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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé, rok utekl jak voda  
a já si znovu sumíruji body, které Vám chci zde přiblížit, 
co se v průběhu roku u nás na obci a na úřadě událo.  
Pokud bych mohl, raději bych to s Vámi diskutoval osob-
ně na společném setkání, ale doba pro tato setkávání více 
osob není v zimě a uzavřených prostorech ideální. 

Zcela jistě by se hned první téma stočilo na to, co vidíte
a zažíváme od května dnes a denně na návsi, tedy kanali-
zace. Stav je nyní takový, že poslední výkopové práce se 
finalizují stoce B1, osobně doufám, že by do konce roku 
mohlo být hotovo. Na jaře by nás pak měly čekat kana-
lizační přípojky, hlavní terénní úpravy a nové povrchy 
všech komunikací. Termín dokončení prací je dle smlou-
vy do 30.4.2022. Od té doby resp. od předání díla bude 
čas na to, aby si všichni napojení majitelé nemovitostí 
oddělili dešťové a splaškové vody uvnitř svých stavení, 
takže je nyní čas si toto včas naplánovat a toto zreali-
zovat nejpozději do konce roku 2022. Od roku 2023 už 
totiž bude kalkulace vodného a stočného dohromady dle 
odebraných m3 vody a k tomu nám ještě bude Městem 
České Budějovice účtována cena za čištění splaškových 
na ČOV České Budějovice. Nicméně k tématu kanaliza-
ce a přepojení nemovitostí a cenotvorby budeme chtít na 
jaře svolat veřejné projednání.
 
K tématu splaškové kanalizace je třeba ještě říci, že jsme 
čistě na návsi souběžně realizovali nové stoky dešťové 
kanalizace s odvodem do náhonu. V ostatních částech 
obce jsou původní kanalizace určeny pro majitelé nemo-
vitostí právě pro možnost zaústění dešťových vod. Takže 
pokud občané neumí nebo nechtějí zpracovávat dešťové 
vody na svých pozemcích, jak ukládá zákon, mají mož-
nost je zaústit sem. Chtěli jsme tak občanům vyjít maxi-
málně vstříc, obzvláště u starých statků. 
Poslední poznatek, byť jsem byl připraven, že to bude 
náročné, a i jsme se to snažili komunikovat, tak mě na-
konec ten rozsah prací, časový harmonogram, doba trvá-
ní a to jak náves nyní vypadá, zaskočilo. 

Musím říct, že jsem si takhle 
zničenou náves nepředsta-
voval ani v nejčernějších 
představách…

Na jaře budu chtít, aby to fir-
my dali co nejdřív do pořád-
ku, ale dopředu upozorňuji,  
že příprava oprav komu-
nikací ještě taky bude ná-
ročná. Prosím tedy ještě  
o trpělivost, dosud jsem rád, 
že jsme to společně zvládli  
a moc jste na nás nenadá-
vali:-) a současně děkuji za 
pochopení.
 

Plynule tak naváži s tématem návsi, protože prá-
vě v současné době projektujeme s Ateliérem A8000 
kompletní projekt nové návsi pro stavební povolení, 
který vychází z urbanistické studie, kterou jsme Vám 
v roce 2020 představili. Je to tak logicky další krok 
právě po kanalizaci, kdy budeme chtít náves postupně  
(i v závislosti na dotacích) opravit a rekonstruovat.
Termín odevzdání projektu je do poloviny ledna 2022, 
poté bychom Vám ho zase chtěli prezentovat a pokud 
najdeme společnou řeč, tak by pak mělo následovat sta-
vební řízení. Finance bychom chtěli získat v novém pro-
gramovém období EU 2021 – 2027 z tzv. ITI projektů 
neboli „Integrované teritoriální investice Českobudějo-
vické aglomerace“. Dříve známé pod IPRÚ (dotace na 
cyklostezku).
 
Dalším navazujícím projektem je statek č.p. 7 na návsi 
a i zde připravujeme projekt na jeho rekonstrukci a bu-
doucí využití pro potřeby obce. Zde je projektantem  
firma INPROPO společně s architektem Petrem Šímou.
I zde budeme hledat dotační příležitosti v rámci ITI nebo 
dotační tituly zaměřené na kulturní památky. 
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Plynule navazující na statek č.p. 7 je sportovní areál. 
S tímto projektem jsme v letošním roce dokonce dvakrát 
žádali o dotaci z Národní sportovní agentury. V prvním 
případě, dotační titul Investice nad 10 mil. byl novým 
předsedou NSA, panem Neusserem, v červnu bez ná-
hrady zrušen. A tak jsme společně s SK Planá připravili  
novou žádost, do nového programu NSA nazvaného Re-
giony 2021 a tu jsme na konci září podali. V podmínkách 
bylo, že do konce listopadu 2021 bude vše vyhodnoceno, 
ale před pár dny přišla informace, že dříve jak v březnu 
nemáme rozhodnutí čekat. A tak bychom se chtěli teď 
v lednu ještě pokusit být úspěšní z Krajského investič-
ního fondu (KIF), možná že to bude nakonec větší šance  
a pravděpodobnost. I přesto jsme ale připrave-
ni v příštím roce sami celý vyprojektovaný areál  
postupně realizovat a případně na jednotlivé části zkou-
šet žádat dotace u jiných dotačních titulů. Ostatně již 
nyní dokončujeme nové workoutové hřiště a nové stří-
dačky, na které jsme získali dotace z MMR. Sami jsme 
se také pustili do nového místa na tříděný odpad, plynu-
le navazující na parkoviště sportovního areálu.

S odpady souvisí dalších pár řádků, protože v průběhu 
roku nám bylo ze strany úřadů sděleno, že díky nove-
le zákona nemůžeme využívat stávající vyhlášku o od-
padech. Proto jsme hned ještě v létě začali připravovat 
novou s poplatkem na osobu, kterou jsme si nechali for-
málně schválit na Ministerstvu vnitra. Nicméně v rámci 
dlouhé bouřlivé debaty zastupitelů nakonec schválena 
nebyla a měli jsme za úkol připravit do dalších ZO jiné 
varianty, které by více zohledňovali zodpovědné chová-
ní obyvatel ve smyslu třídění odpadu a s tím i možnosti 
výběru velikosti nádob a četnosti vývozů. Nakonec jsme 
schválili obecně závaznou vyhlášku „o místním poplat-
ku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“, 
která je velmi podobná té současné - obyvatelé mají 
možnost si vybrat velikost nádoby (110L nebo 240L)  
a vývoz (1x týdně nebo 2x týdně). Samotným poplatkem 
je pak objednaný objem a tedy cena za 1litr. V našem 
případě jsme se nakonec dohodli na 0,2 Kč/litr. Kdy opět 
po bouřlivých diskusích, s přihlédnutím k celkovým ná-
kladům a ve vztahu k rozpočtu obce jsme nakonec dali 
cenu symbolickou, byť od FFC fakturované náklady vy-
cházejí na částku 0,48 Kč/litr. Pro představu, v cenách, 
u popelnice 110/120 L s vývozem 1x týdně, je cena 
od FCC 2 794,- Kč/rok, ale občané Plané budou platit 
1 144,- Kč/rok. Do nižší ceny poplatku jsme promítli jak 
příspěvek od firmy Salita a.s. (Casino Galaxy), tak vyšší 
příspěvek obce. 

