ZPRÁVY Z RADNICE

VÝPIS USNESENÍ

Rada města vzala na vědomí:
-

-

Zprávu o činnosti Městské knihovny v roce 2011.
žádost Centra pro zdravotně postižené o finanční příspěvek
na činnost a konstatuje, že většinu nabízených služeb poskytuje i náš úřad.
informaci ing.M.Huszára o průběhu valné hromady Honebního společenstva Horní Planá.
informaci starosty o řešení situace s pitnou vodou na Zvonkové.
žádost Společnosti pro podporu lidí s postižením „I MY“ o
finanční příspěvek.
výši příjmů a nákladů na provoz převozu v r.2011.

Rada města schválila:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

umístění reklamního klipu a stojánku na katalogy cestovní
kanceláře CK OCEAN v prostorách zdravotního střediska.
na základě předložených nabídek provedení prořezávek a výřezu nehroubí v lesích města těmto žadatelům: Holoubková
Jitka, H.Planá (7 ha), Turzák Alexander, Č.Krumlov (3 ha).
pořádání veřejné hudební produkce v prostorách Restaurace
u Funyho dne 3.3.2012 v době od 20:00 do 02:00 hod.
realizaci projektu „Cyklostezka na levém břehu Lipna, Bělá
–Horní Planá – Jenišov“ předloženém do operačního programu přeshraniční spolupráce a jeho spolufinancování městem ve výši 1.739.601,-Kč.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
na pozemky p.č.905/1, 915/2, 1469/1, 1469/2 v k.ú.H.Planá
k umístění nového kabelového NN a kabelové skříně v Nové Hůrce.
podporu PETICE za spravedlivou možnost získání palivového dřeva v obci Horní Planá.
žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu programu rozvoje kraje pro rok 2012 - Rekonstrukce stávajících sportovišť.
podání žádosti o souhlas vlastníka (Pozemkového fondu ČR)
s užíváním pozemků k realizaci projektu Cyklostezka na levém břehu Lipna – Bělá-Horní Planá-Jenišov.
Petici za záchranu českého regionálního školství.
ukončení nájemní smlouvy na pronájem prodejny ve zdravotním středisku s V.Hurdovou dohodou k 31.3.2012.
ukončení nájemní smlouvy na pronájem kanceláře v KIC
s firmou HP-Trumex, s.r.o. dohodou k 30.4.2012.
zveřejnění pronájmu p.č.464/6 v k.ú.Horní Planá.
na základě předložených nabídek provedení výsadby lesních
dřevin včetně dopravy sazenic Jiřím Píchou, Květušín.
dle cenových nabídek prodej přesílené smrkové kulatiny
Městským lesům Volary, s.r.o.
odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Horní Planá
pro rok 2012.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
na pozemek p.č.997/1 v k.ú.H.Planá k realizaci stavby „Jelm
– přípojka NN“.
dohodu o umístění informační tabule Krajské hygienické stanice s povinnými informacemi o koupacím místě „Vodní nádrž Lipno“ na venkovní zdi budovy WC na pláži v Horní
Plané.
umístění stavebního materiálu na části parkoviště a veřejného
prostranství u domu čp.300, Sídliště Míru, po dobu provádění stavebních úprav (zateplení) s tím, že po skončení budou
pozemky uvedeny do původního stavu.
vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitel/ka
Základní školy a Mateřské školy Horní Planá a pověření
ing.P.Sarauera funkcí tajemníka konkursní komise.
Vydává MĚSTO HORNÍ PLANÁ, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá, IČO 00245895
č.e. MK ČR E 10031
Tisk FOP , ing.Josef Černý, Černá v Pošumaví, tel.380744248

z 12.zasedání zastupitelstva města
Horní Planá konaného dne 29.února 2012

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. Rozpočet na rok 2012 v předloženém znění: příjmy

