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OZNÁMENÍ ÚŘADU
Vítání občánků
Dovolujeme si srdečně pozvat rodiče dětí a děti narozené v roce 2013 a 2014 na slavnostní vítání občánků. Akce
proběhne 17. května 2014 v obřadní síni Úřadu městyse Plaňany. Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání
občánků, aby se přihlásili nejpozději do 30. dubna na Úřadu městyse Plaňany u paní Daniely Novotné (321792101;
mestysplanany@seznam.cz). Vzhledem k platnosti zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, nemůže organizátor Vítání občánků, starosta obce, získat informace o narození dítěte jinou cestou, než touto výzvou. Bližší informace o organizaci vítání zašleme poštou po přihlášení na základě uvedení kontaktních údajů.
Daniela Novotná

Kam s ojetými pneumatikami?
Určitě se shodneme na tom, že ojeté pneumatiky do příkopu nepatří. Pneumatiky, podobně jako elektrozařízení,
baterie, či akumulátory, patří do režimu tzv. povinného zpětného odběru. To znamená, že prodejce nových pneumatik musí zajistit zdarma odběr těch vysloužilých. Zajistí to buď tím, že Vám je přímo odebere anebo určí místo tzv.
zpětného odběru, které ovšem podle legislativy musí být ve stejné obci, jako je prodejna. Zpětný odběr by měl být
bezplatný a neměl by být podmíněn nákupem nové pneumatiky. Přesto se předpokládá, že odevzdáváte obvyklé
množství a nejčastěji kus za kus, tj. za 4 nové pneumatiky odevzdáte 4 ojeté.
Tento systém zpětného odběru, který provozují velcí výrobci pneumatik, bohužel nespolupracuje s obcemi (na
rozdíl od zpětného odběru elektroodpadu). Proto většina obcí, tedy ani ta naše, ve svých sběrných dvorech ojeté
pneumatiky prozatím neodebírá. Pro obec je stará pneumatika odpadem úplně stejně jako pro běžného občana a za
její likvidaci musí zaplatit.
A nyní docházíme k problému – pokud si objednáte nové pneumatiky z internetového obchodu, kam s těmi starými? Spálit doma rozhodně ne. A to ani 30. dubna, ačkoli tak krásně čmoudí a vypadá to, jako by hořelo nejméně 10
čarodějnic. Posílat je na zpětný odběr prodejci by vyšlo nejspíš draze. Navíc někteří internetoví prodejci uvádějí, že
zpětný odběr je možný pouze v jejich kamenných prodejnách. Jiní si s touto povinností hlavu nelámou vůbec. Některé sběrné dvory nebo autoservisy je sice od vás odeberou, ale za poplatek.
Existuje tedy nějaké přijatelné řešení? Pro občany Plaňan, Blinky, Hradenína a Poboří připravujeme možnost uložit pneumatiky na našem sběrném dvoře v rámci systému nakládání s odpady. Samozřejmě, že za jejich další likvidaci
budeme muset platit.
Zajímá vás, co se děje s odevzdanými pneumatikami dál? Většina jich shoří jako palivo, nejčastěji v cementárnách.
Není to úplně ideální řešení, ale určitě lepší než spálení doma. Jen zhruba 10% celoroční produkce je rozdrceno a použito např. jako přísada do asfaltu, který je pak údajně trvanlivější.
Věděli jste, že:
každoroční produkce pneumatik v ČR je téměř 70 000 tun; v roce 2011 Evropa vyprodukovala přibližně 3 000
000 tun ojetých pneumatik; běžná pneumatika je skládá z kaučuku (68%), sazí (24%), oxidu zinečnatého (3%), síry
(2%), změkčovadel (1%), antioxidantů, urychlovače, textilu a oceli; pro vzplanutí pneumatik je potřeba teplota 290 °C,
pro vznícení 400 °C; výhřevnost pneumatik je srovnatelná s výhřevností černého uhlí; při hoření vzniká nevábná olejovitá hmota zvaná pyrolitický olej
Lada Urbanová; www.trideniodpadu.cz, www.eckralupy.cz

