Plaňanské listy - ev. MK ČR E 202514

Městys Plaňany; Tyršova 72, 281 04 Plaňany

PLAŇANSKÉ LISTY

Leden 2019, číslo 1

ZPRÁVY Z OBCE A ÚŘADU
SLOVO STAROSTY
Vážení občané,

do rukou se vám dostává první letošní číslo Plaňanských listů. Osm stránek je zatím největší rozsah, který
jsme vydali. Tak snad se k vám dostane pár užitečných informací.
Každopádně začnu upozorněním na stále existující nešvary některých našich občanů, na které ostatní
doplácejí. Jedná se především o parkování na chodnících a vjezdech k nemovitostem. To vás, parkující,
skutečně nenapadá, že chodník je pro chodce a maminka s kočárkem vaše auto opravdu neobejde? Mám
chuť říct v některých případech: „Ty jo, nebuď línej a otevři si vrata a dej si auto na svůj pozemek.“ A dále.
V současné době se snažíme z dotací a z rozpočtu chodníky postupně opravovat. Otázka zní: „Má to smysl,
když si je parkováním ničíte?“ Je podána žádost o dotaci a plánujeme rekonstrukci chodníků v Tyršově ulici.
Jen si všimněte, kolik aut tam stojí. A myslím to vážně, pokud se situace od 1. 2. 2019 nezmění, budeme
muset začít parkování řešit pomocí policie. Upozorňuji, že parkováním na chodníku se dopouštíte přestupku.
Dalším nešvarem, opakovaně připomínaným, je likvidace hadrů, vložek, ubrousků vhozených do odpadů.
Ročně vás toto likvidování odpadů stojí dost peněz. A mohl bych ještě pokračovat, například škarpy plné
pneumatik a jiného odpadu, nepořádek u kontejnerů na „separ“ a to nemluvím o těch, kteří do kontejnerů a
k ním hází úplně všechno. Ještě že vás slušných a rozumných je většina. Jinak bychom tady byli jako
v „jiných“ zemích. Děkuji vám všem, kterým není lhostejné okolní prostředí a pořádek. A určitě nepoděkuji
majitelům pejsků, kteří nechávají svinčík na chodnících a v zeleném. Pořád se ptám, čím si zaměstnanci obce
zasluhují po vás ten humus uklízet? Čím si zasluhují, že musí sekat a hrabat trávu plnou hovínek? „Asi tím, že
je máte rádi. Děkuji jejich jménem.“
Omlouvám se, že jsem začal takto, ale výše uvedené považuji za důležité. Samozřejmě bych raději psal
o příjemných věcech, ale je nutné poukázat a připomenout to nepěkné. I přesto, že nepočítám s tím, že dojde
ke zlepšení.
Další nepříjemnou zprávou je informace o ukončení činnosti lékárny v Plaňanech k 31. 3. 2019. V tomto
okamžiku nemám k tomu víc co říct, než jen to, že provozovateli se ekonomicky působení v Plaňanech již
nevyplatí.
A nyní k těm příjemným zprávám. V letošním roce bude realizována výstavba vodovodních řadů v ulicích
Tyršova, Havlíčkova a Fügnerova. Zájemci o přípojky se již na úřadě přihlásili a počítá se s nimi. Městys a
VHS Kolín financují vodovodní řady. Přípojky si hradí a jejich výstavbu si zajistí majitelé nemovitostí sami. Po
dokončení výstavby bude zahájena projektová příprava pro vybudovaní vody v ulici Za Kostelem.
Předpokládaný termín realizace je rok 2021. Obyvatelům obcí mohu sdělit, že do května by mohla být
zpracována studie výpočtů kapacity vodojemu na Křečhoři s návrhem opatření pro rozšíření zásobování
pitnou vodou. Pak se začne projektovat. Nepočítejte s tím, že by voda do obcí dotekla do dvou let. Realizace
napojení obcí je ve výhledu 10 let.
Mezi ty příjemné zprávy patří i realizace domovních čistíren odpadních vod v obcích. Kdo využil možnosti a
zapojil se do projektu pořízení domovní čistírny z dotací má o jednu velkou starost méně. Po nemovitostech,
kde čističky nebudou, budeme v dalších letech chtít dokládat, jakým způsobem odpadní vody likvidují. Majitel
nemovitosti bude muset doložit příslušným úřadům, dle počtu trvale žijících obyvatel, likvidaci odpovídajícího
množství m3 odpadních vod. Městys Plaňany nadále počítá s omezováním služby svozu. Důvodem je
technický stav svozového vozidla a využívání kapacity zaměstnanců na jiné činnosti. Tato informace určitě pro
některé příjemnou zprávou nebude.
Městys Plaňany plánuje dále v letošním roce realizovat další opravy chodníků a to jak z dotačních
prostředků, tak i vlastními silami. Z dotací se bude realizovat ulice Tyršova. S opravou chodníků počítáme i
v ulici Tylova ke školce a pak dále co zvládneme sami. Připravujeme i podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
ulice Zahradní. Máme dokončenou projektovou dokumentaci a vydaná stavební povolení na revitalizaci
rybníka v Plaňanech a na objekt sýpky. V obou případech budeme hledat vhodné dotační prostředky.
A zubař? Také dobrá zpráva. Od března začne v Plaňanech ordinovat nový pan zubař. Dle dohody bude
přijímat pacienty z našich obcí, tedy pokud bude pacient souhlasit s podmínkami navržené léčby ze strany
pana doktora.
Na závěr svého slova vám všem přeji hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Mgr. Martin S. Charvát, váš starosta
