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SLOVO STAROSTY
Slovo starosty ke konci roku
Vážení občané,
konec roku je za dveřmi a je na místě malá rekapitulace práce zastupitelstva a výhledů do budoucna. V letošním roce se
nám podařilo dokončit několik dotačních akcí. V krátkém přehledu si je dovolím připomenout:
Prodloužení kanalizační tlakové větve V4, ul. Pražská, Plaňany
Finanční zdroje: Projekt byl realizován z rozpočtu obce a za přispění dotace Středočeského Fondu životního prostředí a
zemědělství v rámci tematického zadání „Vodohospodářská infrastruktura".
Výše dotace:
3 000 000,- Kč
Celkové náklady:
4 300 000,- Kč
Dodavatel: Výstavba sítí Kolín a.s.
Ukončení projektu: 12/2016
Zpracovatel projektové žádosti: Mgr. Martin S. Charvát
Obnova polní cesty do Dobřichova včetně výsadby zeleně
Finanční zdroje: Projekt byl realizován z dotace Ministerstva životního prostředí.
Výše dotace:
166 029,- Kč
Celkové náklady:
166 029,- Kč
Dodavatel: Ing. Karel Posolda
Ukončení projektu: 11/2016/ - 04/2017
Zpracovatel projektové žádosti: Mgr. Martin S. Charvát, Mgr. Leona Sixtová
Plaňany, rekonstrukce Fügnerovy ulice“, akce č. 127D212 000047
Finanční zdroje: Projekt byl realizován z rozpočtu obce a za přispění dotace Ministerstva dopravy ČR.
Výše dotace:
5 598 771- Kč
Celkové náklady:
6 586 789,- Kč
Dodavatel: STRABAG a.s.
Ukončení projektu: 19. 7. 2016
Zpracovatel projektové žádosti: Ing. Václav Damašek
Nákup vozidla pro rozšíření a zkvalitnění pečovatelské služby
Finanční zdroje: Projekt byl realizován z rozpočtu obce a za přispění dotace ze Středočeského Humanitárního fondu.
Výše dotace:
230 000,- Kč
Celkové náklady:
269 700,- Kč
Dodavatel: VV AUTO s.r.o.
Ukončení projektu: 13. 6. 2016
Zpracovatel projektové žádosti: Mgr. Leona Sixtová
Záchrana zvoničky u tvrze v Hradeníně
Finanční zdroje: Projekt byl realizován z rozpočtu obce a za přispění dotace z Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora
obnovy a rozvoje venkova v roce 2016
Výše dotace:
101 396,- Kč
Celkové náklady:
149 352,- Kč
Dodavatel: Jarmil Plachý, akademický sochař, Blinka
Ukončení projektu: 21. 9. 2016
Zpracovatel projektové žádosti: Mgr. Martin S. Charvát
Multifunkční hřiště v areálu ZŠ Plaňany – rekonstrukce stávajícího povrchu
Finanční zdroje: Projekt byl realizován z rozpočtu obce a za přispění dotace z Fondu Středočeského kraje, Středočeský
fond rozvoje obcí a měst, Velké projekty, Tělovýchovná zařízení.
Výše dotace:
1 000 000,- Kč
Celkové náklady:
1 331 000,- Kč
Dodavatel: SIBERA SYSTEM, s.r.o; VÝSTAVBA SPORTOVIŠŤ; Obránců Míru 1168; 250 02 Stará Boleslav
Ukončení projektu: 28. 10. 2016
Zpracovatel projektové žádosti: Mgr. Martin S. Charvát, Mgr. Leona Sixtová
Z uvedeného přehledu je kus práce zastupitelstva vidět. V nastartovaném režimu chceme pokračovat i v dalších letech.
