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ZPRÁVY Z OBCE A ÚŘADU
Co nás čeká v letošním roce?
Konečně se snad dočkáme výstavby tak dlouho plánovaného obchvatu Plaňany. Stavební firma je vybrána,
smlouva o dílo schválena Radou kraje i zastupitelstvem městyse Plaňany. Žádost o dotaci je podána. Veškerá
dokumentace zkontrolována, doplněna a v pořádku. V tomto okamžiku chybí podepsání smlouvy s vybraným
dodavatelem a přiznání dotačních prostředků. Věřím, že vše zdárně dopadne.
Hodně práce nás také čeká v naší základní škole. Byla podána žádost o dotaci na přístavbu školy o jedno patro
na prostřední části budovy. Projekt řeší výstavbu odborných učeben a bezbariérový přístup do budovy a pohyb po
budově. Žádost o dotaci právě prochází procesem hodnocení a my čekáme, zda bude pro nás pozitivní. Projekt se
jmenuje „Odborné učebny a bezbariérový přístup v ZŠ Plaňany“. Rozpočtové náklady se pohybuji okolo
30 miliónů korun.
Městys společně s vedením školy zahájil přípravu dalšího projektu s názvem „Základní škola Plaňany – výuka
v zahradě a u pc“. Cílem projektu je vybudování zázemí pro zajištění enviromentální výchovy v areálu základní
školy mimo budovu, tedy v zahradě. Prioritním zařízením bude budova altánu jako venkovní učebny a rekonstrukce
počítačové učebny a kmenové učebny v budově školy. Projekt bude dále řešit revitalizaci areálu včetně značení
stávající zeleně. Odhadované náklady jsou 3 milióny korun.
Obec dále plánuje dokončit zděnou část oplocení areálu, kterou následně vyzdobí žáci školy vlastními výtvory.
Společně se zdí bude upraveno okolí nového hřiště a část přístupové komunikace do areálu. Rozsah plánovaných
prací bude záviset na úspěšnosti výše podaných žádostí o dotace.
Z obecního rozpočtu budeme muset zainvestovat rekonstrukci podlahy v tělocvičně a výměnu kotlů ve školní
kotelně. S těmito výdaji jsme nepočítali, avšak jak podlaha, tak kotle jsou v tak špatném stavu, že nic jiného
nezbývá.
Ministerstvo kultury prohlásilo budovu sýpky za kulturní památku. První krokem, který musíme realizovat, je
stavebně historický průzkum. Zatím nevíme, kde získáme prostředky na rekonstrukci a jaké bude další využití
objektu. Ví se však, že rekonstrukce musí být realizována s ohledem na smysluplné využití objektu.
Středočeský kraj plánuje rekonstrukci ulice Pražská od náměstí ke vjezdu do obce směrem od Kolína. Na úřadě
proběhlo jednání v rámci projektové přípravy se zástupci KSÚS, Policie a projektanta. Kromě ulice Pražské, bude
projekt ve druhé etapě zahrnovat i silnici od výjezdu z obce až ke křižovatce na Cerhenice.
Městys Plaňany také připravuje projektovou dokumentaci na realizaci opravy ulice Zahradní a k samotné opravě
by chtěl využít dotačních prostředků buď z Ministerstva pro místní rozvoj nebo ze Středočeského kraje. O dotaci
požádáme na rok 2018.
Parkování kamiónů je dalším naším úkolem, který chceme řešit. Bezohlednost řidičů, kteří v Plaňanech bydlí a
pletou si veřejná prostranství, krajské a místní komunikace s parkovacími prostory dopravních firem, u kterých
pracují, nám nedává jinou možnost než radikálně zakročit. Oslovením policie, majitelů dopravních společností a
investicí do dopravního značení toho dosáhneme. A pokud bude nutno, z celé obce necháme udělat zónu. Jenom
nás to bude stát čas a finanční prostředky z obecního rozpočtu, které by šly využít smysluplněji.
Kam za kulturou?
Po zjištění zájmu občanů o kulturu i v letošním roce připravujeme několik výjezdových kulturních akcí. Plánujeme
zájezdy do pražských divadel na úspěšná muzikálová i činoherní představení. Konkrétní termín a název představení
bude vždy v předstihu vyhlášen místním rozhlasem a informačním plakátem. Zájemci se mohou hlásit na Úřadu
městyse Plaňany.
Přijďte mezi nás!
Úspěšně se nám rozeběhla činnost místní knihovny, která kromě výpůjček nových a zajímavých knížek pro malé i
velké nabízí další aktivity. Každé úterý si můžete vyzkoušet své šikovné ruce v tvořivých dílničkách při korálkování
nebo při práci s různým materiálem. Dále nabízíme pro školáky i předškoláky chvilku s angličtinou a jako novinku si
malé děti společně s maminkami mohou zkusit cvičení jógy. Velké poděkování patří všem těm, kteří se na fungování
tvořivých dílniček podílejí.
Zajímá Vás kulturní dění v naší obci? Vaše podněty, rady i připomínky čekáme na emailové adrese:
mestysplanany@seznam.cz
Charvát, Sixtová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PLAŇANY
Jarní starosti i radosti

