází ke zdražování na všech možných úrovních.  
Samozřejmě, že se to nevyhýbá ani nám, a tak jsme 
letos na podzim museli řešit a řešíme, jak se s tím po-
pasovat v naší obci. Nebyla jediná služba a firma, kte-
rá by se zdražením nepřišla, pro obec tedy dochází ke 
zvýšení nákladů na odpady, vodu, dopravní obslužnost 
a další služby. Nicméně jsem rád, že se nám v rám-
ci možností našeho rozpočtu a při zachování stejného 
rozsahu služeb, podařilo pro občany poplatky zacho-
vat stejné jako letos a někde dokonce i snížit. Logicky  
se pak tato navýšení promítají do vyšších nákladů obec-
ního rozpočtu.  

Současně jsme díky novele zákona museli kompletně 
předělat vyhlášky o místních poplatcích, které jsme 
schvalovali na poslední zastupitelstvu 16. 12. 2019, 
jejich platnost je od 1. 1. 2020 a vy se s plným zně-
ním těchto vyhlášek můžete seznámit na internetových 
stránkách obce. Jak jsem již ale avizoval, ceny pro ob-
čany zůstávají téměř identické jako v letošním roce.

Ale abych se ještě trošku vrátil k letošnímu roku, než 
jsem se opět pustil do psaní článků, nedalo mi, abych 
se nepodíval jak jsme dostáli plánům a slibům, které 
jsme tu psali před rokem. Co se týká zejména investic  
a zamýšlených oprav či rekonstrukcí, tak skoro všechny 
plány se nám podařilo splnit. Namátkou zmíním opra-
vu propustků u letiště podél I/3, vybudování kompletně 
nového dětského hřiště, oprava střechy kaple kde jsme 
využili lešení a současně navíc sanovali a opravili fa-
sádu, dále pak prodloužení veřejného osvětlení podél 
stezky k Rožnovu a také nový veřejný rozhlas. 

Horší už to pak je  
s projekty nové kana-
lizace, nového spor-
tovního zázemí, cy-
klostezky do Homol  
a Boršova a nové 
zadní cesty ke mlý-
nu. Jedná se o velké 
projekty a ty s sebou 
přinášejí větší pro-
blémy. Osobně jsem 
myslel, že už v roce 
2020 začneme ně-
které z těchto věcí 
stavět, ale bohužel 
ne vždy je situace 
příznivá a vše běží 
jak si přejeme a nebo 

nám přejí ostatní…proto v tuto chvíli teprve dva 
z projektů podáváme k územnímu řízení a posled-
ní dva se projektují a řeší se majetkové záležitos-
ti. Nicméně pořád věřím, že potřebná povolení zís-
káme včas, tak abychom mohli ještě letos žádat  
o dotace na tyto projekty. 

Nicméně ne jen z movitých či nemovitých statků živa 
je obec, ale zejména zážitky a sdílené emoce jsou to, 
co nás spojuje a dělá v životě radost. Proto rozrůstající 
se aktivity našich spolků napříč obcí mi dělají ohrom-
nou radost. Jsem rád, že kromě své hlavní činnosti or-
ganizují a pořádají akce, jejichž četnost a rozmanitost  
se neustále rozšiřuje. Namátkou zmíním turnaje nohej-
balu, volejbalu, bowlingu, dále pak společné výlety do 
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MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2020
Poplatek za svoz komunálního odpadu
Poplatek za svoz komunálního odpadu nebude pro rok 2020 zvyšován, tz. občané uhradí poplatek ve stejné výši, 
jako v letošním roce a i nadále je možnost vybrat si v jakém intervalu chcete popelnice vyvážet.

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

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU A KNIHOVNY MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY

Obecní úřad Planá a místní knihovna budou ve dnech 23., 27., 30 a 31. 12. pro veřejnost uzavřeny.

Rakouska a Plzeňského Prazdroje, poprvé byl masopust  
v režii našich rybářů (a moc jsem si pochutnal), pro děti 
pak dětské dny, lampiónový průvod a poprvé sportovci 
pro své benjamínky uspořádali v létě tréninkový kemp, 
který společně zakončili na rybářské chatě. Zkrátka, 
kdo má zájem a chuť, má možnost se zapojit. Osob-
ně, si této činnosti spolků, ale i každého jednotlivce, 
ve svém volném čase, ve prospěch ostatních, moc vážím  
a děkuji! Těším se na rok 2020! 

Když jsem ale u roku, kdy vlastně vstupujeme do dva-
cátých let jednadvacátého století, tak musím ještě zmí-
nit jednu zásadní věc, která bude z pohledu obecního 
úřadu stěžejní a do budoucna ovlivní celou řadu věcí, 
a to nový územní plán. Naše území, náš katastr, není 
veliký, ale z pohledu územního plánování o to kompli-
kovanější. Která další tak malá obec se může “chlubit” 
tím, že má na katastru projekt mezinárodního letiště, 
silnici I.třídy s jediným pořádným českým tranzitem 
do Rakouska, řeku Vltavu s jejím záplavovým územím, 
a to nemluvím o dalších limitech na našem katastru. 
Již teď vím, že nás nečeká lehká práce a jednoduchý 
projekt, ale věřím, že ho společně zvládneme zrealizo-
vat jak nejlépe to půjde, a ku prospěchu dalšího rozvo-
je obce. Pro aktuální informaci, v říjnu a listopadu byl 
učiněn prvotní výkop, tedy byl projednán návrh zadání 

územního plánu s dotčenými orgány, které uplatnily 
své požadavky a připomínky a takto upravené zadá-
ní nového územního plánu bylo zastupitelstvem dne  
16. 12. 2019 schváleno. Tzn. že nyní začne hlavní 
práce pro projektanty, firmu UPLAN, na přípravě ná-
vrhu ÚP. Tento pak bude prvotně projednán s dotče-
nými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi, 
které mohou podat připomínky. Až takto upravený 
návrh ÚP bude připraven pro veřejné projednání, tedy 
situaci kdy se do procesu zapojí veřejnost. Nicmé-
ně všechno má své lhůty a než k tomu dojde, ještě 
to nějaký měsíc potrvá. Proto doporučím v průběhu 
roku sledovat úřední desku a internetové stránky, kde 
bude vše řádně komunikováno a informace dostanete  
i do poštovních schránek. 
Neboť mnohdy ten shon ke konci roku je tak hektický, 
že zvát Vás v předvánočním čase na společnou deba-
tu o obci, mi nepřišlo nejmoudřejší, tak se na diskusi 
a posezení u piva můžete těšit v polovině ledna 2020. 
Konkrétní datum vám včas sdělíme. 

