ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
-

pracovní materiál „Optimalizace vojenských újezdů – Návrh
opatření k realizaci změn hranic vojenských újezdů Hradiště,
Libavá, Boletice, Březina a zrušení vojenského újezdu Brdy
včetně nového správního uspořádání uvolňovaných území“ a
požaduje úpravu hranice katastrálního území v osadě Olšina.

Rada města schválila:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitel/ka
Základní školy a Mateřské školy Horní Planá a pověření
ing.P.Sarauera funkcí tajemníka konkursní komise.
podněty města k zapracování do aktualizace Zásad územního
rozvoje Jihočeského kraje.
rekonstrukci komunikací Pihlov-Maňava, Maňava-náves,
Hůrka-povodí. Ze tří nabídek byla vybrána firma Swietelsky
stavební, s.r.o. s nejnižší cenou.
objednávku u firmy Allowance, s.r.o. na přípravu a zpracování Žádosti o podporu na Státní fond životního prostředí
České republiky pro projekt „Skupinový vodovod Lipenská
oblast, Hůrka – Horní Planá, vodovod, napojení nového
zdroje“ a zpracování finanční analýzy tohoto projektu v celkové výši 195.000,- Kč bez DPH.
objednávku u firmy Allo Tender, s.r.o. na zpracování zadávací dokumentace včetně organizace zadávacího řízení na
výběr zhotovitele stavby a technického dozoru stavebníka
pro projekt „Skupinový vodovod Lipenská oblast, Hůrka –
Horní Planá, vodovod, napojení nového zdroje“ v celkové
výši 198.000,- Kč bez DPH.
ukončení nájemní smlouvy na pronájem prodejny ve zdravotním středisku s J.Blažkovou dohodou k 30.4.2012.
poskytnutí permanentky na převoz manželům Marxovým,
Větřní, kteří provádí úklid kostela a muzea na Z.Zvonkové.
drobné úpravy jízdního řádu a ceny na převozu Horní PlanáBližší Lhota.
dle §2 odst.3 vyhlášky č.54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, nominaci dvou členů
zřizovatele do konkursní komise: Milana Mráze a ing.Michala Huszára.
smlouvu o dílo s firmou EKOEKO, s.r.o., Č.Budějovice na
zpracování projektové dokumentace na výstavbu vodovodu a
kanalizace v lokalitě Hůrka-nádraží za 108 tis.Kč vč.DPH.
nájemní smlouvu č.150045/2 s Povodím Vltavy, s.p.,
Č.Budějovice na část parcely č.1724/1 v k.ú. H.Planá.
smlouvu o smlouvě budoucí č.507/2012-SML//401570 s Povodím Vltavy, s.p., Č.Budějovice na právo strpění, provozování a údržby cyklostezky vybudované na části pozemku, na
kterém má Povodí Vltavy právo hospodařit.
ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor
v KIC s Jakubem Hardtem k 31.3.2012.
pronájem nebytových prostor v KIC Elišce Jeřábkové od
1.4.2012.
pronájem pozemku p.č.464/6 o výměře 1124 m2 Mgr.Borisi
Hůlkovi.
schvaluje žádost Ireny Peškové o umístění reklamy na převoze.
konání „Mezinárodního mistrovství ČR v plážových a mořských disciplínách“ na pláži v Horní Plané ve dnech 8.10.června 2012.
pronájem nebytových prostor o výměře 14,40 m2 ve zdravotním středisku od 1.5.2012 na dobu neurčitou, Janě Blažkové,
H.Planá 300.
pronájem nebytových prostor o výměře 17,20 m2 ve zdravotním středisku od 1.5.2012 na dobu neurčitou Dagmar Lorencové, H.Planá 280.
umístění reklamního poutače o rozměrech 40 x 80 cm na budovu zdravotního střediska dle žádosti D.Lorencové.

Rada města KONSTATUJE:
-

že město Horní Planá je členem Honebních společenstev
Horní Planá, Pernek, Zvonková.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
KASTENNAJER Gejza
PETR František, MUDr.
SEDLÁČKOVÁ Markéta
FIALOVÁ Květuše
JANUTKOVÁ Helena
PEŠEK Antonín
KADRNOŽKA Jan
AGHOVÁ Marie
MATULKA František
POKORNÝ Pavel, ing.
POLATOVÁ Jana
VACEK Pavel
RAJNOHOVÁ Růžena
SFERLE Petr
BERNARDOVÁ Jana
OLŠÁK Josef
KVASNIČKA Josef
Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

