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ZPRÁVY Z ÚŘADU
PLAŇANSKÉ ODPADY
Od pátku 18. března 2016 dne můžete využívat nový kontejner na
drobné použité a nefunkční elektrozařízení a baterie, který je umístěn
v Plaňanech nad náměstím.
Do kontejneru patří: baterie a drobná elektrozařízení - kalkulačky,
drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky a
podobně. !!! POZOR – BATERIE SE VHAZUJÍ DO SPECIÁLNÍHO
OTVORU, KTERÝ JE UMÍSTĚN V PRAVO NA KONTEJNERU A
OZNAČEN !!!
Do kontejneru nepatří: televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné
zářivky a velké domácí spotřebiče (ledničky, pračky, chladničky). Ty
můžete odevzdat ve sběrném dvoře v Plaňanech, Tylově ulici 207, který je
otevřen ve čtvrtek od 15:30 do 16:30 a v sobotu od 12:10 do 13:10.
Tříděním odpadu nejen snižujete náklady na likvidaci odpadu, ale také
šetříte životní prostředí. Všem, kteří odpad třídí, proto děkujeme.
- úřad -

HEJTMAN V KOLÍNĚ
Dne 17. 2. 2016 navštívil Kolín ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje. Sešel se se starosty okresu
Kolín v hlavním sále CEROPu. Informoval přítomné starosty o aktuálních otázkách z oblasti financí, dopravy,
bezpečnosti či migrační politiky. Dvě pro Plaňany zásadní informace, které zde zazněly, se našeho městyse
dotýkají právě v oblasti dopravy. V letošním roce plánuje Krajská správa a údržba silnic (KSÚK) rekonstrukci
komunikace III/3297, ulice Pražská, a to od náměstí ke konci obce ve směru na Cerhenice. Pozor, kdo ještě
nemáte všechny přípojky ke svým nemovitostem v této lokalitě, počítejte s tím, že vás nepustí KSÚS do nově
vybudovaného povrchu po jeho dokončení.
Druhou příznivou zprávou je, že kraj zahájil výběrové řízení na dodavatele stavby obchvatu. Po dvaceti čtyrech
letech usilovné práce a jednání se městys konečně dočká. Nikdy jsme nebyli tomuto plánovanému záměru tak
blízko.
Mgr. Martin S. Charvát

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODINY
Úřad městyse Plaňany na letní měsíce zavádí tzv. úřední soboty. Ve dnech 4. 6., 11. 6., 9. 7., 16. 7., 13. 8. a
20. 8. si v době od 9:00 hodin do 10:00 hodin budete moci na našem úřadu vyřídit některou z následujících
agend: ověřování, Czech POINT, místní poplatky - pokladna.
Úřad je otevřen pro veřejnost v pátek pouze do 11:00 hodin. V čase od 11:00 do 12:00 hodin budou na úřadě
probíhat pracovní porady.
- úřad -

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Městys Plaňany zakoupil tento týden nový automobil. Automobil bude sloužit pečovatelské službě pro dopravu
klientů k lékařům, na úřady nebo nákupy. O možnostech využití vozidla bude každý klient informován při podpisu
smlouvy. Pokud již smlouvu má podepsanou, tak bude informován paní místostarostkou nebo paní
pečovatelkou.
Automobil byl pořízen díky finančnímu příspěvku Středočeského kraje ze
Středočeského Humanitárního fondu 2016, tematické zadání „Sociální oblast“ ve výši
230 000,- Kč. Automobil bude označen logem obce s textem PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PLAŇANY.
Mgr. Leona Sixtová