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Přestože nádoby na třídění odpadu máme v našich obcích instalovány již několik let, stále se setkáváme s tím, že
někteří obyvatelé netřídí vůbec, třídí špatně nebo dokonce do tříděného odpadu vhodí něco naprosto nevhodného a zničí
snahu všech ostatních. To se nyní stává velmi často v obci Poboří.
Proč se vyplatí odpady třídit? Protože tříděním odpadu se šetří životní prostředí. Šetření životního prostředí je
věc velmi užitečná, nicméně pro mnoho lidí to není dostatečná motivace pro třídění odpadů nebo dokonce pro omezení
vzniku odpadu. Proto přidáme další důvod – tříděním se šetří Vaše peněženka. Pojďme se podívat podrobněji na finanční
stránku nejčastěji tříděných odpadů.
Likvidace 1 tuny směsného odpadu stojí přibližně 1 100,- Kč. Likvidace 1 tuny bioodpadu stojí desetkrát méně.
Od ledna do listopadu 2018 (údaje za prosinec nejsou zatím k dispozici) jsme vyvezli do kompostárny přibližně 266 tun
bioodpadu, za což jsme zaplatili přibližně 30 tisíc Kč. Budeme předpokládat, že všechen tento vytříděný bioodpad by jinak
skončil v obyčejných popelnicích a byl vyvezen se směsným komunálním odpadem. Vytříděním bioodpadu jsme ušetřili
250 tisíc. To je fajn, ne?
S plasty, papírem, sklem a nápojovými kartony je situace trochu složitější. V současné době platíme za výsyp každé
sběrné nádoby. Ať je prázdná nebo plná. Ačkoli se kontejnery často jeví jako plné, jsou hlavně plné vzduchu – vzduchu
v nesešlápnutých PET lahvích a jiných plastových nebo papírových obalech. Určitě se shodneme na tom, že je
výhodnější, když je kapacita kontejnerů využitá a je v nich skladován odpad, nikoli vzduch. Slýcháme často žádosti, zda
by městys nemohl zakoupit další kontejnery, aby bylo kam odpad házet. Mohl. Nicméně se domníváme, že k lepšímu
třídění by přispělo hlavně minimalizovat nevyužitý prostor v současných kontejnerech.
Městys nyní zvažuje možnost pořídit menší 120 litrové sběrné nádoby na papír a plast ke každé nemovitosti.
Rozhodnutí padne v okamžiku, jak budeme vědět kolik bude stát pořízení nádob a současně jejich svoz. Jak je výše
uvedeno, z rozpočtu obce je hrazen každý výsyp nádoby, počty ujetých kilometrů a množství likvidovaného materiálu.
Náklady na zajištění této separace občan neplatí!!!
Proč je výhodné třídit odpad do žlutých, modrých a zelených kontejnerů? Obalová společnost EKO-KOM podporuje
třídění odpadu. Obcím, se kterými má uzavřenu smlouvu, vyplácí odměnu za to, jak její obyvatelé třídí plasty, papír, sklo,
nápojové kartony a kovy. Výpočet výše odměny je poměrně složitý – zahrnuje například počet obyvatel, počet sběrných
nádob, jejich výtěžnost (tj. množství „vzduchu“ v kontejnerech na třídění), hmotnost vytříděných komodit a směsného
komunálního odpadu. Zjednodušeně se dá říci, že čím lépe je systém třídění nastaven (poměr počtu obyvatel, počtu
nádob na tříděný odpad a jejich výtěžnost) a obyvatelé více třídí (poměr směsného a vytříděného odpadu), tím vyšší
odměnu obec dostává. V letech 2010 až 2014 byla návratnost nákladů na odvoz tříděného odpadu kolem 40%, od roku
2015 do současnosti kolem 50%. Vyšší návratnosti je dosaženo zejména výhodnějšími smlouvami s dopravci odpadu.
Tímto opatřením klesají náklady obce na zajištění svozu separovaného odpadu.
Statistika nuda je, má však cenné údaje. Pojďme se podívat, jak se nám daří nebo nedaří třídit odpad. (Poznámka:
údaje za rok 2018 nejsou kompletní, chybí některé údaje za měsíc prosinec, které dosud nejsou k dispozici.)
První graf znázorňuje náklady na odvoz tříděného odpadu (plastů, skla, papíru a nápojových kartonů) a výši příspěvku
od firmy EKO-KOM. Zatímco v letech 2010 až 2012 vzrůstaly jak náklady na odvoz tříděného odpadu, tak odměna od
firmy EKO-KOM, od roku 2012 dosud je výše odměny přibližně na stále stejné úrovni, nezávisle na nákladech na odvoz
odpadu.
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Z dalšího grafu je vidět jasný trend, že s drobnými odchylkami se nám daří snižovat množství směsného komunálního
odpadu. A to i přes to, že od roku 2010 stoupl počet obyvatel přibližně o 150 osob. K 1. 1. 2018 měl městys Plaňany
podle údajů Českého statistického úřadu 1.873 obyvatel, zatímco v roce 2010 to bylo 1.726 obyvatel. V roce 2010 jeden
obyvatel městyse Plaňany průměrně vyprodukoval 347 kg směsného komunálního odpadu, v roce 2018 to bylo pouze
245 kg. Množství vyprodukovaného bioodpadu se v posledních letech drží na necelých 300 tunách ročně.
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Také v oblasti třídění skla, papíru a plastů se
nám daří držet vytříděné množství každý rok
přibližně na stejné úrovni. Množství plastů a
papíru se pohybuje kolem 30 tun za rok.
Množství skla kolem 20 tun za rok s lehce
stoupající tendencí.

