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Slovo starosty:
Považuji za jednu ze svých
povinností a snažím se ji i plnit a do
každého čísla Plaňanských listů napsat
článek. Hned na úvod musím konstatovat,
že mám radost z toho, že Plaňanské listy
začaly vycházet po necelém roce i v
tištěné podobě. Jejich zrod však nebyl
jednoduchý a vlastně ještě neskončil.
V tomto okamžiku práce redakční rady
jsme dospěli do této elektronické i tištěné
podoby a také ke způsobu distribuce.
Podoba, ale ani cena zpravodaje stále
ještě není konečná. Noviny vycházejí
zatím v nákladu 200 kusů a tisk je hrazen
z rozpočtu městyse. Rádi bychom ale
dospěli k většímu nákladu. Myslím, že
cena by měla pokrýt alespoň část nákladů,
avšak rozhodně není počítáno se ziskem.
Ten totiž není účelem místního zpravodaje.
Zpravodaj by měl veřejnost informovat
dění v Plaňanech.

v případě, že městys obdrží dotaci z Fondu rozvoje
obcí a měst Středočeského kraje. Pokud budeme s
dotací úspěšní, tak by proběhla i rekonstrukce
chodníků v této části Plaňan. Chci upozornit, že si
také uvědomujeme potřebu chodníků v ulici Pražská
směrem k nové zástavbě K Potoku, ale dotace je
poskytována pouze na rekonstrukci, ne na novou
výstavbu. S chodníkem budeme do budoucna
počítat, ale neradi bychom jej slibovali v letošním
roce. V letošním roce chceme z rozpočtu městyse
podpořit vybudování nových výstupních ploch pro
autobusové zastávky v Poboří, a to v obou směrech.

Po
nedávné
nehodě
způsobené
technickým stavem veřejného osvětlení
začneme vlastními silami s rekonstrukcí.
Vlastními silami proto, že náklady na realizaci
akce případnou firmou by obecní rozpočet
dost zatížily. Tento fakt si zastupitelé ověřili
podáním poptávek. Rekonstrukce osvětlení
začne u nádraží a bude ukončena u
křižovatky na Radim. V realizaci nám pomůže
firma EUROVIA KAMENOLOMY zapůjčením
jeřábu pro montáž a demontáž sloupů. Sloupy
budou
dle
zpracovaného
projektu
šestimetrové s výložníkem a osazeny budou
100 W žárovkami. Od radimské křižovatky k
základní škole by rekonstrukce pokračovala

Plně si uvědomujeme další a další potřeby
městyse i obcí. Zde bych rád opět zdůraznil, že
jediným finančním příjmem městyse jsou daně. A
pokud to vyjde, tak i nějaká dotace.

Stále čekáme na rozhodnutí ministerstva o
poskytnutí dotace na bezdrátový rozhlas v rámci
projektu protipovodňových opatření. Byť se to
nezdá, i městys Plaňany a přilehlé obce by měly mít
zpracován protipovodňový plán a tento pak v rámci
projektu získáme. Zastupitelé nezapomněli ani na
Blinku a požádali o dotaci na rekonstrukci místní
kapličky. V Hradeníně je již potřetí podána žádost o
dotaci na rekonstrukci místní zvoničky a doufám, že
letos konečně vyjde. Neopomenuli jsme ani na kapli
Rád bych tímto článkem nastínil akce, v Poboří a připravujeme rekonstrukci střechy. I když
které úřad a zastupitelstvo na letošní rok bychom rádi, nemůžeme slíbit, že rekonstrukce
bude realizována letos.
plánuje a připravuje.

