ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města schválila:
-

-

-

-

-

-

-

-

změnu termínu úplné uzavírky silnice I/39 v obci Hůrka
z důvodů rekonstrukce železničního přejezdu od 6.11.
/večer/ do 12.11.2014.
pronájem části pozemku p.č.KN 697/15 o výměře 60 m2
Petru Chocholovi, Praha, na dobu neurčitou za
1Kč/m2/rok ke zřízení parkoviště k penzionu.
výměnu bytů v domě čp.304, Sídliště Míru mezi Markem Vranovským (2+kk) a Nikolou Nowakovou (1+1).
zveřejnění pronájmu části p.č.31/2 na provozování lidové technické zábavy po dobu konání Markétské pouti
v r.2015.
Dohodu o skončení nájmu všech nemovitých věcí a věcí
tvořících chatový camping „Liptov“ k 31.12.2014.
Zadávací dokumentaci s harmonogramem a přílohami na
nadlimitní veřejnou zakázku „Nájem tepelného hospodářství města Horní Planá“.
výši příspěvku ze sociálního fondu na stravné zaměstnanců obce v r.2014.
delegování starosty města jako člena Rady NP Šumava.
zveřejnění záměru města Horní Planá propachtovat
nemovitý majetek k zemědělské činnosti.
prodej vozidla Multicar M 26 Magma M.Zelenkové,
Hotel Jenišov, za 60 tis.Kč.
použití znaku města Horní Planá na pozvánce 1.plesu
občanů a podnikatelů Lipenska ve Frymburk dne
29.11.2014.
přijetí daru ICT pomůcek z projektu „ Zlepšení podmínek pro implementaci inovativních metod a forem výuky
přírodovědných předmětů na ZŠ a předloženou Darovací
smlouvu o převodu movitých věcí mezi Jihočeským krajem (darující) a Městem Horní Planá (obdarovaný) a pověřuje starostu k podpisu Darovací smlouvy.
udělení licence k provozování veřejné linkové dopravy
na linku č.137544 Praha – Strakonice – Stachy – Vimperk – Prachatice – Černá v Pošumaví, od 1.4.2015 do
12.12.2015.
bezplatné zapůjčení sálu v KIC Domovu důchodců
v Horní Plané, ve dnech 26. - 28. ledna 2015, pro pořádání akreditovaného kurzu „Bazální stimulace“ pro zaměstnance.

Rada města vzala na vědomí:
-

-

-

změnu jednatele nájemce kempu Jenišov firmy ATC
Bohemia, s.r.o.
stanovisko Ministerstva financí k uzavření koncesní
smlouvy se společností ČEVAK a.s.. Ministerstvo financí neshledalo rizika, která by uzavření koncesní smlouvy
bránila.
zpracování územní studie pro lokalitu označenou
v územním plánu Horní Planá SOR.3.HP a skutečnost,
že pořizovatel schválil možnost jejího využití podle § 25
stavebního zákona, a následně podal návrh na vložení
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.
žádost o odkoupení, případně pronájem části pozemku
p.č. 607/101v k.ú. Horní Planá.

VÝPIS USNESENÍ
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města
Horní Planá konaného dne 12.listopadu 2014
1. Zastupitelstvo města zvolilo:
/ v souladu s § 84 odst.2 m)zák.č.128/2000 Sb., o obcích/

1.1.

starostou města

1.2.
1.3.

místostarostou města pana Františka KUNDRÁTA
další členy rady města
pana Emila HORVÁTHA
pana Ing. Zdeňka HOMOLKU
pana Ing.Michala HUSZÁRA
předsedkyní finančního výboru
paní Ing.Hanu ŠČEVÍKOVOU
členy finančního výboru
paní Marii NEDVĚDOVOU
pana Mgr.Oldřicha ZÁHOŘE
předsedou kontrolního výboru
pana ing.Václava HENZELÍNA
členy kontrolního výboru
pana Petra KOSTÍNKA
pana Milana ČERNÍKA
předsedou SPOZ
pana Marka PRÁŠKA

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

pana Bc. Jiřího HŮLKU

oddávajícím
pana Františka KUNDRÁTA

ŽIVOTNÍ JUBILEA
KOMŽÁKOVÁ Marie
HOMOLKOVÁ Anna
BYSTŘICKÝ Jaroslav
TOMANOVÁ Zdeňka
KOMRSKOVÁ Viktorie
HEGMONOVÁ Božena
GREGAROVÁ Marie
BERNARDOVÁ Jarmila

NEŠLEHA Jan
VESELÝ Miloslav
VÍTEK Jiří
MAREK Antonín
VRANOVSKÝ Jiří
ŠTĚPÁNKOVÁ Anita
LICOVÁ Růžena
TROLLEROVÁ Eva

Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

Poděkování.
Na konci roku čeká náš městský úřad jedna velmi důležitá změna. Po dlouhých letech odejde do penze
jeho dlouholetá opora - tajemník Ing. Pavel Sarauer.
Chtěl bych mu tímto za jeho dosavadní práci poděkovat.
Zanechává za sebou nemalý otisk, ostatně byl to právě
on, kdo dával hornoplánský městský úřad před dlouhými
roky dohromady. Jako správný patriot toho pro Horní
Planou udělal skutečně mnoho a já jsem rád, že jsme
mohli spolupracovat více než 20 let. Přeji mu pěknou
penzi plnou nových zážitků a radostí. A doufám, že nás
občas přijde navštívit. Bude vždy vítán.
Na základě doporučení výběrové komise jsem
od 1.1.2015 jmenoval Ing. Miroslavu Záhořovou tajemnicí městského úřadu. Předpokládám, že úspěšně naváže
na dobrou práci svého předchůdce a řízení úřadu ji přinese i profesní naplnění.

Bc. Jiří Hůlka, starosta Horní Plané

V naší základní škole probíhá

SBĚROVÁ AKCE STARÉHO PAPÍRU

• sbíráme noviny, časopisy, reklamní letáky, kancelářské
papíry, knihy apod.
• nesbíráme karton a balicí papíry
• papíry se sbírají svázané na 1. i 2. stupni ZŠ
• o použití výtěžku budou spolurozhodovat všechny děti,
které donesou starý papír
• soutěž bude probíhat celý školní rok
Více na http://www.zshorniplana.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
bude v době

od 22.12.2014 do 2.1.2015

UZAVŘENA

Vánoční Puchejř
Žabičky Horní Planá pořádají v sobotu 27.12. letošní
druhý pochod Za puchejřem. V květnu nám nepřálo počasí,
proto jsme se rozhodli pochod zopakovat a proč ne na sněhu??
Je to velká výzva pro všechny, zvedněte se od pohádek a
zbytku kapra a pojďte se projít!! Informace na vývěsních
deskách.
M. Moravcová

PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 22. listopadu se konala výroční schůze
Sboru dobrovolných hasičů Horní Planá. Děkujeme za
podporu a pomoc Městu H. Planá, obsluze baru M. Černíka, restauraci Tothos v Pihlově a kapele Troufalka pod
vedením p. Valešové.
Velice děkujeme panu Františku Kundrátovi za poskytnutí sponzorského daru.

SDH H. Planá
Vojenské lesy a statky ČR s.p., Divize Horní Planá

Vám oznamují

Zvu Vás na kávu

vánoční prodejní dobu rybářství Chvalšiny

do nově otevřeného

Otevírací doba:
18. 12. – 21. 12. 2014
22. 12. –23. 12. 2014
24. 12. 2014

od 7.00 do 15.00
od 7.00 do 17.00
od 7.00 do 11.00

Cena živých ryb:
kapr tržní, amur
70 Kč/kg
pstruh
130 Kč/kg
štika, okoun
260 Kč/kg
candát
330 Kč/kg
Vojenské lesy a statky Divize Horní Planá
přejí všem krásné a klidné vánoční svátky

Vyhráli jsme 1.místo!!
Děti ze Žabiček Horní Planá se v sobotu 8.11. zúčastnily turnaje v ringu ve Chvalšinách. Bojovalo se v týmech
po trojicích ve dvou kategoriích, a to mladší a starší děti. Starší tým se umístil na 4. místě. Mladší děti vyhrály 4. a 2. místo.
Katka Záhořová, Terka Štěrbová a Janča Kovářová obsadily
1. místo a zajistily tak putovní pohár na další rok (loni jsme
ho vyhrály také!). Všem moc gratulujeme a těšíme se na příští
rok!! Také děkujeme rodičům za dopravu.
M. Moravcová

Poděkování.
Chtěla bych tímto poděkovat paní Pharm.Dr.
Ivaně Haldové, která si pro nás připravila velmi zajímavé povídání o účincích léčivých bylin na organismus. Překvapením byla i vysoká účast – 52 posluchačů, kterým tímto také děkuji, že si na nás našli čas. Máme v plánu další pokračování, tak věřím,
že se budeme těšit také takové velké účasti.
Dále děkuji Luďku Štěpánkovi, který mi maximálně
vyšel vstříc.
Ludmila Homolková
Městská knihovna

HYPOTEČNÍHO A FINANČNÍHO
CENTRA
Náměstí 48, Horní Planá (nad elektrem)
Úterý a čtvrtek 13:00 – 17:00
Petr Janíček
tel. 603 884 536

Zkoušky na letošní Živý betlém
budou probíhat každou středu v prosinci od 16 hodin
v salónku v KIC, v případě potřeby i v dalších dnech.
Opět se na veřejnost obracíme se žádostí
o navrácení kostýmů těch, kdo nebudou účinkovat.