Současně jsme ale vybudovali nové místo tříděného od-
padu vzadu za fotbalovým hřištěm, které se podařilo, za-
tím velmi syrově, uvést do provozu do konce roku 2021. 
Na jaře bychom chtěli místo stavebně dodělat a položit 
zámkovou dlažbu a k tomu pak i všichni občané, kteří 
zaplatí poplatek (od 1. února do konce března 2022) ob-
drží čip (nebo klíče) k otevírání popelnic.      
Jednou z dalších priorit, na které jsme se v průběhu roku 
zaměřili a ke konci roku více intenzivněji, je pak naše 
dlouhodobá snaha zřídit v obci znovu mateřskou školu. 
Může se zdát, že to v současné době nedává úplně smysl, 
ale opravdu očekáváme v dalších letech intenzivní roz-
voj obytné části směrem na jih, a tak chceme být připra-
veni a dokázat umět současným a budoucím obyvatelům 
poskytnout očekávané služby, které naši obec opět za-

traktivní. Místo bychom měli vcelku ujasněné, budova 
bývalého krámu č.p. 35. Bohužel dlouhodobě tuto část 
obce velmi limitovala OHP letiště (ochranná hluko-
vá pásma), což se ale nyní na podzim zásadně změnilo 
(více info u letiště). Proto bychom chtěli v nejbližší době 
zadat studii proveditelnosti, již v prosinci jsme s naším 
záměrem žádali o zařazení do Strategického rámce MAP 
II IROP ČB, abychom posléze mohli žádat o dotaci na  
výstavbu ze Strategie ITI ČB 2021+. Samotnou výstavbu 
bychom chtěli směřovat někam mezi roky 2023 – 2025. 
Osobně jsem přesvědčen, že jsme sice na začátku, ale 
na dobré cestě i tento, dříve nemožný a nereálný, záměr 
zrealizovat. 
  
Tím důvodem, spouštěčem je defacto aktuální stav 
kolem letiště a řízení ÚCL (Úřad pro civilní letectví)  
o vyhlášení nebo zrušení OHP letiště. V současné době 
probíhá toto řízení už více jak 2 a půl roku (a konec je 
v nedohlednu…). Díky dlouhodobému tlaku jak na ÚCL, 
tak Jihočeské letiště od různých skupin, a to včetně naší 
obce na řešení nečinnosti ohledně OHP, tak samotné Ji-
hočeské letiště udělalo vstřícný krok. Na základě hluko-
vých studií z roku 2007 a 2012 vytvořilo model zatížení 
hlukem všech pozemků v celém OHP. Tímto konečně 
KHS (Krajská hygienická stanice) dostala podklad na 
základě kterého může v území rozhodovat a stavební-
kům určit jaká hluková opatření musí stavebník udělat, 
aby splnil tyto limity při stavbě např. rodinného domu, 
bytu nebo školky. Pro samotné stavební řízení je pak dů-
ležité získat kladný souhlas právě od Jihočeského letiš-
tě a KHS a má to ještě pár háčků (podepsat s Letištěm  
dohodu o vzdání se práva na náhradu škody), ale osobně 
to vnímám jako první a velmi vstřícný krok vůči všem 
majitelům nemovitostí a pozemků v OHP. Já osobně tuto 
snahu velmi kvituji a děkuji za ni. Více si můžete pro-
studovat zde: https://www.airport-cb.cz/o-letisti/ochra-
nne-hlukove-pasmo/

A posledním tématem jsou volby, ani ne ty proběhlé, ale 
ty, co nás „zase“ v příštím roce čekají, tedy komunální. 
Ano, pamatuji si jako dnes, jak po posledních volbách 
nám bylo lehce vyčítáno, že jsme nikomu dopředu neda-
li vědět, že byl zájem se zapojit a taky kandidovat…tak 
tímto činím a vy, kteří máte zájem a elán pro obec něco 
udělat, ozvěte se, jste kdykoliv vítáni. Ostatně zapojit 
se do dění v obci je a bylo možno kdykoliv v průběhu 
volebního období i bez toho, že je člověk zvolen do za-
stupitelstva, což celá řada našich občanů nezištně dělá  
a já jsem za to nesmírně rád a vážím si toho. Pokud jste 
dočetli až sem, tak doufám, že jste z toho alespoň trochu 
moudří, a každý si odnesete z toho ty správné a potřebné 
informace. Každé z těch témat by klidně stálo za samo-
statné veřejné projednání na hodiny, ale pokusil jsem se 
Vám je příblížit sem do tištěného vydání. Jakmile situa-
ce trochu dovolí, chtěli bychom Vás brzy pozvat a zor-
ganizovat veřejné jednání a všechny záležitosti společně 
probrat někde u piva.

Do té doby přeji Vám všem hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody! Mějte se rádi a ať se nám všem  
Plaňákům daří.                
                
            

                                            Tomáš Pintér, starosta obce
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Obecní úřad Planá a místní knihovna budou ve dnech 27. – 31.12.2021 pro veřejnost uzavřeny.

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU A KNIHOVNY MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY

Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé, 

pomyslný pohár roku 2021 se již pomalu naplňuje po svůj 
okraj kapkami dnů letošního roku.  Za několik málo dnů se 
pohár naplní také kapkami s příchutí nejkrásnějších svátků 
roku. Vánoc! Usedneme ke svátečně prostřenému stolu se 
svými nejbližšími a budeme se těšit, co nám Ježíšek letos 
nechal pod vánočními stromky. 
Pokusme se v tomto krásném období na chvíli „vypnout“  
a oprostit se od starostí všedních dní.  
A až se ten letošní pohár naplní až po svůj okraj, všemi 
letošními dny a my budeme vzpomínat na prožité chví-
le letošního roku, na úspěchy, ale také prohry, které nás  

 
 
potkaly, nenechme se drobnými neúspěchy odradit a po-
silme se letošními úspěchy a přivítejme Nový rok právě  
s tímto pohárem, pro nové kapky dnů roku 2022. 
Chtěla bych Vám všem popřát krásné Vánoce v kruhu 
nejbližších u rodinného krbu, s rozzářenýma očima dětí  
a s nadílkou od Ježíška, který splní každému jeho přání.

