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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
v letošním prvním vydání Plaňanských listů bych vám rád představil a vlastně i shrnul realizované a plánované
investiční akce městyse Plaňany. O kulturních a společenských aktivitách si přečtete na dalších stránkách.
V těchto měsících probíhají realizace stavebních akcí a to výstavba obchvatu městyse Plaňany s plánovaným
dokončením v říjnu letošního roku. Rekonstrukce chodníků v ulici Tyršova a Pražská. Rekonstrukce byla podpořena
ze Státního fondu dopravní infrastruktury a bude dokončena do konce prázdnin. V obci Poboří se opravuje hřbitovní
zeď. I tato akce byla podpořena z fondu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny SFŽP.
Během léta plánujeme opravu povrchu ulice Za Cukrovarem, výměnu sloupů veřejného osvětlení v ulici Za Školou
a v ulici Tyršova. Toto osvětlení bude realizováno svítidly LED. Vlastními silami se pokusíme realizovat opravu chodníků
v ulici Pražská směrem od nádraží k radimské křižovatce.
Do konce dubna bude podána žádost o dotaci na realizaci dodávky Domovních čističek odpadních vod pro obce
Blinka, Hradenín a Poboří. Po vydání akceptačního protokolu fondem budou všichni účastníci projektu vyzváni, aby
se dostavili na Úřad a uzavřeli s městysem smlouvu o společné realizaci akce. Podpis této smlouvy musí být ověřen.
Dále účastníci zplnomocní městys, aby mohl za ně ve věci dotace jednat. Podrobnosti vysvětlím při osobním setkání
s účastníky projektu.
Středočeský kraj připravuje projektové dokumentace na opravy povrchu ulice Pražská a Fügnerova. Ulice Pražská
se plánuje opravit v úseku od náměstí směrem na východní konec obce. Finanční spoluúčast obce snad zajistí rychlejší
realizaci těchto oprav. Ve Fügnerově ulici bude opraven povrch vozovky v úseku od křižovatky směrem na Radim až
ke konci obce. Městys současně zadal zpracování projektové dokumentace na opravu chodníků v této ulici (Ukončení
právě realizované opravy chodníků v ulici Pražská před křižovatkou na Radim je právě tam, kde je. Připravovaná
projektová dokumentace na chodníky v ul. Fügnerova bude řešit celý přechod společně s nástupním prostorem pro něj.
Toto zdůrazňuji pro ty, kteří si nyní ťukají na čelo, s otázkou, proč nebyl chodník dokončen až na hranici komunikace.),
na opravu kanalizace a vybudování nového vodovodního řadu včetně přípojek pro zájemce. Zájemci budou v nejbližší
době osloveni.
Pro rok 2019 má městys připravenou projektovou dokumentaci pro podání žádosti o dotaci na tzv. III. etapu opravy
chodníků v ulici Tyršova od mostu přes Blinku až k I/12 – autobusová zastávka. Pro rok 2019 je naplánována
i rekonstrukce ulice Zahradní. Jakmile získá městys stavební povolení, musí vysoutěžit dodavatele. Já bych následně
připravil žádost o dotaci na Středočeský kraj i MMR ČR a sdružením finančních prostředků bych tak získal pro městys
dostatečnou finanční pomoc na provedení oprav. Předpoklad zahájení prací je jaro 2019.
Městys je zřizovatel tří organizací - základní školy, mateřské školy a jednotky sboru dobrovolných hasičů. Pro základní
školu jsou připraveny dva projekty. První s názvem „Odborné učebny a bezbariérový přístup v ZŠ Plaňany“ a druhý
„Základní škola Plaňany, výuka v zahradě a u PC“. Oba projekty prošly v pořádku kontrolou formálních náležitostí
a správnosti zpracování žádosti. Ani jedna ze žádostí nebyla vyřazena z hodnocení. Městys čeká na závěrečné
vyhodnocení. V obou případech probíhají výběrová řízení na dodavatele stavebních prací a vybavení. Pro rozvoj školy
a sportu v Plaňanech plánuje městys rekonstrukci stávající tělocvičny včetně jejího rozšíření. Zastupitelé budou
