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SLOVO STAROSTY
Obcí se šíří různé dohady a spekulace, jak to vlastně bude s poskytnutím finanční pomoci postiženým povodněmi.
Proto, v úvodu tohoto čísla, sdělíme fakta a skutečnosti. Jsme si ovšem vědomi, že ne všichni tyto popsané skutečnosti přijmou a nebudou rozzlobení. Již v úterý 3. září jsme svolali do školní jídelny všechny postižené povodněmi,
kteří by mohli, zdůrazňuji mohli, finanční příspěvek z Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) získat. Již na této
schůzce se ukázalo, že ne všichni podporu získají.
V důsledku červnových záplav vyhlásilo MMR dotační program: Podpora bydlení 2013 – krizový stav. Program
obsahuje tři podprogramy: Náhradní ubytování, Odstranění stavby a Příspěvek 30 tis. korun na opravu jedné bytové
jednotky. Za postižené obyvatele žádá obec. Městys Plaňany požádal o finanční příspěvek celkem pro 31 nemovitostí. Dotace obec dále poskytuje občanům formou příspěvku, a to na úhradu části nákladů na opravu bytu určeného
k trvalému bydlení poškozeného živelnou pohromou, a to ve výši maximálně 30 tis. Kč na jeden poškozený byt. Ministerstvo nastavilo přísné podmínky, dle kterých je možno příspěvek občanům přidělit. Dotaci lze tedy poskytnout na
úhradu části nákladů spojených s opravou bytu poškozeného živelnou pohromou, pokud splní stanovené podmínky.
Opravou bytu se rozumí uvedení bytu do stavu před živelnou pohromou nebo do provozuschopného stavu. Opravou
nejsou práce, které mají investiční charakter nebo vedou k technickému zhodnocení stavby. Dotaci lze použít na
úhradu odbahnění, úklidu a dezinfekce bytu, a též na úhradu stavebního materiálu a stavebních prací (např. elektroinstalace, rozvody vody, obnovy funkce systému vytápění). Pro představu uvádíme také nejčastější dotaz: ,,Je možné čerpat dotaci v RD na obnovu plynového kotle, který byl umístěn ve sklepě a sklep byl vytopen? Obytné místnosti
vytopeny nebyly. Dále byla ve sklepě umístěna domácí vodárna.“ Odpověď.:“ Pokud nebyl vytopen byt, ale pouze
sklep, není na příspěvek nárok. Kotel je možné hradit pouze v případě, pokud byl vytopen byt, ve kterém byl kotel
umístěn“ - viz znění podprogramu odd. C odst. 3 písm. F: „dotaci lze poskytnout na úhradu části nákladů spojených
s opravou bytu poškozeného živelnou pohromou“. Poskytnutí dotace občanům bude ve formě proplacení faktur
v maximální výši 30 tis. Kč do konce září 2013.
Samozřejmě nás také zajímá otázka, kdo za povodně může, pokud vůbec někdo může a co dál? Čekáme na vypracování závěrečné zprávy o povodni, kterou zpracovává ORP Kolín. Také společně se starosty z okolních obcí
jednáme s povodím Labe, městem Kolínem, Středočeským krajem a odborníky. V prvé řadě připravujeme setkání
s občany, kde je seznámíme s výsledky jednání, s kroky, které učiní úřad městyse a také s informací a výzvou na
zpracování povodňového plánu pro každou nemovitost, která byla zatopena. Už nyní známe předběžné výsledky
vyhodnocení povodní. Např. voda byla klasifikována jako tisíciletá. V druhé řadě plánujeme podrobnou prohlídku toků na našem katastru s monitoringem stavu toku. Dále pak budeme žádat na správci toku, aby odstranil vše, co do
toku nepatří. Věřte, že kroky, které činíme, jsou kroky ověřené zkušenostmi odborníků a starostů, kteří si povodněmi
již prošli. A pokud budete mít nějaké otázky, rádi vám je zodpovíme, ale prosíme, nedejte na to, co se povídá
v hospodě (ať to povídá, kdo chce). Účastníky celé řady jednání k řešení následků povodní a přípravy preventivní a
informační činnosti jsou starosta, místostarosta obce a pan ing. Soukenka.
Mgr. Martin S. Charvát, Ing. Lukáš Soukenka

