ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
-

-

program a rozpočet Markétské pouti 2012.
termín konání závěrečného šetření k návrhu nového lesního hospodářského plánu města Horní Planá dne
14.6.2012.
informaci vedoucí učitelky MŠ o míře obsazenosti školky
a poděkování za nové hřiště a příspěvek na činnost.

Rada města schválila:
-

•
•
•
•
•
•
-

-

-

-

-

-

jmenování členů konkursní komise pro konkurs na funkci
ředitele/ky ZŠ a MŠ Horní Planá ve složení:
Ing.Michal HUSZÁR předseda komise, zástupce zřizovatele
Milan MRÁZ
zástupce zřizovatele
Mgr. Marcela DOMINOVÁ
zástupce Krajského úřadu
PhDr. Miloš BENEŠ
odborník v oblasti státní správy
ve školství
Mgr. Zdenka SARAUEROVÁ pedagogický pracovník školy
Mgr. Miroslav DOLEŽAL školní inspektor
podání žádosti o převod pozemků od Pozemkového fondu
na obec dle zák.č.95/1999 Sb.
výši neinvestičních nákladů za rok 2011 na 1 žáka v ZŠ
Horní Planá.
změnu odpisového plánu č.1 ZŠ a MŠ H.Planá pro rok
2012.
žádost hotelu Na Pláži o umístění reklamy na převozu.
ukončení nájmu nebytových prostor v letním kině
s D.Seluckým, Horní Planá, k 30.4.2012 dohodou.
zveřejnění poptávky na provedení prací v pěstební činnosti v městských lesích.
smlouvu o dílo s firmou ČEVAK, a.s. na posílení kalové
čerpací stanice Pláž v H.Plané.
jmenování ing.Michala Huszára a Jany Novotné členy
školské rady ZŠ a MŠ Horní Planá.
pronájem části pozemku p.č.997/1 v k.ú.Horní Planá
MUDr. Josefu a Tereze Rufferovým, Beroun, na dobu
neurčitou za 1,-Kč s tím, že pozemek budou udržovat
v řádném stavu.
nájem bytu č.12 v domě čp.189 pro nájemce Libora
Šilhavého na dobu od 1.6.2012. do 31.8.2012.
hostování cirkusu Kellner v Horní Plané ve dnech 19.20.5.t.r. na pozemku u Sídliště Míru.
pronájem části pozemku 51/1 v k.ú.Horní Planá na stavbu
pivního stanu na Markétské pouti ve dnech 13.-15.7.2012
za 5.000,-Kč firmě Gastronomy Point, s.r.o., Praha.
bezplatné použití převozu dne 21.5.2012 pro malý autobus s předškolními dětmi s doprovodem na návštěvu Ulrichsbergu.
umístění 2 reklamních poutačů Z.Friedla, Hůrka 52, na
převozu.
výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na pořízení profesionálního čelního příkopového
ramene včetně nezbytného příslušenství a zadávací dokumentaci k této zakázce, složení hodnotící komise na
posouzení nabídek - J.Hůlka, M.Mráz, F.Kundrát a obeslání 3 firem – LIVA Předslavice, Agrocentrum ZS, Měřín a CIME, Pelhřimov.
na základě předložených nabídek provedení požadovaných prací v pěstební činnosti v městských lesích takto:
- ožínání lesních kultur – Kloboucká lesní, s.r.o., Brno;
- chemický postřik proti klikorohu borovému a nátěr
terminálního výhonu proti okusu – Jiří Pícha, Horní
Planá.

