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Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé, právě v době 
kdy píši tyto řádky, jako poslední text do letošního čísla 
zpravodaje, aniž bych byl pořádně rozhodnut jak a čím 
začít, vzdáleně slyším ze zpráv v televizi jak Vláda ČR po 
pouhých 4 dnech od otevření přistupuje k opětovnému 
zpřísnění a zkrácení otevírací doby restaurací a dalších 
provozů…jak symbolické této době, tomuto roku.
Původně jsem se tématu koronaviru chtěl maximálně vy-
hnout, protože ho slyšíme dnes  a denně, pořád dokola, 
ze všech médií, každý o něm mluví a to již více jak 10 
měsíců! Neustále zákazy, příkazy, nařízení, změny ze dne 
na den, čísla nakažených, počty testů, PCR testy, antigen-
ní testy, semafor, PES, třetí stupeň, čtvrtý stupeň, jeden 
ministr, druhý ministr, třetí ministr atd. pořád dokola. Už 
jsem na to vše alergický, jak kdyby na světě nebylo nic 
jiného.  Je správné a povinnost všech zákony dodržovat, 
ale také je důležité k tomu někdy použít selský rozum  
a to je i mé doporučení Vám všem, mít respekt a být zodpo-
vědný ke svému okolí, svým blízkým, ale nezapomenout, 
že život máme jen jeden a strávit ho ve strachu či obavách 
nikomu na zdraví nepomůže. Na celé situaci a všech těch 
zákazech a omezeních mě ovšem nejvíce trápí, a již se  
to projevuje, jaký negativní vliv to zanechá na celé spo-
lečnosti a to nejen po ekonomické stránce, ale zejména 
v sociálním chování společnosti, na vzdělanosti žáků  
a na celkové psychické a fyzické zdatnosti dětí, mládeže  
a vlastně celé společnosti. Jsem z toho opravdu smutný. 
Bohužel jsme byli nuceni v průběhu roku zrušit celou 
řadu zejména společenských a sportovních akcí. A je vů-
bec otázkou, zda  to v příštím roce bude lepší. Budeme se 
snažit, pokud to jen trochu půjde, akce z preventivních 
důvodů nerušit, ale hledat cesty jak je uspořádat. Ani již 
tradiční předvánoční posezení “pojďte s námi na pivo” se 
nedá pořádně naplánovat, bohužel.
Na druhou stranu jsme tak alespoň měli na obci více 

prostoru věnovat se věcem, na 
které za normálního provozu ne-
zbývá tolik času a tak nějak se po-
postrkují na příště. Hodně času ale 
i financí jsme věnovali do příprav  
a zadání koncepčních a investičních 
projektů. Detailněji se jim věnuji  
v dalších článcích zde ve zpravodaji, 
ale z mého pohledu nejdůležitější je 
investiční projekt nové kanalizace   
a vodovodu, kdy již jen čekáme na 

potvrzení získání dotace od MZe, a který se tak pomalu 
blíží ke svému startu.
Druhým je pak start nového územního plánu obce, kdy 
jsem již viděl prvotní návrh pro společné jednání. Obsaho-
vě na to defacto navazuje také dokončený koncepční ma-
teriál, urbanistické řešení návsi a přilehlých prostor, který 
byl občanům prezentován v říjnu. Významně se také posu-
nul projekt cyklostezky a věřím, že se již v příštím roce po 
ní projedeme. A “last but not least“ tady ještě zmíním pro-
jekt Sportovní areál Planá, na který máme vydáno územní 
rozhodnutí, máme podanou žádost na vydání stavebního 
povolení a netrpělivě každým dnem čekáme na vyhlášení 
investiční dotační výzvy od Národní sportovní agentury. 
Pokud platí, že se stát chce z krize proinvestovat, tak my 
jsme připraveni. A pokud bychom byli v dotačních titulech 
úspěšní, tak nás čekají zajímavé výzvy.
Během roku se událo a byli jsme svědky řady dalších 
událostí, které zasáhli a do budoucna budou ovlivňo-
vat naší obec. Jednou z hlavních byly krajské volby,   
z kterých vzešlo nové vedení kraje v čele s novým hejtma-
nem, MUDr. Martinem Kubou, s kterým jsme ihned řešili 
projekt letiště a vyhlášku Úřadu pro civilní letectví s ná-
vrhem na zánik ochranných hlukových pásem. Na podzim 
jsme pak přivítali nového pomocníka v naší obci, nákladní 

Slovo starosty
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VODNÉ, STOČNÉ 2021

V letošním roce 2020 došlo v průběhu roku ke sníže-
ní sazby DPH na vodu, jako zastupitelé jsme se ale na 
sklonku roku 2019 dohodli, že sníženou sazbu a cenu 
nastavíme již od začátku roku, a tak všichni občané měli  
po celý rok cenu vodného 62,45 Kč/m3. Na rok 2021 jsme 
v návrhu vodného od ČEVAK dostali do zastupitelstva 

kalkulaci, která reflektuje lehké navýšení ceny (pevné  
i pohyblivé složky) nakupované vody od JVS, konkrétně 
0,94 Kč/m3. Zastupitelstvo obce toto navýšení akcep-
tovalo a od 1.1.2021 schválilo cenu vodného v hodno-
tě 63,39 Kč/m3. Stočné zatím i pro rok 2021 zůstává 
ve stejné výši, tedy 150,-Kč na osobu/rok. 

elektromobil Goupil G4. Stejně tak přibyl do vozového 
parku, vcelku nečekaně, už na jaře jeho benzínový bráš-
ka, osobní automobil Škoda Citigo, jako hlavní výhra na 
Plese jihočeských starostů. 
Nicméně zásadní a strategic-
kou investicí se hned zkraje 
roku 2020 stal nákup statku 
č.p. 7 včetně okolních pozem-
ků. Zvažování koupě a jednání 
o ceně trvalo v zastupitelstvu 
více než rok. Jednou z vah zda 
do toho jít byla rozhodně ve-
likost a strategické umístění 
na návsi, ale i fakt, který asi 
není úplně znám, že tento sta-
tek-venkovská usedlost je od 
50.let 20.století zapsána jako kulturní památka. Pozemky 
za statkem použijeme k rozšíření sportovního areálu a vol-
nočasových aktivit obce. Samotný statek a jeho část využi-

jeme na zázemí obce a obecní techniky. Současně bychom 
chtěli rekonstruovat obytnou část, minimálně na 2 obecní 
byty. Další prostory pak chceme využít pro klubovny pro 
děti či spolkovou činnost a nebo na pronájem pro služby.  
Závěrem bych pak chtěl za celý neobyčejný rok 2020 po-
děkovat Vám všem! Ačkoliv jsme museli zrušit mnohé 
společenské akce, zavřeli se na týdny a měsíce ve svých 
domovech, ocitli se v podmínkách, které dosud nikdo  
z nás neznal, zůstali jsme odříznuti od svých blízkých, ka-
marádů a známých, tak se ukázalo, že si dokážeme vzájem-
ně pomáhat a nejsme si lhostejní. Myslím, že jako obecní 
komunita jsme nouzovým stavem propluli velmi zdatně 
a bez velkých následků. Toto poděkování tak patří všem, 
kteří v této nelehké době nezištně pomohli a pomáhají. Ješ-
tě jedno poděkování bych však chtěl  závěrem zmínit, a to 
paní Jakešové za neutuchající zvelebování nádherné skal-
ky a veřejného prostoru. 
Přeji Vám všem krásné počtení a klidné prožití Vánoc  
se svými blízkými.        

Obecní úřad Planá a místní knihovna budou ve dnech 28., 29., 30. a 31. 12. 2020 pro veřejnost uzavřeny.

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU A KNIHOVNY MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY

Svoz komunálního odpadu nebude vánočními svátky nijak dotčen, bude se řídit platným harmonogramem – tzn. 
čtvrtek 24. 12. 2020 a 31. 12. 2020. Z provozních důvodů se však může stát, že se svoz uskuteční v jinou denní 
hodinu, než bývá obvykle.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatek za svoz komunálního odpadu nebude pro rok 2021 zvyšován, tzn. občané uhradí poplatek ve stejné výši, jako 
v letošním roce a i nadále je možnost vybrat si v jakém intervalu chcete popelnice vyvážet. Každá fyzická osoba, která 
zaplatí poplatek za komunální odpad obdrží 10 pytlů na svoz pytlů zdarma.