na příštím zasedání zastupitelstva schvalovat smlouvu o dílo s projektantem této akce.
Pro modernizaci a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů (prosím nezaměňovat se Sborem
dobrovolných hasičů – to není zřizovaná organizace obce, ale zapsaný pobočný spolek) je připravena žádost
o poskytnutí dotace na pořízení nového vozidla – cisterny. Čekáme jen na vyhlášení dotačního titulu.
Během dvou měsíců bude podána další žádost o dotaci a to na zateplení budovy Úřadu městyse. Fasáda bude
realizována na základě architektonického návrhu. Její nový vzhled byl inspirován starými fotografiemi plaňanských
domů z 19. a počátku 20. století. Na rozdíl od jiných budov v obci citlivě zapadne do zástavby středočeské vesnice.
Dovolili jsme si zadat i návrh na revitalizaci zahrady Úřadu a následně ji zpřístupnit i návštěvníkům Úřadu a jejich
dětem. To všechno s ohledem na zajištění bezbarierového přístupu do budovy Úřadu městyse. Návrh úprav je zajímavý
a je k nahlédnutí v kanceláři starosty.
Během letošního roku chceme dále dokončit opravu pomníku obětem válek v parku v Plaňanech a realizovat výstavbu
vodovodního řadu včetně přípojek v ulici Tyršova. Vodovodní řad v ulice Za Kostelem a napojení obce Blinka
k veřejnému vodovodu je v plánu do příštích let.
Samozřejmě stále pracujeme na možnosti vyčištění rybníka v parku v Plaňanech. V letošním roce bude konečně
dokončena dokumentace a podána žádost o dotaci.
Hezké jaro vám všem
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SÝPKA
Městys Plaňany dokončil práce potřebné pro zahájení zpracovávání projektové dokumentace stavebních úprav dalšího
využití a přestavby objektu bývalé sýpky v Plaňanech. Jednalo se o provedení stavebně historického průzkumu, stavebně
technického průzkumu a geodetického zaměření. S podrobnými informacemi se mohou zájemci seznámit na Úřadě městyse
Plaňany. Z provedených průzkumů se ukázal jak historický význam objektu tak i jeho technický stav. Technický stav památky
lze rozdělit do dvou částí. Dřevěné konstrukce jsou z 90% napadeny houbou a dřevokazným hmyzem. Bude nutné je
vyměnit. Městys nechá dále zpracovat pasportizaci dřevěných částí krovu, což bude podklad pro jeho výměnu. Zděná část
je v dobrém technickém stavu. V havarijním stavu je cihlová římsa pod střechou. O krovu lze konstatovat, že je v havarijním
stavu a je nebezpečné se v prostoru sýpky pohybovat.
Ze stavebně historického průzkumu předkládáme článek pánů Miroslava Kováře a Vojtěcha Vaňka.
Z výsledků průzkumu tvrze a sýpky v Plaňanech
Tvrz v Plaňanech je poprvé výslovně doložena až roku 1591, kdy ji Šimon Mírek ze Solopisk
a na Plaňanech odkázal svému strýci Jiříku Mírkovi ze Solopisk a na Synči. Dříve udávaný rok 1539
se ukázal po revizi pramenů jako chybný. Naopak je jisté, že tehdy tvrz v Plaňanech ještě nestála
a byla vystavěna pravděpodobně až v sedmdesátých letech 16. století. Až roku 1579 se Svatomír
Mírek ze Solopisk uvádí s titulem „na Plaňanech“ a právě on byl pravděpodobně stavebníkem tvrze
mezi lety 1572 a 1579. Nejpodrobnější popis tvrze přináší urbář černokosteleckého panství z roku
1677, jehož výpověď se pozoruhodně shoduje s výsledky povrchového stavebněhistorického
průzkumu tvrze. Tvrz je zde zmíněna jako součást hospodářského dvora, ke kterému ostatně
náležela dříve i později. Současně je uvedeno, že před dvorem stával i pivovar, z něhož byly patrné
pouze zbytky zdí. V jihovýchodním rohu dvora se nacházela patrová obytná budova tvrze s malým
dvorkem a studnou, z něhož vedly v přízemí vchody do dvou sklepů, které tvořily přízemí či suterén
tvrze, citujme: „Zase vyjdouce z jmenovaný špižírny na dvorec dlážděný, následují veřeje štukový
a dveře při nich do sklepu klenutého a dlážděného. V něm vokno štukový prázdný na poledne. Z toho