-

-

jmenování Dity Šárové, zástupkyně Školské rady, členkou konkursní komise pro konkurs na funkci ředitele/ky
ZŠ a MŠ Horní Planá.
konání letního dětského tábora na pozemcích
v k.ú.Pernek od 30.6. do 9.8.2012.
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

VÝPIS USNESENÍ
ze 14.zasedání zastupitelstva města
Horní Planá konaného dne 9.května 2012

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1.1. dopis ředitele NPŠ ve věci platnosti Návštěvního řádu,

zejména přílohy týkající se omezení splouvání Vltavy od
Soumarského mostu do Pěkné, a žádá co nejrychlejší přípravu nového Návštěvního řádu, jež bude obsahovat
„Společnou pracovní skupinou pro splouvání“ nově dohodnuté limity, požadované původně již pro letošní rok.
1.2. informativní stížnost ohledně převozu a ukládá vedoucímu HSO odstranění nedostatků.
1.3. zprávu kontrolního výboru o použití příspěvků obce za
rok 2011.

2. Zastupitelstvo města schvaluje:
2.1. přidělení nájmu bytu 1+0 v čp. 189 Miroslavu Pokorné-

mu.
2.2. zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. KN 990/3 o

výměře 157 m2 v k.ú. Horní Planá.
2.3. prodej pozemku p.č. 690/98 o výměře 873 m2 v k.ú.
Horní Planá pro Jiřího Uhlíře, Náměstí 59, Horní Planá, a
Annu Macháčovou, Finské domky 274, Horní Planá, za
cenu 350 Kč/m2 s podmínkami pro prodej stavebních
parcel města.
2.4. prodej pozemku p.č. 690/104 o výměře 794 m2 a p.č.
690/185 o výměře 115 m2 vše v k.ú. Horní Planá pro
Soňu Sirotkovou, Sadová 781, Kolín, za cenu 350 Kč/m2
s podmínkami pro prodej stavebních parcel města.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
VOSTALOVÁ Zdeňka
ČADKOVÁ Božena
PODRUHOVÁ Božena
ŠILLEROVÁ Jiřina
SOUSTRUŽNÍKOVÁ Jana
KADRNOŽKOVÁ Zdeňka

JANUTKA Josef
PANNI František
HOŘEJŠÍ Jiří
BÁRTA Libor
BAŽIL Jan
MATĚJKA Karel

Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

HPD Computers
Počítačové sestavy dle přání zákazníka,
Opravy PC, hardware, software, instalace, servis.

Kancelář: Komenského 268, Horní Planá 382 26
Solfronk Zdenek, telefon: 602 74 85 74

140 let hornoplánských hasičů
Revoluční rok 1848 přinesl mimo jiné i spolčovací a
shromažďovací právo. V menších městech, která neměla
peníze, aby si vydržovala placené hasičské sbory, docházelo postupně ke sdružování nadšenců, kteří ustanovovali první dobrovolné hasičské sbory. Tito nadšenci
věnovali svůj volný čas i nemalé prostředky službě a
pomoci spoluobčanům nejen při boji s požáry, ale i při
mimořádných událostech. Účinnou činností, cílevědomou prací při zásazích a odbornou obsluhou techniky
nahrazovali snahu nahodile shromážděných lidí. Jako
první byl na území Rakouska-Uherska a tedy i Česka založen Spolek dobrovolných hasičů v Zákupech roku
1850.
Kronika města Horní Planá píše, že impulsem pro založení hasičského sboru v Horní Plané byl 2. června 1872
požár v Anspachu (dnes ulice V Domkách), při kterém
vyhořelo 6 domů. O vznik se zasadili tehdejší starosta
Horní Plané Eberhard Pechmann, Dr. Moriz Herrle a
četnický adjunkt Salaschek. Na podporu byly organizovány sbírky. První setkání zájemců se uskutečnilo 15.
srpna 1872. Hasiči tehdy vlastnili 10 lezeckých výbav,
50 požárních věder a četné zasouvací a střešní žebříky.
První výcvik poskytli krumlovští hasiči. Okresní úřad
daroval spolku vůz a požární stříkačku. V roce 1887 byl
založen dobrovolný hasičský sbor ve Zvonkové, roku
1892 v Hůrce, 1897 v Hodňově a 1902 v Perneku.
Od června bude v rodném domě A. Stiftera otevřena dokumentární výstavka „Hasičstvu na zdar!“,
představující počátky hasičství a činnost hornoplánských
hasičů. Bude zahájena v rámci programu Muzejní noci
v sobotu 9. června. Na přípravě výstavky se společně
s muzeem podílejí Sbor dobrovolných hasičů Horní Planá a Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek. Touto
výstavkou by pořadatelé také rádi vytvořili základ
k doplňování a zpracování tohoto tématu. Každý je srdečně k oslavám zván.

