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ZPRÁVY Z ÚŘADU
PLAŇANSKÉ ODPADY
SVOZ BIOODPADU v zimních měsících - Stejně jako každý rok je i letos svoz bioodpadu v zimních měsících
omezen. Od prosince 2015 do března 2016 je svážen pouze jednou měsíčně – vždy první středu v měsíci (2. 12.
2015, 6. 1. 2016, 3. 2. 2016 a 2. 3. 2016). Od dubna 2016 bude pravidelný týdenní svoz bioodpadu obnoven.
SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU – Pro rok 2016 byla ve výběrovém řízení vybrána nová firma pro zajištění svozu
tříděného odpadu. Smlouva na svoz je uzavřena s Obcí Radim. Se změnou svozové firmy se mění i termín
svozu. Plasty, papír a Tetra pack budou sváženy každý pátek, sklo v pátek jednou za dva týdny.
KONTEJNERY NA ELEKTROODPAD - Malé elektroboxy, které byly umístěny v samoobsluze a na Úřadu
městyse Plaňany, byly jejich vlastníkem, firmou ASEKOL, staženy. Byly určeny ke sběru drobného
elektrozařízení (mobilní telefony, kalkulačky apod.) a baterií. S firmou ASEKOL nyní jednáme o instalování
nového kontejneru na drobné elektro, který bude umístěn na veřejném prostranství a bude tak k dispozici 24
hodin denně. Zároveň jednáme s firmou ECOBAT o umístění sběrné nádoby na baterie a akumulátory v budově
Úřadu městyse Plaňany.
MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2016
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ - Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jsou povinni uhradit:
- fyzické osoby (i cizinci), které mají ve správním území městyse Plaňany trvalý pobyt (nebo povolení
k pobytu)
- všichni ostatní cizinci, kteří se v tomto správním území zdržují více než 90 dní
- fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a které zároveň nemají trvalý pobyt na území městyse
Plaňany
Pro rok 2016 schválilo obecní zastupitelstvo poplatek ve výši 590,- Kč, který je splatný ve dvou splátkách a to:
1. splátka do 28. 3. 2016
2. splátka do 30. 6. 2016
POPLATEK ZE PSŮ - Poplatek platí právnická nebo fyzická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců a
má trvalý pobyt nebo sídlo ve správním území městyse Plaňany. Výše poplatku zůstává stejná jako
v předchozích letech – za jednoho psa 100 Kč, za každého dalšího 150 Kč. Poplatek je splatný do 30. 6. 2016.
ZPŮSOB PLATBY - Poplatky je možné zaplatit na Úřadu městyse Plaňany v hotovosti či platební kartou, nebo
na bankovní účet městyse vedený u Komerční banky pod číslem 3126151/0100. Při platbě na bankovní účet
jako variabilní symbol můžete použít číslo nemovitosti, v níž máte na území městyse Plaňany trvalý pobyt nebo
jíž jste vlastníkem, nebo Vaše rodné číslo. Specifický symbol je 1340. Pokud platíte za více osob, sdělte prosím
úřadu městyse jméno, příjmení a data narození osob, za které poplatek platíte, aby nedošlo k mylnému přiřazení
platby někomu jinému.
Podrobné informace viz zákon č. 565/1990 o místních poplatcích v platném znění, a Obecně závazná vyhláška městyse Plaňany a obcí
Poboří, Hradenín a Blinka č. 4/2007 ,,O místních poplatcích“.

