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ZPRÁVY Z ÚŘADU
KRAJSKÉ DOTACE 2016
Městys Plaňany získal dvě dotace z dotačních titulů Středočeského kraje v celkové výši
4 milióny korun. První z dotací je na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště v areálu základní školy.
Společně s výstavbou tohoto hřiště dojde k rekonstrukci části školního areálu. V důsledku výstavby nového
hřiště bude zrušen stávající vjezd do areálu z ulice Za Školou a bude nahrazen vjezdem v místě současného
vchodu - vrátek na dětské hřiště. Po dobu rekonstrukce školního areálu bude celý areál z bezpečnostních
důvodů uzavřen. Toto nové hřiště bude sloužit především k zajištění výuky tělesné výchovy a místním zájmovým
organizacím. Je předpoklad, že nebude volně přístupné veřejnosti bez předem nastavených provozních
podmínek.
Druhá dotace ve výši 3 milióny korun zajistí dokončení kanalizačního řadu v ulici Pražská a dojde k napojení
všech objektů a nemovitostí za přejezdem až k EKOBETU. Celkové náklady na výstavbu kanalizace jsou 4
milióny korun, z nichž jeden milión bude čerpán z rozpočtu městyse.
STOČNÉ
Zastupitelstvo městyse Plaňany na svém zasedání dne 24. 5. 2016 rozhodlo po několika letech o navýšení
stočného. Není to zcela populární rozhodnutí, ale nutnost zajištění oprav technického stavu čistírny odpadních
vod a kanalizace zastupitelstvo k tomuto kroku donutila. Nové stočné vejde v platnost 1. 7. 2016.
BIOODPADY
Již pátým rokem městys nabídl svým obyvatelům možnost ZDARMA
likvidovat bioodpady ze zahrad a domácností. Nakoupil ze svého rozpočtu
biopopelnice a ze svého rozpočtu hradí celkové náklady na jeho likvidaci.
Ze zkušeností je známo, že i díky separaci bioodpadu produkujeme nižší
množství směsného komunálního odpadu. Bohužel ne všechen tento
bioodpad končí na kompostárně v Radimi. Některým našim spoluobčanům
v Cukrovaru je líto, že Plaňany nemají vlastní kompostárnu, a tak si ji sami
založili. Že to nevypadá hezky? To přece nevadí, je to za zdí a oni to
zaměstnanci obce uklidí.
Přestože obyvatelé Cukrovaru mají k dispozici popelnice a sběrný dvůr, stejně jako všichni ostatní, tak vesele
vyvážejí trávu za zeď. Co na to říct? Je to hanba a neúcta k práci zaměstnanců obce.
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
Dne 02. 05. 2016 obdržel Úřad městyse Plaňany jako povinný subjekt zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o poskytnutí informací, ve které se žádá o sdělení,
jakým subjektem byla vykonávána práce připojení na veřejný vodovod, která byla prováděna v rámci opravy
silnice v ulici Husova, a co vše bylo pro obec Plaňany v tomto směru předmětem smluvního vztahu.
K výše uvedenému sdělujeme následující:
Městys Plaňany ve věci vodovodních přípojek v obci nesjednává s žádnými subjekty žádné smlouvy na
realizace těchto přípojek. Každý z občanů si může vybudování přípojky zajistit sám, resp. sám si zvolit
dodavatele, který mu přípojku vybuduje. Městys Plaňany v tomto smyslu nemá žádné smluvní partnery na
budování přípojek jednotlivým obyvatelům. Městys Plaňany investuje v některých případech pouze do výstavby
vodovodních řadů. Přípojky k jednotlivým nemovitostem jsou věcí majitelů daných nemovitostí. Obec tak nikdy
nemohla nabídnout a nenabízela vyhotovení připojení na veřejný vodovod.
Bude-li mít občan zájem o vybudování vodovodní přípojky, potřebné informace získá na úřadě městyse Plaňany,
popřípadě ve firmě VODOS. Je pak na občanovi, jak s danými informacemi naloží a koho si vybere za
zhotovitele vodovodní přípojky.
ZUBAŘ – PO PŘESTAVBĚ A MODERNIZACI ZUBNÍ ORDINACE ZAHÁJÍ MUDR. RENATA HEJDUKOVÁ
SVOJI PRAXI. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN JE ZÁŘÍ 2016.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PLAŇANY
BLÍŽÍ SE KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
V naší mateřské škole se neustále něco děje. V poslední době jsme oslavili svátek maminek nejdříve pohádkou
hranou loutkohereckou skupinou s názvem „Maminčin svátek“ a později i přímo s maminkami. Ty si přišly s námi
zahrát do školky a hry to byly zajímavé. Např. jsme mamince zavázali oči a ona měla poznat svého kluka nebo
holčičku podle hmatu. Ani jedna maminka se nespletla. V další hře zase poznávaly děti svoji maminku podle hlasu.
Samozřejmě jsme maminkám k svátku zazpívali a přednesli hezké básničky. Naší příští akcí je výlet do ZOO ve Dvoře
Králové. Už se všichni těšíme nejen na zvířátka, ale i na dobrodružnou cestu autobusem, kterým tak často všichni
nejezdíme. A prvního června budeme mít svátek zase my, děti. Na tento den máme do naší MŠ pozvány pejsky,
abychom se seznámili s tím, jak se k ním chovat a dozvěděli se o nich spoustu informací a zajímavostí. Koncem
června nás čeká rozloučení s „předškoláky“, kteří už po prázdninách nastoupí do školy.
Ludmila Svobodová

