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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo přistoupilo ke zpracování Rozvojového dokumentu. Jedná se o velice potřebný plán
obnovy obce ve všech oblastech. Bez tohoto dokumentu by bylo složitější a často nemožné získat dotace
především z evropských fondů, ale i jiné v následujících letech. Jedná se i o plánování dlouhodobých akcí,
které přesahují rámec jednoho desetiletí.
Protože se jedná o velice závažnou činnost, přistupuje k tomu zastupitelstvo i úřad velice
zodpovědně. Rozhodli jsme se vyzvat ke spolupráci na tomto dokumentu i občany obce. Domnívám se, že
to bude ku prospěchu věci a získáme tak opravdu skutečný přehled o potřebách a představách obyvatel
Plaňan i připojených obcí. Kromě návrhů zastupitelů bude zahájen i dotazníkový průzkum mezi námi. Bude
se jednat o zcela dobrovolný a anonymní průzkum na podporu vytvoření tohoto dokumentu.
k uvedeným skutečnostem bude zastupitelstvo přihlížet při plánování rozvoje městyse. A to jak investic, tak
i plánování údržby a modernizace infrastruktury v obci včetně místních potřeb obyvatel. Současně je
i ověřením priorit, které chce zastupitelstvo prosazovat a podporovat v oblasti vztahů v obci, správě
společných veřejných a obecních statků i dalšího rozvoje Plaňan, Blinky, Hradenína a Poboří. Před
konečným schválením budete mít možnost se k tvorbě vyjádřit na setkáních se zastupiteli a starostou obce.
Dotazníky budou distribuovány koncem února a počátkem března do domácností, budou
na webu obce i na dalších místech.
Mgr. Martin S. Charvát, starosta městyse Plaňany

VOLBA PREZIDENTA 2013
První přímá volba prezidenta
V lednu letošního roku byla poprvé v dějinách Československa i České republiky v souladu se změnou Ústavy vyhlášena přímá volba prezidenta republiky. Doposud byl prezident volen Parlamentem, resp.
dříve Národním nebo Federálním shromážděním, tedy zvolenými poslanci. Přímá volba je dvoukolová.
V prvním kole se jí zúčastnilo 9 kandidátů.
Z prvního kola ve dnech 11.-12.1.2013 postoupil Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.
Ve druhém kole ve dnech 25.1 a 26.1.2013 získal vítěz 54,80% hlasů (2 717 405), druhý kandidát
45,19% (2 241 171 hlasů).
Prezidentem byl ve druhém kole zvolen Miloš Zeman.

ZASTUPITELSTVO
Letošní 1. veřejná schůze zastupitelstva se uskutečnila 29. ledna 2013. Na programu bylo pokračování
akcí rozpracovaných v roce 2012 a plán žádostí o dotace na rok 2013. Závažným bodem bylo především
jednání o veřejném pořádku v obci, které vyústilo v přijetí. Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění
veřejného pořádku.
Znění vyhlášky je otištěno dále. Seznámit se s ní můžete na úřední desce nebo u pracovníků úřadu. Je
dostupná i na webových stránkách městyse, kde je ke stažení i formulář žádosti o povolení veřejně přístupné akce.
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SLAVNÉ OSOBNOSTI