Tříděný odpad

Možná jste zaznamenali, že od roku 2024
bude zakázáno skládkování směsného
2010 komunálního odpadu a recyklovatelných a
2011 využitelných
30
odpadů.
Preferovaným
způsobem
nakládání
s
odpady
bude jeho
2012
25
opětovné
použití,
recyklace
a
energetické
2013
využití. Směsný komunální odpad bude
20
2014 odvážen do spalovny. Speciální spalovna
2015 pro Středočeský kraj by měla vzniknout
15
2016 u Mělníka. Ačkoli se o této možnosti mluví
10
2017 několik let, se samotnou výstavbou se
zatím nezačalo. Z toho důvodu zatím není
2018 známo, kolik bude stát likvidace jedné tuny
5
odpadu. Už teď je však jisté, že částka,
0
kterou Městys Plaňany za likvidaci odpadu
Plasty
Papír
Sklo
zaplatí, vzroste. Minimálně proto, že odpad
nebude odvážen několik kilometrů na
skládku do Radimi, ale desítky kilometrů do speciální spalovny. Náklady, které Městys Plaňany má v souvislosti s likvidací
netříděného odpadu, jsou rozpočítávány do místního poplatku za odvoz odpadu. Na jejich úhradě se tedy podílíme
všichni.
Nejlepší pro životní prostředí i pro naši peněženku by bylo, aby odpad vůbec nevznikl, což není úplně reálné. Proto se
musíme snažit, aby ho vzniklo co nejméně.
35