Na MŠ máme momentálně mnoho „starostí“. Připravujeme totiž do hasičské soutěže výtvarné práce,
a protože děti z naší MŠ se pravidelně umísťují na předních místech, snažíme se tuto tradici dodržet.
Těm nejlepším bývá odměnou návštěva u hasičů v Kolíně i s rodiči.
Další naší malou soutěží je vytvoření stavby dětí s rodiči k probíranému tématu „Město, vesnice“. Na
MŠ jsou již k vidění krásné stavby domků, domečků, nádraží, školky,atp. z různých materiálů. Jde nám
hlavně o to, aby si rodiče našli chvilku pro společné vytváření a povídání se svými dětmi. Věřte, že
někteří mají talent a jejich práce jsou malým uměleckým výtvorem.
V březnu se už budeme těšit na divadelní představení „Domek plný pohádek“ a „Dřevíčkovou dílnu“,
kdy se starší děti seznámí s různým nářadím i třeba el. pilou, aj. k opracování a vyřezávání dřeva.
Následně pak budou samostatně dotvářet dřevěný polotovar.
K plánovaným radostem patří i jarní fotografování dětí nebo přednáška „Smysly zvířat“, kdy děti uvidí
živé zástupce plazů, hmyzu, ptáků a savců. Ti odvážnější si je budou moci i pohladit.
Ludmila Svobodová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLAŇANY
Odpolední setkání Diakonie s učiteli plaňanské základní
školy

Ve středu 8. března přijeli zástupci Diakonie ČCE – Střediska
humanitární a rozvojové spolupráce mezi učitele základní školy,
aby společně otevřeli téma Mimořádné události.
Na semináři se učitelé školy mohli dovědět o katastrofách
v globálních souvislostech. Při praktických ukázkách a úkolech
si sami mohli vyzkoušet, jak je možné takové téma přiblížit
žákům ve výuce. Tak, jak to bývá, teorie není vždy to pravé, čemu bychom se odpoledne po práci chtěli
věnovat. Následný workshop aktivit však ukázal, že učitelé z plaňanské školy se umí vžít do role svých
žáků, řešit úkoly a být kreativní.
Seminář pro učitele byl jednou z plánovaných aktivit projektu Odolná obec, který společně realizuje
Městys Plaňany s Diakonií. Během letošního i následujícího roku se v rámci projektu budeme setkávat
na schůzkách krizového řízení a besedách s občany. I když je téma připravenosti a prevence na
povodně nepopulárním tématem, je třeba se připravovat. Povodně mohou přijít kdykoliv. A jak se
můžeme lépe připravit? Co může udělat obec pro ochranu svých občanů? Co by měli udělat občané
sami pro sebe, aby případné následky nebyly tak velké jako v minulosti?
Diakonie přináší nejen řadu zajímavých materiálů pro občany i školy, ale také konkrétní finanční
podporu protipovodňových opatření v obci. Jak řekla koordinátorka projektu Mgr. Kateřina Faradová:
„Ke spolupráci bychom chtěli pozvat občany, ale i spolky, které se v minulosti angažovaly při záchraně
a obnově po povodních. Právě oni již vědí, co pro budoucí bezpečnost potřebují. To neví nikdo lépe,
než sami občané, kteří v obci žijí.“
Další příležitost k účasti na projektu Odolná obec je pro občany již 16. března 2017 od 18,00 hodin
v Základní škole Plaňany. O této události budeme informovat v příštím čísle.
Mgr. Květuše Mašínová, vedoucí sekce humanitární pomoci Diakonie v ČR