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU - Od 1. 1. 2016 platí novela zákona o místních poplatcích. Často se nás ptáte,
zda je pravdivá informace, že senioři nebudou muset poplatek za svoz odpadu platit. Tato informace je pravdivá
jen částečně. Osvobození od poplatků se týká těch osob, které jsou umístěny v domově pro osoby se
zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. Seniorů a
zdravotně postižených osob, kteří bydlí doma nebo v domě s podporovanými byty v Plaňanech č.p. 413, se tedy
osvobození netýká.
NEZAPLACENÍ POPLATKU - Pokud poplatek není zaplacen včas, může být navýšen až na trojnásobek. Místo
590 Kč tak můžete zaplatit až 1.770 Kč. Pokud poplatník nereaguje ani na upozornění, že má nedoplatek,
přistupujeme k exekučnímu vymáhání. Z dluhu několika stokorun se tak může stát dluh ve výši deseti tisíců nebo
i více. Proto apelujeme na všechny, kterých se to týká, aby nás kontaktovali a pokusili se tuto situaci řešit např.
splátkovým kalendářem.
- úřad-
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - Pečovatelská služba Plaňany je terénní registrovanou sociální službou, jejímž
zřizovatelem a poskytovatelem je Městys Plaňany. Služba je určena seniorům se sníženou soběstačností, kteří
z důvodu věku nebo chronického onemocnění potřebují pomoc či péči druhé osoby, bez potřeby celodenní
nepřetržité péče. Služba je poskytována v domácnostech uživatelů ve vymezeném čase.
Potřebujete pomoc od druhých a nemáte nikoho, kdo by se o Vás postaral?
Máte pocit, že už nezvládáte vše jako dříve?
Rádi byste zůstali doma, ale nevíte, jak vše zvládnete?
Dejte o sobě vědět na telefonním čísle 321 792 101 nebo 602 600 037. Naše pečovatelská služba je tu pro Vás
a nabízí:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• pomoc při zajištění nebo poskytnutí stravy
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ - Je cílená činnost, která zahrnuje především zajištění práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou
výchovu, ochranu zájmů a práv dítěte, dále zahrnuje i působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Velké změny přinesl
zákon č. 359/1999 Sb., na základě kterého je v současnosti systém sociálně-právní ochrany dětí zajišťován. Zásadní změnou je zavádění
standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD), kterými je městys Plaňany, jakož to orgán zajišťující SPOD, povinen se
řídit. Jedná se o soubor kritérií určující úroveň kvality poskytované SPOD ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za
výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů SPOD. Ochránci dětí jsou všichni, kdo se s ohroženým dítětem setkají. Každý má povinnost
dítěti pomoci a jeho situaci řešit přímo (např. nalezne-li dítě v nouzi, má povinnost poskytnout mu pomoc), nebo nepřímo (např. je mu
znám případ týrání nebo zanedbávání dítěte, má povinnost tuto situaci hlásit obecnímu úřadu).
Mgr. Leona Sixtová

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLAŇANY
ŠKOLKA SNĚHULÁKŮ - V předvánočním čase proběhly v naší mateřské škole besídky. Na ně se všechny
poctivě připravovaly, i když si ty nejmenší děti ještě nedokázaly představit, co to vlastně besídka je. Některé byly
z tolika lidí tak překvapeny, že nevnímaly ani pokyny učitelek. Učarovaly jim zřejmě fotoaparáty, kamery i
nazdobený stromeček. Nejvíce však všichni zúčastnění příbuzní. Tolik nezvyklých činností a věcí kolem nás, a
tak děti stojí, dívají se a přemýšlejí. Copak to pod tím stromečkem asi bude? Někde v dáli slyší paní učitelku, jak
říká něco o tom, že mají udělat kruh. I když se kruh nedařil, návštěvy se nezlobily. To starší a nejstarší děti
besídky už zvládají bez problémů. Těší se, jak předvedou to, co se doposud naučily. Chvála a potlesk
zúčastněných dospělých je potěší pokaždé.
Po vánočních radovánkách už všechny děti netrpělivě čekaly na sníh. Povídání o zimě není zábavné, když
není venku ale ani trošku bílo. Konečně se děti dočkaly. Jen se objevil malý poprašek, už chtěly stavět
sněhuláky. Byly moc smutné, že to nešlo. Tak, a dnes se konečně začal sypat sníh. Huráááá na zahradu, a hned
tu stojí školka sněhuláků. Je jich ale nějak hodně!?
Ludmila Svobodová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLAŇANY
MASOPUST

Zveme všechny na 4. ročník Masopustu, který se koná ve čtvrtek dne 4. 2. 2016 od 15:30 – 17:00 hod. Přijďte se s
námi společně pobavit, zazpívat si s živou kapelou a ochutnat něco dobrého. Učitelé a žáci ZŠ Plaňany.
Hana Charvátová

