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Zprávy z úřadu:

číslo 1
E-BOX:

Rozsah sběru:
Petice za zachování autobusových
Veškerá drobná elektrozařízení
spojů mezi Plaňany a Prahou (dle
z kanceláří i z domácností
jízdního řádu do 10.12.2011) byla
(s výjimkou zářivek), např. nepředložena
zastupitelstvu
městyse
funkční kalkulačky, telefony,
Plaňany, které ji dále postoupilo úřadu
drobné počítačové vybavení,
Středočeského kraje.
walkmany, MP3 přehrávače a
Petici podepsalo 197 občanů a byla
další. Baterie a akumulátory se
odeslána vedoucímu odboru dopravy
odkládají do boxu umístěného
Středočeského kraje.
nad vhozovým otvorem.
Znění petice:
SBĚRNÝ BOX – EKOLAMP
,,Žádáme o zachování autobusových
Rozsah sběru:
spojů (dle JŘ do 10.12.2011), pokud to
Je určen pouze ke sběru
není možné v celém rozsahu, alespoň o
úsporných kompaktních zářivek,
znovu zavedení ranního autobusu v 6:55
výbojek, lineárních (trubicových)
z Plaňan do Prahy (spoj č. 620960 1) a
zářivek do délky 40 cm a
odpoledního spoje v 17:25 z Černého
světelných
zdrojů s LED
Mostu do Plaňan (spoj č. 620960 24).
diodami
Oba spoje patří mezi nejvyužívanější
občany Plaňan, kteří v Praze pracují.
V případě, že se zastupitelstvu Plaňan Doba otevření sběrných míst:
nepodaří dohodnout se se společností Sběrný dvůr U Cukrovaru
Středa: 15:30 – 17:30
Veolia o navrácení (alespoň) 2 výše
Sobota: 08:00 – 12:00
uvedených spojů, žádáme, aby vstoupilo
Místo zpětného odběru použitých el. zařízení
v jednání s dalším dopravcem, případně Čtvrtek: 15:30 – 16:30
zajistilo jiným způsobem autobusové Sobota: 12:10 – 13:10
spojení ve výše uvedených časech.
Novým zaměstnancem úřadu městyse
Autobusová doprava je od r. 2008 Plaňany je pan Ladislav Žibrůň, který bude mít
neustále oklešťována bez ohledu na to, že provoz obou sběrných míst na starosti.
do Prahy za prací dojíždí nezanedbatelný Upozorňuji, že každý občan využívající služeb
počet obyvatel našeho městyse.“
sběrných míst je povinen řídit se provozními řády
a pokyny jmenovaného zaměstnance.
Otevření sběrných míst v Plaňanech
Během roku chce úřad městyse Plaňany
V roce 2012 plánuje městys Plaňany
zahájit i sběr a likvidaci bioodpadu ve spolupráci s
zahájit postupné rozšiřování služeb
obcí Radim. Zatím ještě není vybrán a připraven
souvisejících
s
odpadovým systém svozu. Pokud někteří z vás využívají místo
hospodářstvím.
Prvním
krokem
je za cukrovarem k ukládání trávy a větví,
umístění boxů pro sběr použitých upozorňuji, že toto je v rozporu se zákonem o
elektrozařízení. Boxy jsou umístěny v odpadech. Po stanovení systému nakládání s
bioodpady nebude již toto možné a nebude nadále
chodbě úřadu městyse Plaňany a v
tolerováno úřadem městyse Plaňany.
průchodu k poště. Jedná se o dva druhy
Mgr. Martin S. Charvát
boxů:
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Ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany:
Zasedání zastupitelstva proběhlo dne 6.12.2011, podrobný zápis a usnesení jsou zveřejněny na
úřední desce a na webových stránkách městyse Plaňany: www.planany.eu.
Kromě jiného zastupitelé schválili rozpočet městyse Plaňany na rok 2012 v této podobě:
,, Výdaje: 16 854 728,Splátka úvěru a půjčky: 1 484 872,- (financování)
Celkem: 18 339 600,Příjmy: 17 339 600,Použití zůstatku z roku 2011 – 1 000 000,- Kč
Celkem 18 339 600,Zastupitelstvo schvaluje rozpočet jako přebytkový. Přebytek činí 484 872,- Kč (přebytek bude použit
na financování splátky úvěru a půjčky)“.
Současně zastupitelé schválili výsledek dílčí kontroly hospodaření městyse za rok 2011 s
výhradou, dle „Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření pro městys Plaňany“, č.j.
175167/2011/KUSK ze dne 21.11.2011, dle kterého byla zjištěna jedna chyba, a to, že rozpočet na
rok 2011 nebyl schválen jako přebytkový.
Dalším důležitým bodem jednání bylo stanovit výši stočného, ta bude činit pro rok 2012 31,44
Kč/m3. Zastupitelé dále přijali petici občanů ve věci dálkové autobusové dopravy a předložili ji
Středočeskému kraji.
Výstava betlémů
Zprávy z naší školy:
Vracíme se k prosincové výstavě betlémů na faře
Zápis do 1. tříd na
Husova sboru. Výstavu shlédlo kolem 60
školní rok 2012návštěvníků. Za pořadatele děkujeme všem, kteří
2013 se koná dne
betlémy ze soukromých sbírek zapůjčili,
27.1.2012
v 15,30
především Petru Tkadlecovi, Marcele Pokorné a
hodin
přátelům z náboženské obce církve čsl. husitské
Celé odpoledne se ponese v duchu Cesty z Kostelní Lhoty. Bez nich by nebylo k vidění tolik
za sluníčkem. Budoucí prvňáčci budou krásných a unikátních jesliček.
během zápisu pracovat ve skupinkách s paní
učitelkou. Budou si moci prohlédnout školu,
obdrží doklad o absolvování zápisu a drobný
dáreček. Pokud budou mít chuť a náladu,
shlédnou i krátké vystoupení žáků naší školy.
Důležité upozornění: V případě žádosti
o odklad školní docházky je nutno doložit
doporučení
k odkladu
z pedagogickopsychologické poradny a také vyjádření
dětského lékaře ( obojí, tzn. 2 doporučení).
Betlémské světlo
17.12.2011 v 17.00 byla na náměstí akce
Betlémské světlo. Skauti zde rozdávali občanům
CVIČENÍ POWER YOGY
Máme tu začátek nového roku a s ním plamínek světla dovezeného až z dalekého
Betléma. Akce začala promítáním pohádky pro
slibovaný návrat cvičení power yogy.
Cvičíme každé pondělí ve školní jídelně nejmenší a poté přítomní shlédli projekci
historických fotografií
z činnosti plaňanských
od 18:00.
Jedna hodina stojí 50 Kč, podložku na hasičů, Junáka Plaňany a také historické pohledy
cvičení vám půjčíme. Jistě si mnoho z nás Plaňan ze začátku minulého století. Akce byla
dávalo novoroční předsevzetí, co vše velice podařená, zradilo jedině počasí, neboť
budeme něco dělat pro zdraví a toto je přesně při zahájení akce začalo pršet a sněžit. Ale
ideální příležitost. 9. 1. začínáme a na ani to neodradilo poměrně hodně návštěvníků.
Všem zúčastněným děkujeme a dík patří i
všechny se těšíme.
organizátorům.
Hanka Charvátová
Marcela Pokorná
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HASIČI PLAŇANY
Využívám Plaňanských listů a takto
oslovuji všechny členy Sboru dobrovolných
hasičů:
,,Vážení členové Sboru dobrovolných hasičů
Plaňany. Dne 28.1.2012 od 14.00 hodin
proběhne valná hromada našeho sboru v
hasičské zbrojnici. Byli bychom velice rádi,
kdybyste přišli v hojném počtu. Výbor má na
připraveném programu několik závažných
bodů k řešení. Hlavním bodem programu bude
stanovit, jakým směrem se má Sbor v
budoucím období ubírat, zda bude obnovena
práce s mládeží a v neposlední řadě i aktivní
zapojení všech členů do činnosti Sboru.
Počítám s tím, že diskuse bude bouřlivá a
pevně věřím, že i věcná. Tímto článkem vás
všechny oslovuji proto, aby každý, komu ještě
záleží na činnosti sboru, se na schůzi dostavil
a přinesl i nějaký nápad na zlepšení činnosti.
Současně připomínám, nezapomeňte si
s sebou vzít průkaz člena a 200,- Kč na
zaplacení příspěvků. Povinnost zaplatit
příspěvky má každý člen a výbor stanovil
nejzazší termín do 15.2.2012. Pokud někdo
nezaplatí příspěvky na valné hromadě, má
možnost takto učinit u Daniely Jandové na
úřadě. Pokud tedy nebude mít někdo zaplacen
příspěvek po 15.2., nebude již nadále členem
Sboru dobrovolných hasičů Plaňany, což je
uvedeno ve stanovách SHČMS“
Martin S.Charvát
DVACET LET EXISTENCE FIRMY EKO BET
Plaňany
V roce 2011 oslavila dvacet let působení na
trhu stavebních materiálů firma EKO BET v
Plaňanech.
Firma EKO BET byla vybudována v bývalém
areálu Stavby silnic a železnic a z části na zelené
louce. Její hlavní výrobní náplní je výroba
stavebních hmot. V praxi to znamená, že na stavby
dodává výrobky ztracené bednění, obvodové a
příčkové zdivo, stropy a komíny a to v provedení
liapor nebo beton. Nově začala výroba štípaného
zboží, které se používá především na oplocení.
Mimo tento sortiment dodává stavebníkům transport
betonu pomocí mixu. Dále je možné zde získat
kompletní sortiment pro stavbu střechy včetně vazby
i krytiny. Z další nabídky lze zakoupit zámkovou
dlažbu, zahradní architekturu, atd. Tedy vše, co
potřebujete pro stavbu či rekonstrukci bytu či domu.