Pojďme si zopakovat, jaký odpad kam patří, jak ho co nejlépe vytřídit. Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu
řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich
patří a co ne.
Sklo se vhazuje do zeleného kontejneru. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit. Díky svým vlastnostem se dá skleněný
odpad recyklovat do nekonečna. Nevytříděné sklo se na skládce pravděpodobně nerozloží nikdy.
Plast patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich
třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.
Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok
hmotnostně nejvíc. Uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír do modrého kontejneru nepatří. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat.
Nápojové kartony známé jako krabice na mléko nebo víno se vhazují do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených
oranžovou nálepkou. U nás jsou to černé kontejnery s oranžovým víkem. Před vhozením do kontejneru je potřeba krabici sešlápnout.
Bioodpad je biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. K jeho sběru se využívají hnědé
odvětrávané popelnice. Bioodpady je také možné využít na zahradách v zahradních kompostérech.
Kovy jsou snadno recyklovatelné. Výkup kovů má v České republice dlouhou tradici. V domácnostech se často setkáváme
s hliníkovými nápojovými plechovkami. I jejich recyklace je možná, i když velice náročná. Všechny kovy je možné odevzdat na
sběrném dvoře.
Osvětlovací zařízení jakými jsou vysloužilé zářivky obsahují škodlivou rtuť. Proto nepatří do komunálního odpadu, ale do tzv. malé
sběrné nádoby na světelné zdroje, která je umístěna např. v budově Úřadu městyse Plaňany.
Baterie obsahují také škodlivé látky. Odevzdat je můžete do sběrné nádoby, která je také umístěna v budově Úřadu městyse Plaňany
nebo do červeného kontejneru na náměstí v Plaňanech. Na baterie má speciální otvor.
Vysloužilé elektrozařízení jako jsou televizory, monitory, počítače a jejich komponenty, chladničky, pračky, apod. můžete donést na
naše místo zpětného odběru elektrozařízení na adrese Tylova 207, Plaňany. Drobné domácí elektro jako jsou např. kalkulačky, rádia,
telefony je možné vhazovat do červeného kontejneru na náměstí v Plaňanech.
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Tonery a náplně do tiskáren můžete také donést na místo zpětného odběru elektrozařízení na adrese Tylova 207, Plaňany. Některé
jdou recyklovat a znovu naplnit.
Nebezpečný odpad a oleje můžete odevzdat na sběrném dvoře do speciálních sběrných nádob.
Léčiva a léky vyhozené do komunálního dopadu se mohou velmi snadno dostat do půdy a vody. Stravou a vodou se pak jejich
stopové množství dostává opět do těla. Pokud léky odnesete do lékárny, budou zlikvidovány specializovanými firmami jako
nebezpečný odpad. Zpět do lékáren mohou být odneseny a následně recyklovány také inhalátory.
Pneumatiky na náš sběrný dvůr nepatří. Nepatří ani do příkopu podél cest. O staré pneumatiky má povinnost postarat se prodejce,
pneuservis nebo autoservis. A to bezplatně a nezávisle na tom, zda jste tam pneumatiky koupili, nebo nechali přezout za nové.
Textil patří mezi snadno recyklovatelný materiál. Není vyloučeno, že od 1.1.2025 bude jeho třídění povinné. V Plaňanech jsou
umístěny dva bílé kontejnery na textil. Sebraný textil je dále tříděn. Nositelné kousky oblečení jsou předány dalším organizacím.
Nepoužitelné kusy se dále zpracovávají – recyklují nebo likvidují. Téměř polovina vybraného šatstva je dále nositelná. Do kontejnerů
nepatří plesnivé, mokré či od chemikálií zašpiněné hadry. Zbytečně by znehodnotily jiné, použitelné, textilie.

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2019
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 2019 zůstává poplatek stejný jako v loňském roce: 550,- Kč. Poplatek je splatný ve dvou splátkách – do 28. 3.
2019 a do 30. 6. 2019.
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. 2019.
ZPŮSOB PLATBY:
Poplatky je možné zaplatit na Úřadu městyse Plaňany v hotovosti či platební kartou. Platit je možno i na bankovní účet
městyse vedený u Komerční banky pod číslem 3126151/0100, variabilní symbol 1340 (odpad) nebo 1341 (psi), specifický
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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Často se setkáváme s dotazy, kdy se uskuteční vítání občánků, a tak si dovolujeme pozvánku zveřejnit s předstihem.
Slavnostní vítání občánků narozených v roce 2018 a 2019 proběhne v sobotu 18. 5. 2019 v obřadní síni Úřadu
městyse Plaňany. Rodiče, kteří mají zájem se ho zúčastnit, prosíme, aby se nejpozději do 30. dubna 2019
přihlásili na Úřadu městyse Plaňany u paní Lady Urbanové (tel. 321 792 101, urad@planany.eu).
Pozvánku s uvedením přesného času, kdy se přivítání uskuteční, zašleme na základě přihlášení nejpozději týden před
konáním obřadu.
Lada Urbanová, Úřad městyse Plaňany

