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Slovo starosty
Vážení občané,
oslovuji Vás na prahu roku 2015. Každý z nás v něm jistě očekává dobré, ale bohužel i špatné věci. S některými
počítáme a některé nás překvapí. Překvapí nás připravené i nepřipravené. Na nás je pak vše zvládnout. A komu
pomohou a budou při něm stát jeho blízcí, tak ten bude vždy statnější. A toto Vám také přeji. Přeji všem hodně
zdraví, úspěchů a také štěstí po celý příští rok. Hodně radostí a málo starostí a zklamání.
Mgr. Martin S. Charvát

Zprávy z úřadu a obce
Svoz bioodpadu: Opět upozorňujeme, že svoz bioodpadu probíhá vždy první středu v měsíci. Ke
každotýdennímu svozu se vrátíme na jaře. Od letošního roku nebude svoz již zdarma. Městys bude muset hradit
manipulační poplatek ze svého rozpočtu. Náklady na likvidaci bioodpadu neponese veřejnost, ale obec, stejně
tak jako na likvidaci tříděného odpadu.
Zdravotní středisko: Upozorňujeme občany, že stavební práce na zdravotním středisku pokračují a žádáme
všechny, aby respektovali zákaz vjezdu, a to vždy při vyznačení příslušnou dopravní značkou. Současně se i
omlouváme za takto vzniklé komplikace. Plánovaný termín dokončení je jaro 2015.
Školní jídelna: Již dopředu upozorňujeme, že v měsíci březnu až červnu letošního roku budou realizovány
stavební práce na zateplení budovy školní jídelny. I zde předpokládáme určitá dopravní omezení. Provoz školní
jídelny nebude stavbou dotčen.
Rybník v Hradeníně: V lednu bude zahájen odvoz vytěženého sedimentu na pole. Dopravní trasa je Hradenín Poboří. Sediment bude uložen na pole po pravé straně komunikace III. třídy směr z Poboří na Svojšice.
Průjezd u pošty: Opravu průjezdu dokončíme, jakmile nastanou vhodné podmínky – počasí.
Kaplička v Blince: Byla dokončena rekonstrukce kapličky v Blince. Akce byla spolufinancována z rozpočtu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpory obnovy a rozvoje venkova pro rok 2014. Kaple
je zasvěcena Panně Marii a byla postavena dle data uvedeného na průčelí v roce 1890. Samozřejmě chceme
nechat slavnostně kapli vysvětit. O termínu svěcení budeme informovat. Počkáme však na teplo, možná až na
12. září.
Povodňové škody: O realizaci opravy hráze rybníka v parku, mostku a komunikace Fügnerova (od křižovatky
se Švermovou ulicí k váze) na této hrázi není prozatím rozhodnuto. Poskytnutá dotace ve výši cca 10 miliónů na
potřebné opravy nestačí. Městys požádal o navýšení dotace a nyní čeká na rozhodnutí Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Rozpočet celé akce je dle projektové dokumentace 22 miliónů korun. Městys nemá ve svém rozpočtu
12 miliónů na dofinancování stavby. Technický stav hráze i mostku je tak katastrofální, že jsme museli zavřít
mostek pro veškerý provoz. Jde o velmi vážný havarijní stav vodního díla v naší obci. Rozsah poškození a
rozsah stavebních prací společně se stavebním rozpočtem je k nahlédnutí na úřadu městyse Plaňany.
O dalších skutečnostech ve věci oprav budeme informovat.
Oprava Fügnerovy ulice po povodni: Na opravu části ulice Fügnerova (od váhy ke křižovatce s Tyršovou ul.),
která byla zatopena povodní v červnu 2013, jsme získali dotaci z Ministerstva dopravy ČR. Termín realizace
oprav je podzim 2015 a jaro 2016. V tomto okamžiku připravujeme výběr dodavatele na zpracování projektové
dokumentace pro vydání stavebního povolení.
Rekonstrukce chodníků v ulici Pražská: Začátkem ledna jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci a
výstavbu chodníků v ulici
Pražská v úseku – viz.
obrázek.
Tuto žádost podáváme již
potřetí. Z důvodů pravidel
fondu jsme nemohli požádat o
větší rozsah rekonstrukce.
Počítáme však s tím, že toto je
I. etapa, a v příští výzvě
požádáme o další finanční
prostředky. Stavební povolení
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a projektová dokumentace je již zpracována.
Zámkovou dlažbu v Pražské, která bude touto rekonstrukcí nahrazena dlažbou novou, použijeme na opravu
chodníků a to opět v ulici Pražská od Radimské křižovatky směrem k nádraží. Proč právě takto? Vysvětlíme na
nejbližším zasedání zastupitelstva městyse Plaňany.
Obchvat Plaňany: Lze očekávat, že v letošním roce bude podána žádost o dotaci ve spolupráci se
Středočeským krajem.
- úřad-

