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SLOVO STAROSTY

Konec roku se blíží a s ním se přiblížily i plány na rok příští. Rok 2013 bude dalším rokem, kdy budeme pokračovat ve snaze realizovat výstavbu plaňanského obchvatu. Začátkem roku bude dokončena projektová dokumentace
druhé etapy. Již jsme podepsali se zástupci úřadu Středočeského kraje smlouvu o spolupráci. Městys Plaňany má
velký zájem stavbu realizovat a zatím čekáme na povolební vyjádření zástupců Středočeského kraje.
Nyní se připravuje projektová dokumentace a žádost o poskytnutí finančních prostředků na revitalizaci rybníka v
Hradeníně. Čekáme na vydání stavebního povolení. Termín podání žádosti se blíží a snažíme se vše stihnout.
Současně usilovně pracujeme na další projektové dokumentaci. V rámci podpory rekonstrukce chodníků kolem
komunikací II. a III. třídy chceme podat žádost do fondu dopravní infrastruktury a opravit stávající chodníky v ulici
Pražská a Tyršova až k ulici K Potoku. Všude však narážíme na problémy s pozemky. Při práci na projektové dokumentaci se ukázalo, že je část chodníků (dávno již vybudovaných) na pozemcích majitelů sousedních nemovitostí.
Bohužel dotaci lze poskytnout jen na pozemek ve vlastnictví obce. Pro podání žádosti o dotaci stačí jen příslib, že po
dokončení stavby bude pozemek pod chodníkem v majetku obce. Proto městys oslovil majitele dotčených pozemků a
požádal je jednak o souhlas se stavbou, a následně o bezúplatný převod zastavěných částí do majetku obce. Pokud
městys nezíská kladné stanovisko od všech majitelů dotčených pozemků, nemůže o dotaci požádat. A bez dotačních
prostředků nedokáže městys ze svého rozpočtu rekonstrukci chodníků realizovat. Součástí akce bude i rekonstrukce
veřejného osvětlení. Jménem městyse Plaňany prosím všechny zúčastněné, aby vyšli Plaňanům vstříc. Ještě jednou
zdůrazňuji, pokud nebudeme mít souhlas od všech, akce se realizovat nebude.
Na závěr děkuji všem, kteří městys již podpořili a podepsali jak souhlas, tak i smlouvu budoucí o bezúplatném
převodu nemovitosti.
Mgr. Martin S. Charvát

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA V PLAŇANECH
16. 10. 2012 se uskutečnilo 5. zasedání zastupitelstva.
Na programu byla mimo jiné příprava nové vyhlášky o poplatcích za odpady. Výše částky bude stanovena na základě
skutečných nákladů v roce 2012, ale až na prosincovém zasedání spolu s rozpočtem na rok 2013. Byla schválena
smlouva o dílo pro realizaci protipovodňových opatření včetně instalace místního rozhlasu. Byly schváleny úpravy
rozpočtu – rozpočtové změny. Bylo rozhodnuto o podání žádosti o dotaci na projekt na opravu chodníků v ulicích Pražská
a Tyršova (podél komunikací II. a III. třídy) a bylo schváleno rozhodnutí podat žádost o dotaci na rekonstrukci a
revitalizaci rybníka v Hradeníně.
30. 10. 2012 se uskutečnilo 6. zasedání zastupitelstva.
Na programu bylo schválení smlouvy o spoluúčasti na financování protipovodňových opatření mezi obcí Chotutice a Městysem Plaňany, byly schváleny darovací smlouvy na pozemky pod chodníky a přidělení bytu v DCHB .

