ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
-

-

oznámení Nemocnice Český Krumlov o omezení rozsahu
ordinačních hodin Lékařské služby první pomoci v Horní
Plané: všední dny 1800 – 2100; SO, NE, svátky 900– 1900
výsledky prověrky BOZP v MŠ a ZŠ H.Planá.
zápis z konkurzního řízení na pracovní místo ředitele ZŠ a
MŠ Horní Planá.
dopis ředitele NPŠ o návrhu řešení problematiky palivového dřeva pro objekty na území NP Šumava.

Rada města schválila:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

zakoupení travní sekačky Etesia H 124 DS.
cenovou kalkulaci na provedení pokládky kabelu veřejného osvětlení v části Jenišova.
kritéria krácení stravného při pracovních cestách zaměstnanců.
darovací smlouvu mezi ZŠ a MŠ Horní Planá a J.Tichým,
Hůrka 44.
darovací smlouvu mezi ZŠ a MŠ Horní Planá a
V.Marešem, H.Planá 310.
smlouvu o poskytnutí grantu SD/OEZI/325/12 od Jihočeského kraje na realizaci projektu „Pohádkové léto v
Horní Plané“.
smlouvu mezi městem H.Planá a ing.M.Rybářem o poskytnutí odborného poradenství při administraci projektu
„Cyklostezka na levém břehu Lipna: Bělá-Horní PlanáJenišov“.
umístění reklamního poutače P.Dolejšího na zábradlí přístavního mola malého převozu.
zapůjčení prodejních stánků na Hořické trhy v rámci
oslav 20.výročí novodobých pašijových her dne 4.8.2012.
pronájem nebytových prostor prodejny o výměře 10,44m2
v letním kině od 1.7. do 31.8.2012 E.Kostínkové za 1,Kč.
podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
z programu „Grant na podporu ÚPD obcí“.
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky pod stavbou „Horní Planá, ZTV Nad
Hřištěm – VN, TS, NN“.
smlouvu o poskytnutí grantu SD/OEZI/468/2012,
reg.č.10-02-25 ve výši 150tis.Kč na projekt „Rekonstrukce zázemí tenisových kurtů v Horní Plané“.
pronájem nebytových prostor o výměře 10 m2 v areálu
letního kina V.Drumakovi, Sídliště Míru 310, H.Planá za
500,-Kč/měsíc, na dobu neurčitou.
smlouvu o poskytnutí daru mezi ZŠ a MŠ Horní Planá a
J.Stoikou, SPS Stavby, Švermova 100, H.Planá.
smlouvu o podnájmu velkoprostorového stanu firmě NAVE, s.r.ro., Český Krumlov k zajištění jeho provozu na
Markétské pouti od 13.7 do 15.7.2012 za 35 tis.Kč.
umístění reklamního poutače Libora Peška, Autobusová
doprava, Černá v Poš. na zábradlí přístavního mola malého převozu.
žádost D.Lorencové k podnájmu nebytových prostor
v budově čp.45, Náměstí, H.Planá A.Muchové.

Rada města JMENUJE:
-

v souladu s ustanoveními § 166 odst.2 zák.č.561/2004 Sb., §
33 odst. 3 a 4 zák.č.262/2006 Sb. a § 102 odst.2 písm. b)
zák.č.128/2000 Sb., na základě výsledků konkurzního řízení
ze dne 6.6.2012 a za podmínek a postupem stanoveným §
166 zák.č.561/2004 Sb.
pana Mgr. Jiřího ŠÍMU, Dobrovodská 81, Horní Planá na
pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy
Horní Planá s účinností od 1.8.2012 do 31.7.2018.

VÝPIS USNESENÍ
z 15.zasedání zastupitelstva města
Horní Planá konaného dne 20.června 2012

