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Slovo starosty
Vážení,
určitě jste zaregistrovali více stavebních aktivit v Plaňanech. Tak se pokusím za účelem informovanosti jednotlivé stavby okomentovat.
Byl dokončen vodovodní řad v ulici Havlíčkova a Tyršova a čekáme na kolaudační řízení. Ihned po kolaudaci bude možné realizovat
vodovodní přípojky, předpokládám že během října. Po dokončení přípojek budou zahájeny stavební úpravy chodníků v této části obce.
Dokončení bude ovlivněno klimatickými podmínkami.
Zahájení rekonstrukce kanalizace a výstavba vodovodního řadu v ulici Fügnerova se po dohodě s VHS Kolín a s ohledem blížící se zimu
posune až na jaro roku 2020. Městys Plaňany i VHS se obávají zahájit práce v měsících říjen - listopad. V případě nepříznivých
klimatických podmínek a přerušení stavby přes zimní měsíce by byla zbytečná uzavírka komunikace III. křídy (komunikace není Městyse
Plaňany, je krajská) a veškerá zimní údržba by musela být investována z našeho rozpočtu. Celkově by mohlo dojít ke zbytečnému
prodloužení realizace stavby a ke zbytečným finančním výdajům. Obyvatelům ulice Fügnerova se tímto omlouvám.
Práce v ulici Zahradní byly zahájeny dle plánovaného termínu. Operativně řešíme vzniklé drobné problémy na stavbě a ve většině
případů, díky ochotě obyvatel, se řeší zdárně. Předpokládáme dokončení prací v prosinci letošního roku. S projektovou dokumentací se
můžete seznámit na webových stránkách: https://www.planany.eu/mestys/dotacni-a-investicni-akce/.
Neúspěšní jsme byli s žádostmi o dotace na poskytnutí pořízení nového hasičského vozidla a na přístavbu a zateplení budovy
tělocvičny. Příští rok budeme v obou případech žádat znovu.
V letošním roce budeme ještě žádat o dotaci na vyčištění rybníka v Plaňanech v parku, na výstavbu bytového domu, na revitalizaci
objektu sýpky a na stavební úpravy chodníků v ulici Fügnerova (od křižovatky na Radim směrem ven z obce).
V září jsme zahájili i stavební práce na realizaci domovních čistíren odpadních vod v Blince a do konce roku máme záměr zahájit práce i
v Poboří. Hradenín se dočká se zahájením stavebních prací na jaře.
Stále jsme se nevzdali záměru výstavby Odborných učeben v základní škole. Dle sdělení ministryně pro místní rozvoj finanční
prostředky dostaneme. S podporou odborné výuky počítáme i dále. Základní škola Plaňany byla vybrána do předpilotní přípravy výuky
předmětu TECHNIKA. Zázemím pro tento předmět se jeví budova bývalé kotelny v areálu školy. Oprášením a aktualizací záměru využití
této budovy pro výuku by mohly vzniknout jak nové učebny, tak i prostředí pro volnočasové aktivity, kroužky a družinu.
A nakonec parkování: Připadá vám v pořádku parkovat na chodníku? Já v tom vidím bezohlednost vůči chodcům. Opravdu vám
nedochází, že maminka s kočárkem, slepec, nebo vozíčkář má díky vašemu vozu skoro nepřekonatelnou překážku? To jste opravdu tak
bezohlední? A myslíte, že ten nový chodník to vydrží? 60 mm dlažba není dimenzována na automobil. A auto zaparkované na vjezdu se
také v některých případech nedá lehce obejít. To mám volat policii, aby to řešila? Nepíši o této problematice poprvé, ale mám pocit, že
pokaždé zbytečně. A to jsem zapomněl na parkování na zelených plochách – viz u tělocvičny.
Na závěr děkuji všem zaměstnancům městyse Plaňany za jejich odvedenou práci na úklidu a obnově obcí a za zabezpečení provozu
úřadu. A vám všem přeji krásný podzim a hodně štěstí a zdraví.
Mgr. Martin S. Charvát, starosta