Přeji nám všem příjemné prožití blížících se vánočních 
svátků a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.

           Tomáš Pintér, starosta obce

Vážení spoluobčané,
čas plyne neúprosně rychle, jako voda v řece a ač se 
to nezdá, zanedlouho budeme slavit vánoční svátky  
a příchod nového roku. 
Ve většině domácností již leží na stole adventní věnec 
se čtyřmi svíčkami, děti otevírají každý den nové okén-
ko v adventním kalendáři, aby jim čekání na Vánoce 
rychleji ubíhalo. Advent by měl být kromě jiného také 
dobou zklidnění, což se, bohužel většině z nás příliš ne-
daří. Zpomalme a najděme si čas na své blízké, přátele, 
známé a kamarády.
Nebudu podrobně rozebírat, co se nám v letoš-
ním roce podařilo a naopak, v čem vidím rezervy. 

Obecně platí, že než zhodnotíme tento rok, začínáme 
plánovat ten následující. 

Ráda bych poděkovala všem zastupitelům, zaměstnan-
cům obce, spolkům, prostě všem, kteří nám pomáhají  
a podílejí se na organizování celého množství akcí. 
Přeji co nejméně hektický závěr roku, krásné prožití 
vánočních svátků v rodinném kruhu se svými blízkými 
a do nového roku, pevné zdraví, hodně štěstí, dobrou 
náladu a spoustu pěkných zážitků. 

  Růžena Sodomková, místostarosta obce

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY

Svoz komunálního odpadu nebude vánočními svátky nijak dotčen, bude se řídit platným harmonogramem 
tzn. čtvrtek 26. 12. 2019 a 2. 1. 2020. 
Z provozních důvodů se však může stát, že se svoz uskuteční v jinou denní hodinu, než bývá obvykle. 

                                                                                                                  Růžena Sodomková, místostarostka obce

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

VODNÉ
V roce 2019 byla cena vodného 63,11 Kč/m3. Pro rok 
2020 jsme v návrhu vodného od ČEVAK dostali do 
zastupitelstva kalkulaci, která navrhovala opět zvýše-
ní ceny vodného díky vyšší ceně kupované vody od 
JVS (o 13%) a současně navýšení mezd (o 8,8%). Díky 
tomu navrhovaná cena od ČEVAK pro rok 2020 byla 
65,29 Kč/m3. Díky novele zákona dojde od 1. 5. 2020 
ke snížení sazby DPH ze současných 15% na 10%, a 
tedy ke snížení ceny vodného na 62,45 Kč/m3. 

V zastupitelstvu jsme se ale shodli, že nechceme zvy-
šovat cenu (byť jen na období leden–duben 2020)  
a pak zase snižovat, takže jsme od 1.1.2020 schváli-
li rovnou nižší cenu se sníženou sazbou 62,45 Kč/
m3. Rozdíl bude kompenzován snížením nájemného  
za pronájem vodovodu. 

Poplatek ze psů

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
 a) za jednoho psa                                                             200 Kč
 b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele          200 Kč
 c)     za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let                100 Kč
 d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 200 Kč 

Poplatky budou vybírány v hotovosti na obecním úřadě od 3. února 2020,
každé pondělí od 8,00 – 12,00  13,00 – 18,00 hodin. 
Splatnost všech poplatků je do 29. února 2020. 
Informace o placení poplatků nebude doručováno do Vašich poštovních schránek!

Poplatek ze stočného se nemění
150 Kč za osobu a rok, která je v obci přihlášená k trvalému pobytu. 

KNIHOVNA PLANÁ
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
letos k Vám v předvánočním čase promlouvám již po 
několikáté. Knihovna v Plané prožívá se čtenáři hez-
ké chvíle, neboť knihy jsou výborným „partnerem“  
ve volném čase, nabízí nejen zábavu, ale rozšiřují vě-
domosti, dovednosti, naše obzory.
Jako každý rok jsme doplnili knihovnu o mnoho zají-
mavých titulů, které byly koupeny podle přání návštěv-
níků. Jihočeská vědecká knihovna, která s plánskou 
knihovnou spolupracuje, nám opět propůjčila soubor 
knih, kde si každý čtenář může vybrat knihu podle své-
ho zájmu.
Návštěvníci knihovny zde mají k dispozici také dva po-
čítače.
Mám radost, že je mezi plánskými čtenáři stále více 
dětí. Mohou si objednat knihy povinné školní četby  

a knihovna z Českých Budějovic nám je následně  
zapůjčí. Podporovat čtenářskou gramotnost je velmi  
důležitý úkol v době, kdy hodně dětí tráví svůj vol-
ný čas na sociálních sítích nebo hraním počítačových 
her. Proto zveme do naší knihovny další zájemce nejen 
z řad dětí, ale i dospělých.