SERIÁL

Prof.Ing. Bohumil Kvasil, DrSc.
Narodil se 14. února 1920 v Plaňanech. Absolvoval reálné gymnázium a pak
v letech 1939-1947 (po přerušení za okupace) vystudoval Vysokou školu strojní
a elektrotechnickou ČVUT. Působil od roku 1958 jako pedagog na této škole, nejprve jako
asistent, pak docent, který v letech 1954-1955 zastával funkci děkana Fakulty
elektrotechnické ČVUT. Po jistou dobu také působil ve Vojenském technickém ústavu
ve Kbelích. Od roku 1958 byl profesorem (zpočátku na Fakultě technické a jaderné fyziky
Univerzity Karlovy, od roku 1959 začleněné pod ČVUT, jejímž byl pak do roku 1960
děkanem).
Specializoval se na radioelektroniku, fyzikální elektroniku, vakuovou techniku
a zaměřoval se i na problematiku laserového plazmatu a laserové lokace družic. Podílel
se na vybudování prvního lineárního urychlovače elektronů v Československu. Podílel se
i na mezinárodním programu Interkosmos. Profesor Kvasil je v těchto oborech autorem
řady vědeckých publikací, monografií a učebnic. V letech 1968-1979 zastával i funkci
rektora ČVUT. Od roku 1962 byl členem-korespondentem a od roku 1973 členem
Československé akademie věd. V ČSAV působil v letech 1977-1980 jako její místopředseda a od roku 1981 jako
předseda. Kromě toho byl od roku 1982 zahraničním členem Akademie věd Sovětského svazu. Od roku 1979 působil
na místě ředitele Fyzikálního ústavu ČSAV. Z titulu presidenta Ćeskoslovenské akademie věd stál i v čele kolektivu
autorů encyklopedií a slovníků vydávaných v bývalém Československu.
Angažoval se výrazně i politicky. V komunistické straně se po srpnu 1968 v období začínající husákovské
normalizace dostává mezi stranické špičky. XV. sjezd KSČ ho zvolil za kandidáta Ústředního výboru Komunistické
strany Československa. XVI. sjezd KSČ ho zvolil za člena ÚV KSČ. V letech normalizace mu byl roku 1971 udělen
titul Laureát státní ceny, v roce 1975 získal Řád práce a roku 1979 titul Hrdina socialistické práce. Od roku 1971 až
do své smrti v Praze 30.října 1985 byl i poslancem Federálního shromáždění a to postupně ve Sněmovně lidu
i Sněmovně národů.
(zdroj-archiv ČVUT, Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, wikipedia.cz)
Ivan Vokřál

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
2. POKRAČOVÁNÍ HISTORIE SDH PLAŇANY OD R. 1900
Dne 27.6.1905 vypukl neopatrností dvou dělníků obrovský požár cukrovaru v Plaňanech. Vyhořelo
vše až na kotelnu a sklad cukru. Tento požár se podařilo pomocí parní stříkačky a s pomocí okolních sboru
izolovat a uhasit.
4. dubna 1906 zemský výbor království Českého výnosem č. 31930 povolil obci Plaňany pro tamní
sbor hasičský k zakoupení žebříku posunovacího, podporu 100 K. Z hasičského fondu 1. dubna 1907
objednává sbor u fir. VINDYŠ Praha 1 žebřík dvoukolový, mechanický, 12m dlouhý dvoudílný, zvyšovací,
s kolama na ocelových kuličkách.
V květnu 1907 se členové sboru zúčastnili všeslovanského sjezdu v Praze. Okresní výbor v Kouřimi
daroval sboru 200 K na náhrady za přípřež k požárům a občanská záložna 50 K.
Citace z Hasičských Rozhledů ze dne 10. května 1906:
„O požáru cukrovaru Plaňanského dne 27.6.1905 po výroku župního dozorce F. Rejholce a znalců
hasičských vyslovuji uznání za příkladnou snahu a obětavost při uhájení kotelny a skladu cukru členům
sboru O. Blechovi, F. Dovalilovi a F. Otlovi“.
Pokračování v dalším čísle.
St. kronikář sboru Pokorný F.

HROMNICE
Hromnice je lidové označení svátku slaveného druhého února, kterému v oficiálním křesťanství
odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu dříve též Očišťování Panny Marie. Svátek připomíná událost z
evangelií (Lk 2,22-38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne
po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s
prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“.
Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11. století: v tento den se světily svíčky „hromničky“, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu
s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy
z chrámů, často i z domácností.
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VEŘEJNÝ ROZHLAS V PLAŇANECH, BLINCE, HRADENÍNĚ A POBOŘÍ
Společný projekt Protipovodňová opatření pro
městys Plaňany a obec Chotutice realizovaný díky
dotačním prostředkům z Operačního programu
životního prostředí, byl zahájen. Pro připomenutí
odpovím na otázku, co městys Plaňany v tomto
projektu získá.
Na prvém místě získá digitální povodňový
plán, dokument, který je nedílnou součástí povinné
dokumentace každé obce. Na dokumentu začala
pracovat firma ENVIPARTNER s.r.o., Vídeňská 55,
Brno. Úřad městyse s firmou úzce spolupracuje a
poskytuje veškeré informace potřebné pro
zpracování plánu. Firma v rámci projektu
zpracovává plán i pro obec Chotutice.