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2021

Interval svozu / 110l                                                                                           Poplatek v Kč

Svoz 1x týdně                             1 000,- Kč

Kombinovaný svoz                   750,- Kč

Svoz 1x 14 dní                                500,- Kč

1 x 14 dní v létě  1. 4. - 30. 9. 2021, 1 x týden v zimě 1. 10. - 31. 3. 2021

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
 c) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 
  kterým je osoba starší 65 let                                       200 Kč 

Poplatky za svoz komunálního odpadu, psy a stočné na rok 2021 můžete platit od 1. února 2021 osobně v kan-
celáři OÚ v úředních dnech pondělí od 8,00 – 12,00  13,00 – 18,00 hodin. V ostatních dnech po domluvě, tel.: 
721 769 387. 
Poplatky lze uhradit i bezhotovostní platbou na bankovní účet č. 36323231/0100 - do zprávy pro příjemce 
uveďte příjmení + číslo popisné.
Po připsání úhrady na náš účet Vám známku na popelnici a pytle na svoz plastů doručíme do Vaší poštovní schránky. 
Splatnost všech poplatků je do 28. února 2021. 
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. 

Vážení spoluobčané,

je prosinec, blíží se Vánoce, svátky klidu a radosti. Na ob-
rázcích si opět budeme připomínat ladovskou zimu, které 
se nejspíš na Vánoce nedočkáme. 
Za pár dní usedneme ke svátečně prostřenému stolu se svý-
mi nejbližšími a celý dům či byt naplní vůně jehličí a na-
pečeného cukroví. 
S končícím rokem nastává čas bilancování. Hodnotíme, 
to co se nám podařilo, nebo kde nás naopak tlačí bota a co 
bychom mohli zlepšit. 

Velmi mě mrzí, že jsme se nemohli společně potkat na 
akcích, které byly plánovány a zažít tu správnou pohodu  
a zábavu, která z nich vždy vyzařovala a na kterou jsme se 
těšili. Pojďme společně hodit tento „divný rok“ za hlavu a 
oslavme příchod nového, a snad i příjemnějšího roku 2021. 
Přeji nám všem hezké svátky vánoční a do nového roku 
hlavně pevné zdraví, protože to je to nejdůležitější, co člo-
věk může mít, kupu štěstí, zdravou mysl a splněná vánoční 
přání. 

Růžena Sodomková, místostarosta obce

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Tomáš Pintér, starosta

Tomáš Pintér, starosta

Růžena Sodomková, místostarostka obce
Růžena Sodomková, místostarosta obce

Růžena Sodomková, místostarosta obce

Poslední svoz, kdy budou tolerovány známky z roku 2020, je čtvrtek 25. února 2021.
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TERMÍNY SVOZŮ SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 2021

TERMÍNY SVOZŮ BIOODPADU - ROK 2021

7. ledna 2021 4. února 2021 4. března 2021

4. listopadu 2021

          1. 1. 2021 - 31. 3. 2021 - 1 x měsíčně - 1. čtvrtek v měsíci

1. 4. 2021 - 30. 11. 2021 - 1 x 14 dní -  sudý týden - čtvrtek

8. dubna 2021 22. dubna 2021 6. květen 2021 20. května 2021

3. června 2021 17. června 2021 1. července 2021 15. července 2021

29. července 2021 12. srpna 2021 26. srpna 2021 9. září 2021

7. října 2021 21. října 202123. září 2021

PROJEKT KANALIZACE A VODOVOD PLANÁ 

Aktuálně celý tento projekt míří do finále a pomalu  
se připravujeme na jeho realizaci roce 2021. Ale jdeme 
postupně krok po kroku, kdy v průběhu roku 2020 jsme 
nejdříve dokončili projektové práce, posléze získali sta-
vební povolení. To byl teprve impulz pro přípravu podání 
Žádosti o evidenci akce a posléze Žádosti o registraci 
akce a o poskytnutí státní finanční podpory z dotač-
ního titulu Ministerstva zemědělství  pro poskytování a 
čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 
300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení in-
frastruktury vodovodů a kanalizací II“ . 
V mezidobí jsme zadali a vysoutěžili tuto veřejnou zakáz-
ku, kdy výběrové řízení realizovala firma Česká vodohos-
podářská s.r.o. skrze Národní elektronický nástroj (NEN) 
a jejich portál https://nen.nipez.cz a poté Zastupitelstvo 
obce schválilo jako ekonomicky nejvýhodnější nabíd-
ku účastníka HYDRO & KOV s.r.o., se sídlem Pražská 
1333, 379 01 Třeboň, IČ: 27720161 s nabídkovou cenou 
29 577 777,- Kč včetně DPH.  
Dále jsme na projekt vysoutěžili službu TDS a BOZP, 
kdy z došlých nabídek jsme vyhodnotili jako nejvýhod-
nější nabídku firmy STAVINVEST JK s. r. o., Nádraž-
ní 3, 381 01 Český Krumlov, která předložila nabídku  
na činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora 
bezpečnosti práce za cenu 199 650,- Kč včetně DPH. 
Nyní tedy čekáme, zda náš projekt splní všechny po-
žadavky MZe a bude rozhodnuto o jeho financování  
za spoluúčasti Ministerstva zemědělství. Pokud budeme 
úspěšní, tak bychom chtěli ihned začít akci připravovat 
a s vybranou firmou připravit harmonogram prací, který 

bychom chtěli pak společně prezentovat a prodiskutovat 
s vámi všemi občany. Jen pro představu, hodnota dotace 
z MZe může být maximálně 70% z uznatelných nákladů 
akce, v našem případě jde o více jak 21 mil. Kč, a tedy 
dotace z MZe se bude pohybovat někde kolem 14 mil. 
Kč. Část nákladů (10%) si pak budeme moci dofinanco-
vat ještě z dotačních titulu Jihočeského kraje. Součástí 
celého projektu je i rozšíření vodovodu v hodnotě cca 
2,42 mil.Kč, zde  budeme žádat o dotaci také z krajského 
grantu, maximální hodnota dotace se pohybuje od 70% 
do 50%. I když u všech dotačních titulů budeme velmi 
úspěšní, tak očekáváme, že naše spoluúčast na tomto pro-
jektu bude více jak 12 mil. Kč. 
Může se ale samozřejmě i stát, že dotace nezískáme, 
to bychom pak museli zvážit další kroky jak v projek-
tu pokračovat. Termínově předpokládáme, že rozhodnutí  
o dotaci získáme nejpozději během měsíce ledna či úno-
ra 2021, ihned na to chceme navázat prezentací pro ob-
čany a ideálně ještě na jaře v březnu začít s realizací.  
Ve smlouvě máme na akci 12 měsíců, ale chtěli bychom 
vše zrealizovat a dokončit v roce 2021. 
Zcela jistě to bude pro naší obec velká akce, na všechny 
z nás to bude klást určité nároky, budou rozkopané cesty, 
bude rozkopaná náves, na nějakou dobu dojde ke ztížení 
přístupu k nemovitostem, ale budeme se snažit tyto pro-
blémy minimalizovat a vždy najít včas společné řešení. 
Tímto bych Vás všechny velice rád dopředu požádal  
o pochopení a shovívavost. Pokud k tomu kdokoliv už 
nyní má jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás na úřad 
obrátit.

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. 
!!! POZOR - 7. ledna 2021 bude proveden svoz u této kombinace, i když se jedná o lichý týden !!!!
14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6., 
1. 7., 15. 7., 29. 7, 12. 8., 26. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 
16. 12., 30.12..

Pytlový svoz plastů - svozový den poslední čtvrtek v měsíci 
28. 1., 25. 2., 25. 3., 29. 4., 27. 4., 24. 6., 29. 7., 26. 8, 30. 9., 28. 10., 25. 11., 30.12. 

Kombinace svozů – svozový den čtvrtek – 1 x týdně – 1. 10. – 31. 3. 
1. 4. – 30. 9. – 1 x 14 dní – každý sudý kalendářní týden  
8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7, 12. 8., 26. 8., 9. 9., 23. 9.