sklepu zase jiný veřeje štukový na západ s dveřmi na pantích do sklepu klenutého dlážděného, v něm
vokýnko štukový k straně polední jedno.“
Z jednoho ze sklepů v jihozápadním rohu budovy tvrze vedlo kamenné šnekové schodiště
Pohled do přízemí (suterénu)
renesanční tvrze. Foto M. Kovář, 2017 do patra tvrze, v němž se původně nacházely obytné pokoje, v roce 1677 užívané jako špýchar:
„Předce po tý straně vycházeje z toho sklepu na západ jest zděný šnek a v něm točitě 13 stupňův
zhůry postavených, po kterýž se do hořejšího stavení nebo pokojův přicházeti může. Ale nyní nad těmi stupni dveře zazděný z příčiny tý,
že hořejší pokoje za špejchary se potřebují.“ Plaňanská sýpka byla vystavěna s využitím budovy tvrze podle dochovaného návrhu
říčanského stavitele Tomáše Vojtěcha Budila roku 1744 v rámci přestavby hospodářského dvora, provedené za vlády vévodkyně Marie
Terezie Savojské z Lichtenštejna. Realizován byl druhý z dochovaných plánů přestavby, který v celé šíři navázal na původní starší budovy
tvrze, tak aby vznikla pravidelná obdélná stavba.
Stavebněhistorický průzkum prokázal rozborem stávajícího objektu sýpky dvě podstatné stavební fáze. Do první náleží
podstatné zbytky patrového renesančního rezidenčního objektu tvrze obdélného půdorysu. Ten zahrnuje přibližně jižní třetinu jejího
půdorysného rozměru. Ve zjištěních podlažích byl objekt dvoudílný. Jeho interiér se k jihu (a asi i severu) otevíral dvojicí rozměrných
okenních nik. Původně byl vybaven vřetenovým schodištěm, ze kterého byl identifikován středový buben a stupeň. To zpřístupňovalo
patro tvrze se suterénní místností na západě. Téměř neporušeno se zachovalo dvoudílné původní přízemí tohoto objektu, a to včetně
zaklenutí a povrchových úprav. V úrovni původního patra, nynějšího přízemí, se z původního objektu zachovala jižní a západní stěna
a západní úsek stěny severní, který byl zakomponován do stavby vestavěného barokního schodiště sýpky. Rovněž přízemí objektu bylo
řešeno patrně jako dvoudílné. V jižní stěně byla vyzděna dvojice okenních nik a jedna nika (okenní?) byla průzkumem identifikována
i ve zbylém úseku stěny severní. Výstavbu renesanční stavby, typologicky navazující na středověké objekty tvrzí, je možné datovat
do 2. poloviny 16. století. Jak dokládají zachované renesanční omítky, a také v souhlase s výpovědí písemných pramenů, lze prostory
v patře interpretovat jako obytné světnice vytápěné kachlovými kamny a vybavenými síní a zděným komínem. Renesanční objekt byl
v podstatné míře využit při výstavbě patrové obdélné barokní sýpky, jejíž výstavba probíhala na základě projektu z roku 1744. Přízemí
renesančního objektu bylo zachováno a posloužilo jako substrukce pro výstavbu sýpky. Výjimku představuje jižní a západní stěna
staršího objektu, která prorůstá až k rozhraní stávajícího přízemí a prvního patra. Při barokních úpravách došlo ke zvýšení terénu
násypem severně původního renesančního objektu. Jeho soklové zdivo, včetně původních omítek, bylo zakryto násypovou vrstvou
pod podlahou přízemí barokní sýpky. Pod podlahou přízemí barokní sýpky dosud přetrvává koruna východního úseku severní renesanční
stěny tvrze. Zajímavé je, že při vyzdívání zdiva sýpky bylo ve značné míře druhotně využito zdivo renesanční tvrze, a to včetně celých
bloků renesančního zdiva (včetně omítek) a detailů. Dispozičně a konstrukčně odpovídá sýpka běžným dobovým stavbám. Náročněji je
provedeno vestavěné dvouramenné schodiště, jehož podesta je zaklenuta dvojicí stlačených křížových kleneb. Dřevěné konstrukce
se s výjimkou dodatečně vložených podélných průvlaků v přízemí a patře zachovaly v téměř autentické podobě (dodatečná obnova