20. HEMŽENÍ
Dvacet let Hemžení
Zdá se to neuvěřitelné, že je to již dvacet let, co se junáci rozhodli udělat něco pro děti. Kdyby z nich někdo tušil, co
z toho vznikne, určitě by si to rozmysleli. Ptáte se proč? No asi takhle, během té doby vymysleli a sami vyrobili na
devadesát atrakcí, a každý rok jich nejméně 55 pro děti měli připravené. Sehnali kamarády skoro z celé republiky, aby přijeli
a stáli u nich.
Zajišťovali občerstvení, odměny, program, vše, co k tomu patří. Mé dík patří vám všem za to, že jste do toho dali srdce a
vytvořili tak pojem „Hemžení“. Vaše ochota pracovat za párek a pivo a veškeré dobrovolné vstupné darovat potřebnějším. To
je „Hemžení“. Já vám, jako vůdce střediska a v uvozovkách pořadatel „Hemžení“, děkuji. Letos nás navštívilo v pátek cca
100 dětí a v sobotu 196 dětí. Dospělé nepočítám. Vybrané dobrovolné vstupné a výtěžek z prodeje občerstvení letos putuje
do Nautisu (národnímu ústavu pro autismus). Nautisu předáme finanční částku 13 774,- Kč, která bude použita pro nákup
vybavení do speciální školky.
Tímto vám všem děkuji za dvacet let „dřiny“.
Josef Hroch Komárek
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JAK DÁL S ODPADY ?
Zastupitelstvo na svém IX. zasedání schválilo změnu nakládání s odpady. Návrh změny se připravuje na realizaci od
ledna 2020 a vypadá takto.
Důvody ke změně:
– zvyšování počtu obyvatel
– zvyšování množství vytříděného odpadu
– zvýšení kvality třídění odpadu
– snižování množství komunálního odpadu (v souladu se směrnicí EU o omezení skládkování komunálního odpadu)
– nepořádek v okolí hnízd s nádobami na tříděný odpad
– snížení počtu nevzhledných sběrných hnízd
– v letních měsících jsou nádoby na směsný komunální odpad naplněné jenom z poloviny
– snížení nákladů na svoz komunálního odpadu
– zlepšením kvality třídění se očekává zvýšení odměny za třídění od firmy EKO-KOM
– sběr jedlých olejů – od 01. 01. 2020 povinný
– žádosti od občanů, zda by nešlo mít popelnici na tříděný odpad u každé nemovitosti a více nádob na kovy
Změny:
– popelnice na plasty a papír ke každé nemovitosti
– zavedení třídění PET lahví
– zavedení sběru jedlého oleje
– změny ve frekvenci svozu
– rozmístění sběrných nádob na kovy
Frekvence svozu v termínu od 1. 4. do 30. 11.:
– bioodpad - 1x za 14 dní (nebo bude upraven dle skutečné potřeby)
– směsný komunální odpad - 1x za 14 dní (nebo bude upraven dle skutečné potřeby)
– plasty, papír - 1x za 14 dní
– sklo, nápojové kartony - 1x za 14 dní (frekvence svozu se nemění)
– jedlý olej - 1x měsíčně
Frekvence svozu v termínu od 1.12. do 31.3. (zimní měsíce):
– bioodpad 1x měsíčně (frekvence svozu se nemění)
– komunální odpad 1x týdně (frekvence svozu se nemění)
– plasty, papír - 1x za 14 dní
– sklo, nápojové kartony - 1x za 14 dní (frekvence svozu se nemění)
– jedlý olej - 1x měsíčně
Navíc pytlový svoz PET lahví s frekvencí 1x měsíčně.
– pytel si vyzvednou občané na obecním úřadě, svozová firma ho vyprázdní a vrátí zpět občanovi
– za roztržený pytel, svozová firma ihned dá nový, případně si ho může vyzvednout na úřadě
Svozové nádoby:
– plast, papír – první popelnice do každé domácnosti na základě smlouvy o výpůjčce (stejně jako nyní bioodpad)
– plast, papír – u bytovek kontejnery o objemu 1.100 l – ze současných hnízd
– sklo, nápojový karton – zůstávají na současných hnízdech
– kovy, jedlé oleje – nově na hnízdech
Mgr. Leona Sixtová, Lada Urbanová