18. listopadu 2021

1. 12. 2021 -31. 12. 2021 - 1 x měsíčně - 1. čtvrtek v měsíci

2. prosince 2021

Nádobu prosím vystavujte stejně jako nádobu na komunální
odpad ve svozový den od 06:00-22:00 hodin !!!

Až ke konci listopadu, dokonce po termínu návrhu roz-
počtu obce na rok 2021, nám Dopravní podnik města 
České Budějovice (DPMCB) zaslal návrh na uzavření 
smlouvy dopravní obslužnosti naší obce pro rok 2021. Při 
zachování stejného rozsahu a počtu spojů linky 19,  nám 
DPMCB sdělil, že pro rok 2021 bude uplatňovat změnu 
ceny kompenzace za jednotku přepravního výkonu MHD, 

kdy navyšuje cenu na 46,69 Kč/km. V číslech a penězích 
to znamená, že dojde k navýšení o cca 20 tis. Kč/rok. Cel-
kové náklady pro rok 2021 na dopravní obslužnost obce 
MHD linkou 19, tak činí 1 438 846 Kč. Kompletní znění 
smlouvy, po schválení ZO, najdete na odkaze na webo-
vých stránkách zde: 
https://obecplana.cz/smlouvy-o-poskytovani-dotace

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST MHD 2021

Tomáš Pintér, starosta

Tomáš Pintér, starosta
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DOTACE – GRANTY 2020

Neinvestiční účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020

Jedná se o neinvestiční dotaci na realizaci akce: „ Planá hřbitov - oprava vstupní branky a brány“. Dotace byla 
poskytnuta ve výši 90 000,-- Kč.
Poskytnutá dotace činí max. 60% z celkových uznatelných výdajů akce.  
Realizace projektu probíhá a musí být dle uzavřené smlouvy ukončena nejpozději 31. 12. 2020. 
Finanční vyúčtování musí být podáno nejpozději do 15. ledna 2021. 

Investiční finanční příspěvek – kompenzace v důsledku dotčení obce ochranným hlukovým pásmem letiště.

Investiční příspěvek poskytován formou investičního daru. 
Celkem obdržíme 477 565,-- Kč, finanční dar využijeme na částečné financování investičního nákupu nemovi-
tého majetku v k. ú. Planá u Českých Budějovic (pozemky a objekt k bydlení č. p. 7). 

DOTACE – MINISTERSTVA
 

Státní fond životního prostředí České republiky 
Výzva č. NPŽP 11/2019 - Národní program životního prostředí 
Akce: Pořízení vozidel s alternativním pohonem Obec Planá

Předmětem projektu je pořízení vozidel s elektro pohonem - menší nákladní automobil kategorie N1 - Polaris 
Goupil G4, elektrický skútr VESPA ELETTRICA a chytré dobíjecí stanice SMART WALLBOX, značky Schne-
ider. 
Celkové náklady akce činily 1 522 742,53 Kč, uznatelné výdaje - 1 473 753,50 Kč, neuznatelné výdaje - 
48 989,03 Kč. 
Výše dotace: 563 196 Kč. 
Užitkový elektromobil Goupil G4 dodala firma SPINTECH s. r. o., elektrický skútr VESPA ELETTRICA byl 
zakoupen u firmy MOTOBOOM s. r. o.. 
Chytrou dobíjecí stanici SMART WALLBOX instalovala firma TERMS a. s.. 
Realizace projektu již byla ukončena, byly předloženy veškeré podklady k žádosti 
o proplacení dotace.
 

Program: 11753 – Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019 - 2023
Dotační titul: 117D531000049 – Územní plán Planá. 
Záměrem projektu je vyhotovení nového územního plánu obce. 
Celkové investiční náklady – 421 685,-- Kč, dotace 337 348,-- Kč, vlastní zdroje - min. 84 337,-- Kč. Na zákla-
dě rozhodnutí o poskytnutí dotace musí být realizace ukončena do 31. 12. 2022 a dokumentace k závěrečnému 
vyhodnocení akce předložena do 30. 04. 2023. 

Program: 11782 – Podpora regionů 2019+ 
Dotační titul: 117D8210C3333 – Oprava propustků Planá.
V rámci projektu došlo k opravě 5 kusů propustků, které se nacházejí podél silnice I/3 a MK IV. třídy 4 d chod-
ník Planá – letiště. 
Celkové náklady této akce činily – 1 008 415,75 Kč, dotace 675 425 Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 
332 995,75 Kč byly uhrazeny v roce 2019 z rozpočtu obce. 
Oprava propustků proběhla v loňském roce a byla provedena firmou Václav Budín. 
Žádost o proplacení dotace byla již podána a dokumentaci k závěrečnému vyhodnocení bude předloženo v ter-
mínu do 30. 04. 2021. 

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 úhradu běžných oprav v obci.

V současné době připravujeme podání žádosti o dotaci do grantového programu Jihočeského kraje z Progra-
mu obnovy venkova pro rok 2021 na projekt: Kaple Nejsvětější Trojice Planá - výměna dveří.
Žádost o dotaci musí být podána do konce letošního roku, předpokládaný termín vyhodnocení evidovaných 
žádostí je v průběhu II. pololetí roku 2021. 

Dále připravujeme podání žádosti o dotaci do grantového programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora 
obnovy a rozvoje venkova.      
Dotační titul 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Workoutové hřiště na části pozemku p. č. 49/1 a nové střídačky do sportovního areálu na části pozemku p. č. 
302/2.
Žádost o dotaci musí být podána do 21. prosince 2020, předpokládaný termín vyhodnocení evidovaných žádostí 
je koncem dubna roku 2021.                                                              

Informace - dotace na pořízení domácích kompostérů

Společný projekt obcí DSO Blanský les - podhůří - III. etapa v rámci výzvy OPŽP na pořízení domácích kom-
postérů (+štěpkovače) byl schválen k financování.  
Další postup bude projednán na jednání DSO a kompostéry snad budou k dispozici na „kompostovací“ sezónu 
2021.

Přehled hospodaření obce k 30. 11. 2020

Rozpočet na rok 2020 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č. 06/10/2019 ze dne 16. 12. 2019, jako 
přebytkový s celkovými příjmy 17 115 200,-- Kč, celkovými výdaji 15 915 200,-- 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, příjmy z prodeje pozemků  
a ve výdajích nákup nemovitého a movitého majetku v katastru obce (pozemky a objekt k bydlení - č.p. 7). 
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. 2020                          17 981 640,70 Kč
Skutečné výdaje k 30. 11. 2020                          18 566 735,95 Kč

Stav finančních prostředků na
běžných účtech a v pokladně k 30. 11. 2020      17 565 979,47 Kč                                                                              
           

DOTACE JIHOČESKÝ KRAJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2021

 Růžena Sodomková, místostarostka obce
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CYKLOSTEZKA LEVÝ BŘEH VLTAVY, BORŠOV NAD VLTAVOU, HOMOLE, PLANÁ

Tento projekt jasně ukazuje, jak je důležité věřit a být po-
zitivní. Osobně už jsem byl spíše skeptický, zda se nám to 
někdy povede dotáhnout, ale vypadá to, že se tento “neko-
nečný” projekt opravdu blíží ke svému cíli. Společně všem 
třem obcím se letos konečně podařilo najít shodu a řešení 
s majiteli problémových úseků, a tak jsme v listopadu byli 
schopni podat žádost na Stavební úřad o vydání územní-
ho rozhodnutí. Řízení v současné době probíhá a doufáme, 
že zdárně a bez komplikací doběhne. 
Ihned po vydání ÚR by mělo následovat podání žádosti 
o vydání stavebního povolení. Právě v těchto dnech ale 
společně připravujeme veřejnou zakázku malého rozsa-

hu na službu zhotovitele projektové dokumentace pro 
stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby,  
s předpokládanou hodnotou 800 tis. Kč bez DPH. 
Pokud by již nenastal žádný zásadní a větší problém, vě-
řím, že jsme schopni posléze vysoutěžit dodavatele stavby 
a přes léto a podzim 2021 stezku postavit. Zásadní sa-
mozřejmě bude získání spolufinancování ze zdrojů EU,  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP). Pokud ale zís-
káme stavební povolení, tak věřím, že už vše zvládneme  
a nejpozději ke konci roku 2021 se budeme moci po stezce 
do Boršova a Homolí projet.

