Slovo starostky
Plánské mýty
Velmi často se zamýšlím nad aspekty
paradoxní situace, kdy se po městě
šíří
naprosto
nepodložené
nepravdivé informace, nad jejichž
obsahem zůstává rozum často stát.
Vždy byli a budou lidé, kteří vymýšlejí
a šíří naprosté hlouposti. Jejich
motivaci můžeme těžko ovlivnit,
obzvláště pokud jejich cílem je
manipulace jako nástroj pobuřování
občanů k získání osobní „popularity“.
Pokusím se tedy vyvrátit některé
nepravdy, polopravdy, či přímo
nesmysly, které, jak již to bývá, se
šíří velmi rychle.
Náměstí nebude nikdy uzavřené.
Nebude
ani
jednosměrné.
Po
současné rekonstrukci komunikace a
přilehlého severního chodníku na
něm neubudou parkovací místa.
Dosud není schválena žádná studie,
týkající
se
revitalizace
celého
náměstí.
Radnice nemá nic společného s
vyplácením sociálních dávek, tedy
nerozhoduje o jejich přidělení ani
jejich výši. To vše je v kompetenci
státního úřadu práce.
Město není ani majitelem, ani
provozovatelem ubytovny na sídlišti a
už vůbec se nechystá žádné takové
zařízení provozovat.
To, co může každý, koho skutečně
dění ve městě zajímá a chce ho
aktivně ovlivňovat, udělat, je aktivně
komunikovat. Telefonní čísla a
mailové
adresy
starostky
i
místostarosty jsou uvedeny na
stránkách města. Každý má také
možnost přijít se zeptat na radnici
osobně, rádi si o věcech racionálně
popovídáme a situaci vysvětlíme.
Dalšími místy, kde je možné získat
informace,
jsou
webové
nebo
facebookové
stránky
města,
zasedání zastupitelstva, či veřejná
projednávání největších projektů. To,
co mě mrzí nejvíce, je malá (někdy i

nulová)
účast
občanů
na
nejrůznějších
setkáních.
Pokud
skupina občanů bude chtít diskutovat
se zástupci radnice, jejich iniciativu
uvítáme a rádi za nimi přijdeme.
Existují jistě města, která vymyslí
řešení, realizují je a následně o něm
informují. Jsem pevně přesvědčená,
že současné vedení města na to jde
obráceně. Našim občanům jsou
předkládány nejrůznější ankety a
jsou zváni na setkání, kde mohou o
konečné podobě projektů diskutovat.
I přesto přichází agresivní a
iracionální rétorika, které je velmi
obtížné čelit.
Nedávno jsem na otázku jednoho
novináře: „Co je na práci starostky
nejobtížnější?“ musela odpovědět :
„Čelit iracionálním dezinformacím a
nepravdám a agresivní rétorice
některých občanů.“ Stále však
zůstávám
optimistkou
a
jsem
přesvědčena, že hrubiáni jsou pouze
více slyšet než slušní a korektní lidé
a stále věřím, že těch druhých je
mezi námi více.
M.Němečková

Městská knihovna Planá

.

Po letních prázdninách se vracíme
k běžné celoroční provozní době.
Oddělení pro dospělé
Pondělí 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Úterý
9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Středa 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek
9.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Oddělení pro děti a mládež
Pondělí 13.00 - 17.00
Úterý
13.00 - 16.00
Středa 13.00 - 17.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek
13.00 - 15.00
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Změna v povolování kácení
dřevin
Lidé již nemusí ve správním řízení
žádat o povolení pokácet stromy,
které se nacházejí na jejich
oplocených zahradách. Dřeviny se
kácejí zpravidla v období jejich
vegetačního klidu. Pozor, pokud
máme na zahradě památný strom,
kácet jej bez povolení nesmíme! Bez
povolení nesmíme kácet ani stromy,
které jsou součástí významného
krajinného prvku, např. rybníku,
potoka ... Na vysvětlenou - zahradou
se rozumí pozemek u bytového domu
nebo
u
rodinného
domu
v
zastavěném území obce, který je
stavebně oplocený a nepřístupný
veřejnosti.
Vyhláška vyšla ve Sbírce zákonů pod
č. 189/2013 a je účinná od 15.
července 2013.
Marie Rampasová,
správní odbor MěÚ Planá