V příštím roce plánujeme nabídku knih plánské knihov-
ny přenést i na naše internetové stránky. Čtenáři si pak 
budou moci z pohodlí domova knihu vybrat, zamluvit 
a v knihovně vyzvednout.
Co napsat závěrem? Přeji Vám všem v životě jen to 
nejlepší, zdraví, štěstí a radost z každé práce, do které 
se pustíte.
              Mgr. Eva Rodová,
               knihovnice
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DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

V průběhu podzimu nám prostřednictvím Dopravního 
podniku města České Budějovice (DPMCB) byl zaslán 
návrh na uzavření smlouvy dopravní obslužnosti naší 
obce pro rok 2020. Kalkulace kompenzace za plnění 
závazku veřejné služby v přepravě cestujících ve vazbě 
na sjednaný rozsah dopravního výkonu byla opět navý-
šena o cca 107 tis.Kč. Před projednáním a schválením  
v zastupitelstvu jsme žádali konkrétnější vysvětlení 
proč opět dochází k navýšení ceny za přepravní jednot-
ku o 3,36 Kč na 46,06 Kč/km, tak celkové roční ceny 
pro obec. Ze strany DPMCB nám bylo sděleno toto vy-
světlení: 
“Ve vazbě na aktuální evropskou legislativu a v soula-
du s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 296/2010 
Sb. (kompenzační vyhláška) je veřejný dopravce povi-
nen při přípravě smluvních vztahů uplatňovat tzv. čistý 
příjem dopravce, který je určen jednak ke krytí ztráty 
tržeb, a jednak je také přiměřeným ziskem dopravce ur-
čeným pro obnovu aktiv společnosti, aby se tato mohla 
dále rozvíjet a zejména slouží k plnění zákonné povin-
nosti dopravce k péči řádného hospodáře.
S ohledem na skutečnost, že DPMCB plní úlohu tzv. 
„vnitřního dopravce“ pro statutární město České Budě-
jovice (dále jen SMČB), odvíjí se výpočet kompenzace 
z finančního modelu, který je sjednán smluvním vzta-
hem se SMČB.

Pro rok 2020 byla výše kompenzace za jednotku pře-
pravního výkonu MHD na základě výše uvedeného 
finančního modelu vypočtena u autobusové dopra-
vy na 46,06 Kč/km. V loňském roce tato částka čini-
la 42,70 Kč/km, přičemž rozdíl mezi oběma částkami 
činí 7,86%. Výše čistého příjmu dopravce uplatňovaná 
DPMCB pro r.2020 činí pro autobusovou MHD částku 
1,99 Kč/km, přičemž v loňském roce byl uplatňován 
čistý příjem ve výši 1,90 Kč/km.

Nárůst kompenzace o 106 953 Kč tak představuje ná-
růst o cca 8% oproti roku 2019. Kromě výše uvedeného 
navýšení čistého příjmu dopravce o 0,09 Kč/km se tak 
v nárůstu kompenzace odrážejí zejména zvýšené ná-
klady dopravce související s nárůstem cen pohonných 
hmot, navýšením mzdových nákladů, energií a nakupo-
vaných služeb.”
        
                                                   Ing. Andrea Nádravská 
                                   manažerka ekonomického útvaru

Celkové náklady pro rok 2020 na dopravní obslužnost 
obce tak jsou již 1 422 241 Kč. Jen pro představu, ještě 
v roce 2017 byla tato částka 954 tis. 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. 
9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., 
9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12., 24. 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  
2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9.

TERMÍNY SVOZŮ BIOODPADU - ROK 2020

2. ledna 2020 6. února 2020 5. března 2020 2. dubna 2020

          1. 1. 2020 - 30. 4. 2020 - 1 x měsíčně - 1. čtvrtek v měsíci

1. 5. 2020 - 30. 11. 2020 - 1 x 14 dní -  sudý týden - čtvrtek

14. května 2020 28. května 2020 11. června 2020 25. června 2020

9. července 2020 23. července 2020 6. srpna 2020 20. srpna 2020

3. září 2020 17. září 2020 1. října 2020 15. října 2020

12. listopadu 2020 26. listopadu 202029. října 2020

3. prosince 2020

1. 12. 2020 -31. 12. 2020 - 1 x měsíčně - 1. čtvrtek v měsíci

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

Poslední svoz, kdy budou tolerovány známky z roku 2019, je čtvrtek 27. února 2020. 

JEDLÉ TUKY A OLEJE
Obec má od roku 2020 povinnost celoročně zajistit místa pro oddělené soustřeďování jedlých 
olejů a tuků. Na stanoviště kontejnerů na tříděný odpad (Planá, náves a Planá – letiště u ČOV) 
budou umístěny sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky (zelené nádoby o objemu 240 l). 
Tyto nádoby jsou určeny pouze na použitý olej a tuk, který musí být zbaven hrubých nečistot, 
např. zbytků jídla a vkládán do sběrných nádob v uzavíratelných, plastových nádobách. 
Do této nádoby nepatří motorové oleje a jiné nebezpečné odpady!
Sběr olejů zajišťuje společnost EKO-PF s. r. o.

INFO K ODPADŮM PRO PO
Informace a upozornění pro původce odpadů - týká 
se podnikatelů.

Ti podléhají jinému režimu likvidace odpadů ze své 
podnikatelské činnosti! Obecní úřad Planá upozorňu-
je všechny podnikatele, tj. právnické a fyzické osoby 
oprávněné k podnikání na základě živnostenského listu 
nebo zápisu v obchodním rejstříku, na povinnost ply-
noucí jim ze zákona č. 85/2001 Sb. o odpadech. Tyto 
podnikatelské subjekty mají povinnost shromažďovat 
odpady tříděné podle jednotlivých druhů a kategorií  
a předávat je pouze osobě oprávněné k jejich převzetí.
Je nepřípustné odpad z podnikatelské činnosti ukládat 
na veřejná sběrná místa určená pouze občanům, které 
likviduje na své náklady obec!

K zajištění převzetí vytříděných odpadů je nutno mít 
uzavřenu smlouvu se společností, která má oprávnění 
k převzetí odpadu do svého vlastnictví. Likvidaci od-
padů dle výše uvedeného zákona je podnikající subjekt 
povinen doložit.

V případě, že toto původce odpadů neplní, hrozí mu 
pokuta v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb. o odpa-
dech v platném znění. Obec v tomto směru může pro-
vádět kontroly.