Revitalizace zeleně: Dále informujeme formou dopisu předsedy Komise životního prostředí a odpadového
hospodářství:
Vážení spoluobčané,
v roce 2013 jsme zahájili práce na projektu revitalizace zeleně v Plaňanech a Poboří. Po roce a půl práce
máme projekt ve fázi počátku realizace. Tento projekt lze rozdělit do čtyř oblastí, kde bude probíhat jeho
realizace a to: park v Plaňanech, velký rybník za cukrovarem, fotbalové hřiště a alej ke hřbitovu v Poboří.
Tento projekt je v plném souladu s rozvojovým dokumentem Městyse Plaňany pro léta 2014-2024, kde je kladen
důraz na životní prostředí, rozvoj a péči o zeleň. Tento projekt řeší nejvýznamnější lokality v Plaňanech a Poboří.
Předpokládám, že největším problémem bude pro některé občany kácení stromů v parku. Je třeba zdůraznit, že
tyto stromy - jedná se převážně o břízy, jsou v HAVARIJNÍM stavu a hrozí jejich vyvrácení a zlomení! Toto je
potvrzeno jednak odbornou firmou, která provádí na těchto stromech bezpečnostní řezy, tak projektantem
tohoto projektu. Jako náhrada za pokácené stromy jsou navrženy stromy převážně listnaté, domácího původu.
KÁCENÍ ZAČNE DLE HARMONOGRAMU PRACÍ DNE 12. 1. 2015. Pokud jde o další lokality, zde budou
stávající dřeviny buď odborně ošetřeny, přesazeny nebo nahrazeny původními kvalitními dřevinami. Po
vykácených stromech budou pařezy odfrézovány a místa zatravněna.
Hodnota tohoto projektu je skoro 1 milion korun. Realizací navrhovaných úprav NEDOJDE k negativnímu
zásahu do životní prostředí. Úpravy naopak přímo směřují ke zlepšení životního prostředí v celém řešeném
území.
Dřevo, které vznikne kácením nebezpečných stromů, bylo oceněno znalcem před zahájením výběrového řízení
- vyhledání dodavatele díla. Znalce si sjednal úřad městyse Plaňany. Cena pak byla odečtena z ceny díla a při
výběrovém řízení s tím musel dodavatel počítat. S vytěženým dřevem dále bude nakládat zhotovitel díla a tím je
VP Procházka.
Bližší informace lze získat na úřadě Městyse Plaňany, kde je k dispozici projektová dokumentace, nebo na
tel.724832365 p. Flieger.
Pavel Flieger