Nepřehlédněte dále v listu
Farmářské trhy
Kamenosochařské sympozium a
festival Krajina žije, oboje s řadou
doprovodných akcí
Zápis do ZUŠ
Nová výstava v galerii
Dětská burza
Fotografická soutěž MAS
Bowling v Plané

Zápis do Základní umělecké
školy v Plané
Zápis do ZUŠ Planá pro školní rok
2013 - 2014 se bude konat od
26.srpna do 16. září 2013 v budově
ZUŠ Planá, Dukelských hrdinů 85,
vždy od 12 do 17 hodin.

Do začátku školního roku
Blíží se konec prázdnin a s ním
začátek nového školního roku
2013/2014, který bude určitě odlišný
od toho předešlého. V prvním a
šestém ročníku začínáme výuku
podle nově upraveného školního
vzdělávacího programu Společná
škola. Žáci prvního stupně začnou
docházet do budovy Na Valech, žáci
druhého stupně do budovy na
náměstí Svobody.
Díky pracovnímu nasazení zaměstnanců školy, pomoci Městského
úřadu Planá, vstřícnosti dalších firem
se podařilo na konci školního roku
2012/2013 vše podstatné připravit.
Některé drobné úpravy probíhaly
během prázdnin. Se stěhováním se
ukázaly i další podněty, potřeby i
skutečnosti, kterým se budeme
věnovat v průběhu následujícího
školního roku. Některé jsou, bohužel,
závislé na finančních prostředcích, a
tak budeme muset být trpěliví. Je na
nás, abychom vytvořili co nejlepší
prostředí
a
podmínky
všem
zaměstnancům pro jejich práci a
žákům k jejich vhodnému vzdělávání.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
zapojili do organizačních změn, za
ochotu a podporu. Věřím, že po
počátečních nejistých krocích a
překonání
počáteční
nejistoty
dokážeme vytvořit příjemné prostředí
pro žáky, učitele i rodiče.
Do nového školního roku bych chtěl
všem popřát úspěšné nakročení –
žákům mnoho úspěchů při plnění
školních
povinností,
příjemných
zážitků se spolužáky, učitelům
mnoho
energie
a
pracovního
optimismu,
rodičům
dostatek
trpělivosti a důslednosti.
Mgr. Luboš Beran,
ředitel Základní školy Planá

Vedení rozhodlo..?
A takhle musím na článek paní
starostky reagovat já, člen městské
rady a zastupitelstva. Paní starostka
v minulém PM napsala (citace): Za
vedení města musím říci, že se v
tomto volebním období nechystáme
realizovat revitalizaci zbylé (té
podstatné) části náměstí.
Již několikrát paní starostka řekla i
napsala: VEDENÍ MĚSTA rozhodlo,
vedení města ušetřilo, vedení města
podpořilo, a já přemýšlím o tom, kdo
je to vedení města a jaké že to má
pravomoci. Dle jakého zákona
rozhoduje bez toho, že by k tomu či
onomu
bylo
nějaké
usnesení
městského zastupitelstva
nebo
městské rady. Zde pouze připomenu,
že o revitalizaci náměstí by mělo
jednat zastupitelstvo až někdy v září.
To, že se
celková
revitalizace
náměstí v tomto volebním období
nedá stihnout, všichni dobře víme
již od prvopočátku. Mimo jiné proto,
že by celkové uzavření náměstí
zlikvidovalo živnostníky, kteří mají
své obchody na náměstí. Je však na
tomto zastupitelstvu, aby připravilo
vše potřebné k tomu, aby oprava
náměstí mohla plynule pokračovat i
po komunálních volbách
v roce
2014. Což mimo projekty, stavební
povolení také znamená ponechat
novému zastupitelstvu
v městské
pokladně dostatek peněz na realizaci
této důležité stavby,
V článku paní starostky bylo též
několik nepřesností. Takže pan radní
Teplík
nenavrhoval
záplatovat
silnici asfaltem, ale pouze v diskusi
řekl, že by si dokázal představit
novou
silnici z asfaltu (je totiž
podstatně méně hlučná než kostky).
V žádném případě nešlo o návrh, o
kterém by se hlasovalo, vzhledem
k tomu, že z jedné i druhé strany
náměstí jsou kostky.
Parkovací místa - ano, současnou
úpravou severní strany náměstí
přibudou parkovací místa, ale pokud
bude realizována studie, která nám
byla předložena na červnovém
zastupitelstvu, tak oproti současnému stavu 25 parkovacích stání
ubude.
Jan Teplík
(O vyjádření k článku p. Teplíka jsme
požádali starostku města.)