Na toto téma mám pro všechny, které to zajímá, konečně 
pozitivní zprávu. Ve středu 2. prosince jsem viděl první 
návrh územního plánu! Vysoutěženým zhotovitelem je 
firma UPLAN s.r.o., konkrétně pan Ing. Vlastimil Smítka 
s kterým jsme tento velmi obecný prvotní návrh společ-
ně probrali a prodiskutovali a ujasnili náhled zhotovitele 
na jeho tvorbu včetně použitého názvosloví vycházející  
z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Toto zdržení 
bylo zapříčiněno zejména vývojem kolem ochranných 
hlukových pásem letiště, jako významného limitujícího 
faktoru rozvoje naší obce a také přípravou studie kraj-
ského úřadu k optimalizaci silnice I/3 a jejím ochranným 
pásmům.   
Následovat by měl v nejbližších dnech již upravený  
a konkrétnější návrh pro společné jednání, včetně všech 
sítí, infrastruktury, nadřazených požadavků vyšších sa-
mosprávných celků a dalších potřebných náležitostí. Tato 
verze pak prvotně půjde na vyjádření dotčeným orgánům 

statní správy (DOSS), sousedním obcím a veřejnosti.
A v tuto chvíli budou mít všichni občané možnost se  
k němu vyjádřit, diskutovat své možnosti a upravovat 
funkční využití navržených lokalit. Na základě jejich při-
pomínek, námitek, souhlasů či nesouhlasů se návrh pře-
pracuje a upraví do podoby, kdy ho bude posuzovat dle 
par. 50 stavebního zákona krajský úřad. 
Další kroky a termíny v procesu pořízení ÚP tzn. veřejné 
projednání, vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o ná-
mitkách z veřejného projednání a vydání ÚP budou vždy 
záviset zejména na úspěšném projednání s dotčenými 
orgány. Níže vidíte časovou osu hramonogramu, jak by 
pořízení mělo ideálně termínově proběhnout. Budeme se 
snažit vás včas o dalších krocích informovat, ale sledujte 
sami určitě naše webové stránky, úřední desku a na jedná-
ní dostanete určitě pozvánky do schránek. 
A určitě není problém se s dotazy kdykoliv na nás obrátit, 
včetně firmy UPLAN.  

ÚZEMNÍ PLÁN

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZADÁNÍ

Projednávání zadání s
dotyčnými orgány,
sousedními obcemi

a veřejností

30 dnů
zákonná lhůta

Schválení
zadání změny

Rozhodnutí
zastupitelstva

o zahájení pořizování
změny ÚP

45 dnů zákonné termíny 30 dnů zákonný termín

Stanovisko kraj

vydání stanoviska
krajského úřadu dle § 50

stavebního zákona

Společné jednání (SJ)
s dotyčnými orgány

a sousedními obcemi
+ vyjadřování veřejnosti

Veřejné projednávání
(VP)

majitelé nemovitostí
a další veřejnost
včetně občanů

37 dnů zákonný termín

Rozeslání návrhů na
vyhodnocení připomínek
a rozhodnutí o námitkách

dotčeným orgánem

30 dnů zákonný termín

Vydání změny

15 dní nabývá účinnosti

- Upozorňuji, že následné kroky jsou vždy závislé na úspěšném projednávání zejména s dotýčmi orgány
- Potlačená barva znamená již provedené kroky

Odevzdání
pracovního
návrhu ÚP
říjen 2020

JIHOČESKÉ LETIŠTĚ - OCHRANNÉ HLUKOVÉ PÁSMO

Vypadá to, že ledy se pohnuly…po roce a půl nečinnosti 
se najednou Úřad pro civilní letectví (ÚCL nebo CAA)  
na konci října 2020 rozhodl znovu řešit tzv. ochranná 
hluková pásma letiště České Budějovice. 
A vzal to z gruntu, protože vyhlásil veřejnou vyhláškou - 
Návrh opatření obecné povahy, které po nabytí účinnosti 
tohoto opatření obecné povahy ZANIKÁ, bez náhrady 
a v plném rozsahu, ochranné hlukové pásmo letiště 
České Budějovice zřízené územním rozhodnutím vy-
daným Úřadem města České Budějovice, Stavební 
úřad, dne 5. června 1995 pod zn. SÚ 6787/94/Ko.
Ve svém odůvodnění pak argumentuje zejména dlouhodo-
bým neadekvátním omezením rozvoje území: „Aktuálně 
platná omezení vycházející z rozhodnutí z roku 1995 vý-

znamně a neadekvátně limitují rozvoj území dotčeného 
ochranným hlukovým pásmem, zvláště pak s ohledem na 
současný i budoucí plánovaný provoz na letišti. Úřad tedy 
nevidí jinou možnost na nápravu současného stavu, než  
že ochranné hlukové pásmo letiště České Budějovice 
zanikne bez náhrady”. 
Pro nás pro obec, ale i pro obyvatele a majitele nemovi-
tostí je toto rozhodnutí průlomové a to nejlepší možné. 
Nicméně po rozhovorech s představiteli letiště a Jiho-
českého kraje je jasné, že se tento návrh řešení zase ne-
bude líbit druhé straně a tak připravují právní kroky pro-
ti tomuto rozhodnutí. Evidentně to bude mít další vývoj. 
Kompletní znění najdete na našem webu zde: https://
obecplana.cz/official-board/detail/480

KNIHOVNA PLANÁ

Milí přátelé, 
Konec roku se rychle blíží, Vánoce jsou za dveřmi a to 
znamená nejen zvolnit a odpočinout si, ale i zhodnotit 
ten letošní, pro většinu z nás, neobvyklý rok.
Nestandartní byl i pro plánskou knihovnu. Důsledkem 
pandemie koronaviru došlo na jaře a v podzimních mě-
sících k jejímu uzavření. Z tohoto důvodu se nepodařilo 
dokončit plánovanou nabídku plánského knižního fondu 
na našich webových stránkách. Doufáme, že tento záměr 
uskutečníme po zklidnění situace v příštím roce. Čtenáři 
si pak budou moci v klidu domova nejen vybrat svoje 
knihy, ale i si je objednat.
Knižní fond plánské knihovny obsahuje přes 600 titulů 
různých žánrů. Máme zde napínavé detektivky, thrillery, 
fantasy, historické, humoristické, dobrodružné, válečné 
knihy, cestopisy, encyklopedie, kuchařky, 
….. Školáci si mohou objednat i knihy povinné školní 
četby. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějo-
vicích nám půjčuje soubory knih, ve kterých si každý 
čtenář také může najít titul, který ho zajímá. 
Chtěla bych poděkovat našim věrným čtenářům za pří-
zeň. Jejich pravidelné výpůjčky svědčí o tom, že plánská 
knihovna svojí nabídkou knih uspokojí všechny, kteří ji 
navštíví. Zveme proto i další zájemce o četbu do naší 

knihovny. Vždyť kniha je určitě ta správná volba, jak 
vyplnit volný čas!
Dovolte mi, abych Vám ze srdce popřála, aby celoroč-
ní shon, stres a napětí nahradila vánoční pohoda a klid, 
abyste se sešli o vánočních svátcích se všemi, kteří jsou 
Vám blízcí a máte je rádi. Užijte si tento čas co nejpří-
jemněji. V novém roce Vám přeji hodně zdraví a ať se 
Vám rok 2021 vydaří.