SOKOL PLAŇANY
VALNÁ HROMADA TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL PLAŇANY
Dne 10. března 2016 se konala valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol. Valné hromady se zúčastnilo 79,8% dospělých
členů. Valné hromady se zúčastnil i starosta městyse Plaňany Mgr. Martin Charvát, který ve svém vystoupení informoval
přítomné o současném stavu v Plaňanech a o tom, co obecní zastupitelstvo pro nejbližší období připravuje.
Hlavním úkolem valné hromady bylo projednat činnost těl. jednoty v roce 2015, schválit účetní uzávěrku za rok 2015,
schválit plán práce na rok 2016, a protože rok 2016 je pro celou Českou obec sokolskou rokem volebním, zvolit výbor
Tělocvičné jednoty.
Naše sokolská jednota je dvouodborová. Má odbor všestrannosti, kde cvičí pravidelně dvakrát týdně mládež, a oddíl
stolního tenisu, který hraje okresní soutěž.
Hospodaření tělocvičné jednoty bylo vyrovnané. Hospodaření za rok 2015 skončilo s mírným přebytkem.
Z vystoupení starosty TJ Vladimíra Bartoše: Loni jsme se účastnili téměř všech závodů všestrannosti pořádané župou a
bylo to plavání v Kutné Hoře, gymnastika a šplh v Poděbradech, atletika v Kolíně a Zálesácký závod zdatnosti v Sokolči.
Dále se chci zmínit o naší účasti v květnu v Praze na Sokolgymu, které se pořádalo na počest 90. výročí otevření Tyršova
domu v Praze na Malé Straně a 25. výročí znovuobnovení činnosti Sokola po roce 1990. V rámci oslav bylo vystoupení
cvičení mužů a dorostenců, kterého se účastnili i naši cvičenci z Plaňan. Chtěl bych vyzdvihnout především zásluhy Josefa
Zedníka, který složil k tomuto výročí koláž cvičení, která byla průřezem všech minulých sletových skladeb mužů a
dorostenců. Koláž byla velmi povedená a hlavně, líbila se a měla úspěch u všech diváků, kteří se těchto oslav účastnili.
Nyní se Josef Zedník bude podílet i na sletové skladbě pro muže a dorostence na slet, který se bude pořádat v roce 2018.
V diskuzi se hovořilo i o chystaném XVI. všesokolském sletu, který se připravuje na rok 2018 a bude součástí oslav 100.
výročí vzniku samostatného Československa. Dále se probírala i současná ekonomická situace v ČOS způsobená problémy
se SAZKOU a úspornými opatřeními vlády, které se dotýká i naší tělocvičné jednoty. Snížily se dotace ze župy, ČOS a
ministerstva školství. Proto bych dnes chtěl poděkovat Městysi Plaňany za podporu a jsem si vědom, že jen díky financím,
které nám po řádném vyúčtování poskytuje obec, můžeme cvičit, závodit a hrát stolní tenis.

Valná hromada zvolila starostou Tělocvičné jednoty Vladimíra Bartoše, místostarostou Josefa Komárka, za členy
výboru Petra Brůžka, Miroslava Nipperta, Josefa Zedníka, Jaromíra Ležala a jednatelkou jednoty se opět stala Šárka
Kolenská. Zároveň doporučila valné hromadě Sokolské župy Tyršovy zvolit Vladimíra Bartoše do předsednictva župy,
což valná hromada župy akceptovala a na svém zasedání 25. dubna 2016 Vladimíra Bartoše do předsednictva
zvolila.
za Tělocvičnou Jednotu Sokol Plaňany: Josef Zedník a Vladimír Bartoš

PODLIPANSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI
Městys Plaňany se již podruhé zapojil společně s Českým
Brodem, Kouřimí, Kostelcem nad Černými lesy a Kounicemi
do PODLIPANSKÝCH HUDEBNÍCH SLAVNOSTÍ.
Přímo v Plaňanech proběhnou dva koncerty a to:
11. 6. od 17:00 hodin – VARHANNÍ KONCERT:
Michal Hanuš a Věra Bartoníčková
12. 6. od 17:00 hodin - KONCERT:
Komorní smyčcový orchestr Vox Bohemica
V Husově sboru – Pražská 126, 281 04 Plaňany
www.facebook/podlipanské slavnosti

www.zusceskybrod.cz
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DANCE STUDIO ANET
Zlatá sezóna DANCE Studia Anet
V letošní sezóně máme již čtyři soutěžní skupiny od
nejmenších dětí až po dospělé. Soutěžíme v kategorii Show
dance, ve které využíváme všech stylů tance, především se
jedná o street dance, modern dance a Bhangru.
Naši nejmladší „Mrňouskové“, děti od 3 do 7 let, tančí teprve
od září 2015 a přesto natrénovali choreografii „We will rock
you“. Ze tří soutěží si hned dvakrát vybojovali zlaté medaile
v Poděbradech a v Děčíně.
O trochu starší „Hopíci“, děti od 8 do 12 let, tančí druhým
rokem. S choreografií „Trochu jiná pohádka“ letos sbírají jedno
zlato za druhým a z osmi soutěží mají sedmkrát 1. místo.
Třetí skupinou jsou Junioři od 12 do 15 let, kteří se se svou
choreografií „Travel India“ pokaždé umístili na pohárových
příčkách, z toho čtyřikrát na 1. místě.
Naše „Bomba Ladies“, dospělí nad 25 let, natrénovaly choreografii s názvem „Nestíháš? Uvolni se…“, která na všech
soutěžích sklízela pohárová umístění. V letošním roce jsme se opět zúčastnili soutěže Festivalu tanečního mládí. Vítězstvím
v regionálním kole jsme postoupili na Mistrovství České republiky v Litoměřicích, kde jsme se probojovali až do finále.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem tanečníkům DANCE Studia Anet za výborné taneční výkony a skvělou atmosféru na
soutěžích. Velké díky také patří rodičům za jejich neustálou podporu během celého roku.
Rády bychom vás pozvaly na Závěrečné vystoupení všech skupin, které se bude konat ve středu 8.6.2016 od 18 hodin
v sokolovně v Pečkách.
Chcete také umět tančit, soutěžit a vyhrávat? Přijďte na trénink už v červnu. Bližší informace na nových stránkách
www.studioanet.cz a FB: DANCE Studio Anet
Trenérky Anet a Ivet Šebestiánová

JUNÁK PLAŇANY
Z činnosti 19. střediska Junáka Plaňany
To se člověk ani neotočí a najednou zjistí, že už je skoro konec května....Tak se pojďme podívat, co vše naše
středisko stihlo od začátku letošního roku a co vše nás v nejbližší době čeká: v únoru členky střediska oslavily
Den sesterství - mezinárodní svátek všech skautek na celém světě. Letos to pojaly jako velkou párty na
základně skautů v Kostelci nad Černými lesy. Gratulovat přijeli i muži z našeho střediska a celá akce se velice
povedla!
V březnu proběhl na skautovně v Plaňanech první týden skautského vzdělávacího kurzu Kočky 2016, jehož
frekventanty jsou i dva členové našeho střediska. Držíme palce a těšíme se na další skautsky vzdělané
činovníky!
V březnu se uskutečnila i blesková brigáda u chaty, cílem bylo nadělat dřevo, aby bylo čím topit. Další březnová
brigáda byla také ve Stříbrné Skalici, tam jsme vyráběli nové tyče ke stanům typu týpí. Velice děkujeme všem
zúčastněným, zvláště rodičům, kterých se sešlo a ruku k dílu přiložilo mnoho.
Tradičně se uskutečnil také další ročník turnaje v Člověče nezlob se, tentokrát v tělocvičně a s opravdu hojnou
účastí soutěžících.
8. - 9. 4. jsme se sešli na brigádě u chaty, upravovali jsme okolí a vyřezávali náletové dřeviny. O tomto víkendu
odjela vlčata na výpravu do Radimi, vedení této akce se ujal oddíl rangers našeho střediska.
16. dubna se vlčata a světlušky zúčastnili Závodu vlčat a světlušek v Červených Pečkách. Ani nepříznivé
počasí je neodradilo a výsledkem je 11. místo mladších hlídek a krásné 5. místo starších hlídek! Světlušky a
vlčata, děkujeme za krásnou reprezentaci našeho střediska!
V dubnu jsme také oslavili svátek sv. Jiří - mezinárodní svátek skautů - společným setkáním u skautovny. Skauti
a skautky tento svátek oslavili i vandrem na Ivančenu (Ivančena je kamenná mohyla v Beskydech pod vrcholem
Lysé hory, postavená na památku pěti ostravských skautů, kteří byli na konci 2. světové války popraveni za účast
v protinacistickém odboji. Každý rok se na jejich počest koná pouť k této mohyle).
Začátkem května jsme pomohli kamarádům z TK Oregon v Kolíně na dětském dni Oregon dětem. 13. - 15.
května byla další brigáda ve Stříbrné Skalici, tentokrát se upravovaly a přidávaly postele.
Všechny oddíly samozřejmě měly své pravidelné schůzky, výpravy a výlety, vše jsem zde ani nevypsala, za což
se všem omlouvám...:)
A co nás čeká v nejbližší době? No přece tábor! Přípravy na něj prakticky vrcholí, ten měsíc uteče jak voda a
tábor bude tady....
Marcela Pokorná - 19. středisko Junáka Plaňany.
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Skautská základna ve Stříbrné Skalici
V překrásné Sázavské krajině vlastníme budovu, která byla v roce 2001 zakoupena a rekonstruována za pomoci a
podpory Městyse Plaňany. V tomto kraji lze provozovat pěší a cyklo-turistiku. Nedaleká
řeka Sázava nabízí využití vodácké turistiky.
Z tohoto místa se dá podnikat spousta výletů. Například do Ondřejova na hvězdárnu,
do Hrusic k památníku Josefa Lady, do Českého Šternberka na hrad, do Jílového u
Prahy do muzea zlatokopectví či do Lešan do vojenského muzea atd.
Základnu je možno využít na víkendové akce, školy v přírodě i na tábory, kdy
nabízíme i podsadové stany.
Zděná stavba nabízí ubytování až pro 30 lidí. K dispozici je kuchyň, sociální zařízení,
společenská místnost s krbem a pět místností s postelemi. Toto je text, který naleznete
na našich stránkách, a opravdu i letos je naše základna plně využitá i přes celé tábory.
Jenom našeho Junáckého tábora se zúčastní na 65 členů. A v druhém termínu budeme hostit náš spřátelený Skautský oddíl
z Anglie. Pokud byste měli zájem o využití této naší základny, podrobnosti naleznete na www.junakplanany.cz
Hroch