průvlaku). V omezené míře se ovšem zachovaly barokní sloupky původního středního průvlaku. Krov je původní, barokní. Je konstruován
jako ležatá stolice. Nepůvodní je severní valba, která pochází z počátku 20. století a nahradila nedochovaný barokní štít.
Miroslav Kovář a Vojtěch Vaněk
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OBCHVAT
Stavba obchvatu probíhá podle plánu a termín dokončení, kterým je říjen letošního roku, není prozatím ohrožen. Víme, že
stavba je pro obyvatele městyse náročná zatížením dopravy v ulici Pražská a to jak počtem projíždějících aut tak
i znečištěním. Po dobu realizace stavby bude každý měsíc prováděno čištění ulice vozovou technikou. Trocha trpělivosti
bude odměněna odklonem nákladní automobilové dopravy z obce. Stavba přinesla mimo nepříjemností i nové poznatky
z dávné historii naší země. O ně se se zájemci podělili archeologové z archeologického ústavu na podzim při exkurzi
na místě stavby. Kromě průzkumů na stavbě obchvatu probíhá i průzkum na přípravě nového ložiska těžby kamene
„Na Černé“. V dalším článku vám přinášíme nové informace.
Archeologické překvapení v kamenolomu
Není to tak dávno, co jsme Vás informovali o průběžných výsledcích záchranného
archeologického výzkumu před stavbou obchvatu Plaňan. Ten byl na několik zimních měsíců sice
přerušen, i přes zimu však pokračoval další záchranný výzkum v plaňanském kamenolomu. Zde
bude brzy otevřeno nové ložisko na návrší Na Černé. Na ploše celkem 10 hektarů se tu od září
2017 do konce března 2018 odehrávalo další archeologické dobrodružství. Myslím, že
o archeologických nálezech slýcháte především v tzv. „okurkové sezóně“ a ne vždy jde o takové
senzace, za které se vydávají. Jen málokdy však můžeme říci, že jsme objevili novou, dosud
neznámou lokalitu takového rozsahu. A to se, i k mému překvapení, podařilo právě
v plaňanském kamenolomu. Ale pěkně popořádku.
Poté, co byla skryta plocha nového ložiska společně s obslužnými plochami, objevily se
na jižním svahu návrší podivné liniové útvary táhnoucí se zhruba po vrstevnici od západního Brigádníci při vykopávkách příkopu
brány plaňanského hradiště
okraje k východnímu. Původně jsme se domnívali, že jde o zbytky starých úvozových cest, které vv prostoru
poloze Na Černé. Foto 14.3.2018 P.
byly opuštěny a rozorány během kolektivizace. První sondy přes tyto útvary však ukázaly, že jde Leidemann
o něco docela jiného a také docela jinak starého. Spodní, tedy vnější, liniový útvar se ukázal být
mohutným příkopem, i dnes hlubokým přes 1,5 metru. Horní, vnitřní útvar pak představuje mělčí a užší příkůpek. Dnes prázdný prostor
mezi nimi pak bezpochyby tvořil bázi hlinitého valu, tedy pravěké hradby. Podle mohutných lomových kamenů, které jsme nalézali
spadené do vnějšího příkopu, lze říci, že pravěká hradba byla zpevněna kamenným lícem, který chránil jeho vnější stranu před svezením
po svahu dolů. V celém průběhu zkoumané plochy se podařilo objevit také jižní bránu do hradiště. Tedy bránu… ona ta mezera mezi
příkopy byla široká jen něco málo přes jeden metr, takže rozhodně o žádnou velkou bránu nešlo. Je docela dobře možné, že hlavní brána
se nacházela někde jinde a je dosud neobjevena. Naše branka mohla sloužit jako vedlejší vchod; odtud to totiž bylo relativně blízko
k Výrovce.
A jak je to celé vlastně staré? To nám pomohly objasnit nálezy z výplně příkopů a kamenného závalu uvnitř hradeb za brankou. Nešlo
o žádné zlaté poklady, jaké nalézal Heinrich Schliemann v bájné Tróji, tomu jsou české podmínky přeci jenom vzdáleny. Nejčastějším
nálezem je obvykle běžný sídlištní odpad, tj. zbytky zvířecích kostí, rozbité hliněné nádoby a další drobnosti. Měli jsme štěstí také na
jednu bronzovou jehlici nalezenou pod kamenným závalem. Ale od té Schliemannovy Tróje jsme se zase tak moc časově nevzdálili – naše
