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Slovo starosty
Vážení občané,
končí volební období 2018–2022 a do rukou se vám dostává jediné číslo Plaňanských listů, které jsme na úřadě připravili a vydali.
S lítostí konstatuji, že se v tomto volebním období zastupitelstvu nepodařilo zajistit přípravu a pravidelné vydávání tohoto
informačního zpravodaje. Je to škoda. Více jsme se spoléhali na informovanost veřejnosti elektronickou formou a zavedením nových
komunikačních systémů. Je však také pravdou, že tištěné noviny jsou pro některé z vás stále důležitým zdrojem informací.
S koncem působení stávajícího zastupitelstva bych rád zrekapituloval jeho činnost, a to jak v rovině úspěšné, tak v rovině opačné. Je
na místě poděkovat všem členům Zastupitelstva městyse Plaňany, kteří rozhodovali o tom, co obec postaví, zainvestuje, změní atd.
Nebylo to vždy jednoduché a nebylo vždy rozhodováno jednohlasně. Ale tak to v demokracii chodí.
Věřím, že malý náhled do plnění dokumentu „STRATEGIE MĚSTYSE PLAŇANY“ je v tomto okamžiku na místě.
Chtěl bych vám všem nyní popřát, až půjdete volit, zvolte si dobře. Nečekají nás lehké chvíle a zajistit chod a rozvoj obce nebude pro
nové zastupitele jednoduchým úkolem.
Martin S. Charvát, starosta

Technická a dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou Plaňany – Vybudováním vodovodního řadu v ulici Za Kostelem bylo dokončeno zásobování pitnou vodou
Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Priorita 1
v celých Plaňanech
a dopravní
Zásobování pitnou vodou Hradenín, Poboří,Technická
Blinka – Tento
záměr je v infrastruktura
přípravě. Na prvním místě je nutno navýšit zdroje pitné vody
na prameništích a vybudovat na Křečhoři nový vodojem. Na tomto nyní pracuje VHS Kolín. Následně bude zahájena projektová
činnost na přivaděčích vody do obcí. Teprve pak nastanou další kroky, a to tyto přivaděče vybudovat a začít projektovat a následně
budovat vodovodní řady a přípojky v obcích. Náklady budou stovky miliónů korun.
Rekonstrukce veřejného osvětlení Hradenín, Poboří, Blinka – Je připravena projektová dokumentace a vydané stavební povolení.
Náklady na realizaci se pohybují kolem 30 miliónů korun, a to hlavně díky zemním pracím a navýšení počtu světelných bodů. Dotace
v současné podobě neřeší ani 30 procent celkových nákladů. Proto jsme vyzkoušeli osadit v Poboří světla solární. Při jejich montáži a
dodávce se velmi šetří na výkopech a pokládce kabelů. Pro osvětlení místních komunikací se zdá, že budou dostačující, pro osvětlení
ulic III. třídy to dostačující není.
Navýšení kapacity a vybudování usazovací nádrže u přečerpávající stanice 4 u Hřiště – Je připravena projektová dokumentace a
vydané stavební povolení.
Vybudování usazovací nádrže před nátokem na čistírnu odpadních vod – Je připravena projektová dokumentace a vydané stavební
povolení.
Rozvoj odpadového hospodářství – Změna systému odpadového hospodářství byla dokončena a do praxe se uvede 1. 1. 2023. Tuto
změnu připravili zastupitelé Charvát, Vokřál, Sixtová společně s Úřadem městyse Plaňany. Této změně předcházely konzultace
s odborníky a získávání zkušeností z dalších obcí. V rámci této změny byly pořízeny nové plastové nádoby na separovaný odpad do
každé nemovitosti a realizovalo se výběrové řízení na poskytovatele svozů odpadů. Nový systém umožní větší komfort obyvatel při
třídění a šetření nákladů na likvidaci odpadů.
Kanalizace Plaňany a likvidace odpadních vod – Kompletní rekonstrukce staré kanalizace v části ulice Fügnerova, rekonstrukce části
kanalizace Pode Dvorem, realizace projektu 31 domovních čističek odpadních vod v obcích, nákup nového fekálního automobilu.
Dopravní infrastruktura a obslužnost, vč. bezpečného pohybu obyvatel
Postupné rekonstrukce a oprava místních komunikací – Byly realizovány akce: „Stavební úpravy komunikace v ul. Zahradní, městys
Plaňany“, oprava uličky u budovy úřadu, oprava části ulice Pode Dvorem, oprava nájezdu od dětského hřiště na komunikaci III. třídy,
oprava povrchu komunikace v Hradeníně, oprava povrchu v ulici Za Školou, společně se Středočeským krajem rekonstrukce ulice
Pražská.
Rekonstrukce a dostavba chodníků – Byly realizovány akce: „Výstavba a rekonstrukce chodníků podél ulice Tyršova v Plaňanech –
III. etapa“, „Výstavba a rekonstrukce chodníků podél ulice Fügnerova v Plaňanech – IV. etapa“, výstavba chodníků v ulici Tylova.
Zvyšování bezpečnosti dopravy – Zahájení spolupráce a činnosti Městské policie města Pečky v Plaňanech
Dopravní obslužnost – Za účasti starostů na trati Pečky – Kouřim se podařilo zachovat pravidelnou železniční dopravu. Se
Středočeským krajem neustále probíhají jednání tykající se dopravní obslužnosti a její optimalizace. Roční příspěvek městyse na
zajištění dopravní obslužnosti se z původních 70 000,- Kč zvýšil na 185 000,- Kč.