Do roku 2017 připravujeme podat žádosti o dotace a realizovat také několik akcí. Za prioritní považujeme projekt
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„ODBORNÉ UČEBNY A BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP V ZŠ PLAŇANY“. Projekt řeší nástavbu základní školy s
vybudováním dvou učeben a odborného sálu a to vše pro výuku technických a enviromentálních předmětů. Předpokládané
náklady na stavbu jsou 25 miliónů korun. O finanční podporu městys požádá v integrovaném operačním programu.
Zpracovatel projektové dokumentace je firma AZ PROJECT spol. s r.o. a zpracovatel žádosti o dotaci je MAS
PODLIPANSKO. V návaznosti na zajištění výuky v základní škole dále plánujeme další dva projekty:
„Výuka envir. výchovy v zahradě“
Cílem projektu je vybudování zázemí pro zajištění enviromentální výchovy v areálu základní školy mimo budovu školy, tedy
v zahradě. Prioritním zařízením bude budova altánu jako venkovní učebny. Součástí bude i realizace značení stromů a
rostlin v areálu školy a v sousedním parku.
„Nová počítačová učebna včetně rozvodu el. instalace, klimatizace“
Cílem projektu je rekonstrukce bývalé školní knihovny na počítačovou učebnu, včetně silových a datových rozvodů a PC
vybavení. Současně dojde k přestavbě stávající počítačové učebny na moderní a funkční kmenovou třídu. Tento projekt je
realizován v důsledku potřeb navýšení a modernizace prostor pro výuku. Předpokládané náklady jsou 1,5 miliónu korun.
O podporu projektů bude žádáno v rámci výzvy MAS Podlipansko po vypsání výzvy a projektové žádosti bude zpracovávat
pan Charvát, paní Sixtová a pan Šmahel.
Velkým úkolem stojícím před námi je rozhodnout o dalším využití objektu sýpky. Podrobné informace o objektu můžete
sledovat na našich webových stránkách i na různých facebookových diskusích. Každopádně záměr ministerstva kultury o
prohlášení budovy za kulturní památku je nezvratný. Ať se nám to líbí nebo ne, pro městys Plaňany, jako majitele kulturní
památky, vznikají zákonné povinnosti. Pro příští rok jsme v rozpočtu vyčlenili 1 milión korun na projektovou a administrativní
přípravu záměru záchrany a obnovy objektu (viz. Usnesení č. 8 – XXII/2016 ze dne 22. 11. 2016).
Městys chce nadále pokračovat v rekonstrukci chodníků a právě nyní připravuje žádost o dotaci na projekt „Výstavba a
rekonstrukce chodníků podél ulic Pražská a Tyršova, Plaňany - II. etapa“. Tuto žádost podáváme z důvodu loňské
neúspěšné žádosti. Jde o rekonstrukci chodníků od křižovatky na Radim ke kostelu sv. Jana Křtitele a od náměstí k ulici
Komenského. Předpokládané náklady jsou 6 miliónů korun. Zpracovatel projektové dokumentace je firma AF-CITYPLAN
s.r.o a zpracovatel žádosti o dotaci je firma TRADE JM s.r.o.
I v příštím roce budeme pokračovat v projektu „Odolná obec“ a budeme dále hledat finanční prostředky na vyčištění
rybníka v parku, což se zatím nedaří.
V letošním roce se zastupitelstvo sešlo celkem osmkrát. Z vámi zvolených zastupitelů se všech jednání zúčastnili pan
Charvát, paní Sixtová, paní Hurtová a pan Kučera. Jednání se jednou nezúčastnil pan Vokřál, dvakrát slečna Bošinová a
pan Brůžek, čtyřikrát pan Freund a šestkrát pan Flieger. Podotýkám, že všechny neúčasti byly dopředu omluvené.
Zastupitelé v letošním roce zrušili všechny komise a rozhodli, aby funkce místostarosty byla uvolněna do konce volebního
období. Je jen škoda, že se naši občané neúčastní veřejných zasedání, a tím se připravují o možnost podílet se na běhu
společných věcí a řešení společných problémů. Bohužel podněty a připomínky z návsi, sportovišť a restauračních zařízení
nelze smysluplně akceptovat.