Zápis do prvních ročníků
se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) dne 7. 4. 2017 od 15,30 hodin (všichni
se sejdeme ve školní jídelně ve stanovený čas, a proto Vás žádáme o dochvilnost)
K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a ty děti, které mají odklad povinné
školní docházky z loňského zápisu. Rodič si nezapomene občanský průkaz a rodný list dítěte.
Další informace na webových stránkách školy: www.zsplanany.cz
Mgr. Martin Šmahel, ředitel Základní školy Plaňany, okres Kolín
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MO ČRS PLAŇANY
Plaňany mají nejlepší rybářský kroužek ve Středočeském kraji

V úterý 13. 12. 2016 došlo
v klubovně Místní organizace
Českého rybářského svazu
k předání ocenění Nejlepší
rybářský
kroužek
a
Nejlepší vedoucí.
Ze Středočeského územního svazu přijel předseda Dušan Hýbner,
vedoucí odboru mládeže Jiří Eichler a manažer SÚS Roman Vlček.
Pánové ze svazu předali našemu rybářskému kroužku pohár pro Nejlepší
rybářský kroužek a poukaz ve výší 10 000,- Kč pro libovolnou
volnočasovou aktivitu kroužku. Ocenění Nejlepší vedoucí získala Hana Purkrábková, která má na tomto úspěchu
největší podíl. Naše organizace je hrdá na to, že je Hanka naše, z Plaňan. Všichni jí za její nelehkou práci děkuji a
držíme jí palce jak v práci s dětmi tak ve sportovním rybolovu. Je jen škoda, že takových vedoucích nemáme víc.
Pavel Purkrábek

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO PLAŇANY
19. středisko Junáka Plaňany
Začal rok s číslem 2017 a naše středisko nezahálí. Začátkem ledna jsme společně oslavili 90. narozeniny našeho
dlouholetého člena Oldy Čepeláka. Společně jsme je oslavili u chaty v Plaňanech za nádražím a oslava se opravdu vydařila.
O víkendu 10. - 12. 2. se sešly členky dívčího kmene našeho střediska na každoroční akci zvané Den sesterství nebo také
Den zamyšlení. Je to svátek všech skautek na celém světě a vznikl na počest zakladatelů světového skautingu, Roberta
Baden - Powella a jeho ženy Olave Baden - Powell.
4. 3. proběhl tradiční turnaj v člověče nezlob se, pořádaný oddílem skautek. Děkujeme jim za skvěle připravený program!
A protože se nikdy nenudíme, usmysleli jsme si trochu vylepšit skautovnu. Vlastně spíše využít její zatím nevyužité
prostory. Máme totiž docela aktivní oddíl Roverů a Rangers (jsou to skauti a skautky od 15 let do 21 let), kteří zatím neměli
svou klubovnu ani žádný svůj prostor, kde by se mohli scházet. A jelikož ve skautovně je velká a zatím docela nevyužitá
půda, napadlo pár našich členů, že po úpravách by z půdy mohla být pěkná klubovna, právě vhodná pro potřeby oddílu.
O víkendu 24. - 26. 3. proto pořádá oddíl R + R brigádu právě na realizaci stavby klubovny. Rádi uvítáme pomoc nejen
našich členů.
Marcela
Pokorná