SÝPKA
Zahraniční partner – Dne 24. září navštívil Plaňany pan Dipl. Ing. Robert Mair, Hochschuldozent für Architektur
z Universität Liechtenstein, Institut für Architektur und Raumentwicklung, Universität Liechtenstein, Graduate School. Tato
škola by se měla stát zahraničním partnerem v planovaném projektu revitalizace kulturní památky „sýpky“. Kromě Plaňan,
kde se pan Mair seznámil se záměrem dalšího využítí sýpky, jsme společně navštívili ateliér Strnadová-Girsa na ČVUT,
fakultě architektury, a Muzeum lidových staveb v Kouřimi. V ateliéru se pan Mair seznámil s prací ateliéru a s připravovaným
záměrem Letní školy architektů, jejíž podstatná část by probíhala právě u nás na sýpce. Skanzen v Kouřimi si pan Mair
vybral na základě nabídky programu jeho návštěvy. Díky ochotě pánů Mgr. Rišlinka a Mgr. Fábika z Reginálního muzea
v Kolíně, se náš host seznámil s českou historickou architekturou a hlavně s její obnovou a zachováním pro další generace.
Během měsíců září a října bude podána žádost o poskytnutí dotace v rámci výzvy fondů EHP. O její výši zatím představy
nemáme, ale v případě dobré přípravy může být až 1,5 miliónu eur. To by bylo v případě posouzení, že náš záměr je
opravdu velmi kvalitní. Proto se k přípravě žádosti stávíme zodpovědně.
Projekční práce zajišťuje ateliér Strnadová-Girsa a žádost o dotaci zpracovává firma Skupina RPA Starobrněnská 20,
602 00 Brno.
Mgr. Martin S. Charvát
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zprávy ze školky
Léto se přehouplo do září a MŠ Plaňany přivítala školáčky v novém hávu. V průběhu léta proběhla v MŠ rekonstrukce tříd
a venkovního schodiště.
V I. třídě byl vyměněn koberec v herně, třída i jídelna byla dovybavena nábytkem a pro příjemnější odpočinek byla ložnice
vymalována tematickými obrázky.
V tělocvičně byl rovněž položen nový koberec.
Chodba v 1. patře se pyšní novým linem.
II. třída měla stavebních prací o něco více. Byla vyměněna lina v herně a jídelně a koberce v obou hernách. I zde byl
sjednocen nábytek a doplněn novými kusy.
U venkovního schodiště byl vyměněn koberec.
Také před budovou MŠ jsou patrné změny. S novým chodníkem vznikla i nová parkovací místa pro MŠ.
Na zahradě chrání pískoviště před sluncem nová dřevěná pergola.
Vzdělávací program pro děti doplňujeme jako každý rok různými vzdělávacími akcemi. Nejbližší akce, která děti čeká, je
Divadlo Trampoty, které nám přiveze pohádku „Štěňátko Gordon“.
V říjnu se děti seznámí s hudebními nástroji v pohádce „Babička Chrota".
Na začátku listopadu se dozvíme „Jak čerti Jelito a Kopyto vařili vtipnou kaši“.
Další den se necháme na památku vyfotit.
V polovině listopadu pojedou děti z I. třídy poprvé na výlet autobusem do divadla v Horních Počernicích na představení
„Pojďte pane, budeme si hrát“.
A na konci listopadu se pohádkou „Čert a Káča" naladíme na příchod Mikuláše a poté se již budeme těšit na vánoční čas.
Pavlína Svrčinová

JUNÁK PLAŇANY
Letní skautský tábor
Jako zatím každý rok, tak i letos strávili členové našeho střediska prvních čtrnáct dnů na letním táboře na základně ve
Stříbrné Skalici. Sešlo se nás tam opravdu hodně, skoro devadesát, od maličkých vlčat a světlušek až po šedovlasé
činovníky. Všichni jsme si užili vzájemnou přítomnost, protože v průběhu roku se mezi sebou moc nevídáme (nebo jen
v omezeném kruhu) a toto je vždy krásná příležitost strávit spolu příjemný čas.
Počasí bylo letos velmi přívětivé, pršelo jen málo a horka jsme v údolí mezi lesy ani moc nevnímali. Co nás zlobilo, byly
hordy ovádů, takže jsme byli, myslím, že úplně všichni, notně poštípaní.
Horké a suché počasí zhatilo uspořádání zábavného táboráku, ale protože skaut nezná slovo nemožné, táborák byl a velmi
originální. Video si můžete pustit na facebooku střediska.
Letošní velkolepě pojatá celotáborová hra byla na motivy Harryho Pottera. Tábořiště se na pár dní proměnilo na Bradavice,
vedoucí na profesory kouzelnických předmětů a všechny děti na studenty. Myslím, že se hra všem líbila a povedla se, úkoly
ve hře obsahovaly i prvky skautských dovedností, takže se účastníci i něco naučili. A mimochodem, zápolení mezi
jednotlivými kolejemi vyhrála kolej Zmijozel.
Vedoucí všech oddílů si připravili pro své členy zajímavé programy, některé oddíly se jely podívat na každoroční sázavskou
pouť, vlčata a skauti měli výpravy s přespáním a všichni jeli na celotáborový výlet do vodního domu ve Zruči nad Sázavou.
Nemoci a úrazy se nám letos vyhýbaly, což také přispívá ke kladnému hodnocení.
Prostě – letošní tábor se podařil a všem za to dík!
Marcela Pokorná, zástupce vůdce střediska