ZNOVU DŮRAZNĚ VYZÝVÁME OBČANY. DO ZÁCHODA NEPATŘÍ VLOŽKY, JEDNORÁZOVÉ PLENY, HADRY,
VLHČENÉ UBROUSKY. ČIŠTĚNÍ KANALIZACE OD TĚCHTO ODPADŮ JE DRAHÉ A JDE Z NAŠICH PENĚZ VE
FORMĚ STOČNÉHO.
Přestože vás o tomto informuji již poněkolikáté, moc se toho nemění. Stále se mezi námi pár nevšímavých najde.
Mgr. Martin S. Charvát
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ŽIVÁ KRONIKA
POVÍDÁNÍ O STARÝCH ČASECH V PLAŇANECH
KDY: PRVNÍ SETKÁNÍ: 29. 4. 2014; DRUHÉ SETKÁNÍ: 3. 6. 2014,
KDE: Husův sbor, Pražská 126, Plaňany
Vážení občané,
dovolujeme si vás pozvat na besedu, při které si budeme společně vyprávět jak se dříve žilo v Plaňanech, jaké se
slavily zvyklosti, na koho či na co nejvíce vzpomínáte. Chtěli bychom zjistit, co bylo ve vsi zajímavého, jaké se zde
nacházely spolky (hasiči, myslivci, divadelní ochotníci), jaké významné osobnosti či umělci zde žili, anebo jestli zde
třeba byla četnická stanice. Vyprávějte nám o období kolektivizace či válečných a poválečných časech.
Při prvním setkání dne 29. 4. 2014 bychom Vás chtěli požádat o přinesení dopisů, fotografií, starých pohlednic,
obrázků legitimací, map, kronik a podobně z Vašeho městyse, abychom je mohli naskenovat (a ihned vrátit) a vytvořit tak kroniku obce z Vašich vzpomínek. Kdo se nebude moci na besedu dostavit, může donést tyto dokumenty
na obecní úřad. Při druhém setkání dne 3. 6. 2014 si budeme povídat o tom, kdo nebo co je na přinesených fotografiích, obrázcích či dokumentech, kdy a kde byly pořízeny, jaké místo popisují, případně další zajímavosti s tím spjaté.
Dovolte nám, abychom zachovali Vaše vzpomínky, zážitky a příběhy jedinečným způsobem, aby nezůstala historie
a paměť PLAŇAN zapomenuta.
Na setkání s Vámi se těší Mgr. Martin S. Charvát, Ivan Vokřál a Iveta Minaříková, projektová manažerka MAS Podlipansko

JUNÁK, SKAUTI PLAŇANY
Člověče, nezlob se
V sobotu 22.3. proběhl v místní tělocvičně již 4.ročník turnaje v ČLOVĚČE, NEZLOB
SE. Zúčastnily se různé věkové kategorie a všem se to moc líbilo. Hlavně děti byly
nadšeny z her během přestávek a sladkých odměn.
A komu přálo nejvíce štěstí? V kategorii starších získaly I. až III. místo Terka B.,
Adélka S. a Adélka K.. V kategorii mladších získali I. až III. místo Petr P., Dan S. a Honza P. Už se těšíme na další ročník.

Skautky z Plaňan.

SOS chata pokračuje – a tak i junáci konečně sehnali prostředky na odstranění následků po loňské povodni, voda v naší chatě za nádražím dosahovala do výšky 160 cm. Po všech možných udržovacích pracích jsme se rozhodli
pustit do kompletní rekonstrukce chaty a přilehlých pozemků. Tyto bychom
chtěli zpřístupnit hlavně pro děti, a tak jedním z našich cílů je vyčištění pozemků a zbudování interaktivního centra. Chtěli bychom i Vás touto cestou poprosit o pomoc a pozvat Vás na velkou brigádu, která se bude konat od 10. do 13.
4. 2014. Práce je dost pro všechny, pány, dámy i dorostence. Pokud byste chtěli
pomoci a potřebovali se na něco zeptat, pošlete na toto tel. číslo731 466 699
SMS a my vám zavoláme a vše rádi povíme.
Josef Hroch Komárek

