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PLAŇANSKÉ LISTY Září 2017, číslo 2
ZPRÁVY Z OBCE A ÚŘADU
OZNÁMENÍ STAROSTY
dne 22. 7. schválil Výbor SFDI poskytnutí finančních prostředků na akci „Výstavba a rekonstrukce chodníků podél ulic
Pražská a Tyršova – II. etapa“. Celkové náklady akce jsou 6,6 mil. korun, z toho výše dotace činí 4,9 mil. korun. Práce
budou realizovány firmou SILMEX s.r.o. a zahájeny v listopadu. Předpokládaný termín dokončení je červen příštího roku.
V současné době probíhá zprovozňování nově instalovaných kotlů v budově Základní školy Plaňany. Městys byl nucen z
důvodu nevyhovujícího zařízení zajišťujícího vytápění objektu provést kompletní rekonstrukci vytápění a regulace.
V důsledku očekávání výročí vzniku republiky byly zahájeny práce na obnově památníku padlých z obou světových válek
v parku.
Podaný projekt s názvem „Odborné učebny a bezbariérový přístup v ZŠ Plaňany“ prošel administrativní kontrolou
správnosti na IROPu a následně získal 29 z 36 možných bodů. Na rozhodnutí dotačních prostředků musí městys počkat po
vyhodnocení záměru s ohledem na další podané projekty z celé republiky. Projekt řeší nástavbu budovy základní školy s
vybudováním nových učeben. Současně má městys připraven projekt s názvem „Výuka v zahradě a u PC“ k podání žádosti
o dotaci v rámci výzvy MAS Podlipanska. Žádost bude podána do konce září a v případě poskytnutí dotačních prostředků
vznikne v parku u školy venkovní učebna a škola si vybaví novou počítačovou učebnu.
Na zasedání zastupitelstva dne 26. 9. bude projednána konečná verze projektové dokumentace řešící rekonstrukci ulice
Zahradní. O dotaci z krajských fondů chce městys požádat po vydání stavebního povolení v roce 2018.
Mgr. Martin S. Charvát

KNIHOVNA - Informuje své čtenáře o změně otevírací doby. Knihovna bude otevřena
každé PONDĚLÍ 13.00 – 17.00 hodin (Mgr. Leona Sixtová) a každý ČTVRTEK 9.00 –
11.00 hodin (Kateřina Ottley Malá). Dále nabízí tolik oblíbené TVOŘIVÉ ÚTERKY pro děti
v čase 16.00 – 17.00 hodin, které si mohou vybrat různé tvořivé dílničky pro šikovné ruce,
korálkování, angličtinu nebo společnou chvilku s knížkou v ruce. Bližší informace
naleznete na stránkách www.planany.eu a na Facebooku. Přijďte mezi nás!
KORÁLKOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ - Stejně jako děti tak i my, maminky, máme svoje
úterní tvořivé dílny. Už od začátku roku se scházíme jednou měsíčně v podvečerních
hodinách na korálkování. Společně jsme si vyrobily několik náhrdelníků a náramků
různými technikami – naučily jsme se s korálky ketlovat, drhat, obšívat a šít. Nad
hromádkou korálků si vždycky příjemně popovídáme a zasmějeme se. Už se těším na
další setkání v úterý 26. září od 19 hodin v knihovně, až opět uvidím staré známé tváře, a doufám, že mezi sebe přilákáme i
nějakou tvář novou.
CVIČENÍ V KNIHOVNĚ - Jóga pro maminky s dětmi ve věku 1,5 – 3 roku. Cvičení je každý čtvrtek 9.30 – 10.00 hodin,
cvičitelka Jana Vargová Izavčuková. Kondiční trénink pro ženy je každý čtvrtek 18.30 – 19.30 hodin, cvičitelka Hana
Svobodová. Bližší informace naleznete na webových stránkách obce pod odkazem knihovna.
POSILOVNA PLAŇANY - „Underground gym“ – Nově otevřená posilovna v budově zdravotního střediska (vchod
stejný jako do knihovny) nabízí v otevírací době pondělí až pátek od 15.30 do 20.30 hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin
a od 16.00 do 20.30 hodin pod vedením trenéra Jakuba Bergera kondiční cvičení. Neděle je vyhrazena na kruhový trénink
pro ženy v čase od 9.00 do 13.00 hodin s trenérkou Radkou Dubeneckou, bližší informace naleznete na Facebooku.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - Power jóga pro dospělé je každé pondělí 18.00 – 19.00 hodin pod
vedením trenérky Mgr. Kateřiny Santolíkové, bližší informace naleznete na webových stránkách Základní školy Plaňany.
Lada Urbanová, Leona Sixtová