35.031.720,-Kč, výdaje 33.336.924,-Kč, financování 1.694.800,-Kč.
1.2. Revokaci usnesení 1.11. z 8. zasedání Zastupitelstva
Města Horní Planá ze dne 27.9.2011 a ruší prodej pozemku p.č. 690/124 o výměře 640m2 v k.ú. Horní Planá
pro Miloslavu a Martina Petlachovy, Na Výsluní 319,
Horní Planá.
1.3. Prodej pozemku KN 695/3 o výměře 821m2 pro Halinu a
Jana Stoikovy, Švermova 100, Horní Planá za cenu
350Kč/m2 s podmínkami pro prodej stavebních parcel
města.
1.4. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 697/15 dle
GP č. -1813-22/2010 označený jako pozemek KN 697/91
o výměře 2m2 a pozemek KN 697/92 o výměře 15m2 vše
v k.ú. Horní Planá.
1.5. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 31/1 o
výměře 372m2 v k.ú. Horní Planá.
1.6. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 758 o výměře
309m2 v k.ú. Pestřice.
1.7. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 30/17 o výměře
98m2 v k.ú. Horní Planá.
1.8. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 884/1 dle
GP č. 1844-347/2011 o výměře cca 268m2 v k.ú. Horní
Planá.
1.9. Oslovení podílových spoluvlastníků nemovitostí města
s nabídkou na vypořádání jejich podílů odkoupením městem.
1.10. Smlouvu č.02181091 o poskytnutí finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí České republiky při
dofinancování projektu z Operačního programu Životní
prostředí.
1.11. Smlouvu o poskytnutí grantu v rámci Jihočeských krajských programů podpory sportu pro rok 2012 č.
SD/OSMT/249/12.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
MAŇÁKOVÁ Anastázie
KRŽOVÁ Žofie
SARAUEROVÁ Věra
LEPEŠKOVÁ Julie
KUBOVSKÁ Kateřina
ROVENSKÝ Ladislav
MOTTLOVÁ Růžena
FUČÍK František
HOŘEJŠOVÁ Jaroslava
VOBR Jiří
SLÁMOVÁ Ludmila
ŘEHÁK Josef
INDRA Jan, MUDr.
Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

VELIKONOCE 2012
Srdečně vás zveme k oslavám Velikonočních svátků
5.4.
Zelený Čtvrtek
17:00 mše sv.
7.4.
Bílá Sobota
20:30 obřady vzkříšení
8.4.
Hod Boží Velikonoční 11:30 mše sv.
(s žehnáním pokrmů)

9.4.

Velikonoční Pondělí

11:30 mše sv.

