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PLAŇANSKÉ LISTY

Adventní vydání

Vážení občané,
na sklonku letošního roku a v pracovním shonu jsme pro vás připravili adventní vydání Plaňanských listů.
Určitě nečekejte žádné převratné informace. V úvodu chceme všem obyvatelům našich obcí popřát za nás a za
všechny zastupitele hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě po celý rok 2019. Dalším našim
přáním vám je klidné prožití celého adventního času. Když se v předvánočním shonu zastavíte, můžete využít
nabídky námi připravovaných a organizovaných chvilek slavnostního očekávání svátků vánočních.
Protože až vánoční čas skončí, a že uteče velmi rychle, čeká nás všechny zase všední a pracovní období.
Bude tedy na nás, abychom si vytvořili několik vzpomínek na chvíle strávené společně se svými přáteli, dětmi a
rodinami. Tyto vzpomínky se k nám budou pak v těch všedních dnech vracet, budeme si o nich povídat a budeme
plánovat další společné chvíle se svými blízkými.
A také my chceme pro vás v příštím roce zorganizovat několik společenských akcí. Už 30. 3. to bude „První
ples městyse Plaňany“. Večer s tancem, hudbou a tombolou se uskuteční v kulturní domě v Radimi. K tanci a
poslechu zahraje kapela „Zatím Anna“. Také Plaňanské posvícení dostane nové jméno i nový kabát. Osmý ročník
se již odehraje pod názvem „Plaňany fest“ dne 31. 8. 2018 . Účast již přislíbily hudební skupiny „Alkehol“,
Dymytry“, „Walda Gang“. Organizace se opět chopil Tomáš a celý festival bude realizován pod hlavičkou městyse
Plaňany.
Opět pro vás připravíme několik zájezdů za kulturními zážitky. V červnu se opět potkáme na tradičním setkání
před domem seniorů.
Mgr. Martin S. Charvát, Mgr. Leona Sixtová

ADVENTNÍ ČAS V PLAŇANECH
Čtvrtek 29. 11. od 15:30 hodin do 17:00 hodin u sochy sv. Jana Nepomuckého:
Vánoční jarmark základní školy a rozsvícení vánočního stromku - i v letošním roce bude v předvánočním
čase probíhat na naší škole již tradiční projekt pod názvem „Adventní jarmark“, který je součástí školního
vzdělávacího programu. Materiální část výsledků tohoto projektu uvidíte na adventním jarmarku ve čtvrtek
29. 11. 2018 od 15:30 do 17:00 hodin na prostranství u sochy Jana Nepomuckého. V 16:30 hodin bude
slavnostně rozsvícen vánoční strom. Budeme velmi potěšeni, když na náš jarmark přijdete, oceníte tímto naši
práci a jistě se s námi příjemně vánočně naladíte u živého betlému.
Na setkání se těší žáci a učitelé ZŠ Plaňany

Sobota 1. 12. od 18:00 hodin do 24:00 hodin ve školní jídelně:
„I. Plaňanské husožraní - pečené husy a kachny do vašich úst“ - chceme založit novou tradici. Do 20. 11. se
mohli zájemci přihlásit a rezervovat si místa. Kapacita školní jídelny je omezena a místa jsou obsazena. Do
budoucna vidíme tuto akci v opraveném objektu sýpky. Drůbeží pochoutky, hudba a tanec si v prvním ročníku
vyzkoušíme ve školní jídelně. K dobrému masu se bude podávat i dobré víno.
Na setkání se těší L. Sixtová a T. Kučera

Neděle 2. 12. od 16:00 hodin u sochy sv. Jana Nepomuckého:
1. zpívání u stromečku, vystoupí žáci Mateřské školy v Plaňanech - děti a učitelé z mateřské školy vás zvou
na první zpívání u vánočního stromku na náměstí v Plaňanech. Zazpívat si budete moci s dětmi vánoční koledy.
Zahřátí se teplým nápojem bude zajištěno.
Děti a učitelé z mateřské školy