lokalita je díky uvedeným nálezům datována do závěru starší doby bronzové, tedy do 18.-17. století před naším letopočtem. Nejde
zdaleka o jediné hradiště – tedy opevněnou osadu, často umístěnou na vyvýšeném místě – v okolí. Takové známe třeba z Radimi (je na
něm vysílač), datované do starší doby železné a raného středověku, nebo mezi kostelem a Výrovkou ve Vrbčanech. Žádné z nich však
nebylo souvisleji zkoumáno. O plaňanském hradišti před rokem 2017 navíc nikdo neměl tušení. Mohla za to jistě silná eroze na
obdělávaných svazích návrší, která za těch několik tisíc let smazala veškeré stopy po hlinitých valech. Po příkopech už také nezbylo zhola
nic, byly zcela zaneseny ornicí z horních poloh kopce. Rovněž stop po osídlení uvnitř hradiště mnoho nezbylo – část byla odnesena výše
zmíněnou erozí, část byla zničena těžbou kamene v dávné i nedávné minulosti. Dodnes zbytky dříve jistě lépe zřetelné skály vystupují
nad povrch v malém lesíku na vrcholku návrší. Zjistili jsme tam jen části nadzemních staveb s kůly vysekanými do skalního podloží
a několik tzv. zásobních jam na dlouhodobé přechovávání potravin.
Přestože výzkumem nad kamenolomem byla odkryta velká plocha, zdaleka nemůžeme říci, že známe úplný rozsah hradiště. To se totiž
rozkládá také na západním a východním okraji nového ložiska. V současné době probíhá na přilehlých polích geofyzikální průzkum, který
prozatím prokázal, že zbytky hradby se vinou severním směrem až téměř před radimskou skládku. Na západním okraji jsou jistě omezeny
okrajem rokle nad Výrovkou. Jak daleko na sever a severozápad však fortifikace sahá, to se zatím můžeme pouze domnívat. Jeho celková
plocha však jistě přesahovala 16 hektarů. Množství práce, kterou bylo třeba vykonat vyhloubením až 11 m širokého a přes 1,5 m
hlubokého příkopu o délce přesahující zcela jistě 3 km (přičemž materiál z vykopaných příkopů byl jistě použit k navršení valu nad nimi),
si lze jen těžko představit, zvláště při vědomí, že tehdejší nástroje sestávaly z dřevěných lopat, parohových kopáčů a proutěných košů
na vynášení hlíny. Vkrádá se nám tak srovnání s egyptskými pyramidami, na nichž rovněž pracovalo velké množství lidí. Z doby bronzové
v Čechách však žádné písemné prameny a historické zprávy nepocházejí, takže o stavitelích hradiště nad Plaňany a jejich vládcích
nevíme nic bližšího.
Výzkum v kamenolomu tedy skončil a rozbíhá se pokračování výzkumu v trase obchvatu, který rovněž přináší množství nových
informací o osídlení Plaňan v dalším průběhu doby bronzové. Již teď lze říci, že málokterá česká obec v posledních letech zažila takový
nárůst archeologických pramenů ke svým (pra)dějinám. Archeologové se jimi budou podrobněji zabývat ještě několik dalších let.
Na závěr bych velmi rád poděkoval zaměstnancům firmy Eurovia, kteří se nám skutečně ve všem pokoušeli vyjít vstříc a bez jejichž
přístupu bychom nemohli dojít k tolika zajímavým poznatkům a zachránit tolik nálezů.
Mgr. Zdeněk Beneš, Ústav archeologické památkové péče středních Čech
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STO LET OD BITVY U BACHMAČE
V bitvě u Bachmače bojovali v řadách legionářů i obyvatelé z našich obcí. Z Plaňan to byli Bártl Josef
(za statečnost byl vyznamenán Bachmačskou medailí) a Miškovský Josef. Z Hradenína u Bachmače bojoval
Mašín František a z Poboří Vejvoda Alois. Všichni byli příslušníci 6. střeleckého pluku, ale z různých rot.
Po uzavření Brest–Litevského míru se legionářům uzavřela cesta do Francie přes
přístav Archangelsk. Proto jediná možná cesta byla přes celé Rusko po Sibiřské
magistrále do Vladivostoku a pak lodí do Francie. Česká národní rada v Rusku
uzavřela smlouvu s lidovým komisařem J. V. Stalinem o rychlé přepravě legionářů