Svojsíkův závod
V těchto dnech máme práci s přípravou okresního kola Svojsíkova závodu. Je to závod pro skauty a skautky, ve
kterém prověřují své schopnosti a dovednosti a týmovou spolupráci. Závod bude dvoudenní, 13. - 14. května a
budeme ho pořádat v Plaňanech a blízkém okolí. A aby si ze závodu skautky a skauti mimo skvělých zážitků odnesli i
něco na památku, obrátili jsme se na Pražskou Plynárenskou, jako dodavatele energie (zemního plynu) našeho
městyse, základní i mateřské školy s prosbou o nějaké věcné odměny. Pražská Plynárenská již tradičně podporuje
naše aktivity zaměřené na práci s dětmi. Doufáme, že naše úsilí bude korunováno úspěchem, že se závod vydaří a
že nám bude přát počasí.
Hroch

OBNOVA LOUTKOVÉHO DIVADLA
Plaňany se kdysi pyšnily známým a krásným loutkovým divadlem. Mnohý z nás - dnes už pamětníků si jistě vzpomíná na nedělní
dopoledne strávená ve společnosti Kašpárka, Honzy, krále a princezny a dalších dřevěných postaviček.
Jak však šel čas, členové divadelního spolku začali mít různé starosti, svou roli sehrál věk, kulisy zpuchřely s rozbily se a loutky - až
na pár postaviček - se ztratily.
A nyní? Našlo se nás, pár nadšenců, kteří by chtěli bývalou slávu loutkového divadla obnovit. Proto nyní pod záštitou 19. střediska
Junáka Plaňany začíná vznikat nové Úplně malé divadélko, které má zatím k dispozici tři loutky, pár doma dělaných kulis a na
repertoáru několik krátkých loutkových pohádek. Doufáme, že do budoucna se nám podaří získat i další loutky a snad i nějaké
spolupracovníky. Vše je ale běh na dlouhou trať.
Některou z našich pohádek jste zatím měli možnost vidět na Hemžení, které se pravidelně koná začátkem září. Letos tomu bude
stejně, pokusíme se secvičit další krátkou pohádku.
Marcela Pokorná, "principálka" Úplně malého divadélka.
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DANCE STUDIO ANET PLAŇANY
Tanečníci zahájili novou sezónu zlatou medailí
V neděli 5. března 2017 jsme vyrazili do Loun na první soutěž v letošní sezóně. Atmosféra byla úžasná,
všechny tři skupiny měly velký úspěch u diváků i poroty,a proto získaly své první letošní zlaté medaile - děti
představily svou choreografii Hra začíná, dospělí zabojovali se skladbou Asi jinej gang a Bomba Ladies pobavily
s vystoupením Víš, co? Neřeš to! V březnu nás čekají ještě dvě nepostupové soutěže v České Třebové a České
Lípě. Poslední neděli se zúčastníme regionálního kola Festivalu tanečního mládí v Praze, kde budeme bojovat
o postup na MČR. Od dubna se na své soutěže chystají i naši nejmenší tanečníci ve věku od 3 do 9 let. Už se
moc těšíme a doufáme, že budou také úspěšní.

Anet Šebestiánová, trenérka

Vítání občánků
Dovolujeme si srdečně pozvat rodiče dětí narozených v roce 2016 a 2017 na slavnostní vítání občánků, které
proběhne v sobotu 20. května 2017 v obřadní síni Úřadu městyse Plaňany.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání občánků, aby se přihlásili nejpozději do 30. dubna na Úřadu
městyse Plaňany u paní Lady Urbanové, (tel. 321 792 101, mestysplanany@seznam.cz).
Pozvánku s uvedením času, kdy se přivítání uskuteční, zašleme poštou na základě přihlášení nejpozději týden před
konáním slavnostního obřadu.
Mgr. Leona Sixtová

