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SLOVO STAROSTY
Společně se zemědělci i zastupitelstvo vyrazilo do polí. Nemyslím tím sít a obdělávat lány. Ale pokusit se obnovit cestu
mezi poli - cestu do Dobřichova. Pamětníci si jistě vzpomenou, že se úvozem kolem školy dalo chodit přes pole.
V minulých letech tu dokonce existoval záměr vybudovat cyklostezku, ale z finančních důvodů a z nezájmu obce
Dobřichov se od záměru ustoupilo. Nicméně existence alespoň klasické polní cesty by byla určitě vítána.
Na úterý 10.dubna. bylo svoláno jednání na úřad městyse Plaňany se zemědělci, kteří pozemky obhospodařují. Jak je
patrno z katastrální mapy, ke svému hospodaření využívají celou cestu bez ohledu na její hranice. Na jednání se zástupci
s přítomnými zástupci zemědělců dohodli cestu obnovit a opět začít využívat . Sice zatím ne v původních hranicích, ale
na rozhraní obhospodařovaných pozemků. Cesta bude vyježděna hospodářskou technikou. Konečné řešení cesty proběhne současně s plánovanou komplexní pozemkovou úpravou, která se bude realizovat na katastrálním území městyse
Plaňany v budoucích letech.
Martin S. Charvát, starosta městyse Plaňany
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INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Z usnesení č.2/2012
Zastupitelstvo schválilo:
Hospodaření obce v roce.
Příspěvek na činnost: TJ Sokol Plaňany, Sokol Plaňany, MO ČRS, Junák.
Přidělení bytu v DCHB č.p. 413 a to paní Miladě Pštrossové.
Žádost o převod hospodářského výsledku ZŠ Plaňany.
Žádost o převod hospodářského výsledku MŠ Plaňany.
Prodej pozemků.
Zprávy výborů a komisí.
Bezúplatné převody pozemků.
Jmenování komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek – projektová dokumentace.
Podání žádosti o dotaci v rámci programu realizace SPL Leaderu MAS Podlipansko.
Předložené znění Domovního řádu pro Dům s chráněným bydlením.
Změnu organizační struktury Úřadu městyse Plaňany v předloženém znění.
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Rekonstrukce ulice Havlíčkova.
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Informační systém Plaňany.
15. Znění směrnice č.1/2012.
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ZPRÁVA

KONTROLNÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ

1 - 12/2011

Kontrolní výbor provedl za období 1-12/2011 veřejnoprávní kontroly podle par.13 zák.č. 320/2001 Sb. o fin. kontrole ve veřejné správě. Byly provedeny 2 veřejnoprávní kontroly v Mateřské škole a Základní škole Plaňany, a to
19.5. a 20.10.2011. Kontrola byla zaměřena na účetní doklady, výpisy z bankovních účtů, účetní rozvahy a výhledy,
knihy faktur, pokladní knihy a pokladní hotovost. Dále proběhla 26.9.2011 ve spolupráci s předsedou finančního výboru Vladimírem Bartošem kontrola veřejnoprávní kontrola úřadu Městyse Plaňany, zaměřená na kontrolu finančních
a hospodářských operací úřadu Městyse, knihu faktur, výpisy z bankovních účtů a pokladní knihy.
Kontrola nezjistila žádné nedostatky v dokladech. Dále byla provedena kontrola Usnesení ze zasedání zastupitelstva
Městyse Plaňany ze dne 29.3.2011 a 14.6.2011.
Za kontrolní výbor Taťána Hurtová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Jako každý rok, tak i letos proběhne vítání občánků v květnu. V květnu proto, že nejsou žádné svatby. Letošní vítání
se uskuteční dvanáctého v sobotu od 9.00 hodin. Všichni rodiče dostanou od úřadu pozvánku na stanovenou hodinu.
Tedy ti, kteří jsou se svými dětmi trvale hlášeni v našich obcích a mají vůči úřadu splněné závazky.
Děti z mateřské školy přednesou několik básniček a děti ze školy možná zapískají na flétničky. Jejich malé vystoupení je vždy vítaným zpestřením. Zápisem do pamětní knihy složí rodiče symbolický slib, že budou plnit zákonné povinnosti při výchově svých ratolestí.
Mgr. Martin S. Charvát
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Zastupitelstvo mimo jiné projednalo KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ PLAŇANY. Organizace předškolního
vzdělávání je stanovena v §34 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením §34 odst. 4 uvedeného zákona se
přednostně do MŠ přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého
pobytu Plaňany a přilehlých obcí.
Další děti jsou přijímány postupně, podle níže uvedených kritérií. Při shodném součtu bodového ohodnocení u více
dětí má přednost starší dítě.
Bodové hodnocení