Anglie 2019 - cesta za přátelstvím

V sobotu 27.7. se přes dvacet plaňanských skautů vydalo autobusem na dalekou cestu do Anglie. Druhou polovinu
autobusu doplnili naší bratři a sestry z Ratboře. Již plavba trajektem pro nás byla velký zážitek.
V neděli navečer jsme dorazili do našeho prvního táboře v anglickém Walesby. Bylo pro nás připraveno několik stanů,
avšak bez podsad, to je totiž naše česká specialita. První dny bylo pro některé z nás těžké překonat jazykovou
bariéru, někteří již anglické skauty znali. První týden jsme navštívili horu Kinder Scout na severu Anglie, město Lincoln
s gotickou katedrálou a domovské město našich anglických přátel Newark.
Na druhý týden jsme se přestěhovali do Cuffley nedaleko Londýna. Ve skautském zážitkovém centru Tolmers na nás
čekal pestrý program. V táboře bydlelo přes 600 skautů. Poznali jsme, jak fungují zábavné nástupy se soutěžemi a
zpíváním. Mezi naše oblíbené aktivity patřilo plavání, plachtění, paddleboarding, jízda na čtyřkolkách nebo
motokárách.
Středa patřila Londýnu. Byl to náročný den, ale viděli jsme celé centrum Londýna a na závěr proběhla i plavba po řece
Temži.
V sobotu, poslední den tábora, jsme zabalili naše obydlí a nastalo těžké a dojemné loučení. Avšak nesmutníme,
protože nás za dva roky čeká další "výměnný tábor".
Kristýna Kulhavá
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ - MO PLAŇANY
Úspěchy plaňanských sportovních rybářů

První závod se konal v Jindřichově Hradci na řece Nežárce. V kategorii U15 zvítězil náš závodník David Vrba. Celkovým
vítězem v kategorii dospělých se stal Pavel Syrovátka.
Závodu O pohár Krále Jiřího v Poděbradech se z naší MO zúčastnilo celkem 5 závodníků. Nejvíce se dařilo Haně
Purkrábkové, která zvítězila v obou závodech a stala se absolutní vítězkou celého pohárového závodu. V kategorii žen
zvítězila Hana Purkrábková, třetí místo obsadila Eliška Hanyková. V kategorii U15 zvítězil David Vrba před druhou Eliškou
Hanykovou.
V Mladé Boleslavi na řece Jizeře se konalo Mezinárodní mistrovství České republiky žen v lovu ryb udicí na plavanou. Díky
vítězství v obou závodech se Hana Purkrábková stala mistryní ČR žen. Juniorské závodnice Eliška Hanyková obsadila 4. místo
a Tereza Smitková 5. místo.
Mezinárodní mistrovství ČR juniorů do 15 let se konalo na řece Labi v Liběchově. Eliška Hanyková se stala vícemistryní ČR
v této kategorii, David Vrba obsadil 4. místo, Tereza Smitková 6. místo.
Mezinárodní mistrovství dospělých se uskutečnilo poblíž Ostravy na řece Odře. Do reprezentace Středočeského územního
svazu se nominovali z naší MO Pavel Syrovátka a Hana Purkrábková.
V tomto prestižním závodě se dařilo Haně Purkrábkové, která vyhrála oba víkendové závody a se součtem umístění 2 se
stala vícemistryní ČR / měla menší váhu ulovených ryb než celkový vítěz/.
Družstvo SÚS se umístilo na 3. místě.
Pavel Syrovátka se zúčastnil ME národů v Irsku.
Eliška Hanyková, Tereza Smitková a David Vrba se zúčastnili MS juniorů ve Španělsku.Česká republika obsadila celkové 4.
místo, kdy chyběly 2 body na medaili. V jednotlivcích obsadila Tereza Smitková 12. místo.