Za úspěch považujeme oživení činností v plaňanské knihovně a na poli pečovatelské služby. Na obecním úřadu jsme
zavedli pracovní soboty, čímž chceme vyjít vstříc těm občanům našich obcí, kteří si díky své pracovní vytíženosti nemají
možnost vyřídit své záležitosti během pracovního týdne. Ve vydávání Plaňanských listů už jsme tak úspěšní nebyli. Letos
vyšla jen čtyři čísla, což se pokusíme napravit.
V rámci kulturní činnosti pro naše obyvatele jsme přispěli na Plaňanské posvícení částkou převyšující 200 000 korun,
nabídli jsme veřejnosti 4 koncerty vážné hudby v podání Vox Bohemica a jedno vystoupení s programem pana A. Strejčka a
Chaire k připomenutí 700. výročí narození Karla IV. Městys zorganizoval a finančně podpořil i tři zájezdy na muzikálová
vystoupení. Kulturní aktivity budeme podporovat i nadále.
V červnu jsme uspořádali slavnostní posezení s hudbou u vína k 10. výročí dokončení výstavby domu s chráněným
bydlením. Sešli jsme se zde se seniory, jak z domu, tak z celé obce. Vzhledem k tomu, že akce měla velmi kladný ohlas,
připravujeme obdobné setkání pro seniory i v příštím roce. Seniorům budeme opět přispívat i na obědy částkou 5 korun na
jeden oběd.
V programu podpory místních spolků a organizací jsme přispěli Tělocvičné jednotě Sokol Plaňany a Tělovýchovné jednotě
Sokol Plaňany po 50 000,- Kč; Českému rybářskému svazu, z.s. místní organizaci Plaňany 30 000,- Kč; Junáku – českému
skautu, středisku Plaňany, z.s. 25 000,- Kč; Mysliveckému spolku Plaňany 15 000,- Kč; SDH Plaňany 20 000,- Kč a Spolku
rodičů při ZŠ Plaňany 10 000,- Kč. Tento program bude vyhlášen i pro příští rok.
Mimo výše uvedené příspěvky jsme se podíleli i na organizaci HEMŽENÍ (skauti), Čarodějnic, Mikulášské nadílky (hasiči)
a Dne dětí na počest Karla IV. (spolek rodičů). Je na místě poděkovat všem členům plaňanských organizací za jejich
dobrovolnou činnost. Za aktivitu, kterou obohacují společenský život v našich obcích. Pojďme proto naše zájmové
organizace v příštím roce podporovat. Díky za ně.
A pokud jde o tak dlouho plánovaný a slibovaný obchvat? Středočeský kraj právě v tomto období realizuje výběrové řízení
na dodavatele stavby a je těsně před podáním žádosti o získání peněz Integrovaného operačního programu. V případě, že
dotační žádost bude úspěšná, výstavbě již nebude stát nic v cestě.
Určitě jsem nepopsal všechny investiční záměry do příštího roku. Je pravidlem, že se vždy během roku něco „vyvrbí“.
Na závěr dovolte, abych vás pozval na půlnoční pobožnost do Husova sboru. Pobožností poslouží sestra farářka
Ing. Michaela Gajdáčková, na varhany zahraje Mgr. Leona Sixtová. Setkáním v Husově sboru tak završíme společně Štědrý
den.
Za sebe i zastupitele městyse Plaňany Vám přeji klidné prožití vánočních svátků, hodně šestí a zdraví v novém roce.
Váš starosta
Mgr. Martin S. Charvát
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JUNÁK – ČESKÝ SKAUT
Oddíl R&R
Po dlouhých letech se v Plaňanech obnovila
činnost oddílu R&R (roverů a rangers). Nyní má
oddíl 7 členů ve věku od 14 do 18 let. Jsme super
parta lidí, se stejným zájmem zapálená pro
každou „blbost“. Je pro nás potěšením vykouzlit
dětem úsměvy na tvářích nevšedním trávením
volného času. Společně jsme zvládli: táborovku
2015, Drakiádu 2015, Besídku 2015, atd. Nyní
jsme pro Vás sepsali i tuto dvojstránku.
