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Zprávy z úřadu a zastupitelstva
NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH UPOZORNĚNÍ:
Žádáme důrazně občany, aby neházeli do kanalizace odpad, který tam nepatří. Opět jsme museli čistit
ucpaná potrubí.
Dokončujeme rekonstrukci rybníka v Hradeníně. Práce jsou již ukončeny, připravujeme kolaudaci.
Práce na zateplování zdravotního střediska pokračují. Práce realizuje firma ADEMASTAV s.r.o.
z Cerhenic.
Na zdravotním středisku budou realizovány další práce a to rekonstrukce terasy, rampy a následně
bude rampa i terasa zastřešena. Tyto práce budou financovány z rozpočtu obce. Nejsou součástí
dotace.

Byly zahájeny práce na zateplení budovy školní jídelny. Akce je financována z dotačních prostředků
Státního fondu životního prostředí. Dodavatelem stavby je firma Zdeněk Křivánek z Dobřichova.
Stavební práce neomezí provoz školní jídelny. Žádáme občany, aby respektovali případná omezení
pohybu v okolí školní jídelny. Stavba bude dokončena do 30. 6. 2015.
Na VI. zasedání zastupitelstva zastupitelé schválili a pověřili starostu a místostarostku, aby připravili a
podali žádosti o dotace, a to na opravu ulice Husova, na opravu zvoničky v Hradeníně, na opravu
hasičského vozidla Avie a na nákup osobního vozidla pro pečovatelskou službu.
VII. zasedání zastupitelstva městyse Plaňany proběhne 31. 3. od 18:00 hodin na úřadě městyse
Plaňany. Mimo jiné bude na programu hospodaření obce v roce 2014, nová vyhláška o odpadech,
výběr dodavatele zastřešení terasy zdravotního střediska a další záležitosti.

MĚSTYS PLAŇANY HLEDÁ KRONIKÁŘE,

městys Plaňany hledá nového kronikáře obce. Tato práce je finančně ohodnocena. Je to práce
zajímavá, a pro obec důležitá. Zájemci hlaste se u pana starosty. Tel. 321 792 101.
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Zprávy z Mateřské školy a Základní školy
MATEŘSKÁ ŠKOLA – KARNEVALOVÝ REJ
Děti v mateřské škole se již dlouho těšily na karnevalový týden, který
jsme naplánovali na období od 16. do 20. 2. 2015. Zvlášť se těšila
děvčátka, která se ráda přestrojují za princezny a víly. To u chlapců je
výběr převleků mnohem širší. Od známých i méně známých
pohádkových postav, ze starých i moderních pohádek, přes bojové
hrdiny z nejrůznějších her. Občas se vyskytla i postava vyjadřující
nějaké zajímavé, nebo snad i možné budoucí povolání. Od začátku
týdne tak mohly děti docházet do školy přímo v převlecích a hrát si
v nich. Ty pak využijeme k seznámení se dětí s hlavními charakterovými
vlastnostmi postav. Děti se učí samostatně rozhodnout, zda je postava kladná nebo záporná.
Při samotném reji se děti dobře bavily, ať už byly v maskách nebo bez nich. Jen několik jich chvilku
postávalo opodál, ale tanci, hudbě a dovádění dětí i učitelek nakonec neodolaly. Nakonec všechny děti
obdržely sladkou odměnu.
Na karnevalový týden volně navazuje hned v následující pondělí divadelní představení
O malé čarodějnici v Kolínském divadle, kde očekáváme, že zajímavým zážitkem pro děti bude nejen
samotné představení a jeho postavy, ale i společná cesta autobusem tam i zpět.
Ludmila Svobodová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ZÁPIS A PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
První měsíc v novém roce leden přinesl do naší školy opravdu nabitý
program.
V pátek 16. 1. 2015 se uskutečnil zápis budoucích prvňáčků. Děti
byly rozděleny do menších skupin, ve kterých plnily zadané úkoly.
V nové školním roce pro ně budou otevřeny dvě první třídy.
Pozadu nezůstali ani nynější
prvňáčkové, kteří své první pololetí
uzavřeli slavnostním pasováním na
čtenáře. Rukou nejpovolanější –
rukou samotného krále a královny
byl každý prvňáček pasován do stavu čtenářského.
V úterý 17. 2. 2015 prošel naší obcí již tradiční MASOPUSTNÍ
PRŮVOD s maskami a živou hudbou. Masopustní veselí vyvrcholilo
na náměstí, kde se všichni – žáci, učitelé, rodiče i široká veřejnost –
vesele pobavili, dobře občerstvili a příjemně zahřáli.
Leona Sixtová

MO ČRS Plaňany
INFORMACE PRO ČLENY ČRS MO PLAŇANY:
Termíny brigád: 14. 3. 2015, 21. 3. 2015, 28. 3. 2015, 4. 4. 2015, 11. 4. 2015; začátek v 7:00 hod.
Po tel. dohodě je možnost jiný termín nebo práce tel. 728610191
Vedoucí brigád: Plaňany - p. Kvasnička, p. Jirků; Pečky - p. Kladivo; Dobřichov - p. Houda;
Radim, Vrbčany - p. Klazar; Břežany - p. Kopecký
Prodej povolenek - klubovna MO Plaňany – 12. 3. 2015, 26. 3. 2015, 9. 4. 2015, 23. 4. 2015 začátek prodeje vždy 17:30 hodin.
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NO CČSH Plaňany
HUSŮV ROK 2015
1415 - 2015
Náboženská obec CČSH v Plaňanech si v letošním roce společně s celým národem
připomíná 600. výročí upálení Mistra Jana Husa v Kostnici.
Toto výročí si připomeneme zorganizováním několika akcí. Na našich webových
stránkách a v Plaňanských listech budeme postupně zveřejňovat informace o jejich
konání. Všechny akce se budou konat v Husově sboru, Pražská 126, Plaňany.
----------------------------------------