Pavel Purkrábek

TJ SOKOL PLAŇANY
Vážení sportovní přátele a fanoušci TJ Plaňany,
v tomto článku bychom Vám chtěli nabídnout shrnutí přípravy a začátek podzimní části v kopané.
V nedávno skončené sezóně (ročník 2018/2019) se náš tým dospělých po roce vrátil znovu do Okresního
přeboru. Tím nám všem začalo mnoho práce. Museli a nadále musíme nahradit hráče, kteří byly důležitými hráči
v bitvě o postup, kteří z různých důvodu skončili.
Čekalo nás proto mnoho úkolů: sehnat trenéra, hráče a natrénovat na vyšší soutěž.
Trenéra jsme sehnali v Jiřím Krupkovi z Dobřichova. Hráče jsme sháněli různě, v této době, kdy se fotbalu
věnuje čím dál méně lidí je to doopravdy těžký úkol. Nakonec jsme sehnali, myslím, že můžeme říci kvalitní
fotbalisty, kteří nám pomůžou s udržením a hraním klidného středu tabulky. Nováčci v našem týmu jsou Jan
Olah, který okusil vyšší soutěže a přichází k nám z Říčan, Jan Rychlík s čichem na góly z Nové Vsi. Odchovanec
Martin Nágl se vrací z dorostu z Kolína. Lukáš Franko nás posiluje z týmu Hradišťka.
Příprava probíhala na domácím hřišti 3x v týdnu. Během letní pauzy není moc čas na kvalitní přípravu, ale
musíme říci, že příprava proběhla nad očekávání, jak v počtu lidí na tréninku, tak i v přípravných zápasech, které
nám ukázaly naše šance v Okresním přeboru. Zúčastnili jsme se turnaje v Běrunicích, odkud jsme přivezli pohár
za 2. místo. Domácí generálka s Novou Vsí nám vyšla parádně a zvítězili jsme 7:2.
Ani jsme se nenadáli a začal nový ročník 2019/2020. Los nám určil na začátek soutěže první dva zápasy na
domácí půdě.
V prvním zápase jsme hostili Bečváry a v druhém zápase dalšího nováčka Okresního přeboru Červené Pečky /
Pašinka. Tyto dva zápasy se nám povedly a dokázali jsme oba vyhrát. V dalším utkání nás čekal první venkovní
zápas v Dobrém Poli. Po dobré přípravě na utkání se nám povedl i venkovní zápas.
Začátek sezóny se tedy vyvedl náramně. Tři zápasy a plný počet bodů.
Všichni společně doufáme, že se nám i nadále bude dařit a především z domácího hřiště uděláme nedobytnou
pevnost.
Na závěr bychom chtěli poděkovat zkušenému triu: Michal Vinš, Marián Češner a Petr Břichnáč, kteří i přes
ukončení kariéry, či fotbalovou přestávku, nadále pomáhají kdykoliv je potřeba.
Dále chceme poděkovat všem ostatním, kteří nás podporují a fandí.
Tomáš Freund, Petr Málek
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TAEKWON-DO
NEJVĚTŠÍ ŠKOLA TAEKWON-DO V ČR VSTUPUJE DO NOVÉ SEZÓNY

Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu! Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umění taekwon-do! Jsme největší školou v Čechách i na
Moravě s nejširší nabídkou tréninků. Již několik let po sobě se nám podařilo obhájit celkové vítězství Mistrovství České republiky a patříme do
nejlepšího Střediska talentované mládeže v ČR.
Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání. Školu vedeme pod
dozorem korejského velmistra Hwang Ho Yonga, jako jediní v republice nově vyučujeme i další korejská bojová umění taekkyon, gumdo a hoppae sool.
Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma. Proto neváhejte a přidejte se k nám
každý čtvrtek od 15:10 hodin v ZŠ městyse Plaňany.
Pro bližší informace navštivte náš web na www.tkd.cz.
Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