Letošní rok se nám podařilo navrátit tradici stanů
tee pee na náš tábor. Společně jsme zorganizovali
zajímavý víkend s cílem vyrobení tyčí na
indiánské stany. A proto jsme rádi, že se tee pee
na táboře využila pro děti i dospělé. Tímto
děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další
společné akce.
Společně tvoříme partu nejen na skautu, ale i
v životě!!! Přijďte se o tom přesvědčit na akce, které pořádáme. Těší se Simona Kulhavá, Kristýna Kulhavá, Adéla
Skalická, Kateřina Procházková, Nikola Földešová, Petr Kubec, Tomáš Zběhlík a Josef Hroch Komárek (dobrý - až
na ten věk).
Skautská výměna
Od roku 1994 se každé dva roky koná tradiční skautská výměna Česko – Anglie. Toto léto jsme měli tu čest hostit naše
skautské kamarády z Newarku v Anglii. Výměna se uskutečnila od 23. 7. do 31. 7. 2016 na našem tábořišti ve Stříbrné
Skalici a zúčastnilo se jí 37 anglických skautů.
Společně jsme skautům ukázali krásy České republiky, české kuchyně a tradičních skautských táborů. Na první výlet
jsme vyjeli na zámek Konopiště poblíž města Benešov. Také jsme navštívili krásné přírodní koupaliště pod hradbami zámku.
Angličané byli nejvíce zklamaní z toho, že neviděli medvěda, který obývá zámecké příkopy.
Všechny však nejvíce zajímala tajemná zákoutí Prahy, města, které je považováno za srdce Evropy. Pomyslný
průvodcovský deštník si na tento den vzaly Anička a Maruška Pakandlovy. Naše objevování začalo na Pražském Hradě,
pokračovalo přes Malou stranu, Lennonovu zeď, Karlův most, Staroměstské náměstí, Náplavku a skončilo na Vyšehradě.
Poslední výlet byl do naší skautské základny v Plaňanech. Cestu jsme si zpestřili již dávno zapomenutou stezkou z Bošic
do Plaňan. U plaňanského rybníka si pro nás hasiči připravili překvapení v podobě hasičského útoku a sokolník předvedl
své umění s cvičenými dravci. Cesta pokračovala do naší skautské klubovny, kde jsme nabrali síly a vypravili se opět do
tábora. Poslední den naší výměny byl v režii anglických skautů. Tento den byl zaměřen na narozeniny královny. Byl
uspořádán běh pro královnu a typické anglické soutěže (hod holínkou, hod kamenem atd.). Večer nás čekal slavnostní
táborák, kde jsme zavzpomínali na naše společné zážitky a stará přátelství.
V neděli jsme uklidili tábořiště a se slzami v očích jsme se rozloučili. Angličané dále pokračovali do tábora v Ratajích, ke
skautům z Ratboře, kde pokračovala jejich návštěva Česka.
Moc děkujeme všem zúčastněným, především Fredi (Frederika Fuxová – organizátorka) a za dva roky v Kelhamu !!!
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Skautský tábor ve Stříbrné Skalici 2016
Dne 2. 7. 2016 nastal den, kdy se odjíždělo na náš tábor do Stříbrné Skalice. Počasí nám docela ze začátku přálo, takže
nám to vůbec neznepříjemňovalo pobyt. Hodně se na táboře pracovalo, hrálo a dovádělo s dětmi. Za tento rok 2016 se
udělal kus práce. Naši šikovní skauti se svými vedoucími udělali krásnou bránu s hlídkovou věží, která nám všem udělala
velkou radost. Dokonce došlo i na zbourání starého a poté postavení nového mostu do tábořiště.
