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SLOVO STAROSTY
Slovo starosty ke konci roku
Vážení občané,

konec roku je za dveřmi a malá rekapitulace práce zastupitelstva a výhledů do budoucna je na místě. Za hlavní úspěch
považuji zahájení realizace stavby „II/329 Plaňany, obchvat“. Jen připomenu, že poprvé se záměr výstavby obchvatu objevil
v územním plánu v roce 1991.
Pro letošní rok jsme připravili opět několik žádostí o dotace. K úspěchům patří přiznání finančních prostředků na akce
„Oprava hřbitovní zdi v Poboří“ a „Rekonstrukce chodníků podél ulice Pražská a Tyršova – II. etapa“. Realizaci obou
projektů předpokládáme dokončit v 1. polovině příštího roku. Neúspěšně jsme žádali o dotaci na opravu pomníku padlým v
Plaňanech.
V případě pomníku jsme záchranné práce zahájili již letos a financujeme je z rozpočtu obce. V dalších dvou projektech
Základní škola Plaňany – výuka v zahradě a u PC“ a „Odborné učebny a bezbariérový přístup v ZŠ Plaňany“ čekáme na
jejich vyhodnocení. V případě kladného rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků budou projekty realizovány v letech
2018 – 2019. Městys též dokončuje svoji účast v projektu „Odolná obec“, ve kterém získá materiální vybavení pro hasiče a
metodický materiál, jak postupovat v případě ohrožení obce za mimořádných situací.
Z rozpočtu obce jsme letos realizovali kompletní výměnu kotlů a regulace vytápění v základní škole, rekonstrukci části
ulice Pražská, rekonstrukci prostor v budově zdravotního střediska a to knihovny a posilovny. Společně s rybáři musíme ještě
dokončit opravu břehů poslední sádky u Cukrovaru. Z rozpočtu obce byly také zahájeny projektové přípravy na dotační
investiční akce pro rok 2018 . Jedná se o realizaci dále uvedených projektů v závislosti na poskytnutí dotačních prostředků:
1. DOMOVNÍ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD PRO HRADENÍN, POBOŘÍ A BLINKU, 2. POŘÍZENÍ HASIČSKÉ
CISTERNY, 3. REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ PODÉL ULICE TYRŠOVA - III. ETAPA, 4. REKONSTRUKCE ULICE
ZAHRADNÍ, 5. ZATEPLENÍ BUDOVY ÚŘADU, 6. REVITALIZACE RYBNÍKA V PLAŇANECH – PARK,
7. REKONSTRUKCE MÍRKOVSKÉ TVRZE – SÝPKA.
Z rozpočtu obce chceme v roce 2018 vybudovat chodník v ulici Pražská od křižovatky na Radim k obchvatu, opravit ulici
Za Cukrovarem a vybudovat dva nové vodovodní řady v ulici Havlíčkova a v části ulice Tyršova, kde chybí. O možnosti
připojení k řadům budeme obyvatele v brzké době informovat. Ve spolupráci s VHS Kolín zahájíme projektovou přípravu
napojení obce Blinka k veřejnému vodovodu. Dalším záměrem je dokončit výměnu veřejného osvětlení v ulici Tyršova. V
areálu školy musíme zajistit výměnu potrubí v teplovodním kanálu mezi kotelnou a školní jídelnou.
Z rozpočtu jsme letos podpořili i naše místní spolky a organizace takto: Junák – český skaut, středisko Plaňany - 75 000,Kč; SDH Plaňany – 50 000,- Kč; ČRS, ZS MO Plaňany – 50 000,- Kč; Tělovýchovná Jednota Sokol Plaňany – 120 000,- Kč;