na Dálný východ, a to za podmínky přísné neutrality a odevzdání většiny zbraní.
Situace v Rusku byla ale velmi nepřehledná a německá armáda se mnohdy
nezastavila na dohodnuté linii. Sovětská vláda začala po uzavření míru na svém
území upevňovat svoji moc, což vyvolalo občanskou válku. Ukrajina počátkem
února 1918 vyhlásila samostatnost, odtrhla se od Ruska a zároveň požádala
Členové ČSOL v dobových uniformách se
o ochranu Ústřední mocnosti. Němci a Rakušané toho využili a pod záminkou
sestrou kazatelkou z Tmaně. Foto Jan
Boček, 2017
pomoci Ukrajině zahájili rychlý postup na východ, jaký neměl v I. světové válce
obdoby. Německá vojska 1. března 1918 obsadila Kyjev a dál se valila na Ukrajinu. V té době se nacházelo československé
vojsko (v počtu 42 tisíc dobře vycvičených legionářů) na Ukrajině. Tato armáda byla složena z vojáků české i slovenské
národnosti, kteří v Rusku žili před válkou a také z válečných zajatců rakousko-uherské armády. Němci a Rakušané
postupovali Ukrajinou velmi rychle a hrozilo, že legionáři budou obklíčeni a zajati. Co by to znamenalo, všichni dobře věděli
– věznění a trest smrti za zradu pro bývalé vojáky rakousko-uherské armády. Československé vojsko proto rychle směřovalo
k důležitému železničnímu uzlu Bachmač, kde se soustřeďovaly vlaky dále na východ. Dne 8. března 1918 se Němci přiblížili
k městu a 10. března byly zahájeny tvrdé boje o ovládnutí Bachmače. Obrana města byla tvořena dvěma československými
pluky a jednotkami bolševické armády, a čelila německému útoku o síle armádního sboru. Legionáři v průběhu bojů
společně s bolševiky napadli také německý obrněný vlak, který se chtěl probít československou obranou. V obraně
Bachmače se především vyznamenal ruský plukovník Ušakov (velitel 4. střeleckého pluku) a poručík Čoček. Tvrdé boje
nadále pokračovaly a nepřítel útočil v trojnásobné přesile. Většina bolševických vojáků se rozutekla a Češi mimo několika
bolševických oddílů, na bojišti zůstali sami. Jednotky 6. a 7. střeleckého pluku se stahovaly z obrany a nasedaly
do připravených vlaků. Zůstávala pouze část 4. pluku a 2. roty 6. pluku, kterými poručík Čoček zdržoval postup německého
vojska. Evakuace legionářů trvala až do noci a ráno 14. března němečtí vojáci obsadili Bachmač bez boje. V této bitvě padlo
nebo bylo nezvěstných 91 legionářů, z toho 4 důstojníci a 210 jich bylo zraněno. Ztráty vojáků Rudé armády nejsou zjištěny.
Na německé straně se uvádí, že 300 vojáků padlo a několik stovek bylo raněno. Bitva u Bachmače byla bojovým křtem
2. divize v součinnosti s 1. divizí. Byla to první a také poslední bitva I. světové války, kde proti německým vojákům bojovali
společně legionáři a Rudá armáda.
Za Českou republiku se oslavy 100. výročí bitvy zúčastnila ministryně obrany K. Šlechtová, zástupci Poslanecké sněmovny,
velvyslanectví ČR na Ukrajině, zástupci Generálního štábu armády ČR a SR a Československé obce legionářské. Za Církev
československou husitskou se slavnostního programu zúčastnil pražský biskup D. Tonzar, který při modlitbě a promluvě
u památníku v Doči i v Bachmači vzpomněl na význam bitvy a zásluhy našich legionářů. Zástupci Pražské diecéze položili
u nově odhaleného pomníku ve Veké Doči i na nádraží v Bachmači padlým legionářům za CČSH věnce. Čeští i ukrajinští
účastníci br. biskupa velmi kladně přijali a bylo to asi nejvýchodnější modlitební shromáždění naší církve. V tichém zamyšlení
vzpomeňme na odvážné legionáře, kteří neváhali bojovat za vznik svobodného Československa a mnohdy položili i svůj
život. Náš národ i CCSH si velmi váží odkazů českých hrdinů, a proto je žádoucí tyto slavné tradice udržovat a jejich odkaz
předávat mladé generaci.
Jan Boček