Kritérium

Trvalý pobyt dítěte

Věk dítěte k 31.8. roku,
kdy probíhá zápis do
MŠ

Zaměstnání rodičů

Individuální situace
dítěte

Plaňany

10 bodů

Břežany, Vrbčany, Zalešany, Žabonosy

7 bodů

4 roky

4 body

3 roky

3 body

2 roky – podmínkou je dovršení věku 3 let nejpozději k 31.12. roku, kdy probíhá
zápis

1 bod

Jeden rodič

2 body

Dva rodiče

4 body

Celodenní docházka

4 body

Nepravidelná docházka

1 bod

Matka samoživitelka

2 body

Dítě, jehož sourozenec již navštěvuje MŠ

1 bod

Pokud kapacita MŠ dovolí, mohou být přijaty děti k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
Ludmila Svobodová, ředitelka MŠ Plaňany

BUDOUCNOST BÝVALÉ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARY V PLAŇANECH
Protože se poslední době množí dotazy o novém majiteli objektu bývalé fary v Plaňanech, obrátil
jsem se na nového majitele pana Koubu s několika
dotazy.
*Můžete nám říci, jaké máte záměry s farou, kterou
jste koupil? *
Faru jsem koupil od římsko-katolické farnosti Pečky a
budu ji s rodinou používat pro rodinné bydlení. Nejprve
je nutné provést opravy. Střecha je bohužel v havarijním stavu. Ta se bude opravovat první a potom ostatní
věci, jako elektřina, topení a tak dále. Nakonec zahrada. Faru a její zahradu se budeme snažit opravit tak,
aby do Plaňan dobře zapadala a každého kolemjdoucího potěšil pohled na ní.
*Proč jste se rozhodl koupit zrovna faru a v Plaňanech?*
Těch důvodů je několik. V první řadě potřebuji zajistit
bydlení pro svou rodinu. Samozřejmě jsme v první

řadě zvažovali výstavbu klasického rodinného domu. S
manželkou jsme prohlédli několik lokalit. Fara v Plaňanech byla jedním z prvních míst. Špatný stav objektu
nás nejprve odradil. Ostatní místa jsme potom s Plaňany srovnávali a fara i Plaňany nakonec vyhrály. Fara
je zajímavý dům a Plaňany jsou hezké místo. Je vidět,
že obec žije a vše zde na nás působilo dobrým dojmem.
*Děkuji za vaše odpovědi.*
Není zač. Bylo mi potěšením
Charvát a Kouba

Závěrem ještě prosba pana Kouby
Rád bych nakonec požádal, pokud některý laskavý
čtenář má jakékoliv obrázky historické fary, nebo její
staré fotografie, aby mi napsal na faru na adresu Plaňany 1. Moc mě zajímá vzhled fary v minulosti. Nepodařilo se nám s manželkou v archivech bohužel žádné
obrázky najít. Předem děkuji.

