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Slovo starosty
Vážení občané,
rok 2014 se blíží ke svému konci. Dokoupíme vánoční dárky, prožijeme několik zoufalých hodin ve švech praskajících
obchoďácích (dnes se vlastně říká v marketech), vysmejčíme byty a umyjeme okna a s vyplazeným jazykem zasedneme ke
štědrovečernímu stolu a k premiéře nové české vánoční pohádky. Vysílení po předvánočním shonu v zaměstnání i práci
rozbalíme dárky a budeme očekávat příchod nového roku a silvestrovskou oslavu, kdy se někteří opijí či popálí při novoročním
ohňostroji. A pak už jen se prvního ledna probudíme (některé bude bolet hlava) s myšlenkou: ,,Tak už je to za mnou, ufff.“
Avšak ne u všech je to tak. Jsou mezi námi i lidé, kteří umí a chtějí prožít pravou podstatu Vánoc, a tou je oslava narození Ježíše
Krista. Pro ně jsou Vánoce dobou požehnanou, dobou symbolizující příchod míru a lásky na tento svět.
A tak i já Vám všem přeji, prožijte letošní Vánoce ve zdraví, klidu a míru. Prožijte je se svými nejbližšími, vzpomeňte na všechny
ty, které jste měli rádi a už mezi námi nejsou. Rozbalte dárky, koukněte se na pohádku a přijďte na ,,půlnoční“. Přijďte si
zazpívat pár koled a třeba se i jednou za rok přiblížit k Tomu, jehož příchod v tomto ročním období slavíme.
Martin S. Charvát, starosta

Zprávy z úřadu a obce
Svoz bioodpadu: Od prosince bude svoz bioodpadu probíhat vždy první středu v měsíci.
Sběrný dvůr a sběr elektrozařízení: Mezi Vánocemi a Novým rokem bude sběrný dvůr a sběrna el.
zařízení otevřeny v sobotu 27. 12. v obvyklém čase.
Zdravotní středisko: Důrazně žádáme občany, aby respektovali zákaz vjezdu ke zdravotnímu
středisku po dobu jeho rekonstrukce. Současně se i omlouváme za takto vzniklé komplikace.
Plánovaný termín dokončení je jaro 2015.
Zasedání zastupitelstva městyse Plaňany: III. Zasedání proběhne 09. 12. od 18:00 hodin na Úřadě.
IV. Zasedání proběhne 16. 12. od 17:00 hodin na Úřadě.
Rekonstrukce rybníka v Hradeníně: Akce není prozatím dokončena. Plánovaný termín dokončení je
únor 2015.
Oprava břehové nátrže na rybníku u Cukrovaru: Akce byla dokončena.
Rozšíření vodovodních řadů ulice Pražská a Fügnerova: Akce byla dokončena.
- úřad -

Mateřská škola Plaňany
Předvánoční čas

Nadchází pro děti ten nejočekávanější čas, kdy se těší na příchod Mikuláše a na vánoce. Mikuláše sice
očekávají tak trochu s obavou, protože s ním chodí kromě anděla i čert. K nám do mateřské školy však chodí vždy
čert nebo čertík rozpustilý, ale ne zlý. Nakonec se s dětmi dohodne a za písničky rozdá s Mikulášem dětem nějaké
dárky. To při vánoční besídce, aby pod stromečkem nějaké dárky byly, děti nejdříve obdarují své rodiče a známé
písničkou, básní, tanečkem nebo pohádkou. Za to potom i samy najdou pod stromečkem nové stavebnice, auta,
panenky nebo nové potřebnosti do školky a k tomu i malý dárek, který si s sebou odnesou hned domů.
V letošním školním roce však děti obdržely již několik větších dárků předem. Podařilo se nám pro ně
zlepšit jejich „pracovní“ prostředí, a to ve třídách i na zahradě. Ve třídách postupně měníme starší nábytek za
nový, barevný. Dětem se nejen líbí, ale lépe ho samy používají, protože je vybaven například i jezdícími
kontejnery, kdy si děti odvezou stavebnici na potřebné místo a zase ji bez problémů samy mohou hned uložit. A
zahrada? Tam dostaly děti také předčasný dárek ve formě dvou velkých prolézacích tubusů a k pískovištím místo
dřevěných nové plastové sedáky, na kterých se jim bude nejen lépe sedět, ale také lépe dělat bábovičky. Stále se
máme na co těšit.
Tak krásné vánoce Vám všem.
L. Svobodová
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Základní škola Plaňany

Školní akademie 2014:

Ve čtvrtek 18. 12. od 15:30 hodin ve školní jídelně. Všichni se mohou těšit na vystoupení žáků ZŠ a MŠ. Například:
Čtyřlístek - dramatický kroužek, a to na představení s názvem Přání, zpěv, tanec, hra na hudební nástroje aj.