I toto je komunální politika
Je asi každému jasné, že každý z
vašich partnerů, či opozice má
nějaké preference, ale stále je nutné
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hrát fér a chovat se korektně.
Komunální politika je hlavně o
prioritách; že je má někdo jiné než já,
je přirozené a chápu to. Za užší
vedení města považuji starostu a
místostarostu, za vedení města pak
zastupitelstvo. Vše, co se v našem
městě realizuje, vždy zastupitelstvo
schvaluje. Jako starosta však nesete
hlavní díl odpovědnosti; za vámi už
nikdo není. Výše uvedený článek mi
připadá hloupý, nechápu, jak někdo
může vykonávat funkci radního a
nemít příslušné informace. Jediné, co
je k tomuto článku možno uvést, je: v
době, kdy jsem byla zvolena
starostkou města bylo ve fondu
rezerv 32 milionů korun. K dnešnímu
dni je to však 50 milionů. Z toho
jasně vyplývá, že obavy pana
radního jsou zbytečné.
Mgr. Martina Němečková

Farmářské trhy…
…se
staly
již
nedílnou součásti
měsíčního koloritu
života
našeho
města. Ty zářijové
se
uskuteční
v sobotu 28. 9.
2013 od 9 do 13
hodin tradičně na
odstavné ploše u
Hornického
muzea v Sadové
ulici
a
svým
návštěvníkům
nabídnou
širokou
škálu čerstvé zeleniny, podzimního
ovoce, domácích uzenin, zabijačkových pochoutek, mléka, pečiva a
chybět nebude ani nabídka domácích
sýrů, ryb, medu a mnoha dalších
produktů. V srpnu měli návštěvníci
trhů možnost se seznámit s jedním
z vítězných
produktů
soutěže
regionálních potravin – a to piva,
kynšperského
Zajíce.
Jde
o
dvanáctistupňový
nefiltrovaný,
nepasterizovaný světlý ležák, který
zaujal odbornou porotu soutěže
především svou vynikající chutí.
K mání ale byly i další produkty, které
v soutěži zabodovaly. Vzhledem
k ohlasu a přání těch, kteří se trhů
v srpnu nemohli zúčastnit, budou tyto
nápoje, včetně několika druhů
přírodní limonády bez konzervantů,
k dispozici i tento měsíc. Takže
neváhejte – pravé Plánské farmářské
trhy jsou tu poslední sobotu v září jen
a jen pro vás…
(fej)

Poslední výstava letošního roku nám
představí obrazy manželů Evy a Jana
Spěváčkových.
Oba
absolvovali
malířské ateliéry brněnské FaVU a
v Brně nyní žijí a pracují.
Bublání, cákání, víření, vzdušný a
vodní rej – těmito slovy bychom mohli
označit to, co mají obrazy Evy a Jana
společného. Přestože každý maluje
obrazy
ve
vlastním
ateliéru,
vzájemné
ovlivňování
nelze
přehlédnout.

Eva Spěváčková (*1980) nechává
v napěněném prostoru „levitovat“
rozmanité předměty zpracované
výraznou barevností.

Jan Spěváček (*1973) maluje
„biotopy“, zvrásněné vodní hladiny
oživené
zvířaty,
hmyzem
a
rostlinstvem.
Obrazy budou tentokrát vystaveny
nejen v Galerii ve věži, ale také
v kostele sv. Petra a Pavla.