Vedoucí tábora byla naše Stáňa, která na vše zpovzdálí dohlížela a občas musela do něčeho zasáhnout a postrčit nás
ke správnému řešení situace.
Naše paní kuchařky se staraly o všechny děti, aby měly vždy dostatek pití a jídla. Přesto, že jsme měli jídlo 5x denně,
nikdy se nezlobily, když někdo z nás přišel, že by si něco dobrého dal. S úsměvem nám vždy něco nabídly. S klidem
můžeme říci, že o nás v bylo hezky postaráno a kila dolů nešla.
Naše Světlušky zachraňovaly princeznu ze spárů zlého mága a potkávaly spousty pohádkových postav. Obra, Skřítka,
Rusalku, Čarodějnici a Vodníka. Nakonec se i ony musely proměnit v Rusalky, aby zachránily život princezně a na oplátku
za její propuštění musely mágovi pomoct zachránit jeho milovanou Elfku. Mimochodem tři ze Světlušek si letos splnily svůj
slib.
Vlčata se vydala za dobrodružstvím s Asterixem a Obelixem. A mnoho z nich se jim také podobalo.
Skauti se naučili vyrábět nože a postavili si vlastní pec. Někteří z nich letos složili slib. Myslíme si, že byli hodně šikovní a
kreativní. Skautky se hnaly za dobrodružstvím s trochu nebezpečným Indiana Jones. A také uspěly.
R&R byli nápomocni každému oddílu a stáli u každé práce, kde jich bylo třeba. A poprvé jsme stavěli tee pee a naštěstí
úspěšně, a rovnou pět.
Mimo oddílové hry doprovázela náš táborový pobyt celotáborová hra. Tématem hry byl příběh, že na zem spadla
radioaktivní truhla a nikdo ji nemohl otevřít. Děti s námi musely hledat knihu, která měla o té truhle říct víc. Kniha se
nacházela za „vitrinou“ v zámku a nechyběla průvodkyně, která nás provedla a o všem nám vyprávěla. Poté nám odemkla
skleněnou skříň a knihu nám „zapůjčila“. Každý měl svůj tým. Agenti, Hippie a vědec. Následovaly souboje mezi týmy o
vzácné sošky a poté i odměny. Celotáborovou hru považujeme za úspěšnou a děti si ji užily a našly týmového ducha.
Každý tábor je radost, protože vidět děti, jak si užívají léta s námi s úsměvem je skvělý pocit.
roveři & rangers

Zde pár slov vůdce střediska: „Letošní tábor patřil k jedněm z nejlepších, který jsem zažil. Došlo zde k tomu,
že skauti si k sobě našli cestu napříč generacemi. Veteráni naslouchali názorům mladších generací a naopak.
To, že se tábora zúčastnilo přes 60 skautů, mluví samo za sebe. Při závěrečném táboráku se přidalo ještě
mnoho dalších členů a museli jsme narychlo snášet lavičky“.
Hroch
..........................................................…..............................................................................…....................................................................................................…

Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 17.12.2015 v 18:00 hodin
na plaňanské náměstí k soše sv.Jana Nepomuckého na krátkou projekci vzpomínek.
Také letos Vám skauti přivezou Betlémské světlo,
které si budete moci odnést do svých domovů.
Nezapomeňte si proto přinést svíčku, lucernu....., cokoliv na bezpečný přenos plamínku.

Přijďte si zpříjemnit zimní večer pod hvězdnou oblohou se svou rodinou, kamarády a
známými. S vůní čaje, svařáku a punče.
A na co se můžete těšit?