Stolní tenis
ZŠ v Horní Plané pořádá dne 12. 6. 2012 od 15:30hod.
v budově školy Jiráskova ulice turnaj ve stolním tenisu.
Zúčastnit se mohou smíšené dvojice ve složení jeden
účastník starší 18 let a druhý musí být žákem naší školy.
Přihlášky do 11. 6. u p. uč. Bürgerové.

KURIOZITY O POČASÍ
ROK 1983

Staň se meteorologem amatérem
Rok 1983 postrádal od začátku ledna vodní srážky, což je patrné z následujících čísel. Dlouholetý roční průměr v našich
podmínkách činí 705,3 mm, zatímco v tomto roce spadlo pouze 596,1 mm. Pokud sníh v lednu napadl, začalo vzápětí svítit
slunce a to se opakovalo i v dalších dvou měsících. V poslední
dekádě února se střídaly noční teploty až -20°C s denním
oteplením do +10°C. Poslední sněhové přeháňky byly zaznamenány ještě v polovině dubna.
Kuriozitou roku byl častý výskyt vzdálených bouřek. V červnu
jich bylo 13, v červenci 11 a v srpnu 6. Červenec postrádal
větší množství srážek, bylo větrno a sucho pokračovalo až do
konce roku. První sněhová přeháňka přišla až v polovině listopadu. Sníh ležel do 20. 12. ve výšce 1 – 5 cm. Vánoce byly
beze sněhu a enormně teplé. Počasí připomínalo jaro.
Jestliže v květnu neměla pastýřovi uschnout hůl, pak pranostiky na červen se deště obávají.
Postrachem bývá Medardova kápě, kdy následujících 40 dní
není o srážky nouze.
Potvrzují to i následující pranostiky:
Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
V červnu deštivo a chladno, způsobí rok neúrodný snadno.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začneš kositi.
Červen je při dlouhodobém sledování vodních srážek hned na
2. místě za červencem. /červenec 103,9 mm, červen 98,1 mm/
Za zmínku stojí uvést jako kuriozitu letošního května dvě události. První z nich je přízemí Luny. V ranních hodinách se Měsíc přiblížil na své oběžné dráze nejblíže k Zemi, byl větší a
mnohem jasnější než obvykle. A druhou kuriozitou byli „ledoví
muži“. Byli přesně načasování a nepamatuji se, že by byli
v minulosti tak „ledoví“ jako letos.

Jindřich Malšínský

CENTRUM ADALBERTA STIFTERA
pořádá již poněkolikáté
ve dnech 25.- 29.6.2012

KURZ PODMALBY NA SKLE
paní Marie GROH
Zájemci mohou dostat bližší informace
v Centru A.Stiftera.

Výhradní zastoupení pojišťovny

KOOPERATIVA
Máte zdravotní problém?
Nabízíme vám šanci. Pomůžeme vám najít řešení prostřednictvím speciálně vyvinutých čistých přírodních
preparátů. Neslibujeme zázraky, ale podařilo se nám
pomoci řadě lidí, kde si klasická medicína rady nevěděla. Ať šlo o alergie, problémy se zažíváním,
s pohybovým aparátem, v případech vážných chorob a
podobně. Zaručujeme vám bezplatnou poradenskou
službu, konzultace s lékařskými odborníky a diskrétnost.
Kontakt: 777 955 167

Pojištění všeho druhu: majetkové, životní, auta,
léčebné výlohy, stavební spoření Wüstenrot, penzijní …
Žádné makléřství! Výhradní zastoupení a certifikace.
14 let praxe v pojišťovnictví a finančnictví.
Domluvte si schůzku po telefonu.