Vážení spoluobčané,
blíží se splatnost místních poplatků za svoz odpadu a
ze psů. Splatnost obou poplatků je do 15. 6. 2012 a částka je
stejná jako rok předcházející
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu:
- občané Horní Plané (trvalý pobyt) 450 Kč/osoba ročně
- za rekreační objekt 500 Kč/ročně
Poplatek ze psů:
V obcích a osadách mimo vlastní město 50Kč/rok
V obytných domech s více jak čtyřmi byty 500Kč/rok
(je-li důchod jediný zdroj příjmů 200Kč/rok)
V ostatních případech 100Kč/rok
U druhého psa se poplatek zvyšuje o 50% základní sazby
Číslo účtu: 187591698/0300
VS: rodné číslo bez lomítka
Specifický symbol:
Odpad občan H.P.: 1
Pes: 2
Odpad rekreační objekt: 3
(U rekreačního objektu do poznámek uveďte osadu a č.p. nebo č.e.)

Poplatky je možno platit i hotově u správce poplatku.
V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat správce poplatku:
tel.: 380 724 421 nebo e-mail: poplatky@horniplana.cz
Dále správce místních poplatků zavádí systém upozorňování
na splatnost poplatků. Každý, kdo má zájem být 14 dní před
splatností místních poplatků upozorněn na e-mail nebo telefon
o splatnosti poplatků, zašle na email: poplatky@horniplana.cz
následující zprávu:
Předmět: žádost o upozorňování na splatnost místních poplatků
Jméno, Příjmení, datum narození (pro ověření identity)
Kontakt: e-mail nebo telefon
Žádost je možno podat i osobně u správce místních poplatků.
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

OBCHODNÍ CENTRUM
Železářství
Práci doma a na zahradě Vám usnadní a čas ušetří
nářadí FIELDMANN a BOSCH.
U nás za výhodné ceny.

VÝPIS USNESENÍ

KURIOZITY O POČASÍ

z 13.zasedání zastupitelstva města
Horní Planá konaného dne 4.dubna 2012

Staň se meteorologem amatérem

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1.1. Petici za spravedlivou možnost získání palivového dřeva
v obci Horní Planá plně ji podporuje a pověřuje starostu
jednáním se státními subjekty uvedených v petici.

2. Zastupitelstvo města schvaluje:
2.1. Smlouvu č. 10049731 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí na kanalizaci a ČOV Hodňov.
2.2. prodej části pozemku p.č. 697/15 dle GP č. 1813-22/2010
označený jako pozemek KN 697/91 o výměře 2 m2 a pozemek KN 697/92 o výměře 15m2 vše v k.ú. Horní Planá Ing.
Magdě a Jaroslavu Koudelkovým, Horní Planá 243, za cenu
70Kč/m2.
2.3. prodej části pozemku p.č. 31/1 dle GP č. 1966-7/2012 označený jako pozemek KN 31/49 o výměře 372 m2 v k.ú. Horní
Planá Lubomíru Škabroudovi, Mírová 432, Vimperk, za cenu 200 Kč/m2 s předkupním právem města.
2.4. jednání se Správou NPŠ a CHKOŠ Vimperk o výměně pozemku města p.č.758 o výměře 309m2 v k.ú. Pestřice za jiný
pozemek Správy NPŠ a CHKOŠ v katastrálním území Pestřice, Zvonková, Pernek a Horní Planá.
2.5. výměnu pozemku města p.č. KN 30/17 o výměře 98 m2 za
pozemek v majetku Václava Poppa, Horní Planá 34, pozemek p.č. KN 420/17 o výměře 89 m2, vše v k.ú. Horní Planá. Náklady na výměnu nese každý polovinou.
2.6. prodej části pozemku p.č. 884/1 dle GP č. 1844-347/2011
označené jako p.č. KN 884/23 o výměře 18 m2, KN 884/24
o výměře cca 188 m2 a KN 884/25 o výměře 62 m2, vše
v k.ú. Horní Planá, Bedřichovi a Miroslavě Záluským, České Budějovice, za cenu 500 Kč/m2.
2.7. koupi části pozemku p.č. 884/1 dle GP č. 1844-347/2011
označené jako p.č. KN 881/241 o výměře 62 m2 a KN
881/251 o výměře 10 m2, vše v k.ú. Horní Planá, od Františka Špilínka, Český Krumlov 578, Marie Soukupové,
Horní Planá 246, Anny Plívové, Vodňany 1280 a Boženy
Bencové, Horní Planá 231, za cenu 450 Kč/m2.
2.8. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. KN 31/2 o
výměře cca 6 m2 v k.ú. Horní Planá.
2.9. koupi pozemku p.č. KN 713/7 o výměře 1658 m2 v k.ú.
Horní Planá od Pavla Petra, Horní Planá 265, za cenu
40Kč/m2.
2.10. bezúplatný převod pozemků nebo jejich částí ve správě PF
ČR na základě Zákona 95/1999 Sb. určených pro stavbu
cyklostezky na levém břehu Lipna Bělá Horní Planá – Jenišov. p.č. KN 487/2, 487/13, 487/14, 487/15, 487/19, 487/20,
487/21, 487/22, 487/23, 487/25, 487/26, 487/27, 482/21,
482/22, 482/23, 482/24, 482/25, 430/1 vše v k.ú. Horní Planá.
2.11. odkoupení veřejného vodovodního řadu PE 63 v Perneku
v délce cca 54 m od Leoše Jandy, Nové Spolí 78, za cenu
44.625,-Kč.
2.12. prodloužení lhůty pro vydání stavebního povolení pro manžele Holečkovy, Praha 5, na základě přiložené žádosti do
30.9.2012.
2.13. prominutí části smluvní pokuty ve výši 10.000,-Kč na základě žádosti Zuzany Bártové, Větřní 304.
2.14. 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.
2.15. podání žádosti o dotaci ze SFŽP ČR na realizaci projektu
„Skupinový vodovod Lipenská oblast, Hůrka-Horní Planá,
vodovod, napojení nového zdroje“.