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – MO PLAŇANY
PRODEJ POVOLENEK A ČLENSKÝCH ZNÁMEK v roce 2019 - KLUBOVNA MO PLAŇANY
Čtvrtek (každý lichý): od 17:30 do 19:00 hodin
Sobota: 12. 1., 23. 2., od 9:00 do 11:00 hodin
Čtvrtek: 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., od 17:30 do 19:00 hodin
Povolenka nebude vydána bez platného rybářského lístku !!!
Ceny povolenek na rok 2019:
Ceny členských příspěvků
Roční územní mimopstruhové povolenky:
pstruhové povolenky:
Dospělí
1 400,- Kč
1 400,- Kč
Dospělí:
500,- Kč
Mládež, ZTP, důchodci 70 +, 1 000,- Kč
1 000,- Kč
Děti
500,- Kč
500,- Kč
Mládež 15-18 let: 200,- Kč
Roční celosvazové mimopstruhové povolenky:
pstruhové povolenky:
Děti do 15 let:
100,- Kč
Dospělí
2 200,- Kč
2 300,- Kč
Mládež, ZTP
1 400,- Kč
1 500,- Kč
Děti
700,- Kč
800,- Kč
Místní povolenka na revír MO Plaňany:
1 000,- Kč
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ÚSPĚCHY NAŠICH SPORTOVNÍCH RYBÁŘŮ V ROCE 2018:

Velkým úspěchem našich sportovních rybářů bylo vítězství ve II. lize sk.
„B“. Naši závodníci Hana Purkrábková, Tereza Smitková, Jan Hervert,
Vratislav Kadlec, David Vrba a Jakub Černohlávek podali ve všech
čtyřech kolech výborné výkony (první kolo - Nové Strašecí 1. místo, druhé
kolo - Hradec Králové 6. místo, třetí kolo - Hradec Králové 1. místo a
čtvrté kolo - Mlékojedy 1. místo) a v roce 2019 budou startovat v nejvyšší
soutěži v I. lize. Hana Purkrábková obsadila v soutěži jednotlivců 3. místo.
Místní organizace českého rybářského svazu Plaňany měla své
zastoupení i v juniorské kategorii U - 15. Na Mistrovství ČR na revíru
Dolce 3 u Trutnova zvítězil David Vrba a stal se mistrem ČR, Tereza
Smitková v tomto závodě obsadila 6. místo.
Mistrovství ČR žen se konalo v
Kolíně na řece Labi a pořádala ho naše MO. Ve dvou 4 hodinových
závodech se z našich tří závodnic nejvíce dařilo Haně Purkrábkové, která
skončila na 2. místě, Eliška Hanyková byla šestá a Tereza Smitková
osmá.
Naši závodní rybáři se podíleli na státní reprezentaci České republiky.
David Vrba na Mistrovství světa juniorů U - 20, Itálie, kanál Lama v
Modeně, kde Česká republika obsadila 11. místo. Hana Purkrábková na
Mistrovství světa žen, Polsko, kanál Stará Odra ve Wroclawi, naše ženy se
umístily na 6. místě. Pavel Syrovátka na Mistrovství světa národů v Portugalsku, kde Česka republika dosáhla
na 9.místo.
PRÁCE
S
MLÁDEŽÍ:
OCENĚNÍ
NEJLEPŠÍ
KROUŽEK
STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU
Práce s mládeží je v naší MO na velké úrovni, proto již podruhé byl Plaňanský
dětský rybářský kroužek pod vedením vedoucí Hany Purkrábkové vyhlášen

