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ZPRÁVY Z ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA
Plaňanské odpady
Tříděný odpad – žádáme občany, aby důsledně využívali možnosti třídění odpadů. V poslední době se často
stává, že jsou do kontejnerů na tříděný odpad ukládány odpady, které tam nepatří. V takovém případě je obsah
kontejneru považován a likvidován jako odpad směsný. Znovu zdůrazňujeme, čím méně vyprodukujeme
směsného komunálního odpadu a čím více vytřídíme, tím bude poplatek na osobu a rok nižší. Vy sami si tedy
určujete výši poplatku za likvidaci komunálního odpadu. A hlavně, dle zákona o odpadech je povinností všech
občanů třídit odpad.
Úřad městyse Plaňany

OBNOVA KOSTELA PANNY MARIE V PLAŇANECH – Římskokatolická farnost Pečky pokračuje v opravách a
rekonstrukci kostela P. Marie. Církev získala finanční prostředky z fondů Ministerstva kultury ČR z programu
záchrany architektonického dědictví. Pro letošní rok je v plánu oprava omítek na celé lodi.
ŠKODY PO POVODNÍCH – Přes počáteční drobné problémy probíhají práce dle stanoveného harmonogramu.
Městys počítá s vlastními finančními prostředky ve výši 7 miliónů korun. Tyto prostředky mohou být i nižší, pokud
bude dotace poskytnutá ministerstvem navýšena. V současné době se o navýšení jedná. Nyní připravujeme
záměr a hledáme další finanční prostředky – dotace na tak potřebné vyčištění rybníka v parku.
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V ULICI PRAŽSKÁ – rekonstrukce chodníků v ulici Pražská, východní část se
dokončuje. Zastupitelstvo na svém XII. zasedání schválilo záměr pro rok 2016 připravit a podat další žádost o
dotaci a pokračovat v opravách chodníků.
DOTACE Z FONDŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE – městys Plaňany podal čtyři žádosti o dotace z fondů
Středočeského kraje. Kraj vyhodnotil a kladně rozhodl o poskytnutí dotace z Fondu podpory dobrovolných hasičů
ve výši 80 000,- Kč na opravu vozu AVIA 4x4 Furgon a na nákup pneumatik pro vozidlo CAS 25 Škoda RTHP. A
dále pak z Humanitárního fondu ve výši 230 000,- Kč na nákup vozidla pro pečovatelskou službu.
Na opravu zvoničky v Hradeníně a dobudování kanalizace za přejezdem směrem k nádraží dotace poskytnuty
nebyly.

REKONSTRUKCE HUSOVY ULICE V PLAŇANECH - Koncem srpna byla zahájena realizace projektu
„Rekonstrukce Husovy ulice v Plaňanech“ (reg. č. CZ.1.15/1.1.00/5a.02039), který je spolufinancován
z operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy (z Evropského fondu pro regionální rozvoj).
Stav komunikace v ulici Husova je v současné době v havarijním stavu - nacházejí se zde četné výmoly,
prohlubně, díry. Komunikace slouží pro běžný provoz a obsluhu přilehlé zástavby, jejíž významnou součástí je
množství objektů hospodářského rozvoje. Celkem se u popisované komunikace nachází 12 podnikajících
subjektů. Řešená komunikace propojuje komunikace vyšších tříd - na severním konci je napojena na silnici
II/329; Poděbrady – Pečky - Plaňany, na jižním konci plynule přechází do ulice Pražská, která následně přechází
v silnici I/12 Praha - Kolín. Ulice Husova tedy slouží jako významný spojovací úsek mezi silnicemi II/329 a I/12 je vhodným a nejkratším propojením této trasy, tudíž průjezd ulicí využívají i lidé, kteří při průjezdu nechtějí
zajíždět do centra městyse Plaňany.
Realizací projektu dojde k rekonstrukci zmiňované komunikace. Hlavním cílem projektu je přispět ke
zkvalitnění dopravy v ulici a ke zvýšení bezpečnosti provozu pro motoristy, cyklisty i pěší. Díky rekonstrukci
komunikace bude možné plně a bezpečně využívat nejen silnici, ale všechny objekty nacházející se v její těsné
blízkosti. Realizací projektu Rekonstrukce Husovy ulice v Plaňanech dojde k zásadní změně stavu komunikace
ze současné rozbité a nebezpečné silnice se stane bezpečná místní komunikace s novým povrchem, se
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zpomalovacími prahy a vylepšenou možností parkování pro potřeby místních podnikatelských subjektů.
Městys Plaňany dále plánuje ze svého rozpočtu opravit v celé ulici veřejné osvětlení a to výměnou sloupů i
svítidel (LED). Současně městys plánuje i rekonstrukci chodníku včetně vjezdů. Materiál má již zakoupený a
práce bude realizovat vlastními silami. Ulice bude označena jako ,,obytná zóna“ pro níž platí určitá pravidla pro
parkování. Městys bude společně s policií ČR na tato pravidla dohlížet.
Mgr. Martin S. Charvát