REKONSTRUKCE FÜGNEROVY ULICE
29. 3. byla zahájena rekonstrukce Fügnerovy ulice. Během rekonstrukce bude omezen vjezd vozidel do části
ulice podél parku, tedy i k prodejně potravin. Prosíme občany o shovívavost. Jinak ulici opravit není možné.
Obyvatelé dotčené části ulice budou moci parkovat na cestě pod Domem s chráněným bydlením, kde je jim
vyhrazen prostor. V souvislosti s omezením průjezdnosti Fügnerovy ulice žádáme obyvatele ulice Tylova, aby
neparkovali v ulici a pokud mohou, umístili vozidlo na svůj pozemek u nemovitosti. Po dobu rekonstrukce bude
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provoz v Tylově ulici vyšší.
Současně bude v ulici Fügnerova dokončen vodovodní řád tak, aby byla možnost napojit nemovitosti v okolí
křižovatky Tyršova a Fügnerova. Ukončení prací se plánuje na červenec.
SVOZ ODPADŮ A PARKOVÁNÍ - DŮLEŽITÉ
PŘI SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU A BIOODPADU SE STÁLE ČASTĚJI STÁVÁ, ŽE NĚKTERÉ ODPADOVÉ
NÁDOBY (POPELNICE) NEJSOU VYVEZENY. DŮVODEM JE, ŽE SE SVOZOVÝ VŮZ NEDOSTANE DO
NĚKTERÝCH ČÁSTÍ OBCE (ULIC) Z DŮVODU PARKOVÁNÍ VOZIDEL NA MÍSTNÍCH, ČI KRAJSKÝCH
KOMUNIKACÍCH. OBČANÉ SE PAK OBRACÍ NA ÚŘAD O ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO SVOZU. DŮVODEM JE, ŽE
JINÍ OBČANÉ PARKUJÍ TAK, ŽE ZNEMOŽNÍ SVOZOVÉ FIRMĚ ČINNOST. VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ BY POMOHLO
OTEVŘÍT VRATA A ZAPARKOVAT VOZIDLO NA VLASTNÍ POZEMEK. PARKOVÁNÍ VOZIDEL NA VEŘEJNÝCH
KOMUNIKACÍCH NA ÚKOR VLASTNÍHO POZEMKU, ČI ZAMĚSTNANCŮ MÍSTNÍCH FIREM NA VEŘEJNÝCH
POZEMCÍCH JE JEVEM BĚŽNÝM, ALE OBTĚŽUJÍCÍM. CO S TÍM? PRO ZAČÁTEK: „POKUD MÁTE MOŽNOST,
PARKUJTE NA SVÉM.“ DĚKUJEME.
PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V LETECH 2015 - 2016

Městys Plaňany si dovoluje srdečně pozvat rodiče dětí narozených v roce 2015 a 2016 na slavnostní vítání
občánků, které proběhne v sobotu 21. května 2016 v obřadní síni Úřadu městyse Plaňany.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání občánků, aby se nejpozději do 30. dubna 2016 přihlásili na
Úřadu městyse Plaňany u paní Lady Urbanové na telefonním čísle 321 792 101 nebo na emailu
mestysplanany@seznam.cz. Vzhledem k platnosti Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, nemůže
organizátor Vítání občánků, starosta obce, získat informace o narození dítěte.
Pozvánku na slavnostní vítání zašleme poštou na základě přihlášení nejpozději týden před konáním obřadu.
- úřad -

KNIHOVNA
MÍSTNÍ KNIHOVNA OŽÍVÁ
V současné době sídlí naše knihovna v budově zdravotního střediska. S příchodem jara znovu ožívá a nabízí
své široké možnosti. V knihovně je k dispozici více než 10 tisíc
knižních titulů různých literárních žánrů (pohádky, romány,
detektivky, encyklopedie, poezie, časopisy). Možnost využití
bezplatného připojení na internet. Každý měsíc nakupujeme nové
knižní tituly pro děti i dospělé. Půjčujeme knihy z výměnného fondu
knihovny Kutná Hora a Kolín. V dopoledních hodinách pořádáme
čtenářské dílny pro děti z místních škol. Takže i když je knihovna
zavřená, je vlastně otevřená, byť jen pro děti. V odpoledních
hodinách se knihovna otevírá veřejnosti s nabídkou různých aktivit.
Od dubna Vás zveme na TVOŘIVÉ ÚTERKY, kdy budeme
společně lepit, stříhat, skládat, cvičit, zpívat, povídat si…
Těšíme se na Vás!
Mgr. Leona Sixtová