Víceúčelové hřiště – z provozního řádu
Denní provozní doba multifunkčního hřiště je:
Od 1. března do 31. října takto:
Pondělí – Pátek:
Od 8:00 do 15:30 hodin – Základní škola Plaňany
Od 15:30 do 17:30 hodin – volný přístup pro plaňanskou mládež
Od 17:30 do 20:00 hodin – plaňanské organizace dle rozpisu
Sobota – Neděle:
Od 10:00 do 13:00 hodin – po dohodě se správcem hřiště (606 53 87 57 - Charvát)
Od 14:00 do 18:00 hodin – volný přístup pro plaňanskou mládež
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Celorepublikový projekt Obec občanům dorazil i do Plaňan.
Vážení občané, městys Plaňany se plánuje zapojit do celostátního projektu Obec občanům, který pomáhá
získat domácnostem, firmám i místním spolkům více volných finančních prostředků díky výhodnějším cenám
energií. Zapojení městyse do projektu bude projednáno zastupitelstvem na XXIV. zasedání dne 28. 3. 2017.
V rámci tohoto projektu se koná energetická soutěž na dodávky elektřiny a plynu, ve které vítězný dodavatel
nabízí výhodnější ceny těchto energií. Ušetřit tak mohou jak domácnosti, tak
místní podnikatelé a spolky. Následný servis v podobě vyřízení veškeré
administrativy je zajišťován odbornou firmou Terra Group Investment a.s.
Průměrná úspora domácnosti činí 5 250 Kč/rok.
Vznik projektu byl iniciován samotnými obcemi, které reagovaly na přání občanů bezpečně získat lepší
podmínky odběru elektřiny a zemního plynu. Do celorepublikového projektu jsou zapojeny desítky tisíc
domácností ve více než 370 obcích. Nyní se máte možnost zapojit i Vy.
Společně se zárukou jasných smluvních podmínek, garantovaných cen a bezstarostného procesu případné
změny dodavatele je služba v rámci projektu Obec občanům poskytována bezplatně.
Víte, jak můžete ušetřit tisíce korun ročně na energiích a bez starostí?
Připravte si:
• Vyúčtovaní nebo fakturu za elektřinu.
• Smlouvu s aktuálním dodavatelem energií včetně dodatků, pokud ji máte.
• Průkaz totožnosti a případně doklad SIPO.
Zapojit se můžete těmito způsoby:
• Elektronickou přihláškou na www.planany.obecobcanum.cz
• Osobní registrací v kanceláři místostarosty na OÚ ve dnech PO 10. 4. 2017 a ST 26. 4. 2017 vždy od
16.00 do 18.00 hodin.
• Individuální schůzka po dohodě s koordinátorem Petrem Maryskou +420 773 662 577
petr.maryska@obecobcanum.cz
Zapojení probíhá na základě přihlášky do Energetické soutěže a Dohody o zastupování, díky které se nemusíte
o nic starat. Celý proces zpracování, garanci férových podmínek a dlouhodobý servis zajišťuje společnost
Terra Group Investment,a.s.
Máte-li dotaz, navštivte www.obecobcanum.cz a spočítejte si nezávazně úsporu nebo kontaktujte koordinátora
p. Petra Marysku na tel.: +420 773 662 577.
Průběh přihlášení:
1. Na základě vyplnění přihlášky a doložení všech podkladů Vám po skončení energetické soutěže
pošleme SMS s vítězným dodavatelem a cenou.
2. Poté zajistíme kompletní administrativu k zajištění výhodnějších dodávek energií.
3. Odešleme Vám poštou smlouvu s vítězným dodavatelem, která platí vždy na 24 měsíců. Energetická
soutěž pro Vás bude zajištěna opakovaně, a to každé 2 roky.
4. Po celou dobu máte k dispozici bezplatnou zákaznickou podporu na čísle +420 533 101 335.
Po úspěšném zpracování přihlášky obdržíte SMS s kódem, který zadáte na www.terragroup.cz a my Vám
zašleme ekologický balíček spořičů vody v hodnotě 1000 Kč jako dárek.
S pozdravem
Marta Božíková, Manager
Terra Group Investment, a.s.
Karolíny Světlé 716/1, 628 00 Brno, CZ
+420 736 769 370; +420 533 101 335

marta.bozikova@terragroup.cz
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Městys Plaňany; Tyršova 72, 281 04 Plaňany

Válka v krajkách – 260 let od bitvy u Kolína (Křečhoře)

HASIČSKÉ ČARODĚJNICE
NEDĚLE 30. 4. 2016 - 15:00 HODIN
VELKÝ RYBNÍK ZA CUKROVAREM
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