SOKOL PLAŇANY
1862 - SOKOL - 150 LET v pohybu – 2012

Slavnostní zasedání výboru České obce sokolské
ke 150. výročí založení Sokola se uskuteční
10.března 2012 v pražském Karolinu. Sokolové
touto akcí oficiálně zahájí sletový rok.
1892–120 LET SOKOLA PLAŇANY – 2012

Tělocvičná jednota Sokol Plaňany
Vás zve na:
VEŘEJNOU CVIČEBNÍ HODINU
U příležitosti 150. výročí založení sokolské
organizace a 120. výročí Tělocvičné jednoty Sokol
Plaňany, pořádá Sokol Plaňany Veřejnou cvičební
hodinu, která se koná:
27. ledna 2012 od 17 hodiny ve školní
tělocvičně.
V průběhu cvičební hodiny budou promítány
ukázky pohybových skladeb připravených pro XV.
Všesokolský slet v roce 2012. Žádáme diváky, aby
si do tělocvičny vzali obuv na přezutí.
Vstupné dobrovolné

JUBILEJNÍ ČLENSKÁ ZNÁMKA
Stejně jako v roce 2011 vydává Česká obec
sokolská jubilejní členskou známku. Z výtěžku
z jejího prodeje může Sokol financovat například
podíl nutný k dofinancování státních dotací, o které
Česká obec sokolská žádá.

Známku si může koupit
každý člen či příznivec
Sokola
a podpořit tak
úspěšné konání oslav 150.
výročí založení Sokola a
XV. všesokolského sletu
Josef Zedník

I N Z E R C E
VYKUPUJI NEMOVITOSTI
PLATBA HOTOVĚ
RYCHLE
720 524 663
TISK TOHOTO VYDÁNÍ PLAŇANSKÝCH LISTŮ
ZAJISTILA FIRMA
PLEHASO k.s.

Pokračování na str.4

-3-

Pokračování ze str.3

Firma EKO BET má kromě svých cca 20
zaměstnanců i své projektanty, kteří navrhují
projekty rodinných domů, ale i stavební čety,
které pak stavbu realizují.
Bezplatně vám připraví cenovou nabídku
materiálu pro váš stavební záměr.
Za pozornost stojí i to, že za 20 let firma EKO
BET pomohla postavit kolem 80 domů v
Plaňanech, což tvoří celou jednu pětinu
nemovitostí Plaňan. Výstavba byla prováděna v
satelitech ve směru na Radim, v areálu
bývalého cukrovaru a poslední je při výjezdu z
Plaňan ve směru na Cerhenice. Současně bylo
v tomto období v Plaňanech zrekonstruováno
24 bytů.