Z dalších záměrů je potřeba zahájení investice v
základní
škole
Plaňany
na
rekonstrukci
elektroinstalace. V tomto okamžiku se připravuje
projekt a rozpočet celé akce. Už ale nyní vím, že
nepůjde o drobnou záležitost.
Určitě jsem nevypsal veškeré záměry a
připravované akce, ale nechť se čtenář nebojí. Příští
měsíc vyjde nové číslo, já opět splním svoji
povinnost a s radostí Vás o všem zamýšleném dění
budu informovat.
Mgr. Martin S. Charvát
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Z východní strany jsou před vchodem malá kovová
vrátka. Sedlová střecha je
kryta eternitovými
šablonami.
Dne 27.1. proběhl v budově školy zápis do
Na střeše je zděná čtyřboká věžička s obloukovými
budoucích prvních tříd. Budoucí prvňáčci se otvory. Plechová stanová střecha je zakončena
válcovou trubkou s křížkem. Uvnitř visí bronzový
vydali na cestu za sluníčkem. Děti se
zvonek.
nejdříve rozlosovaly do skupin podle
Omítka je štuková hladká, zdobená štukovou
jednotlivých ročních období a pak pracovaly římsou s obloučky na hranolových konzolkách. Na
východním portálu jsou obloučky a patky konzolek
v šestičlenných skupinkách .
zdobené. Okenice v západním štítu obdélníková,
boční okna jsou zakončena ustupujícím obloukem,
Děti završily cestu za
který je ozdoben jedním štukovým oblounem.
sluníčkem v jídelně
Vchod na východní straně bez dveří. Původní
dveře z 19.století ukradeny koncem 20.století.
společným sestavením
Archivolta vstupního portálu je ozdobena třemi
velkého sluníčka,
štukovými ustupujícími oblouny.
jsou
jednoduchá
dřevěná,
dělená
které se rozzáří 1. září 2012, až nastoupí do Okna
vyřezávaným sloupkem s ozdobnou hlavicí, křídla
školy.
naznačena a zakončena půloblouky. Původně byla
zasklena malovaným sklem, nyní doplněno
Pasování na čtenáře
nevhodným tlačeným tónovaným sklem.

tZPRÁVY

ZE ŠKOLY: Zápis do prvních tříd

26.1. se ve CVIČENÍ
škole konala
ojedinělá
slavnostPOWER
YOGY
pasování
Mámeprvňáčků
tu začátek
do stavu
nového
čtenářského,
roku a s ním
slibovaný
cvičení
power
yogy.
kterého
se návrat
ujal samotný
král
v doprovodu
Cvičíme každé pondělí ve školní jídelně
královny
od 18:00.z Království knih a knížek. Po
Jedna hodina
stojíceremoniálu
50 Kč, podložku
na
slavnostním
uvítacím
prvňáčkové
cvičení vám půjčíme. Jistě si mnoho z nás
plnili 3 úkoly – přednes, zpěv a čtení
dávalo novoroční předsevzetí, co vše
kartiček
slovy).
Ti žáci,
úkoly
budeme se
něco
dělat
pro kteří
zdraví
a toto je
ideální
příležitost.
9.
1.
začínáme
a na
úspěšně splnili pak byli pasováni na čtenáře
a
všechny se těšíme.
získali svou vlastní knížku. Na závěr všichni
Hanka
Charvátová
pasovaní složili slib ve jménu
všech
básniček,
pohádek a příběhů. Budou se o knihu pěkně
starat, budou hodně číst, aby se z nich stali
moudří a vzdělaní lidé.

KAPLIČKA V BLINCE

Interiér – strop zaklenutý plackou se
segmentovanými
oblouky
nad
čtvercovou
základnou. Zbytky původní výmalby – modrá se
zlatými hvězdami.
Uvnitř oltářní stůl,
dřevěná
socha
Panny Marie polychromovaná výška
120 cm z 19. století
a několik obrázků –
pravděpodobně

Ve středu návsi stojí malá kaple.
Letopočet nad vchodem udává datum vzniku
– 1890. Na císařském otisku katastrální mapy
z r. 1841 ani na katastrální mapě z roku 1884
ještě není vyznačena, na katastrální mapě
z roku
1903
již
ano.
Půdorys
je
obdélníkový.Stavba je orientována směrem amatérská tvorba místních věřících z 20. století.
západovýchodním. Kaple je zděná, omítnutá Socha, drobné vázičky a obrázky jsou nyní uloženy
a je oplocena nízkým pletivovým plotem s na úřadě městyse Plaňany.
Ivan Vokřál
trubkovými sloupky na nízké podezdívce.
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zásahu v jakékoliv situaci. A že je technika
využívána, svědčí i to, že za rok 2010 měla
v součinnosti s útvarem Kolín 26 výjezdů - nejen
k požárům.