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLAŇANY
A už je tu nový školní rok - prázdniny dětem utekly jako voda a pro celý kolektiv MŠ nastává opět náročné
období roku, kterým je nástup nových dětí. Začátek školního roku není jednoduchý hlavně pro učitelky těch
nejmenších, ale hlavně i pro samotné nastupující děti. Nedivme se, odpoutat se poprvé na delší dobu od rodiny,
která nás doposud obklopovala a mít nablízku jen několik neznámých tváří, to je pro některé děti nepochopitelné.
Při zvykání si na jiné prostředí dají sice na chvíli zapomenout noví kamarádi, na chvíli paní učitelka, která si
s dítětem může chvilku pohrát, nebo doposud neznámé hračky. Když to děti prohlédnou a zjistí, že tu však
nezůstala a nepočkala maminka nebo tatínek, většinou si uleví pláčem. Někdy je to jenom pláč, některé děti
si však svůj požadavek vymáhají důrazněji, jak jsou zvyklé z domova. Dříve nebo později však pochopí, že mu je
tady s kamarády vlastně také dobře. Dětem, kterým trvá zvykání delší dobu, vychází vstříc MŠ adaptační dobou,
která je potřeb dítěte upravována.
Také v letošním roce je naše mateřská škola maximálně naplněna. Byla využita i ze zákona povolená výjimka
počtu dětí na třídu z maximálních 24 až na 28. Na odloučeném pracovišti v ZŠ, kde je kapacita třídy 20 dětí, je
také třída zcela naplněna.
Pro nový školní rok přeji všem hlavně vzájemnou důvěru učitelů a rodičů, protože tato důvěra se pak určitě
projeví nejen ve vzájemném respektu, ale hlavně ve spokojenosti a prospívání dětí.
L. Svobodová

Městys Plaňany se rozhodl na podporu činnosti mateřské školy a z důvodů velkého počtu dětí jak ve školce, tak i
v družině základní školy, vybudovat v parku – naproti dětskému hřišti, ještě jedno, menší hřiště. Toto hřiště bude
sloužit jen pro mateřskou školu Plaňany.
Mgr. Martin S. Charvát

DRAČÍ LODĚ - KOLÍN
JE TADY 8. ROČNÍK ZÁVODU dračích lodí pod názvem "KOLÍNSKÝ DRAK" o putovní pohár starosty
města Kolína. Vyvrcholení dračí sezony se pravidelně koná na Kmochově ostrově začátkem září. Vždy
fantastická atmosféra jak při zahájení v místním amfíku, tak doprovodný program během dne - šermíři,
mažoretky a úžasná kulisa v řádu tisíců diváků, přináší pro posádky senzační zážitky. Desítky týmů v předešlých
ročnících prožilo neopakovatelné kouzlo tohoto klání.
Součásti dračího klání je i závod na 1000 m - pod názvem "VELKÁ CENA T.P.C.A."
http://www.draci-lode.cz/

Posádka městyse Plaňany, loňský vítěz “VELKÉ CENY T.P.C.A“ a držitel 2. místa “KOLÍNSKÉHO DRAKA“
nastoupí a pokusí se obhájit úspěchy z roku 2014