Nebude možné akceptovat požadavek typu:
,,Nechci, aby hlásič byl umístěn na sloupu před
mým domem.“ Pro ozvučení Plaňan je navrženo 50
hlásičů se 140 kusy reproduktorů a pro obce 19
hlásičů se 48 reproduktory.
Během měsíce března bude montáž hlásičů
dokončena a současně bude instalována ústředna a
nová siréna na budově úřadu městyse Plaňany.
Siréna bude kombinována – akustický a mluvený
signál. Od dubna bude zahájen zkušební provoz
rozhlasu. Během zkušebního provozu uvítáme vaše
připomínky a poznatky, které nás budou informovat
o slyšitelnosti či neslyšitelnosti signálů. A to proto,
aby mohlo dojít k nastavení parametrů jednotlivých
hlásičů a vyladění celého systému. Jsem upozorněn
od dodavatele, že to bude chvilku trvat a vaše
pomoc je nutná.
Ústředna bude vybavena záložním zdrojem
energie
Součástí systému bude i srážkoměr, který
bude umístěn dle projektu v Hradeníně.
A v neposlední řadě i tabule výstražného systému
pro neslyšící občany umístěna na budově úřadu a
další moderní prvky varovného a informačního
systému.
Věřím, že veřejnost přijme realizaci tohoto
záměru pozitivně a celý systém bude sloužit obci ku
prospěchu v co největší možné míře. Současně nám
všem přeji, aby varovné informace zněly z našeho
nového rozhlasu co nejméně.

Více než na povodňový plán však čekáme
na rozhlas. Rozhlas bude, ale bude to rozhlas, který
je současní informačního varovného systému obce,
napojený na integrovaný záchranný systém státu.
Samozřejmě, že rozhlas bude obcí využíván i pro
hlášení a oznamování informací běžného
charakteru. Rozhlas bude bezdrátový a bude
pokrývat i obce Hradenín, Poboří a Blinku. Během
14 dnů budou zahájeny montážní práce. Po
Plaňanech i obcích se budou pohybovat
zaměstnanci firmy Empemont a budou instalovat
hlásiče a další prvky na projektem stanovená místa.
V tomto okamžiku musím důrazně upozornit
občany, že nelze v žádném případě měnit
projektem určená místa hlásičů a dalších prvků.

M.S. Charvát

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola v lednu
Nejdůležitější lednovou událostí pro žáky bylo zajisté vysvědčení, které obdrželi 31. ledna.
Následující pátek si žáci zaslouženě odpočali – měli pololetní prázdniny.
Z hlediska budoucího chodu školy bylo důležité datum 18. 1. 2013 – zápis do budoucích prvních
tříd. Celkově se k zápisu dostavilo 42 dětí. Zapsáno bylo 35 – děti budou rozděleny do dvou prvních tříd.
Dne 16. 1. 2013 bylo v Základní škole v Plaňanech otevřeno Konzultační centrum pro žákovské
parlamenty. Otevření tohoto jediného centra ve Středočeském kraji je jedním z výstupů projektu Modelu
respektujícího žákovského parlamentu, jehož realizátorem je Gemini o.s.. Slavnostního otevření se
zúčastnilo 29 příznivců žákovských parlamentů z 15 škol ve Středočeském kraji. Přítomní obdrželi
metodické příručky pro vedení žákovských parlamentů a zápisníky člena žákovského parlamentu, obojí
jsou první publikace svého druhu v ČR. Jedním z výstupů tohoto setkání je naplánovaná společná
přehlídka činností žákovských parlamentů ze Středočeského kraje, která by se měla uskutečnit v měsíci
červnu v KD v Radimi.
MASOPUST VE ŠKOLE
V únoru chceme na škole navázat na tradici našich projektů – tentokrát se bude jednat o masopustní
projekt. Součástí projektu bude průvod masopustních masek, který projde obcí Plaňany dne 12. 2.
od 10:00 hodin do 11:30 hodin.
Všichni jste srdečně zváni
přijďte se podívat, jak si děti připomínají tuto skoro zapomenutou tradici.
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MAS PODLIPANSKO
Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek a partnery z oblasti
Polabí vyhlašuje IX. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ - regionální produkt.
Výrobci potravinářských, řemeslných, přírodních a zemědělských produktů, působící v oblasti Polabí, mohou
předkládat své žádosti o registrovanou značku do 28. února 2013.
Certifikovat lze: potravinářské, řemeslné, zemědělské a přírodní produkty.
K čemu značka slouží a co výrobcům přinese?
 PUBLICITU. Zviditelní producenty a jejich tvorbu a umožní jim zařazení
do databáze výrobců, kteří jsou součástí Asociace regionálních značek.
 SPOLUPRÁCI mezi výrobci a předávání zkušeností, informovanost