PROJEKT „ODOLNÁ OBEC“ - Další setkání se uskuteční 20.
září od 18:00 hodin v Základní škole Plaňany. Bude se diskutovat nad
tématy a to: „Jak zaopatřit domácí a chovná zvířata na dobu
povodní? A Jak zaopatřit dům a majetek před evakuací?“ Zveme
všechny, které daná problematika zajímá a kteří se chtějí podílet na
vytvoření metodiky jak správně postupovat v případě povodňové
události. Dalším připravovaným krokem projektu je projektový den v
Základní škole Plaňany, který je zaměřen na připravenost obyvatel a žáků ke správnému chování při vzniku

mimořádných situací.
Městys Plaňany a Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Belgická 22, 120 00 Praha 2
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OBCHVAT PLAŇANY
PRVNÍ STŘÍPKY Z ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU PŘI OBCHVATU PLAŇAN
Plaňany mají od počátků české archeologie své pevné místo v odborných příručkách, a není proto příliš velkým
překvapením, že i při výstavbě obchvatu došlo k objevení pozůstatků osídlení z hned několika pravěkých období.
Naprostou většinu nalezených předmětů a situací se prozatím podařilo datovat do závěru doby bronzové (1300-1050
př. Kr.). Stejně jako u ostatních výzkumů z tohoto období jsme prozkoumali celou řadu zásobních jam, které po
naplnění své původní funkce posloužily tehdejším lidem k uložení nepotřebného odpadu. Kromě jam naplněných
keramikou, zvířecími kostmi a přepálenou hlínou se nám z doby bronzové dochovaly i dvě pece. První sloužila
k vypalování keramiky, zatímco druhá k tavbě bronzu.
Jak si tím můžeme být jisti? Ve výplni první z nich se dochovaly špatně vypálené keramické nádoby, které se při
pokusu o manipulaci téměř rozpadly, což je zvláštní, neboť keramika pozdní doby bronzové mívá výpal tvrdý. Během
vypalování keramiky patrně v tomto případě došlo k popraskání klenby pece, která se zřítila, což jejího tvůrce nejspíš
dostatečně odradilo od dalších oprav. Ve výplni druhé pece byly nalezeny zbytky strusky z tavby bronzu, není tedy
pochyb, že v této vesnici působil i kovář, který své řemeslo dobře ovládal. Z kovových nálezů máme prozatím
doloženy dvě bronzové jehlice, které sloužily ke spínání oděvu, a několik zlomků bronzových nožů a srpů, tedy
předmětů každodenní potřeby.
Mírným překvapením byl i objev pěti hrobů, které jsou o více jak 400 let starší než výše popsané sídliště. Je tedy
téměř jisté, že lidé, kteří si zde rozhodli vybudovat osadu, neměli o existenci pohřebiště žádné tušení. Tedy alespoň do
chvíle, než se jim při kopání jámy pro uložení obilnin podařilo jeden z hrobů porušit. Podle pohřební výbavy a
orientace jednotlivých hrobů se nám podařilo tři z nich časově zařadit. Je překvapivé, že každý spadá do mírně
odlišného období. Hrob přibližně šestnáctileté dívky vybavili pozůstalí keramickou mísou a hrníčkem, které svým
tvarem a uložením odpovídají mladšímu eneolitu (doba měděná či pozdní doba kamenná, tzv. kultura zvoncovitých
pohárů 2800-2200 př. Kr.). Další hrob, který částečně zničila orba, patřil velkému muži, z něhož se nám bohužel
dochovaly pouze robustní dolní končetiny. Na onen svět jej doprovázela pohřební výbava složená z keramické amfory,
mísy a kamenného nože. Výzdoba a tvar těchto nádob nám umožňují datovat hrob do středního eneolitu (3450-2800
př. Kr.) Poslední jedinec byl velmi nepietně pohozen do zásobní jámy ze starší doby bronzové (kultura únětická 23001750 př. Kr.), z čehož prozatím usuzujeme, že nejspíš nešlo o plnohodnotného člena společnosti. Zbylé dva hroby
neobsahovaly žádné milodary, a proto se s jejich datování budeme muset obrátit na přírodovědce, kteří za pomoci
datace izotopu uhlíku (radiokarbonová metoda, 14C) určí, jak staré jsou. O tom si ale povíme zase příště…
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se výzkumu účastní a vypomáhají při něm, a to ať už materiálně či přímo
prací v terénu.
Tomáš Chlup, Ústav archeologické památkové péče
středních Čech