KRIMI
NOČNÍ VRAZI
Relativně klidně plynoucí čas městysem Plaňany byl v posledních 14 dnech narušen zrůdným činem neznámého vraha. Nám dosud neznámý, svým činem způsobil smrt minimálně třem zdravým psům. Bestiální skutek provedl
tak, že dle pitevní zprávy otrávil zvířata velmi jedovatým přípravkem, který způsobil poškození vnitřních orgánů zvířat.
O jeho skutky se začne zajímat policie ČR, ale nám občanům by jeho jednání též nemělo být jedno. Doposud se jednalo o zvířata, ale co víme, co může následovat. Jeden z poškozených majitelů vypisuje odměnu ve výši 25.000,-Kč
za zjištění pachatele - jakékoliv informace lze předat na Úřadu městyse Plaňany. Nejde jen o finanční škodu ve výši
30.000,- Kč, ale hlavně o záležitost morálky a svědomí.
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ŠKOLA A ŠKOLKA
Březen byl na Základní škole velmi bohatý na různé akce. Děti se věnovaly v minulém čísle zmiňovanému Masopustu – v rámci tzv. barevných hodin a poté pak 23. března v celodenním projektu. Možná jste potkali po Plaňanech
děti s masopustně ozdobenými obličeji. Žákovský parlament se také činil – vyhlásil Den účesů – děti a i někteří učitelé
přišli 16. března do školy zvláštně učesaní – a děti samozřejmě se svými účesy i soutěžily. Další akcí pořádanou parlamentem byl 30. března tzv. Crazy den. 27. března se pak ve škole konala literární soutěž – autorské čtení. Žákyně
a žáci přednášeli svá literární díla. Některé příspěvky si lze přečíst na webových stránkách školy. V termínu 20. - 23.
března proběhla na škole po pěti letech inspekční činnost ČŠI. Inspekční zpráva bude zveřejněna během měsíce
dubna na stránkách školy.
A které zvláštní události školu čekají v dubnu? Některé
budou vážnější – 20. dubna proběhne připomínka Dne země
v rámci projektu EVVO. A pak se vlády nad školou ujmou čarodějnice a čarodějové – oslaví tradičně svůj svátek 30. dubna
v kostýmech, na košťatech, čarováním apod.
A ještě jedna provozní zpráva. Základní škola Plaňany
přijme pracovníka na pozici hlavního kuchaře/ kuchařky. Informace o požadavcích naleznete na webových stránkách školy
nebo telefonicky u p. ředitele M. Šmahela.
Hana Pakandlová, ZŠ Plaňany

ČÍM ASI BUDOU?
Po nedávném karnevalovém reji v naší mateřské škole, který se
hemžil
princeznami,
kouzelníky a různými seriálovými postavami, nás navštívili hasiči.
Po návštěvě hasičů s plnou výstrojí a výzbrojí, kdy hlavně
chlapce nejvíce zaujala přílba, sekyrka a dýchací přístroj, hry na
hasiče nebraly konce. Hasilo se tak vehementně, že v umyvárně
bylo často úplně mokro a paní uklízečka nestačila vytírat.
Pak nás navštívila paní z agentury „Poznej svého psa“ a
děti se seznamovaly s poslušným psím kamarádem. Ten pohladil
citlivou dětskou dušičku svým přátelským přístupem. Přesto se
děti dozvěděly, že ne každý pejsek je kamarád, jak se chovat
k cizímu psovi na ulici, jak i při případném útoku, kdy ho můžeme
pohladit a jak. Odměnou pro každého byla procházka s pejskem,
pohlazení a podání pamlsku. Následovaly hry na pána a psa
s někdy opravdu zajímavým výcvikem. No a nyní čekáme
návštěvu policisty. Tak někdy přemýšlím, čím asi ty naše děti
budou.
Ludmila Svobodová, ředitelka MŠ Plaňany