Vážení občané, městys Plaňany společně s panem Bočkem připravují ke 100. výročí vzniku republiky dvě publikace
o našich vojácích bojujících v I. Světové válce. První publikace s tématem legionáři vyjde během října 2018 a druhá
publikace během roku 2019. Ta bude věnována padlým. Získaných materiálů a podkladů je celkem dost z různých archívů
a kronik. Co nám však chybí jsou přímé vzpomínky, zápisky a fotografie našich předků bojujících na obou frontách Velké
války. Pokud máte doma k dispozici materiály a vzpomínky, budeme rádi za jejich zapůjčení. Materiály můžete
poskytnou na Úřadě městyse Plaňany do mých rukou. Předem velice děkujeme.
Mgr. Martin S. Charvát, starosta
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KONKURZ – MATEŘSKÁ ŠKOLA
Městys Plaňany vyhlašuje na základě usnesení č. 12 – XXXII/2018 zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne
13. 3. 2018 a v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších
předpisů, s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního
řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů
dne 14. 3. 2018 konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované
městysem Plaňany: Mateřská škola Plaňany, okres Kolín, Tylova 184, 281 04 Plaňany, IČ 48665231
Požadavky:
•

předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy podle § 5 odst. 1 písm. b) zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnicích a o změně některých zákonů, v platném znění