TURISTICKÁ SEZÓNA
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V MUZEÍCH KOUŘIMSKA A ČESKOBRODSKA
S příchodem dubna jsme v našich muzeích v Kouřimi a v Českém Brodě zahájili novou turistickou sezónu. Pro návštěvníky jsme přichystali řadu výstav, národopisných pořadů a doprovodných programů, na které Vás tímto srdečně
zveme a nabízíme Vám tip na první jarní výlet.
V muzeu Kouřimska v Kouřimi byla v pátek 4. dubna zahájena netradiční sportovní výstava Dobrodružství cyklistiky
– éra vysokého kola v Čechách, jež potrvá do 31. října. Výstava se zaměřuje především na období tzv. vysokých kol a
reflektuje počátky cyklistiky na území Prahy a středočeského kraje. Je věnována lidem, kteří na těchto kolech jezdili,
závodili a položili základ prvním cyklistickým klubům. Kromě výstavy můžete navštívit i rozsáhlou atraktivní stálou
expozici s interaktivním modelem města dokumentující bohatou historii Kouřimi od dob Slovanů do poloviny 19. století. Po zimě se znovu otevírá veřejnosti i kostel sv. Štěpána, kaple sv. Kateřiny a renesanční zvonice s obrácenými
zvony. Pokud budete mít zájem o prohlídku těchto unikátních objektů, požádejte v muzeu o průvodcovskou službu.
V kouřimském skanzenu během celého dubna probíhá cyklus národopisných pořadů věnovaný velikonočním svátkům. O páté postní neděli též zvané Smrtná neděle (6. dubna) si připomeneme lidový zvyk vynášení smrti ze vsi a
vítání jara. Na Zelený čtvrtek (17. dubna), Velký pátek (18. dubna), Bílou sobotu (19. dubna) a Boží hod velikonoční
(20. dubna), kdy křesťanské svátky vrcholí, jsme připravili pro děti i dospělé bohatý program, jenž se ponese v tradič2

ním duchu Velikonoc. Uvidíte ukázky řemesel, lidové obchůzky, vyslechnete vyprávění o lidových obyčejích, ochutnáte velikonoční pokrmy, budete si moci uplést pomlázku nebo ozdobit vajíčko v řemeslné dílně či zakoupit tradiční
výrobky na staročeském jarmarku. Od 4. do 25. dubna je možné si prohlédnout tematickou instalaci Velikonoční čas
v Muzeu lidových staveb. K závěru měsíce 27. dubna se uskuteční pořad Před Filipojakubskou nocí zabývající se čarodějnictvím a magií v české historii a v lidové tradici.
Podlipanské muzeum v Českém Brodě nabízí svým návštěvníkům hned dvě nové výstavy. V úterý 1. dubna byla zahájena výstava Sakrální památky na Českobrodsku, která představuje významné církevní stavby a artefakty daného
regionu. Druhá výstava, obsahově zcela odlišná, prezentuje soukromou sbírku historických žehliček pražského sběratele Vladimíra Zacha. Zájemci ji mohou navštívit od soboty 5. dubna. Obě výstavy končí shodně s letními prázdninami 31. srpna. Za zhlédnutí rozhodně stojí i multimediální interaktivní expozice Bitva u Lipan a ohlasy husitství ve
středních Čechách a dvě menší expozice, z nichž jedna je věnovaná slovanským hradištím v Pošembeří a druhá antickým starožitnostem cestovatele Josefa Zounka z nedalekých Mrzek.
Aktuální informace o programech, otevírací dobu i kontakt na jednotlivá muzea naleznete na webových stránkách:
www.muzeumkolin.cz.
Těšíme se na shledanou a přejeme krásné jarní dny!

Regionální muzeum v Kolíně

PŘED 100 LETY
Strašlivě potrestaná katastrofa
Nedávno lámali v lomu u Kolína dělníci kámen a dynamitová patrona, kterou měl být balvan utržen, selhala. František Marhan, 57letý dělník, otec 7 dětí, dobýval onu patronu nebozezem a lžící, když pojednou explodovala, urazila
nebožáku levou ruku až ku předloktí a oslepila jej na obě oči. Téměř zázrakem a po hrozných bolestech byl nešťastník
zachován při životě jako neduživý, ku práci neschopný mrzák. Dne 7. dubna octl se k tomu všemu ještě v obvazích
před trestním senátem kutnohorským, aby se zodpovídal z přečinu dle §8 zákona o třaskavinách, že neopatrným zacházením s dynamitem vydal v nebezpečí životy spoludělníků. Byl však obžaloby sproštěn. Nemůže býti trestu krutějšího nežli toho, kterým jej již stihl nelítostný osud!
Národní politika 9. 4. 1914

Úprava silnic
Za příčinou dláždění říšské silnice Českobrodsko-Jihlavské v km 43.681km až 43.881 km u nádraží v Plaňanech v
stavebním okresu Poděbradském, bude tato část silnice pro veškeré povozy uzavřena. Povozy jedoucí od Českého
Brodu do Plaňan nebo dále, uhnou u místa, kde se dláždí vpravo na cestu do Plaňan vedoucí, kdež se dostanou po
uhnutí vlevo opět na říšskou silnici. Samochody směrem tímto jedoucím, mohou sice projížděti místem pracovním,
avšak jen tempem pomalým a na vlastní zodpovědnost a nebezpečí jedoucích, jinak mohou použíti okresní silnice
odbočující u samoty "Kubšovka" vlevo a vedoucí přes Chotutice a Radim opětně na říšskou silnici v Plaňanech. Těchto
pobočních cest budiž použito i ve směru opačném.
Národní listy 26. 4. 1914; část Sportovní věstník, rubrika automobilism