HARMONOGRAM PRACÍ
I. ETAPA
SO 101 - Komunikace
Uzavírka ul. Pražská (DIO etapa č.1) - větev "A" (0,000 - 0,080) + větev "B"
SO 402 - Přeložka zařízení O2
SO 301 - Dešťová kanalizace (mimo Š8 až Š14 včetně potrubí)
SO 701 - Protihluková stěna
SO 401 - Veřejné osvětlení
DIO ul. Pražská (snížení rychlosti + VVS)

10.07.2017
12.09.2017
21.09.2017
17.08.2017
06.10.2017
06.10.2017
18.07.2017

12.04.2018
05.11.2017
25.09.2017
15.10.2017
19.10.2017
31.10.2017
16.07.2018

06.11.2017
16.10.2017

22.12.2017
12.11.2017

II. ETAPA
Uzavírka ul. Pražská (0,000 - 0,356) - 356m
SO 301 - Dešťová kanalizace - Stoka "A"

SÝPKA „MÍRKOVSKÁ TVRZ“
Objekt byl vyhlášen kulturní památkou, zapsáním do Ústředního seznamu kulturních památek české republiky dle §7, odst.
1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Prohlášením, které nabylo právní moci dne 17. 3. 2017 pod čj.:
MK73347/2077 QPP. Tímto krokem nám, majiteli nemovitosti, vzniká zákonná povinnost se o sýpku postarat v rozsahu
zákona. Prvním krokem je tedy nechat prověřit skutečný stav objektu. Městys objednal odborný průzkum stavu dřevěných a
zděných konstrukcí sýpky v Plaňanech. Jako zpracovatele průzkumu oslovil Kloknerův ústav - Výzkumný a zkušební ústav
hmot a konstrukcí stavebních Šolínova 7, 166 08 Praha 6. Dalším krokem bude výběr projektanta na zpracování
dokumentace následných oprav a využití objetu sýpky v souladu s pravidly památkové péče a stanovení cíle revitalizace
objektu.
Mgr. Martin S. Charvát
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18. PLAŇANSKÉ HEMŽENÍ A DALŠÍ „JUNÁKOVINY“
HEMŽENÍ SLAVÍ PLNOLETOST - Je to neuvěřitelné, letos již po osmnácté v řadě junáci z Plaňan
sezvou své kamarády k tomu, aby jim pomohli s programem a vytvořili tak skvělou akci věnovanou
převážně dětem. A jsme velice hrdí na to, že máme takovou spoustu skvělých kamarádů, kteří věnují svůj
čas této akci. Bez nich bychom nemohli třeba obsadit na 50 atrakcí, na kterých si můžou děti užít
spoustu zábavy. Ano, Hemžení je letos plnoleté a jsou mezi námi i ti, kteří sami kdysi řádili na atrakcích a
nyní sem vodí své děti. V čem je kouzlo Hemžení? V přátelství a kamarádství, které se na úkor volného
času mezi účastníky stále více prohlubuje. V soutěžních atrakcích, které jsme si vyrobili vlastními silami
a již několik let nás doprovázejí. Ve výtěžku z dobrovolného vstupného, který vždy odevzdáme s radostí
někomu potřebnému. Nebo i v něčem jiném? No prostě musíte si to přijít prožít sami, abyste pochopili. I
letos jsme pro Vás připravili pestrý program. Už se těšíme. Jsme zvědavi, zda se to nám to podaří, zda
stihneme všechno zorganizovat, postavit atrakce a jak z toho budeme nakonec unaveni. PŘIJĎTE, jste
vítáni 15. a 16. 9. 2017 na skautovně v Plaňanech.
„PLAŇANSKÝ JARMARK“ - Tímto bychom vás chtěli pozvat na tradiční Plaňanský jarmark, který se bude
konat 16. 9. 2017 u skautovny v Plaňanech. I letos pro Vás budou připraveny zajímavé stánky, ve kterých si
budete moci zakoupit, vyzkoušet a okoštovat spoustu věcí. Zároveň připomínám, že jarmark je otevřen pro
každého, tak pokud víte o nějaké šikovném řemeslníkovi, uzenáři, sýraři, pěstiteli, atd., může nás kontaktovat
na tel: 731466699 a my ho rádi přivítáme. Zveme Vás tedy na jarmark a tady je aktuální výčet toho, co tam
najdete: moravská stáčená vína, rukodělné výrobky, domácí likéry, korálkové výrobky, batikované oblečení,
šperky z nerezu, med, výrobky z chráněné dílny……..
POZVÁNKA NA PRODEJNÍ VÝSTAVU OBRAZŮ VÁCLAVA ANDĚLA - Plaňanský rodák Václav Anděl se narodil
28. 9. 1936, vystudoval základní školu v Plaňanech, učiliště Tesly v Kolíně, obor nástrojař. Při zaměstnání dálkově
vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Kolíně. Po maturitě byl zaměstnancem Tesly, po jejím rozdělení zůstal ve