Do nového roku pak vše jen a jen nejlepší, pevné zdraví, 
hodně štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů, 
životního optimismu, zdravého rozumu a víry, že bude 
zase lépe. 

Růžena Sodomková, místostarosta obce

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Růžena Sodomková, místostarosta obce
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

My Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví… Tradiční koleda v obcí nezazní. Koledníci v kostýmech Tří králů 
Kašpara, Melichara a Baltazara zůstanou doma. 
Své příspěvky potřebným můžete přinést v období od 1. – 16. ledna 2022 do zapečetěné kasičky, která bude u nás 
na Obecním úřadu v Plané.

V rámci projektu „Pořízení domácích kompostérů v rámci členských obcí DSO Blanský les – podhůří – III. etapa“ 
pořídila obec kompostéry o objemu 1 050 l.  
K dispozici máme ještě 10 ks. 
V rámci tohoto projektu můžete Vy, občané, získat zcela zdarma nový kompostér. Podmínkou je uzavření smlouvy 
o výpůjčce a vlastnit na území obce nemovitost. 
V případě zájmu o kompostér kontaktujte Obecní úřad v Plané. 

INFORMACE KOMPOSTÉRY

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2022

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Poplatek je zaveden příslušnou obecně závaznou vyhláškou Obce Planá o místním poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci, která je k dispozici v elektronické podobě na stránkách Obce Planá, 
https://obecplana.cz/vyhlasky-obce
Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodin-
ný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce. 

PLÁTCE POPLATKU
Plátcem poplatku je 
 a)  společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo 
 b)  vlastník nemovité věci v ostatních případech  

POPLATNÍK POPLATKU
Tento poplatek platí fyzické osoby, které mají v nemovité věci bydliště (poplatníci)
nebo vlastník nemovitosti nebo SVJ (plátci), který vybraný poplatek odvádí správci poplatku v termínu  
do 31. března kalendářního roku. 
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Základem poplatku je objednaná kapacita soustřeďovacích prostředků (popelnic) pro tuto nemovitou věc  
na kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka. 
Kapacita soustřeďovacích prostředků (popelnic):
 a)  110 l (pozinkovaná)
 b)  120 l (plastová)
 c)  240 l (pozinkovaná, plastová) 
 d)  1 100 l (pozinkovaný nebo plastový kontejner)

OHLAŠOVACÍ POVINNOST
Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy nabyl postavení 
plátce poplatku. V ohlášení plátce dále uvede:
 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu 
nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou 
jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v za-
hraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou 
činností plátce,
 c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména identifikační údaje nemovité věci zahrnující 
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí a počet poplatníků majících v ní 
bydliště.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 20 dnů ode dne, kdy 
nastala. Změnou se v tomto případě rozumí i změna údajů rozhodných pro stanovení výše poplatkové povinnosti. 
K tomuto účelu lze využít formulář  „Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci“.

Změny v objemu nádoby a nebo frekvenci vývozu není možné v průběhu kalendářního roku provádět.
Ohlášení lze činit pouze kvalifikovaným podáním písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opat-
řena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.
Vzor přihlášky k místnímu poplatku je zveřejněn na webových stránkách obce - 
https://obecplana.cz/dokumenty-ke-stazeni

ÚHRADA POPLATKU
Poplatek lze uhradit v hotovosti do pokladny OÚ nebo zaslat na účet obce č. 36323231/0100, VS: 134522xxx*
xxx - číslo popisné/evidenční
Po připsání úhrady na náš účet Vám známku na popelnici a pytle na svoz plastů doručíme do Vaší poštovní schránky.

STANOVENÁ VÝŠE POPLATKU
Sazba poplatku činí 0,20 Kč za litr. 
Výše poplatku za ukladání komunálního odpadu z nemovité věci v závislosti na skutečně vyprodukovaném množství 
odpadu a počtu svozů pro rok 2022 viz. níže v tabulce:
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TERMÍNY SVOZŮ BIOODPADU - ROK 2022

6. ledna 2022 3. února 2022 3. března 2022

3. listopadu 2022

          1. 1. 2022 - 31. 3. 2022 - 1 x měsíčně - 1. čtvrtek v měsíci

1. 4. 2022 - 30. 11. 2022 - 1 x 14 dní -  sudý týden - čtvrtek

7. dubna 2022 21. dubna 2022 5. květen 2022 19. května 2022

2. června 2022 16. června 2022 30. červen 2022
14. července 2022

28. července 2022 11. srpna 2022 25. srpna 2022 8. září 2022

6. října 2022 20. října 202222. září 2022

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. 
13. 1., 27. 1., 10. 2., 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 
30. 6., 14. 7., 28. 7, 11. 8., 25. 8., 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 17. 11., 1. 12., 
15. 12., 29.12..
Poslední svoz, kdy budou tolerovány známky z roku 2021, je čtvrtek 31. března 2022!

17. listopadu 2022

1. 12. 2022 -31. 12. 2022 - 1 x měsíčně - 1. čtvrtek v měsíci

1. prosince 2022

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

• Poplatek ze stočného se nemění – 150 Kč za osobu a rok, která je v obci přihlášená k trvalému pobytu. 
• 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 ukládání komunálního odpadu z nemovité věci, psy a stočné na rok 2022 můžete platit od 1. února 2022 
osobně v kanceláři OÚ v úředních dnech pondělí 
od 8,00 – 12,00  13,00 – 18,00 hodin. V ostatních dnech po domluvě, tel.: 721 769 387. 

Splatnost všech poplatků je do 31. března 2022. 
Informace o placení poplatků nebude doručováno do Vašich poštovních schránek!

                                                                           Růžena Sodomková, místostarostka obce

TERMÍNY SVOZŮ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - ROK 2022

TERMÍNY PYTLOVÉHO SVOZU PLASTŮ - ROK 2022 !POZOR ZMĚNA!