MÍSTNÍ SPOLKY
100 LET ČESKÉHO SKAUTINGU, DÍL 3
Děvčata, nedejte se. Rozjetý a fungující chlapecký skauting přinesl i otázku skautingu dívčího. Daná problematika přivedla na jednání odboru 7.12.1914 Popelku Biliánovou. Ta popsala činnost a nastínila plány
dívčí organizace. Bylo rozhodnuto začlenit dívčí skauting do spolku Junák-český skaut. P.Biliánová později ze
spolku vystoupila, její představa skautingu byla konzervativní a neshodovala se s pokrokovějšími názory
mladších dívek. První skautky narážely na velké obtíže. Už jen věnovat se sportu bylo velkým hříchem, natož
spát pod stanem. Vlasta Koseová, jedna ze zakladatelek dívčího skautingu, později vzpomínala: „Pozdvižení způsobilo,
když jsem jednu skautku poslala k Rottovi nakoupit nějaké nářadí. Neumíte si představit, co se sběhlo, lidé na ni pokřikovali, kluci za ní táhli a smáli se jí, když šla po ulici s pilou a sekerou.“ První skautky tábořily poprvé od 28.6 do 14.7.1915
u Živohošti. Připomeňme si, že byla válka, nedostatek všeho, dívky neměly moc zkušeností... klobouk dolů před našimi
babičkami a prababičkami. Díky osvětě se pohled na dívčí skauting začal časem lámat. Významně tomu pomohl i vznik
republiky a demokratizace společnosti. A tak dnes už nikomu není divné, když dívka spí pod stanem nebo nese pilu.
Marcela Pokorná, 19. středisko Junáka Plaňany
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HASIČI - STŘÍPKY Z HISTORIE

SOKOL PLAŇANY
120 LET SOKOLA V PLAŇANECH

Opět pokračuji v hasičské historii. V
50. letech začala vzrůstat důležitost hasičských dobrovolných sborů ať při žních
(hasičské hlídky) nebo při kontrole topidel a
komínů a dalších preventivních činnostech.
Proto rozhodl MNV, že je třeba vybudovat
stálou základnu. Rozhodl se pro bývalý Šplíchalův statek,
který byl spolu s cihelnou znárodněn. V roce 1958 začaly
práce na první části stodoly. V roce 1964 byla z druhé části
stodoly brigádnicky vybudována společenská místnost,
kterou ovšem MNV využil jako Místní lidovou knihovnu,
která byla do té doby umístěna v prostorách MNV. Schůze
a výroční schůze sboru se ale konaly v hospodě nebo
v sokolovně, a proto bylo rozhodnuto, že z třetí části stodoly si členové vybudují společenskou místnost. Přitom byl
využit i sklep, kde byla zřízena vinárna s barem. V rámci
v té době propagované Akce Z začali členové v roce 1973
s přístavbou verandy, kde byla kuchyňka a WC. Tato situace trvala až do postavení zdravotního střediska, kam se
knihovna přestěhovala. Hasiči se přestěhovali do velké
společenské místnosti a malou přenechali mládeži.
František Pokorný, kronikář sboru

Při příležitosti 120. výročí plaňanské jednoty budeme pořádat veřejné vystoupení.
Na vystoupení by měli cvičit především cvičenci z Plaňan.
Vystoupení bude týden před XV. všesokolským sletem
v neděli 24.června. Měly by tam tedy být i sletové skladby.
Není problém cvičence do Plaňan odněkud dovést. Nebude to ale ostuda? Myslel jsem, že nebude obtížné dát
v Plaňanech dohromady devět chlapů, což je základní
celek pro sletovou skladbu pro muže a dorostence. Když to
jde v jiných obcích, i menších než Plaňany, proč by to nešlo tady. Oslovil jsem asi 20 mužů a setkal jsem se s naprostým nepochopením. Zřejmě doba, kdy i ti, kteří normálně nechodili cvičit, přišli před sletem do tělocvičny jenom proto, aby si mohli zacvičit na sletu, je nenávratně
pryč.
Při příležitosti 120. výročí založení Sokola v Plaňanech
budeme pořádat od konce června v místní výstavní
síni církve husitské výstavu o naší činnosti a především z naší minulosti. Chtěl bych ještě jednou oslovit
veřejnost o možnosti zapůjčení jakékoliv dokumentace
a fotodokumentace z minulosti Sokola v Plaňanech.
za TJ Sokol Plaňany: starosta Vladimír Bartoš