firmě Elmech až do důchodu. Byl také plaňanským skautem a podílel se např. na budování a malování skautské chaty (za
nádražím). Známe jej i jako autora plakátů pro různé akce. S jeho obrázky a obrazy se jistě potkal každý „plaňaňák“. Měl 2
děti, 4 vnoučata a 3 pravnoučata. Zemřel 25. 6. 2017 ve věku 80 let. Dovolujeme si Vás pozvat na prodejní výstavu jeho
obrazů, která se bude konat 16. 9. 2017 od 9:00 hodin na skautovně v Plaňanech.
LOUTKY V PLAŇANECH - Posledních pár let se v Plaňanech potkáváme s loutkovým divadlem: „Úplně malé divadélko“
vedeným principálkou Marcelou Pokornou. Málo kdo z nás ale ví, že loutkářská tradice v Plaňanech sahá až do roku 1937 a
že loutkoherci ke své produkci využívají i loutky a scénáře z této doby. Je ale velice těžké získat nějaké historické informace
o loutkách. Doufáme ale, že se i mezi plaňanáky najdou sem tam vlastníci nějaké věci či informace. Chtěli bychom touto
cestou požádat o každou informaci týkající se loutek v Plaňanech. Nás skauty Marcelino úsilí velice oslovilo, proto
jsme Úplně malému divadélku nabídli záštitu a zázemí. A tak budete-li mít nějaké informace či části loutkářské historie v
Plaňanech, můžete je předat přímo principálce, nebo nám skautům. My Vám za to slíbíme, že budeme loutkami nadále
rozdávat radost nejenom dětem. A jako důkaz, že to myslíme vážně, vás zveme na nejbližší představení „Kašpárek a drak“
15. 9. 2017 od 18:00 hodin na skautovnu.
JUNÁCKÝ TÁBOR 2017 - Jako každý rok se plaňanští skauti první prázdninovou sobotu vydali na tábor do Stříbrné
Skalice. V den příjezdu nás čekalo spoustu práce - postavit polní kuchyň, zajistit si střechu nad hlavou v podsadových
stanech a teepee, zvelebit okolí tábořiště atd.
Celým pobytem nás provázel rytíř Luis Therin Tellamon, kterému jsme pomohli zvítězit nad zlem a vyhrát tak Dračí válku.
Zažili jsme mnoho bojů proti dračím kněžím, splnili jsme nespočet úkolů a to nejen v táboře. Pro výhru jsme si museli dojít
do nedalekých Vlkančic a strávit tam noc. Odměnou pro nás byly výlety na Sázavskou pouť, kde jsme si zpříjemnili horký
den plaváním v řece, a výlet do obory ve Žlebech. Okouzlili nás bílí jeleni, ovšem první místo získali skvěle vycvičení dravci,
jenž předvedli skvělé představení. Celý rok jsme se nejvíce těšili na večerní posezení u ohýnku s kytarou. To se nám
povedlo rovnou třikrát, všichni členové tábora jsme se sešli u velkého ohniště a zpívali naše oblíbené písničky.
Mezi válčením s draky a ježděním na výlety každý oddíl stihl prožít své malé oddílové dobrodružství. Světlušky ztroskotaly
mezi lidojedy a nakonec soutěžily na letních olympijských hrách, vlčata prozkoumávala okolní lesy jako správná smečka
vlků, skautky plnily odborku zelené pandy zaměřenou na pomoc přírodě a skauti se zaměřili na netradiční deskové i
pohybové hry, aby co nejvíce zdokonalili své strategické myšlení.
Také jsme se stali součástí velké letní hry s Českým rozhlasem. Ukázali jsme si několik způsobů, jak poslat a zašifrovat
zprávu. Tím jsme pomohli astronautům, kteří byli součástí rádiové hry. Celý den nás sledoval a natáčel reportér z Českého
rozhlasu a dostali jsme se i přímo do vysílání.
Děkujeme všem, kteří pomohli při realizaci tábora a vytvořili zázemí pro 48 malých skautů. I přes ne vždy příznivé počasí se
tábor moc vydařil a my odjeli špinaví, unavení, ale hlavně plní zážitků domů.
Josef Komárek
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MO ČRS PLAŇANY
MISTROVSTVÍ SVĚTA ŽEN
O víkendu 26. 8. - 27. 8. 2017 se konalo v maďarském Szolnoku Mistrovství světa žen, na
které se nominovala i plaňanská závodní rybářka Hana Purkrábková. Chytal se převážně
sumeček americký o průměrné váze 25 g. Česká děvčata v konkurenci sedmnácti států
obstála a celkově vybojovala 5. místo. V kategorii jednotlivců obsadila Hana Purkrábková
20. místo. Celkem na mistrovství startovalo 95 závodnic.
Pavel Purkrábek