o pořádaných propagačních a prodejních akcích.
 ÚČAST na akcích, které pořádá MAS Podlipansko a její partneři.
 PROPAGACI v tištěném katalogu certifikovaných produktů.
Lhůta a místo pro podání žádosti o značku POLABÍ regionální produkt: Žádost doručte osobně nebo poštou, v pracovních dnech
od 8:00 do 15:00 hodin, nejpozději do 28. 2. 2013, na adresu MAS Podlipansko, o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 Pečky.
Žádosti přijímá a poskytující informace Iveta Minaříková, vandrovani@podlipansko.cz, tel: 721 170 352, www.podlipansko.cz
Dokumenty ke stažení (žádost, zásady značení, seznam obcí a certifikační podmínky) naleznete pod tímto odkazem:
mas.podlipansko.cz/index.php/projekty/polabi-regionalni-produkt
V Pečkách dne 28. 1. 2013, Iveta Minaříková, MAS Podlipansko, o.p.s.

RYBÁŘI ČISTÍ VÝROVKU
IFORMACE PRO ČLENY ČRS MO PLAŇANY
Brigádní činnost je v letošním roce zaměřena na průřez náletů, čistění a zpřístupnění břehů Výrovky. Chceme
zlepšit kvalitu vody odstraněním padlých dřevin, zpřístupnit vliv světla a tepla, což jsou důležité faktory pro zlepšení
života ve vodě i jeho okolí.
Termíny brigád:
9. 2. 2013 od 7.30 hod
2. 3. 2013, 16. 3. 2013 od 7.00 hod.
Vezměte si s sebou: / pila, sekyra, apod./
Po tel. dohodě je možnost jiný termín nebo práce tel. 728610191
Vedoucí brigád: - Plaňany - p. Kvasnička, p.Jirků
- Pečky - p. Dürr
- Dobřichov - p. Houda
- Radim, Vrbčany - p. Klazar
- Břežany - p. Kopecký

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MÍSTNÍ ORGANIZACE PLAŇANY
zve své členy
na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,
KTERÁ SE KONÁ 9. 3. 2013
v Dobřichovské pivnici,
začátek v 8.30 hod.

SLUŽBY

ABONENT MARKET s.r.o.
Samoobsluha na náměstí nově přijímá platební karty.
Při nákupu nad 300,- Kč nabízíme možnost výběru hotovosti 500 až 1500,- Kč
na kartu.
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MATEŘSKÉ CENTRUM PRAMÍNEK PEČKY