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. závěrečný účet Města Horní Planá 2011 bez výhrad.
1.2. písemnou zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření města Horní Planá za kalendářní rok 2011 při
projednávání závěrečného účtu města Horní Planá za rok
2011.
1.3. přidělení nájmu bytu 1+0 v čp. 189 Dagmaře Smutné.
1.4. výměnu bytu mezi p.Martou Kubešovou, čp.312 a
p.Lubošem Anichoberem a p.Anetou Dubovou čp.312.
1.5. prodej pozemku p.č. KN 990/3 o výměře 157 m2 v k.ú.
Horní Planá, Jiřímu a Lence Tóthovým, Horní Planá, za cenu 70 Kč/m2.
1.6. prodej části pozemku p.č. 31/2 dle GP č. 2005-101/2012
pozemek p.č. 31/52 o výměře 4m2 v k.ú. Horní Planá do podílového spoluvlastnictví všem vlastníkům všech bytových
jednotek v domě čp. 295 se spoluvlastnickými podíly
v rozsahu jejich spoluvlastnického podílu na společných
částech domu čp. 295 Horní Planá za cenu 70Kč/m2.
1.7. zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.1690/7 o výměře
128m2 v k.ú. Horní Planá.
1.8. zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č.58 o výměře 378m2
a p.č. 365/7 o výměře 695m2, v k.ú. Zvonková.
1.9. na základě doporučení hodnotící komise Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na
Pořízení profesionálního čelního příkopového ramene včetně nezbytného příslušenství pro vysekávání příkopů a mulčování ostatních ploch. Vybraný uchazeč je CIME, s.r.o.,
Pelhřimov IČ 60850671. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
1.10. zařazení katastrů města do zájmového území MAS „Rozkvět zahrady jižních Čech“. Město bylo seznámeno se Strategickým plánem Leader 2007 – 2013.

2. Zastupitelstvo města neschvaluje:
2.1. zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1692/110 o výměře 542 m2 v k.ú. Horní Planá.

3. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
3.1. informativní dopis ředitele NPŠ o řešení problematiky palivového dřeva v NPŠ a přiložený ceník sortimentu vlákniny
a palivového dřeva SNPŠ.
3.2. informaci starosty o organizaci samovýroby v NPŠ prostřednictvím městem pověřené osoby (p.Václav Bürger
Horní Planá) po jejím odsouhlasení Správou NPŠ od července 2012.

Restaurace ESO
zahájila provoz sázkové kanceláře FORTUNA

Vážení spoluobčané,
na základě schváleného záměru vypíše naše město architektonickou soutěž na řešení prostoru Náměstí.
Jedním z podkladů pro soutěž je také anketa obyvatel
města, ve které máte možnost vyjádřit svůj požadavek na řešení prostoru Náměstí.
Vyjádřete proto svůj názor na následující okruhy:
- co v prostoru Náměstí zachovat/ vybudovat
- co v prostoru Náměstí změnit/odstranit
Své odpovědi odesílejte do 15. července 2012 a to e-mailem
na mu@horniplana.cz nebo osobně do schránky ve vchodu
radnice.
Jiří Hůlka starosta města

Vážení spoluobčané,

Pedikúra, kosmetika, solárium

nedostatečné množství dřevní hmoty na topení již
v loňském roce vyvolalo diskusi obcí se Správou NPŠ. Výsledkem rozhovorů vedených na toto téma i při návštěvě ministra životního prostředí dne 16. března 2012 na Šumavě, je
snaha Správy vykrýt především požadavky objektů nacházejících se na území národního parku. Z dopisu ředitele Správy
NPŠ obcím vyplývá mimo jiné i možnost zajištění palivového
dřeva samovýrobou. Proto jsem se sešel s vedoucím územního
pracoviště Správy a seznámil jej s panem Václavem Bürgerem, městem pověřeným výrobou palivového dřeva.
V průběhu července proběhne porada se Správou NPŠ
k potvrzení této osoby a ke stanovení podmínek samovýroby.
Poté bude možno obracet se na pana Bürgera se žádostí o dřevo ze samovýroby v národním parku. Dle sdělení Správy je
množství samovýroby omezeno a je jednou z forem, jak získat
dřevo na topení. Další možnost je nákup sortimentu vlákniny,
která je však za poněkud vyšší cenu. Ceník veškerého sortimentu palivového dřeva je na webových stránkách Správy
NPŠ.
Správou NPŠ je nám důrazně připomínáno, že lesy
Národního parku Šumava nejsou jediným zdrojem získání palivového dřeva. Ano jistě nejsou, ale volání obyvatel Šumavy
po dřevu na topení a argument ochrany přírody o jeho nedostatku je absurdní. Stejně absurdní jako nedostatek písku na
Sahaře. I proto dále povedeme diskusi k zajištění dostatečného
množství dřeva na topení pro naše obyvatele.