UPOZORNĚNÍ: E – BOXY NA ELEKTROODPAD A ZÁŘIVKY BYLY PŘEMÍSTĚNY OD POŠTY
DO VESTIBULU U SAMOOBSLUHY.
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HISTORIE

REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOLÍNĚ PŘEVZALO
HRADENÍNSKOU TVRZ
V sobotu 20. října byla našemu muzeu předána tvrz v
Hradeníně, která byla zakoupena do majetku Středočeského
kraje.
Tímto aktem se završilo naše téměř tříleté úsilí
vedoucí k získání této památky. Areál se skládá z unikátně
zachovalé gotické věžovité tvrze ze 14. století, obehnané
hradební zdí s baštou, parkánem a vyzděným (původně
vodním) příkopem, renesančního mostu, obytného domu z
doby po roce 1870, stodoly z konce 19. století, zahrady a
dalších přilehlých pozemků. Z důvodu letitého zanedbání
údržby se dnes především vlastní jádro tvrze nachází v
havarijním stavu, takže náleží mezi nejohroženější a zároveň
nejcennější památky tohoto typu na území České republiky.
Záměrem našeho muzea je postupná záchrana a celková rehabilitace této památky. V nejbližší době bude celý
areál vyklizen a zbaven náletové vegetace. Následovat bude zajištění nejohroženějších staveb - věže, bašty a severního
křídla tvrze, kde dojde k doplnění zřícených částí zdiva a zhotovení kopií zaniklých střech. Poté budeme moci přistoupit
alespoň k částečnému zpřístupnění areálu pro veřejnost. Jedním z hlavních záměrů našeho muzea je přestavba stodoly
na centrální depozitář s konzervátorským pracovištěm. Celkovou obnovou by měl projít také obytný dům z 19. století, v
jehož interiéru budou za využití našich bohatých uměleckořemeslných sbírek zřízeny expozice, přibližující život
statkářských rodin na Kolínsku. V závěrečné fázi obnovy by se měly dočkat celkové rehabilitace také interiéry vlastní
středověké tvrze, v nichž plánujeme zřízení expozice o životním stylu drobné šlechty ve středověku a raném novověku.
Hlavní myšlenkou záměru budoucího využití areálu hradenínské tvrze je spojení záchrany a využití kriticky
ohrožené památky s potřebou zřízení odpovídajících depozitárních prostor a zefektivnění provozu Regionálního muzea
v Kolíně.
Ředitel muzea Mgr. Vladimír Rišlink

SLAVNÉ OSOBNOSTI

SERIÁL

V tomto čísle začínáme nový seriál o slavných osobnostech, které mají nějaký vztah k Plaňanům. Chtěli bychom tímto
požádat všechny občany o spolupráci. Prosíme všechny, kteří mají nějaké informace nebo dokumenty o známých nebo
výjimečných rodácích nebo doklady o vztahu známých nebo význačných osobností ze všech oborů k Plaňanům, aby dali
vědět přímo zodpovědnému redaktorovi tel.728216068, email: ivanvokral@seznam.cz nebo na úřad městyse.

Václav Vilém Würfel – hudební skladatel, klavírista a pedagog
Václa Vilém Würfel se narodil v Plaňanech 6. května 1790 a zemřel ve Vídni 23. března 1832. Jeho otec byl učitelem
v Plaňanech. Na klavír se učil u své matky, dovedné pianistky. Ve 12 letech již veřejně koncertoval. V roce 1807 přichází
na studie do Prahy k Janu Václavu Tomáškovi. V roce 1815 se vydal na umělecké cesty po Čechách, Uhrách a Polsku.
Byl nějaký čas profesorem klavírní hry na varšavské konservatoři. Zde učil na klavír a varhany mimo jiné i velkého
skladatele a hudebníka Fryderyka Chopina. V roce 1824 se vrací do Prahy a v roce 1826 se stává kapelníkem divadla u
korutanské brány ve Vídni. Složil opery „Rübezahl“, a „Der Rotmantel“ a mnoho skladeb pro klavír, např. Piano concerto
(Klavírní koncert) op. 28, Rondeau Brillant op. 20, op. 24, Polonéza op. 21 a op. 27 a další.
Ivan Vokřál