P. Ivan Marek Záleha, O.Praem.

KRONIKÁŘSKÁ VÝROČÍ
- připomínka, vzpomínka ...
13. dubna letošního roku uplyne zakulacených 90 let od jmenování prvního kronikáře v dějinách Horní Plané, kterým byl Franz
Fischer.
2. dubna by se dožil 70 let Viktor Pondělík, dosud nejdéle působící kronikář Horní Plané, kterým byl bezmála 40 let.
Historie kronikářství Horní Plané začala v roce 1922 po schválení zákona ze dne 30. ledna 1920 a k němu náležejícího vládního
nařízení ze dne 9. června 1921. Na zápisech do kronik se dosud
podíleli tři kronikáři, kteří psali kroniku delší dobu a dále tři, jež
zpracovali pouze její kratší části. První tři svazky kroniky tvoří
úvodní řadu věnovanou dějinám městečka. První čtyři svazky do
roku 1945 jsou psány německy a další jsou psány česky. V letech
1991-1992 přeložil všechny díly německy psané kroniky Stanislav
Jagr. Ručně psaná kronika skončila zápisem za rok 1989 a od
roku 1990 je psána na počítači. První kronikář byl Franz Fischer
a po jeho úmrtí převzal psaní kroniky Augustin Pechmann. Po roce 1945 nastala ve vedení kroniky přestávka až do roku 1970, kdy
se stal kronikářem Viktor Pondělík, který v letech 2004 – 2007 retrospektivně zpracoval i chybějící roky 1945-1967. Stal se dosud
jediným dlouhodobým kronikářem, jež psal českou kroniku a zároveň nejdéle dosud píšícím kronikářem našeho městečka vůbec.
Pokusy o vedení kroniky v poválečné době spadají do roku 1958,
kdy Václav Kodet retrospektivně zapsal roky 1945-1947, další
pokus Bohumíra Lisého byl zápis o letech 1949-1950 a posledním
krátkodobým kronikářským záznamem událostí je zápis za rok
1968 Jindřicha Jandy.
První a nejstarší svazek kroniky je zároveň úvodní svazek třísvazkové řady věnované dějinám obce, jež měla předcházet dalším,
které měly zaznamenávat události průběžně. Byl založen v roce
1922 a jeho první strana začíná tímto úvodem: „Na den svaté
Markéty, patronky hornoplánského kostela dne 13. července
1922, bylo započato s vedením obecní kroniky. Kronikářem byl
jmenován usnesením obecního zastupitelstva 13. dubna 1922 ředitel měšťanské školy Franz Fischer.“ Je psán německy, v polokožené vazbě s nápisem na deskách „Gemeinde-Gedenkbuch“,
obsahuje 199 listů o velikosti 31x46 cm. Zápisy byly pořízeny
v letech 1922-1926, jsou utříděny do věcných statí a veškeré zapsal Franz Fischer. Na straně 1 jsou údaje o založení kroniky, o
kronikáři, výčet členů letopisecké komise. Poté následuje první
věcná stať udávající polohu města a jeho zeměpisný obraz. Pasáž
o nejstarších dějinách začíná údajem o usídlení Keltů na území
Čech. Svazek je uložen ve Státním okresním archivu v Českém
Krumlově.
Kronika 1968-1978 je prvním svazkem psaným českým jazykem,
do kterého byly zapisovány události průběžně. Je v polokožené
vazbě se zlaceným nápisem „Pamětní kniha MNV Horní Planá“,
obsahuje 288 listů, velikost je cca 24 x 35 cm. Začíná zápisem za
rok 1968. Do tohoto svazku zapisovali dva kronikáři. Jindřich
Janda zapsal rok 1968. Další zápisy od roku 1969 a doplňku
k roku 1968 jsou již psány rukou Viktora Pondělíka. Od roku
2004 je uložen ve Státním okresním archivu v Českém Krumlově.
Franz Fischer se narodil 29. prosince 1867 v Dolní Branné u
Vrchlabí. Do Horní Plané přišel v roce 1898 jako učitel měšťanské školy a od 15. února 1903 byl ředitelem měšťanské a obecné
školy. 2. února 1935 byl jmenován čestným občanem za vedení
kroniky. Je autorem prvního, druhého, části třetího a čtvrtého dílu kroniky. Ve třetím dílu, který je věnován historii jednotlivých
domů, ukončil zápisy v roce 1933 a ve čtvrtém dílu, který je zároveň prvním svazkem průběžně zaznamenávaných každoročních
zápisů, ukončil své zápisy zápisem za rok 1935, ale tento zápis již
dokončil jeho pokračovatel. Zemřel 28. ledna 1937 a je pochovaný na hřbitově v Horní Plané v hrobce rodiny Schacherl.
Viktor Pondělík se narodil 2. dubna 1942 v Českých Budějovicích, kde vystudoval Pedagogickou fakultu. Učil matematiku, fyziku a dílny ve Velešíně, Besednici a v Českém Krumlově. V roce
1967 se na vlastní žádost s manželkou přestěhovali do Horní Plané. V kronice je autorem doplňku k roku 1968 a veškerých 39
průběžně zaznamenávaných ročních zápisů od roku 1969 do roku

2007 a v letech 2004-2007 retrospektivně zpracoval i chybějící
roky 1945-1967. Zapisoval do 4 svazků, ve kterých je (kromě zápisu za rok 1968 v prvním svazku) autorem veškerých zápisů,
v posledním svazku zapsal jako poslední rok 2007. První dva
svazky psal ručně, následující dva na počítači a na počítači i veškeré své ručně psané záznamy přepsal. Ke kronice shromáždil
mnoho příloh, fotografií i kamerových záznamů, které sám pořídil. Zemřel 5. června 2008, jeho popel je rozptýlen na hřbitově U
svaté Otýlie v Českých Budějovicích.
Lenka Hůlková,
v celkovém pořadí 7.,
v pořadí krátkodobých pokusů i dlouhodobější práce 4. kronikářka
v 90leté historii kroniky Horní Plané,
zapisující události od roku 2008 do svazku započatém v roce 2002 ...