!!! PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT !!!
V sobotu 12. 9. 2015
V 10:00 hodin na Kmochově ostrově v Kolíně
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLAŇANY - POWER YOGA
Pravidelné cvičení POWER YOGY na základní škole bude zahájeno 14. 9. 2015 od 18:00 do
19:00 hodin. Sraz pro zájemce o cvičení bude 14. 9. 2015 v 17:50 u vchodu do školní jídelny.
Podložky na cvičení zapůjčíme. Poplatek je 60 Kč/hodinu, v případě zakoupení permanentky
bude jedna hodina za 50 Kč. Další informace na tel. Čísle 321 792 222.
Hana Charvátová
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NO CČSH PLAŇANY
POZNÁVACÍ ZÁJEZD - NO CČSH Kostelní Lhota pořádá dne 3. 10. 2015
poznávací zájezd do památníku Jana Husa v Husinci a na Pietní akt k úmrtí J. Žižky od
14:30 hodin do Sudoměře u památníku J. Žižky. Na plánu je dále zastávka ve
Vodňanech k návštěvě tamní NO a na oběd.
Cena zájezdu je 300,- Kč za dopravu. Občerstvení si hradí každý účastník sám. Odjezd
z Plaňan bude v ranních hodinách (upřesníme). Návrat v pozdních hodinách večerních.
Zájemci se přihlásí u M. Charváta (tel. 606 53 87 57).
NO CČSH Plaňany pořádá dne 11. 10. 2015 od 9:00 hodin bohoslužbu v Husově
sboru společně se křtem.
Mgr. Martin Charvát

Náboženská obec CČSH v Plaňanech si v letošním roce společně s celým národem
připomíná 600 let od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici.
(dokončení z čísla 3)

S bulou papeže Jana XXIII. přišli v r. 1412 do města zmocněnci k prodeji odpustků. Hus vystoupil již 7. června
na veřejné disputaci proti tomuto svatokupectví a použil k tomu Viklefových myšlenek. Někteří mistři (např. Štěpán Páleč,
Stanislav ze Znojma) však otevřeně odsoudili některé hlavní Viklefovy články. Hus se Viklefa zastal, což dalo jeho sporu
nepříznivý průběh (zveřejnil své traktáty na toto téma pod názvem Defensio quorundam articulorum Joannís Viklef - Obrana
některých článků Viklefových).
V červenci Hus pohřbil v Betlémské kapli tri řemeslníky, Jana, Martina a Staška, kteří byli při odpustkových bouřích zatčeni a
zákeřně popraveni. Nad Prahou byl vyhlášen interdikt (po dobu Husova pobytu nesměly být konány žádné církevní výkony
jako např. křty, pohřby, bohoslužby) a hrozilo, že i král bude stižen papežskou klatbou. Hus proto v listopadu Prahu opouští.
Než odešel, učinil krok, který z něho udělal vpravdě reformátora „velkého stylu"; odvolal se k instanci, kterou sice neznalo
kanonické právo, která je však pro křesťana rozhodující: ke svému osobnímu Spasiteli a soudci Ježíši Kristu (18. října
1412). Zdržoval se pak hlavně na venkově, především na Kozím Hrádku u Tábora. Často však do Prahy dojížděl, neboť
situace se trochu uklidnila.
Na venkově Hus kázal česky prostým lidem a napsal také řadu spisů. Ještě v r. 1412 vzniká Výklad víry, desatera a
Páteře, Provázek třipramenný, v následujícím roce spis O svatokupectví, Zrcadlo člověka hříšného větší, Dcerka, O šesti
bludích a v r. 1414 Jádro učení křesťanského. V zimě 1412/1413 vznikl i důležitý latinský traktát De ecclesia - O církvi, kde
je shrnuto jeho učení. I když je zde formálně dost závislý na Viklefovi, kterého často cituje či parafrázuje, jedná se o
závažné originální dílo. Jistě není ve všem ve shodě s církevní tradicí, ale intence díla je jasná: chce církev bez poskvrny a
vrásky. V r. 1413 Hus napsal ještě několik latinských odpovědí na výtky svých odpůrců.
Na podzim r. 1414 byl svolán koncil do Kostnice, aby konečně udělal v církvi pořádek. Hus se rozhodl, že na svolaný
koncil pojede. Od léta tohoto roku žil blízko Rakovníka na hradě Krakovci, kázal po okolí a připravoval se na cestu do
Kostnice. Vzniká slavná Řeč o míru - Sermo de pace, kterou chce oslovit koncil.
V doprovodu předních českých šlechticů odjíždí Hus 14. října 1414 z Prahy. Dne 3. listopadu přijede
do Kostnice, už 28. je však zatčen a vězněn v městě i jeho okolí na různých místech. Několikrát byl předveden před koncil a
nucen k odvolání. Ve vězení napsal několik menších traktátů a řadu dojímavých dopisů. Neodvolal, chtěl být poučen, v čem
se mýlí. Jako zatvrzelý kacíř byl odsouzen a upálen na hranici dne 6. července 1415.
Po popravě byl popel hozen do řeky Rýn.
Husova smrt vyvolala v Čechách bouři a vedla ke staletí trvajícím rozporům. Ukázala vsak opravdovou - moderně bychom
řekli - angažovanost M. Jana Husa za Kristovu pravdu a za opravdový, čistý a mravní život jednotlivce i společnosti, jíž
přinesl oběť vlastního života.
www.hus2015.cz