Pytlový svoz plastů - !POZOR ZMĚNA! svozový den pondělí. Svoz 1x za 4 týdny 
3. 1., 31. 1., 28. 2., 28. 3., 25. 4., 23. 5., 20. 6., 18. 7, 15. 8., 12. 9., 10. 10., 7.11.,5.12.
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DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST MHD 2022 

Na zastupitelstvu obce dne 30.11.2021 byla projednána a schválena smlouva na zajištění dopravní obsluž-
nosti Dopravním podnikem města České Budějovice (DPMCB) pro rok 2022. V rámci předchozích jednání 
jsme si vzájemně potvrdili zachování stejného rozsahu a počtu spojů linky 19 jako v letošním roce. Cenu 
kompenzace za jednotku přepravního výkonu MHD, DPMCB navyšuje na 47,45 Kč/km. Pro obec to pak 
znamená, že celkové náklady pro rok 2022 na dopravní obslužnost obce MHD linkou 19 činí 1.461.349,- Kč. 
Kompletní znění smlouvy, po schválení ZO, najdete na webových stránkách zde: https://obecplana.cz/smlou-
vy-o-poskytovani-dotace

VODNÉ A STOČNÉ

Pro rok 2022 jsme obdrželi návrh provozovatele ČEVAK na zvýšení ceny vodného ze současných 63,39,- 
Kč/m3 na nových 64,22,- Kč/m3 včetně DPH, tj. o 0,83,- Kč/m3. Důvodem je částečně inflace, ale hlavně 
zdražení ceny vody od JVS. Zastupitelstvo po projednání schválilo toto navýšení ceny, které při průměrné 
spotřebě 36 m3/ osoba / rok dělá přibližně 30 Kč / osoba / rok.  
Stočné pro příští rok (minimálně do doby výstavby nové kanalizace – do 30.4.2022) zůstává neměnné, tedy 
150,-Kč / osoba / rok. 
Zcela jistě od roku 2023 bude cena stočného již kalkulována na základě množství odebrané vody, a tedy 
cena se bude skládat komplet z vodného a stočného. Po dokončení stavby kanalizace nebo s jejím blížícím se 
koncem budeme muset uzavřít smlouvu s Magistrátem města České Budějovice o předávání splaškové vody  
do jejich stokové sítě. O přípravě ceny vodného a stočného na rok 2023 a kalkulacích budete včas informová-
ni a pokud tomu epidemická situace v ČR dovolí, budeme toto chtít s vámi řešit na veřejném jednání.   

CYKLOSTEZKA
LEVÝ BŘEH VLTAVY, BORŠOV NAD VLTAVOU, HOMOLE, PLANÁ 

Byť jsem v loňském zpravodaji překypoval optimismem, že se po stezce projedeme nejpozději do konce roku 
2021, tak přesto, že ještě jezdit nemůžeme, nebyl jsem daleko od pravdy. Celý ten dlouhý proces se opravdu 
blíží ke konci a termín dokončení stavby je 31.3.2022. Společně s obcemi Homole a Boršov nad Vltavou 
jsme tedy úspěšně prošli nástrahami majetkových vypořádání, stavebních řízení, dotačních žádostí a dalších 
drobností. A je třeba říct, že to nebylo nic snadného, ale nakonec se to povedlo a dnes se již úseky na kata-
strech Homol a Boršova intenzivně staví. Součástí projektu jsou i 3 odpočívadla s informačními tabulemi, 
vždy na každém katastru jedno, na stezce pak pro běžce vznikne kilometrovník. Snažíme se ještě vymyslet  
a realizovat jednu zajímavost, možnost překonání řeky „přívozem“ na druhou stranu řeky, ale zatím narážíme 
na technické řešení a umístění. 
Celkové náklady projektu by se měli vyšplhat k vysoutěžené částce 28.487.903,92,- Kč, o které se rovným 
dílem budeme všechny 3 obce společně dělit. Dodavatelem stavby je firma ProTeren s.r.o.. V současné době 
probíhá dotační řízení, kdy obsahem jednání je vymezení práv a povinností smluvních stran (obcí Boršov 
nad Vltavou, Homole, Planá) k podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) a způsobu nastavení spolupráce po dokončení cyklostezky. Z dosavadních jednání a předběžných 
informací, by se výše dotace mohla blížit až k částce 27.233.780,- Kč, a tedy výše spoluúčasti všech třech 
obcí by byla úplně minimální. 
Držte nám palce ať stavbě přeje počasí, abychom se po stezce už všichni mohli opravdu na jaře projet. 

Tomáš Pintér, starosta

Tomáš Pintér, starosta

Tomáš Pintér, starosta



 w w w. o b e c p l a n a . c z 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 11. 2021

Rozpočet na rok 2021 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č. 06/09/2020 ze dne 21. 12. 
2020, jako přebytkový s celkovými příjmy 17 318 000,-- Kč, celkovými výdaji 16 118 000,-- 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, ve výdajích především z důvodu provádění investičních akcí – výstavby 
workoutového hřiště, nákupem pozemků pro další rozvoj volnočasových aktivit v obci a pozemků pro výstavbu  
cyklostezky, spolufinancováním investičních akcí – kanalizace Planá, vybudování vodovodu v obci  a poskytnu-
tím návratné finanční výpomoci DSO Blanský les – podhůří na pořízení kompostérů a štěpkovače. 

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 30.11.2021                            34.999.181,32,- Kč
Skutečné výdaje k 30.11.2021                            32.398.029,59,- Kč

Stav finančních prostředků na běžných účtech a v pokladně k 30.11.2021 
                     20 112 310,30,- Kč

                                                                                          Růžena Sodomková, místostarostka obce  

DOTACE JIHOČESKÝ KRAJ

Investiční účelová dotace z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodo-
hospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2021
Jedná se o poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu „Planá – prodloužení vodovodu“. Realizace 
projektu byla ukončena. 
Zhotovitelem provedené stavby je firma HYDRO&KOV s. r. o., Třeboň. 
Celkové náklady projektu 2 237 234,06 Kč (včetně neuznatelných), výše dotace 600 000 Kč, zbývající peněž-
ní prostředky byly hrazeny z rozpočtu obce. 

Investiční účelová dotace z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací 
dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021
Účelem investiční dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu „Územní plán obce Planá“. 
Realizace je stanovena do října 2023. Celkem obec obdrží dotaci ve výši 179 927 Kč. 
   