POZVÁNKY
OŢIVLÉ VARHANY
Koncem října započala poslední etapa návratu restaurovaných varhan do kostela Církve československé
husitské v Plaňanech. Občanské sdružení Plaňanští zvoníci očekává ukončení této významné akce v listopadu letošního
roku a již nyní připravuje adventní a vánoční program pro letošní rok. Na něm se budou podílet kromě sdružení i církve a
Základní škola v Plaňanech. Letošní „Adventní koncert“ bude v sobotu 15. 12. 2012 od 18 hodin.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
SVÁTEK BAREV
Tak jako se příroda oblékla do barevných šatů,
tak naše děti, které procvičují znalost barev, mají
„barevný týden“. Už se předem těší, co si na sebe
obléknou, jak se nazdobí. Tak třeba hned v pondělí ve
školce vládne zelená barva. To byste měli vidět! Některá
děvčátka mají celé zelené šaty, různé ozdoby ve
vlasech, sukně a punčošky, chlapci pak převážně zelená
trička nebo tepláčky, ale našly by se i zeleně obarvené
vlasy. Hned je plná školka žabáků a žabiček. A co dnes
vaříme? Přeci všechno zelené! Nejdříve si ochutnáme
zelené zelí, zelené okurky, limetku raději necháme
celou. O té si jen povíme, že je zelená, ale je podobná
žlutému citronu. Musíme také uvařit panenkám a
plyšákům! Jak se to dělá? Do velkého hrnce nosíme
všechno zelené, co najdeme kolem. Paní učitelka míchá
a míchá a… Za vaření pak dostaneme sladkou odměnu.
Tak, a zítra máme červený den. Co si asi
vezmeme na sebe a co se bude dít? Už se těšíme.
Ludmila Svobodová, MŠ Plaňany

UDÁLOSTI
TÁBOR S ANGLICKÝMI SKAUTY, ANEB ZPĚT DO LÉTA.
Poslední sychravé dny ve většině z nás probouzejí chmurnou náladu. Pojďme se tedy na chvíli vrátit do horkých
letních dní a zavzpomínat na letošní skautský tábor. Koncem července přijelo po čtyřech letech na týden do Stříbrné
Skalice 38 anglických skautů z Newarku. Připravili jsme pro ně spoustu sportovních a zážitkových aktivit a několik
výletů. Navštívili jsme Nymburk - kromě šplhání na horolezeckou stěnu jsme si město prohlédli a odpoledne jsme pak
strávili ve skautovně v Plaňanech. Jeden den jsme byli ve sklárně v Tasicích. Nechyběla ani celodenní návštěva
Prahy, prohlídka Pražského hradu a dalších pamětihodností. Angličtí skauti pro nás na oplátku přichystali anglický den
zaměřený na oslavy 60. výročí vlády královny Alžběty.
Z drobných aktivit měly největší úspěch činnosti pro nás zcela běžné - např. sekání a štípání dřeva. Tábor se po
všech stránkách vydařil, počasí přálo a všichni načerpali hodně nových zážitků.
Marcela Pokorná 19. středisko Junáka Plaňany