Park
PLAŇANSKÝ PARK

"Roku 1885 daroval kníže Lichtenstein obci plaňanské rybník Pode dvorem a
bahniště, které se kol břehů blineckého potoka středem celé obce táhlo. Tato
veliká louž byla vše jiné, než okrasou městečka, ba byla semeništěm různých
nákaz. Po té se ustanovil v Plaňanech Okrašlovací spolek, který močál vysušil a
navezl na místo novou zem, tak že v středu obce povstal dost velký park, vysázený
okrasným stromovím, což nemálo
přispělo ku vzhledu obce. Leč parku
nevěnována vždy náležitá péče, takže
za nějakou dobu vždy zpustl a stal se spíš zoologickou zahradou, v níž
husy, slepice ba i prasátka nalézala svůj ráj. Až zase přišla doba, kdy
byl sad náležitě udržován a to se opakovalo vždy znova a jde to tak až
dodnes."
Tato citace z pamětí Bedřicha Šindlera z roku 1957 celkem přesně
vystihuje změny parku od jeho založení.
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Park v datech:
1886 – vytvořen park
1925 – vyvezen rybník
1926 – pozemek parku zvýšen, postavena zeď, regulace potoka Blinka
1966 – znovu vyvezen rybník – zemina a bahno použito v 70. letech
1972 – pozemek parku zvýšen do současné úrovně přilehlé
komunikace, odstraněny poslední zbytky oplocení, dosázení stromy,
keři – úprava okolí pomníku
1991 – odstranění náletových dřevin, ruderálního porostu z kamenné
regulace potoka, kompletní úklid, výsadba živého plotu
2000 - 2001 čištění potoka
2003 - zahájena výstavba kanalizace – část vede i parkem.
2010 - 2012 probírka nemocných stromů ohrožujících bezpečnost
2013 – velkou část parku zatopila při povodni voda, čištění potoka
Protože park je živý organismus, stále je potřeba jeho pravidelná obnova. Zeleň i vybavení zestárne, poničí se
a potřebuje obnovu a omlazení. Díky usilovné práci pana starosty a pana Fliegera získal městys dotaci na
obnovu veřejné zeleně.
Ivan Vokřál

Mateřská škola
Bohaté vánoce ve školce
Vánoce v naší mateřské škole začínají přípravou vánočního pásma pro rodiče a blízké. Na tuto besídku se děti
těší, protože jí předchází společné zdobení vánočního stromečku i výzdoba celé školy. Tím už je vidět vánoční
atmosféra, a děti jsou každým dnem nedočkavější. Ptají se, zda dostanou nějaké dárky. A opravdu dostanou.
Jako odměna za jejich vystoupení se najednou pod stromečkem dárečky objeví. To je pro děti ta nejočekávanější
chvíle, kdy se společně s učitelkami probírají velkou hromadou dárků a prohlížejí jejich obsah. Většinou se jedná
o hračky- panenky, auta, stavebnice, ale i didaktické pomůcky, knihy. Toto všechno však zůstává ve škole, i když
by si děti nejraději dárky rozebraly domů. Od stromečku ale neodcházejí s prázdnou. Na rozloučenou si
odnesou malý dárek plný dobrůtek.
Letošní nadílka byla však bohatší než jindy, a to nejen díky některým rodičům-sponzorům, ale i finanční dotaci
odcházejícího devítičlenného zastupitelstva. To věnovalo dětem ze svých vlastních peněz částku okolo 8.000,Kč. Peníze se nechají utratit různě. Tím víc chci poděkovat tomuto kolektivu i všem ostatním sponzorům, kteří
udělali radost našim dětem.
L. Svobodová, ředitelka MŠ Plaňany

