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Zprávy z úřadu a zastupitelstva
ZPRÁVY A OZNÁMENÍ
Žádáme stále důrazně občany, aby neházeli do kanalizace odpad, který tam nepatří. Opět jsme museli
čistit ucpaná potrubí.
Svoz bioodpadu bude probíhat od dubna již každý týden, a to vždy ve středu.
Na zdravotním středisku bude realizována oprava terasy a přístupové rampy. Zastupitelé změnili
původní záměr na zastřešení rampy a terasy a nechají opravit jen povrchy a zábradlí. Důvodem změny
tohoto rozhodnutí byly příliš veliké finanční náklady.
VII. zasedání zastupitelstva městyse Plaňany proběhlo 31. 3. od 18:00 hodin na úřadě městyse
Plaňany. Zastupitelé schválili hospodaření obce za rok 2014. Zastupitelé dále uzavřeli smlouvu s firmou
na umístění kontejnerů pro sběr použitého oblečení. Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku
č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse
Plaňany a současně uzavřeli Příkazní smlouvu na zajištění provozování sběrného dvora
U Cukrovaru. Oba dokumenty upřesňují a rozšiřují možnosti ukládat odpady v systému nabízeném
městysem Plaňany tak, aby byly v souladu s platnými právními předpisy. V co nejkratší době bude
umístěn ve sběrném dvoře kontejner pro ukládání některých typů nebezpečných odpadů (barvy, oleje,
rozpouštědla....). Od července letošního roku se bude občan při ukládání na sběrném dvoře prokazovat
tzv. Plaňanskou kartou. Tuto kartu obdrží od úřadu vždy ta rodina, která bude mít uhrazeny poplatky za
likvidaci odpadů. Letos ji obyvatelé Plaňan obdrží do svých poštovních schránek tak, aby ji mohli od
července používat. Provoz sběrného dvora se bude nadále řídit Provozním řádem a platnou
Vyhláškou. Jak Vyhláška, tak Provozní řád jsou zveřejněny na úřední desce a na webu.
Zastupitelstvo dále rozhodlo, že se stane spolupořadatelem Dětského dne v červnu letošního roku
společně se Sdružením rodičů Základní školy.
Zastupitelé schválili, že se městys Plaňany zapojí do Podlipanských kulturních slavností a projedná
se Základní uměleckou školou Český Brod možnost uspořádání hudebního vystoupení.
Zastupitelé projednali i další body, zápis je opět zveřejněn na úřední desce Úřadu městyse Plaňany.
PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA ČINNOST : Úřad městyse Plaňany zveřejnil na webu formulář ŽÁDOSTI
DLE ZÁKONA Č. 250/2000 SB. O DOTACI NEBO NÁVRATNOU FINANČNÍ VÝPOMOC. Plaňanské zájmové
organizace na základě této žádosti mohou požádat o finanční příspěvek na činnost. Termín pro
podávání žádostí je do 30. června 2015. Po uplynutí tohoto termínu budou všechny předložené žádosti
projednány v zastupitelstvu. Zastupitelstvo žádosti posoudí a dle finančních možností rozpočtu městyse
Plaňany určí výši příspěvku jednotlivým zájemcům. S vybranými zájemci bude následně uzavřena
smlouva o poskytnutí finančních prostředků. Po uplynutí tohoto termínu nebudou další žádosti pro rok
2015 posuzovány.
Na obecní úřad nastoupila nová zaměstnankyně paní Drahotová. Nahradí paní Novotnou, která
odchází na mateřskou dovolenou.
Na základě výzvy z předchozího čísla získal městys Plaňany nového kronikáře, resp. kronikářku. Stala
se jí slečna Hájková. Tímto prosím zástupce politického, veřejného a spolkového života, aby jí vždy a
ochotně poskytovali informace.
Mgr. Martin S. Charvát, starosta
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Zprávy z Mateřské školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA:
CO PŘIPRAVUJEME A PROMÝŠLÍME?
V naší mateřské škole se neustále na něco těšíme, něco připravujeme. V dubnu nás čeká zajímavé
představení „Pohádky pana Pohádky“, kdy skupinka výborných herců s pomocí loutek a písní zapojuje děti do
děje zpěvem i pohybem. Pak už se těšíme do přírody. V době, kdy na naší škole probíhá zápis nových dětí, je
potřeba uvolnit pro zájemce prostory MŠ. Na tento den proto máme naplánovanou vycházku do okolí Plaňan, a
to se sportovní náplní. Vezmeme si dobrou svačinu do batůžků a cestou plníme různé sportovní, orientační i
poznávací úkoly. Jen aby nám přálo počasí! Na konci dubna nás čekají „čarodějnice“ s vařením kouzelných
lektvarů, čarováním a tancováním. Na závěr si opečeme buřtíky a po divokém tanci se posilníme. V květnu určitě
pozveme rodiče k nám na společné zábavné odpoledne, a pak už se budeme těšit na návštěvu pojízdného
planetária. Tam mladší děti budou objevovat svět očima malých broučků v příběhu „Tajemství stromů“ a starší
se podívají do vesmíru formou albánské pohádky o mladém Měsíci, který šel na návštěvu ke Slunci.
A dále už promýšlíme výlety. Kam? To prozradíme příště.
Ludmila Svobodová