ŘÍJEN A LISTOPAD VE ŠKOLE
Jistě jste si ke konci měsíce října všimli barevných světýlek procházejících Plaňany. 23. října se sešli rodiče, učitelé a žáci, a lampionovým průvodem oslavili podzim. V rámci Slavností podzimu pak děti přespávaly ve
škole, odpoledne před lampionovým průvodem dlabaly dýně a věnovaly se
různým jiným podzimním aktivitám. Tentokrát vše proběhlo v duchu spolupráce 9. třídy – našich nejstarších žáků s žáčky malými. Velmi hezkou a přátelskou atmosféru bohužel narušili nějací výtržníci, kteří během průvodu nelenili a rozkopali a rozdupali vydlabané, vyzdobené a rozsvícené dýně. Jak
se po návratu z průvodu cítily děti, které na dýních celé odpoledne pracovaly
a našly je poničené, asi netřeba líčit. Co naplat, některým z nás prostě dělá
dobře, když chrabře ublíží jiným (pokud možno mladším a slabším).
Jinak byl říjen opět nabitý událostmi. Žáci školy navštívili divadlo, řepařskou drážku, zúčastnili se florbalového
klání, orientačního běhu – a zde všude dosáhli velmi slušných výsledků. A nijak si neodpočineme ani v listopadu. Čeká
nás Drakiáda (9. a 16. 11.), návštěva dětí z mateřských škol z Křečhoře, Plaňan, Svojšic a Třebovle.
27. 11. se naši zástupci školního parlamentu zúčastní setkání školních parlamentů v Poslanecké sněmovně v rámci projektu Respektující žákovské parlamenty, jehož garantem je Centrum demokratického učení Praha /CEDU/.
A PAK DO KONCE KALENDÁŘNÍHO ROKU UŽ JENOM TŘÍDNÍ SCHŮZKY, VÁNOČNÍ JARMARK……
Mgr. Hana Pakandlová
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VÝLOV RYBNÍKU

V sobotu 13. 10. 2012 za krásného slunečního počasí lovili
plaňanští rybáři Velký rybník v Plaňanech. S přípravami začali
už mnohem dříve. Během celého týdne postupně docházelo ke
snižování hladiny vody, aby se v sobotu mohlo začít lovit. Od
časných ranních hodin rybáři připravovali sítě, kádě, vaničky a
další potřebné věci. Bylo nutné vše odvozit od skladu u
rybářské klubovny k rybníku a tam vše umístit na své místo.
Rybník bylo nutné zatáhnout dvakrát, na přebírce roztřídit
slovené ryby a rozvést je po revíru.
Výbor místní organizace Plaňany děkuje všem zúčastněným za
pomoc při výlovu.
Pavel Purkrábek

VÝSLEDKY VOLEB DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA V PLAŇANECH

Zapsaní voliči: 1 370
Účast voličů: 36,64 %
Zpracováno hlasů: 100,00 %

Počet vydaných obálek: 502
Počet odevzdaných obálek: 502
Počet platných hlasů: 487

Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků
143
KSČM
132
ČSSD
85
ODS
30
TOP 09 a Starostové pro středočeský kraj
27
Strana práv občanů ZEMANOVCI Češi
15
Koalice KDU ČSL, SNK ED a nezávislí kandidáti
10
Dalších 11 kandidátek získalo méně než 10 hlasů. Podrobné výsledky voleb v Plaňanech jsou na webových stránkách.

Betlémské světýlko 2012
Tak pomalu uběhl celý rok, a ač je to k nevíře, blíží se Vánoce a s nimi milá tradice Betlémského
světýlka. Od devadesátých let rozvážejí skauti po celé republice světlo zapálené v Betlémě a rozdávají
je všem zájemcům. I letos se skauti z Plaňan k této akci připojí a proto zveme všechny 22. 12. 2012 v
odpoledních hodinách k předání betlémského světla. Světlo bude svítit na náměstí u sochy sv. Jana
Nepomuckého a tak jako loni promítneme na barák pohádku a fotografie. Čekají vás vánoční koledy,
překvapení, občerstvení (teplé) a hlavně - světlo z Betléma.
Srdečně zvou Skauti z Plaňan

Mikulášská nadílka
Hasiči Plaňany připravují tradiční mikulášskou pro děti. Datum konání bude upřesněn. Čerti už
,přislíbili účast. Možná přiletí i anděl.
Na setkání se těší hasiči z Plaňan

Cvičení s Hrochem
Od 28. 10. 2012 začíná tradiční cvíčo pro nejmenší.
Kdy: každou neděli od 14,30 do 15,30 hodin
Kde: v Tělocvičně Plaňany
Sebou si vezmi pití a přezůvky. Vstupné: Dobrovolné
Je-li ti méně než 6 let, vezmi jednoho rodiče či jiného dospěláka a přijď mezi nás.
Info na tel: 737327266
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