ŠKOLY
MATEŘSKÁ ŠKOLA – První krůčky
V letošním školním roce nastoupilo do naší mateřské školy 21 nových dětí, a tím se její kapacita opět naplnila na
maximální počet 76 dětí. Dvacet nejstarších dětí navštěvuje 3. třídu, umístěnou v budově ZŠ. V budově MŠ jsou pak
dvě třídy po 28 dětech a z těchto ještě dalších dvacet může za rok odejít do školy. Snad se tedy konečně příští rok
při zápisu vyhoví všem rodičům a jejich dětem se zájmem o vstup do naší MŠ.
Prázdniny utekly jako voda a v prvním zářijovém týdnu do MŠ nastoupily také malé děti. Ty starší, které již školu
navštěvovaly, se cítily důležitě a divily se, proč „nováčci“ pláčou, rozčilují se a dožadují se mámy a táty. Je to tak,
první krůčky odloučení od rodičů jsou těžké. Postupně však všichni tuto změnu zvládnou a po několika dnech už se
jim ze školky nebude chtít. Zjistí totiž, že je zde barevné prostředí plné hraček, že se ve školce stále něco děje, ale
hlavně je tu mnoho kamarádů na hraní, povídání i na trochu rošťačení. A co nového pro nás připraví paní učitelky?
Až přestaneme plakat, tak uvidíme.
Ludmila Svobodová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA – První krůčky
Tak nový školní rok opět začal… A s ním poprvé do školy přišli noví
prvňáčci, jsou jich dvě plné třídy. V jejich první školní den je také přišli podpořit jejich rodiče i prarodiče.
Celkem nastoupilo do školy 319 dětí.
Na školní rok se připravovali nejen žáci, ale i učitelé. Ti v přípravném
týdnu absolvovali třídenní školení projektové výuky, financované
z prostředků Evropské unie, projektu OPVK, právě probíhajícím na naší
škole. Tomuto tématu se učitelé věnovali v souvislosti s projektovými dny,
které jsou nedílnou součástí školního roku. Další informace o tomto projektu, který zahrnuje i další aktivity – nepovinné předměty, výjezdy žáků, se můžete dozvědět dne 12. 9., v 15,30 hodin
ve školní jídelně. Bude se konat tradiční setkání sdružení rodičů v jídelně školy, po kterém budou následovat
první třídní schůzky.
Žákovský parlament zorganizoval táborák s opékáním vuřtů k zahájení školního roku dne 6.9. V září čeká naše
parlamenťáky prožitkový kurz v Praze. Hned ve druhé dekádě září proběhnou kurzy OSV v šestých třídách a v sedmé
třídě.
Během tohoto měsíce se škola zase rozeběhne naplno.
Popřejme tedy všem, žákům, učitelům i správním zaměstnancům, aby tento školní rok proběhl v klidu, pohodě a ve
společném úsilí se něco naučit, dokázat, v něčem se zlepšit.
Mgr. Martin Šmahel

MO ČRS
ÚSPĚŠNÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA - Ve dnech 10. -11. 8. 2013 se
v Bosně konalo Mistrovství světa Handicapovaných rybářů. Jako pomocník
Radima Kozlovského se tohoto šampionátu zúčastnil závodník naší místní
organizace Pavel Syrovátka. Radim i díky jeho pomoci obsadil třetí místo
v kategorii jednotlivců, když před ním se umístili pouze jeho týmoví kolegové
Martin Kovář 1. místo a Jiří Havel 2. místo. Národní tým jednoznačně ovládl
toto mistrovství světa a dovezl zlaté medaile.
-----------------------------------------------

Mistrovství světa žen v lovu ryb udicí na plavanou proběhlo
ve dnech 24. -25. 8. 2013 ve Slovinsku. Chytalo se na řece Sávě u
obce Radeče. Mistrovství se zúčastnilo 18 států a naše děvčata obsadila ve složení Hana Purkrábková, Jana Grešová, Bára Bačinová,
Markéta Nováčková, Pavlína Novotná a Klára Zahrádková hezké 5.
místo. V jednotlivcích získala Jana Grešová (MO Hradec Králové) 1.
místo a stala se mistryní světa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------II.LIGA V PLAVANÉ - Z pověření Rady ČRS –odboru plavané pořádá MO ČRS Plaňany ve dnech 21. a 22. 9.
2013, 4. kolo II. ligy v lovu ryb udicí na plavanou. Závod se koná ve Veletově na řece Labi.
Časový rozvrh:
Pátek 21. 9. 2012 - trénink závodníků.
Sobota 22. 9. 2013 - 1. závod – od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Neděle 23. 9. 2013 - 2. závod – od 11:00 hod. do 14:00 hod.
Za MO ČRS Pavel Purkrábek