Tělocvičná Jednota Sokol Plaňany – 95 000,- Kč; Myslivecké sdružení Plaňany – 40 000,-Kč, Dance studio Anet - 45 000,Kč; Sdružení rodičů při ZŠ – 25 000,- Kč.
Na podporu historického dědictví v obci jsme finančně podpořili i obě naše církve. Římskokatolickou církev částkou
200 000,- Kč jako příspěvek na další etapu opravy kostela Na nebevzetí Panny Marie a Církev československou husitskou
částkou 55 000,- Kč na opravu severní zdi fary a přípravu projektové dokumentace pro zařazení do programu Obnovy
Ministerstva kultury.
V letošním roce se zastupitelstvo sešlo zatím sedmkrát. Z vámi zvolených zastupitelů se všech jednání zúčastnili pan
Charvát, paní Sixtová, paní Hurtová a pan Brůžek. Pan Vokřál, slečna Bošinová a pan Kučera byli přítomni 6 krát, pan
Freund 5 krát a pan Flieger 2 krát. Všechny neúčasti byly řádně omluvené.
V rámci kulturní činnosti pro naše obyvatele jsme přispěli na Plaňanské posvícení částkou 130 000 korun, nabídli jsme
veřejnosti koncert vážné hudby v podání Vox Bohemica – závěrečný koncert Podlipanských hudebních slavností a ještě
organizujeme tři hudební vystoupení během letošního adventu. Městys zorganizoval a finančně podpořil tři zájezdy na
muzikálová a divadelní představení. Kulturní aktivity budeme podporovat i nadále. Dále jsme se podíleli i na organizaci
HEMŽENÍ (skauti), Čarodějnic, Mikulášské nadílky (hasiči) a připravili jsme posezení pro seniory s hudbou.
Příští rok je volebním rokem a rokem posledního funkčního období současného zastupitelstva. A tak vám naposledy přeji
za toto zastupitelstvo městyse Plaňany klidné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví v roce 2018. Naší obci přeji, aby
v příštích komunálních volbách zvolila dobře a celé zemi přeji, aby v prezidentských volbách zvolila za prezidenta člověka,
který bude důstojným představitelem nás všech jak v Evropě tak i na celém světě. Hodně sil vám všem.
Váš starosta
Mgr. Martin S. Charvát
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MO ČRS PLAŇANY
MO ČRS PLAŇANY – ÚSPĚCHY NAŠICH ZÁVODNÍCH RYBÁŘŮ V ROCE 2017
Největšího úspěchu dosáhl Pavel Syrovátka, který startoval na Mistrovství Evropy v Itálii a obsadil v jednotlivcích 6. místo.
V konkurenci 24 států obsadila Česká republika 4. místo. Další skvělý výsledek se povedl Hance Purkrábkové, která na
Mistrovství České republiky žen v Kamenných Žehrovicích zvítězila a získala titul Mistryně České republiky. Tým
Středočeského územního svazu ve složení Hana Purkrábková a Magdaléna Toužimská (MO ČRS Nové Strašecí) v soutěži
družstev obsadil 1. místo. Koncem srpna se konalo v maďarském Szolnoku Mistrovství světa v lovu ryb udicí na plavanou.
České ženy vychytaly 5. místo a Hanka Purkrábková obsadila 20. místo v soutěži jednotlivců. Dařilo se i Elišce Hanykové