1980 – 1989
V roce 1984 ležel sníh nepřetržitě od začátku ledna až do
18.března v maximální výšce 29 cm. Poslední sníh napadl
3.dubna – 7 cm, ale drobné sněhové přeháňky se objevily
ve druhé polovině měsíce téměř denně.
Máj byl neobyčejně teplý, ale „ledoví muži“ opět sebou
přinesli noční a ranní teploty kolem bodu mrazu a i přes
den se bylo třeba teple obléknout.
Červen byl naopak velmi studený s nízkými teplotami.
Také v letních měsících bylo chladno. V červenci byly pouze čtyři letní dny a srpen připomínal podzim.
Září bylo mokré, propršelo dvacet pět dnů, zato říjen byl
téměř beze srážek.
V listopadu bylo mlhavo a chladno. Kuriozitou byla 23. 11.
silná místní bouřka a to v 9.52 hodin, což v tuto roční dobu
a denní čas je velmi neobvyklé.
V prosinci napadl sníh ve druhé polovině měsíce a ležel ve
výšce 1 – 3 cm až do Silvestra. Vánoce byly bílé, spíše jen
pocukrované, aby se neřeklo.
Květnové pranostiky si většinou přejí déšť. Máj má být
chladný, ale ne studený.
Pankrác, Servác, Bonifác jsou bratři, přinesou chladno, jak
se patří.
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Mokrý /studený/ máj, v stodole ráj.
Májová kapka platí za dukát.
V květnu nemá „pastejřovi“ oschnout hůl.
Pravidelná meteorologická měření na pražské klementýnské hvězdárně byla zahájena před 260 lety, v roce 1752.
Nejnižší teplota byla u nás naměřena 9. února 1956
v Nízkém Jeseníku a to minus 34.4 °C. Absolutně nejnižší
teplota na Zemi byla v Antarktidě ve stanici Vostok 21.7.
1983. Neuvěřitelných minus 89.2°C !
Naopak nejvyšší teplota u nás byla 27. 7. 1983 v Praze Karlově +38.5°C a absolutní rekord byl naměřen 11. 8.
1933 v Mexiku + 57.8°C.
Jindřich Malšínský

PRONAJMU/PRODÁM
solventnímu zájemci PENZION/RESTAURACI

U Lišáka v Nové Peci
Několik variant příp. pronájmu.
Přijmeme zaměstnance. Hledáme svářeče.
Informace osobně a na místě. Tel.: 602 166 144

Sobota 12.5.2012 od 16:00 do 18:00
v Kavárně Drobeček
pořádáme

DĚTSKÝ BAZÁREK
pro všechny, kteří chtějí koupit
nebo prodat dětské oblečení.
Informace na Tel: 775963660

140 let hornoplánských hasičů
Oslavu výročí připravuje Sbor dobrovolných hasičů
Horní Planá a Město Horní Planá pod záštitou senátora Ing.
Tomáše Jirsy.

Jubilejní slavnost hasičského sboru
u příležitosti 140. výročí založení se bude konat
v sobotu 23. června 2012.
V programu se uskuteční slavnostní průvod, slavnostní proslovy, žehnání novému praporu, ukázky současné i historické
techniky a zábava při muzice a občerstvení. Těšit se můžete
také na jubilejní půllitry.
9. června bude zahájena při Muzejní noci výstavka
„Hasičstvu na zdar!“ ve Stifterově rodném domě.