Občanská vybavenost a život v městysi
Vzdělávání a sociální služby v městysi – Byla zrekonstruována kotelna v domě s chráněným bydlením a kompletně vyměněna
střecha
na 1domě
s chráněným
bydlením.infrastruktura
Z dotačních prostředků
byl 1postaven
dům apro
sociální bydlení.
Byl dokončen
velký projekt
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výstavby odborných učeben ZŠ Plaňany. Byla zahájena projektová příprava přestavby staré kotelny školy na učebny polytechnické
výchovy. Je podporována samostatná manažerská činnost vedení našich škol. Nepodařilo se dokončit opravu elektroinstalace ve
škole a ve školce.
Kultura a sport v městysi – Společně s TJ Sokol Plaňany bylo pořízeno nové dětské hřiště v jejich areálu. Městys přispěl finančně TJ
Sokolu Plaňany na přestavbu kabin. Byla dokončena výstavba nové sportovní haly. V areálu školy byly vyměněny herní prvky pro
malé děti. Nepodařilo se získat dotační prostředky na výstavbu workoutového hřiště v Plaňanech a Poboří. Nepodařilo se najít
společný záměr na revitalizaci místní Sokolovny s vedením Sokola. Návrh starosty využít dotační prostředky z programu na opravu
opuštěných budov, a tak přestavit Sokolnu na dům služeb, nebyl vedením Sokola přijat. Nepodařilo se realizovat přestavbu „Sýpky“
na společenský dům z důvodů nepřiznaných dotací z Norských fondů. Nebylo prozatím navázáno na studie cyklopropojení Kouřim a
Poděbrad přes Plaňany.
Byla opravena socha sv. Jana Nepomuckého (kulturní památka) a křížek v Tyršově ulici. Městys poskytl ze svého rozpočtu několik
finančních příspěvků církvím na opravu kulturních památek v Plaňanech. Společně s místními spolky byly realizovány oslavy místních
výročí. Pravidelně jsou ze strany městyse podporovány kulturní akce místních spolků.
Kvalitní bydlení v městysi – Bylo zahájeno pořizování změny územního plánu. Probíhá postupná rekonstrukce a údržba bytového
fondu městyse Plaňany. Zatím se nepodařilo realizovat zateplení obecní bytovky. Nepodařilo se opakovaně vyjednat stojany na EKOvodu do obcí. Firma je pro malý počet obyvatel s předpokladem malé výtoče nedodá – ekonomicky neefektivní. Nepodařilo se
opakovaně vyjednat bankomat, dle informací oslovených bank pro obce naší velikosti neekonomické.
Cestovní ruch – Nebyla realizována žádná opatření na podporu cestovního ruchu. Podařilo se však zachovat provoz místní lokálky,
což má určitou vazbu na cestovní ruch.