Neinvestiční účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021
Účelem neinvestiční dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu:“ Oprava a poří-
zení nových dveří kaple v obci Planá“. 
Dotace nám byla poskytnuta ve výši 121 000 Kč. 
Bohužel, námi vybraný dodavatel není schopný zakázku zrealizovat v určeném termínu a dotaci bude vracet 
na účet poskytovatele.  

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 nákupu pozemků v k. ú. Planá
u Českých Budějovic pro další rozvoj volnočasových a sportovních aktivit v obci.

                  Růžena Sodomková, místostarostka obce



 w w w.obec plana.cz 

DOTACE MINISTERSTVA 

Ministerstvo zemědělství

Program: 12930 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II
Dotační titul: 129D303005300 – Kanalizace Planá. 
Celkové náklady projektu 20 874 000 Kč, dotace 14 612 000 Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 6 262 000 
Kč budou hrazeny z rozpočtu obce. 
Realizace projektu probíhá a dle poskytovatele musí být ukončena do 31. 08. 2022.
Dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce misí být předložena do konce února 2023. 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Program: 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019
Dotační titul: 117D8210H6387 – Vybudování workoutového hřiště v obci Planá.
Předmětem projektu je vybudování workoutového hřiště na pozemku p. č. 49/1 a nákup 2 ks nových pevně zabudo-
vaných hráčských střídaček včetně 20 sedadel na pozemku 302/2 ve sportovním areálu v obci.  
Celkové investiční náklady – 2 055 814,20 Kč, dotace 1 512 364 Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 
543 420,20 Kč byly uhrazeny z rozpočtu obce.
Realizace projektu byly ukončena a dokumentaci k závěrečnému vyhodnocení musíme předložit do 31. 03. 2022. 

SZIF – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA MAS BLANSKÝ LES - NETOLICKO

Obec Planá realizovala v roce 2021 projekt „Obec Planá - pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost  
a modernizace knihovny“, a to v rámci 5. výzvy Programu rozvoje venkova MAS Blanský les – Netolicko. V rámci pro-
jektu došlo k pořízení nového vybavení pro konání kulturních a společenských akcí (nůžkové stany, pivní sety, topidla) 
+ k vybavení knihovny IT technikou. Jedná se o projekt, který byl realizován v rámci Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje 2014-2020 s názvem „MAS Blanský les –Netolicko, čertovsky hezké místo: pro život, relaxaci 
a rozvoj“.

Obec Planá také v tomto dotačním programu podala žádost a byla úspěšná s projektem „Obec Planá – revita-
lizace veřejného prostranství na hřbitově“. Součástí projektu je vybudování zpevněných ploch z kamenných 
odseků jak před, tak uvnitř hřbitova, vybudování nových štěrkových cestiček a oprava studny uvnitř hřbitova. 
Zhotovitelem stavby byla vysoutěžena firma Staving CB s.r.o. a celkové náklady projektu jsou 1.011.276,38,- 
Kč, dotace 578.864,- Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 432.412,38,- Kč budou hrazeny z rozpočtu 
obce.

Realizace projektu probíhá a dle poskytovatele musí být ukončena do 31.04.2022

DARY 

Finanční dar -  Salita a.s. - Finanční prostředky ve výši 78 000,- Kč – příspěvek na úhradu nákladů na  manipulaci 
s komunálním odpadem. 

DOTACE 2022 PŘIPRAVUJEME ...

V současné době připravuje podání žádostí o dotaci do Krajského investičního fondu (KIF) na projekt „Sportovní 
areál Planá“. 

Dále pro příští rok chceme být úspěšní se žádostí o dotaci z grantového programu Ministerstva pro místní rozvoj - 
Podpora obnovy a rozvoje venkova, konkrétně jde o:
Dotační titul 117d821A  - Podpora obnovy místních komunikací a náš projekt „Rekonstrukce MK 3C ke mlýnu“ 
Žádost o dotaci byla podána do 17. prosince 2021, předpokládaný termín vyhodnocení evidovaných žádostí je  
v průběhu roku 2022. Předpokládané náklady investice jsou 10.354.610,- Kč a požadovaná výše dotace je 6.110.934,- Kč.
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SK PLANÁ
Vážení spoluobčané, chtěl bych vás krátce seznámit 
s činností spolku v letošním roce. Nebylo to jednoduché, 
to asi všichni zakusili i ve svém životě a zaměstnání. 
Covid nás provází už druhým rokem a docela dost zasa-
huje i do naší činnosti. Ani letos nám nebylo umožněno 
dohrát soutěže našich mužstev, jak mládeže, tak i dospě-
lých. Přesto jsme se snažili využít po uvolnění restrikcí 
každou možnost k obnově sportování v klubu.

Na jaře bylo sportovcům umožněno vrátit se ke sporto-
vání ve větší míře a posléze bylo umožněno hrát i zá-
pasy a trénovat bez omezení. Toho jsme v červnu vyu-
žili k uspořádání tří turnajů, pro každou naší kategorii. 
Pozvali jsme kluby z Č.B. a okolí. Všichni pozvaní se 
po dlouhé pauze rádi zúčastnili a možnost konečně hrát 
si náležitě užívali. Celkem se u nás prezentovalo přes 
dvacet mužstev a bylo se na co dívat. Naši mladí ode-
hráli turnaje velmi dobře a vybojovali medailové pozice.  
Radost dětí je vždy nelíčená, a ta byla na turnajích vidět.

Naši muži rovněž zahájili přípravu a odehráli přípravný 
turnaj pořádaný K. Újezdem. V něm rovněž skončili na 
stupních vítězů, takže návrat k činnosti byl úspěšný, ale 
důležitější bylo, že se zase hrálo. Po krátké letní pauze 
začala příprava všech mužstev. Dětem náš klub uspo-
řádal letní camp, kterého se zúčastnilo téměř 30 dětí, 
dokonce i ti nejmenší. Tentokrát jsme vzhledem k po-
čtu dětí zvolili ubytování v naší hale, rybářskou chatu 
jsme využili při závěrečném táboráku. Rybářům tímto 
děkujeme za vstřícnost našim požadavkům, jež se nám 
měnili vzhledem k počtu přihlášených dětí. Rovněž 

bych chtěl poděkovat zaměstnancům re-
staurace Na Letišti, kteří se o nás vzorně 
starali. Velký dík patří manželům Hruško-
vým za celodenní péči a vytvoření zázemí 
dětem po tři dny, od snídaní až po večeře. 

Hned po skončení campu proběhnul turnaj mužů, který 
po delší době konečně vyhráli, čímž jsme zakončili pří-
pravu na novou sezónu. Pak už se šlo naostro.