HASIČSKÉ ČARODĚJNICE - VÝZVA
Vážení, rád bych shromáždil fotodokumetaci o již proběhlých ročnících HASIČSKÝCH ČARODĚJNIC. Uvítám zaslání, či
doručení fotografií z minulých ročníků. Kdo z vás bude chtít tyto fotografie poskytnou, tak prosím zaslat přes „úschovnu“ na
adresu makuk@volny.cz, nebo předat na CD-ROMU (poskytnu prázdný). Jediným požadavkem je, aby byly jednotlivé
ročníky uloženy v souborech po jednotlivých letech.
Děkuji
Martin Charvát
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI ROKU 2016
ROK KARLA IV.
V letošní roce oslavíme výročí jedné z nejdůležitějších událostí v zemi - 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a
císaře Svaté říše římské Karla IV., jehož považuje český národ za nejvýznamnější osobnost své historie. Karel IV. patří mezi
nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku a je neodmyslitelně spjatý s historií celé Evropy ve 14. století.
Mimořádně přispěl k vzdělanostní a kulturní úrovni zejména Střední Evropy, která následně významně ovlivnila intelektuální
i hospodářský rozkvět.
Stopy Otce vlasti v okolí Plaňan.
Nejblíže Plaňan je nejvýznamnější doloženou událostí založení cisterciáckého kláštěra v Klášterní Skalici. Zde byl Karel IV.
s největší pravděpodobností osobně přítomen v roce 1352 při položení základního kamene kláštera, který však nikdy nebyl
dokončen v plánovaném rozsahu. Dalším významným počinem, který můžeme dodnes obdivovat, je dostavba chrámu sv.
Bartoloměje v Kolíně. Celá stavba byla poškozena velkým požárem v r. 1349. Tehdy byl Karlem IV. na přestavbu chrámu
povolán v té době asi třicetiletý Petr Parléř. Jeho přestavba začíná r. 1360 stavebním oddělením trojlodí, zbořením starého
presbytáře a stavbou nového presbytáře katedrálního typu s ochozem a věncem sedmi kaplí. Mistr však vnesl i do tohoto
klasického schématu řadu originálních prvků: opěrné pilíře vložil mezi kaple, takže se jejich věnec proměnil v souvislý
půlkruh. Použití středového pilíře za chórem a obkročné klenby mezi ním a bočními pilíři střední kaple vedlo ke vzniku zcela
jedinečného uspořádání kleneb ochozu s trojosým klenebním polem uprostřed. Chrám byl vysvěcen 18.10.1378, jenže ještě
v témže roce umírá jeho patron Karel IV., což je jedna z možných příčin, proč byla stavba přerušena a Parléřovy plány na
přestavbu celého chrámu nebyly již nikdy realizovány.
V Plaňanech a okolí v době mládí Karla IV. nebylo zrovna bezpečno. Ze starých spisů je doloženo například:
1318 - Vladyka Oldřich z Bošic žaloval u zemského soudu na bratry a bratrance Čeňka, Lutobora, Michala, Zbyslava a
Jindřicha z Hradenína, kteří tenkráte drželi Hradenín, Plaňany a Radímek, že jej samého přepadli, uloupili mu v jeho dvorci
Přebozech koně, dobytek a domácí věci. Zvlášť pak na Lutobora žaloval, že jej poté na pokojné cestě přepadl, obral o koně
a zbroj; škoda, kterou tím vším utržil, oceněna na 310 hřiven stříbra.
1319 - Obžalovaní se k soudu nedostavili a byli odsouzeni ke ztrátě majetku v Hradeníně a Plaňanech ve prospěch
poškozeného Oldřicha.
1324 - Byl žalován panoš Vojslav ze Zalešan, že učinil Děpoldu z Přibyslavi škodu na koních ve výši 10 hřiven stříbra. Karel IV.
po nástupu na trůn v zemích koruny české nastolil pořádek, zvýšil hospodářskou i kulturní úroveň a přispěl významně
k povznesení českých zemí v rámci Evropy.
Výroční den narození Karla IV. - 14. 5. 2016 zařadilo UNESCO mezi významná světová výročí ve dvouletí 2016/2017.
Ivan Vokřál

ROK JERONÝMA PRAŽSKÉHO - JERONÝM PRAŽSKÝ žil v době, v níž se Čechové dokázali postavit celému
tehdejšímu světu a uhájit Boží pravdy proti všem. Pocházel z Nového Města pražského. Rok narození není přesně určen.
V roce 1395-6 se dal Jeroným z Prahy zapsat mezi posluchače artistické (dnes tedy filozofické) fakulty Karlovy univerzity.
První doložené datum z jeho života je rok 1398, kdy ukončil studium s titulem bakalář.
Vzdělaností prý čtyřikrát převyšoval Husa, se kterým se na univerzitě se poprvé setkal. Hus se stal patrně jeho mistrem,
pod jehož patronací získal Jeroným bakalářský gradus. Patrně na jaře roku 1399 se vydal z Prahy přes Německo a dále do
Bruselu, Brugg a Calais. Odtud pak přes kanál La Manche do Anglie a lodí po Temži do Oxfordu. Zde se seznámil s učením
anglického reformátora Jana Viklefa.
Je příznačné pro jeho nesmírně rozvinutý smysl dobrat se podstaty všeobecné, že se snažil z viklefismu vytříbit to
nejryzejší. Poznal, že pro obrodu církve při zachování jejího významu a podstaty jsou nejdůležitější Viklefovy reformy
sociální, a to takové, které nutně vycházejí ze snah po obrodě v lůně církve.
V roce 1403 se vydává na cestu k Božímu hrobu. Po druhé se vydává do Palestiny koncem roku 1407 jako průvodce
královského lovčího Filipa Louta z Dědic. V letech 1406 - 1407 působí Jeroným na univerzitě v Kolíně nad Rýnem a později
v Heidelbergu. Od roku 1407 působil Jeroným na pražské univerzitě. V roce 1410 byl ve Vídni, kde jej uvěznili a obvinili
z kacířství, ale soudu se vyhnul útěkem. Rok 1413 ho přivedl na Rus a Litvu. V březnu téhož roku nacházíme Jeronýma na
dvoře polského krále Vladislava v Krakově.
Jeroným je stejně jako Hus tvrdý odpůrce odpustků, což je mu později kladeno v Kostnici za velkou vinu. 4. dubna 1415
dorazil do Kostnice, přestože jej Hus varoval. V Kostnici byl zajat, souzen a odsouzen. Jeroným odvolal své učení 11. září
1415. Koncil následně znovu obnovil proces proti Jeronýmovi. A v květnu 1416 opět stanul Jeroným před koncilem a znovu
se hlásí k odkazu Mistra Jana Husa. Jeroným je odsouzen ke stejné smrti jako Hus.
Martin Charvát

