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Slovo starosty
Vážení občané,
děkuji Vám všem, kteří jste svými hlasy dali najevo důvěru v mou osobu. Nebudu zapírat, že mě potěšila. Byl jsem potěšen
i důvěrou zvolených zastupitelů, kteří mne ze svého středu zvolili starostou. I jim tímto děkuji. Jsem si pochopitelně velmi
dobře vědom toho, že moje osoba není pro některé z Vás ve vedení obce přijatelná. Někteří dokonce vyvinuli velké úsilí jak
před volbami, tak i po nich, abych v čele obce nestál. Nakonec však neměli odvahu vystoupit se svými názory veřejně a
přihlásit se k nim. Jak se lidově říká, na čestnou konfrontaci neměli „koule“. Pravda se však ukázala, a to díky Vaší slušné
většině. Ještě jednou Vám děkuji a slibuji, že ve své funkci budu dále pracovat pro Vás a naše obce. Věřím, že i ostatní
zastupitelé vynaloží veškeré úsilí a nezklamou. Přeji nám všem úspěšné volební období 2014 – 2018.
Mgr. Martin S. Charvát, starosta

Zastupitelstvo Městyse Plaňany
Starosta: Mgr. Martin S. Charvát
Místostarostka: Mgr. Leona Sixtová
Předseda Finančního výboru: Tomáš Kučera
Členové: Mgr. Dana Bošinová, Petr Brůžek
Předseda Kontrolního výboru: Taťána Hurtová
Členové: Jindřich Kubec, Petra Bečková
Předseda Stavební a majetkové komise: Karel Freund Členové: Pavel Miřatský ml., Tomáš Kučera (r. 1976)
Předseda Kulturní a společenské komise: Ivan Vokřál Členové: Martin S. Charvát, Leona Sixtová, Marcela Pokorná
Předseda Komise životního prostředí a odpadového hospodářství: Pavel Flieger
Členové: Vít Krupička, Lada Urbanová, Jaroslav Syrovátka ml., Vladimír Rath ml. a Ing. Lukáš Soukenka
Předseda Dopravní komise: Petr Brůžek
Členové: Martin S. Charvát, Karel Freund, Jiří Bošina
Členové zastupitelstva určení pro vykonávání svatebních obřadů: M.S. Charvát, I. Vokřál, T. Hurtová , L. Sixtová

Zprávy z úřadu a obce
Městys Plaňany v současné době realizuje několik investičních akcí, a to jak z rozpočtu obce, tak i z dotačních
prostředků. Bude dokončena akce „Rozšíření vodovodních řadů v ulici Pražská a Fügnerova“ realizována z
dotačních prostředků Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství – Vodohospodářská infrastruktura.
Celková cena díla je 2,9 miliónu korun, z toho dotační prostředky jsou 2,6 miliónu. Slavnostní veřejné ukončení
akce bude zahájeno 12. 11. v 16:00 hodin u železničního přejezdu v Plaňanech.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo finanční prostředky ze dvou dotačních titulů a to na:
1. Rekonstrukci kapličky v Blince z fondu Podpory obnovy a rozvoje venkova 2014 – Dotační titul č.1 –
Podpora obnovy drobných sakrálních staveb.
2. Opravu břehové nátrže po povodni 2013 z fondu Obnova obecního a krajského majetku po živelních
pohromách v roce 2013.
U obou akcí probíhá jak jejich stavební část, tak i administrativní. Obě akce budou ukončeny během měsíce
listopadu.
Státní fond životního prostředí rozhodl o přidělení dotačních prostředků na:
1. Rekonstrukci rybníka v Hradeníně.
2. Zateplení budovy zdravotního střediska v Plaňanech.
Oba projekty probíhají jak po stavební stránce, tak i po stránce administrace. Předpoklad dokončení obou akcí je
jaro 2015.