HASIČI PLAŇANY
Nová sezona začala
První závody Polabské hasičské ligy pořádalo SDH Lžovice a konaly se v Týnci nad Labem 14. 5. 2016.
Zúčastnili se mladší a starší žáci, dorostenci, ženy a muži.
Pořadí:
Mladší žáci – 2. místo s časem 25.87 s (4 družstva); starší žáci – 2. místo s časem 19.09 s (5 družstev); ženy – 3.
místo s časem 45.67 s (6 družstev); dorost – 8. místo s časem 41.19 s (13 družstev); muži – 2. místo s časem 31.74
s (13 družstev).
V sobotu 21. 5. se žáci zúčastnili okresního kola hry PLAMEN:
mladší žáci: 7. místo z 16 účastníků
starší žáci: 12. místo z 12 účastníků
V neděli 22. 5. se naši dorostenci zúčastnili okresního kola v POŽÁRNÍM SPORTU
Monika Raková a Roman Malý

MO ČRS PLAŇANY – PROJEKT – VE VODĚ NEŽIJÍ JEN VODNÍCI
Den Země pro ZŠ Plaňany
Plaňanští rybáři uspořádali 21. dubna 2016 program pro žáky 1. až 3. třídy Základní
školy v Plaňanech. Akce se zúčastnilo 116 dětí, 6 učitelů a na 10 stanovištích se jim
věnovalo 25 dobrovolníků. Ještě ve škole se děti rozdělily na dvě poloviny. Třídy 2.A, 2.B
a 3.B šly do rybářské klubovny v Plaňanech, kde na ně čekalo 5 stanovišť. V Pečkách
bylo připraveno dalších 5 stanovišť, kam jako první dorazily třídy 1.A, 1.B a 3.A. Po
rozloučení byly děti odvezeny z Peček do Plaňan na rybárnu, kde dostaly svačinu.
Mezitím přijela druhá parta k rybníku a celý kolotoč po stanovištích mohl opět vypuknout.
Nakonec jsme se rozloučili s tím, že se v pátek uvidíme ve škole, vše zhodnotíme,
předáme diplomy a drobné odměny. A tak se také stalo.
Pavel Purkrábek

DĚTSKÝ DEN – SPOLEK RODIČŮ A MĚSTYS PLAŇANY

DĚTSKÝ DEN NA POČEST KARLA IV.
4. ČERVEN 2016 OD 14:00 HODIN
hřiště ZŠ Plaňany
spousta zábavy pro děti a dospělé
rytířská klání, lukostřelba, šermířská škola, malování na obličej, občerstvení
MOŽNÁ PŘIJEDE I CÍSAŘ A KRÁL
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