-3-

Plaňanské listy - ev. MK ČR E 202514

Městys Plaňany; Tyršova 72, 281 04 Plaňany

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
na začátek svého slova si vám všem dovoluji popřát hodně štěstí, zdraví a úspěchů po celý rok 2016.
Po loňském roce, plném stavebních aktivit, nebude letošní rok tak hektický. Přesto se chystáme na celou řadu
nových akcí. Hned na jaře nás čeká rekonstrukce Fügnerovy ulice, tedy její části podél parku. Akce bude
realizována z fondu Ministerstva dopravy ČR na odstraňování následků po povodních. Společně s povrchem ulice
bude opraven i chodník, vjezdy k nemovitostem a bude vyměněno i veřejné osvětlení. Vlastními silami pak
upravíme okolí váhy u malého rybníka. A co s rybníkem v parku? Vyčištění rybníka bude dost náročné. Podle
prvních průzkumů sediment rybníku obsahuje prvky, které zabraňují sediment uložit na zemědělskou půdu.
Rybník se dále musí řešit jako ekologická zátěž. Prvním krokem je tedy nechat zpravovat tzv. „analýzu rizik“.
Finanční prostředky na tuto analýzu jsou poměrně vysoké, ale lze na ně získat finanční prostředky z dotace SFŽP.
O tyto prostředky požádáme v letošním roce. Smlouva s firmou, která nám tuto žádost zpracuje, je podepsána.
Po vypracování „analýzy“, až se ukážou skutečné důvody znečištění, bude vypracován projekt na revitalizaci
rybníka. Po vypracování tohoto projektu požádáme opět o finanční prostředky na samotné vyčištění. Nebude to
cesta jednoduchá a také nebude hotovo do konce roku 2016.
V tomto měsíci jsme podali další žádosti o poskytnutí dotací. Na Státním fondu dopravní infrastruktury jsme
požádali o finanční podporu na rekonstrukci chodníků v ulicích Pražská a Tyršova. Na Středočeský kraj jsme podali
také žádosti o dotace. Rádi bychom dokončili kanalizaci v Plaňanech (od přejezdu k EKOBETU) a rekonstruovali
povrch hřiště v areálu základní školy. To však záleží na úspěšnosti podání žádostí. Samozřejmě připravujeme ještě
další investiční záměry, o kterých vás budeme nadále informovat a to podle stupně připravenosti.
Ještě jednou vám všem přeji hlavně pevné zdraví, štěstí a pohodu.
Mgr. Martin S. Charvát
Změna pracovní doby praktického lékaře – středisko Plaňany
PONDĚLÍ:
07:30 – 11:00 HODIN
ÚTERÝ:
07:30 – 11:30 HODIN
STŘEDA:
12:00 – 18:00 HODIN (POUZE NA OBJEDNÁNÍ)
ČTVRTEK:
07:30 – 11:30 HODIN a 12:00 - 13:00 HODIN (POUZE PŘEDPIS RECEPTŮ)
PÁTEK:
07:30 – 11:00 HODIN
Vážení občané,
změnila jsem některé své ordinační hodiny. Ve středu budu ordinovat pouze pro zvané a objednané pacienty. Ve čtvrtek
se od od 12:00 do 13:00 hodin budu věnovat předepisování receptů. Žádám své pacienty, aby tuto změnu respektovali a
dále dodržovali hlavně to, k čemu jsou dané ordinační hodiny určeny. Jde především o předepisování receptů. Každý můj
úkon má předepsaný čas. Já se pak mohu věnovat plně a pouze právě prováděnému úkonu a tím i pacientovi. Věřím, že
nový časový rozvrh je zlepšením komfortu poskytovaných služeb a vy jej přivítáte. Děkuji a přeji všem hodně zdraví
MUDr. J. Kaprálová

TRADIČNÍ HASIČKÝ PLES SDH PLAŇANY – SOBOTA 27. 2. 2015
KULTURNÍ DŮM RADIM – OD 20:00 HODIN
VSTUPNÉ 120,- KČ – HRAJE HUDEBNÍ SKUPINA UNIKÁT
TOMBOLA
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