Jiří Hůlka, starosta

Mirka DVOŘÁKOVÁ
tel. 606 916 753
PEDIKÚRA klasická mokrá
(zklidňující lázeň, ošetření zrohovatělé kůže, kuřích ok, otlaků
a zarůstajících nehtů, úprava nehtů a kůžičky, zapilování nehtů, nanesení krému)
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY NOHOU
( termo - elektrické nánožníky s regulací teploty )
Opravdovým zážitkem pro unavenou a suchou pokožku nohou je parafínový zábal.
Teplý vosk se používá po celý rok k hloubkové výživě pokožky na nohou a k ochraně popraskaných pat či třepivých nehtů.
VÝŽIVNÉ BAHENNÍ MASKY NA NOHY A ZÁBALY
Dopřejte svým nohám hladkou, zklidněnou pokožku a
zdravý vzhled.
Výsledkem jsou krásně vyhlazené a hydratované nohy.
KOSMETIKA - základní ošetření a vyčištění dle typu pleti
(odlíčení, odmaštění, úprava a barvení obočí, barvení řas, depilace rtu, změkčování pleti, peeling - pokud je vhodný,
hloubkové vyčištění pleti, masáž a maska)
ÚPRAVA A BARVENÍ OBOČÍ
BARVENÍ ŘAS

ROK 1982

GALVANICKÁ ŽEHLIČKA NU Skin ageLOC
Unavená a zatížená pokožka se naplní novou energií.
Již při prvním žehlení je cítit, jak "obličej dýchá" a jak
omladí.

Staň se meteorologem amatérem

DEPILACE lýtek, stehen a rukou

Kuriozitou zimy bylo střídání mrazů od -10 do -20°C
s neočekávaným oteplením. V lednu ležel sníh po celý měsíc
v max. výšce 30 cm /1.ledna/. Únor byl skoupý na srážky,
spadlo pouze 11,5 mm, přičemž dlouholetý průměr je třikrát
větší. Po většinu měsíce byla jen nesouvislá sněhová pokrývka.
V březnu ležel sníh jen ojediněle, a to ve druhé polovině, pouze 5 dní v max. výšce 18 cm. První jarní den byl ledový a jaro
ani trochu nepřipomínal. Také duben byl beze sněhu.
Na 1. máje byly po celý den sněhové přeháňky a velmi studeno.
V červenci se vyskytovaly časté vydatné deště s místními bouřkami a také následující měsíc propršel. Mimořádná srážka
46.0 mm byla zaznamenána 6. srpna. Stejně tomu bylo i v září
s 22 dny se srážkami a v říjnu to nebylo o nic lepší. Listopad
byl neobvykle teplý. První sněhová přeháňka byla v polovině
měsíce. Sníh začal padat o měsíc později. Vánoce byly bílé se
2 cm sněhu.
Kuriozitou roku 1982 bylo 186 dní se srážkami!!!
Červencové pranostiky se především obávají větších srážek
spojených s místními bouřkami a krupobitím.
Prší-li na Sedm bratří /4.7./, sedm neděl střecha neuschne.
Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.
Rozprší-li se v den svaté Máři Magdalény, deště nejsou
k zastavení. A není pochyb o tom, že svatá Anna je chladná
z rána, přestože léta je teprve polovina.
A přidám ještě dvě pranostiky pro houbaře.
Svatý Prokop hřiba nakop.
Prší-li o Apolináři /23.7./, radují se vždy houbaři.
Kuriozitou jarních měsíců letošního roku bylo sucho a ledoví
muži.
V jarních měsících spadlo jen 92,1 mm vodních srážek
/průměr 135,9 mm/. Březen byl zcela výjimečný s 6,7 mm
/dlouholetý průměr činí 41,3 mm/.
Jindřich Malšínský
Hezké a slunečné prázdniny přeje

SOLÁRIUM

KURIOZITY O POČASÍ

Ergoline

Přijďte si odpočinout a načerpat novou energii.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Každý měsíc pro Vás chystáme AKČNÍ SLEVY z naší nabídky služeb.
Tento měsíc Vám můžeme nabídnout:
při aplikaci Parafínového zábalu, BAHENNÍ MASKU na
nohy ZDARMA
Mirka DVOŘÁKOVÁ, Horní Planá
(vchod od parkoviště, z boku Zdravotního střediska)
Nová kosmetika TianDe
dle tibetských, čínských a altajských receptur.
Chcete vyzkoušet účinky čistě přírodní kosmetiky,
jejíž účinky pocítíte hned po aplikaci?
Chcete se zbavit nepříjemného zápachu vlastního potu?
Natural vei eliminuje zápach až na 24 hodin
a při každodenním používání Vám vydrží až 1 rok.
Zavolejte na můj mob.tel. 724830599
a domluvíme se na předvedení zcela zdarma.
Antonie Magátová,
distributor, Horní Planá, Finské domky č. 248 IČO 88566633