„Nejlepším kroužkem Středočeského územního svazu“. Hana Purkrábková
získala ocenění „Nejlepší vedoucí SÚS“. Vyhlášení se konalo 18. 12. 2018
ve školní jídelně za účasti zástupců SÚS. Ocenění předal předseda SÚS
pan Dušan Hýbner a vedoucí odboru mládeže pan Jiři Eichler. Pozvání přijali
také ředitel ZŠ Mgr. Martin Šmahel a starosta městyse Plaňany Mgr. Martin
Charvát.
Pavel Purkrábek

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PLAŇANY
SDH Plaňany děkuje za přízeň a podporu v roce 2018 a přeje do
nového roku 2019 všem hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů
v osobním i pracovním životě.
Polabská liga: V tomto roce se v požárním sportu mladší žáci umístili
v celkovém hodnocení na 2. místě. Starší žáci na 1. místě. Ženy pak na
krásném 2. místě, muži A na 1. místě a muži B na 4. místě. Tímto obhájili
putovní pohár Polabské ligy, který už zůstává navždy v SDH Plaňany.
Zároveň SDH Plaňany děkuje svým členům i nečlenům, kteří se podíleli
a nadále podílí na činnosti sboru a jednotky. Bez aktivního přístupu a
pomoci by sbor nebyl tím sborem, jakým je.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SE BUDE KONAT V SOBOTU 26. 1. 2019 OD 14:00 HODIN
V HASIČSKÉ ZBROJNICI V PLAŇANECH. TÍMTO ZVEME VŠECHNY ČLENY
Roman Malý
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Předvánoční čas a čekání na Ježíška měly děti v MŠ zpestřený několika zajímavými akcemi. Nejprve se vydaly
autobusem do Takonína v Pěnkavově dvoře. Tam na ně čekala čertovská pohádka s čerty a Luciferem, voják na živém
koni, živá zvířátka, ukázka řemesel, vánoční výstava zvyků našich předků a herna s občerstvením. Výlet se vydařil a děti si
přivezly mnoho zážitků.
Další akcí bylo tvoření s rodiči, prarodiči a ostatními příbuznými.
Všichni měli spousty krásných nápadů a vzniklo mnoho pěkných
výrobků. Děti ukázaly, jak a kde tráví většinu dní a společné
odpoledne bylo příjemně prožité.
Na pečlivě nacvičované vánoční besídky se všichni těšili poslední
předvánoční týden. Každá třída se svým blízkým předvedla jiný den a
odměnou mimo potlesku a radosti v tvářích rodičů a prarodičů byla
bohatá nadílka pod stromečkem.
Svým vánočním vystoupením potěšily děti i obyvatele domu
s pečovatelskou službou. Děti byly štědře odměněny.
Za vánoční stromek patří velké díky panu Freundovi. Za bohatou nadílku pod stromečkem děkujeme rodičům a Městysu
Plaňany.
Za MŠ Plaňany Pavlína Svrčinová, učitelka

