Plaňanské listy - ev. MK ČR E 202514

Městys Plaňany; Tyršova 72, 281 04 Plaňany

opravdu jen s pár jedinci, většinou s keři. Ty bude muset obec vysadit znovu, na vlastní náklady, ale nové vrbičky (ty
většinou uschly) nejsou cenově nákladné. Projekt prošel i detailní kontrolou zeleně na místě, kdy dva odborníci
z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nám vyslovili dokonce pochvalu za vzornou realizaci projektu i v takových
náročných podmínkách, které nám letos příroda připravila. Rozhodně ne všechny projekty letos vysazované zeleně
byly v ČR ukončeny tak úspěšně, jako se to podařilo v Plaňanech. Jen si sami vzpomeňte, kolikrát jste v létě zahlédli
pojíždět v obci multikáru s nádrží vody na zalévání obecní zeleně, a jak tristně vypadaly i domácí záhonky…Díky.

PROJEKT „Výstavba a rekonstrukce chodníků podél ulic Pražská a Tyršova v Plaňanech –
II. etapa“ - Zastupitelstvo městyse Plaňany schválilo na svém XIII. zasedání dne
27. 10. 2015 podání žádosti
o dotaci na poskytnutí finančních
prostředků pro realizaci projektu
„Výstavba a rekonstrukce chodníků
podél ulic Pražská a Tyršova
v Plaňanech – II. etapa“ na základě
výzvy SFDI pro rok 2016. Žádost
o dotaci zpracuje firma Trade JM
s.r.o. stejně jako v letošním roce a
zastupitelé věří, že úspěšně.
V případě úspěchu budou opraveny
chodníky a upraven přechod na náměstí od Kaplana k samoobsluze
a bude upraveno i umístění autobusové zastávky.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – V letošním roce se ukázalo, že současný způsob poskytování pečovatelské služby
v Plaňanech již neodpovídá době a požadovaným standardům. Zastupitelé chtějí a hlavně musejí změnit přístup a
organizaci naší pečovatelské služby. Tak například k většímu komfortu poskytovaných služeb bude zakoupen osobní
vůz. Na tento vůz byla poskytnuta dotace z fondů Středočeského kraje. Vůz bude sloužit mimo jiné i pro přepravu
klientů k lékaři. Součástí změn je i změna v ceníku poskytovaných služeb. Zastupitelé si uvědomují, že tento krok
nebude uvítán s radostí. Schválené ceny však odpovídají průměru cen za poskytované služby v regionu. Občané
využívající pečovatelskou službu, budou během listopadu osloveni paní místostarostkou Mgr. Leonou Sixtovou, která
je seznámí s podrobnostmi a současně s nimi uzavře nové smlouvy k poskytování služeb. Pokud prozatím
nevyužíváte službu a budete mít o návštěvu paní místostarostky zájem, kontaktujte ji na telefonním čísle 321 792 101
nebo 602 600 037.
ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZŠ PLAŇANY – V letošním roce vypršel mandát školské rady pro ZŠ Plaňany. V září a
říjnu proběhly volby a byli zvoleni zástupci z řad rodičů, pedagogů a zřizovatele. Vždy po třech zástupcích. Další tři
roky budou ve školské radě pracovat za zákonné zástupce dětí pan Šimíček, paní Juráňová a paní Hanyková.
Pedagogické pracovníky budou zastupovat paní Charvátová, paní Vomáčková a paní Skývová. Obec, zřizovatel,
nominovala za své zástupce paní Sixtovou, slečnu Bošinovou a pana Kučeru.

PODPORA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI V OBCI V ROCE 2015

Mgr. Martin S. Charvát

V letošním roce zastupitelé rozdělili na podporu zájmové a sportovní činnosti v obci částku 335 000,- Kč formou
dotačních příspěvků. Začátkem roku byl vyhlášen záměr na poskytnutí finančních prostředků. Plaňanské zájmové
organizace na základě této výzvy požádali o finanční příspěvek na činnost. Termín pro podávání žádostí byl
30. červen 2015. Po uplynutí tohoto termínu byly všechny předložené žádosti projednány ve finančním výboru a
v zastupitelstvu. Zastupitelstvo určilo výši příspěvku jednotlivým zájemcům. S vybranými zájemci byla následně
uzavřena smlouva o poskytnutí finančních prostředků. Finanční příspěvek získaly všechny organizace, které si
podaly žádost. Finanční prostředky byly rozděleny:
Tělocvičná Jednota Sokol Plaňany - 35 000,- Kč; Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Plaňany – 30 000,- Kč;
Tělovýchovná jednota sokol plaňany – 25 000,- Kč; Tělovýchovná jednota sokol plaňany – 60 000,- Kč;
Junák – český skaut, středisko Plaňany, z.s. - 35 000,- Kč; Myslivecké sdružení Plaňany – 15 000,- Kč;
Sbor dobrovolných hasičů Plaňany – 15 000,- Kč; Sdružení rodičů při ZŠ Plaňany – 10 000,- Kč;
Plaňanské posvícení - 100 000,- Kč
Součástí rozdělených, finančních prostředků byla i částka 40 000,- Kč, kterou na
podporu zájmové a spolkové činnost poskytuje firma EUROVIA Kamenolomy, člen
Skupiny EUROVIA CS 2010.
Městys Plaňany tímto upozorňuje příjemce dotace, aby po vyčerpání částky, nejpozději
však do 30. 11. 2015, předložili poskytovateli tabulku vypořádání poskytnuté dotace, která bude obsahovat rozpis
jednotlivých daňových dokladů s uvedením jejich částek a jejich předmětu.
Mgr. Martin S. Charvát
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JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO PLAŇANY
Co jsme podnikli od tábora….
Na začátku září bylo již tradiční Hemžení s velice bohatým programem (pohádky, let balonem, v sobotu spousta
atrakcí pro děti, večer posezení s country). Počasí bylo krásné, přišla spousta lidí a dle ohlasů se tento ročník opět
vydařil. Děkujeme všem, kdo nás podpořili, za pomoc!
Jeden víkend v srpnu a jeden v září jsme věnovali ekologické brigádě – kosení louky s výskytem vzácné rostliny
Hořce hořepníku. Byla to zajímavá zkušenost, protože jsme se pohybovali po značně nerovném a podmáčeném
terénu, pokusy sekat obyčejnou kosou selhaly, muselo se sekat křovinořezy a také hrábě se lámaly ostošest. Nicméně
jsme našli poměrně hodně rostlinek Hořce, počasí se vydařilo a měli jsme pocit dobře odvedené práce.
Na začátku října jsme se sešli u chaty v Plaňanech na podzimní brigádě. Sekali jsme trávu okolo chaty, uklízeli okolí
a sklep chaty. Sešlo se nás hodně a děkujeme i rodičům, kteří se zúčastnili.
O víkendu 23.- 25. 10. byli někteří členové našeho střediska na podzimním vandru na Doubravce.
Jak vidno, podnikáme celkem dost akcí, do konce roku nás ještě čeká vánoční besídka, Betlémské světýlko a určitě i
pár brigád…
Marcela Pokorná