POZVÁNKA
Kde jsou dosud v Horní Plané "Schody do nebe"? Jak vypadalo
"Srdce Vltavy"? Proč se zaniklé osadě Stará Huť přezdívalo "Nebíčko" a obci Jablonec "český Meran"? Jak vypadal nejdelší šumavský most? Kde bývaly grafitové doly? Kde se již za první republiky holdovalo zimním sportům?
Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek najdete při prohlídce
nové výstavy HORNÍ PLANÁ a okolí.
Památník – rodný dům Adalberta Stiftera srdečně zve na vernisáž
a den otevřených dveří k Mezinárodnímu dni muzeí v sobotu 19.
května 2012 od 14 hodin.
Těšíme se na setkání!

Rekreační zařízení OLŠINA
si Vás dovoluje pozvat na víkendovou akci

KRÁSNÁ ŽENA 2012
v termínu 11.-13.5.2012
PROGRAM:
pátek od 19:00
Komponovaný večer s léčitelkou a kartářkou
sobota od 9:30
DEN PRO KRÁSNOU PÉČI
ZUMBA – podle zájmu odpolední cvičení
HUDEBNÍ VEČER s posezením a tancem
Objednávky, rezervace a info na tel.737 226 560 a 605 206 806,
dále na rekreace.olsina@vls.cz nebo na www.vls.cz/olsina

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.
divize Horní Planá
Správa rekreačních zařízení

pořádá

3.ročník
SOUTĚŽE V RYBOLOVU
o pohár ředitele divize VLS ČR, s.p.
dne 5.května 2012
místo konání: rybník SRZ-malá Olšina
zahájení: 9:00 hod.
ukončení a měření: ve 14:30 hod.
vyhlášení výsledků: 19:00 hod.

TANEČNÍ ZÁBAVA

Kulturní centrum
2. – 30.V.
galerie KIC

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ
ŽÁKŮ ZŠ ŠVERMOVA
**************************************************************

čtvrtek: 3.V. – 1515
sál KIC

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

čtvrtek: 10.V. – 945 a 1115
sál KIC

AŤ ŽIJE KOCOURKOV
Kejklířské divadlo Pepi Broučka a Vojty V rtka
Představení pro 1. a 2. stupeň základní školy.

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

pátek: 11.V. – 1930
sál KIC

IVAN BOREŠ
Kytarový recitál.
Klasická kytara v podání hudebníka z Leptáče u Prachatic.

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

pátek: 18.V. – 1930
sál KIC

Nemyt Ahlfors - POPEL A PÁLENKA
Českokrumlovská scéna
Režie: Jaroslav Kubeš; scénografie: Petr Kolínský
Hrají: Lenka Šlajferčíková, Jarka Dominová, Vendy Pohlová,
Milan Bauer, Jarmila Maříková, Jiří Pokorný a Jan Vozábal.
Úspěšná inscenace v podání krumlovských ochotníků.

Vstupné 70,- Kč.
**************************************************************

sobota: 19.V.

ZÁJEZD DO PRAHY
Program s průvodcem a odborným výkladem (cca 10:00 - 15:00).
V prohlídce – Strahovský klášter, Loretánské náměstí, návštěva Hradu, dále na Karlův most, Karlova ulice, směr k Betlémské kapli a pak
přes Malé náměstí na Staroměstské náměstí a k Orloji
(všem budou v ceně zájezdu zapůjčena sluchátka).
Zde bude konec odborné prohlídky a bude následovat
rozchod k individuálnímu programu (cca 15:00 -18:00 hod.).
Odjezd z Horní Plané – autobusová zastávka 6:15 hod.
Cena zájezdu 390,- Kč.
Objednávky a bližší informace v Infocentru H.Planá (380738008).
**************************************************************

středa: 23.V – 1500
sál KIC

SENIOR KLUB
Program dříve narozených s hudbou, tancem a kvizem.
Tentokrát s Troufalkou Marie Valešové..

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

pátek: 25.V. – 2100
sál KIC

BRATŘI KARAMAZOVI
Klubový večer s undergroundovou kapelou hudebníka a textaře
Pavla Kučery. Dále účinkují Petr Kučera – klávesy,
Petr Turek – kytara, Dan Hubáček – bicí, Olda Sýkora – basa.