Z HISTORIE
Stalo se před 100 lety - V Plaňanech byl dne 18. září 1913 vysvěcen arcibiskupem Skrbenským nový kostel. Za
účasti světských a duchovních význačných osob měl slavnostní kázání P. Sylvestr Hrnčíř, farář u sv. Štěpána v Praze, plaňanský rodák (jeho otec býval šafářem v plaňanském dvoře). Ještě v padesátých letech minulého století považoval kronikář tuto událost za nejdůležitější událost roku 1913. Uplynulo půl století a my si nejsme jisti, jak se k víře,
náboženství a církvím postavit. Naši předci na tom byli asi lépe. Základy křesťanské evropské civilizace byly jasné a
dalo se na nich stavět. Taky příslušnost k místu života, bydlení a častokrát i obživy byla základním kamenem občanského a společenského života a chování.
Možná by nám v této sobecké a neukotvené době pomohlo občas se vrátit k těmto základům. Na nich naši pradědové postavili nejen svou víru, ale i práci, osobní a občanskou odpovědnost a v neposlední míře i prosté a slušné
chování v rodině i společnosti. Asi byli naši předkové chudší, určitě skromnější, ale dokázali na přelomu 19. a 20. století kromě zajištění vlastních rodin i vystavět pomocí sdružování se ve spolcích a družstvech takové stavby, jako je
Sokolovna nebo kostel v Plaňanech.
Ivan Vokřál
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TJ SOKOL PLAŇANY

Naši sportovci zahájili podzimní část fotbalové soutěže 2013/2014
nejdříve bych rád seznámil spoluobčany s tím, že TJ Sokol Plaňany oddíl kopané v letošním roce rozšířil řady svého
klubu o ty nejmenší - o mladší žáky. Toto mužstvo bylo přihlášeno do příslušné soutěže. Tady bych chtěl poprosit
spoluobčany, kteří mají zájem přihlásit své ratolesti - využijte možnosti, neváhejte a obraťte se na trenéra pana Tomáše Freunda - tel. 777 105 759.
Nyní k současnému dění v oddíle. Nechci hodnotit minulou sezónu. Jak jistě mnozí vědí, naše A mužstvo mužů získalo ve skupině B třetí třídy okresu Kolín druhé místo, a to se stejným počtem 58 bodů jako Nučice, které se umístily
na místě prvním. Vzájemné zápasy rozhodly o skutečnosti, že se nepodařilo postoupit do okresního přeboru.
Letní příprava ze strany hráčů i vedení klubu proběhla zodpovědně po všech stránkách. V současné době je již soutěž rozehrána. A mužstvo ve dvou zápasech získalo 6 bodů, což znamená dvakrát vítězství. B mužstvu se zatím nepodařil získat žádný bod. Naši mladší žáci začínají prvním kolem tento týden, podzimní část soutěže zahájí hostováním v
Kouřimi. Starší žáci doma hostí oddíl z Břežan II.
Tímto bych chtěl poděkovat všem funkcionářům, hráčům a sponzorům za uplynulou sezónu, a také za příkladný
přístup k přípravě na sezónu 2013/2014.