Děkujeme
učitelkám naší MŠ
J.Mikešové, R.Preňkové, V.Trojákové, O.Jindrové,
školnici H.Blechové a kuchařce J.Jarošové za to,
že o nás společně celý školní rok pečovaly,
naučily nás spoustu nových věcí,
pochovaly nás, když nám bylo smutno,
uklízely po nás a vařily nám samé dobroty.
Děti

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní rok pomalu končí a v jeho závěru bych ráda
poděkovala všem, kteří se svým způsobem podíleli na chodu
zařízení pro naše nejmenší.
K předškolnímu vzdělávání bylo v září 2011 zapsáno
64 dětí z Horní Plané, Hodňova, Květušína, Nové Pece a děti
z Dětského domova Horní Planá. Zajistit takovému množství
dětí ve věku od 3 do 6 let potřebnou péči a předškolní vzdělávání vyžaduje velké úsilí personálu MŠ a seznam všech akcí,
pořádaných pro děti, by byl dlouhý.
S materiálním i organizačním zabezpečením vzdělávání nám již několik let pomáhá kromě zřizovatele - Města
Horní Planá - řada sponzorů i ochotných lidí. Jsou jimi paní a
pánové I.Šablicová, Z.Urdovičová, I.Pešková, J.Stoika,
V.Mareš, J.Tichý, L.Pešek, M.Kohout, V.Rychnavský,
J.Tahotný, manželé Jeřábkovi, Sbor dobrovolných hasičů
H.Planá, Jednota - Pekárna H.Planá a další. V letošním roce se
opět naši zastupitelé vzdali části svých odměn ve prospěch dětí MŠ. Finančních darů i jakékoliv jiné pomoci si velmi vážíme.
J.Mikešová, ved.uč.MŠ

ZAHÁJENÍ LETNÍ TURISTICKÉ SEZONY

V HORNÍ PLANÉ
Krásné počasí, vynikající muzika, vystoupení a ukázky radiem ovládaných modelů letadel i vrtulníků, stojánka a spanilá
jízda vozidel Veteran Army Vehicles Č. Budějovice na Knížecí Stolec nebo třeba střelba ze speciálních airsoftových zbraní? To vše bylo možno shlédnout a vyzkoušet na již V. ročníku LMD H. Planá pořádaném místní organizací LMK
v sobotu 16. 6. 2012.
O vydařeném víkendu by se dalo hovořit dlouze, ale já si
s úctou touto cestou dovolím poděkovat zejména Vám, kteří
jste se přišli podívat a samy ohodnotili celou akci, poté všem,
kteří sponzorsky podpořili tuto nevšední podívanou, a to:
Město H. Planá, KIC – p. Luděk Štěpánek, Hotel Jenišov, Staviva Vidox Kájov, Kamenictví Urban Brloh, Restaurace Eder,
Fyzioterapie M. Nedvědová, Penzion U méďů, Kiting p. Beneš, ADS Kundrát, doprovodné kapele Lazaret, Airsofťákům
pod vedením M.Lorence a R.Glasunova, Veteran Army
Vehicles Č. Budějovice i všem modelářům z různých koutů republiky.
Díky a letu zdar!
Milan Mráz předseda LMK H. Planá

TRADIČNÍ MARKÉTSKÁ
POUŤ
Po celé tři dny řemeslný trh a rozmařilý jarmark na Náměstí.
Dále světské atrakce, kolotoč, střelnice, skákací hrad a další lákadla.