DOTACE A GRANTY 2019

Neinvestiční dotace v rámci programu Neinvestič-
ní dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 
obcí Jihočeského kraje
Jednalo se o poskytnutí peněžních prostředků na  
realizaci projektu „Pořízení vybavení ke zvýšení akce-
schopnosti JSDHO Planá“.
Celkové náklady tohoto projektu – 66 833 Kč, poskyt-
nutá dotace 46 783 Kč, podíl prostředků z rozpočtu 
obce 20 050 Kč. Bylo pořízeno: 2 ks ochranný oblek 
proti bodavému hmyzu, vysavač na hmyz, rojochyt ke 
snímání rojů ve výškách + potřebné chemické příprav-
ky, záchranářský nastavovací 4. dílný žebřík, poloho-
vací pás s přídavným lanem, záchranářské rukavice,  
2 ks plovací vesty, dvoudílný trhací hák, 4 ks pláštěn-
ky, zásahová přilba a ochranný komplet pro práci s mo-
torovou pilou. Realizace projektu již byla ukončena  
a proběhlo řádné vyúčtování projektu s poskytovate-
lem. 

Investiční účelová dotace v rámci Programu obnovy 
venkova Jihočeského kraje v roce 2019
Jednalo se o investiční dotaci na realizaci „Zřízení bez-
drátového rozhlasu v obci Planá“. Dotace poskytnuta 
ve výši 51 000 Kč, obec je povinna dodržet procentu-
ální podíl vlastních prostředků, poskytnutá dotace činí 
max. 60% z celkových uznatelných výdajů akce (z roz-
počtu obce bylo uhrazeno 305 411,42 Kč). 
Celkové náklady projektu 356 411,42 Kč. Bezdrátový 
rozhlas k předávání informací a přenosných varovných 
signálů obyvatelům obce realizovala firma SOVT-RA-
DIO s.r.o, Vodňany. Celkem bylo realizováno 10 bez-
drátových hlásičů s celkovým počtem 30 ks reproduk-
torů. 
Realizace projektu již byla ukončena a proběhlo řádné 
vyúčtování projektu s poskytovatelem.

JIHOČESKÝ KRAJ

Investiční finanční příspěvek – kompenzace v důsledku dotčení obce ochranným hlukovým pásmem letiště.
Poskytnuto formou investičního daru. 
Celkem obec obdržela 477 565 Kč, finanční dar využije obec na financování investičního projektu – rekonstrukce 
rybářské chaty. 
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Již v předstihu Vás můžeme informovat, že již 14. ročník Setkání obcí Planá, se uskuteční v sobotu 27. června 
2020 v Plané nad Lužnicí. V průběhu jara, Vás pak budeme přesněji informovat o programu akce a v jakých 
disciplínách se bude soutěžit. Opět vyrazíme společně autobusem a doufám, že se zúčastníme a zasoutěžíme  
v hojném počtu a akci si společně užijeme. 

SETKÁNÍ PLANÝCH 2020

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 11. 2019

Rozpočet na rok 2019 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č. 06/08/2018 ze dne 17. 12. 2018,
jako přebytkový s celkovými příjmy 15 738 650 Kč, celkovými výdaji 14 538 650 Kč  
a přebytkem ve výši 1 200 000,-- Kč. Přebytek bude použit na investici obce do podílových fondů. 

V průběhu roku byly příjmy a výdaje schváleného rozpočtu průběžně upravovány rozpočtovými opatřeními, 
evidovanými v časové posloupnosti. Mezi hlavní důvody provedených rozpočtových opatření patřily průběžně 
přijímané dotace ze státního rozpočtu, ministerstev a rozpočtu Jihočeského kraje, zvýšeným příjmem daní, 
změnami charakteru investičních výdajů.  
Kromě toho byly v průběhu roku prováděny i další změny rozpočtu např. z důvodu řešení, v době schvalování 
rozpočtu neznámých skutečností, operativní přesuny mezi položkami a paragrafy.  

Skutečné příjmy k 30. 11. 2019                      20 145 847,09 Kč
Skutečné výdaje k 30. 11. 2019                      14 820 592,02 Kč

Stav finančních prostředků na
běžných účtech a v pokladně k 30. 11. 2019    18 552 964,32 Kč
                                                                                                                              Růžena Sodomková, místostarostka obce
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PLÁNOVANÉ AKCE OBECNÍHO ÚŘADU
VI. ROČNÍK MEMORIÁLU JANA VOBOŘILA V SÁLOVÉ KOPANÉ – 28. prosince 2019 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ – 29. prosince 2019 
MASOPUST -únor 2020
MDŽ – 8. března 2020
STAVĚNÍ MÁJE – 30. dubna 2020
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – 8. května 2020
HASIČSKÁ SOUTĚŽ O POHÁR OÚ PLANÁ - červen
DĚTSKÝ DEN – červen/srpen
SETKÁNÍ PLANÝCH – 27. červen 2020, Planá nad Lužnicí
FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE – 8. srpna 2020
LAMPIONOVÝ PRŮVOD – říjen 
Termíny jednotlivých akcí jsou předběžné a budou postupně upřesňovány na webových stránkách obce v sekci  
aktuality nebo v kalendáři, na facebookovém profilu obce (https://www.facebook.com/obecplana/) nebo budou
oznámeny informací do vašich poštovních schránek.

Program: 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019
Dotační titul: 117D8210G – Obnova drobných 
sakrálních staveb a hřbitovů
Projekt „Oprava střechy kaple Nejsvětější Trojice 
Planá“. 
Záměrem tohoto projektu bylo provedení opravy střeš-
ní krytiny a krovu kaple. Nevyhovující eternitová kry-
tina střechy byla vyměněna za šablony z břidlice a byla 
provedena oprava a ošetření dřevěného krovu, instalo-
vány okapové žlaby včetně svodů. 
Celkové náklady tohoto projektu – 1 061 657 Kč, do-
tace 500 000 Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 
561 657 Kč byly uhrazeny z rozpočtu obce. 
Oprava střechy byla provedena firmou 6KA střechy s. r. o. 
Realizace projektu již byla ukončena. 
Finanční vypořádání a závěrečné vyhodnocení projektu 
musí být poskytovateli předloženo v termínu - duben 
2020. 