DALŠÍ PLÁNY ZASTUPITELSTVA – NAŠE OBCE
Lávka, pitná voda a budoucnost našich obcí
Městys Plaňany nejsou jen Plaňany, ale i obce Blinka, Hradenín, Poboří a jejich okolí. Obyvatelé obcí mohou mít pocit, že
jsou opomíjeni na úkor Plaňan. Na obcích chybí kanalizační a vodovodní řady, veřejné osvětlení potřebuje rekonstrukci,
stejně jako místní komunikace. Jak starosta městyse tak i zastupitelé jsme si plně vědomi těchto nedostatků.
Již v minulém volebním období jsme začali řešit likvidaci odpadních vod. Realizace čistírny odpadních vod a výstavba
kanalizace by dle studie přišla cca na 80 miliónů korun. Proto jsme zvolili variantu pořízení domovních čističek z dotačních
prostředků. Kdyby této možnosti využili všichni obyvatelé, celkové náklady by se pohybovaly ve výši 10 miliónů, z toho
dotace by byla 80%, Plaňany by ze svého rozpočtu poskytly 10% a zbytek majitelé nemovitostí. Je jen škoda, že z 96
celkového počtu trvale obydlených nemovitostí se do projektu zapojilo jen 31. Zhruba dvě třetiny obyvatel tedy budou v
budoucnu řešit problém, jak odpadní vody likvidovat. Městys očekává omezení svozu svým fekálním vozem z technických
důvodů a po zahájení provozu domovních čističek začne důsledněji provádět kontroly, jak naši obyvatelé odpadní vody
likvidují.
Za druhý palčivý problém považuje vedení obce nedostatek pitné vody pro obce. VHS Kolín, jehož jsou Plaňany členem,
nechalo zpracovat studii o zásobování pitnou vodou celého svého území. Tato studie bude v co nejkratší době hotova a
stane se podkladem pro projektovou přípravu zásobování pitnou vodou. Už nyní se ví o potřebě výstavby nového vodojemu
u Břežan a rozšíření pramenišť. Pro podání žádosti o dotaci bude výhodné realizovat výstavbu ve všech třech obcích
najednou. Následná realizace vodovodních řadů a přípojek bude závislá na možnostech čerpání dotačních prostředků. Na
financování by se pak podílel jak stát (dotace), tak městys ze svého rozpočtu. Zastupitelé počítají i s účastí občanů,
majících o přípojku zájem. Zde bych předeslal, že pro poskytnutí dotace a samotné realizace bude podmínkou zájem
obyvatel. Jsem však trochu skeptický po zkušenostech s domovními čističkami.
Další plány na obnovu obcí jsou součástí schváleného Rozvojového dokumentu městyse Plaňany. Já sám jsem
zastáncem toho, aby všechny investiční akce byly realizovány za podpory dotací. Bohužel na místní komunikace a veřejná
osvětlení moc možností čerpání není a pokud ano, při hodnocení žádostí většinou bývá jedním z kritérií množství dotčených
obyvatel. Což nás v obcích dost omezuje. V nejbližších letech se chystáme realizovat rekonstrukci v eřejných osvětlení
vlastními silami a z obecního rozpočtu.
Pro další plány rozvoje obcí zastupitelé kromě Rozvojového
dokumentu nechali zpracovat i vizi rozvoje obcí a jejich okolí. První
studie rozvoje se dotkla obce Blinka. Tzv. „Vizi rozvoje obce a studii
úprav návsi v obci Blinka“ vypracoval v květnu 2019 Ing. arch. Vojtěch
Malina. Vize řeší nejen samotnou náves, ale i okolí obce a též lávku
přes silnici I/12
(článek KD ze dne
14. 7. 2019 kde
starostové plánují
spojit Cerhenice a
Blinku lávkou nad
silnicí).
Vojtěch Malina 2019

Vizualizace
a
studie jsou dobrým podkladem pro zahájení projektových příprav a
následných žádostí o dotace pro různé oblasti zpracované ve studiích.
V současné době se zpracovává „Vize“ obcí Hradenín a Poboří.
Podnět pro zpracování těchto studií a plánování rozvoje obcí dal
předseda osadního výboru obce Blinka. Jsem rád, že se ustanovené
Vojtěch Malina 2019
osadní výbory zapojily do činnosti zastupitelstva a jejich předsedové se
pravidelně účastní jak pracovních porad, tak i zasedání. Proto řešíme drobné problémy operativněji. Díky jim za jejich práci.
Mgr. Martin. Charvát
- 5-