Tradice:
S blížícím se koncem roku naše škola pořádala své tradiční akce. Nejdříve to byl Vánoční
jarmark. Žáci celý týden pracovali v tvořivých dílničkách a
pod vedením svých učitelů vyráběli adventní věnce, svícny,
ozdobičky, perníčky a další zajímavé výrobky. Ty pak ve finále
nabízeli na prodejním jarmarku. Ten proběhl už poněkolikáté
v areálu fary CČSH. I přes nepřízeň počasí si všichni přítomní
užili společný předvánoční čas v příjemné atmosféře.
Za chvilku přišel Čertovský den. Celá škola se hemží čertíky,
čerticemi, anděly i Mikuláši. Všichni žáci z prvního stupně a jejich učitelé totiž tento den
pracují v „čertovské škole“.
Leona Sixtová

Podpora komunikačních kompetencí a jejich zlepšování v rámci volnočasových aktivit žáků ZŠ Plaňany
PROJEKT REALIZOVÁN V TERMÍNU 1. 4. 2014 - 31. 12. 2014
Hlavní přínosy projektu ZŠ Plaňany jsou:
1) Více jak dva roky měli žáci ZŠ Plaňany možnost pracovat v nepovinných předmětech Přírodopisný seminář, Literárně cizojazyčný
seminář a Informační technologie. Práce jim přinesla spoustu nových vědomostí a znalostí. To, že nepovinné předměty měly
velmi zajímavou náplň a efekt, potvrzuje i fakt, že jsme byli „nuceni“ na základě velkého zájmu zdvojnásobit jejich časovou dotaci
tak, abychom uspokojili všechny zájemce.
2) Díky projektu bylo možno financovat práci v rámci projektu cizojazyčného učitele, který navíc vede kroužek španělštiny
(komunikačním jazykem je angličtina – což jistě není obvyklé a naši školu staví do výlučného postavení).
3) Žáci naší školy měli možnost zcela zadarmo 4x vyjet na týden do přírody do velmi pěkného ubytovacího zařízení s výukovým,
sportovním a studijním programem – ubytování, strava i doprava byly hrazeny z prostředků EU, což umožnilo účastnit se pobytu i
dětem z rodin, kde to finanční možnosti nedovolují. Děti si tak prožily nevšední týdny v krásné krkonošské přírodě.
4) Pomocí finančních prostředků projektu byly financovány projektové dny – obzvláště jejich materiální zabezpečení – papíry,
tonery do tiskáren, fixy, lepidla, folie, atd.
5) Díky projektu byly vybaveny materiální zásoby školy moderními mikroskopy, digitálním mikroskopem, meteorologickou stanicí,
dvěma počítačovými sestavami, dvěma notebooky, flipcharty, venkovním altánem, zahradním nábytkem, tiskárnou.
Dovoluji si tedy tvrdit, že projekt byl úspěšný a splnil svoji funkci a úlohu.
Všem, v projektu zúčastněným, bych touto cestou také ráda poděkovala za jejich obětavou a přínosnou práci – jmenovitě p.
Renatě Skývové, p. Zuzaně Kulichové, p. Janu Němcovi, p. Alejandru Jorgemu Barello a v neposlední řadě p. řediteli M. Šmahelovi,
bez jehož podpory a ochoty vždy pomoci by se projekt nemohl uskutečnit.
Hana Pakandlová, manažer projektu

JUNÁK
Drakiáda 2014
V neděli 2.11. uspořádali členové našeho střediska pro veřejnost tradiční drakiádu na hřišti za hřištěm. Celé dopoledne
jsme nervózně vzhlíželi k obloze, protože počasí bylo typicky dušičkové - zataženo, mlha a větérek nezavanul. Nicméně
skauti neznají slovo nemožné a ve stanovený čas jsme se sešli na hřišti s vědomím, že jsme si v nejhorším případě udělali
nedělní procházku. A pak se stal zázrak! Někdo nahoře nás má rád, a tak se obloha po druhé hodině vyjasnila, začal foukat
vítr - přesně na pouštění draků a účast byla veliká! Všem moc děkujeme, doufáme, že si všichni draky užili a příští rok opět
na viděnou a létanou.
Za 19. středisko Junáka Plaňany Marcela Pokorná