Junák Plaňany
V prvním čtvrtletí letošního roku připravili a uskutečnili členové 19. střediska Junáka několik akcí pro
sebe i pro veřejnost. V krátkosti: v lednu jsme začali oslavami 25 let od znovuobnovení naší
organizace. Děkujeme všem, kdo se zúčastnili průvodu (s improvizovaným táborem na valníku), nebo
si přišli prohlédnout výstavu historických dokumentů, kronik a výrobků, případně si s námi večer
zazpívali při kytaře. V únoru skautky a světlušky oslavily Den sesterství na víkendovém setkání na
srubu v Hryzelích. Počasí bylo velice přívětivé a nálada veselá. Dále skautky připravily pro veřejnost
tradiční turnaj v Člověče nezlob se. Oproti minulým ročníkům nebyla účast tak veliká, ale všichni
přítomní hráli jako o život. Jelikož naše objekty je třeba neustále udržovat, udělali jsme i několik brigád
na skautovně a ve Stříbrné Skalici a o víkendu 17.-19. 4. bude brigáda v plaňanské chatě za nádražím.
Marcela Pokorná 19. středisko Junáka Plaňany.

Vítání občánků
PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V LETECH 2014 - 2015
Úřad městyse Plaňany si dovoluje srdečně pozvat rodiče dětí narozených v roce 2014 a 2015 na
slavnostní vítání občánků.
Akce proběhne v sobotu 23. května 2015 v obřadní síni Úřadu městyse Plaňany.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání občánků, aby se nejpozději do 30. dubna 2015
přihlásili na Úřadu městyse Plaňany u paní Daniely Novotné na telefonním čísle 321 792 101 nebo na
emailu 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. Bližší informace o organizaci vítání
zašleme poštou po přihlášení na základě uvedení kontaktních údajů.
Daniela Novotná DiS
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NO CČSH Plaňany
HUSŮV ROK 2015:
Náboženská obec CČSH v Plaňanech si v letošním roce společně s celým národem
připomíná 600 let od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici.

Mgr. Martin Drahovzal - PO STOPÁCH HUSITSTVÍ NA KOLÍNSKU
22. 4. 2015 od 17:00 hodin
beseda - na faře Husova sboru, Pražská 126, Plaňany
Pokračování z minulého čísla:

Na počátku 15. století se do Čech dostaly z Anglie Viklefovy spisy, které Husa ovlivnily především
zápalem o nastolení pořádku v církvi a kritikou její empirické podoby. Některé zásadní Viklefovy nové
myšlenky, např. o svatém přijímání (Viklef učí, že zde není přítomna pravá krev a pravé tělo Kristovo),
nepřijímá Hus ovšem vůbec a zůstává zcela na půdě tradice církve. Je ovšem - tváří v tvář nepořádkům,
kdy církev má nejdříve dva, pak dokonce tři papeže - nadšen Viklefovými názory, že církev je neviditelné
společenství předurčených ke spasení, že ve viditelné církvi, když není sama schopna žít podle evangelia,
má nastolit pořádek světská moc a že nikoho pro výkon jeho úřadu nelegitimuje úřední pověření, ale
kvalifikace mravní. Hus nebyl, jak se často tvrdí, pouhým epigonem Viklefovým, ale byla mu blízká
Viklefova metoda myšlení, neboť jeho filosofické a duchovní kořeny byly podobné: stejně jako Viklef se
klonil k platonismu a obdivoval sv. Augustina.
Pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazemburku nejprve Husovy kritické názory podporoval; dokonce ho
dvakrát určil za synodního kazatele pro duchovenstvo pražské arcidiecéze. Spory o Viklefa, které začaly
už v r. 1403 na pražské univerzitě (čeští mistři Viklefa hájili, cizinci poukazovali na to, že je kacíř), pokusil
se arcibiskup uzavřít zákazem Viklefových názorů (1406). A tím začíná Husova roztržka s arcibiskupem.
Husovým odpůrcům zejména vadilo, že se kriticky vyjadřuje vůči nim nejen na univerzitě a na synodách
(tato kritika byla nejen obvyklá, ale i „módní" v intelektuálních kruzích), ale i česky z betlémské kazatelny.
V souvislosti s Husovou činností v Betlémě vznikají kázání na neděle a svátky, české zpracování
některých mešních latinských písní (např. Jezu Kriste, štědrý kněže) a mravokárné traktáty, jako např.
Devět kusů zlatých (zpracování starší předlohy), O sedmi smrtelných hříších, asi i Zrcadlo hříšníka menší
a traktát proti hromadění majetku církví O braní odúmrtí.
Po r. 1408 se útoky Husových nepřátel, kteří pocházeli především z řad světského i řádového kléru,
zvyšovaly. Důvodem byla kazatelova mravní nesmlouvavost a opravdovost, záminkou pak skutečnost, že
se v mnohém ve své kritice opravdu nápadně blížil v Anglii i v Čechách zakázanému Viklefovi, který byl již
dávno mrtev († 1384).
Když Václav IV. nemohl dosáhnout na počátku r. 1409 pro odpor německých mistrů, aby se pražská
univerzita připojila k francouzskému návrhu na řešení papežského schizmatu, který sám podporoval (oba
papežové odstoupí a bude zvolen nový), vydal dne 18. ledna tzv. Dekret kutnohorský. Tímto dekretem
propůjčuje panovník mistrům Českého království při hlasování na univerzitě tři ze čtyř hlasů - tak byla
zajištěna podpora královu řešení. Podle nového řádu byl pak na podzim zvolen rektorem pražské
univerzity M. Jan Hus.
V r. 1410 dal arcibiskup spálit Viklefovy knihy; proti tomu Hus z kazatelny protestoval a byl za to dán
arcibiskupem do klatby. Ve své činnosti však Hus pokračoval a napsal dokonce traktát na toto téma (De
libris hereticorum legendis - O čtení knih kacířů).
Arcibiskup na Husa žaloval u nového papeže Jana XXIII. a M. Jan byl obeslán k papežskému soudu,
kam se však nedostavil. Naopak činnost v Betlémě i na univerzitě ještě zesílil; napsal i traktát Replica
contra occultum adversarium - Odpověď proti skrytým nepřátelům. Arcibiskup klatbu proti Husovi ztížil, dal
si ji potvrdit papežem a vyhlásil ji v březnu r. 1411 ve všech pražských kostelích. Prchlivý král vyhnal
Zbyňka Zajíce z Prahy a ten na cestě za králem Zikmundem do Uher zemřel.
Novým arcibiskupem se stal Albík z Uničova, ale situace v Praze se neuklidnila, naopak přiostřila.
Pokračování příště
www.hus2015.cz
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KAM ZA ZÁBAVOU ?

HASIČSKÉ ČARODĚJNICE
VE ČTVRTEK 30. 4. OD 16 HODIN U RYBNÍKA ZA
CUKROVAREM
PROGRAM:
16.00 - 17.00 hod. HRY PRO DĚTI, PROJÍŽĎKY NA ČLUNU
17.00 - 18.00 hod. UKÁZKA POŽÁRNÍHO SPORTU - DĚTI SDH PLAŇANY
18.00 - 19.00 hod. ZAPÁLENÍ VELKÉ HRANICE S ČARODĚJNICÍ
19.00 - 20.00 hod. UKÁZKA POŽÁRNÍHO SPORTU - ŽENY SDH PLAŇANY

VEČERNÍ POSEZENÍ A PŘÍPADNÝ TANEC PŘI MUZICE - HRAJE TORNÁDO
Buřty, klobásy, pečené maso, pivo a limo chybět nebudou.
Těší se na Vás SDH Plaňany a Městys Plaňany

HLEDÁNÍ IDEÁLNÍHO CHRÁMU
Sakrální architektura mezi Kolínem a Kouřimí
v 19. století
10. dubna – 31. října 2015
Muzeum Kouřimska
Výstava je pokračováním projektu „Hledání ideálního
chrámu“, který prezentoval v minulém roce v Regionálním
muzeu v Kolíně sakrální architekturu kostelů 19. století
v širším okolí Kolína. V Muzeu Kouřimska jsou v rámci
souboru staveb představeny kostely v Zásmukách, Maloticích
nebo Olešce. Prostor byl věnován také regotizaci chrámu sv.
Štěpána v Kouřimi. Kromě těchto staveb se na výstavě
seznámíte také s architekturou kostelů v Zibohlavech,
Lošanech, Nové Vsi, Křečhoři, Dolních Chvatlinách, Radimi či
Plaňanech. Katolické svatyně doplňují sbory evangelických
církví v Pečkách a Velimi. Důraz je kladen na původní
plánovou dokumentaci, která mnohdy zachycuje starší
podobu kostelů před historizujícími přestavbami. Textové
panely doplňují předměty zapůjčené přímo z interiérů
staveb. Hlavním cílem výstavy je ukázat hledání
architektonických forem, vyjadřující proměny estetického
vnímání, pohledu na vlastní dějiny a úlohu křesťanské církve
v rychle se měnící společnosti 19. století. Výstava by se měla
stát místem, kde návštěvník dostane chuť dále se o tyto
stavby zajímat, navštívit je na výletě, případně aktivně se
podílet na jejich obnově či využití.
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