V nové sezóně se dařilo více mládeži, nejvíce ml. žákům, 
kteří jsou v čele své tabulky. Ale i st. žáci a přípravka ve 
svých soutěžích patří k těm lepším a pohybují se v hor-
ních patrech tabulek. Zejména šňůra vítězných zápasů 
přípravky, poté co se otrkali v soutěži, byla impozantní.  

Muži letos nepronikli mezi nejlepší, ale hrají v klidném 
středu tabulky, bez starostí se záchranou v soutěži. Absence 
opor byla znát, a nezbývá než věřit, že jaro bude veselejší. 
Na závěr bych chtěl poděkovat obecnímu zastupitelstvu 
a sponzorům za ohromnou podporu, kterou nám proka-
zují. Jen díky tomu můžeme mít v soutěžích tolik mlá-
deže, což nikdy v historii Plané nebylo. I letos přiby-
lo hodně dětí, a není týden, aby nepřišel někdo nový 
do našich řad. Aktivních, hrajících soutěže je přes 60,  
a k tomu je dalších nejméně 15, kteří z věkových důvodů 
ještě nemohou hrát. Je to ale budoucnost SK a my se jim 
rádi věnujeme. Z toho je patrné, že na výstavbu nového 
zázemí bude muset dojít. Docela už se na hřišti mačká-
me. Věřím, že se to povede a sport bude naší mladou  
generaci bavit nadále a provázet životem. 

Chtěl bych hlavně poděkovat všem našim trenérům a li-
dem, kteří se starají o chod oddílu a vytváří nám hezké 
prostředí, jež nám soupeři často závidí. 

Všem našim občanům přeji v novém roce hodně štěstí  
a zdraví, děkuji za přízeň jež nám projevují, a doufám, 
že fakt bude líp, za SK Planá         

                     Lubomír Pintér, předseda SK Planá
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HASIČI SDH PLANÁ

Letošní rok se chýlí ke konci a tak jako 
většina z vás bude bilancovat uplynulý 
rok tak i my jsme bilancovali na Výroční 
Valné Hromadě, která se konala 20.11. 
od 18,00 hodin v Restauraci Na obci.

V tomto roce jsme převážně řešili činnost a aktivity naše-
ho sboru, s nařízeními naší vlády ohledně pandemie covid 
19. Aktivita sboru spočívala v údržbě výzbroje a výstro-
je, v údržbě vodních zdrojů, v údržbě hasičského zaříze-
ní, účast na různých brigádách, slavnostech, hasičských 
soutěžích a vystoupením našich žen. Dále na kulturních 
a společenských akcí, které jsme pořádali, nebo jsme  
se podíleli spoluúčastí. Dále jsme pomáhali okolním sbo-
rům při různých akcích a slavnostech. Všechny tyto akti-
vity byli z velké části omezeny. Přesto výbor děkuje všem 
členům, kteří se, jakkoliv podíleli při zvládání pandemie. 
Členové sboru, kteří jsou zařazeni v zásahové jednotce  
se podíleli na úkolech spojených s touto jednotkou.

Uspořádali jsme již 16.ročník hasičské soutěže O putov-
ní pohár obecního úřadu. Letos se zúčastnilo 10 soutěž-
ních družstev dospělých a 7 soutěžních družstev dětí.  
Za soutěž jsme byli z okresního sdružení hodnoceni kladně  
a byla nám vyjádřená spokojenost za průběh soutěže. 
Dále jsme pomohli uspořádat dětský den a lampionový 
průvod obcí Planá. Výbor je rád za dobrou spolupráci

mezi spolky v obci. Během roku jsme ocenili naše čle-
ny, kteří dosáhli určitého jubilea a členy, kteří dosáh-
li na různé čestné uznání a medaile. Jedno z nevyšších 
vyznamenání, které lze získat u dobrovolných hasi-
čů je řád sv.Floriana. Jsem velmi rád, že jako první 
kdo ho získal za náš sbor jsou Jiří Hošna a Jan Prener. 

Naše soutěžní družstva se zúčastnila letos dvou hasič-
ských soutěží. Přesto jim výbor děkuje za dobrou repre-
zentaci našeho sboru. Bohužel nás opustil člen kontrolní 
a revizní rady Miroslav Sodomka. Výbor děkuje všem,  
kteří se přišli rozloučit s našim dlouholetým členem.

Zástupci našeho sboru se zúčastnili schůze našeho obvo-
du, kde ukončil činnost velitel našeho obvodu Pavel Jodl 
a byl zvolen nový velitel Martin Schmidtmeyer. Dále za-
znělo poděkování od starosty OSH a KSH JČK Jiřího Žiž-
ky za odvedenou práci nejen pro OSH, ale i za nezištnou  
a velmi potřebnou pomoc našim spoluobčanům při zvlá-
dání pandemie COVID 19. Nejvýznamnější akcí letošní-
ho roku byl VI. sjezd SH ČMS, který se konal v Brně.  
Na tomto sjezdu bylo zvolené nové vedení a historic-
ky první ženou ve funkci starosty SH ČMS se stala Ing.  
Monika Němečková.

Do dalšího roku si přeji, aby nás nic neomezovalo a mohli 
jsme se všichni sejít na všech akcích, které obec a spolky 
pro vás připravují. 

Všem přejeme, aby ve zdraví přečkali koronavirovou 
pandemii a užili si v klidu vánoční svátky a do nového 
roku hodně štěstí, zdraví.
      Jan Schönbauer, starosta SDH Planá
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE PLANÁ (JSDH)
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás jako každý 
rok, i letos seznámil s hlavní činností JSDH, jejíž zřizo-
vatelem je obec Planá, a tudíž se jedná o její organizační 
složku. Členové jednotky pravidelně absolvují povinné 
školení, lékařské prohlídky a musí splňovat další zákonné 
podmínky, neboť se jedná o jednu ze složek Integrované-
ho záchranného systému (IZS).

V roce 2021 se jednotka podílela na úkolech prevence, 
požární asistence, technických zásazích a pomoci. Stejně 
jako loňského roku, i letos byla určitá omezení z důvodu 
pokračující celosvětové pandemie známé jako COVID 19 
a i přes růžná omezení a opatření, jednotka byla připrave-
na a schopna plnit svěřené úkoly na úseku požární ochra-
ny. Jako poslední událost v prosinci roku 2020 zmíním 
povolání jednotky, ze strany OPIS HZS Jčk České Budě-
jovice (operační středisko HZS) k nahlášenému požáru 
osobního vozidla na silnici E 55 v našem katastru, kde 
na místě již zasahovala jednotka HZS. K letošním udá-
lostem (zásahům) v místě naší působnosti mohu zmínit 
například činnost k odstranění následků větrného pory-
vu, který zasáhl naší obec. Jednalo se o několik padlých 
stromů, kde byl nutný zásah i za použití těžké techniky.  