ODDÍL KOPANÉ

PAMÁTKY

Jarní soutěž zahájilo A mužstvo mužů
mistrovským utkáním 14. kola. Na domácím
hřišti porazilo mužstvo Čechie Tuklaty
jednobrankovým rozdílem 1-0. V 15. kole
zajíždělo A mužstvo k mistrovskému utkání do Horních
Krůt. Zde se po nerozhodném výsledku 0-0 mužstva
rozloučila se ziskem 1 bodu. Za nepříznivého počasí
jsme nepustili domácí mužstvo k sebemenší tvorbě
hry. „Byli jsme lepší, ale nevytvořili jsme si vyloženou
brankovou situaci“ uvedl po utkání kouč A mužstva p.
Málek. V současné době mužstvo osidluje osmou příčku tabulky. V neděli 22.4.2012 hostí na domácím hřišti
od 17 hodin mužstvo A Rostoklaty.
B mužstvo dospělých v jarní části soutěže nezískalo
ani bod. V domácím utkání podlehlo mužstvu V. Chvalovic poměrem 2-8 a na hřišti v Tismicích utrpělo porážku 0-3. Dle vyjádření vedoucího mužstva p. Sokola
se tým stabilizuje a on věří v lepší časy. V příštím kole
v sobotním utkání dne 15. 4. 2012 zajíždí do Ždánic a
21. 4. hostí doma Rostoklaty B.
Mužstvo žáků stále čeká na jarní výkop. Příprava vrcholí a dochází k doladění mužstva. Svůj um představí
žáčci dne 15. 4. od 14.30 na domácím hřišti, kde budou hostit Sokol Kšely a 22.4. hrají od 15 hod předzápas s mužstvem Zásmuk.
Na všechny utkání srdečně zvou pořadatelé.
Sportu Zdar

KOSTEL SV.JANA KŘTITELE 2. ČÁST
Kompletně novogotický interiér je velice zachovalý. Dlažba na
podlaze je keramická. Mezi okny jsou nosné pilíře a oblouky,
celkově štukované, výmalba je původní z roku 1910-1913.
V presbytáři modrá pole mezi klenebními žebry, sloupy žluté
s červeným zdobným pásem, stěny bílošedé. Novogotický oltář
a kazatelna s prvky byzantského slohu. Ve stejném slohu jsou i
unikátní lavice se zajímavým označením majitelů panství a rady
městyse.
Jedná se o erb městyse Plaňany a knížecího rodu Lichtensteinů. Vitrážová okna jsou původní, restaurovaná v 80.letech
20.století. Do novostavby kostela bylo zasazeno v roce 1910
nákladem osob uvedených na oknech sedm velkých figurálních
oken po 1550,- rakouských korun a do presbytáře 6 ornamentálních po 290 K. Visací lampu "věčné světlo" před oltář věnovali
manželé Novákovi. Mobiliář kostela - tři oltáře, dvě zpovědnice,
rámy okrajů křížové cesty, Boží hrob, křtitelnici a křesla zhotovil
pražský řezbář Mráz. Ostatní truhlářské práce a kostelní lavice
dodal truhlář Antonín Novotný z Plaňan, varhany dodala a postavila firma Josef Rejna a Josef Černý z Prahy, vymalování
provedl A. Fröhlich z Prahy.
Výstavba kostela stála okrouhle 250 tisíc K, 120 tis. bylo z
jmění církevního, ostatní zaplatil Lichtenstein, mimo darování
kostelních rouch aj. Kupní síla rakouské koruny kolem roku
1910: 1 kg chleba stál 32 haléřů, 1 litr mléka = 30 haléřů, ½ litr
piva = 15 haléřů, 1 kg zadního hovězího masa = 2,20 K., 1 kg
másla 2,50 K., boty 12 K., pánský oblek 24 K., pánská košile
2,40 K., svetr 4,70 K., ponožky 0,25 K. a švýcarské hodinky 5 K.
Výdělky se pak pohybovaly od 40-50 K. měsíčně a městský
tajemník měl v té době příjem 1.100 K. ročně. Ševci pracovali 14
hodin denně a vydělávali 9-10 korun týdně.