Solfronk Zdenek, Komenského 268, H. Planá
tel.602 74 85 74

Děkujeme
paní učitelce Olině Jindrové, za skvělou práci s našimi
předškoláky.
Rodiče.

Kulturní centrum
1.VI. – 1800
galerie KIC

LABYRINT A MALOVANÉ OBRÁZKY
Anna Čekanová a Marcela Králová
vás srdečně zvou na vernisáž výstavy. Výstava potrvá do 22.6.2012.
**************************************************************

sobota: 2.VI. – 1400
Náměstí Horní Planá

sobota: 16.VI. – 600
autobusová zastávka v Horní Plané

WESTERNOVÉ MĚSTO BOSKOVICE
ZÁJEZD KE DNI DĚTÍ
Celodenní program:
Laso show, pistolnická show, ukázka
popravy, velký salón kankánové tanečnice, divadelní představení v
amfiteátru se známými herci a zpěvačkami, naučná stezka do pravěku, ukázka života na divokém západě.
Cena zájezdu: dospělý 300,-Kč; děti 100,-Kč; děti do 3 let zdarma.
Dále vstupné do města 200,- Kč na celý den.
Rezervace: 723 308 86, 380 738 008

DĚTSKÝ DEN

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

Mezinárodní den dětí je v Horní Plané spojen
s množstvím zábavy, her, soutěžemi, hudbou a tancem.
Pořádá Spolek pěti holek a KIC Horní Planá.

OSLAVA 140.VÝROČÍ ZALOŽENÍ

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

úterý: 5.VI. – 1330
betonové hřiště za 1.stupněm Základní školy

MALOVÁNÍ NA BETON
Pojďte si s námi malovat. Křídy na malování máme.
Za nepříznivého počasí se malovat nebude!!!!
**************************************************************

čtvrtek: 7.VI. – 1515
sál KIC

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

čtvrtek: 7.VI. – 1400

sobota: 23.VI. – 1330

HASIČSKÉHO SBORU V HORNÍ PLANÉ
Sbor dobrovolných hasičů Horní Planá a Město Horní Planá
pod záštitou senátora Ing. Tomáše Jirsy
pořádají Jubilejní slavnost hasičského sboru
u příležitosti 140. výročí založení.
Program:
Slavnostní průvod od radnice kolem náměstí k hasičské zbrojnici.
Slavnostní proslovy. Žehnání novému praporu. Ukázky techniky.
Zábava při muzice a občerstvení. Možnost prohlídky výstavky
„Hasičstvu na zdar!“ v Památníku A. Stiftera 10-12:30/13:30-18 h.
**************************************************************

pátek: 29.VI. – 2000
sál KIC

KONCERT HORNOPLÁNSKÝCH KAPEL

ZÁJEZD SENIOR KLUBU DO VYŠŠÍHO BRODU

Pořádá občanské sdružení BRUM.
Vystoupí: Harvester, Lítací pes, Another Fake Heroes.

Odjezd ve 14:00 hod. od nákupního střediska

Vstupné 60,- Kč.

Cena 50,- Kč.
**************************************************************

sobota: 9.VI.
Pláž Horní Planá

CENTRUM ADALBERTA STIFTERA

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ
VODNÍCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB
V MOŘSKÝCH DISCIPLÍNÁCH

všechny srdečně zve
na vernisáž nové výstavy s názvem

Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje
Akce je pořádána v rámci
Mezinárodního měsíce ILS a Vodní záchrany.
Pořádá Vodní záchranná služba Český Krumlov
ve spolupráci s Městem Horní Planá.
Slavnostní zahájení 9:00 hod.
Večer ve 20:00 hod. beach party s diskotékou.
Sledujte zvláštní plakáty.
**************************************************************