Vernisáž se bude konat v sobotu
7. září v 17 hodin. Zahájena bude
v Galerii ve věži za přítomnosti
autorů a bude pokračovat v kostele
sv. Petra a Pavla, kde bude v 19
hodin
zakončena
koncertem
pěveckého sboru Cubitus z Lokte
nad Ohří (podrobnosti ke koncertu
naleznete v programu MKS). Výstava
potrvá do 13.října.
D. Kokaisl

Srdečně vás zveme na
PIVOVARSKOU TANČÍRNU! Aneb
chodovarský ples k oslavě první
várky piva z nového chmele - pátek
27. září od 19 h, nádvoří u Staré
Sladovny v Chodovaru. Hraje
ZATREST BAND z Třešti u Jihlavy
POZOR!
Premiéra
chmelového
kompostu! Uvidíte, co jste ještě
neviděli! Ucítíte, co jste ještě necítili!
Vstupné 250 Kč. Předprodej: recepce
restaurace Ve skále a ve značkové
prodejně
Chodovaru
v Chodové
Plané nebo v galerii Hafan studio
v Plané, Dukelských hrdinů 102. Šálu
či hučku v barvě chmele s sebou!
Pivovarský
oděv
z doby
před
znárodněním
československého
průmyslu vítán! Koná se za každého
počasí!

Dětská burza podzim-zima
V
červencovém
čísle
jsem
informovala o přípravě dětské
burzičky, takže nyní něco více. Jedná
se o burzu podzim-zima,v termínech
20. až 22. září. Konat se bude opět v
prostorách tělocvičny ZŠ Na Valech.
Výběr zboží: 20.září od 16 do 18
hodin, prodej: 21.září od 9 do 14
hodin a výdej neprodaného zboží
zpět 22. září od 8 do 11 hodin. Pokud
chcete dát věci k prodeji, je třeba si
předem zajistit pořadové číslo a bližší
informace a to i v případě, že jste u
nás již prodávaly. To vše je možné
na emailu:burzaplana@seznam.cz!
Popřípadě každý všední den v
kadeřnictví Jany Svěchotové a v
kadeřnictví
Marcely
Šroubové.
Opět se opakuji, ale burza je
charitativní akce, všichni pracují ve
svém volném čase a zcela zdarma!!!
Všem děkujeme za přízeň, slunečné
dny a v září na burze se budu těšit.
Za burza team Andrea Seemannová
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Dům dětí a mládeže
V novém školním roce 2013/2014
dojde
ke
změně
vedoucího
pracovníka DDM.
Činnost tedy
zahájíme v průběhu měsíce září.
Bližší
informace
o
zájmových
kroužcích získáte na informační
tabuli domu dětí, ve škole na
nástěnce, na webových stránkách
školy nebo v kanceláři DDM.
Klubovna
volného
času
bude
otevřena od 9. září.
Stejně jako v loňském roce proběhl o
prázdninách Letní výtvarný tábor ve
Vracově (Morava). Moc jsme si
společných 12 dní užili a vás zveme
do fotogalerie DDM na www.zs-plana
Za DDM Lenka Vivodíková

ŘKC v Plané
Pravidelná setkání:
úterý v 15 h děti na faře,
16 h modlitby matek, 17 h mše svatá
Středa až pátek – povinnost kaplana
ve vězení Kynšperk n.O.
(zde tel. 352 306 207).
První pátek měsíce vždy v 16.30 hod
adorace a po ní mše svatá.
Neděle: mše svaté v 9 h Planá,
11 h Ch. Újezd, 14 h Ch.Planá,
15.30 h Z. Chodov.
Září: ne 8.9. v 11 h Dolní Jadruž –
P. Marie (není mše sv. v Chodském
Újezdě).
So 14.9. v 11 h – Otín – Jména
P. Marie
Ne 15.9. v 11 h Chodský Újezd –
Povýšení sv. Kříže – pouť s rodáky a
svoz Ch. Plané a Z. Chodova, kde
není tento den mše svatá.
So 21.9. v 17 h Svatá Anna,
So 28.9. v 11 h Mich. Hory – sv.
Michaela Archanděla
Říjen: So 17.10. v 17 hod – Svatá
Anna
Ve dnech 1.11. – 3.11. setkání na
hřbitovech s modlitbou za zemřelé.
Kontakt: vždy v úterý na faře od
14.30 h, nebo v době bohoslužeb a
tel. 607 202 127.
e-mail: sasajara@seznam.cz - já ša

Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád a malování
schodišť.