Hasiči
Střípky z historie
Pokračuji v představování hasičské techniky.

V roce 1979 posílilo vozový park pomocné
zásahové vozidlo AVIA s motorovou přenosnou Z činnosti sboru
stříkačkou PS 12
28.ledna 2012 proběhla výroční valná
hromada a volba nového výboru, v jehož čele i
nadále zůstává staronový starosta Martin
Charvát, velitel Slavomír Eichler a byla
zhodnocena roční práce sboru. Probíhají
přípravy na každoroční ples, který bude bohužel
opět v Radimi. Přípravy na ples ale komplikuje
nový zákon, který v původní podobě požadoval i
od dobrovolných vesnických spolků poplatek za
tombolu 5 000 Kč a ještě 25% z utržených
peněz. Toto by bylo pro většinu ze spolků
V roce 1982 byla sboru převedena likvidační – tomboly, plesy jsou jejich jediným
z útvaru v Kolíně novější cisterna CAS 25. (Stará
zdrojem příjmů. Naštěstí se situace prozatím
z roku 1976 byla převedena dobrovolným
hasičům v Žiželicích.) Tato cisterna slouží sboru změnila a poplatek nebude tak vysoký.
dodnes. V roce 2008 byly z dotací ministerstva
sboru dobrovolných hasičů zakoupeny nové
výstroje s většími nároky na bezpečí členů
zásahových jednotek. Tato výstroj odpovídá
přísným bezpečnostním předpisům.

V roce 2009 dostal obecní úřad dotaci 700 tisíc
Kč na přestavbu cisterny CAS 25, aby tato
odpovídala kvalitě zásahu. Tuto přestavbu
provedla firma KOMET Pečky.
V roce 2010 dostal obecní úřad dotaci 400
tisíc Kč na zakoupení kvalitního pomocného
zásahového vozidla FURGON a přestavbu opět
provedla firma KOMET Pečky. AVIA z roku 1979
byla prodána dobrovolným hasičům do Stříbrné
Skalice
Nyní je tedy zásahová jednotka moderně a
účelně vybavena ke kvalitnímu a bezpečnému