HASIČI
Pokračuji v popisu historie dobrovolného hasičského sboru, 150 letému výročí jeho trvání, které připadá na letošní rok.
Roku 1893 koupila obec sboru parní stříkačku opět od firmy R. A. Smekal. Tato parní stříkačka stála 2000zl. Přispěly
na ni vydatně plaňanská pojišťovna, cukrovar, kníže Lichtenstein a sbírka mezi občany. Převzata a vyzkoušena byla
22. května 1893. Byl to stroj výkonný a spolehlivý. V topeništi byla stále připravena hranice dříví a 4 kg vazelíny. Staří
pamětníci tvrdili, že než dojela z kůlny na radimský kopec, byla pod plným tlakem páry. Když v r. 1897 hořela pečecká
rafinerie cukru, budila po dva dny boje s požárem zasloužilý obdiv svým výkonem a bezporuchovostí. Sloužila až do
roku 1926. 26. května1926 většinou hlasu byl přijat návrh obecní rady o zakoupení dvoukolové motorové stříkačky
od firmy R.R.Smekal Praha Smíchov za 46 tisíc. Na krytí nákladů byla vzata krátkodobá půjčka u Kolínské spořitelny
v částce 40 tisíc, která bude v nejbližších 3 letech splacena (Protokol z 6. října 1926) Vzato na vědomí, že stříkačka
došla dne 21. září a 26. září za přítomnosti hasičského sboru a náměstka p. Jar. Sixty vyzkoušena a převzata. Tato
sloužila do roku 1942 a pak byla prodána fi. Kolařík- Mareš a spol. továrna na obuv za 20 tisíc. Obec zakoupila novou
z prodejny zemské hasičské jednoty za 34.785 kč. A nyní trošku odbočení. Do roku 1926 jako přípřah sloužily koně od
místních sedláků, oproti finanční odměně. Opsáno v původním znění.
Usnesl se obecní výbor že v pádu vypuknuvšího ohně pro urovnání shánění potahu ku stříkačce bude mít ten šanci
který nejdříve do stříkačky zapřáhne čtyři zlatý odměny obdrží (konec). Podařilo se zjistit od starých pamětníků, že od
roku 1926 jako přípřah ke stříkačce byli k dispozici p. Chytráček s autem zn. WALTER, p. Blecha s upravenou LAURINKLEMENT, p. Miškovský s BEDFORDEM a p. Kavřík s FORD-KANADOU. Po válce již sbor byl soběstačný, protože
z válečných zásob dostal vozidla do držení. O tom v příštím čísle Plaňanských listů.
Franta Pegas Pokorný
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Psycholog v Pečkách
Soukromá psychologická praxe v Pečkách
V Pečkách je možné od srpna roku 2013 využít služeb soukromé psychologické poradny, která nabízí psychologickou pomoc dětem, dospívajícím a dospělým formou individuální a párové psychoterapie nebo rodinného poradenství. Odborná pomoc se zaměřuje na potíže individuálního rázu, vztahové potíže, problémy v rodině a problémy
při výchově dětí, emoční a vývojové potíže u dětí, životní krize, náročné životní situace apod.
Sídlo psychologické poradny je ve Vzdělávacím centru Pečecka a je nutné se předem objednat na tel. 774 933 369
nebo na e-mailu: dana.kynclova@gmail.com. Více informací je na webových stránkách www.dana-kynclova.com.
Mgr. Dana Kynclová, psycholožka

NOC KOSTELŮ V PLAŇANECH 23. 5. 2014
Noc kostelů 23. 5. 2014 – otevřené památky v Plaňanech
Program v Husově sboru:
17:00 - 18:00 - Pobožnost
18:00 - 19:30 - České nebe, promítání
20:00 - 21:00 - Koncert skupiny NE NIC MOC

Od 21:00 hodin do 23:00 hodin budou probíhat tradiční komentované prohlídky Husova sboru
a ostatních církevních památek v Plaňanech.

M. Charvát, I. Vokřál
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