Začneme pohádkou pro nejmenší
a po té zhlédneme fotografie z historie i současnosti
Plaňan, skautů, dobrovolných hasičů
Krásné prožití Vánočních svátků, šťastný nový rok a na setkání se těší Junák.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PLAŇANY
Rychle to utíká
Není to tak dlouho, co jsme v září přijímali do naší mateřské školy nové děti. Škola se opět naplnila do posledního
místečka. Než si ti nejmladší zvykli, starší děti už stačily navštívit solnou jeskyni v Kolíně. Společné podzimní tvoření
s rodiči bylo tentokrát ovlivněno malou účastí, ale důvodem byla vysoká nemocnost dětí. Než se nám společnými silami
podařilo uklidit školní zahradu, tak se počasí změnilo. Podzim nás ze zahrady vytáhl na vycházky do okolí, kde děti pozorují
a porovnávají změnu ročního období a vnímají barevnost a krásy přírody. V dohledné době přivítáme na naší škole
loutkoherce s pohádkou, která se již bude týkat období kolem Mikuláše. Na návštěvu Mikuláše, čerta i anděla se těšíme,
protože se za ně nejen převlékáme, seznamujeme se s tradicemi, ale za předvedení krátkého pásma jsme obdarováni
nějakou dobrotou. Než dozní prožitky z návštěvy Mikuláše, připravíme si vystoupení na vánoční besídku. Rodičům i
stromečku se pak pochlubíme naučenými písněmi, básněmi, tanečky nebo dramatizací pohádek. Tam nejmenší děti ukáží,
že už nejsou malé a ubrečené. Ty starší, jak jsou samostatné a šikovné. Odměnou všem je pak chvíle rozbalování dárků.
Ludmila Svobodová

RYBÁŘI
VÝLOV ZA ASISTENCE NAŠÍ RYBÁŘSKÉ MLÁDEŽE
V sobotu 5. 11. 2016 rybáři z MO ČRS Plaňany pozvali děti
z rybářských kroužků na výlov jednoho z místních rybníčků. Zde jim
ukázali, jak to na výlovu chodí. Děti nejdříve pozorovaly, jak rybáři
zatahují sítě okolo celého rybníka. Po vylovení se ryby dostaly na
přebírku. Zde si děti procvičily poznávačku ryb a s jejich tříděním
rybářům pomohly. Po skončení samotného výlovu dostal každý
občerstvení a horký čaj na zahřátí. Nakonec pan hospodář Vladimír
Syrovátka s dětmi obešel kádě s vylovenými rybami a společně si o nich
povídali. Starší děti pomohly i s úklidem. Bylo to příjemně strávené
dopoledne rybářů s dětmi. Těch se u rybníčků za cukrovarem sešlo 32.
Děti přišly společně s rodiči a mladšími sourozenci. Jejich účast může
být přínosem pro naše kroužky do příštích let. Rodičům děkujeme, že se
rozhodli strávit sobotní dopoledne s dětmi u rybníka.
Pavel Purkrábek

HASIČI
28. říjen – SDH Plaňany, Městys Plaňany a Junáci si společně
připomenuli výročí vzniku republiky položením věnců u pomníků obětí
1. světové války ve všech našich obcích. Starosta i místostarostka
připomněli v krátkém projevu význam tohoto státního svátku a věří, že
se tento slavností akt stane v Plaňanech tradicí. Organizátorem akce byli
hasiči Plaňany.
Mgr. Martin S. Charvát

Mikulášská nadílka
V sobotu 3. 12. 2016
uspořádal Sbor dobrovolných
hasičů Plaňany ve spolupráci
s městysem Plaňany tradiční
Mikulášskou nadílku pro děti.
Zábavné
odpoledne
moderovala čertice Květa, která zapojila do her nejen děti, ale i rodiče. Tímto
bychom chtěli jí i jejím pomocnicím poděkovat. Čertovské odpoledne, kterého se
zúčastnilo 50 dětí, bylo završeno příchodem čertů, anděla a Mikuláše, kteří všem
dětem za nějakou básničku či písničku rozdávali balíček sladkostí. Příští rok se na vás zase těšíme.
Daniela Novotná DiS.

Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Plaňany bude 21. ledna 2017
od 15:00 hodin.