-2-

Plaňanské listy - ev. MK ČR E 202514

Městys Plaňany; Tyršova 72, 281 04 Plaňany

PROMÍTÁNÍ NA BÁRAK A OSLAVY 25 LET OBNOVENÍ JUNÁKA V PLAŇANECH
Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 20. 12. 2014 v 18:00 hodin na Plaňanské náměstí k soše sv.
Jana Nepomuckého na krátkou projekci vzpomínek. Také letos Vám přivezeme Betlémské světlo.
Od nás si je pak odnesete až domů. Pro malé máme pohádku a teplý čaj. Pro velké „svařáček“.
Kromě přání krásného prožití svátků vánočních a šťastného nového roku Vás ještě srdečně zveme 24.
ledna 2015 na oslavy konané u příležitosti 25 let obnovení Junáka v Plaňanech. Oslavy budou zahájeny ve
14:00 hodin na náměstí, opět u sochy sv. Jana slavnostním průvodem. Průvod ukončíme u skautovny
nástupem našich oddílů a otevřením výstavy „Skauting v Plaňanech“. Skautovna bude pro Vás otevřena až do
18.00 hodin a zahřejeme Vás čajem i ohněm.
Za 19. středisko Junáka Plaňany Josef Hroch Komárek, vůdce

Sbor dobrovolných hasičů Plaňany

Sbor dobrovolných hasičů Plaňany zve své členy na výroční valnou hromadu.
Schůze bude zahájena 24. 1. 2015 v 15:00 hodin v hasičské zbrojnici. Před
zahájením schůze se hasiči zúčastní slavnostního průvodu

JUNÁKA Plaňany, ve

kterém ponesou státní a obecní prapor.
Krásné a klidné prožití vánočních svátků přejeme všem našim občanům
Výbor SDH Plaňany

TJ Sokol Plaňany, oddíl kopané
Něco málo ze sportu.
V úvodu svého příspěvku bych rád poděkoval všem příznivcům, sponzorům, funkcionářům a především hráčům TJ
Sokol Plaňany, oddíl kopané za přístup k naší činnosti v letošním roce. Nebudu jmenovat všechny úspěšné a
neúspěšné akce, které v letošním roce proběhly, jen přiblížím postavení našich mužstev v okresních fotbalových
soutěžích. Po podzimní části se A mužstvo mužů ve 3. třídě oddělení A umístilo na prvním místě s 33 body a skórem
vstřelených branek 46 : 8. Jako nejlepší střelec se umístil na prvém místě Tomáš Freund s 11 vstřelenými brankami. B
mužstvo mužů se umístilo na 9. místě s třemi body a vstřelenými brankami v poměru
5 : 34.
V žákovských soutěžích se starší žáci umístili na 1. místě s 22 body a vstřelenými brankami v poměru 54 : 10. Mladší
žáci se umístili na 11. místě s 10 body a vstřelenými brankami v poměru 28 : 74. V současné době hráči odpočívají a
již v lednu bude zahájena zimní příprava na velmi důležitou jarní polovinu soutěže.
Za výbor sdružení a realizační tým přeji všem spoluobčanům, příznivcům kopané a sponzorům příjemné a klidné
prožití vánočních svátků a šťastný krok do nového roku 2015.
Předseda TJ Sokol Plaňany

Plaňanské posvícení 2015
Ahoj přátelé hudebně- kulturního festivalu „Plaňanské posvícení.“ Nejprve mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste
se podíleli na organizaci letošního ročníku, a také Vám - našim návštěvníkům, bez kterých by nemělo smysl podobnou
akci pořádat.
Debata, zdali pořádat i příští rok tuto akci byla dlouhá, ale nakonec jsme se rozhodli, že ANO. Příští, už 4. ročník, se
uskuteční v termínu od 28. 8. - 31. 8. 2015. A také název ponecháme stejný. Vždyť je to taková naše pěkná tradice a
nevadí, že posvícení oslavíme o týden později.
Jistě Vás nejvíce zajímá, kdo nás v příštím roce potěší svou návštěvou v Plaňanech. Již jistými vystupujícími jsou:
Xindl X, Václav Neckář, Walda Gang, BSP, skupina Legendy se vrací, Maxim Turbulenc, Hudba Praha..... O dalších
jménech stále ještě jednáme a již brzy Vám budu moci oznámit ještě další hvězdy! V rámci dětského dne proběhne
představeni „Příhody kluka Bombarďáka“ a již zmínění Maxim Turbulenc.
Po úspěchu letošního vystoupení cimbálové muziky a Zdeňka Izera pozveme i na pondělí 31. 8. podobné účinkující.
Doufám, že se budete bavit minimálně stejně dobře jako v srpnu 2014, i když je pravda, že v tomto případě jsme laťku
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nasadili opravdu vysoko. Spousta hlasů žádá opakovat vystoupení Zdeňka Izera.
Co napsat na závěr, v době přicházejících Vánoc a nového roku 2015?
Štěstí, zdraví a spokojenost v novém roce Vám přeji tak, jako všichni Vaši známí a přátelé. Ale také bych Vám chtěl
popřát, aby Vás život bavil, abyste si každý den maximálně užili a využili, aby úsměv nemizel z Vaší tváře. A vězte, že
svět není jen černobílý. A to vše, co se na nás valí z našich médií, nemusí být nutně pravda. Každý máme svou hlavu,
a tak se občas zamysleme.
Vše dobré Vám přeji a těším se na Vás
Tomáš Kučera