KURIOZITY O POČASÍ
1980 – 1989

Staň se meteorologem amatérem
Duben – ještě tam budem, a dokud je na Smrčině sníh, tak
jaro s námi jen koketuje.
V roce 1985 jsme si zimy užili až až. V lednu ležel sníh po celý měsíc
v max. výšce 11 cm a v poslední dekádě byla jen nesouvislá sněhová
pokrývka. Mrazivých dní bylo ten rok opět požehnaně. V první polovině měsíce byly mrazy obdobně jako v letošním roce, ale daleko vyšší. Ve dnech 7. a 8. ledna bylo naměřeno -26°C a ve druhé polovině
klesla teplota pod -10°C. Sněhová pokrývka ležela do 9. února, ale
mrazy pokračovaly a 10. a 11. 2. bylo naměřeno -22°C.
První polovina března byla bez sněhu, ale ještě 17.3. napadlo 14 cm,
takže 21. březen byl prvním jarním dnem jen podle kalendáře se
sněhovou pokrývkou 19 cm. Konec měsíce byl už bez sněhu.
Začátek dubna byl neobyčejně teplý, konec naopak neobvykle studený
s ranními teplotami kolem bodu mrazu. Poslední sněhová přeháňka
byla zaznamenána 3. května.
V červnu pršelo na Medarda a tak v následujících čtyřiceti dnech nebylo o déšť nouze a ranní teploty se pohybovaly kolem nuly. Pomrzla
nať u bramborových porostů a na zahrádkách rozkvetlé jiřiny.
Oba prázdninové měsíce byly s průměrnými teplotami, pršelo a často
byly větší místní bouřky/8x/.
V podzimních měsících bylo chladno s absencí babího léta.
První sníh napadl 12. listopadu a zůstal ležet do konce měsíce v max.
výšce 21 cm.
Skutečnou kuriozitou byl 21. prosinec, kdy jsem zaznamenal v 11.17
hodin zemětřesení, což bylo potvrzeno i ostatními stanicemi. Byl to
velmi nepříjemný pocit. Nejprve se ozval cinkot skleniček umístěných
těsně u sebe, bylo možné pozorovat pohyb stojících papírových
předmětů a pociťovat chvění od nohou, které postupovalo tělem ke
hlavě s obavami a strachem z něčeho nedefinovatelného. Kočky
s mňoukáním vyhledávaly bezpečný úkryt.
Dubnové pranostiky ve svých předpovědích nás varují v souladu
s tím, jak jsem dnešní kuriozity začínal.
Duben – ještě tam budem. Nechť duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl
přec jen zasněžívá. Jiří a Marek mrazem nás zalek.

Jindřich Malšínský

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Základní škola a Mateřská škola Horní Planá
OZNAMUJE,
že zápis dětí do MŠ na školní rok 2012/2013 proběhne

23. a 24.dubna 2009 od 1000do 1200hodin
K zápisu se dostaví jeden z rodičů s dítětem, s jeho rodným
listem, vyplněnou žádostí a s vyjádřením pediatra.
Tiskopis žádosti lze vyzvednout v MŠ nebo je může MŠ
zaslat na e-mailovou adresu rodičů.
Ze závažných důvodů lze domluvit náhradní termín
na tel.380738222, příp. e-mailu: skolkahp@seznam.cz

Jak jsme oslavily MDŽ
Již se stalo tradicí, že pořádáme pro ženy zábavný
večer u příležitosti oslav MDŽ. Také letos se 9.3. sešlo kolem
90 žen v sále KICU a rozhodně stráveného večera nelitovaly.
Program se nám vskutku povedl. Úvodem ženám zazpíval dětský pěvecký soubor „Ptáčata“ pod vedením paní Heleny Flíčkové. Moc se jim povedl výběr písniček, které vskutku potěšily. Jako další vystoupila skupina 6 žen, které si daly název
„Holky z Domova důchodců“. Jako důchodkyně se vskutku
přibelhaly, ale pořádně to rozbalily při kankánu. Poslední vystoupení bylo nás, seniorek, a to ve stylu Pražského kabaretu.
Snažily jsme se ženy rozveselit při melodiích starých českých
písniček. Po celý večer nám opět vyhrávala „Troufalka“ pod
vedením paní Marie Valešové. Musíme opět poděkovat všem
sponzorům, bez kterých bychom tento večer těžko uskutečnily. Jsou to: Pekárna Horní Planá, místní skupina KSČM, která
nám každý rok přispívá 1000,-Kč na zakoupení květin pro ženy. Rovněž Město Horní Planá nám zdarma poskytuje sál a
vedoucí KICu je nám k dispozici a pomáhá nám zábavu technicky zabezpečovat. Také patří dík Restauraci Bowling, kde
nám každý rok připravují chutné chlebíčky.
Závěrem chceme poděkovat všem ženám, které přišly, věnovaly ceny do tomboly a všem seniorkám, které se podílely na
zajištění celého večera. Věříme, že za rok se opět sejdeme a
zveme další ženy, aby se k nám připojily, vždyť oslavy Mezinárodního dne žen se konají po celém světě.
Zájmový klub žen.