Mgr. Eva Rodová

Tomáš Pintér, starosta

Tomáš Pintér, starosta

Tomáš Pintér, starosta
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URBANISTICKÁ KONCEPCE NÁVSI

V průběhu roku, jak postupovali práce na projektu kanaliza-
ce a její realizace dostávala stále konkrétnější obrysy, jsme 
se zastupiteli řešili, jak do budoucna po rozkopání celé náv-
si ji chceme zpětně upravit a zkrášlit celý vzhled. Ne vždy 
a ve všem jsme se byli schopni společně shodnout, jakým 
směrem se vydat a jak by naše náves měla v budoucnu vy-
padat. Proto bylo logickým krokem, toto svěřit odborníkům 
a lidem, kteří se tím živí. Na pravou architektonickou soutěž 
jsem alespoň já ze začátku opravdu pomýšlel, ale podmínky 
se skicovným v řádech statisíců nás odradily. Nakonec jsme 
se rozhodli, že se podíváme na práce studií a architektů, kte-
ří pomáhají utvářet blízké okolí a troufnu si říct, že jedním  
z nejzkušenějších se nám vyprofiloval českobudějovický 
Atelier 8000, který jsme poté oslovili.

Společně jsme pak připravili zadání a veškeré potřebné 
podklady a vstupy a nechali Atelier 8000 více jak 3 měsí-
ce pracovat. Několikrát jsme si v průběhu správnost infor-
mací a záměrů konzultovali a komentovali, v zastupitelstvu 
jsme měli dvakrát návrh k diskusi a poté výsledný výstup 
před dokončením byl architekty odprezentován na společ-
ném jednání s občany, v Hospůdce na obci v září letošního 
roku. Konstruktivní diskuse proběhla v poklidné atmosféře  
a výsledkem pak bylo poděkování a veskrze chvála navrže-
né koncepce. I uvažovaný, dříve haněný rybník “kačák” pro-
šel a líbil se, takže si myslím, že máme před sebou zajímavý 
a elegantní urbanistický návrh návsi, který bychom chtěli 
postupnými kroky v budoucnu zrealizovat.

Celou studii pak máte možnost prohlédnout na obecním úřadě a nebo ji naleznete na našich webových stránkách zde: 
https://obecplana.cz/page/14

Již ke konci roku 2019 a v průběhu toho letošního jsme 
se poohlíželi a uvažovali o pořízení menšího obecního ná-
kladního automobilu na drobné práce a hledali jak ideální 
variantu auta, tak i možnost jeho financování. A jelikož se  
v dnešní době dnes a denně setkáváme ve zprávách z ce-
lého světa s informacemi o zelené energii, elektromobilitě  
a dalších šetrných zdrojích, tak i Česká republika skrze 
Státní fond životního prostředí podporuje rozvoj čisté mo-
bility.  Konkrétně pro kraje, města a obce vypsala Výzvu 
č.11/2018 Národního programu Životní prostředí, kdy mo-
hou tyto municipality žádat o dotace na nákup automobilů s 
alternativním pohonem a nově také na financování dobíjecí 
infrastruktury. Společně jsme pak se zastupiteli přemýšleli, 
jak více využít vyrobenou a nespotřebovanou solární ener-
gii z naší fotovoltaické elektrárny na střeše úřadu a řekli si, 

kdo jiný než právě města a obce by měli být průkopníky 
a nositeli těchto myšlenek, a tak se nám ještě na poslední 
chvíli podařilo připravit projekt, kdy jsme získali dotaci  
a pořídili plně elektrický menší nákladní automobil Pola-
ris GOUPIL G4, elektrický skútr Vespa Elletrica a dobíjecí 
stanici EVlink Smart Wallbox značky Schneider Electric. 
Celková hodnota pořízení investice celého projektu vyšla 
na 1,521 mil. Kč a obdržená dotace po vyúčtování max. 
40% uznatelných nákladů vychází na 563 tis. Kč.

SFŽP DOTACE POŘÍZENÍ VOZIDEL S ALTERNATIVNÍM POHONEM

SETKÁNÍ PLANÝCH 2021

Bohužel letošní ročník, jsme díky situaci na jaře s Covidem 
byli nuceni společně se starosty zrušit, ikdyž těsně před plá-
novaným termínem se život znovu vrátil do normálu, již ne-
byla šance setkání zrealizovat. Logicky jsme se tak předběž-

ně domluvili, pokud to epidemiologická situace dovolí, že se 
pokusíme setkání uspořádat v roce 2021. 
Určitě vás budeme všechny včas informovat a doufám, 
že tentokrát už se nám to podaří. Držme si společně palce.

Tady by se snad vyplatilo napsat, těžko něco plánovat 
v této době, aby nebylo více zklamání než radosti, ale 
přeci jen se budeme snažit akce uspořádat a život v obci 
znovu nějak nastartovat. Vše bude primárně bude záviset 

na epidemiologické situace a aktuálních nařízeních vy-
dávané Vládou ČR, takže prosíme o pochopení a sledujte 
webové stránky obce, spolků a obecní letáky ve vašich 
schránkách. 

PLÁNOVANÉ AKCE 2021

VII. ROČNÍK MEMORIÁLU JANA VOBOŘILA V SÁLOVÉ KOPANÉ – spíše NE
MASOPUST – únor 2021
MDŽ – březen 2021 
STAVĚNÍ MÁJE – 30. dubna 2021
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – květen 2021
HASIČSKÁ SOUTĚŽ O POHÁR OÚ PLANÁ – květen/červen 2021
DĚTSKÝ DEN – červen/srpen 2021
SETKÁNÍ PLANÝCH – červen/červenec 2021, Planá nad Lužnicí
FOTBALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ – červen/červenec 2021
FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE – srpen 2021
LAMPIONOVÝ PRŮVOD – říjen 2021Tomáš Pintér, starosta

Tomáš Pintér, starosta

Tomáš Pintér, starosta
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Zcela jistě si ještě všichni pamatujete na loňský pro-
jekt plánských hasiček a fotbalistů, kdy nafotili společ-
ný charitativní kalendář pro letošní rok 2020. Společně  
se nám všem pak podařilo prodat téměř 220 ks jeho výtis-
ků. Po zaplacení nákladů na vydání a tisk kalendáře, se tak 
pro děti z Dětského domova v Boršově nad Vltavou poda-
řilo vybrat a darovat 50 000,-Kč!

Darovací šek jsme pak společně s fotbalisty a hasičkami 
předali dětem a zástupcům DD v čele s panem ředitelem 
Miroslavem Kouřilem, symbolicky před kaplí, kde vzniklo 
i společné foto do kalendáře. Vybrané peníze pak byly po-
užity na nákup potřebných 
notebooků pro děti v době 
podzimní distanční výuky 
na školách. Tím, tak tento 
projekt splnil přesně ten 
účel, s kterým jsme do toho
všichni šli. Ještě jednou 
bych tak chtěl poděkovat všem, kteří se na myšlence, re-
alizaci, ale i prodeji kalendáři podíleli a pomáhali. A vě-
řím, že to nebyl náš poslední charitativní projekt.  

CHARITATIVNÍ KALENDÁŘ 2020

Vážení spoluobčané, 
letošní rok se chýlí ke konci a tak jako vás, tak i nás ovlivni-
la celosvětová pandemie koronaviru. 

Po prvotním omezování konaných akcí až 
po jejich konečnému zákazu, jsme byli nu-
ceni omezit naši spolkovou činnost. Naštěstí 
se první vlna epidemie nakonec více méně 
zvládla a došlo k uvolnění opatření. Když 
jsme začali plánovat a připravovat akce kte-

ré jsme odložili, přišla bohužel druhá vlna nákazy covid-19. 
Byli jsme nuceni zrušit nohejbalový turnaj, stavění máje, 
hasičskou soutěž O putovní pohár obecního úřadu, dětský 
den a další aktivity. V únoru jsme pomohli Božence Vond-
rušové s dětským karnevalem, který byl součástí masopustu 
v Plané. Masopustní překvapení v podání plánských hasiček 
bylo opět krásné vystoupení a všem děkujeme a už se těšíme 
na další vystoupení. Část děvčat předala se starostou obce 
šek na 50.000,-kč. Byl to výtěžek z prodeje charitativního 
kalendáře pro Dětský domov v Boršově nad Vltavou. 
Na začátku roku jsme byli pozváni na různá výročí sbo-
rů v našem okolí, které se bohužel také zrušily. Dále  
se vybraní delegáti našeho sboru měli v březnu zúčastnit 
shromáždění sborů dobrovolných hasičů okresu Českých 
Budějovic. Shromáždění se nakonec po dalších zrušených 
termínech podařilo naplánovat na konec srpna. Proběh-
ly volby do nového okresního výboru a byly naplánovány 
činnosti sborů do dalších pěti let. Naše soutěžní družstva se  
i přes plno zrušených soutěží, zúčastnila dvou soutěží.
V srpnu soutěže O pohár OÚ Litvínovice kde muži nad 
35let získali 1. místo a ženy nad 30let získali 2. místo. 
V září na soutěži v Češnovicích o soudek a váleček získali 
ženy 3. místo a muži v omezené sestavě 5. místo. Děkujeme, 
že se dali tak v nejisté době dohromady a výborně repre-
zentovali náš spolek. Ještě jednou blahopřejeme ke krásným 
kulatým narozeninám, které oslavili Jiří Hošna a Jan Prener.       
Poděkování patří také všem členům, kteří jsou v zásahové 

jednotce a plnili úkoly spojené s činností jednotky. 
Děkujeme obecnímu úřadu za jejich finanční podporu, bez 
které bychom nemohli uskutečnit veškeré naše akce a dále 
rozvíjet a budovat náš sbor. Všem přejeme, aby ve zdraví 
přečkali koronavirovou pandemii a užili si v klidu vánoční 
svátky a do nového roku přejeme hodně štěstí a zdraví.