Program: 11782 – Podpora regionů 2019 
Dotační titul: 117D8210H – Podpora budování 
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Projekt „Dětské hřiště Planá.
Záměrem projektu byla realizace dětského hřiště s po-
kládkou moderního bezpečného měkkého koberce od-
povídajícímu nejmodernějším trendům z hlediska po-
hybu a bezpečnosti a umístění nových dětských prvků. 
Celkové náklady tohoto projektu – 2 251 846,30 Kč, 
dotace 1 576 292 Kč, zbývající finanční prostředky  
ve výši 675 554,30 Kč byly uhrazeny z rozpočtu obce. 
Dětské hřiště bylo vybudováno firmou Český Trávník 
s.r.o. Realizace projektu již byla ukončena. 
Finanční vypořádání a závěrečné vyhodnocení projektu 
musí být poskytovateli předloženo v termínu - duben 
2020.

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 50 000 Kč na opravu propustků u letiště. 

V současné době připravujeme podání žádosti o dotaci do grantového programu Jihočeského kraje z Programu 
obnovy venkova pro rok 2020 na projekt: 

Dotační titul č. 1 – Projekt obce – Oprava hřbitovní zdi včetně vstupní brány a branky

Žádosti o dotaci musí být podány do konce letošního roku, předpokládaný termín vyhodnocení evidovaných  
žádostí je v průběhu II. pololetí roku 2020.

6. ROČNÍK MEMORIÁLU JANA VOBOŘILA
 
SK Planá ve spolupráci s Obecním úřadem pořádá již 6. ročník fotbalového halového turnaje na počest bývalého 
předsedy SK Planá, pana Jana Vobořila. Turnaj se odehraje v Multifunkční hale a start je naplánován na sobotu 
28. prosince 2020 od 13 hodin.
Potvrzeni jsou opět 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.

ČIPOVÁNÍ PSŮ OD ROKU 2020
Všichni majitelé psů by měli zpozornět. Od roku 2020 
bude platit přísnější opatření pro všechny chovatele 
psů. Schválená novela veterinárního zákona přináší pro 
chovatele psů mj. povinnost nechat označit (tedy oči-
povat) každého psa. Čipování je spojeno s povinností 
očkování proti vzteklině. Štěňata budou čipována nej-
později s prvním očkováním, starším psům se čip bude 
aplikovat při pravidelném přeočkování.

V ČR je kolem 1,5 milionu psů, část z nich již dnes čip 
má. Pořizovací cena čipu závisí na jeho typu, mohla by 
se pohybovat v rozmezí 450 - 800 Kč. Za čipování u 
veterináře majitel psa zaplatí orientačně kolem 600 Kč. 
Novela veterinárního zákona tímto opatřením cílí pře-
devším na množírny psů. V budoucnu se budou vytvá-
řet patřičné právní prostředky, které budou postihovat 
provinilce, kteří nebudou jednat dle tohoto zákona.
S čipováním ovšem souvisí i registrace čipu psa. Ta se 
musí provést a je nezbytná, aby se údaj o pejskovi ně-
kde získal a aby se dal zjistit jeho majitel. Mikročip 
sám o sobě obsahuje jen unikátní číslo a nemá vlože-
nu žádnou jinou informaci. Proto je uvedení osobních 
údajů majitele psa v databázích tak důležité. Jen tak se 
může ztracený či zaběhnutý pejsek dostat zpět do rukou 
majitele. Bez provedení registrace tedy nikdo nezjistí, 
komu pejsek (i když očipovaný) patří.

Žádný centrální registr zvířat dosud neexistuje, ale  
s povinností čipovat psy zákonodárci uvažují o zřízení 
Centrálního registru. V současné době můžete svého 
psa zaevidovat do jednoho z těchto registrů :
- Centrální evidence zvířat a věcí, Národního registru 
majitelů zvířat, BACKHOME. 
Je třeba informovat se u veterináře, který psa očipuje  
a domluvit se na registraci. Čipování psů není ale nijak 
spojeno s automatickým osvobozením od poplatkové 
povinnosti.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
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Rodičům gratulujeme, a dětem přejeme do života
hodně štěstí, zdraví, veselé a bezstarostné dětství.

Tadeáš Vrzal a Marcel Miškuf

STATISTIKA ZA ROK 2019

NAROZENÍ :    2  ÚMRTÍ :   3

PŘIHLÁŠENÍ :  6  ODHLÁŠENÍ :  2

Celkem občanů:  252

GRATULUJEME JUBILANTŮM!
V průběhu druhého pololetí roku 2019 oslavili své významná životní jubilea: 

František Srnec – 50 let,   Miroslav Sodomka – 55 let,   Antonín Prener – 55 let,  
Miloslava Pečinková – 60 let,  Robert Beran – 60 let  Zbyněk Peško – 70 let
Eliška Tibitanzlová – 70 let  Bořivoj Hošna – 75 let  Václav Vik – 75 let 

V prvním pololetí roku 2020 oslaví své významné životní jubileum:
Stanislav Mlnařík – 50 let   Ladislav Balogh – 55 let   Josef Špírek - 60 let   
Petr Chmelík – 60 let  Dana Tomášková – 60 let   Maxmilián Bláha – 65 let
Karel Eremiáš – 65 let  Jiřina Vlčková – 70 let   Anna Baloghová – 75 let   
Anna Hošnová – 75 let  Marie Kalkušová – 80 let   Jan Prener – 80 let 
Milan Richter – 80 let   Miloslava Liláková – 80 let

Přejeme hodně pevné zdraví, štěstí a pohodu do dalších let.