Městys Plaňany využil akci ČEZu a v ulici Pražská vyměňuje deset sloupů veřejného osvětlení, svítidla a uložil
v zemi nový kabel. Výměna sloupů probíhá za pomoci firmy EUROVIA Kamenolomy, která zapůjčila svůj jeřáb
na montáž nových sloupů a demontáž starých. Městys Plaňany pro tuto část ulice Pražská zakoupil pro osvětlení
diodová svítidla. Svítidla mají nižší spotřebu el. energie.
Mgr. Martin S. Charvát
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Základní škola Plaňany
Letošní školní rok jsme začali s rekordním počtem dětí, takže nám škola trochu praská ve švech. Ale to nám nebrání ve
všech možných aktivitách. Vše začalo kurzy osobnostní
výchovy, hned druhý týden školy pak odjelo 28 dětí na
pobyt v Poniklé.
Velmi pilní jsou sportovci naší školy – už se zúčastnili
mnoha závodů a turnajů – fotbal, florbal, orientační
běh.
Žáci různých tříd již navštívili bezpočet divadelních
představení, výstav a exkurzí.
Prvňáčci už dokonce poprvé spali ve škole – v rámci
Slavností podzimu. Celý den děti z celé školy pracovaly na různých projektech a
výrobcích, mající vztah k podzimu. Dlabaly dýně, vyráběly dýňovou pomazánku. Večer pak všichni prošli společně s rodiči
přes Plaňany s rozsvícenými lampiony. Kdo průvod viděl, dá nám za pravdu, že to vypadalo jak v pohádce.

Hana Pakandlová

ZO ČRS Plaňany
ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ II. LIGY V ROCE 2014.

Ve dnech 20. - 21. 9. 2014 se uskutečnilo již čtvrté kolo 2. ligy skupiny B v lovu ryb
udicí na plavanou. Závody probíhaly na řece Labi u Sedlčánek. Našemu družstvu ve
složení Jakub Černohlávek, Vráta Kadlec, Láďa Šípoš a Hana Purkrábková se dařilo již o
pátečním tréninku. Chytali jsme převážně cejnka malého, cejna velkého, plotice,
podoustve a oukleje. V tomto kole jsme obsadili 2. místo, jen těsně za vítězným
Vysokým Mýtem. Celkově po čtyřech kolech obsadilo naše družstvo 2. místo a jen o 6
bodů nám unikl postup do I. ligy. Děkujeme za podporu všem našim příznivcům – OÚ
Plaňany, MO Plaňany a zástupcům firmy Colmic.
Pavel Purkrábek