HASIČI

„Moc děkujeme za dar, díky němuž jsme mimo jiné pořídili 
tolik potřebné notebooky pro naše děti“.
S úctou Miroslav Kouřil, ředitel, DD, Boršov nad Vltavou

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE PLANÁ (JSDH)

Vážení občané, dovolte mi jako každý rok, tak i letos na 
úvod připomenutí co je JSDH (dále jen jednotka) a krátký 
komentář k její činnosti za rok 2020. Jednotku zřizuje a 
spravuje samotná obec a jde o její organizační složku, kde 
výkon služby vykonávají dobrovolně její členové, kteří mají 
s obcí uzavřenou smlouvu o členství v jednotce. Člen jed-
notky musí splňovat zákonem dané podmínky, včetně fyzic-
ké, zdravotní a odborné způsobilosti. Za tímto účelem členo-
vé nejen že se podrobují pravidelně lékařské prohlídce, také 
jsou pravidelně odborně školeni ve spolupráci s Hasičským 
záchranným sborem ČR (dále jen HZS), neboť jsou jednou 
ze základních složek Integrovaného záchranného systému 
(dále jen IZS).
Rok 2020 je ve znamení celosvětové epidemie známé pod 
názvem COVID-19, která přináší nemalé komplikace v na-
šich osobních i pracovních životech a o to jsou úkoly všech 
složek IZS náročnější. Jednotka v letošním roce registruje 
nárůst počtu zásahů oproti loňskému roku. Zejména jde o 
technické zásahy, jako odstranění překážek na komuni-
kacích, odstranění nebezpečného bodavého hmyzu a dal-
ší činnosti, například preventivní zásahy či úkoly vedoucí 
k ochraně života, zdraví a majetku občanů. Jednotka také 
plnila úkoly na úseku již zmíněné epidemie, kdy opakovaně 
zajišťovala místní distribuci ochranných pomůcek (rukavi-
ce, desinfekce) občanům obce.
Mohu konstatovat, že i přes celorepublikové opatření CO-
VID-19, se členové jednotky s danými úkoly bez zaváhá-
ní vypořádali a plně zachovali akceschopnost k zásahům. 
Za toto všem členům jednotky, které chci jmenovat – Jan 

Schönbauer, Petr Vobořil, Josef Fošenbauer, Jaroslav Sa-
mek, Miroslav Nohava, Štefan Molnár, Miroslav Vobořil, 
Miroslav Sodomka, Marcela Viková a Stanislav Mlnařík, 
patří veliké poděkovaní a o to větší poděkování si zaslouží 
všechny složky IZS, jako jsou pracovníci ve zdravotnictví, 
hasiči, policisté, dobrovolníci a další zaměstnanci, pracovní-
ci a občané různých profesí, spolků a sdružení, kteří zajištují 
chod této země v tzv. první linii. 
I přes veškerá opatření, která pravděpodobně budou v ně-
jaké omezující rovině a formě přetrvávat i o svátcích, které 
přináší konec roku, přeji všem, pokud možno jejich příjem-
né prožití, pevné zdraví a velkou sílu a optimismus do roku 
2021.

Tomáš Pintér, starosta

Jan Schönbauer, starosta SDH Planá

  Ivan Bábsky, velitel JSDH obce Planá
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Vážení čtenáři a příznivci rybářského sportu, dovolte, abych 
vám v krátkosti popsal, jak funguje náš spolek v tomto, neje-
nom pro rybáře, složitém období. 

Rok 2020 začal členskou schůzí, na které jsme se sešli ještě 
v hojném počtu. Ještě před omezeními se nám podařilo usku-
tečnit již tradiční dětské rybářské závody. Absolutním vítě-
zem se stala Rita Hošnová, ale ocenění byli všichni, kteří se 
zúčastnili. Následoval 24hodinový závod pro dospělé, ve kte-
rém s přehledem zvítězil Tomáš Kölbl. 

I v omezeném počtu se nám daří nejen udržovat, ale i zvele-
bovat naší krásnou chatu a její okolí. Za zmínku stojí nově 
vybudované lovné místo (molo), své využití našla i stará loď 
v podobě neobvyklého květináče. Dokončení se dočkal i náš 
venkovní krb, který stojí, hlavně díky panu starostovi, koneč-
ně na obecním pozemku.
Tímto bych chtěl nejen jemu, ale i celému Obecnímu úřadu 
poděkovat za podporu a pomoc.
Věřím, že příští rok bude příznivější, nejen co se týká úlovků. 

RYBÁŘSKÝ SPOLEK CHYŤ A PUSŤ

Rád si vzpomenu začátky, jak jsem poprvé nahodil udičku 
do rybníku na návsi. Od té doby mi tento koníček zůstal. 
Začínal jsem chytat nejdříve na špulku se šňůrou, později 
s dětským laminátem od Tokozu jako většina mých vrstev-
níků. Ti starší chytali na duralák a dospělí, od kterých jsme 
se snažili co nejvíce okoukat, měli ještě i pruty z bambusu se 
starým kolečkem. Byl to zážitek, když se kolečko rozřehtalo, 
ryba odvíjela vlasec, bambusák byl ohlý jako luk a nakonec 
byla ryba vylovena starým podběrákem. A když se povedlo 
chytit slušnou štiku, hned bylo mezi kluky o čem povídat.
Doba běžela dál, jak šel čas, tak se i zdokonalovalo naše 
vybavení. Poznali jsme jiné druhy ryb, chytalo se nejvíce 

na položenou a plavanou, ke slovu přišla i přívlač a někteří 
z nás se specializovali na muškaření. Kromě rybníků jsme 
poznali i kouzlo řeky. Časem přišly na řadu přehrady, kde již 
byla nutná lodička. A někteří z nás si začali říkat, co ten starý 
cajk, vydržel by to i dnes? Sem tam jsme viděli rybáře, jak to 
zkouší s bambusákem na vyvěšenou na štiku. Někteří si sta-
rý cajk nechali jako památku, stále více lidí ho začali i sbírat.
Díky internetu jsem narazil na kolegy, kteří staré navijáky a 
pruty opravovali a dokázali se o své zkušenosti podělit. Na-

jednou jsem se začal zabývat myšlenkou si vyzkoušet opra-
vit starý prut. Začal jsem laminátem, později bambusovým 
prutem a nakonec jsem se pustil do nejsložitějšího štípaného 
prutu. Nejdříve to byla oprava vývazu, na řadu přišla výmě-
na očka nebo spojky. Až na řadu přišla oprava celého prutu 
včetně laku. Byla by škoda, aby pruty skončily jako kůlek 
u rajčat. Naši potomci si zaslouží poznat na vlastní oči, co 
dokázali naši předkové. Byly to firmy Rousek, Sol, Paulát, 
Stibůrek, Troníček a další, po znárodnění Tokoz, Ryna, Lov, 
atd. V této moderní době by to nikdo již nevyráběl a proto 
každý zachráněný naviják či prut je kus historie jako např. 
stará auta či motorky.
Tak jsem začal dělat opravy prutů tak, aby na tyto staré pruty 
šlo i rybařit v dnešní době.  A některé jsem i úspěšně vy-
zkoušel a pár zařadil do mé rybářské výbavy.  Tím jsem i 
nakazil některé své kamarády rybáře. Na dnešní moderní ry-

bářské vybavení chytá skoro každý. Ale když rybáři vidí, že 
lze vytáhnout i na stoletý prut se starým navijákem pěknou 
rybu, tak dokáží říct „ Klobouk dolů“. Někteří si vzpomenou 
na své začátky. Hodně jich předává výbavu z dědy na syna 
či vnuka a tím vzpomínky budou žít dále. A za to to stojí.