Pečkách byl firmou EKO BET zrekonstruován
bývalý výzkumný areál, ve kterém vzniklo
celkem 85 bytů a 5 nebytových prostor včetně
restaurace.
V současné době firma EKO BET připravuje
výstavbu nového bytového domu v Pečkách.
Má zde vzniknout přibližně 40 bytů o velikosti
2+1 a garsoniéry. Dům se bude nacházet v blízkosti obchodního domu Tesco.
Na závěr lze říci, že výrobky firmy EKO
BET Plaňany jsou známé po celé republice. Zakoupit je můžete přímo jak u výrobce v
Plaňanech či v běžných stavebninách, ale také
v síti velkých obchodních řetězců mezi které
patří například Hornbach, a další.
Tým EKO BET
Kaple sv.Gotharda v Poboří
Ves Poboří je v písemných pramenech poprvé
doložena již v roce 1142 jako majetek velmože
Miroslava z Cimburka, který ji zapsal do majetku
cisterciáckého kláštera v Sedlci. Klášteru patřila
až do první čtvrtiny 15. století. Od té doby držely
Poboří různé šlechtické rody až do roku 1515,
kdy ji Albert Amcha z Borovnice prodal městu
Kutná Hora. Majetkem Kutné Hory pak bylo
Poboří až do zrušení poddanství v roce 1848.

Kaple je vystavěna na původní návsi. Byla založena
r.1772 Matějem Chloupkem a Martinem Miškovským,
zdejšími osadníky – rod Chloupků se připomíná již v
roce 1515. Roku 1886 byla přestavěna a vybavena
novým mobiliářem s obrazem sv. Gotharda od
Františka Anděla. Naposledy byla upravena v roce
1909. V roce 2004 byla provedena oprava památky.
Ve vybavení kaple byly v minulosti dva svícny
z 2. třetiny 18. století.
Stavební popis:
Půdorys téměř čtvercového tvaru s obloukovými
nárožími. Hladká štuková omítka dělená pilastry.
Hlavice pilastrů tvoří obíhající hlavní římsa. Barokní
tektoniku dodávají stavbě nejen zakulacená nároží,
ale i rytmizace fasády členěním pilastry. Na východní
stěně je ve středu slepé okno naznačené profilovaným
štukovým ostěním.
Na západním portálu dveře v kamenném
pravoúhlém ostění s ušima. Pilastry po stranách dveří
jsou zdobeny volutami ve výši začátku oblouku okna
nad dveřmi hlavního vchodu. Západní stěna má více
předsazenou římsu, která je kryta hladkými taškami –
bobrovkami.
Okna jsou dvoukřídlá šestitabulková, zasklená
hladkým jednoduchým sklem, horní oblouky jsou
paprskovitě rozděleny. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé
plné.
Střecha sedlová na východní straně s valbou.
Šestiboká dřevěná věžička je na hřebeni kaple,
stěny věžičky jsou v 1.patře obloženy šindelem, ve
druhém vodorovnými prkny. . Obloukové otvory ve
všech stěnách věžičky. Stříška šestiboká stanová
oplechovaná.

Interiér:
Strop zaklenut do ocelových nosníků – postranní
klenby valené, prostřední placka. Ve stropu otvory pro
provazy od zvonů. Zvon chybí. Vlevo od vchodu točité
dřevěné schody.
Zděná oltářní mensa hladce
štukovaná, zbytky dřevěného stupně. Horní deska
chybí. Na stěně pozůstatky výmalby – imaginativní
oltářní obraz, v rozích malované sloupy s hlavicemi.
Pod okny výklenky, stejně jako výklenek nad oltářem.
Podlaha dlážděná cihlami a cihelnými dlaždicemi.
Jakýkoliv mobiliář chybí. Ivan Vokřál
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