Plaňanské posvícení
Nejprve bych rád poděkoval všem sponzorům, sportovcům a spolupracovníkům, kteří se podíleli na velkolepé akci s názvem Plaňanské
posvícení 2013. Celá akce probíhala od pátku 30.8 do pondělí 2. 9.
2013 u skautovny a na fotbalovém hřišti TJ Sokol Plaňany. Velký dík
patří i místním obyvatelům, neboť větší část z celkového počtu návštěvníků se rekrutovala právě z nich.
Páteční večer byl ve znamení rockové hudby. Nejen celý prodloužený
víkend, ale také počátky své hudební kariéry zde odstartovala skupina
Infection. Po ní se představila skupina Medvěd 009 a slovenská skupina
No Name. Díky podpisům členů této skupiny na vydražované kytaře se
podařilo získat neskutečných 60.000,-Kč na dobročinné účely pro společnost DUHA. Celý večer pak uzavřela kapela
Telegraf, která k poslechu a tanci hrála až do časných ranních hodin.
Sobotní den pak patřil našim nejmenším, kteří si mohli vyzkoušet své dovednosti, zasoutěžit si, ale také mohli
shlédnout velice zajímavé vystoupení s bublinami pana Matěje Kodeše a začarovat si s předním českým kouzelníkem
panem Pavlem Dolejškem. Sobotní podvečer pak náležel skladateli a zpěvákovi v jedné osobě – panu Jaroslavu Uhlířovi, který roztančil a rozezpíval jak děti, tak i dospělé. Opět se uskutečnila dražba kytary, tentokrát s jeho podpisem,
a pro společnost DUHA bylo získáno dalších krásných 6.000,-Kč. Večer pokračoval koncertem skupiny Fešáci, kteří
spolu s námi oslavili své 45. výročí. Vrcholem sobotního dne pak byl nádherný ohňostroj, na který i já budu ještě
dlouho vzpomínat.
Nutné je také zmínit, že během celého víkendu bylo možné shlédnout několik utkání našich fotbalistů TJ Sokol Plaňany, a že si každý mohl po sobotním ohňostroji zazpívat či zatančit s místní skupinou Tornádo.
Doufám, že velice náročná příprava přinesla ovoce, a že každý si z prodlouženého víkendu odnesl mnoho neopakovatelných a nezapomenutelných kulturních zážitků.
Karel Freund, Terezie Marková

PLAŇANSKÝ VÍKEND 13. 9. – 15. 9. – 14. HEMŽENÍ
Občanské sdružení Plaňanští zvoníci, NO CČSH Plaňany a Městys Plaňany pořádají v rámci Dnů evropského
dědictví slavnostní otevření upraveného areálu Husova sboru. Náboženská obec Církve československé husitské
Plaňany získala pro letošní rok v rámci Programu rozvoje venkova ČR – prioritní osa IV. LEADER, kapitola - Venkov a
kulturní dědictví, Státní zemědělský intervenční fond, dotaci na realizaci projektu OŽIVLÁ KULTURNÍ PAMÁTKA II.
Program v Plaňanech zahájíme v pátek 13. 9. 2013 po 18:00 hodině varhanním koncertem v Husově sboru. Na
varhany zahraje paní Zdenka Nečesaná. Po koncertě bude možné navštívit výstavu Babiččino kafíčko a spol. V sobotu a v neděli 14. a 15. září 2013 budou dopoledne od 10:00 hodin do 12:00 hodin a odpoledne od 13:00 hodin do
18:00 hodin v sobotu a do 16:00 hodin v neděli probíhat komentované prohlídky ve všech kostelech a na zvonici včetně prohlídky výstavy.
Náboženská obec současně zve zájemce v neděli 15. září od 9.00 hodin na slavnostní bohoslužbu spojenou se křtem. Zajímavostí bude doprovod celé bohoslužby na varhany a vystoupení pěveckého sboru pod vedením pana Jakuba Mlnaříka.
Ivan Vokřál, Michaela Gajdáčková a Martin S. Charvát
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Hroch a 19. středisko Junák Plaňany pořádají za podpory Městyse Plaňany a MAS Podlipanska
13. - 14. září na skautovně v Plaňanech 14. H E M Ž E N Í.
Oba dny budou plné programu a zábavy pro všechny věkové kategorie.
Program:
Pátek 13.9.:
Od 17.30 hodin – Divadelní představení (BYLO-NEBYLO – oddíl Skautek Veverek, MARCELKA A KAŠPÁREK –
loutkové divadlo)
Od 21.00 hodin – Koncert, kapela Wyrton
Od 22.30 hodin – letní kino
Sobota 14.9.:
Od 9.00 hodin – Podlipanský jarmark, farmářské trhy
Od 9.00 hodin – Indiáni z Oregonu
Od 13.00 hodin – HEMŽENÍ
Od 20.00 hodin – Country bál

Veškeré vstupné na tyto akce jsou dobrovolné kromě country bálu. Na bál bude vstupné 90,- Kč. Vybrané
finanční prostředky poslouží na vybudování dětské hřiště u chaty za nádražím. Na setkání se těší
Josef Hroch Komárek a 19.středisko

NA ZÁMKU V RADIMI

Neděle 15.9.
od 18.00 hodin
Koncert ARCHI Kolín
Smyčcový orchestr
ARCHI Kolín – umělecký vedoucí
Jiří Čmugr
Na programu:
Zach, Kučera, Nielsen,
Dvořák
Vstupné: 70,-/50,Možnost rezervace na
tel. č.: 774 607 650
nebo na emailu:
info@zamek-radim.eu

inzerce
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