na Mistrovství ČR kategorie U 15 v Šumperku, kde obsadila 2. místo. V týmové soutěži - II. liga v lovu ryb udicí na
plavanou se naši závodní rybáři také neztratili a obsadili 2. místo. Jan Hervert v soutěži jednotlivců skončil na 2. místě.
Na pohárovém závodě O pohár kněžny Ludmily na Labi na Mělníce získal Pavel Syrovátka 2. místo a v soutěži družstev
s Hanou Purkrábkovou obsadili také 2. místo.
RYBÁŘSKÝ VÍKENDOVÝ TÁBOR
V pátek 23. 6. 2017 odjelo autobusem od ZŠ v Plaňanech 21 malých rybářů na víkendový rybářský tábor. Ten si pro ně
připravili místní rybáři jako odměnu za vítězství v soutěži SÚS – Rybářský kroužek roku. Cílem cesty byl kemp Marína
v Týnci nad Labem, kde jim ve velkém stanu poskytl ubytování majitel kempu pan Josef Hájek. Po zabydlení se děti
rozdělily do tří skupin, které pojmenovaly – Kapříci, Úhoři a Rybičky. Každá skupinka si vytvořila svůj erb.
Ještě před večeří si děti procvičily přesnost nahazování. Po večeři je čekala soutěž týmů. Se 14 zásahy terče zvítězili
Kapříci. Na závěr dne mohly děti vidět, jak se spouští loď na vodu.
Druhý den hned po snídani začal ukázkou lovu ryb na feeder, kdy pozvání na náš tábor přijal zkušený závodník Jirka
Ludvík, který si pro děti připravil povídání o tomto způsobu lovu. Nakonec měl každý možnost si tento způsob lovu za
Jirkovy asistence vyzkoušet. A úlovků bylo opravdu mnoho. Ještě před obědem děti vybalily vlastní rybářské vybavení a
vyrazily na ryby. Na odpoledne jsme pro děti domluvili plavbu vyhlídkovou lodí. Na trase Týnec nad Labem – Chvaletice
jsme dokonce projížděli zdymadlem. To byl pro většinu obrovský zážitek. Vzhledem k tomu, že nás všechny najednou loď
neuvezla, rozdělili jsme se na dvě skupinky. Ta, která zrovna nebyla na lodi, chytala ryby.
Dalším programem bylo hledání pokladu s rybářskou tématikou, ve kterém si děti procvičily znalosti z rybářského kroužku
– rybářský řád a poznávání ryb našich vod. Na konci čekala každou skupinku sladká odměna. Vítězem této znalostní
soutěže s největším počtem správných odpovědí se stal tým Úhořů.
Po večeři nás navštívili Italové, kteří byli ubytovaní také v kempu. Přišli dětem předvést své umění při tvarování těsta na
pizzu. I oni měli možnost vyzkoušet si pomocí gumové napodobeniny pizzového těsta zažonglovat a zaházet.
Nedělní dopoledne bylo ve znamení rybářských závodů. Již během snídaně jsme rozlosovali, ve které skupině a na
kterých místech bude kdo chytat. Závod trval jednu hodinu a bodování bylo – ouklej 1 bod, cejn, cejnek, okoun, perlín,
slunečnice 5 bodů a kapr se měří. Vítězem se stal Ondra Tuček s 27 body. Druhý byl Ondra Mecl s 25 body a třetí Martin
Bečka 23 bodů. Po sečtení výsledků, každý obdržel tašku s cenami, pamětní medaili a vítězové k tomu ještě pohár. Po
obědě se vše zabalilo a všichni unavení, ale spokojení odjížděli domů.
Tímto táborem jsme zakončili rybářské kroužky ve školním roce 2016/2017.
Pavel Purkrábek