Společný projekt plánských hasiček a fotbalistů vzni-
kal v režii fotografa Ivo Hajna v průběhu měsíců září 
a října. Snímky vznikaly v hasičárně, na hřišti, na sta-
ré řece, ale i na rožnovském jezu. Vznikl tak zajímavě 
pojatý kalendář, který má za cíl pomáhat. Výtěžek z 
prodeje totiž bude věnován dětem z Dětského domova 
v Boršově nad Vltavou. 
Samotný kalendář spatřil světlo světa při křtu 2.listo-

padu 2019 v Hospůdce na obci a od té doby je také  
v prodeji. Kalendář můžete stále zakoupit a objednávat 
osobně na Obecním úřadě nebo po telefonu 387 203 
091 nebo e-mailu obec@obecplana.cz.Cena kalendáře 
je 350 Kč/ks. 

Pojďte nám pomoci udělat těmto dětem život o kousek 
příjemnější!

CHARITATIVNÍ KALENDÁŘ 2020

hasičky
fotbalisté
Plané
a

dětem z Dětského domova  
Boršov nad Vltavou

2020
Ivo Hajn

Koupí kaledáře
podpoříte děti  

z Dětského domova v Boršově  
nad Vltavou

40 mm přesahující zadní karton
- místo pro Vaši reklamu

hasičky
fotbalisté
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a

dětem z Dětského domova  
Boršov nad Vltavou

2020
Ivo Hajn

Koupí kaledáře
podpoříte děti  

z Dětského domova v Boršově  
nad Vltavou

40 mm přesahující zadní karton
- místo pro Vaši reklamu

NOVÍ OBČÁNCI
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SK PLANÁ

rád bych Vás seznámil s činností našeho spolku v le-
tošním roce. Náš fotbalový klub letos reprezentovali  
v soutěžích FAČR oddíly přípravky, ml. žáků a mužstvo 
mužů. Rád bych uvedl, že nám přibylo několik nových 
členů, jak u mládeže, tak i dospělých. Takže v součas-
nosti máme 85 členů,  další se hlásí, a to nám dělá ra-
dost hlavně u naší mládeže. Naši mládežníci kategorie 
st. přípravka na jaře skončili na 2. místě se ziskem 39 
bodů a Martin Filištein skončil na 1. místě v tabulce 
kanonýrů, když dokázal nastřílet úctyhodných 74 gólů 
! Ml. žáci skončili na 6. místě se ziskem 21 bodů. Tady 
je nutno připomenout, že za ml. žáky hraje většina hrá-
čů přípravky, takže i to je velmi dobrý výsledek. To se 
zákonitě muselo projevit v probíhající sezóně, což zna-
mená, že naši ml. žáci po podzimu figurují na pěkném 
3. místě, když dokázali 7x zvítězit. Jako jediní dokázali 
2x porazit vedoucí Větřní. Věřím, že na jaře to ještě 
vylepší a poperou se o medaile.

Přípravka v probíhající sezóně figuruje rovněž na  
3. místě, když dokázala také 7x zvítězit a nastřílela 84 
gólů, což je velmi pěkné. Výsledky jsou pěkné, ale pěk-
nější je, že nám přibylo 5 nových mládežníků. Všich-
ni naši hráči dostali od oddílu krásné nové sportovní 
oblečení, včetně kopaček. I v daleko větších klubech 
není toto samozřejmostí, věřím, že si to děti i rodiče 
považují. Mimo soutěžní klání naše děti tráví v kolekti-
vu i volný čas a zúčastňují se různých akcí pořádaných 
obcí, i dalšími spolky z naší obce. Za to jim patří dík. 
Letos poprvé jsme pro děti uspořádali v létě tréninkový 
kemp, kterého se zúčastnilo 24 dětí. Kemp se vydařil  
a účast rodičů na závěrečném opékání buřtů toho bylo 
dokladem, až nám rybářská chata byla malá. Touto ces-
tou bych rád našim rybářům chtěl za zapůjčení chaty 
poděkovat. Naši mladí nám opravdu dělají radost.

Naši muži letos na jaře trochu slevili z úspěchu  
z minulé sezóny, když skončili „ až“ na 8. místě se zis-
kem 35 bodů. Ty uvozovky ale uvozují fakt, že za námi 
skončili např. Vodňany, Vimperk, Loko. ČB, Větřní  

a další. Letošní podzim ale  
napovídá, že jsme se po do-
plnění kádru pomalu vráti-
li na výsluní a 4. místo po 
podzimu se ziskem 23 bodů 
nás řadí do lepší společ-
nosti, když až na Trh. Svi-
ny jsme soupeře před námi 
dokázali porazit. Naši muži 
už nám zase dělají radost. 
Věřím, že postavení na jaře 
ještě vylepší. Držme palce! 

O Vánocích jsme uspořádali už tradiční me-
moriál kamaráda a výborného brankaře Hon-
zy Vobořila. Letos se uskuteční 28. 12. od 13,00  
v obecní tělocvičně, přijďte se podívat a zavzpomínat. 
V letním turnaji O pohár starosty obce, který dopadl už 
tradičně naší porážkou ve finále, zvítězili naši přátelé  
z Rakouska z obce, jejíž jméno je tak složité, že ho zde 
nedokážu ani uvést. Nejlepší by bylo, kdyby další roč-
ník vyhráli naši muži, a bylo by po problémech. Tak 
držte palce a zachovejte nám přízeň a věřím, že Vám 
i v budoucnu budou naši sportovci dělat jenom radost. 
Všem Vám přejeme krásné Vánoce, hodně štěstí a hod-
ně zdraví do nového roku.  

            Za SK Planá Luboš Pintér.

PŘÍSPĚVKY PLANSKÝCH SPOLKŮ

Letošní rok se chýlí ke konci a tak, jako asi většina 
z vás bude bilancovat uplynulý rok, tak i my jsme bi-
lancovali na Výroční Valné Hromadě, která se konala 
30. 11. 2019 od 18,00 hodin v Restauraci Steakhouse 
Na letišti.
 