Regionální museum Kolín
Vladimír Jan Hnízdo - pocta ke 100. výročí narození
9. 12. 2014 - 15. 2. 2015, Červinkovský dům, Brandlova 27, Kolín
Vernisáž v úterý 9. 12. 2014 od 17.00 hodin
Vladimír Jan Hnízdo *17.7. 1914, České Budějovice; + 2.7. 1978 Praha, malíř, sochař, typograf, grafik, scénický výtvarník a
pedagog.
Tento všestranný a talentovaný umělec je významně spjat s Kolínem. Ve městě prožil část svého života a působil zde také
několik let jako šéf výpravy Městského divadla. Pro Kolín vytvořil několik veřejných sochařských realizací (památník
Osvobození, pamětní deska MUDr. Františka Dvořáka) i intimnější sochařské náhrobky pro centrální hřbitov.
Výstava představí výběr z umělcova díla v celém jeho širokém záběru - od sochařských prací přes scénické a kostýmní
návrhy, typografii až po malby a kresby (pastel) v duchu surrealismu a lyrické abstrakce. Dominovat bude zejména malířská
tvorba z konce 60. a 70. let 20. století.
Většina prezentovaných děl pochází z umělcovy rozsáhlé pozůstalosti v majetku jeho rodiny. Tuto kolekci pak doplňuje
několik prací ze sbírkových fondů Regionálního muzea v Kolíně (drobné plastiky), Národního muzea v Praze (scénografické
návrhy) a Památníku národního písemnictví v Praze (sochařské portrétní busty).
Když nastal čas Vánoc
Regionální muzeum v Kolíně připravilo na dobu adventní i vánoční výstavu s doprovodným programem „Když nastal čas
Vánoc“ pro všechny věkové skupiny. Přijďte si k nám s celou rodinou zpříjemnit svátky klidu a pohody, zaktivovat mysl a
třeba si i něco hezkého vyrobit pro sebe nebo své blízké.
O adventních nedělích a během vánočních svátků vyslechnete v kulise staročeské lidové chalupy zajímavé povídání o
adventních postavách, historii Vánoc a vánočních zvycích. Dále pro vás bude připravena tvůrčí dílna, kde si můžete dle typu
pořadu ozdobit perníček, vyrobit betlémovou figurku, ozdoby nebo řetěz přání. Děti si vybarví vánoční omalovánky a vyluští
tematické hádanky. Němými svědky programů se stanou tajuplné adventní postavy - Mikuláš s družinou, Barborka, Lucka,
Perchta či Ambrož.
Tvůrčí dílny:
30. 11. zdobení perníčků; 7. 12. zdobení perníčků; 14. 12. výroba vánoční ozdobičky; 21. 12. výroba vánoční ozdobičky
26., 27., 28., 30. 12. malování betlémové figurky. Čas otevření dílny: 11.00 – 16.00hodin

Advent v Husově sboru
Neděle 21. 12. od 17:00 hodin Pěvecký sbor Piccolo coro ed organo
Středa 24. 12. od 24:00 hodin Půlnoční pobožnost
INZERCE

Prodej vánočních kaprů





Kdy:
Kde:
Čas:
Cena:

22.12.2014
náměstí Plaňany
8 -18hod
79Kč/kg

Možnost zakoupení živého kapra, ale nabízíme i
kompletní služby : zabití, čištění, vykuchání,
filetování,……
Tomáš Freund
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