Veřejné prostranství a zeleň
Péče o veřejná prostranství – Stále probíhá údržba veřejné zeleně, včetně prořezů stromů. Byl vybudován nový park z obecní
zahrady
a tím
zpřístupněna
úřadu
z ulice Pode Dvorem.
Je připravena
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na revitalizaci
vodního1toku
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v Hradeníně.
Aktualizuje
se projektová dokumentace na odbahnění rybníka v parku v Plaňanech. Byly pořízeny nové stroje pro
Technická
a dopravní
infrastruktura
údržbu zeleně.
Zachování příznivého životního prostředí a ochrana hodnot okolní krajiny – Byl proveden pěstební zásah v lese v Plaňanech.
V rámci pozemkových úprav se klade důraz na budování prvků pro zadržování vody v krajině a protierozních opatření.

Správa městyse
Přívětivý úřad – V rámci požární bezpečnosti došlo k pořízení automobilové stříkačky z dotačních prostředků a s tím k související
opravě
budovy
hasičské zbrojnice.
Probíhá
postupná oprava
budovy
zdravotního a
střediska.
Taminfrastruktura
se však nedaří dokončit
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v některýchinfrastruktura
částech. Také se nepodařilo realizovat opravu společných prostor. Projekt je k dispozici. Byla realizována
Technická a dopravní
rekonstrukce a zateplení budovy úřadu, včetně vybudování bezbariérového přístupu do přízemí budovy, kde za tímto účelem je
kancelář místostarostky. V rámci informovanosti občanů byly ve všech obcích instalovány elektronické úřední desky, byly
aktualizovány webové stránky obce, byl zřízen FB obce. Informovanost byla dále rozšířena o aplikace „V obraze“ a přihlášení se
k zasílání informací mailem nebo sms. Zaměstnanci úřadu jsou přes vyhlášené úřední hodiny občanům k dispozici denně. Zdokonaluje
se el. komunikace s úřadem, včetně možnosti el. plateb.
Aktivní spolupráce uvnitř i navenek – Rozvoj mikroregionální spolupráce: V rámci dotazníkového šetření a komunitního projednání
byl aktualizován dokument „Strategie městyse Plaňany“. Pořízení tohoto zásadního dokumentu bylo díky dotaci a spolupráci s DSO
Pečky (dobrovolný svazek obcí). Dále v úzké spolupráci s DSO Pečky byly realizovány další úspěšné projekty a docházelo ke sdílení tzv.
dobré praxe. Ve spolupráci VHS Kolín (dobrovolný svazek obcí Vodohospodářské sdružení Kolín) došlo ke společnému financování
výstavby vodovodních řadů. V současné době se plánuje a připravuje zásobování pitnou vodou v dalších lokalitách – nejen v našem
regionu. Za zmínku stojí, že starosta Charvát je současně místopředsedou v obou svazcích. Spolupráce s místními organizacemi a
podnikateli: Činnost místních organizací byla pravidelně podporována díky vyhlášenému dotačnímu programu městyse a dále pak na
základě posouzení jednotlivých potřeb. Spolupráce s místními církvemi se pohybuje v rovině podpory koncertní činnosti a záchrany
kulturních památek.
- úřad -

Závěrem
Velkým a nepředpokládaným zásahem do života obce byl Covid a následně prudký nárust cen stavebních materiálů a energií.
Přesto
všechno
činily investice
městyse Plaňany
do stavebních
projektů
117 miliónůakorun,
z čehož
přiznané dotacePriorita
byly 60 miliónů
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korun,
33 miliónů
korun z rozpočtu
obce a dofinancováno bylo úvěrem ve výši 24 miliónů. Všechny projekty, ať už to jsou chodníky,
Technická
a dopravní
infrastruktura
komunikace, veřejná osvětlení či stavby, přinesly obci modernizaci a zhodnocení majetku. Vyřešit prudký nárust cen energií a
snižování energetické náročnosti provozu a života obce bude velkým úkolem nově zvoleného zastupitelstva. Nebude finančně
jednoduché za stávajících podmínek zajistit chod obce, školských zařízení, úklid, svícení …. Práce zastupitele nikdy nebyla a nadále
nebude jednoduchá. Věřím, že všichni kandidáti do zastupitelstva obce si tyto skutečnosti uvědomují a ví, k jaké zodpovědnosti se
tedy zavazují.
Mgr. Leona Sixtová, místostarostka
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