Standartně pak jednotka plnila úkoly dané zákonem v rám-
ci prevence, požární asistence, jako na příklad dohled nad  
lampionovým průvodem a zajištění bezpečnosti účastní-
ků, tak i jiné úkoly o které starosta obce jednotku ze zá-
kona požádal a povolal. 

S jednotkou úzce spolupracují i členové spolku SDH Pla-
ná, kteří i když nejsou součástí JSDH, aktivně na požádá-
ní vypomůžou při údržbě techniky a při dalším plněním 
úkolů pro občany obce.

V jednotce na rozdíl od roku 2020 je v současné době 
celkem 10.členů, z toho 3. s velitelskou zkouškou, 4. se 
strojnickou zkouškou, 4. se zkouškou na obsluhu moto-
rové pily a 2. se základy zdravotnických znalostí člena 
JSDH. Tímto jednotka plní odbornou způsobilost v ka-
tegorii JPO V. S lítostí a zármutkem musím však konsta-
tovat, že v letošním roce přišla jednotka o jednoho člena 
a kamaráda pana Miroslava Sodomku. Navždy zůstane 
v našich srdcích.

Navzdory všem smutným událostem, opatřením s CO-
VID 19 a dalších omezení z toho plynoucích, přeji všem, 
co možno nejpříjemnější prožití Vánočních svátků 2021, 
hodně zdraví a osobní síly a vnitřní pohody do roku 2022.

Ivan Bábsky, velitel JSDH obce Planá
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PLÁNSKÉ ŽENY
Vážení spoluobčané, 
blíží se konec roku a s ním bilancování letošního  
a plánování budoucího. Vzhledem k okolnostem a 
omezení kvůli pandemiím se nám, Plánským ženám 
nepodařilo realizovat všechny akce, které jsme měly 
naplánované. Přesto se máme čím chlubit. Druhý 
ročník sjezdu Vltavy na raftech na začátku prázdnin.

Na konci prázdnin rozloučení s létem, kde jsme po-
máhaly, společná akce OÚ a spolků v obci, letos 
v jiném, akčnějším duchu. Dále jsme se na pod-
zim vypravily do středověké krčmy v Písku s dopro-
vodným programem, děkujeme za příspěvek obce. 

Letos jsme opět společně s OÚ Planá, SDH a ry-
báři zorganizovaly lampionový průvod, tentokrát 
s vodníkem a strašidlem. Účast dětí byla na naši 
malou obec vysoká, počasí příznivé a jsme rádi, že 
se tato akce stává stálicí v kulturním dění v obci. 
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Poslední akcí byl také již tradiční bowlingový turnaj na 
Dynamu, za finanční podpory OÚ Planá. Velmi potěší, 
když je o naplánované akce zájem a účastníci odcházejí 
spokojeni a těší se na další.
Znovu apelujeme a zveme ženy a dívky z Plané na kon-
diční cvičení, které bude v průběhu zimy a na jaře nadá-

le probíhat v neděli od 19 hodin a ve středu od 20 hodin 
ve sportovní hale. S sebou si vezměte podložku na cvi-
čení a pití, vstupné je 100 Kč. Tímto bych chtěla pozvat 
další zájemce, vhodné pro každého.
Stále probíhá nedělní hraní volejbalu ve sportovní hale, 
i tam bych pozvala případné zájemce.

Co bychom rády realizovaly v roce 2022? Kromě již 
zmíněných každoročních akcí bychom chtěly vyjet ně-
kam za kulturou nebo kondičkou (hrad, muzeum, turis-
tický výlet apod.), napadají mě akce pro děti jako kulič-
kiáda, drakiáda, výtvarná dílna......Byla bych moc ráda, 
kdyby se ozvali sami občané Plané a dali návrhy, co by 
se jim v obci líbilo udělat. Žádný nápad a žádná pomoc 
není špatná.

Jménem spolku Plánské ženy přeji všem občanům Plané 
pevné zdraví, štěstí a lásku nejen v nadcházejícím roce 
2022.

Simona Babská, předsedkyně spolku Plánských žen, z.s.

Rok uplynul jako voda. Dovolte mi, abych Vám v krát-
kosti nastínil, co se událo a co plánujeme jako rybáři na 
rok příští.  V září se nám podařilo uskutečnit již tradiční 
dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo dvanáct 
mladých rybářů - potěru. Počasí nám přálo, s úlovky to 
bylo již trochu horší, ale dětem se líbilo a to je hlavní. 
Špekáčky a nějaké ty sladkosti vždy zaberou a zlepší ná-
ladu. Poté jsme uspořádali, dle skvělého nápadu jednoho 
z rybářů, který se zalíbil i některým ostatním členům, 
zachytat si postaru, tzv. retro závody. To znamená - chy-
tání s bambusovým nebo štípaným prutem, se starým 
navijákem (jinak též kolovrátek), dvěma obyčejnými 
vidličkami, korkovým splávkem nebo čihátkem (poli-
cajt). Jako návnada byla použita vařená kolínka, obale-
ná strouhankou. A pro úplnou spokojenost zúčastněných 
musela stačit malá rybářská sedačka. 

Teď budu psát spíše za sebe, ale když se vypravuji  
k vodě na ryby, potřebuji buď auto, nebo káru za kolem, 
abych pobral v dnešní době nezbytně nutnou rybářskou 
výbavu. Prostě někdy se mi po starých časech stýská, 
a proto jsem rád, že se tohle retro chytání uskutečnilo. 
Určitě všichni známe, kolik je práce kolem baráku (cha-
lupy) a proto se i my rybáři snažíme udržovat celoročně 
chatu a její okolí. 

S údržbou nám pomáhá i obec, zastoupená starostou 
panem Tomášem Pintérem, kterému bych chtěl za nás 
rybáře touto cestou poděkovat – za zapůjčení pily, štěp-
kovače, autokáry.
 