Kulturní centrum
čtvrtek: 5.IV. – 1515
sál KIC

„HORNOPLÁNŠTÍ MACHŘI“
Diskotéka, hudba, tanec a zajímavosti pro náctileté připravují
Jarda Maňák, Vojta Jirsík, Roman Šára a Tomáš Komžák.
**************************************************************

sobota: 7.IV. – 2000
sál KIC

VELIKONOČNÍ HASIČSKÝ BÁL
Účinkuje kapela Kocourovo kartáč, připravena je i bohatá tombola.

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

středa: 11.IV. – 1900
sál KIC

TOMÁŠ BROŽ
alternativní medicína – zdraví máme jen jedno
Přednáška na tato téma:1) lidské tělo jako celek; 2)souvislosti orgánů – přiřazení bolesti; 3) překyselení organismu a celková prevence,
civilizační choroby; 4) vitamíny, minerály a ostatní prvky – jak je
správně využít; 5) přiblížení metody reflexní terapie a SU-JOKu.
**************************************************************

pátek: 13.IV. – 2000
sál KIC

PROMÍTÁNÍ VIDEA A FOTOGRAFIÍ
Hornoplánského masopustu 2012
**************************************************************

VELIKONOCE „u Stifterů“
aneb přijďte si do muzea namalovat vajíčko
nebo na velikonoční návštěvu.
na Květnou neděli 1. 4.
otevíráme pro veřejnost po zimní přestávce
a zveme (zvláště dívky) na vyrábění „líta“.
- od 10 hodin
na Bílou sobotu 7. 4.
„vajíčkový den“ s velikonoční dílnou,
popovídáním, ukázkami …
Přineste si s sebou vyfouklá či syrová vejce.
- od 14 do 17 hodin
Na Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí 8. - 9. 4.
vajíčková výzdoba světnice

neděle: 15.IV. – 1500
sál KIC

ČESKÝ HONZA
divadelní spolek ROLNIČKA Hořice
Divadelní pohádka pro děti na motivy knihy Jana Kozáka
v režii Antonína Švece.

Vstupné 40- Kč.
**************************************************************

středa: 18.IV – 1500
sál KIC

SENIOR KLUB
Program dříve narozených s hudbou, tancem a kvizem.
Tentokrát s hudbou HP Tria pana Študlara.

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

FILIPOJAKUBSKÁ NOC ,,u Stifterů“

čtvrtek: 19.4. – 1800

Stavba máje a čarodějnický rej
s programem věnovaným bylinám a přírodě
pro děti i dospělé.
30. dubna od 17 hodin

BESEDA SE SPISOVATELEM
ROMANEM KOZÁKEM

Památník-rodný dům Adalberta Stiftera Horní Planá,
pobočka Regionálního muzea v Českém Krumlově;
e-mail: stifter@horniplana.cz, telefon: 380 738 473.
Otevřeno je každý den, kromě pondělí
10 – 12,30 / 13,30 – 18 hodin.
Na Velikonoční pondělí bude mimořádně otevřeno.

Centrum A.Stiftera

Pan Kozák nám bude vyprávět a číst ze svých knih o krásách Šumavy.
Nevynechá ani poutavé příběhy o mašinkách.
Představí novou knihu „Krajina posetá nádobím“.
**************************************************************

pátek: 20.IV. – 2030
sál KIC

KLUBOVÝ VEČER S KAPELAMI
Vystoupí Saticfucktion, Wade, Another Fake Heroes.
Sledujte zvláštní plakáty.