•

odborná kvalifikace podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb.

•

znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů

•

občanská a morální bezúhonnost
Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele: 1. 8. 2018

Náležitosti ke konkurznímu řízení:
•

přihláška

•

doklady o dosaženém vzdělání (VŠ diplom i vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)

•

doklad o celém průběhu zaměstnání (včetně funkčního zařazení) a délce praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem

•

profesní životopis

•

koncepce dalšího rozvoje školy (max. rozsah 3 stran formátu A4)

•

výpis rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání

•

lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce ( ne starší 2 měsíců)

Vše zašlete doporučeně nebo osobně v označené obálce „KONKURZ – MATEŘSKÁ ŠKOLA, OKRES KOLÍN, TYLOVA 184,
281 04 PLAŇANY – NEOTVÍRAT“ nejpozději do 12:00 hodin dne 20. 4. 2018 na adresu: Městys Plaňany, Tyršova 72,
281 04 Plaňany
Mgr. Martin S. Charvát, starosta

CO JEŠTĚ ČEKÁ DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY NEŽ PŘIJDOU PRÁZDNINY ?
1. Projekt „Poznej svého psa“ – děti si popovídají a prožijí den se vším, co ví o pejskovi a jak se zachovat
při setkání s cizím pejskem na ulici, či ve volné přírodě. I názorné ukázky se psy naučí děti bezpečnému chování
při vzájemném potkávání.
2. Návštěva divadla je v očekávání celé školky a pohádka „Šel zahradník do zahrady“ určitě potěší všechny naše
děti.
3. Masky, ohýnek na zahradě a pečené buřty – jůůůůů, jsou tady Čarodějnice.
4. Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční 10. 5. 2018, budeme se těšit na nové děti a jejich rodiče.
A kam na výlet?
17. 5. vyrazí starší děti do parku v Průhonicích a budou poznávat rozkvetlé keře a stromy naší krásné přírody
7. 6. se mladší děti vydají do Licibořic na pravý venkovský statek za domácími zvířátky
14. 6. se starší děti vydají za zvířátky s cizích zemí do Dvora Králové
Takže nás čeká ještě hodně práce a zábavy než přijdou PRÁZDNINY.
Ludmila Svobodová
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PLÁNOVANÉ AKCE
XXXIII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 24. 4.
Dne 24. 4. od 18:00 hodin v jídelně Základní školy Plaňany proběhne již 33. zasedání zastupitelstva městyse
Plaňany. Na programu je 20 bodů. Zastupitelé se mimo jiné budou zabývat schválením závěrečného účtu obce
za rok 2017, opravou ulice Za Cukrovarem, jmenováním komise pro výběr ředitele mateřské školy, atd...
BOHOSLUŽBA CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ 29. 4.
NO CČSH Plaňany zve všechny členy církve a ostatní zájemce na bohoslužbu v neděli 29. 4. 2018 od 18:00
hodin do Husova sboru.
Od 17:00 hodin proběhne na faře první koordinační schůzka vedení městyse Plaňany se zástupci ZŠ Plaňany,
SDH Plaňany, NO ČČSH Plaňany k přípravě oslav 100. výročí vzniku republiky. Zájemci z řad místních spolků
a veřejnosti jsou zváni k účasti na přípravy oslav.
HASIČSKÉ ČARODĚJNICE 30. 4.
Tradiční setkání u rybníka za Cukrovarem s programem a občerstvením. Zahájení bude v 15:00 hodin. Čeká
nás program pro děti, kapela Tornádo, tradiční občerstvení a noční bojovka.
ZAHRADNÍ SLAVNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLAŇANY 25. 5.
25. 5. od 15:30 hodin přivítají učitelé budoucích prvňáčků své malé svěřence i s rodiči na zahradě základní
školy. Vzájemné poznávání bude formou her. Rodiče se dočkají informací o organizaci školy, výuky a nového
školního roku.
NOC KOSTELŮ 25. 5.
Městys Plaňany a NO CČSH Plaňany zve 25. 5. 2018 na již tradiční otevření Husova sboru při letošní Noci
kostelů. Připravuje se program. V kostele přivítáme loutkové divadlo s představením pro nejmenší a od 19:00
hodin vystoupí hudební uskupení SPLENDOR s gotickou a renesanční hudbou. Vrcholem večera bude
vystoupení ELVISE PRESLYHO za doprovodu SCHOOL BANDU z Kutné Hory.
DĚTSKÝ DEN 26. 5.
Sdružení rodičů naplánovalo na 26. 5. od 13:00 hodin odpoledne plné zábavy a her pro malé i velké. Pro
všechny, kteří chtějí společně oslavit o trochu dříve Den dětí vás rodiče zvou ke skautovně.
PODLIPANSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2018
I v letošním roce je městys Plaňany spolupořadatelem PODLIPANSKÝCH HUDEBNÍCH SLAVNOSTÍ. Během
dnů plných hudby přivítáme účinkující i v Plaňanech. Program: 16. 6. od 17:00 hodin v Husově sboru vystoupí
komorní smyčcový orchestr VOX BOHEMICA.
SETKÁNÍ SENIORŮ 22. 6.
Opět přivítáme Pepina Maturu s Akordeonem před domem s chráněným bydlením. Zazpívat si s ním budou
moci naši senioři od 14:00 do 16:00 hodin. Občerstvení bude zajištěno.
Sixtová, Charvát

PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V LETECH 2017 – 2018

Městys Plaňany si dovoluje srdečně pozvat rodiče dětí narozených v roce 2017 a 2018 na
slavnostní vítání občánků, které proběhne v sobotu 19. května 2018 v obřadní síni Úřadu
městyse Plaňany. Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání občánků, aby se
nejpozději do 30. dubna 2018 přihlásili na Úřadu městyse Plaňany u paní Lady Urbanové (tel.
321 792 101, mestysplanany@seznam.cz).
Pozvánku s uvedením přesného času, kdy se přivítání uskuteční, zašleme poštou na základě
přihlášení nejpozději týden před konáním obřadu.
- úřad Plaňanské listy, měsíčník městyse Plaňany, č. 1; duben 2018, cena – zdarma, zodpovědný redaktor: Ivan Vokřál
Redakční rada: M. S. Charvát, I. Vokřál, M. Pokorná, F. Pegas Pokorný, J. Zedník, K. Freund, P. Purkrábek, L. Sixtová
Místo vydávání: Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany
Příspěvky přijímá: Úřad městyse Plaňany, Tyršova 72 nebo e-mail: mestysplanany@seznam.cz, makuk@volny.cz
Foto: autoři a archiv městyse Plaňany,
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Tisk: Michal Kostrhoun, Praha; náklad 400 výtisků
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