Vlastimil Švejda
Telefon
374 794 895, 737 925 664

Blahopřejeme…
…všem plánským občankám a
občanům, kteří v měsíci srpnu t.r.
oslavili svá životní jubilea. Jsou to
paní a pánové Mária Adámková,
Jarmila Bártlová, Ladislav Bernard,
Andrej Dzuba, Alena Havlová, Vlasta
Kovářová,
Jiří
Mareš,
Zdena
Maříková, Jarmila Matasová, Věra
Srdínková, Zdeněk Syrový a Ivana
Šebestová.

Prodáme nákladní automobil
skříňový DACIA LOGAN,
rok výroby 2007, závěsné zařízení,
barva červená, palivo motorová
nafta, najeto 170 tis. km,
nehavarovaný, první majitel,
za cenu 75 tis. Kč včetně DPH.

Kontakt: 606 166 640

PRODEJ CHOVNÉ
DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které
zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
trasa č.46 Oldřichov /Tachov/

TRUHLÁŘSTVÍ
- MARTIN KVĚTOŇ

Sportovní nabídka ve
městě se rozrostla

 13 h Oldřichov /na návsi/

Bowling je jedním
z nejrozšířenějších sportů vůbec,
hraje se rekreačně i profesionálně
a hráči jsou všech věkových
kategorií, od dětí až po dospělé.
V nově vybudovaných prostorách
ROXY MUSIC BARu u vlakového
nádraží se otevřely 23.srpna dvě
dráhy.

 15 h Chodová Planá /parkoviště za bývalým

Otevírací doba 11.00-02.00,
nekuřácké prostředí,
rezervace na tel. 775 655 681.

 14 h Ctiboř /vedle obchodu/
 14.30 Chodský Újezd /na návsi/
Domem služeb
 15.30 Drmoul /před OÚ/
 16 h Velká Hleďsebe /parkoviště u
Motorestu/
 16.30 Stará Voda/proti aut. Zastávce/
 17 h Rájov /autobus.zastávka/
Prodej 17. 10. 2013
Kuřice černé, červené
stáří:12-18 týd., cena:120-180 Kč
Chovní kohoutci 12-18 týd.,
Slepice ve snášce

Slepá 244, 348 15 Planá,

120-180 Kč
100 Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může

Tel.: 776 178 883

lišit dle aktuální nabídky!

e-mail: martinkveton@seznam.cz
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na

Výroba: kuchyňské linky, vestavěný
nábytek, interiérový nábytek,
dřevěná okna, schodiště, dveře,
zárubně, tesařské práce,
pokládání podlah

adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8,
586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, 731 701 331,
Po-Pá 8-15 h! gallusextra@centrum.cz
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Plánské služby
nabízejí:







dopravu a přepravu materiálu
kontejnerovou Avií
dopravu palivového dříví
ve spolupráci nejen
s Plánskými lesy
práci ve výškách do 10 metrů
vysokozdvižnou plošinou,
prořezání stromů, kácení
stromů a následný odvoz
dřeva.
posekání zeleně (trávy a keřů)
a následný odvoz.
Telefon č. :
604 898 283,
374 756 230,
725 958 132
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ZAPOJTE SE DO TVŮRČÍHO BABÍHO LÉTA V PLANÉ
Kalendář akcí v měsíci
září:
Akce v rámci Kamenosochařského
sympozia – www.mksplana.cz
sobota 7. 9.
17.00 Galerie ve věži –
J. a E. Spěváčkovi, výstava
19.00 kostel Sv. Petra a Pavla –
sbor Cubitus, koncert
sobota 14. 9.
10.00 nádvoří zámku –
kamenosochařský workshop,
prezentace
14.00 sraz u MKS –
komentovaná prohlídka města,
vycházka
15.30 nádvoří zámku – D. Suchý
a Booger Bluesband, koncert
17.00 sraz u MKS – komentovaná
prohlídka města, vycházka
neděle 15. 9. 18.00 kostel Sv. Petra
a Pavla – T. Podroužek, koncert
úterý 17. 9. 17.00 Sál MKS –
Kámen-věčný svědek,
PhDr. Novotná, přednáška
sobota 21. 9. 10.00-14.00 MKS –
den pro město, aktivita
17.00 nádvoří zámku, závěr
kamenosochání, prezentace