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLAŇANY
VELIKONOČNÍ SVÁTKY
Není to tak dávno, co se děti naší mateřské školy vydováděly v rozličných maskách na karnevalu. V následujícím
týdnu je pak velice zaujala kvalitně herci provedená pohádka“ O Sněhurce“. Nyní se však blíží svátky jara a děti se na
ně s učitelkami pilně připravují. Nejdříve se seznámí s probíhajícími změnami v přírodě, kdo a jak ji probouzí.
Poznávají pozorováním na vycházkách změny na polích, zahradách i první jarní květinky. Na zahradnice i zahradníky
si pak hrajeme i na naší zahradě, kde provádíme s dětmi jarní úklid a sejeme semínka zeleniny i bylinek. Ve třídách
pak každé dítě zaseje semínko do květináčku a stará se o ně, dokud nevyroste.
A jsou tady Velikonoce. Seznamujeme děti s těmito svátky a tradicemi s nimi spojenými. Některé děti se tak dovídají,
jak se malují vajíčka a jak se plete pomlázka. Ti starší už mají určité zkušenosti a znalosti. Všechny děti toto tvořivé
období milují. Společně vytváříme z různých materiálů slepičky, králíčky, kuřátka nebo vajíčka a zdobíme si jimi celou
školku. Nejvíce je ale baví malování kraslic, i když nějaká sem tam praskne. Maminky nás však zásobují vyfouknutými
vajíčky, tak se nic neděje a namalujeme si novou. Z čeho a hlavně jak se plete pomlázka, to zajímá nejvíce kluky. Paní
učitelky dokážou před očima dětí pomlázku uplést.
Ludmila Svobodová
- 2-

Plaňanské listy - ev. MK ČR E 202514

Městys Plaňany; Tyršova 72, 281 04 Plaňany

MO ČRS PLAŇANY
MO ČRS - akce pořádané v roce 2016
První z akcí letošního roku v rámci připravovaného projektu
„Ve vodě nežijí jen vodníci…“ se uskuteční ve čtvrtek 21. 4. 2016
v areálu MO a v Pečkách u rybníku Benešák. Jedná se o projekt
ČRS Středočeského územního svazu ve spolupráci s místními
organizacemi na propagaci rybářství, na ochranu přírody a efektivní
využití volného času dětí předškolního a prvního stupně základní školy. Akce je realizovaná za
podpory Středočeského kraje.
Další akcí pořádanou naší MO je jarní kolo Středočeské juniorky konané v Pečkách na rybníku Benešák ve
dnech 14. 5. - 15. 5. 2016. Soutěží se ve dvou kategoriích U14 a U18.
V neděli 5. 6. 2016 zveme děti na Dětské rybářské závody do Peček na rybník Benešák.
MO ČRS Plaňany