Program únor
Pozor! Rádi uvítáme nové maminky s dětmi, na dopolední program můžete přijít kdykoliv a bez ohlášení,těšíme se
Dopolední program pro rodiče s dětmi - scházíme se každou středu od 9 – 12 hod /začátek programu je v 10 hod/
6.2. Tvořeníčko pro nejmenší – výroba valentýnky pro maminky, materiál zajištěn.
13.2. Představení projektu "Paní svého času díky podnikání" – začátek v 10 hod, informační
schůzka by měla trvat cca 30 min, představení projektu - co všechno může bezplatně nabídnout
a prostor na dotazy. Projekt je určen pro ženy ze Středočeského kraje v předdůchodovém věku
(nad 50 let), dlouhodobě nezaměstnané (déle než 6 měsíců), po mateřské a rodičovské
dovolené, po péči o závislého člena rodiny.
20.2. Beseda s Danou Kynclovou na téma „Odměny a tresty - jak s nimi citlivě zacházet?“ (Dana
Kynclová vystudovala obor psychologie )
27.2. „Objevuj svět všemi smysly“ - pojďte spolu s dětmi vyzkoušet různé činnosti, které rozvíjí
smysly, budeme skládat, strouhat, přesýpat, zametat, přelévat a další zajímavé činnosti, prostě
vše, co děti baví.
Kroužky
/Kroužky jsou určeny pro přihlášené děti, přihlásit děti je možné emailem
na mcpraminek@seznam.cz, po dohodě je možné přidat se i v průběhu
roku/
Kurz anglické školičky pro začátečníky i pro pokročilé, každé úterý
odpoledne, seznámení s Aj hravou formou s lektorkou Petrou
Adamovičovou, vhodné pro děti od 4 - 7 let, cena za lekci 50 Kč.
Hravé muzicírování – hudebně dramatický kroužek s lektorkou Míšou Brčákovou, každé pondělí
nebo středu dle rozřazení do skupin od 16 hodin, vhodné pro děti od 2,5 let, cena za lekci 40 Kč.
Vstupné dopolední program:
dospělá osoba 30 Kč,děti zdarma, členové OS Maminky sobě vstup zdarma
Kde nás najdete: VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PEČECKA, Tř. J. Švermy 141, Pečky, 289 11
Kontakty: www.praminek.unas.cz, mcpraminek@seznam.cz Za podporu děkujeme:

Město Pečky

VYHLÁŠKA Č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška městyse Plaňany a obcí Poboří, Hradenín a Blinka
č. 1/2013 ze dne 29. 1. 2013
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků,včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění
veřejného pořádku
Zastupitelstvo městyse Plaňany se na svém zasedání dne 29.1.2013 usnesením č.1/2013 usneslo vydat na základě
ust. § 10 písm. b), § 84 odst. 2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,
tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků
(1) Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, které se neopakují pravidelně, lze provozovat pouze v období od 1. 3. do 31. 10 v době od 08.00 do 03.00 hodin. V období od 1.11. do 28.(29.) 2.
od 09.00 do 02.00 hodin.
(2) Restaurační a společenské zařízení na pozemku parc.č. 36/1 v k.ú. Plaňany na adrese: Pražská 40, 281 04 Plaňany (budova bývalého Motorestu Plaňany), lze provozovat v období od 2.1. do 30.12 v době 15.00 do 23.00 hodin.
V období od 31.12. do 1.1. lze provozovat v době od 15.00 do 01.00 hodin.
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Čl. 2
Oznamovací povinnost
Pořadatel podniku uvedeného v odst. 1 je povinen oznámit nejméně 5 dnů před jeho konáním úřadu městyse Plaňany
na formuláři, který je přílohou této vyhlášky:
a) Jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého
pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto
právnickou osobu jedná,
b) označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení,
c) předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,
d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,
e) údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel podniku
tuto osobu určí,
f) údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat,
g) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků,
h) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce
i) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany.
Čl. 3
Osvobození od oznamovací povinnosti
Od oznamovací povinnosti jsou osvobozeny:
a) TJ Sokol Plaňany, oddíl kopané - mistrovská fotbalová utkání a turnaje,
b) TJ Sokol Plaňany - mistrovská utkání ve stolním tenise, turnaje a sokolská veřejná cvičení.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 2. 2013.
Pavel Flieger
místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.1.2013
Sejmuto z úřední desky dne: 15.2.2013

Mgr. Martin S. Charvát
starosta

ppoo
JUNÁK

JUNÁK PLAŇANY – ČLOVĚČE, NEZLOB SE…
V sobotu 2. 2. 2013 proběhl v Plaňanech 3. ročník turnaje
v oblíbené společenské hře Člověče, nezlob se, pořádaný
oddílem skautek. Zúčastnilo
se 24 hráčů ve věku od 5 do
35 let. Turnaj byl doplněn
pohybovými

hrami

a

soutěžemi. První tři hráči ve
dvou kategoriích získali cenu a
diplom. Ale i ostatní si odnesli
sladkost s upomínkový přívěsek. Akce byla velmi zdařilá a všichni si turnaj užili.
Na další ročník se těší Junák Plaňany.
Marcela Pokorná, foto Josef Hroch
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