23. prosince 2014 od 13 do 18 hodin
se mohou všichni, kteří kdy účinkovali nebo se jinak podíleli na uskutečnění Živého betlému, či měli co do činění s Betlémským světlem, přijít podepsat, popřípadě i
vepsat nějakou vzpomínku na pamětní list. Večer - cca
v 19:30 hodin - bychom rádi uskutečnili společnou fotografii všech někdejších i nynějších účinkujících a
hornoplánských hasičů. Za zesnulé uvítáme podpis
někoho z přátel nebo rodiny… Srdečně Vás zveme.
Pěkný advent a Vánoce 2014!
LH
Na poslední lednovou sobotu 2015 chystáme

20. Hornoplánský masopust
ve slavnostním lesku a v doprovodu dechové kapely
Šumavanka. Srdečně již nyní zveme všechny současné
i dřívější účastníky k účasti, setkání a tradiční masopustní sousedské pospolitosti pro tu naši slavnou obec,
prosperitu, všeobecné obveselení, dobrou náladu,
dobrou vůli, ku radosti a ku zdraví, na památku velikou a
jak nám káže starý mrav…

Kulturní centrum
pátek: 5.XII. – 1700

sobota: 27.XII. – 2000
sál KIC

VÁNOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA

sál KIC

TJ Smrčina Horní Planá

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Hraje KIK Band Vojty Vítka. Připravena je i bohatá tombola.

Anděl, čert a Mikuláš nadělují dětem.
Rodiče mohou předat dary pro své potomky.

***********************************

**************************************************************

Zveme vás na úvodní lekci s Janou Valešovou, budoucí in-

úterý: 9.XII. – 1600
Učebna výtvarné výchovy ve II.patře KIC.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
PRO ŠIKOVNÉ DĚTI
Sejdeme se v knihovně.
**************************************************************

středa: 10.XII. – 1500
sál KIC

VÁNOČNÍ SENIOR KLUB
Pořad přátel dechové hudby.
Účinkuje Žďárská trojka Pepíka Tomáše.

Vstupné 50,- Kč.
**************************************************************

sobota: 13.XII. – 2000
sál KIC

ROCKOVÉ VÁNOCE
DARK ANGELS

Vstupné 80,-Kč.

struktorkou PILATES, která se bude konat 11.12.2014
v sále KIC, lekce bude zdarma.

Co je vlastně PILATES?
Pilates je cvičení rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává svalstvo zádové,
břišní a hýžďové jako základ správného držení těla. Technika
celkově vede k dlouhým, štíhlým svalům a správnému dýchání. Pilatesova metoda se snaží docílit řízeného pohybu ze silného středu těla, cílem je zlepšit kontrolu nad svým tělem, posílit jej a zlepšit jeho ohebnost. Pilates nevyčerpává, spíše dodává energii. Vhodné pro všechny věkové kategorie, ženy i
muže.
Motto Pilates:
• Po 10 lekcích se budete cítit lépe
• po 20 lekcích budete lépe vypadat
• a po 30 lekcích budete mít nové tělo
Přiléhavé oblečení a ručník s sebou.

(www.bandzone.cz/darkangels)
Metalová kapela z Českých Budějovic není v Horní Plané neznámou.
Vystoupila zde již třikrát a je jisté, že i napočtvrté to bude skvělá jízda! Dark Angels letos slaví deset let na scéně a koncert zde bude definitivní tečkou jejich letošního turné! V srpnu kapela vydala svoji
třetí dlouhohrající desku Embodiment of Grief, kterou kompletně celou přehrají naživo.

INTERITUS
(www.bandzone.cz/interitus)
Kultovní plzeňská kapela, která ve své muzice kombinuje metal se
symfonickými nástroji. Interitus mají na svém kontě několik nahrávek
a řadu velkých koncertů! Hráli například s Helloween, Judas či
Scorpions.

STRIP DOLLS
(www.bandzone.cz/stripdolls)
Klatovští Strip Dolls jsou známí svými energickými koncerty, které
svým výkonem umocňuje dvojice frontmanů. Kapela se pohybuje
v crossoverových vodách, takže můžete čekat výbušnou a řádně
„hopsací“ muziku!

Vstupné 80,-Kč.
**************************************************************

středa: 17.XII. – 1700
sál KIC

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Hudební dárek rodičům, přátelům a kamarádům připravili žáci ZUŠ.
**************************************************************

Vydává MĚSTO HORNÍ PLANÁ, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá, IČO 00245895
č.e. MK ČR E 10031

FOP , ing.Josef Černý, Černá v Pošumaví, tel.380744248

Zpovídání vánoce 2014
pátek 19.12.