Pivní stan u zdravotního střediska
13.7.2012 - pátek
1900 - 0100

Markétská taneční zábava

SODA a KOFOLA (Český Krumlov)
- cikánské čardáše, country, pop i rock)

14.7.2012 - sobota
1000- 1300

DJ MÁRA (Horní Planá)
- současná taneční hudba, i oldies hity
1400- 1700 PATROLA (České Budějovice)
- country, bluegrass
1800- 2100 TABASCO (Besednice)
- ostrý hard rock
2200- 0100 TLUSTÁ BERTA (Jindřichův Hradec)
- hard rock

15.7.2012 - neděle
1000- 1300
1400- 1700

PODKLEŤÁCI - jihočeská dechovka
AGRIA BAND
- dechovka, swing, taneční hudba

Divadelní scéna u kašny na Náměstí
Účinkuje divadélko TÁTA a MÁMA

14.7.2012 - sobota
1030
1230
1400

POHÁDKA O DRAKOVI
ČERVENÁ KARKULKA
ZLATNÍKOVO UČEŇ

15.7.2012 - neděle
1100

O PRINCEZNĚ KRISTÍNCE

Kostel sv.Markéty
14.7.2012 - sobota
1800

MUSICA VIVA Koncert hornoplánského sboru

15.7.2012 - neděle
30 let ženského volejbalu v Horní Plané
Už 30 let pravidelně dvakrát v týdnu chodí skalní členky
volejbalového týmu trénovat do sportovní haly. Prvním trenérem byl Jiří Pešek. Zakládající členky: Marie Pešková, Věra
Štibraná, Helena Friedlová, Jana Truhlářová, Jana Vaněčková,
Blanka Fuchsíková, Jiřina Hrubá, Eva Šímová, Ludmila
Kotlářová, Jarka Gajdošová, Jana Mikešová a Hanka Trmalová.
V průběhu let se tým průběžně obměňoval a v současné
době hrají některé zakládající členky s mladými, kteří začínali
jako žáci. V nejlepším období tým žen z Horní Plané vyhrál
okresní soutěž a několik regionálních turnajů.
Bohužel si už s námi nezahraje Miluška Wudyová. Všichni na
ni vzpomínáme jako na výbornou hráčku a skvělou kamarádku.
Dne 26. 5. se uskutečnilo setkání všech hornoplánských
hráček. Sešlo se nás třicet a byla to vydařená akce.
Na závěr děkujeme Petrovi Dolejšímu za poskytnutí zázemí a
Milanu Černíkovi za sponzorování.

1130 POUTNÍ MŠE SVATÁ k uctění sv.Markéty
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

Kulturní centrum
středa 18.VII. – 1500
U kašny na Náměstí

KOLOTOČ POHÁDEK
Divadlo To já jsem – Víti Marčíka (Hosín)
**************************************************************

středa 25.VII. – 1500
U kašny na Náměstí

VODNICKÉ POHÁDKY
Divadlo Koňmo
**************************************************************

ŽIVOTNÍ JUBILEA
OUDOVÁ Marie
ŠUBOVÁ Markéta
KUBEŠOVÁ Helena

MICHALE Stanislav
KVAPIL Jaroslav
ČERNÝ Andrej

Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

Srdečně Vás i Vaše letní hosty zveme
do Památníku Adalberta Stiftera.
Program výstav:
Stálá expozice

Adalbert Stifter a rodný kraj
Výstavy:

Horní Planá a okolí
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 sportùm?
Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek
najdete při prohlídce této výstavy.

Ze břehů staré Vltavy
Krajina, domy a lidé před vznikem lipenské přehrady.

Hasičstvu na zdar!
Výstavka ke 140. výročí hasičského spolku v Horní Plané.

V červenci a v srpnu je otevřeno denně
10 -12,30 / 13,30-18 hodin.
Pozvánka
na divadelní představení „u Stifterů“ na dvorku

Vyučování dony Margaridy
monodrama pro věčné učitele a studenty ...
autor Robert Athayde, hraje Eva Přibylová
režie Pavel Staral, výprava Bohumil Žemlička
ve středu 1. srpna od 20 hodin

Děkuji všem spoluobčanům, přátelům
a známým, kteří se dne 4.6.2012 přišli rozloučit
s mým zesnulým manželem
panem Metodem

KAVANEM

Děkuji za květinové dary a podporu slovy útěchy.
Také děkuji p.Kaiserové a p.Malíkovi
za vysokou úroveň smutečního obřadu.

Za rodinu manželka

Děkujeme všem spoluobčanům, přátelům
a známým, kteří se 6.6.2012 přišli rozloučit
s naším zemřelým manželem a otcem
panem Milanem

URDOVIČEM

Děkujeme za květinové dary a za podporu slovy útěchy.

rodina Urdovičova
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