KOUZLO STARÉ RYBAŘINY

PLÁNSKÉ ŽENY

Jsme nejmenší a nejmladší spolek v obci. Přesto se snažíme 
zapojit hlavně místní občany do kulturních a sportovních 
činností. V letošním roce jsme také přivítaly 3 nové členky, 
což nám udělalo velkou radost. Z plánovaných akcí se jich 
moc nepodařilo realizovat hlavně kvůli epidemiologické si-
tuaci, o to víc bych chtěla poděkovat organizátorům za ty, 
které se  uskutečnily. 
Ve spolupráci s SK Planá jsme letos v únoru zajišťovaly 
výrobu zabijačkových dobrot a jejich prodej na Masopustu. 

Další jarní akce překazil nouzový stav, stejně jako ostatní 
spolkový život v obci. O to větší radost jsme měly, když 
se po několika letech podařilo díky naší nové člence Lucce 
Pintér v létě do Plané přivést cvičitelku, která každý týden 
„týrala“ v tělocvičně nadšené cvičenky všech věkových ka-
tegorií. Pevně věřím, že po skončení vládních opatření se 
cvičení zase rozběhne. V létě jsme podnikly jednodenní 
sjezd Vltavy na raftech v počtu 25 lidí, na první akci tohoto 
druhu je to parádní výsledek. Účastníci byli moc spokojeni 
a příští rok bychom chtěly akci rozšířit i o spaní v kempu. 
Klasikou se stalo rekreační hraní volejbalu, který není ur-
čen jen pro ženy, ale pro každého, koho tento sport baví. 
I tady se všichni hráči nemohou dočkat, až budou moci do 
tělocvičny natáhnout síť a dát si do těla. Bohužel jsme letos 

musely oželet jak turnaj ve volejbale a v bowlingu, tak lam-
pionový průvod. Doufám, že na tento nelehký rok budeme 
vzpomínat jako na ojedinělý a příští rok si naplno užijeme 
společná setkání a zážitky. 

Obci Planá děkujeme za maximální vstřícnost a finanční 
podporu naplánovaných akcí, nebereme to jako samozřej-
most. Jménem spolku Plánské ženy přeji všem nejen do no-
vého roku pevné zdraví, životní optimismus a víru v lepší 
budoucnost.

Roman Fiala

Ing. Petr Tomášek

Simona Bábská
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SK PLANÁ

Vážení spoluobčané, fanoušci a fanynky, chtěl bych vás 
krátce seznámit s činností našeho fotbalového klubu SK Pla-
ná v letošním divném roce.
Náš oddíl letos na jaře v nedohrané sezóně 2019/2020 měl 
v soutěžích FAČR 3 mužstva, a sice muže, st. přípravku  
a ml. žáky. Vzhledem k epidemii koronaviru, nebyla jarní 
část soutěží vůbec rozehrána, a soutěže byly ukončeny. Je 
to škoda, protože naši mládežníci v obou soutěžích byli na 
druhých místech svých skupin, a měli soutěže výborně na-
startované. Muži rovněž váleli a v ukončené podzimní části 
figurovali na 4. místě 1. A třídy, což bylo historicky nejlepší 
umístění v dějinách SK.
Po uvolnění restrikcí naši muži v červnu absolvovali turnaj 
K. Újezda, jehož se zúčastnilo 6 mužstev. Naši borci v tur-
naji skončili na druhém místě, aniž by s někým prohráli, 
navázali tím na kvalitní hru, kterou předváděli v předčasně 
ukončené sezóně. Začali se pomalu připravovat na nadchá-
zející sezónu, od které jsme si hodně slibovali. Sice už tra-
dičně zaváhali v turnaji o Pohár starosty obce, kde už tra-
dičně skončili na druhém místě, po už tradiční prohře s SK 
Mladé.
V nadcházející nové soutěžní sezóně ale zahájili muži vý-
borně, a po skvělých výkonech po přerušení soutěže figurují 
sice až na 5. místě, ale pouze s jednobodovou ztrátou na 
druhé místo. To je příslibem do dalšího pokračování soutě-
že, pokud se uskuteční. Před sezónou došlo opět k posílení 
kádru, sestava si sedla náramně, a je radost se na náš fot-
bal zase dívat. Nyní máme silný tým, a věřím, že to potvrdí  
i v budoucnu. 
Naše největší radost jsou ale naši mládežníci. Po přerušení 
soutěží, jsme začali pomalu opět trénovat. Ale co bylo nej-
důležitější, a co nám dělá obrovskou radost, začali se k nám 
hrnout další děti z okolí a na přestup i hráči z jiných oddí-
lů. To zároveň ale přineslo i starosti. Ty naštěstí ale máme 
již za sebou, protože se nám povedlo trenérský tým rozšířit  
o 3 nové trenéry, a nyní již mohou být děti rozděleni do vě-
kových kategorií. Tím došlo i ke zkvalitnění tréninkového 
procesu, a děti to víc baví. 

Protože jsme nehráli žádné zápasy, uspořádali jsme dva tur-
naje pro ml. žáky a ty nejmenší, tj. předškolní děti. Ml. žáci 
27. 6. odehráli výborně domácí turnaj, který jsme pojmeno-
vali „Memoriál Maxe Bláhy“, na počest našeho bývalého 
předsedy, který se velkou měrou zasloužil o zmrtvýchvstání 
mládežnického fotbalu v Plané, čest jeho památce! Naši hrá-

či jen o skóre skončili na 2. místě. Naši benjamínci 28.9. na 
turnaji Junior Cup, který se kvůli počasí musel přesunout do 
haly zazářili, a v konkurenci 6 mužstev celý turnaj vyhráli. 
Tyto turnaje jsme uspořádali pro děti jako náhradu za neo-
dehrané soutěže. Do nové sezóny jsme přihlásily nově muž-
stvo starších žáků, které si v přerušené soutěži vede dobře  
a zatím je na 7. místě, tam je škoda četných nutných absencí 
hokejistů, určitě bychom na tom byli ještě lépe. Dále máme 
v soutěži mladší žáky, kteří hrají rovněž dobře a drží se za-
tím na 5. místě.

Naše mládež nám dělá velkou radost svým přístupem ke 
společné přípravě. V hojném počtu se připravovali v březnu 
na zimním soustředění v Přední Výtoni, kde se kovala dobrá 
parta. Na již tradičním letním kempu v Plané, na přelomu 
července a srpna, nám již skoro byla rybářská chata malá.

Náš klub byl letos rovněž pořadatelem tradičního Masopus-
tu, který jsme uspořádali společně se spolkem Plánských 
žen. Myslím, že se tam všem líbilo a chtěl bych našim Plán-
ským ženám poděkovat za dobrou spolupráci.
Veškerá naše činnost obnáší spoustu práce a času, a já bych 
chtěl všem za obětavou práci poděkovat. Chtěl bych podě-
kovat OÚ Planá za podporu a pomoc našemu klubu, Plán-
ským ženám za pomoc při společné akci, Penzionu na Le-
tišti za perfektní stravování při našich akcích, dále našim 
rybářům za poskytnutí zázemí v létě pro děti a rodiče. Chci 
poděkovat sponzorům a všem rodičům za podporu našemu 
sportování, a věřím, že se zase budeme moci setkávat v lep-
ších časech. 
                                            Lubomír Pintér, předseda SK Planá
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Rodičům gratulujeme, a dětem přejeme do života
hodně štěstí, zdraví, veselé a bezstarostné dětství.