14:30 hod. Domov důchodců
16:30 – 18:30hod. fara*

* dle oznamů je mezi zpovídání vložena mše sv.
Vzhledem k množství farností vás snažně prosím o respektování zpovídání. Děkuji za pochopení.
P.Ivan

********
vánoce 2014
středa 24.12.
16:00 hod.
čtvrtek 25.12.
11:30 hod.
neděle 28.12.
11:30 hod.
****

Silvestr – Nový rok 2015
čtvrtek 1.1.

11:30 hod.

********

úterý: 23.XII. – 1800

Svěcení příbytků

Náměstí před kostelem sv.Markéty

pátek 9.1. od 15:00 hod.

ŽIVÝ BETLÉM
a předávání Betlémského světla.
**************************************************************

čtvrtek: 25.XII. – 1800
kostel sv.Markéty

MUSICA VIVA
Vánoční koncert hornoplánského smíšeného sboru pod vedením
sbormistryně Báry Chatové.

Vstupné dobrovolné.
**************************************************************

V případě zájmu posvětit svůj příbytek
nahlaste tuto skutečnost v sakristii nebo na 777 251 021,
nejpozději však do 1.1.2014.
Všem obyvatelům farností a celého okolí, jako i všem
návštěvníkům a rekreantům přeji pokojné, radostné
a milostiplné prožití svátků Narození našeho Spasitele a plnost
Jeho požehnání v Novém roce 2015.
Ivan Marek Záleha, O.Præm.

V následujících týdnech si místní lidové akce

- Živý betlém, předávání Betlémského
světla a Hornoplánský masopust –
připomenou zakulacená výročí… Čtvrt století si
můžeme před Vánoci zažehnout plamínek Betlémského světla, které nám do Horní Plané přivážejí
členové místního Sboru dobrovolných hasičů. Myšlenka šířit Betlémské světlo vznikla v roce 1986 ve
studiu hornorakouského ORF v Linci. V Česku se
tento novodobý vánoční zvyk šíří od prosince 1989,
kdy první světlo přivezli do revolučního Československa čeští exiloví skauti z Rakouska. Plamínek
zažehnutý v místě narození Ježíše Krista a nazvaný Světlo přátelství putuje ve speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince, odkud se
předává do 25 zemí světa i k nám do Horní Plané.
Podvacáté se letos při této příležitosti v předvečer
Štědrého dne setkáme u Živého betlému, jehož
tradice je udržována díky řadě nadšenců a jejich
chuti si v biblickém příběhu o narození Ježíše Krista zahrát. Jednotlivé scény tvoří několik výjevů, ve
kterých se během cca hodinového představení
představují obyvatelé betlémští, svatá rodina, andělé, pastýři, králové i domácí zvířata. Někdy se
objevují i výjevy ze zvěstování Panny Marie, proroci a další postavy… Představením provází vypravěč a samozřejmě nechybí zpěv vánočních písní a
koled. K „Betlému“ patří i všichni, jež představení
připravují a zajišťují technicky, pracují na scénářích, staví kulisy, chystají kostýmy, zajišťují ozvučení, osvětlení, něco zapůjčí, přivezou, vaří čaj, pořizují nahrávky, věnují se mnohé další potřebné
činnosti, sponzoři… V některých letech účinkovala
v hlavní roli Ježíše i děťátka, jinak ale každoročně
od roku 1995 představuje Ježíška stále stejná panenka, i když je scénář z části proměňován, nikdy
nebyl vynechán zpěv písní Narodil se Kristus Pán a
Tichá noc. Z mnoha andílků, malých pastýřů a Ježíšků jsou již téměř dospělí lidé… První představení se uskutečnilo ve dvoře památníku A. Stiftera a
byla o něm uvedena reportáž v hlavních zprávách
České televize na Štědrý večer 1995. Od roku
1996 se při betlému pravidelně setkáváme na náměstí, kulisu jeskyně s přístřeškem v roce 1996 vyrobil pan Karel Smetana starší. Jen jednou nám
počasí nedovolilo odehrát příběh pod širým nebem
a bylo přesunuto do kostela sv. Markéty. Role Marie a Josefa v průběhu let zosobňovali Soňa Kyselová, Gabriela Jirsíková, Kamila Valešová, Marcel
Lorenc, Marek Vranovský a Tomáš Bernard. Mnoho je jiné - lidé, okolnosti, pohnutky… stejné však
zůstává poselství ukryté ve zdánlivě skromném
příběhu, ono tajemné světlo… a tak tedy i letos
můžeme znovu prožívat tu stále novou a neopakovatelnou událost, jejíž námět je otevřený všem, kteří jej chtějí vnímat i v dnešní době, chtějí se
v předvečer Vánoc vzájemně setkat na hornoplánském náměstí a zažehnout si plamínek světla dopraveného z Izraele…

ROČNÍK XXIV.

PROSINEC 2014
Č.279