Akce v rámci festivalu Krajina
žije! – www.geoloci.cz
úterý 24. 9.
19.00 Pizzerie Kusadloo –
Krajina a člověk, přednáška
středa 25. 9.
19.00 park u ZŠ na náměstí – Jak
pracovat s místem, přednáška
čtvrtek 26. 9.
15.00-18.00 sraz U Madonky –
krajinné dílny pro děti (30 Kč),
aktivita
19.00 park u ZŠ na náměstí –
Fenomén LAND-ART, přednáška
pátek 27. 9.
15.00-18.00 sraz U Madonky –
krajinné dílny pro děti (30 Kč),
aktivita
19.00 nádvoří Chodovaru –
Pivovarská tančírna (250 Kč),
tanec
sobota 28. 9.
10.00-17.00 U Madonky –
celodenní krajinná dílna, aktivita

17.00-19.00 U Madonky –
geomantická vycházka, vycházka
19.00-21.00 U Madonky –
svatováclavský oheň, aktivita
neděle 29. 9.
13.00-14.00 U Madonky –
představení výsledků workshopu,
vycházka
14.00-16.00 U Madonky –
závěrečný piknik
dobroty s sebou), aktivita
Podrobné informace naleznete na
propagačních materiálech
„Kamenosochání 2013“ a „Krajina
žije!“ a také na www.plana.cz,
www.mksplana.cz, www.geoloci.cz
Pozvánka na Kamenosochání 2013
Už během akce „dřevosochání“
v minulém roce se narodila myšlenka
uspořádat opět něco podobného, ale
z kamene.
Zorganizovat podobnou akci není nic
jednoduchého. Finanční prostředky
jsou většinou omezené, a proto
hlavním problémem bývá sehnat
kvalitní umělce, kteří by byli ochotni
za nevelký honorář v našem malém
městě něco důstojného vytvořit. Při
debatách s přáteli, kteří se pohybují
ve světě výtvarného umění, se začaly
postupně rodit obrysy celé akce a
ozvali se i někteří námi oslovení
umělci, že by se rádi zúčastnili. Když
se potom objevila možnost požádat o
dotaci z dispozičního fondu Cíl 3 –
Česká
republika
–
Bavorsko,
zastupitelstvo dalo akci zelenou a
začaly přípravy. Mírně byl pozměněn
již
osvědčený
název
na
„Kamenosochání 2013“.
Tvůrčí dílny se zúčastní tito umělci:
Korbinian Huber
Žije
v bavorském
Duggendorfu.
Vystudoval sochařství na Akademii
výtvarných umění v Norimberku.
Zúčastnil se sochařských sympozií
v Německu, Chorvatsku, Bosně,
České republice. Ti z vás, kdo
navštívili
zahradní
výstavu
Gartenschau 2013 v Tirschenreuthu,
mohli obdivovat jeho dřevěné letící
husy v západní části výstavního
areálu.
Václav Fiala
Žije v Klatovech. Studoval na střední
uměleckoprůmyslové
škole.
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Sochařské tvorbě se věnuje od roku
1992.
Zúčastnil
se
mnoha
mezinárodních sympozií, vystavoval
v New Yorku, Sydney, Severní
Karolině, New Hampshire. Jeho styl
je založen na redukci tvarů, jedním
z nejdůležitějších rysů jeho tvorby je
cit pro začlenění sochy do prostoru.
Tilo Ettl
Tilo se narodil v bavorském
Schwandorfu, ale od roku 1992 žije a
tvoří u nás v Plané. Studoval historii
umění a filozofii na univerzitě ve
Schwandorfu
a
na
Akademii
výtvarných umění ve Stuttgartu. Dva
roky pobýval na studijním pobytu
v New Yorku. Tilo se věnuje malířství
i sochařství, s jeho dílem jste měli
příležitost se již několikrát seznámit
na
jeho
plánských
výstavách,
naposledy letos v srpnu. Zúčastnil se
i loňského Dřevosochání.
Herbert Lankl
Narozen v Tirschenreuthu, žije
v Thanhausenu
poblíž
Barnau.
Vystudoval sochařství na Akademii
výtvarných umění v Norimberku, učí
na Středním odborném učilišti ve
Weidenu.
„Kamenosochání 2013“
se bude
odehrávat v areálu plánského zámku
od 7. do 21. září. Tato tvůrčí dílna
bude po celou dobu přístupná
veřejnosti. Díla, která zde vzniknou,
budou po ukončení akce (některá
zřejmě i v jejím průběhu) natrvalo
instalována na vybraných veřejných
prostranstvích
našeho
města.
V sobotu 14. září povede pan Herbert
Lankl se svými žáky sochařský
workshop, určený pro všechny
zájemce z řad veřejnosti.
Celá akce bude mít i svůj doprovodný
program – viz další informace na této
stránce. Přesnější informace budou
obsaženy ještě v letáku, který bude
vydán cca týden před zahájením.
Nechme se překvapit, co pod rukama
výše jmenovaných umělců vznikne
ze žulových kvádrů, dovezených
z lomů z Flossenburgu a z Klatov.
Vzhledem k nesporným kvalitám
účastníků
tvůrčí
dílny
„Kamenosochání 2013“ se jistě
máme na co těšit.
Pavel Nuti
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ZÁŘÍ 2013