Tradiční ples plaňanských hasičů proběhne 18. února 2017 od 20:00 hodin v Radimi.
! Hasiči přejí všem obyvatelům Plaňan, Hradenína, Blinky a Poboří vánoční svátky
bez mimořádných událostí !
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ZPRÁVY Z ÚŘADU
ODPADY - Bioodpady - Stejně jako předchozí roky, bude i letos v zimních měsících svoz bioodpadu omezen.
Od prosince do března bude bioodpad svážen pouze jednou měsíčně – vždy první středu v měsíci.
Uzavření sběrných dvorů o vánočních svátcích – od 21. 12. 2016 do 29. 12. 2016 budou místo zpětného odběru
elektroodpadu i sběrný dvůr uzavřeny.
MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2017
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 2017 schválilo obecní zastupitelstvo poplatek ve výši 550,- Kč, který je splatný ve dvou splátkách a to:
1. splátka do 28. 3. 2017 a 2. splátka do 30. 6. 2017.
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. 2017.
ZPŮSOB PLATBY
Poplatky je možné zaplatit na Úřadu městyse Plaňany v hotovosti, platební kartou nebo na bankovní účet
vedený u Komerční banky v Kolíně pod číslem 3126151/0100. Při platbě na bankovní účet jako variabilní symbol
můžete použít jednu ze tří možností:
- číslo nemovitosti, v níž máte na území městyse Plaňany trvalý pobyt
- číslo nemovitosti, které jste vlastníkem
- vaše rodné číslo
Specifický symbol je 1340. Pokud platíte za více osob, sdělte prosím Úřadu městyse jména, příjmení a data
narození osob, za které poplatek platíte a to proto, aby nedošlo k mylnému přiřazení platby k někomu jinému.
Další - oznámení
Na Úřadu městyse Plaňany je nově k zakoupení stolní a nástěnný kalendář „Pohlednice z Peček a okolí“ na rok
2017, velký pohled Plaňan a magnet s Plaňanskými kostely. Samostatný kalendář Plaňan letos nebude.
- úřad-

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL PLAŇANY
Zpráva o podzimní sezóně mužstva TJ Sokol Plaňany "A"
Vstup do naší druhé sezóny v Okresním přeboru (po dlouhé pauze) byl doprovázen obavami. Především to byl přístup
vlastních hráčů „A“ týmu a obava z mužstev, která se v soutěži nově objevila.
To, co nás na podzim trápilo nejvíce, byl počet hráčů, které jsme měli k dispozici. Prakticky celý podzim jsme odehráli ve
dvanácti hráčích a často nám museli pomáhat i členové "B" týmu. Někteří hráči odešli na přestup, někteří skončili s aktivní
činností a někteří se ani neobtěžovali vedení klubu informovat proč....
Dalším ovlivněním našich výsledků byla skutečnost, že jsme z prvních deviti zápasů hráli šestkrát na hřištích soupeřů. Snad
nám obrácený počet utkání na jaře pomůže v bitvě za záchranu.
Celkově jsme získali 16 bodů (o 3 měně než loňský rok). Zápasy bych rozdělil do tří kategorií. Kategorie „a“ velmi dobře
odehrané s vítězstvím (Pečky, Libodřice, Břežany, Nučice, Osek), kategorie „b“ velmi slušně odehrané, byť s prohrou
(Jevany, Bečváry, 60 min v Žiželicích) a za „c“ totální výbuchy (Kouřim, J. Lhota, Krakovany, Konárovice, Zásmuky). Právě
ztracené body z posledního domácího zápasu se Zásmuky nás mohou na jaře mrzet.
Problémů je prostě dost a uvidíme, jak se s tím v jarní části soutěže popereme. Snad najdeme sílu a chuť, abychom
v Plaňanech okresní přebor udrželi.
Tomáš Kučera
Mějte krásné Vánoce a vše dobré v roce 2017 Vám přejí plaňanští fotbalisté.
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