JUNÁK PLAŇANY
LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR PLAŇANY - Letošní rok je pro naše skautské středisko tak trochu jubilejní - na
začátku roku jsme oslavili 25. výročí znovuzaložení střediska a teď v červenci jsme se sešli na táboře - také měl číslo 25.
Tábora se zúčastnilo zhruba 60 členů našeho střediska a měli jsme velkou radost, že se mezi námi objevili i bývalí členové,
či ti, kteří třeba z rodinných důvodů ukončili aktivní činnost.
Oddílový program byl bohatý, vlčata měla oddílovou hru na téma Piráti a světlušky byly ve světě Karlíka a továrny na
čokoládu. Středisková hra byla v duchu historie skautingu - jeho zakládání, několikerého rušení a znovuobnovování.
Členové všech oddílů se také vystřídali při praktických činnostech nezbytných pro chod tábora - třeba při vaření se skautky
přiznaly že si nedokázaly představit co je to za dřinu:).
Počasí bylo/jak všichni víme/ letos velice přívětivé, úrazy se nám vyhnuly a myslím že většina z nás letošní tábor hodnotí
jako podařený.
Za 19. středisko Junáka Plaňany Marcela Pokorná
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16. HEMŽENÍ
11. - 12. září 2015
Na skautovně v Plaňanech

Pátek 11. 9.
 Od 18:00 hod. Divadelní pohádka: „Jeden ze tří bratrů“, nastudovaná dívčím kmenem Junáka
Plaňany
 Loutkové divadlo: „Pohádka o hledání“, Nastudovalo: Úplně malé divadélko
 Od cca 19:00 hod. řízené lety balonem -www.hotairballoons.cz
 Od 20:30 hod. Jamování s Honzou Rotem
Sobota 12. 9.
 Od 10:00 hod. naučná stezka Toulky minulostí, která prověří Vaše
znalosti
 Od 13:00 do 17:00 hod.:

„HEMŽENÍ“
na 50 atrakcí pro děti + odměny
 Od 20:00 hod. Country pod širákem, hraje kapela Tornádo,
navštíví nás také roveři z Ratboře se svým Vězeňským tangem
Dobrovolné vstupné bude věnováno Dětskému centru Kolín.
„Vše je zcela zdarma.“
Mimo občerstvení

Srdečně zve:
19. středisko Junák Plaňany, za podpory městyse Plaňany a kamarádů
KAPLIČKA V BLINCE
V pátek 11. 9. 2015 proběhne od 15:30 hodin v Blince vysvěcení místní kapličky. Kaplička byla opravena z dotačních
prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Opravu realizovali místní řemeslníci. Opraveny byly vnější i vnitřní omítky,
střecha, věžička a výmalba. Na vnější fasádě byly obnoveny původní plastiky. Nově byly vyrobeny i vstupní dveře. Střecha
kapličky byla doplněna okapy a okapovými svody s vyústěním do vsakovacích jam. Před vchodem byl nalezen původní
schod, byl též opraven, sanován a ponechán na svém původním. Z okolí kapličky byl odstraněn starý drátěný plot i s
podezdívkou a místo něj vysazen živý. Mezi kapličku a plot byl položen „kačírek“ a „žlabovky“. Na prostranství byla též
vysazena nová lípa. Kaple je zasvěcena Panně Marii a k jejímu vysvěcení dojde den před svátkem Panny Marie.
Vysvěcením a Božím slovem poslouží pan farář Nerad z pečecké ŘK farnosti. Městys Plaňany Vás srdečně na tuto událost
zve.
Mgr. Martin S. Charvát
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