SDH PLAŇANY
6. KOLO 8. ROČNÍKU POLABSKÉ HASIČSKÉ LIGY
SDH Plaňany pořádá 6. kolo Polabské hasičské ligy pod záštitou starosty městyse Plaňany. Soutěž se koná dne 16. 9.
2017 na hřišti městyse Plaňany (za fotbalovým hřištěm) od 10:00 hodin, kdy zahájí požární útoky družstva dětí. Družstva
dospělých, mužů i žen se utkají od 12:30 hodin. Přijďte se podívat a fandit našim družstvům.
Roman Malý

DSA PLAŇANY
DANCE STUDIO ANET PLAŇANY
Jsme taneční studio, které působí v Plaňanech a okolí
již přes 4 roky. Za těchto pár let jsme získali spoustu
úspěchů na pohárových soutěžích (rozpis a výsledky
na www.studioanet.cz). Naším největším úspěchem je
získání titulu 2. vícemistra České republiky 2017 na
Festivalu tanečního mládí v Litoměřicích.
V taneční sezóně 2016/2017 navštěvovalo taneční
skupiny DSA přes 70 tanečníků a tanečnic
v kategoriích: PIDI (3-6 let), MINI (6-8 let), Děti (8-12
let), Junioři (12-15 let), Mládež (15-25 let) a Dospělí
(nad 25 let).
Všechny skupiny pravidelně jezdí na soutěže. Věnujeme se hlavně stylům Show dance, Street dance a Bhangra.
Na trénincích se učíme různé styly tance, soutěžní choreografie, techniku kroků a také správné držení těla,
věnujeme se gymnastické a baletní průpravě, posilování a protažení.
Máš rád tanec? Chceš vyhrávat? Přijď a přidej se k nám!
Právě hledáme všechny tanečníky a tanečnice od 3 do 99 let.
Všechny informace a rozpis tréninků naleznete na www.studioanet.cz nebo na našem Facebooku (Dance Studio
Anet). Budeme se na Vás v záři těšit.
Aneta Solilová

POSVÍCENÍ V ČÍSLECH – 6. ROČNÍK
Šestý ročník Plaňanského posvícení přivítal:
v pátek kolem 1 200 návštěvníků
v sobotu asi 1 700 platících a 500 dětí, které měly vstup zdarma
v pondělí dorazilo kolem 550 diváků
Pořadatelé děkují všem návštěvníkům, kteří i přes páteční nepřízeň počasí
přišli na všechna vystoupení a podpořili tak úspěšný průběh festivalu.
Tomáš Kučera
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