A co napsat na závěr k plánům na příští rok? Přeji, a vě-
řím, že mluvím za všechny rybáře našeho spolku Chyť  
a pusť, hlavně zdraví.
     Všem Petrův zdar

RYBÁŘKÝ SPOLEK CHYŤ A PUSŤ

Roman Fiala, předseda spolku
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Vážení čtenáři a milovníci knih, obyvatelé Plané,

rok se s rokem sešel a máme tu Vánoce. Vánoční svátky 
a oslavy konce roku 2021 nás zastihly opět v čase epide-
mie. Rok 2021 jsme prožívali všelijak, neboť pandemie 
dopadla na každodenní život nás všech. Tento smutný 
fakt se bohužel dotkl i provozu naší plánské knihovny. 
Řadu měsíců musela být uzavřená a tak jsem této doby 
využila k inventarizaci knižního fondu a k nákupu no-
vých knih. Také Jihočeská vědecká knihovna v Českých 
Budějovicích nám poskytla nové knihy v rámci výměn 
ného souboru. Jsem ráda, že po opětovném otevření  

 
 
knihovny se čtenáři vrátili a jejich zájem o knihy trvá. 
Přichází i čtenáři školou povinní a to mne těší nejvíce, 
protože podpora čtenářské gramotnosti je důležitá úloha 
v dnešní přetechnizované společnosti.

Chtěla bych vám alespoň touto formou popřát klidné 
a pokojné vánoční svátky strávené podle vašich představ 
a v kruhu vašich blízkých. Právě dnes je více než na mís-
tě přání pevného zdraví a štěstí a já věřím, že budete mít 
v následujících dnech a měsících dostatek obojího.

Mgr. Eva Rodová, knihovnice

KNIHOVNA

Rok se s rokem sešel, a tak dovolte, abych se letmo 
ohlédla za tím, jak vypadal ten letecký 2021 na Letišti 
České Budějovice.

Bohužel, opět covidově. Vliv, jaký měl ten malý, nebez-
pečný vir na cestovní ruch a na létání, je velký, nedo-
zírný. Přesto statistické údaje, které máme k dispozici, 
ukazují, že zájem o létání trvá. Letiště České Budějo-
vice v současnosti slouží především k volnočasovému 
a sportovnímu létání, nicméně čím dál víc ho využívají 
i firmy a podnikatelé k tzv. „byznys“ letům. Za uply-
nulý rok jsme zaznamenali přes 7 tisíc pohybů letadel 
(vzletů a přistání), z toho 560 mezinárodních. Zejména 
v letních měsících je naše letiště posledním přístavem, 
kde soukromá letadla doplní palivo a odbaví se k letu na 
teplem a mořem. Díky tomu, že na letišti během letních 
měsíců funguje odloučené pracoviště cizinecké policie, 
jsou odlety a přílety do nonschengenské zóny mnohem 
snadnější. Nejčastěji je tato služba využívána při odba-
vení do Chorvatska, nebo do Anglie.

Ráda bych Vám představila jeden z nejkrásnějších le-
tounů, který v roce 2021 u nás přistál.  Byl to legendár-
ní DOUGLAS DC-6B. Tento stroj byl vyroben v roce  
 
1958 v Douglasu v Santa Monice pro jugoslávskou stát-
ní leteckou společnosti JAT, pro státního maršála Josipa 
Broze Tita. Kompletně renovovaný stroj v současnosti 
využívají Flying Bulls a je perlou jejich flotily. Stroj, 
který je jediným modelem DC-6B registrovaným v Ra-
kousku, zaujme zcela novým interiérem, čtyřmi novými 
motory a moderní palubní elektronikou. Nad Letištěm 
České Budějovice několikrát zakroužil, provedl cvičná 
přistání a starty, aby se po krátké zastávce vrátil domů 
do Salzburku.

 

A ještě poslední informace, která obyvatele obce určitě 
zaujme. Společnost Jihočeské letiště České Budějovice 
a.s. na svých webových stránkách zveřejnila přehled 
pozemků umístěných v ochranném hlukovém pásmu le-
tiště a jejich hlukové zatížení. Tyto informace mohou 
vydatně pomoci stavebníkům, kteří chtějí v okolí letiště 
realizovat své stavební záměry. Vše potřebné najdete na 
těchto webových stránkách www. airport-cb.cz, v sekci 
O letišti /Ochranné hlukové pásmo.

Dovolte, abych Vám touto cestou popřála jménem ve-
dení Letiště České Budějovice mnoho zdraví, rodinné  
i pracovní pohody v roce 2022. Věřím, že se naše cesty  
i v dalším roce potkají v smysluplné spolupráci. 

Mgr. Martina Vodičková, mluvčí Letiště České Budějovice

ROK 2021 NA LETIŠTI ČESKÉ BUDĚJOVICE
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Rodičům gratulujeme, a dětem přejeme do života
hodně štěstí, zdraví, veselé a bezstarostné dětství.

Elen Beranová, Adam Pintér, Sofia Arsova

Statistika za rok 2021

NAROZENÍ :    3  ÚMRTÍ :   2

PŘIHLÁŠENÍ :  5  ODHLÁŠENÍ :  2

Celkem občanů:  274

V průběhu druhého pololetí roku 2021 oslavili své významná životní jubilea: 

Michal Berka – 50 let,   Karel Šafránek – 50 let,   Petr Petrlík  – 55 let,    
Romana Ročejdlová – 55 let, Karel Vojta – 60 let,   Vladimíra Bláhová – 65 let
Karel Rod – 65 let    Anna Nekovářová – 75 let   

V prvním pololetí roku 2022 oslaví své významné životní jubileum:

Zdeňka Hošnová – 50 let   Jozefína Baloghová – 55 let  Michal Roháč – 60 let
Irena Chmelíková – 60 let  Marie Kubešová – 65 let   Zdeňka Girethová – 65 let 
Marie Kašparová – 70 let  Eva Zajícová – 70 let   Ludmila Jakešová – 75 let 
Ludmila Viková – 75 let   Marie Poláková – 75 let   Christina Prenerová  – 80 let
Jana Richterová – 80 let

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

NOVÍ OBČÁNCI

GRATULUJEME JUBILANTŮM!
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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. Grafika a sazba - Anderle Martin

RYCHLEJŠÍ

DOTOVANÁ INSTALACE NOVÉ 
PŘÍPOJKY ČI VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ 
ANTÉNY

SILNÝ WIFI ROUTER

250 Kč

Zavolejte na 800 555 025 a my vše zařídíme.
www.starnet.cz

VYUŽIJTE JEŠTĚ

INTERNET
300 Mb/s

ZA STEJNOU 
CENU

Obec Planá

00581852

14,067

  369 076

tun

MJ

Ukončení léta - lukostřelbaWorkoutové hřištěNové kontejnery na tříděný odpad