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PLAŇANY
125 LET TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL PLAŇANY – I. DÍL Z HISTORIE
Letos slavila naše Tělocvičná jednota 125. výročí a při této příležitosti bychom chtěli popsat celou historii
plaňanského sokola od založení až do dnešních dnů. Historie, která byla zajímavá, někdy úspěšná, někdy
úplně opačná, sotva přežívající v utajení, potom i zakázaná, několikrát radostně obnovená a opět zakázaná.
Někdy je až s podivem, jak někomu vadí spolek lidí, který chce cvičit nebo se jen sejít a bavit se. Historii
jsme sepsali s velkým pamětníkem panem Josefem Zedníkem. Tu historii, která velmi často kopíruje historii našeho státu i
naší obce. Ve třech pokračování popíšeme založení Sokola v Plaňanech za Rakouska–Uherska, jeho existenci za první
republiky, za okupace, v poválečném obnovení, jeho zákaz a nakonec poslední obnovení.
Před 125 lety dne 30. června 1892 se konala ustavující valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Plaňany. Valná hromada
na ustavující schůzi zvolila výbor ve složení: starosta Alois P. Kryf; místostarosta Josef Sixta; jednatel Jaroslav Blecha;
náčelník Antonín Městecký; pokladník Karel Herman a členové výboru Antonín Blecha, Jan Vondráček, Josef Vyhnálek
Výbor zajistil potřebné nářadí a ihned bylo započato se cvičením. Cvičilo se v hostinci „Na rychtě“. Po dvou letech bylo
cvičení přesunuto do hostince „U křížku“. V té době vzniká myšlenka postavit vlastní tělocvičnu. Valná hromada, která se
konala v lednu 1894, ukládá výboru tělocvičné jednoty zabezpečit výstavbu tělocvičny. Bylo založeno „Družstvo pro
postavení tělocvičny v Plaňanech“, které do svého čela zvolilo starostu TJ Aloise P. Kryfa. Družstvo ve velmi krátké době
shromáždilo dostatek prostředků, takže mohla být zahájena výstavba sokolovny. Prostředky na výstavbu sokolovny
věnovala Plaňanská vzájemná pojišťovna, Cukrovar Plaňany, Okresní výbor Kouřim, obec Plaňany, řada dalších spolků
nejen z Plaňan, ale i z okolí. Nemalou částkou přispěli i soukromé osoby a členové Sokola. Významnou částkou přispěla
paní Božena Hrdličková-Perwolfová a Josef Sixta. Projektantem budovy byl architekt Čeněk Křička z Kolína, stavbu
prováděl Ferd. Falta z Radimi a práce tesařské Josef Kvasil z Plaňan. Sokolovnu se podařilo postavit ve velmi krátké době,
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takže již v září 1895 mohla být při příležitosti sletu Sokolské župy Tyršovy, který se v Plaňanech konal, předána svému
účelu. Při příležitosti položení základního kamene sokolovny věnovala plaňanská občanka paní Božena HrdličkováPerwolfová tělocvičné jednotě prapor, za kterým plaňanští sokolové pochodovali až do roku 1941. Za druhé světové války
se prapor ztratil.
Z počátku v Plaňanech cvičili pouze muži. Ženský odbor byl založen v roce 1909. Jeho starostkou byla zvolena Božena
Hrdličková-Perwolfová. Ženské odbory původně pracovaly samostatně. Teprve úpravou stanov, kterou bylo vyřešeno
postavení žen v Sokole (rovnoprávnost mužů a žen v Sokole), se staly ženské odbory nedílnou součástí tělocvičných
jednot. V Plaňanech se tak stalo v roce 1919.
Plaňanský Sokol se snažil působit i v okolních obcích. V roce1912 zakládá plaňanský Sokol svou odbočku v Břežanech a
v roce 1913 ve Vrbčanech.
V roce 1925 přichází do Plaňan soudní rada Ladislav Wachsmann. Brzy po svém příchodu do Plaňan je zvolen starostou
Tělocvičné jednoty Sokol. V čele tělocvičné jednoty je až do roku 1939, kdy ve svých 72 letech ze zdravotních důvodů
odstoupil. (Zemřel v roce 1940). L. Wachsmann pocházel ze slavného rodu Wachsmannů (Voskovců). Byl mladším bratrem
hudebního skladatele a kapelníka Viléma Wachsmanna, který si své jméno počeštil na Václav Voskovec. Ten byl otcem
herce, režiséra a spisovatele Jiřího Voskovce.
V roce 1926 kupuje Sokol promítací přístroj a v sokolovně se postupně pravidelně promítají filmy. Promítacími dny jsou
středa, sobota a neděle.
V roce 1928 pracoval výbor Sokola ve složení starosta Ladislav Wachsmann; I. místostarosta Alois Matoušek st.;
II. místostarosta Antonín Blecha; náčelník Václav Kvarda; náčelnice Jaroslava Havlínová a vzdělavatel Josef Mašín.
V říjnu 1935 ukončilo svou činnost Družstvo pro postavení tělocvičny v Plaňanech, které bylo vlastníkem sokolovny.
Družstvo předalo sokolovnu do vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Plaňany.
Od svého založení v roce 1892 až do likvidace Sokola nacisty v roce 1941 se plaňanský Sokol aktivně podílel na
společenském životě obce. Sokol pořádal pravidelně šibřinky, akademie ke státním a sokolským výročím a veřejná
vystoupení.
V roce 1928 byl Sokol pořadatelem obecních oslav ke 30. výročí založení ČSR. Plaňanští sokolové se pravidelně
zúčastňovali akcí pořádaných okolními sokolskými jednotami, zúčastňovali se pravidelně župních a všesokolských sletů a
závodů pořádaných Sokolskou župou Tyršovou v Kolíně a jejím čtvrtým (pečeckým) okrskem.
Jestliže si připomínáme období do II. světové války nemůžeme zapomenout na velmi významnou aktivitu Sokola v tomto
období a to podporu sokolských jednot v pohraničí, kde v té době byla převážná většina obyvatelstva německé národnosti.
Sokolská župa, okrsky i větší tělocvičné jednoty měly svěřeny „do ochrany“ tělocvičné jednoty v pohraničí, kterým pomáhaly
materiálně i morálně. Svěřenkou plaňanského Sokola byla Tělocvičná jednota Sokol Frýdlant v Čechách, se kterou
plaňanský Sokol udržoval úzký kontakt až do roku 1948.
Za Tělocvičnou Jednotu Plaňany Josef Zedník a Vladimír Bartoš