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PLAŇANY
Sto let republiky a Sokol Rok 2018 byl rokem oslav stoletého výročí založení
Československa. Na vzniku Československé republiky se velkou měrou podíleli Sokolové.
Po vypuknutí 1. světové války museli Čechové rukovat do rakousko-uherské armády. Řada jich
padla do zajetí. Mnozí z nich odcházeli do zajetí dobrovolně, protože nechtěli bojovat za Rakousko
- Uherskou monarchii. Mezi zajatými vojáky byla i řada Sokolů, kteří v zajateckých táborech
vytvářeli sokolské skupiny. Tyto skupiny se staly prvním centrem pro vznik 1. československé
armády tzv. legií, které po boku spojenců bojovaly proti Rakousku-Uhersku a to ještě před vznikem
samostatného Československa. Tato skutečnost byla významným argumentem Tomáše Garrigue Masaryka, při jednání
se spojenci o vzniku samostatného Československa. Význam Sokola charakterizoval T. G. Masaryk slovy “bez Sokola by
nebylo legií a bez legií by nebylo samostatného Československa.“
Období 1. světové války pro Sokol nebyl v Čechách jednoduchý. V roce 1915 byla úředně rakousko-uherskými úřady
zastavena činnost České obce sokolské a tehdejší starosta ČOS dr. Šajner byl uvězněn.
Vyhlášení Československa 28. října 1918 přineslo pro nově vznikající stát řadu problémů. Nový stát neměl policii,
neměl armádu a další státní orgány. Přitom třeba v samotné Praze byly vojenské útvary rakousko-uherské armády
převážně maďarské a rumunské národnosti. Po složitých jednáních byly tyto útvary odzbrojeny a odsunuty z Prahy.
V tomto nelehkém období sehrál významnou roli Sokol. Národní výbor požádal v prvních dnech Československé
republiky starostu ČOS dr. Šajnera o pomoc při organizaci národní stráže, jejímž úkolem bylo udržování bezpečnosti a
ochrana státního majetku. Jelikož v této době ještě neexistovaly státní orgány, konaly se sokolské odvody a příslušníci
Sokola tak spoluvytvářeli 1. československou armádu, která bojovala v roce 1919 proti maďarským vojskům, při jejich
vpádu na jižní a východní Slovensko. Z Plaňan bylo odvedeno 8 členů Sokola.
Sokolstvo mělo v nově vzniklé Československé republice velmi silné postavení, jak po stránce tělovýchovné, tak po
stránce politické. Řada čelních představitelů státu v čele s prezidentem T. G. Masarykem byla členy Sokola a k Sokolu se
vždy hlásila. To se projevilo i tím, že byly zakládány nové sokolské jednoty, takže do roku 1922 se počet sokolských
jednot zdvojnásobil. V roce 1922 měl Sokol 562 tisíc členů.
Nedílnou součástí oslav sto let od založení byl XVI. všesokolský slet, který se konal v červenci 2018 v Praze na Edenu.
Na sletu vystoupilo 15 000 cvičenců všech věkových kategorií, aby vyjádřilo vztah Sokola k České republice. V některých
skladbách vystoupili i cvičenci zahraničních sokolských jednot.
V roce 2019 si připomeneme i výročí 30 let obnovy demokratického života v této zemi a výročí 30 let obnovení Sokola
v tehdejším Československu. V roce 1992 došlo i k obnovení tělocvičné jednoty v Plaňanech. V prvním období po roce
1990 bylo snahou sokolských činovníků usilovat o navrácení sokolského majetku. Řada majetků nebyla navrácena vůbec
a velké množství majetku bylo navráceno ve velmi špatném stavu a to se i velmi dotýká Tělocvičné Jednoty Sokol
Plaňany. Přesto Sokol v Plaňanech žije, cvičenci se pravidelně zúčastňují sokolských akcí pořádaných sokolskou župou
Tyršovou a ČOS.
Chtěli bychom všem občanům popřát hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů v novém roce 2019.
Za Sokol Plaňany Josef Zedník a Vladimír Bartoš
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SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT
Co plánuje a připravuje zastupitelstvo městyse Plaňany na rok 2019
Představujeme vám nástřel akcí, které bychom rádi pro vás připravili. Neberte jej jako závazný, náplň a obsah
se může měnit podle možností. O skutečném termínu a programu akce vás budeme s předstihem informovat
na webových stránkách městyse Plaňany, na FB městyse Plaňany, rozhlasem a na vývěskách.
Únor
Beseda s Radimem Uzlem, Ivo Šmoldasem, Zuzanou Bubílkovou nebo Ivankou Devátou, účinkující je v
jednání
Ples SDH Plaňany – 23. 2. 2019 – Radim, k tanci a poslechu hraje UNIKÁT
Březen
Praha - muzikály, divadelní představení, program bude upřesněn dle aktuální nabídky
Ples městyse Plaňany – 30. 3. 2019 - Radim, k tanci a poslechu hraje ZATÍM ANNA
Duben
Oslava velikonočních svátků – spolupráce se ZŠ, výzdoba Městyse, dětský program, půlnoční velikonoční
pobožnost v Husově sboru
Koncert dechové hudby „Sejdeme se na Výrovce“
Čarodějnice – podpoříme SDH Plaňany, bojovka, k tanci a poslechu hraje TORNÁDO
Květen
Podlipanské hudební slavnosti 2019 – program bude upřesněn
Zájezd do ZOO Lipsko + zábavní park Belantis
Výzdoba Plaňan – muškát do každé rodiny
Noc kostelů 2019 – 24. 5. 2019 – koncert v Husově sboru, prohlídka kostelů a zvonice
Červen
Podlipanské hudební slavnosti 2019 - program bude upřesněn
Setkání se seniory s Pepínem u domu s chráněným bydlením
Praha - muzikály, divadelní představení
Červenec
Letní kino na hřišti - podpoříme TJ Sokol Plaňany, termín a program bude upřesněn
Srpen
Plaňany Fest – 30. 8 – 31. 8. 2019
první účinkující: DYMYTRY, ALKEHOL,TOMÁŠ KLUS
Září
Zlatá 2019 - podpoříme TJ Sokol Plaňany
Hemžení 2019 – podpoříme Skauty
Zájezd na ligový hokej/fotbal
Říjen
Praha - muzikály, divadelní představení
28.10. zájezd
Listopad
Oslavy 17. listopadu (30. let)
2. plaňanské husožraní
Prosinec
Adventní jarmark - spolupráce se ZŠ, rozsvícení vánočního stromečku
Mikulášská nadílka - podpoříme SDH Plaňany
Adventní program, zpívání u stromečku, koncerty
Adventní zájezd – Salzburk/Norimberk
Promítání na barák a betlémské světlo – spolu se Skauty
Pokud bude některý z našich zájmových spolků či organizací chtít pořádat, nebo už ve svém plánu má pořádání
nějaké kulturní akce, městys Plaňany velice rád tuto akci podpoří. Nebojte se na vaše zastupitele vznést požadavky
o své představě spolupráce.
Mgr. Leona Sixtová a Tomáš Kučera
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PRO BLINKU, HRADENÍ A POBOŘÍ - DČOV
Dne 15. 2. 2019 v 18:00 hodin proběhne schůzka ve školní jídelně základní školy
ve věci realizace DČOV v obcích Hradenín, Poboří, Blinka.
Program:
1. Seznámení s realizační firmou
2. Harmonogram prací
3. Spolufinancování akce:
Cena s DPH