Hasiči
DOBRÁCI ROKU – SDH VRBČANY
Hasiči SDH Vrbčany se přihlásili do soutěže DOBRÁCI ROKU.
Soutěž pro všechny sbory dobrovolných hasičů ve Středočeském kraji. Každý pátek po 14. hodině ve vysílání ČESKÉHO
ROZHLASU REGION – 100,5 FM je představen jeden středočeský sbor dobrovolných hasičů.
V pátek 2. 1. byl představen sbor hasičů z Vrbčan. Pro jednotlivé sbory hlasují jeho příznivci prostřednictvím SMS
na čísle 90 011 04 (cena sms je 4,- Kč).
Tři sbory s největším počtem hlasů se v červnu 2015 utkají ve velkém finále v klasických hasičských disciplínách. Pro vítěze
je připravena veselice pro celou obec plná hudby, grilovaného masa a piva.
Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří zaslali svému oblíbenému hasičskému sboru svůj hlas. Každý měsíc dostane jeden z
hlasujících pivo na celý měsíc zdarma!
PODPOŘTE NAŠE KOLEGY A KAMARÁDY ZA SOUSEDNÍ OBCE.
DĚKUJEME

Výbor Sboru dobrovolných hasičů Plaňany zve své členy na výroční valnou hromadu.
Schůze bude zahájena 24. 1. 2015 v 15:00 hodin v hasičské zbrojnici.
Výbor SDH Plaňany
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Junák – 25. výročí obnovení činnosti
Nazdar,
dovoluji si Tě tímto pozvat na oslavu dvacátého pátého roku
od obnovení Junáka v Plaňanech. Je to již dvacet pět let, kdy se (právě v
lednu 1990) sešli naši bratři a sestry a domluvili se, že obnoví Junáka v
Plaňanech. Nevím, zda si dokázali představit, co tím rozpoutají, ale i po
takové době je naše středisko stále aktivní. Připravované oslavy budou
vzpomínkou na všechny naše členy, na práci střediska, a na všechny,
kteří s námi během uplynulých 25 let spolupracovali.
Pokud se Ty, nebo Tvé středisko (oddíl, družina, spolek atd.) zúčastníš
oslav prosím, napiš na mail hrochbrix@seznam.cz , abychom tě mohli
zařadit do procesí a na nástup.
Podrobnosti na stránkách našeho střediska:
http://www.junakplanany.cz/, doplňující informace na mailu :
hrochbrix@seznam.cz
Také prosím, pokud můžeš předat tuto pozvánku dál, udělej tak. Je
spousta členů a kamarádů, na které nemám kontakty a rád bych je
pozval.
S pozdravem, Josef Hroch Komárek, vůdce 19.střediska Junák Plaňany

! ! ! ! !

D Ů L E Ž I T É

! ! ! ! !

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 2015
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 2015 schválilo obecní zastupitelstvo poplatek ve výši 570 Kč, který je splatný ve dvou splátkách:
do 28. 3. 2015 a do 30. 6. 2015
POPLATEK ZE PSŮ 2015
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 roce 2014 – za jednoho psa 100 Kč, za každého dalšího 150 Kč. Poplatek je splatný:
do 30. 6. 2015
ZPŮSOB PLATBY
Poplatky je možné zaplatit od 12. 1. 2015 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 použijte jako variabilní symbol číslo
nemovitosti, v níž máte na území městyse Plaňany trvalý pobyt nebo jíž jste vlastníkem. 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“.
- úřad -

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLAŇANY
Termín: pátek 16. 1. 2015 od 15:30 hodin
(žádáme o dochvilnost, zahájení zápisu je společné)
Místo: budova Základní školy Plaňany – ŠKOLNÍ JÍDELNA
S sebou: občanský průkaz zák. zástupce dítěte + rodný list dítěte
Plaňanské listy, měsíčník městyse Plaňany, č. 1, leden 2015, cena – zdarma, zodpovědný redaktor: Ivan Vokřál
Redakční rada: M. S. Charvát, I. Vokřál, M. Pokorná, H. Pakandlová, F. Pegas Pokorný, J. Zedník, K. Freund, P. Purkrábek
Místo vydávání: Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany
Příspěvky přijímá: Úřad městyse Plaňany, Tyršova 72 nebo e-mail: mestysplanany@seznam.cz, makuk@volny.cz
Foto: autoři a archiv městyse Plaňany, Jaroslav Štefl
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Tisk: Úřad městyse Plaňany; náklad 400 výtisků
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