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO PLAŇANY
SVĚTLUŠKY POMÁHAJÍ MALÉ ŽANETCE - Žanetka Hrušková je velmi usměvavá holčička z Vrbice na Nymbursku, která

se bohužel narodila s vážnými onemocněními mozku. Ke zlepšení kvality života jí pomáhají velmi nákladné terapie. V Kolíně se
proto bude o posledním listopadovém víkendu konat jarmark, jehož výtěžek poputuje právě Žanetce. Světlušky 19. střediska
Plaňany neváhaly a rozhodly se také přispět svou pomocí. Věnovaly své nápady, um a čas a vytvořily krásné pohlednice a
dekorace, které se budou prodávat pro Žanetku na zmíněném jarmarku. Velká část světlušek také přispěla již nepoužívanými
hračkami ze svých pokojíčků, které takto pomohou a také budou moci dělat i nadále radost. Chtěla bych tímto velmi poděkovat
našim světluškám za to, jaké jsou, že takto bez váhání pomohou a plní (nejenom) 3. bod zákona světlušek!
Lenka Földešová Hermi

MATEŘSKÁ ŠKOLA
JAK JE V MATEŘSKÉ ŠKOLE? - Začal nový školní rok a zvláště těm nejmenším trvá delší dobu, než si zvyknou na
seznámení se s učitelkami, určitá pravidla chování v kolektivu i celkový režim mateřské školy. Po dvouměsíční soustavné a
vytrvalé práci celého kolektivu MŠ můžeme konstatovat, že si již děti uvědomují, že např. hračky patří všem dětem, že si
nevymáháme půjčení hračky kousáním nebo uhozením kamaráda, že se snažíme hračky uklízet na určené místo a začínají
se podle toho chovat. Pomalu také společně zvládáme hygienické návyky a část sebeobsluhy, děti jedí samostatně a
nevyžadují již krmení. Je pravdou, že někteří „zarputilci“ stále vyžadují například obutí bačkůrek od učitelky nebo jinou
pomoc a běda, když paní učitelka honem neposlechne. Spolupráce s rodiči je však velmi dobrá a společně s nimi zvládáme
i tyto „zarputilce“. Ti najednou zjišťují, že ve školce se stále něco děje, a že se jim tam docela líbí. Zvláště pak, když
maminky nebo taťkové si najdou chvilku a přijdou do školky na společné „dýňování“, nebo když tam zavítá loutkové i jiné
divadlo. Starší děti navštívily solnou jeskyni v Kolíně a nyní se začínají těšit na Mikuláše i vánoční nadílku u stromečku.
Nejedná se však jen o nadílku, ale také s ní spojenou vánoční besídku. Tak proto poslední dobou zní z naší školy více
zpívání, přednášení i dramatizací různých pohádek.
Ludmila Svobodová
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ADVENTNÍ ČAS V PLAŇANECH