František Pokorný, kronikář sboru

100 let českého skautingu
Bylo, nebylo.....tak začínají pohádky, tak
začíná vyprávění o dlouhé cestě skautingu v naší
zemi, cestě dlouhé tak, že trvá už 100 let.
Když se v roce 1911 rozhodl A.B.Svojsík
přivést skauting k nám, určitě ho nenapadlo, že
jím během sta let projde víc než milion dětí a
mladých lidí a že ze skautských metod budou
čerpat všechny organizace, zabývající se
mládeží, rodiče i škola. Že se táboření, pobyt v
přírodě a výchova hrou stanou běžnou součástí
života. Že skauting bude třikrát zakázán.
A.B.Svojsík měl jen představu, že toto hnutí
přispěje k obrodě společnosti. Přinášel k nám
skauting v době, kdy nebyl žádný program pro
volný čas, děti byly malí dospělí a výchova
vycházela pouze z příkazů. V roce 2012 zažívá
Junák téměř nejdelší nepřetržité období své
činnosti za celou historii. Po celý letošní rok se
patrně budete po celé republice setkávat s
různými podobami oslav stého výročí založení
naší organizace. Ve zpravodaji Vás budu
provázet zajímavými okamžiky dlouhé historie
Junáka.
Marcela Pokorná 19. středisko Junáka Plaňany.
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kteří zvolili i první výbor jednoty ve složení: J.
150
Fügner-starosta, Dr. M. Tyrš-náměstek starosty,
MUDr. E. Grégr-jednatel. Dále byli do výboru
LET V POHYBU
jednoty zvoleni: K. Steffek, T. Černý, JUDr. J.
Grégr, F. Fingerhut-Náprstek, F. Písařovi, R.
V roce 1862 byla v Praze založena Skuherský, E. Tonner a kníže Dr. Thurn-Taxis.
nejstarší tělocvičná organizace v Čechách
Cvičení zahájil Sokol Pražský 5. března
„Sokol.“ Základní filozofii Sokola je antická 1862 za účasti asi 60 cvičenců a 10 cvičitelů.
kalokagathia t j. harmonie těla a ducha. Sokol
není jen organizací sportovní a tělocvičnou ale je V roce 1869 je založen na podnět Dr. Tyrše
od svého založení i organizaci společenskou, „Tělocvičný spolek paní a dívek pražských“.
kulturní a vlasteneckou. Demokratické principy, Starostkou byla zvolena Žofie Podlipská. Tento
na kterých byl Sokol vystavěn, vadil všem rok se považuje za rok založení ženského
nedemokratickým režimům a v zemi svého tělocviku v Čechách.
vzniku byl třikrát zakázán (1915, 1941 a po roce
Do Plaňan dorazila myšlenka sokolská
1948). Takže v Čechách nesměl téměř padesát někdy
v polovině
sedmdesátých
let
let existovat. Sokol ale žil v zahraničí a žil v mysli devatenáctého století. Sokol však v Plaňanech
těch, kteří v Sokole prožili chvíle, na které se počátkem osmdesátých let, zanikl. O existenci
nezapomíná. Sokol vrátil po čtyřiceti letech Sokola v Plaňanech v tomto období existují
zákazu, v roce 1990 do země svého vzniku.
důkazy. Není ale známo ani datum založení ani
V roce 1941 a po roce 1948 mu byl datum a důvody zániku. V květnu 1892 se sešli
zabaven veškerý majetek. Po roce 1990 byla plaňanští občané Jos. Sixta, Matoušek,
Sokolu vrácena pouze jeho část.
Městecký, Blecha Ant., Gregor Jan, Kratochvíl
Alois, Olt Jan, Herman K., Blecha Jaroslav, Kryf
Připomeňme si, jak Sokol vznikal
Alois, Preclík Frant., Blecha Frant., Dr. Černý a
Počátkem roku 1861 vzniká v Praze mezi R. Böhm, aby zvolili ze svého středu přípravný
českými vlastenci myšlenka založit ryze český výbor, který zajistil vypracování a schválení
tělocvičný spolek. Byl vypracován návrh stanov a tak mohl na 30. června 1892 svolat
spolkových stanov, který byl v prosinci 1861 ustavující valnou hromadu.
předán JUDr. J. Grégrem ke schválení c. k.
Jelikož pod obecní úřad městyse Plaňany
místodržitelství, s žádostí o povolení založit
dnes
patří
i obce Hradenín a Poboří, je třeba
v Praze tělocvičný spolek. Stanovy byly po
připomínkách upraveny a 27. ledna 1862 uvést, že i v těchto obcích existovala sokolská
místodržitelstvím definitivně schváleny. Následně jednota. V Hradeníně byl Sokol založen v roce
uveřejnil Dr. Julius Grégr v „Národních listech“ 1920 v Poboří v roce 1922. Po druhé světové
oznámení o tom, že v neděli 16. února 1862 válce nebyla činnost těchto jednot obnovena.
dopoledne se koná v Malypetrově ústavu
v Panské ulici ustavující valná schůze Tělocvičně
Za Sokol Plaňany
jednoty Pražské. „Národní listy“ zároveň
Josef Zedník
informovaly o podmínkách členství. Dále
informace uváděla, že spolek bude kromě
pravidelných cvičení pořádat také výlety a
společenské zábavy. Znakem spolku bude sokol
v letu a tento symbol ponese také spolkový I N Z E R C E
prapor.
Samoobsluha Abonent market s.r.o.
Podle prezenční listiny bylo na ustavující valné nově v prodeji dětské oblečení-trička od 20,Kč,kraťasy od 30,-Kč,sukně od 30,-Kč,kalhoty
hromadě přítomno 75 budoucích členů spolku,
od 60,-Kč.Vše pěkné,určitě si pro |Vaše
ratolesti vyberete!
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