Karel Freund

Ivan Vokřál
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FIRMY V OBCI
Firma Jiří Bošina – Autodoprava
vznikla v roce 1992 (letos oslavíme 20 let od vzniku
firmy). Od počátku své existence jsme se zaměřovali především na vnitrostátní kamionovou dopravu. S postupem
času jsme začali cítit potřebu rozšíření naší činnosti a zaměřili jsme se na mezinárodní dopravu. Tento krok nám
přinesl ovoce ve formě kontraktů na přepravu nákladů pro
automobilový průmysl. Zaměření na tento segment se nám
osvědčilo a přeprava pro partnery z oblasti automobilového
průmyslu tvoří dnes převážnou část našich zakázek.
Při rozvoji firmy, kdy se rozšířil vozový park, jsme zřídili
vlastní servis, který nám umožňuje pravidelně udržovat
náš vozový park a provádět nezbytné opravy. Snažíme se
splňovat stále náročnější emisní normy Euro 5 a 6. Návěsy
používáme Schmitz, Schwarzmüller, Kögel. Jsou to všechno tzn. Meganávěsy. Na větší opravy jezdíme do autorizovaných servisů ( Volvo, Scania, Man, Mercedes). Návěsy
máme o objemu 90 cbm, 100 cbm + megasoupravy o 120
cbm.
Jezdíme do těchto destinací : země Beneluxu, Francie a
Německa. Pro stálé klienty východní Evropa, Asie, Turecko, Řecko a Bulharsko. Na tyto destinace používáme návěsy TIR. Všechny vozy mají online sledování. Řidiči jsou
vybaveni mobilními telefony, pravidelně se hlásí.

Naše firma zaměstnává schopné řidiče s dlouholetou
praxí, kteří u nás pracují několik let (někteří od založení
firmy). Řidiči jsou pravidelně proškolováni o bezpečnosti
práci.
Můžeme nabídnout i přepravu chladírenskými vozy.
V roce 2008 vznikla firma BOŠINA TRANSPORT s.r.o.,
má 27 zaměstnanců. Věříme, že námi zvolená strategie se
nám osvědčí i v budoucnu a že budeme i nadále kvalitně
splňovat nároky našich obchodních partnerů – našich zákazníků.
Další činností je provozování autoservisu MAZDA, kde
pracuje 10 zaměstnanců.
Částečně se podílíme na provozu firmy KOMET Pečky,
kde se repasují a opravují hasičské vozy a přístroje.
Od roku 2005 má Jiří Bošina oprávnění provozovat autoškolu všech skupin a akreditované středisko na školení
řidičů. Aktivně spolupracuje s automobilním učilištěm dopravním v Holicích.
Hana Bošinová

INZERCE
Nabízíme k prodeji pěkný prostorný byt 3+kk v osobním vlastnictví v Plaňanech. Užitná plocha 82 m2. Vybavení: kuchyňská linka,
plastová okna, nové vnitřní dveře. Cena 1 250 000,- Kč.
Bližší informace na tel. 602 511 230.
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UDÁLOSTI V OBCI
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Městysem Plaňany a Základní školou
Plaňany
vyhlašuje

Humanitární sbírku
- Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
- Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky-vše jen funkční
- Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Věci, které z ekologických důvodů vzít nemůžeme: ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní
kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí.
dne:
25.dubna - 27. dubna 2012
čas:
8 - 16 hodin
místo: Základní škola Plaňany - stará kotelna ve dvoře

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace. ZŠ Plaňany 321 792 222, 732 519 216
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