Na začátku roku jsme založili u Hasičské pojišťovny, 
pojistku odpovědnosti pro všechny členy našeho sbo-
ru. Během masopustu vystoupily se svým programem 
ženy z našeho sboru. Vystoupení se velmi líbilo a bylo 
odměněno velkým potleskem a žádostí o přídavek. Po-
řádali jsme tradiční stavění máje. Spolupořádali jsme 
oba dětské dny, na začátku prázdnin a na konci léta. Le-
tos jsme byli požádáni okresním výborem o uspořádání 
obvodové soutěže našeho okrsku. Obvodové soutěže 
jsme se zhostili na výbornou a soutěž v požárním útoku 

a požární štafetě, proběhla bez 
závad, co se týká z pohledu 
pořádajícího sboru.
 
Byli jsme pozváni na oslavu 
výročí 120 let založení sboru 
v Homolích, 110 let založení 
sboru Vrábče a 110 let založe-
ní sboru Jamné. Na oslavy byli 

vysláni naši členové s našim hasičským praporem, na 
který nám přibyly slavnostní stuhy. Výročí se oslavu-
jícím sborům povedla a náš sbor dostal poděkování za 
pomoc a účast na těchto výročích.

Letos jsme uspořádali již 
15. ročník hasičské soutěže 
O putovní pohár obecního 
úřadu. Soutěžilo se v po-
žárním útoku. Zúčastnilo 
se 11 soutěžních družstev 
dospělých a 11 soutěžních 
družstev dětí. Za soutěž 
jsme byli z okresního sdru-
žení hodnoceni kladně  
a byla nám vyjádřená spo-
kojenost za průběh sou-
těže. Po pěti letech jsme 
opět získali putovní pohár 
a na tom základě se rozho 
l výbor poděkovat soutěž-
ním družstvům finanční 
odměnou.

HASIČI SDH PLANÁ
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Vážení spoluobčané,
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PLANÁ 

JSDH (dále jen jednotka), která je označována také jako 
zásahová jednotka, působí aktivně v naší obci v kate-
gorii JPO V. Zřizovatelem je obec Planá a členové zde 
působí bezplatně na základě Dohody o členství. Cel-
kem je v jednotce 11.členů, kteří musí splňovat nejen 
zdravotní způsobilost, ale mají různé odbornosti získa-
né kurzem a každoročně opakovaným školením nejen 
u Hasičského záchranného sboru ČR (HZS).  Jedná se 
o odbornost pro výkon velitele, strojníka,  práce s  mo-
torovou pilou či základy zdravotnických znalostí pro 
výkon v jednotce.
 
V posledních letech dochází za finančního přispění 
obce a  státních či krajských dotací pro JSDH, k po-
stupnému nákupu a  doplnění prostředků a vybavení, 
sloužících k rozšíření možných technických zásahů  
a asistencí jednotky, včetně práce na vodní hladině. 
Jednotka je tak schopna poskytnou pomoc nejen při 
ekologické havárii, ale i  v případě odstranění nebez-
pečného hmyzu.

V letošním roce jednotka poskytla několik technických 
zásahů a asistencí, ať již ve formě odstranění nebez-
pečné větve stromu, nebo  požárního dozoru v rámci 
kulturního dění v obci. Mezi události, které byly jed-
notce vyhlášené jako poplach ze strany operačního  

a informačního střediska HZS, zmíním požár v bytovém 
domě, nebo odchyt volně pobíhajících koní na veřejné 
komunikaci. V rámci zásahů či asistencí jednotky, k žád-
nému zranění osob a ani zvířat nedošlo. Je nutno dodat, že 
členové jednotky jsou zároveň i členy pobočného spol-
ku SDH Planá, který hraje významnou roli v kulturním 
dění obce a tak není divu, že je zde velká propojenost  
a provázanost. Nejde jen o provázanost mezi členy, ale 
o zázemí, techniku a celkovou spolupráci.

Členům jednotky chci poděkovat za jejich nezištnou 
ochotu pomáhat druhým na úkor svého volného času, 
za jejich práci při údržbě techniky a celkově se průběž-
ně formou školení připravovat na možný „ostrý“ zásah, 
který si nikdo nepřeje. Ale jak se říká, kdo je připra-
ven, není překvapen. Za technickou a materiální, stále 
se zvyšující vybavenost jednotky, je třeba poděkovat 
zastupitelstvu a starostovi obce Planá.
Všem přeji, aby si užili pohody Vánočních svátků  
a hodně zdraví do Nového roku 2020. A na závěr si ne-
odpustím připomenout pamatování na bezpečnosti při 
manipulaci s otevřeným ohněm, který, jak je známo, 
je dobrý sluha, ale zlý pán.

             Ivan Bábsky
             Velitel JSDH Planá

Pod záštitou obecního úřadu, SDH Planá a SK Planá 
vznikl krásný kalendář na rok 2020. Na tomto kalen-
dáři se podíleli naše členky společně s fotbalisty SK 
Planá. Výtěžek po odečtení nákladů bude věnován dět-
skému domovu v Boršově nad Vltavou. Výbor SDH by 
rád poděkoval Božence Vondrušové, která je motorem 
našich žen a vždy vymyslí a uspořádá nádherná vystou-
pení a akce. Děkujeme všem členům, kteří se zúčastnili 
jakékoliv činnosti – pracovní, soutěžní nebo společen-
ské. Dále poděkování patří členům, kteří jsou v zása-
hové jednotce. Děkujeme obecnímu úřadu, za jejich fi-
nanční podporu, bez které bychom nemohli uskutečnit 
veškeré naše akce a dále rozvíjet a budovat náš sbor. 
Poděkování patří i našim sponzorům za jejich pomoc 
a členům, kteří připravovali vždy výborné občerstve-
ní. Poděkování patří také vedení fotbalového klubu SK 
Planá za jejich vstřícnost při zapůjčení hřiště, kabin  

a dále za dobrou vzájemnou spolupráci. 
Sbor na konci roku evidoval 64 členů z toho 42 mužů 
a 22 žen. Protože letošní rok je rokem volebním, do-
volte mi, abych poděkoval výboru SDH za odvedenou 
práci nejen za poslední rok, ale za celé volební období 
pěti let, které se chýlí ke svému konci. Novému výbo-
ru SDH přeji hodně úspěchů do dalších pěti let. Díky 
snažení nás všech se nám daří i nadále šířit velice dobré 
jméno našeho sboru a tím plně rozvíjet poslání našich 
předchůdců.