%

Dle SoD

5 287 366,00 Kč

100

Finanční podpora SFŽP

3 450 000,00 Kč

65,25

Vlastní náklady

1 837 366,00 Kč

34,75

Náklady městys

1 465 366,00 Kč

27,71

372 000,00 Kč

7,04

12 000 Kč

0,23

Náklady na všechny nemovitosti
Náklady na jednu nemovitost

4. Smlouva č. 5 - III/2018 - „SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI POZEMKU K UŽÍVÁNÍ DČOV“
5. Udržitelnost projektu
6. Odborná diskuze

! ! ! ÚČ AS T N U TN Á ! ! !
UPOZORNĚNÍ: „PO ZPROVOZNĚNÍ DČOV V OBCÍCH BUDE MĚSTYS PLAŇANY OMEZOVAT VÝVOZ JÍMEK A
SEPTIKŮ. DŮVODEM JE NEVYHOVUJÍCÍ STAV SVOZOVÉ TECHNIKY. LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD MĚSTYS
NABÍDL V RÁMCI PROJEKTU REALIZACE DČOV.“ SVOZ BUDEME POSKYTOVAT REKREAČNÍM OBJEKTŮM A U
NEMOVITOSTÍ, KDE NEŠLO TECHNICKY VYŘEŠIT UMÍSTĚNÍ DČOV.
Mgr. Martin Charvát, starosta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ohlédnutí za Adventním jarmarkem
Dne 29. 11. 2018 se uskutečnil tradiční Adventní jarmark pořádaný Základní školou Plaňany. Na jarmarku
bylo možné si prohlédnout a nakoupit výrobky, které žáci školy vyráběli se svými učiteli v dílnách. Tyto dílny
byly složeny ze žáků všech tříd, což vedlo ke vzájemnému poznávání a získávání nových kamarádů.
O kulturní prožitek se postaral divadelní soubor Kašpárek, mažoretky a hudební dílna s koledami. Školní
jídelna připravila občerstvení a něco pro zahřátí. Velká návštěvnost – cca 400 lidí, žáky velmi potěšila. Městys
Plaňany zajistil novinku – živý betlém se zvířaty. Na závěr jarmarku byl za bouřlivého jásotu slavnostně
rozsvícen vánoční strom v Plaňanech. Výtěžek z jarmarku bude použit na rozvoj hlavní činnosti školy.
Mgr. Martin Šmahel

„Městys Plaňany děkuje pedagogům, žákům i rodičům za krasné zahájení adventního času
v Plaňanech.“
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