HISTORICKÉ OSOBNOSTI ROKU 2016
ROK KARLA IV - jídlo na hradech a v podhradí
Středověká společnost byla společností hladu. Evropu 14. století zdecimovalo několik morových ran. Současně s
tím došlo k ochlazení – říká se tomu malá doba ledová. V tomto období docházelo často k neúrodám a i když období
chudoby bylo občas vystřídáno obdobím hojnosti, hladomory pronásledovaly lid mnohem častěji než dříve. Pocit
neustálého ohrožení hladem vedl k tomu, že lidé jedli rádi, a pokud měli možnost, přejídali se. V představách
středověkého člověka se pojem štěstí spojoval s hojností jídla a pití.
Církev, jako nejvyšší autorita ve společnosti, se snažila o prosazení střídmosti a půstů. Nejen z náboženských, ale
především z praktických důvodů se snažila lidi donutit, aby jedli méně a dělali si zásoby na horší časy. Nicméně
dodržování půstu se nepodařilo nikdy v plné míře prosadit.
I v době vlády otce vlasti blahé paměti měli lidé své stravovací návyky, stejně jako císař a král. A navzdory tvrzením,
že středověk byla doba temna, se rozvíjela gastronomie. I když na růžích ustláno neměla.
Převážnou část jídelníčku prostého lidu tvořil tmavý chléb, sladké a slané kaše z obilnin, luštěnin a vařené polévky.
Důležitou a každodenní součástí jídelníčku Karla IV byl také chléb. Sám císař Karel IV. chléb miloval a jelikož byl silně
věřící, jedl chléb bílý, malé bochánky, které měly představovat tělo Páně. Prostý lid jedl ale tmavší a větší chléb.
Podřadnější druhy chleba připomínaly placky a pekly se z tmavých, hrubě mletých obilovin, často i s otrubami. Maso
se ve středověku vařilo, rožnilo nebo peklo na roštu. Smažení, jak je známe dnes, neexistovalo.
Na stolech horních společenských vrstev bylo zvláštní místo vyhrazeno lovené zvěři. Ta propůjčovala jejich kuchyni
jak vysoký status, tak charakteristickou chuť.
Drůbež a divoké ptactvo bylo k mání v ohromujícím množství. Kromě obvyklých druhů drůbeže, jako slepice,
kapouni, křepelky, se na dvorech chovali i pávi a často se připravovalo i drobné zpěvné ptactvo.
Mléčné potraviny s ohledem na jejich nižší dostupnost, která úzce souvisela s chovem zvířat, tvořily po období moru
menší část stravy.
Středověká kuchyně se vyznačovala velkým množstvím koření. To mělo upravit chuť i barvu jídla. I prostý lid
používal koření, nicméně na místo exotických se přidržoval z důvodů ekonomických převážně místním zdrojům.
Kořenilo se hořčičným semínkem, sušenými planými jablky nebo šafránem. Jako koření se tehdy užívaly i mandle,
ořechy datle a podobné plody.
Na internetu jsem našel několik středověkých receptů. Pravděpodobně odpovídají tehdejšímu stylu vaření, ale já
bych to nezkoušel.....takže pro poučení i pobavení pár z nich.
Kuře pečené s medem:
Uvař kuře, usuš ho a udělej na něm četné zářezy, naplň zářezy medem smíchaným s troškou ovocného vína nebo moštu,
naplň tím ty zářezy a nech dobře nasáknout. Potom kuře opeč na rožni a podávej.
Zelná polévka:
Dej vařit do hrnce libovolné množství hlávkového zelí a vař jej jenom potud, aby zůstalo křehké a křupavé. Pak rozkloktej tři
hrnky kyselé, nebo sladké smetany a přidej kmín.
Žitná kaše:
Žitnou mouku uvař v horké vodě na kaši. Potom přidej mléko a podle chuti osol.
Varmuže:
Oloupej hrušky a vař je v čistém hrnku s vínem a přepuštěným máslem. Potom proceď, přidej žloutky, posyp to dobrým
kořením (skořice) a podávej.
!!! Dobrou chuť !!!
Ivan Vokřál
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INZERCE
PRACOVNÍ MÍSTO:

Přijmeme manipulačního dělníka/dělnici do skladů státní správy. Platová třída 3 (cca 11-13tis Kč), čistý
výpis z TR, hlavní pracovní poměr. Místo výkonu práce: středisko BOLETEX Bošice, vhodné i pro
absolventa. Info: tel 728216068 po – pá 7-15:30 hodin
Ivan Vokřál

STRAVOVÁNÍ:
KONTAKT: www.planaskabasta.cz

TEL: 702 186 652

EMAIL: plananskabasta@seznam.cz

HASIČSKÉ ČARODĚJNICE
SOBOTA 30. 4. 2016 - 15:00 HODIN
VELKÝ RYBNÍK ZA CUKROVAREM
XVII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PLAŇANY – 26. 4. 2016 od 18.00 hodin v jídelně ZŠ.
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