Čtvrtek 30. 11. od 15:30 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 30. 11. 2017od 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.
Na setkání se těší žáci a učitelé ZŠ Plaňany

Pátek 1. 12. od 18:00 hodin v Husově sboru:
Varhaník Martin Matyska a gotická kapela Splendor - Skupina Splendor vznikla před pěti lety a má za sebou bohatou koncertní
zkušenost a věnuje se převážně gotické hudbě hrané na dobové nástroje a v dobových kostýmech. Na tomto koncertě uslyšíte například
cistru, šalmaj, challumeau, housle a různé druhy bicích nástrojů. Skupina zpívá v původních jazycích. Na tomto koncertě vystoupí kapela
ve složení Martin Matyska, Vilém Licek, Vojtěch Charvát a Filip Matyska.
Na setkání se těší městys Plaňany

Sobota 2. 12. od 14:00 hodin v jídelně Základní školy:
Mikulášská nadílka
Srdečně zve SDH Plaňany a městys Plaňany
Neděle 3. 12. od 16:00 hodin u sochy sv. Jana Nepomuckého:
1. zpívání u stromečku, vystoupí Anna Coufalová a Vojtěch Charvát - Martin Charvát a Leona Sixtová vás zvou na první
zpívání u vánočního stromku na náměstí v Plaňanech. Zazpívat si budete moci s Vojtou a Aničkou vánoční koledy a zahřejete se i teplým
nápojem.

Neděle 10. 12. od 16:00 hodin u sochy sv. Jana Nepomuckého:
2. zpívání u stromečku, vystoupí žáci Mateřské školy v Plaňanech - Martin Charvát a Leona Sixtová vás zvou na druhé
zpívání u vánočního stromku na náměstí v Plaňanech. Zazpívat si budete moci s dětmi z naší mateřské školy. A opět se budete moci
zahřát teplým nápojem.

Neděle 17. 12. od 16:00 hodin u sochy sv. Jana Nepomuckého:
Betlémské světlo, promítání na barák a 3. zpívání u stromečku, vystoupí žáci Základní školy v Plaňanech - 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 punče. Třetí zpívání si
pro vás připravily děti ze ZŠ Plaňany.
Srdečně zvou Městys Plaňany a Junák Plaňany

Čtvrtek 21. 12. od 19:30 hodin v Husově sboru:
Vánoční koncert pro vás a s vámi - Pěvecký sbor pod vedením Jiřího Vaníčka
Oratorio de Noël, Camille Saint-Saëns a vánoční koledy.
Srdečně zve NO CČSH Plaňany

Pátek 22. 12. od 18:00 hodin v Husově sboru:
Varhaník Martin Matyska a Anna Coufalová - 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.
Srdečně zve městys Plaňany a NO CČSH Plaňany

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

Neděle 7. 1. 2018. od 16:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
JAN JAKUB RYBA - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - VOX BOHEMICA a HLAHOL
Komorní smyčcový orchestr Vox Bohemica je orchestr se sídlem v Českém Brodě. Jeho členové jsou amatérští i profesionální hudebníci
širokého regionu (Český Brod, Kolín, Kutná Hora, Praha). Reprodukční styl orchestru vychází z bohatých tradic české komorní hry. Je
ovlivněn temperamentem, elánem a technickou dovedností svých členů a orchestrálním obsazením. V bohatém repertoáru jsou zahrnuta
díla všech stylových období - od barokního po tvorbu soudobou. Více: http://www.voxbohemica.cz/
Vznik Hlaholu spadá do doby po roce 1860, kdy po obnově ústavního života v Rakousku nastal náhle čilý rozmach, kdy po nových
událostech politických přicházely vzápětí i velké události národní, a to nejen v životě veřejném, ale i v uměleckém. Buduje se české
divadlo, emancipují se koncerty, zakládají se spolky s národními úkoly. Více: http://www.hlahol.cz/.
Městys Plaňany a ŘKF Pečky
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