Projekt Probační a mediační služby pomáhá obětem trestných činů
„Proč zrovna já?“
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás pocity
smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se s Vaší tíživou situací obrátit o radu anebo
pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je tu totiž projekt „Proč zrovna já?“, který po celé ČR pomáhá
obětem trestné činnosti.
Obětí zločinu se stala také postarší důchodkyně z Kolínska, pojmenujme si ji třeba Dana. Paní Dana se stala
obětí majetkové trestné činnosti, kdy z ní pachatel postupně pod různými záminkami jako placení výživného na
početné potomstvo či rekonstrukce bytu vylákal peníze a šperky v celkové hodnotě 280 000 Kč. Muž peníze
nevracel a až od policie paní Dana zjistila, že pachatel má jen jedno dítě, na které navíc výživné dlouhodobě
neplatí, a o vrácení peněz, jejích celoživotních úspor, nepadla ani řeč. U paní Dany se vyskytly silné pocity
zostuzení, křivdy, zneužití a bezradnosti, nevěděla, jak dál postupovat, krom toho přišla o dlouho střádané
úspory, takže i její sociálně-ekonomická situace se stala neúnosnou. Obrátila se ve své situaci na poradnu
projektu „Proč zrovna já?“ v Kolíně - nejprve zprostředkovaně, neboť pociťovala stud, strach a neměla ihned
odvahu k přímému setkání, jelikož nevěděla, co může čekat. Po emailu nakonec bylo domluveno osobní setkání
s poradcem. Na schůzce byla Dana citlivě vyslechnuta, dostala možnost sdílet své vlastní pocity, dále byla
poradcem informována o trestním řízení, vč. možnosti podání trestního oznámení. Také jí byla nabídnuta
možnost doprovodu na policii. Věci se tak konečně začaly pomalu hýbat. Krom pravidelných telefonických
konzultací proběhla ještě další 2 osobní setkání, kdy byla paní Dana vždy citlivě vyslechnuta a průběžně
informována o průběhu trestního řízení a o tom, jak požádat o náhradu škody. A jaký byl další vývoj? Paní Dana
podala trestní oznámení na pachatele, došlo k vyšetřování, nyní probíhá řízení před soudem, kdy Dana našla
odvahu přijít k hlavnímu líčení a o způsobené újmě otevřeně hovořit. Paní Dana tak dokázala překonat pocity
bezradnosti, dle svých slov pocítila nesmírnou úlevu, když mohla svůj příběh s někým sdílet, a velmi pozitivně
hodnotila služby poradny, neboť krom psychické a sociální podpory se jí dostalo taktéž potřebných právních
informací, a tak již z trestního řízení neměla strach. Dokázala se odrazit od pomyslného dna, spolupráce
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s poradnou však není ještě ukončena, poradce je připraven Daně dále poskytovat poradenství i pomoc.
Není prázdnou frází, že obětí trestného činu se může stát kdokoliv, aniž by k tomu dal záminku, jak se ostatně
přihodilo paní Daně. Pokud se tato neblahá událost stane, negativní pocity a obavy z trestního řízení jsou
přirozené, je však důležité situaci řešit, dokázat negativní pocity překonat a znovu se postavit na vlastní nohy.
Podobně jako paní Daně tak i Vám může pomoci právě projekt „Proč zrovna já?“. „Tento projekt je financován
Evropským sociálním fondem a je realizován Probační a mediační službou ČR, působí ve více než 40 městech
po celé ČR a je zaměřen na právní a psychosociální poradenství a pomoc všem, kteří se cítí být obětí trestného
činu, byť se může například jednat jen o přestupek. Je důležité zdůraznit, že služby jsou poskytovány naprosto
bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí být obětí trestné činnosti, nehledě na věk, pohlaví či způsobenou
újmu. Každá oběť, třeba i bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní péči, neboť prožívání újmy může být
velmi osobité“, komentuje smysl a cíl projektu Tomáš Kellner, regionální koordinátor. V rámci středních Čech
působí poradna i v Kolíně, konkrétně v sídle Probační a mediační služby na adrese Rimavské Soboty 992.
Poradenství poskytují zkušení a vzdělaní poradci, kteří se snaží o maximálně citlivý, disktrétní a profesionální
přístup. „Naši poradnu lze kontaktovat telefonicky na mobilu +420 734 362 965 nebo +420 737 247 437,
emailově (ebenesova@pms.justice.cz, kfantova@pms.justice.cz) nebo i osobně bez objednání v pondělí od 14
do 16 hodin a ve středu od 8 do 10 hodin. Dveře u nás jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít vstříc a
pomoci, uplatňujeme maximálně diskrétní přístup a naše služby jsou zcela zdarma.
Tomáš Kellner, regionální koordinátor

SDH Plaňany

6. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Sbor dobrovolných hasičů a městys Plaňany zvou děti a rodiče na
Mikulášskou nadílku pro děti. Nadílka se letos koná v jídelně Základní školy
v sobotu 6. 12. 2014.

ZAČÁTEK: 14.00 HODIN
….........................................................................................................................................................................................

Advent v Husově sboru

Ve čtvrtek 27. listopadu
Začátek: 15:30 hodin

Tradiční adventní jarmark pořádaný ZŠ Plaňany
Konec: 17:00 hodin

Projekt adventní jarmark je součástí školního vzdělávacího programu Pestrobarevná škola – školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání a součástí klíčové aktivity projektu Podpora komunikačních kompetencí a jejich zlepšování v rámci volnočasových aktivit
žáků. Již několik let se v předvánoční čas vyrábí v rámci školních aktivit vánoční předměty, které se na adventním jarmarku prodávají.
Výtěžek z této akce slouží k nákupu odměn pro žáky během školního roku a v některých letech i jako charitativní spoluúčast na
vybraných charitativních sbírkách.
Doprovodný program: hudební vystoupení, občerstvení

V sobotu 6. prosince

Tradiční varhanní koncert

V neděli 21. prosince

Piccolo coro ed organo

Ve středu 24. prosince

Půlnoční pobožnost

Začátek: 18:00 hodin
Účinkující: Zdeňka Nečesaná

Začátek: 17:00 hodin
Účinkující: Pěvecký sbor Piccolo coro ed organo
Začátek 24:00 hodin

Slovem poslouží farářka ing. Michaela Gajdáčková
Na varhany doprovodí Leona Sixtová
Náboženská obec Církve československé husitské Plaňany se těší na setkání a přeje vám všem požehnaný advent.