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

čtvrtek: 31.V. – 1800

KAVÁRNA DROBEČEK

Učebna KIC

V měsíci květnu otevřena každý víkend

MALÉ VEČERNÍ POSEZENÍ

sobota a neděle od 12 do 18 hodin

Vyrobíme si s Gábinou Maliňákovou obrázek z kůže. Vezměte s sebou
zbytky kůže, přírodniny (mušle, ulity, kamínky, atd.) a 60,-Kč na zaplacení rámečku + nákup materiálu.

TJ Smrčina přeje
svému dlouholetému členovi panu Josefu KVASNIČKOVI,
úspěšnému trenérovi mládeže fotbalového oddílu, vše nejlepší
k významnému životnímu jubileu, hodně zdraví a osobních
úspěchů do dalších let.

Fotbalové ozvěny
TJ Smrčina Horní Planá pořádala dva halové turnaje
žáků v termínech 28.1 a 25.2.2012.
Turnajů se zúčastnilo celkem 5 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 druhého turnaje.
Celkové pořadí:
1.FC Frymburk, 2.V.Brod, 3.H.Planá, 4.FC Vltava, 5.N.Ves.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat sponzorům turnajů: Městu
Horní Planá a TJ Smrčině Horní Planá.
Organizaci turnajů a občerstvení zajišťoval Roman Kvasnička.
Zápasy jako rozhodčí řídil Josef Kvasnička. Výsledky jednotlivých utkání, tabulky a časomíru zajišťoval Ing. Michal Huszár.
Na vedení domácího mužstva TJ Smrčina H. Planá se podíleli:
Judl Martin, Kordík Petr a Šára Roman.
Dále bychom chtěli poděkovat všem rodičům a divákům za podporu dětem během turnajů. Ještě jednou děkujeme.
Trenéři TJ Smrčina Horní Planá: Kvasnička Roman a Josef.

JARNÍ ČÁST
FOTBALOVÉ SEZÓNY 2011-2012
Přinášíme rozpisy domácích zápasů fotbalistů v květnu podle
jednotlivých kategorií.
I.B třída muži sk. „A“:
12.5. sobota 17:00 h. H.Planá „A“ – Jankov „B“
26.5. sobota 17:00 h. H.Planá „A“ – K. Újezd
Okresní soutěž muži:
6.5.
neděle 14:30 h. H.Planá „B“ – H.Dvořiště
20.5.
neděle 14:30 h. H.Planá „B“– Vltava „B“
Okresní přebor st. žáků:
5.5. sobota 10:00 h. H.Planá – V. Brod
20.5. neděle 10:00 h. H.Planá - Vltava
Okresní přebor st. přípravky:
6.5. neděle 11:00 h. H.Planá – Velečin
13.5. neděle 14:00 h. H.Planá – Větřní
27.5. neděle 14:00 h. H.Planá – N.Ves-Brloh

PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů pořádal 7. dubna tradiční
„Hasičskou zábavu“. Chtěli bychom poděkovat sponzorům a všem,
kteří pomohli při organizaci akce:
J.Stoika; MUDr. J.Indra; D.Čerklová; D.Mikešová; Kohout Company; P.Jedlička; KZ Mont; GRESTR; hotel Na Pláži; restaurace Hastrman; hotel Šumava; I.Pešková; penzion Daniela; Jan Smetana;
ATOS s.r.o.-pila Hůrka; L.Ošťádal; prodejna Flop; HB automateriál
Č.B.; restaurant Bowling; lékárna Arnika; DonGemini s.r.o.;
M.Nedvědová; I.Šablicová; E.Kostínková; J.Blažková; restaurace
Eso; Auto Toncar; restaurace Tothos; pivovar Schlägl; Kinderfreunde
v Klafferu; sjezdovka Hochficht; Jednota H.Planá; Pekárna H. Planá;
R.Ryneš; restaurace U Kohoutů; J.Fuchsík; P.Tomčala; Agro Šumava; B.Bencová; PŘ VLS H.Planá; odbory SPS VLS H.Planá; odbory
LS VLS H.Planá; Parma servis Č.B.; M.Holubová; M.Lávička; město
H.Planá; J.Hůlka; restaurace U Méďů; restaurace Pstruh; J.Palma;
J.Jodl; Z.Nekola; P.Škách; M.Lukáč; V.Vaněček; M.Tothová;
S.Anichoberová; J.Zeman; J.Klimeš; M.Ryba; J.Mareš; J.Zelenka;
rádio KISS; farma Sitter; manželé Preňkovi a Komžákovi; KIC
H.Planá; P.Směja a obsluha baru.
Omlouváme se, pokud jsme na někoho v dlouhém výčtu zapomněli.
Velice si Vaší pomoci a podpory vážíme!

S díky SDH H.Planá
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