Tadeáš Hric, Sebastián Vávra a Miroslav Tesařík

STATISTIKA ZA ROK 2020

NAROZENÍ :    3  ÚMRTÍ :   2

PŘIHLÁŠENÍ :  17  ODHLÁŠENÍ :  7

Celkem občanů:  264

V průběhu druhého pololetí roku 2020 oslavili své významná životní jubilea: 

Jan Kölbl – 50 let,    Miloslava Balážíková – 50 let,  Radek Prener – 50 let,    
Michal Hošna – 50 let,  Libuše Vobořilová – 60 let,  Jana Fošenbauerová – 60 let
Petr Tomášek – 60 let   Bohumil Pečinka – 65 let   Jozef Zajíc – 70 let
Alena Nováková – 70 let  Jaroslava Pešková – 70 let  Eva Kölblová – 70 let 
Josef Ludačka  – 75 let  František Kalkuš – 85 let 

V prvním pololetí roku 2021 oslaví své významné životní jubileum:

Simona Bábská – 50 let   Peter Fábián – 55 let   Miroslava Nachtigalová – 65 let
Helena Loskotová – 65 let  Břetislav Kašpar – 70 let   Karel Polák – 75 let 
Milan Novák – 75 let  Zdeněk Máče – 80 let   Antonín Prener – 80 let 
František Šulista – 85 let   Jiřina Heřmánková – 85 let  Ladislav Hošna – 85 let

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

NOVÍ OBČÁNCI

GRATULUJEME JUBILANTŮM!

VYTÁPÍTE PELETAMI? NORMA NESTAČÍ, POŽADUJTE CERTIFIKACI
S nadcházející zimní sezónou je opět aktuální otázka vytá-
pění. Stále větší oblibě českých domácností se těší dřevní 
pelety. S poptávkou roste i nabídka a pelety nabízí celá 
řada výrobců. Spotřebitel by měl být ovšem při koupi 
pelet ostražitý a vědět, že norma ČSN EN ISO 17 225-2  
je pro výrobce pouze technickým doporučením a není 
právně závazná. Osvědčení o kvalitě je navíc vydáno pou-
ze na základě vzorku, který výrobce na počátku výroby 

dodá do laboratoře.Rozhodujícím ukazatelem kvality pe-
let je mezinárodní certifikace ENplus®, kterou v současné 
době vyžaduje značná část výrobců peletových spalova-
cích zdrojů. V tomto případě certifikační orgán kontrolu-

je celý proces – od kvality vstupní suroviny přes výrobu, 
skladování, manipulaci, obchodní procesy a periodicky  
1 x ročně kontrolu kvality pelet. Certifikované pelety jsou 
na obalu řádně označeny logem certifikace, třídou kvality 
a číslem licence. Pokud jsou pelety volně ložené, je tato 
certifikace uvedena v dodacím listu. Zatímco tuzemská  
výroba se z 96 % může pochlubit certifikací s nejvyšší  
jakostí A1, ze zahraničních výrobců má certifikaci ENplus® 
jen 77 %. Nekvalitní pelety mohou poškodit kotel, snížit jeho 
životnost a mít negativní dopad na životní prostředí. Ná-
kup levných pelet proto nemusí být ve finále tím nejlepším  
a nejlevnějším řešením. 
Pokud si nejste jisti, čím se při volbě vhodného zdroje vytá-
pění pro váš dům nebo výběru kvalitního paliva  řídit, využij-
te bezplatnou a komerčně nezávislou poradnu! Na bezplat-
nou konzultaci (na téma vytápění, zateplení  a rekonstrukce 
domů, dotace pro energeticky úsporná opatření apod.)  
se do Energy Centre České Budějovice (ECČB) můžete 
objednat na tel. čísle 387 312 580 nebo emailem na eccb@
eccb.cz, bezplatná linka (záznamník): 800 38 38 38.
Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinanco-
vána z rozpočtu Jihočeského kraje. 

Dvanáctému měsíci roku 2020 zbývají poslední dny a je tak 
čas na rekapitulaci.  Dlužno předeslat, že za sebou máme 
rok mimořádně zvláštní. A to nejen my na Letišti České Bu-
dějovice.
Na začátku roku vše vypadalo velmi optimisticky, na letišti 
jsme to doslova „rozsvítili“, to znamená uvedli do zkušeb-
ního provozu novou světelnou techniku, tedy osvětlení ran-
veje. To mohli mnozí z našich sousedů sledovat na vlastní 
oči. Také terminál a technologie, které jsou v něm, najely na 
zkušební provoz. Připravovali jsme se na zahájení letní se-
zóny, která měla přinést pravidelné spojení s Prahou. Linka, 
určená asijským turistům měla zkrátit jejich cestu do Čes-
kého Krumlova, Letišti České Budějovice pak přivést první 
klienty, díky nimž lze ověřit fungování procesů ve zkušeb-
ním provozu.
Světem ale záhy prolétl Covid 19 a vše razantně změnil. Rok 
2020 se začal odehrávat podle protiepidemických not. S jis-
tou dávkou smutné nadsázky lze říci, že jsme se proutkem 
mávnutí vyrovnali ostatním mezinárodním regionálním leti-
štím v Evropě. Lidé nemohli cestovat, letadla zůstala na zemi, 
letiště ztichla. Tento stav, bohužel, trvá do dnešních dnů.  
Letiště České Budějovice se tuto nucenou zastávku snažilo 
využít ve svůj prospěch, získali jsme cenný čas na to, aby-
chom v klidu a s rozvahou procházeli procesem certifika-
ce. Využili jsme také toho, že malá sportovní letadla moh-
la létat a mohly pokračovat ve své činnosti letecké školy. 
Z hlediska statistiky byl rok 2020 jedním z nejúspěšnějších 
roků, odbavili jsme na 11 000 vzletů a přistání. Letecké 
školy využily zkušebního provozu světlotechniky na dráze 
pro výcvik nočních letů. V této souvislosti, bychom chtě-
li poděkovat sousedům za pochopení, až na výjimky byly 

noční lety povolovány nejpozději do 22:00.Také chod are-
álu letiště notně ovlivnila koronavirová situace. Od října  
u nás bylo zřízeno odběrové pracoviště pro testování. Čes-
kobudějovická nemocnice využila toho, že je na letišti do-
statek místa pro drive in testování. Jihočeský kraj také zřídil 
v jedné z budov sklad zdravotnických pomůcek. Stává se, že 

v mimořádných situacích potkáte mimořádné přátele. Nám 
se takového setkání podařilo v době koronavirové s Jiho-
českou filharmonií. Koncertní sál filharmonie je v současné 
době rekonstruován, a tak filharmonici našli svůj dočasný 
domov v odletové hale terminálu letiště.  Hala má prý dob-
rou akustiku a letišti orchestr moc sluší. Konečně přesvědčit 
se můžete sami na FB letiště i filharmonie. Bohužel koncerty 
jsou bez diváků, ale nachází si své posluchače on line. Velmi 
si této spolupráce vážíme a věříme, že přečká časy virové  
a bude pokračovat i poté, co budou mít filharmonici oprave-
nou koncertní síň ve městě. Tolik rok 2020 na Letišti České 
Budějovice. Co přinese rok příští? Nejprve je třeba s virem 
srovnat skóre, začít vyhrávat a pak bude možné realisticky 
odhadnout, jak to bude s cestováním a s létáním dál.
Přeji vám proto do roku 2021 zdraví a zdravý rozum.

LETIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE V ROCE 2020

Mgr. Martina Vodičková, Vedoucí PR a marketingu Letiště České Budějovice
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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.

Prodejna:
Průmyslová 281
Boršov nad Vltavou
Tel.: 602 262 567
Tel. na e-shop: 607 021 599
Otevírací doba:
Po, St, Pá: 08:00 - 14:00
Út, Čt: 08:00 - 18:00

www.bex.cz

DDeekkoorraaččnníí  tteexxll

RRuuččnnííkkyy  aa  oossuušškkyy

Polštáře a přikrývky

Ložní soupravy a prostěradla

Dětské povlečení a osušky
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Chcete se dobře vyspat?
Nově vyrábíme matrace na
míru i z přírodních materiálů.

Matrace

Ilustrační foto

ČESKÁ 
VÝROBA