Plaňanské listy - ev. MK ČR E 202514

Městys Plaňany; Tyršova 72, 281 04 Plaňany

PLAŇANY FEST 2019
Jak většina obyvatel Plaňan zaznamenala, ve dnech 30. 8. a 31. 8. proběhl
další ročník hudebního festivalu Plaňany Fest 2019. Přivítali jsme u nás hvězdy
rocku i popu. T. Klus, Mig 21, Dymytry, Alkehol, Mňága a Žďorp a další
připravili návštěvníkům festival vynikající hudební vystoupení. I počasí (po
několika letech s deštěm) přálo, a tak se všichni mohli pořádně vyřádit a
pobavit. V rámci festivalu jsme přivítali také Road Show OC Futurum Kolín,
které připravilo hlavně pro děti zábavně-soutěžní odpoledne s bohatou
tombolou.
Celkem jsme v Plaňanech za oba dny přivítali okolo 3 600 platících
návštěvníků, a to z celé republiky. Děkujeme za Vaši
návštěvu!
„Děkujeme“ i těm z Vás, kteří dokázali překonat ploty a tím ušetřili své kapse, a v neposlední řadě také Vám,
kteří jste poslouchali ze svých zahrad a pohodlí domova…. Možná se někteří divíte nad posledními slovy.
Hlavním posláním akce je setkání se sousedy, pobavit se, „vyčistit hlavu“ = spojovat. Dnes vidíme, že domácí
návštěvníci jsou v menšině. A proto zvláště děkuji za návštěvu Vám – sousedům, kteří jste přišli a přispěli ke
skvělé atmosféře celé akce !!!
Další poděkování patří zastupitelům Městyse Plaňany za podporu této akce a všem, větším či menším
sponzorům, bez jejichž podpory nelze takto velkou akci uskutečnit. Náklady na festival jsou cca 1,4 mil. Kč a
z velmi lidového vstupného vybereme cca 50% nákladů.
Určitě se povedlo nové parkovací místo, změna umístění stanů, širší nabídka občerstvení, klidný stan pro
„živý“ jukebox. Ale samozřejmě je vždy co vylepšovat. Již nyní přemýšlíme nad tím, jak by se Vám všem
v Plaňanech líbilo ještě více.
!!! Když vše dobře dopadne a najdeme trochu síly a finančních prostředků, budeme se na Vás těšit
28. 8. a 29. 8. 2020 opět v Plaňanech !!!
Tomáš Kučera

Miroslav Donutil v Radimi
Zveme vás na vystoupení pana Miroslava Donutila "Cestou necestou", které se koná dne
24. 10. 2019 v 19.00 hodin v kulturním domě v Radimi.
VSTUPENKY BUDETE MOCI ZAKOUPIT „U HRUŠKY“
SOUSEDSKÝ JARMARK
Stalo se milým pravidlem, že ve stejný termín a na stejném místě jako se koná akce pro děti Hemžení, koná se také Sousedský jarmark,
pořádaný městysem Plaňany. Každý může přijít a prodávat přebytky ze zahrádky nebo svoje rukodělné výrobky.
Letos nejspíš mnoho přebytků ze zahrádek nebylo, protože jarmark ovládly rukodělné výrobky. Z našich sousedů na jarmark dorazil
Hroch se svými zálesáckými přívěsky a tlapičkovými náramky, Lenka se šitými výrobky pro děti a medem, Gábina a Krista s výrobky z
papírového pedigu, Julča a Matěj s paracord náramky a nejmladší prodejci Patrik a Oliver se svíčkami. Nelča gang provozoval kadeřnický
salon a vyráběl na přání trička Hemžení. Jako bonus za námi přijelo víno a burčák až z daleké Moravy.
Přispět jste mohli i na dobrou věc nákupem charitativním. Už se ani nedá spočítat, kolikrát za námi přijel se svým stánkem FOKUS
Mladá Boleslav z.s. Proto nechyběli ani letos a přivezli s sebou svoje keramické a šité výrobky. Klubko s nití pomáhá, z.s. prodávalo nejen
svoje „klubíčkové“ výrobky (zvířátka, bačkůrky, lapače snů a další drobnosti), ale i například výborné perníčky. Našeho jarmarku se
zúčastnil také Domov pro seniory v Kolíně. Jeho klienti v rámci aktivizace vyrábí drobnosti jakými jsou keramické zápichy, náramky
z korálků, apod.
My, prodejci, doufáme, že zakoupené výrobky vám budou dobře sloužit a že se příští rok zase uvidíme.
Lada Urbanová

NO CCŠH PLAŇANY VÁZ ZVE NA BOHOSLUŽBY DO HUSOVA SBORU.
BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ KAŽDOU PRVNÍ NEDĚLI V MĚSÍCI OD 18.00 HODIN.
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