Vstupné 100,- Kč.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem zaměstnancům hotelu Na pláži za svědomitou a velmi dobrou úroveň přípravy a organizace oslavy
mých narozenin. Všichni přítomní se cítili v pohodě a mohu
vřele doporučit ostatním využít jejich služeb. Určitě budete
spokojeni.
Jindřich Malšínský.

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

pondělí: 30.IV. –1700
Rodný domek Adalberta Stiftera

FILIPOJAKUBSKÁ NOC
Stavba máje a čarodějnický rej s programem věnovaným bylinám a
přírodě pro děti i dospělé.

Vstup zdarma nebo dobrovolné příspěvky.

Fotbalové ozvěny
TJ Smrčina Horní Planá pořádala v zimních měsících tři halové fotbalové turnaje přípravky (ročník 2001 a mladší) v termínech 21.1., 11.2. a 3.3.2012.
Turnajů se zúčastnilo celkem 6 mužstev, hrálo se systémem
každý s každým na jednotlivých turnajích a výsledky všech
turnajů se sčítaly do jedné tabulky. Celkový vítěz byl tedy vyhlášen po posledním zápase třetího turnaje, kdy se sečetly
všechny body získané ze všech tří turnajů.
Celkové pořadí: 1. Horní Planá „B“, 2. Ulrichsberg, 3. FC
Frymburk, 4. Horní Planá „A“, 5. FK Větřní, 6. FC Vltava.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Matěj Ryneš (Horní Planá
„B“), nejlepším brankářem turnaje byla Tichovská Aneta (FC
Frymburk). Gratulujeme.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na turnajích podíleli. Především sponzorům: Kundrát Transport
s.r.o., TJ Smrčina Horní Planá, Město Horní Planá, Tipsport
Bar – pí Hajtolová, Restaurace Bowling, barvy-laky Jedlička,
p. Škabroud, pracovnice prádelny, Miloš Lukáč a Radek Ryneš.
Organizaci turnajů zajišťoval Ing. Michal Huszár.
Dále rozhodčím: Otta Olšák, Vojtěch Ryneš a Miroslav
Schınkypl.
Občerstvení během turnajů zajišťovali: Radek, Jana a Ivana
Rynešovi.
Dále bychom chtěli poděkovat všem rodičům a přítomným divákům za vytvoření krásné divácké atmosféry a podporu dětem během všech tří turnajů.
Ještě jednou všem děkujeme.
Trenéři přípravky TJ Smrčina Horní Planá: Kastenmajer David a Šára Roman.

Chcete si vyzkoušet kolečkové brusle?
Půjčovna in-line bruslí nabízí
po celý duben slevu na půjčovném 10%.
Irena Pešková, Náměstí 50, Horní Planá.

ZAČÍNÁ JARNÍ ČÁST
FOTBALOVÉ SEZÓNY 2011-2012.
Přinášíme rozpisy domácích zápasů fotbalistů, v dubnu
podle jednotlivých kategorií.
I.B třída muži sk. „A“:
7.4. sobota 16:30 h. H. Planá „A“ – Č. Krumlov „B“
21.4. sobota 17:00 h. H.Planá „A“ – Chvalšiny
28.4. sobota 17:00 h. H.Planá „A“ - Mladé
Okresní soutěž muži:
8.4. neděle 14:30 h. H.Planá „B“ - Rožmberk
22.4. neděle 14:30 h. H.Planá „B“ - Křemže „B“
Okresní přebor st. žáků:
14.4. sobota 10:00 h. H.Planá - Malonty
Okresní přebor st. přípravek:
22.4. neděle 11:00 h. H.Planá - Zlatá Koruna

TÝDEN VELIKONOČNÍCH SLEV
Každý rybář po předložení tohoto inzerátu obdrží
ve velikonočním čase 2.4. - 14.4. slevu 10%
na veškerý sortiment (neplatí pro zboží v akci).
Irena Pešková, Náměstí 50, Horní Planá.

ROČNÍK XXII.

DUBEN 2012
Č.247