Mgr. Martin Drahovzal - PO STOPÁCH HUSITSTVÍ NA KOLÍNSKU,
22. 4. 2015 od 17:00 hodin, beseda
Richard Pachman, Dita Hořínková - MISTR JAN HUS,
23. 5. 2015 od 18:00 hodin, oratorium
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Jan Hus patří mezi nejznámější a nejdůležitější osobnosti českých dějin. Narodil se
pravděpodobně v r. 1371 v Husinci v jižních Čechách, v Prachaticích nabyl asi nižší vzdělání, v Praze
v r. 1393 získává akademickou hodnost bakaláře a v r. 1396 hodnost mistra svobodných umění. Žil v
době Václava IV., ale byl nesmírně ovlivněn prudkým rozvojem dění ve všech oblastech tehdejšího
života, jak se projevoval už za panování Václavova otce, českého krále a římského císaře Karla IV. (†
1378), potomka poslední Přemyslovny a Jana Lucemburského. Praha se stala tehdy centrem říše, bylo
velkolepě založeno Nové Město pražské, biskupství bylo povýšeno na arcibiskupství a v r. 1348 byla
založena univerzita.
Tehdejší církev zesvětštěla a v mnohém se pokazila (např. všeobecná korupce); papežská moc i
autorita poklesly, o vedení církve se dohadovali dva papežové (v Římě a Avignonu). V celé Evropě se
projevují různé reformní snahy. Hnutí zvané konciliarismus popírá papežskou autoritu a přenáší ji na
obecný koncil. Vyskytují se i myšlenky, že ve věcech duchovních i světských náleží plná moc světské
autoritě (Marsilius z Padovy) a že ten, kdo je ve smrtelném hříchu, nevykonává - protože k tomu není
mravně oprávněn - žádný duchovní ani světský úřad (Jan Viklef). Současně je tu i snaha o obnovu
zbožnosti i obnovu církevního práva. Mohutné hnutí Devotio moderna (tj. nová zbožnost), u jehož
kořenů stojí Holanďan Geert de Groote (1340-1384), hlásá obrodu člověka v Kristu a šíří se také v
Čechách.
Karel IV. byl zbožný křesťan a přál si upřímně obnovu církve. Osobně povolal anebo alespoň morálně
podporoval reformní kazatele; jmenujme jako př. Konráda Waldhausera († 1369) a Milíče z Kroměříže
(†1374). Milíč dokonce založil pro kající obrácené padlé ženy jakési společenství nazvané Jeruzalém,
kde kázáním hlásaná obnova našla praktické vyjádření. Důležitou postavou, která patří již mezi Husovy
bezprostřední současníky, je M. Matěj z Janova († 1394), který doporučuje časté přijímání.
U Husa samého i v celé české reformaci se stává praktická realizace opravných snah v duchu Písma
svatého a tradice církve jedním z hlavních cílů; toto sepjetí víry a života je pro českou reformaci nejvíce
charakteristické.
V letech 1397-1398 podnikl král Václav se svým dvorem cestu do Francie; výpravy se účastnil i M.
Jan Hus. Po návratu začal přednášet na univerzitě, v r. 1400 byl vysvěcen na kněze. V zimním
semestru 1401/02 byl děkanem artistické (dnes filosofické) fakulty. Od března 1402 pak působil více
než deset let jako kazatel v Betlémské kapli, která byla zřízena s výslovným ustanovením, aby v ní
slovo Boží bylo hlásáno jazykem českým (r. 1391).
Pokračování příště
zdroj: www.hus2015.cz
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Sdružení rodičů – Základní škola
Sdružení rodičů při ZŠ Plaňany, ZŠ Plaňany a městys Plaňany
Vás srdečně zvou na:

DĚTSKÝ KARNEVAL
„Z pohádky do pohádky“
KDY: 14. března 2015, od 14:30 hod.
KDE: v jídelně ZŠ Plaňany
Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč
Na co se můžete těšit?
Zábavné soutěže a tancování.
Odměna pro všechny děti v masce.
Vystoupení malých mažoretek.
Kolo štěstí.
Občerstvení, které si můžete zakoupit.
Děkujeme všem za poskytnuté peněžní i nepeněžní dary.

Plaňanské posvícení 2015

Plaňanské listy, měsíčník městyse Plaňany, č. 2, březen 2015, cena – zdarma, zodpovědný redaktor: Ivan Vokřál
Redakční rada: M. S. Charvát, I. Vokřál, M. Pokorná, H. Pakandlová, F. Pegas Pokorný, J. Zedník, K. Freund, P. Purkrábek
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, Jaroslav Štefl
Uzávěrka: 6. 3. 2015.
Tisk: Úřad městyse Plaňany; náklad 400 výtisků

-4-

ev. MK ČR E 202514