Sobota 8. 12. od 14:00 hodin do 16:00 hodin v jídelně základní školy:
Mikulášská nadílka – děti čeká chvilka zábavy a her. Není vyloučeno, že přijde i Mikuláš a přinese balíčky se
sladkostmi, nebo s uhlím?
Srdečně zve SDH Plaňany a městys Plaňany
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Sobota 8. 12. od 17:00 hodin v Husově sboru:
Varhaník Martin Matyska (varhany) a Pavel Štorek (trubka) - Martin Matyska (nar. 1968 v Trutnově) je varhaník,
klavírista, skladatel, hudební pedagog a dirigent, který studoval varhany na konzervatoři v Pardubicích u Doc.
Václava Rabase. V roce 1997 bylo provedeno jeho mešní ordinarium při příležitosti návštěvy papeže Jana
Pavla II. v Hradci Králové. Jako hráč na klávesové nástroje a skladatel působil v art-rockové skupině Ostaš. Na
mezinárodním varhanním festivalu v Litvě byl dvakrát oceněn diplomem. Je zakladatelem a ředitelem
Trutnovského varhanního festivalu a festivalu Trutnovský advent. Vystupoval po celé ČR a také v evropských
metropolích jako je Paříž nebo Vídeň. Jako hudební pedagog úspěšně připravil mnoho žáků na konzervatoř.
V současné době působí jako pedagog v ZUŠ Kutná Hora.
V programu zazní skladby J. S. Bacha, A. Michny z Otradovic, J. Stanleyho, vánoční koledy aj.
Srdečně zve městys Plaňany a NO CČSH

Neděle 9. 12. od 16:00 hodin u sochy sv. Jana Nepomuckého:
2. zpívání u stromečku, vystoupí žáci Základní školy v Plaňanech - děti a pan učitel Němec ze základní
školy vás zvou na druhé zpívání u vánočního stromku na náměstí v Plaňanech. Zazpívat si budete moci s dětmi
vánoční koledy. Zahřátí se teplým nápojem bude opět zajištěno.
Děti a Honza

Sobota 15. 12. - vánoční Budapešť:
Předvánoční zájezd do Budapešti – i v tomto případě jde o akci, na kterou jsme doposud nebyli zvyklí. Zájem
občanů byl dvakrát vyšší, než námi nabízená kapacita autobusu. Těm, na které se nedostalo, se omlouváme a
slibujeme, že obdobné výletní a zájezdní akce budeme opakovat.
L. Sixtová a T. Kučera

Neděle 16. 12. od 17:00 hodin v Husově sboru:
Předvánoční vystoupení hudební skupiny Zatím Anna – tato skupina založena studenty Gymnázia J. Ortena
z Kutné Hory vám v hodinovém programu zahraje a zazpívá známé vánoční koledy. Budeme rádi, když si s nimi
přijdete zazpívat.
Srdečně zve městys Plaňany

Sobota 22. 12. od 17:00 hodin u sochy sv. Jana Nepomuckého:
Betlémské světlo a promítání na barák - také letos přivezou Junáci do Čech světlo z Betléma, tento plamínek
je již pro mnoho lidí součástí vánočních svátků. Za pomoci vlaků toto světýlko rozvezou junáci do celé republiky.
Je pro nás čest, že se na tomto můžeme podílet i my. A tak si i letos dovolujeme pozvat vás na tradiční
předávání Betlémského světla. Již tradičně bude tato událost spojená s projekcí na barák a vůní „svařáku“.
Srdečně zvou Městys Plaňany a Junák Plaňany

Sobota 22. 12. od 8:00 hodin do 16:00 hodin na náměstí:
Prodej vánočních kaprů – na náměstí bude možné zakoupit tradičního vánočního živého kapra s nabídkou
kompletních služeb, jako je zabití, čištění, vykuchání, filetování,... Pro zájemce dále nabízíme možnost objednat
si jiné druhy ryb nebo doručení ryb až do domu. Objednávky posílejte na adresu freundtomas@seznam.cz
nebo volejte na číslo 777105759. Do objednávky uveďte: jméno, kontaktní telefon, počet ryb, (příp. požadované
kg) a způsob opracování. Objednávky se přijímají nejpozději do 21.12.2018.
Tomáš Freund

Neděle 24. 12. od 24:00 hodin v Husově sboru:
Půlnoční pobožnost s koledami - slovem poslouží farářka NO CČSH Plaňany Ing. Michaela Gajdáčková. Na
varhany zahraje Mgr. Leona Sixtová a na flétnu doprovodí Petr Kruliš.
Srdečně zve NO CČSH Plaňany, Rada starších
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