sobota: 9.VI. 1900– 2400

POHÁDKOVÝ SVĚT
dne 7.6.2012 od 18:00 hod.
Je to výstava ilustrací pohádkových knížek od Jindry Čapka
z Českého Krumlova, který byl oceněn několika cenami.
Výstava potrvá od 7.6. – 31.10.2012.
Otevírací doba:
středa – neděle 10.00 – 12.00 hod., 14.00 – 17.00 hod.,
ve středu dopoledne 9.00 - 10.30 hod.
Vstupné dobrovolné.

Rodný dům Adalberta Stiftera

Muzejní noc
Možnost prohlídky expozice a výstav v neobvyklou dobu.
Zahájení výstavky Hasičstvu na zdar!
Program věnovaný dobrovolným hasičům.
Vystoupení dětského sborečku Ptáčata.
**************************************************************

středa 13.VI. – 1800
sál KIC

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Koncert mladých hudebníků třídy Jany Jarošové a Jana Čížka
u příležitosti absolvování dalšího ročníku ZUŠ.

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

sobota: 16.VI. – 1300
Louka Maňávka

ZAHÁJENÍ LETNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY

LETECKOMODELÁŘSKÝ DEN
K poslechu hraje country skupina LAZARETH.
Ukázky rádiem řízených modelů letadel, větroňů a vrtulníků.
Pořádají letečtí modeláři Horní Planá.
Po celý den možnost občerstvení. Sledujte zvláštní plakáty!

Památník – rodný dům Adalberta Stiftera

Muzejní noc
v sobotu 9. června 2012
od 19 hodin do půlnoci
možnost prohlídky nové výstavy
Horní Planá a okolí
a
program k 140. výročí hasičského spolku:
setkání s hasičskou historií
historický zásah hasičů
hasičské hrátky
zahájení výstavky Hasičstvu na zdar!
a
vystoupení dětského sborečku Ptáčata
Srdečně Vás na muzejní ponocování zveme!
vstup volný

ROČNÍK XXII.

ČERVEN 2012
Č.249

SRUB
U KOTVY
Od 15. června otevíráme srub U Kotvy každý pátek - neděle
pouze za příznivého počasí.
Otevírací doba:
pátek 17:00 - 22:00 hod.
sobota 11:00 - 22:00 hod.
neděle 11:00 - 17:00 hod.
Od července bude otevřeno každý den 11:00 - 22:00 hod.
Možnost zapůjčení petanque na upravené hrací ploše.
NOVINKA!!
Venkovní dětské hřiště u srubu U Kotvy.

Gastronomie: CHŘESTOVÉ DNY
1.6. - 10.6. 2012
Zapečený chřest
s holandskou omáčkou a strouhaným parmezánem
85,- Kč
Chřestový krém s krupicovým nokem
40,- Kč
Chřestový svazek v anglické slanině s grilovaným
kuřecím prsíčkem a pečeným bramborem
145,- Kč
Kozí sýr s chřestem, pečenou paprikou, medem a
piniovými oříšky
135,- Kč
Kontakt: tel.: 380 735 208, info@hotelfrymburk.cz,
www.hotelfrymburk.cz

Pedikúra a Manikúra Slunečnice
v Horní Plané naproti horní kašně.
Zde vás přivítá příjemné prostředí s dětským koutkem.

Otevírací doba: po-pá 9-17
so 10-14
NABÍZÍME
PEDIKÚRU: - úprava nehtů, odstranění kůže
a kuřích ok, zarostlých nehtů
MANIKÚRU (nejen pro dámy):
- lakování nehtů
- akrylová modelář
- zdobení výrazné i decentní
ÚPRAVA OBOČÍ
APLIKACE ŘAS
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY
DEPILACE VOSKEM
STŘÍKANÉ TETOVÁNÍ

tel.720 587 855