Pondělí 9.září
ČR
15.30 a 17.30 hodin
vstupné 40 Kč
90 min.
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH
KRÁLE
Starý dobrý komiks Čtyřlístek se dočkal
celovečerního
zpracování.
Parta
kamarádů Fifinka, Myšpulín, Piňďa a
Bobík se vydá na výlet do Prahy. A co
bylo dál ?......

Pondělí 16.září
20.00 hodin
vstupné 80 Kč
PĚNA DNÍ

FR/BE
125 min.

Tento výjimečný snímek s Audrey Tautou
zahájil letos karlovarskou přehlídku za
účasti režiséra Michela Gondryho. Příběh
podle Borise Viana vás v každém případě
překvapí, ať už příjemně nebo naopak.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Středa 18.září
GB/FR
20.00 hodin
vstupné 60 Kč
130 min.
ANNA KARENINA

Nejnovější
americký
sci-fi
thriller
v hlavních rolích s Tomem Cruisem,
Olgou
Kurylenkovou
a
Morganem
Freemanem . Píše se rok 2077…

Pondělí 23.září
USA
17.30 a 20.00 hodin
vstupné 60 Kč
83 min.
JENÍČEK A MAŘENKA:LOVCI
ČARODĚJNIC

Pátek 27.září 20.00 hodin
Sobota 28.září 17.00 a 20.00 hodin
ČR
vstupné 60 Kč
133 min.
BABOVŘESKY

Ocitáme se ve středověkém městečku,
které sužuje problém, únosy místních
dětí, jež prý mají na svědomí čarodějnice
z okolních hlubokých lesů. Na pomoc
přicházejí lovci čarodějnic – Jeníček a
Mařenka….téměř hororový příběh…

Národní téma pro rok 2013:
Památky v novém světle.

Otevírací doba:
Galerie ve věži:
ÚT–PÁ 14.00-16.00, SO A NE 14.00-17.00
Kostel sv.Petra a Pavla:
PÁ-NE 15.00-17-00

7.9. v 19.00 h
kostel sv.Petra a Pavla
Koncert pěveckého sboru Cubitus
z Lokte, druhá část výstavy manželů
Spěváčkových. Vstupné 50 Kč.

Kamenosochání 2013
Umění spojuje – Kunst verbindet
7. září - 21. září 2013
NÁDVOŘÍ ZÁMECKÉHO AREÁLU
14.9.od 10.00 - 16.00 h
nádvoří zámku
Kamenosochařský workshop. Práci
s kamenem předvede Herbert Lankl
se svými žáky.
15.30 h - hudební vystoupení Daniel Suchý a skupina Booger
Bluesband

90 min.

Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila
láska. Osud Anny Kareniny (Keira
Knightley) je díky románové předloze
L.N.Tolstého všeobecně známý, ale
režisér Joe Wright z něj přesto dokázal
vytvořit naprosto unikátní zážitek.

14.9. a 15.9.
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
7.9. v 17.00 h., Galerie ve věži
Vernisáž výstavy obrazů Jana a Evy
Spěváčkových.
Poslední výstava potrvá
do 13.10.2013 a propojí
oba naše výstavní
prostory.

Středa 25.září
USA 20.00 hodin
vstupné 40 Kč
NEVĚDOMÍ

Plánské památky Vám budou zpřístupněny
zdarma
(popř.za
zvýhodněné
vstupné)
následující dny:

Věž kostela Nanebevzetí Panny Marie
- Galerie ve věži
14.9. 14.00 - 16.30, 15.9.14.00 - 17.00
Kostel sv. Petra a Pavla
14.9.14.30 - 17.00, 15.9.14.00 - 17.00
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
14.9.14.00 - 17.00
Budova čp. 56 – nám.Svobody (MěKS)
14.9.14.00 - 17.00
Poutní kostel sv. Anny u Plané
14.9.14.00 - 17.00
Hornické muzeum
(vstupné 50%)
14.9.10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

14.9. 14.00 a v 17.00 h od MěKS
Komentované prohlídky našeho
města s doprovodem PhDr. Markéty
Novotné a návštěvou akce
Kamenosochání na nádvoří zámku.
15.9. v 18.00 h
kostel sv.Petra a Pavla
Koncert
Tomáše
Podroužka,
zpívajícího hráče na akordeon,
bývalého člena Velkého akordeono vého orchestru z Mariánských Lázní.
Prezentuje hudbu zemí Balkánu,
Izraele a dalších. Vstupné 50 Kč.

Humor na víkend

Poslední komedie Zdeňka Trošky ze
života současné jihočeské vesnice
Babovřesky, kde nechybí láska, žárlivost,
závist, intriky a zejména vtipné okamžiky,
v nichž se někteří i najdou.

17.9. v 17.00 h, sál MěKS
Přednáška PhDr. Markéty Novotné
„Kámen - věčný svědek“. Příběhy
drobných
kamenných
památek
v Plané a okolí. Vstupné 50 Kč.
21.9. – DEN PRO MĚSTO
s podtitulem „Daruj jeden den v
roce svému městu“.
10.00 - 14.00 h, MěKS
Můžete se zapojit do nejrůznějších
aktivit např. úklidu svého okolí,
města, výsadby zeleně, výzdoby atd.
Způsob a forma zapojení je rozmanitá, stačí
jen chtít a přijít.

17.00 h, nádvoří zámku
Závěrečný den akce Kamenosochání
a představení hotových kamenných
objektů veřejnosti s krátkým
hudebním programem.
Výstava fotografií ŠUMAVA
Miroslava Ludvíka je umístěna
v prostorách radnice do 15.září 2013
26.září od 19.00 h – nová show travesti
skupiny Divoké kočky.
Vstupné 180 Kč, předprodej MěKS
Městské kulturní středisko
nám.Svobody 56, 348 15 Planá
mks@muplana.cz ,www.mksplana.cz
tel.374 794 223, 728 488 038
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Registrováno u MK ČR pod reg.zn. MK ČR E 13389. Vychází jedenkrát měsíčně. K dostání na poště, v papírnictví Planfilm a v OD, v trafice p.Filipa, ve večerce ve Hřbitovní
ulici, v novinových stáncích na sídlišti, na autob. nádraží, na radnici. Příspěvky a náměty posílejte poštou, předávejte osobně v podatelně nebo dávejte do poštovní schránky
umístěné zvenku na pravé straně vchodových dveří. Uzávěrka každého 22.dne v měsíci. Omluvte případné chyby v textu. Tisk Lieblprint Planá, tel. 374 794 056

8