M. Gajdáčková, M. S. Charvát a I. Vokřál
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Velká válka II
Historie - Velká válka
Navazuji na minulou citaci o zdražování a snižování životní úrovně již v prvním roce války. Následující tabulku uvádí ve
svých vzpomínkách pan Bedřich Šindler. Pro mne je důležité, že to nejsou jen pouhá statistická data, ale ceny denních
potřeb v Plaňanech.
Ceny
1. června
31. prosince 1914
chléb 1 kg
0,24
0,50
brambory
0,06
0,14
mouka
0,36
0,72
máslo
2,60
3,00
hovězí maso
1,70
2,00
vepřové
2,10
2,40
uzené
2,40
2,60
cukr
0,82
0,92
káva
3,60
4,20
sůl
0,28
0,30
petrolej
0,34
0,72
mýdlo
0,56
0,72 atd.
Ceny jsou samozřejmě v tehdy platné měně, tj. rakouských korunách.
Za 100 let zmizeli účastníci, pamětníci a další generace mají vzpomínky mlhavější, ztracené ve víru událostí následujících
let. Přesto bychom na naše předky, kteří zažívali tuto dobu na vlastní kůži, neměli zapomenout. I v době přístupných
archívů, digitálních dat na internetu a podobných zdrojů nám stále cosi uniká. Za každým číslem v seznamu nebo za
jménem na pomníčku byl náš předek, soused nebo jen prostě obyvatel Plaňan. Jejich vzpomínky, zkušenosti a doklady o
jejich životě by nám měly být vzácné a měli bychom na ně být hrdí. Zatím to vypadá, že nám stačí jen ta tabulka na
pomníku.
Mně to nestačí a chtěl bych se poučit, zjistit, jak se oni i jejich příbuzní a známí vyrovnávali s odchodem do války, bojem a
často i tragickou smrtí. Jak o nich smýšleli jejich potomci, co se zachovalo v rodinných vzpomínkách a archívech. Proto
znovu vyzývám všechny, kteří vlastní nějaké dokumenty, týkající se 1. světové války v Plaňanech a jsou ochotni se podělit o
jejich obsah a vzpomínky, abychom se sešli a zkusili zdokumentovat tuto část historie našich předků v Plaňanech,
Hradeníně, Blince a Poboří.
Pokračování příště
Ivan Vokřál

EUROVIA KAMENOLOMY
Firma EUROVIA Kamenolomy a.s. je firmou
působící v naší obci. Její těsné sousedství sice není
pro nás úplně ideální, ale firma se snaží
kompenzovat tuto skutečnost v několika rovinách. Velkou pomocí pro
městys Plaňany je pomoc s technikou, kterou nemáme a jejíž zapůjčení
by bylo pro nás drahé. Několikrát do roka vyjede na pomoc jak jeřáb, tak i
nakladač. Díky těmto strojům zajistíme přesun materiálu a úpravy
povrchů. Naposled to byla pomoc při montáží sloupů veřejného osvětlení.
Firma EUROVIA též ze svého rozpočtu přispívá na kulturní a sportovní
činnost v Plaňanech. S jejím logem letos vyrazili naši sportovci do Kolína
na závody dračích lodí (1. a 2. místo). Logo firmy bylo vyvěšeno i na
Plaňanském posvícení. Stále platí, že i pronájem našich nemovitostí firmě
garantuje finanční přínos do obecního rozpočtu. Naše společné soužití totiž přináší nejen starost, ale i pomoc.
Mgr. Martin S. Charvát
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