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 SDH Planá
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Spolek Plánské ženy, z.s. funguje už pátým rokem. Je 
to co do počtu členů nejmenší spolek v obci, který si 
ve svých stanovách dal za cíl pořádat nebo se podílet 
na sportovních, zájmových a společenských akcích ze-
jména pro občany Plané. V roce 2019 se nám podařilo 
uskutečnit několik vydařených akcí, které si účastníci 
užili a odnesli si nejen kulturní zážitky.
 
Dne 2. 11. jsme ve spolupráci s Obecním úřadem a 
spolku Chyť a pusť a za asistence členů zásahové jed-
notky obce Planá pozvali děti i dospělé na lampionový 
průvod, který byl zpestřený účastí pohádkových po-
stav. Pozvání přijaly i děti z Dětského domova Boršov 
nad Vltavou. Počasí bylo ideální, lampionů se sešlo 
okolo čtyřiceti a poklidnou procházku k rybářské chatě 
a zpět k obecnímu úřadu absolvovali i někteří dospělí 
občané Plané. Na konci průvodu čekalo účastníky tra-
diční občerstvení, o které se postarali dobrovolní hasiči 
za přispění Hospůdky na obci. Doufám, že příští rok 
překonáme letošní počet účastníků, a že se do přípravy 
zapojí další občané, kteří udělají našim dětem zajímavý 
večer. Za každý nápad budeme rádi.

Další akcí, tentokrát určené jenom pro dospělé, byla 
návštěva pivovaru Plzeň a s ní spojená škola čepování 
plzeňského piva, která proběhla 16.11. Akce se zúčast-
nilo 28 lidí, občanů obce nebo členů místních spolků. 
Cestovalo se vlakem, což samo o sobě byl pro mnohé 
zážitek. Prohlídka areálu, ochutnávka piva a výborný 
oběd. Následovala škola čepování piva a osobní dárek 
pro každého účastníka ve formě půllitru se jménem. 
Dle ohlasu přítomných se akce povedla. Obrovský dík 
za podporu Obecního úřadu.

Plán do konce roku ještě zahrnuje již pátý ročník bow-
lingového turnaje, tentokrát dne 21. 12. na Dynamu. 
Letošní ročník se zapíše rekordní účastí 29 hráčů. Bo-
hužel jsme limitováni počtem drah a několik zájemců 
jsme museli odmítnout. Doufám, že boj o každou ku-
želku příjemně zpestří předvánoční čas.
Poslední akcí je připravovaný volejbalový turnaj smí-
šených trojic, který se chystá na 29.12. Tímto bych 
chtěla pozvat případné zájemce i jednotlivce, aby se 
před Silvestrem přišli protáhnout tělo.

Plán na příští rok je otevřený, kromě klasických turnajů 
bowling a volejbal a lampioňák bychom rádi zorgani-
zovali jednodenní výlet za krásami naší vlasti, případně 
„obecní“ sjíždění Vltavy. Jako nesplněný úkol vidím 
v realizaci dvoudenního výletu do sklípku na Moravu. 
Každý podnět na výlet nebo akci je vítán.
Závěrem bych chtěla poděkovat členkám za jejich po-
moc při všech akcích, které se v obci pořádají. Většina 
je členem i jiného spolku, je zbytečné rozlišovat, kdo 
za koho „kope“.

Žádná akce v obci by nebyla možná bez finančního a 
morálního přispění Obecního úřadu, za což mu velmi 
děkujeme.

Jménem našeho sdružení bych chtěla všem občanům 
obce Planá popřát příjemné prožití Vánoc a úspěšný 
rok 2020.
 
        
       Simona Bábská

PLÁNSKÉ ŽENYRYBÁŘSKÝ SPOLEK CHYŤ A PUSŤ

Vážení spoluobčané,
spolek rybářů Chyť a pusť je jedním z nejmenších 
v Plané. I tak, se ale snažíme zapojovat do dění v obci 
vlastními akcemi a nebo spolupracovat s dalšími spol-
ky. Tento rok byl uskutečněn tradiční masopust právě 
pod hlavičkou spolku Chyť a pusť, a proto byl trochu 
netradiční. K již tradičním pochoutkám jako jitrničky, 
jelítka atd. jsme připravili k ochutnání různé pochout-
ky z ryb. Doufám, že všem spoluobčanům, kteří se na 
masopustu u nás zastavili, chutnalo. Začátkem května 
jsme uspořádali dnes již tradiční dětské rybářské závo-
dy, které se vydařily. Zúčastnilo se 23 dětí. I když nikdo 
kapra nechytil, sladkou odměnu si odnesli všichni.
Koncem června začala obec s rekonstrukcí rybářské cha-
ty, kdy nám přibyly nové skladovací prostory a hlavně  

 
sociální zázemí.  Tímto bych rád jménem spolku zastupi-
telům poděkoval. Začátkem srpna si pak vyzkoušeli zre-
konstruovanou chatu naši nejmenší fotbalisté s trenéry  
a rodiči. V listopadu mohli účastníci lampiónového 
průvodu vidět na staré řece i velikého vodníka.
    
V nastávajícím roce bych rád pozval rodiče s dětmi  
na dětské rybářské závody, které se budou konat 
na státní svátek, v pátek 8. května 2020.

Přeji všem občanům Plané  bohatého ježíška a do nové-
ho roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

                                                                    Ladislav Balogh
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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.
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