MO ČRS PLAŇANY
MO ČRS PLAŇANY – ZÁVODNÍ ČINNOST – PRÁCE S MLÁDEŽÍ
Naši mladí závodníci v kategorii U -14 reprezentovali naší organizaci na
jarním kole Pražské a Středočeské juniorky. Závod se uskutečnil na Labi
v Sedlčánkách. Eliška Hanyková obsadila 2. místo, Terezka Smitková 4. místo,
Antonín Smitka 5. místo a Martin Syrovátka 6. místo. Celkem startovalo dvacet
pět závodníků.
V podzimním kole Pražské a Středočeské juniorky konané na Labi
v Nymburce zvítězila Eliška Hanyková. Terezka Smitková se umístila na 3. místě
a Toník Smitka na 5. místě. Celkovou vítězkou Pražské a Středočeské juniorky
se stala Eliška Hanyková a Terezka Smitková byla třetí.
II.LIGA -2015
Naše „A“ družstvo v lovu ryb udicí na plavanou startovalo
v letošním roce ve II. lize skupině „B“, ve složení Jan Hervert, Hana
Purkrábková, Vratislav Kadlec, Ladislav Šípoš a Jakub Černohlávek.
Ve všech čtyřech kolech se naše družstvo umístilo na stupních
vítězů (Nové Strašecí 3. místo, Mladá Boleslav 1. místo, Veletov 2.
místo, Sedlčánky 2. místo). Celkově jsme v ligové sezóně 2015
obsadili třetí místo, se ztrátou půl bodu na místo druhé.
V jednotlivcích se Jan Hervert umístil na 3. místě.
Pavel Purkrábek

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLAŇANY
Je tu nový školní rok MŠ
Nový školní rok v naší mateřské škole začal celkem zvesela. Po několika plačtivých dnech některých nově
nastupujících dětí jsme tento měsíc už cestovali autobusem na první školní výlet. Ten byl původně naplánován v rámci
estetické výchovy jako pozorování krásně zbarvené podzimní krajiny do Průhonic, kde se v parku děti mohou
seznámit s různými druhy stromů, keřů, rostlin a pozorovat zajímavé barvy a tvary listů. Do Průhonic měly podle plánu
odjet jen starší děti. Podzimní počasí ale změnilo naše plány a na poslední chvíli jsme cestovali všichni, a to i ti
nejmenší, do pohádkového zámku Staré Hrady. Cestu autobusem zvládli však právě ti nejmenší velice dobře.
Pozorovali okolí a komentovali hned vlak, hned labutě na rybníku nebo sklizeň řepy na poli, ale nejvíce se těšili na
samotný hrad. Staré Hrady nás sice přivítaly mrholením, ale dětem to vůbec nevadilo. Na nádvoří pod velikými
slunečníky s chutí posvačily to, co si s sebou přivezly v baťůžku z domova i to, co měly přichystáno ze školní jídelny.
K tomu jim vyhrávala dobová hradní hudba a už jen tajuplné prostředí celého nádvoří děti uchvátilo především
historickými předměty. Po svačině nás přivítala čarodějnice Elvíra, aby nás seznámila se skřítky a provedla kouzelným
hradním podzemím. V něm se občas někdo i trošku bál. Děti totiž uviděly nejen skřítky, ale i vodníky, obry, draky,
čertovskou školu, peklo a ledové království. Nakonec si všichni museli sáhnout do velkého pekelného pytle. Chtělo to
trochu odvahy, aby si každý vytáhl nějakou sladkou dobrotu, a pak už hurá do autobusu a zpátky do Plaňan. Hezkých
zážitků bylo moc a věřte, že si na čarodějnici Elvíru hrají děti ve školce ještě dnes.
Stáňa Kučírková
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