ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- zpětvzetí žádosti M.Půbala o přidělení bytu a zápis
z jednání s ním na sociálním odboru MěÚ.
- dopis z velitelství Vzdušných sil Olomouc o cvičení vzdušných sil NATO od 4. do 21. září 2012 ve výcvikovém prostoru Boletice.
- oznámení společnosti Telefónica CR o zrušení veřejného
telefonního automatu v Jiráskově ul. k 7.9.2012.

Rada města schválila:
- Smlouvu o dílo: Horní Planá ČOV- postupná obnova technologické a strojní části (montáž ponorného čerpadla a přestavba dmychadla).
- Smlouvu o dílo s ing.M.Rybářem – vypracovaní a kompletace žádosti o dotaci na projekt Cyklostezka na levém břehu
Lipna-II.etapa.
- dle čl.1 odst.3 Vyhlášky č.01/2010 konání akcí pořádaných
KIC do 3:00 hod.
- Darovací smlouvu mezi ZŠ a MŠ H.Planá a Družstvem
spotřebitelů v Kaplici.
- pronájem části pozemku p.č.997/1 o výměře 750 m2 v
k.ú.Horní Planá Vítězslavu Ryskovi, Jelm 132, na dobu neurčitou za 1,-Kč/rok s tím, že pozemek budou udržovat
v řádném stavu.
- pronájem části pozemku p.č.155/1 o výměře 73 m2 v
k.ú.Horní Planá A.Korčákové, Švermova 280, H.Planá na
zřízení zahrádky.
- Smlouvu o právo provést stavbu příjezdové komunikace
v Jelmu na pozemku ve vlastnictví města Horní Planá mezi
městem a manž. Rufferovými.
- smlouvu o poskytnutí finančního daru ZŠ a MŠ H.Planá
firmou Slunečnice.
- pronájem pozemků p.č.168/5, 168/39, 168/41, 239/12,
265/23 a 268/10 o výměře 18.181 m2 v k.ú.Pernek společnosti Agro Šumava, s.r.o., Praha na zemědělskou činnost za
0,10Kč/m2.
- dle čl.1 odst.3 Vyhlášky č.01/2010 konání hudební produkce na sále hotelu Smrčina dne 11.8.t.r. do 2:00 hod.
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemky parc.č.1653 a 1676
v k.ú.Zvonková k realizaci stavby distribuční soustavy
„Bližší Lhota – VN, TS, NN“.
- žádost A.Kovářové o výměnu uvolněného bytu v DPS, Sídliště Míru 350 za byt stejné výměry v 1.patře.
- bezplatné užití převozu dne 11.8.t.r. pro naše účastníky fotbalového turnaje v Ulrichsbergu.
- zakoupení konvektomatu pro Mateřskou školu Horní Planá.
- Nájemní smlouvu č.170171/2 s Povodím Vltavy, s.p., na
část p.č.1724/1, k.ú.Horní Planá, o výměře 6 m2 (čekárna
Bližší Lhota).

Nová cyklostezka
výrazně zvýší bezpečnost cyklistů
Podpora cestovního ruchu patří mezi naše
priority. Před měsícem jsme dosáhli v této oblasti
velkého úspěchu. Získali jsme dotaci patnáct milionů korun z příhraničního programu Evropské
územní spolupráce Rakousko – Česká republika na
stavbu cyklostezky mezi přívozem v Horní Plané a
Pihlovem. Nová cyklostezka propojí stávající cyklostezku u chatového autokempu s účelovou komunikací kempu U Kukačků.
Město již získalo na tuto akci stavební povolení a z vlastních peněz přidá jeden a půl milionu
korun. Dva a půl kilometrů dlouhá cyklostezka povede polovinou kolem jezera a železniční trati. Její
přínos je důležitý zejména z hlediska bezpečnosti.
Dosavadní cyklotrasa vede z části po silnici I. třídy,
po které jezdí i kamiony, takže pro cyklisty byla
poměrně nebezpečná. Od této akce si slibujeme, že
po nové cyklostezce bude jezdit více lidí a bude jistě atraktivní třeba i pro cyklistické výlety rodin s
malými dětmi. Vhodná bude i pro bruslaře. To je
důležité už z toho důvodu, že návštěvníci přinášejí
městu peníze a turismus patří ke zdejším významným zaměstnavatelům.
Nová cyklostezka se začne stavět na jaře
příštího roku a dokončena by měla být v červnu
před začátkem letní turistické sezony. Tím však naše plány nekončí. Nyní odevzdáváme projektovou
dokumentaci pro stavební povolení na navazující
etapu. V blízké budoucnosti bychom chtěli prodloužit tuto cyklostezku z Pihlova kolem železniční
trati na Volary o další zhruba tři kilometry do Hor
pod Pernekem. Zde by se měla napojit na stávající
páteřní cyklostezku. Tím dojde k bezpečnému a
atraktivnímu propojení Horní Plané s Novou Pecí a
vznikne i zajímavá trasa k procházkám.

Jiří Hůlka, starosta
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

Zdravé opálení
Samoopálení nástřikem

ŽIVOTNÍ JUBILEA
MIKEŠOVÁ Anna
DUDOVÁ Marie
SATRAPOVÁ Ludmila
SARAUER Rudolf
PEŠKOVÁ Zdeňka
NOVOTNÝ Václav
KŘIVÁNKOVÁ Anna
KOIŠOVÁ Růžena
POJSLOVÁ Božena
Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

Značka VITALIBERATA je tou nejrychlejší cestou
k perfektnímu zdravému a krásně přirozenému opálení
- bez alkoholu, parabenů, parfemace, zápachu
- procedura nástřikem trvá jen několik minut
Díky 80% botanickému složení VITALIBERATA je především hydratační a pečující - okamžitě schnoucí vhodné pro
všechny, i těhotné ženy.
Chcete být rychle a zdravě opálená na večírek, svatbu, ples
nebo jen tak pro svůj pocit?
Jsme tu pro Vás. Od nás odejdete opálená.
Řempělová Olina, Náměstí 45, Horní Planá, Tel.: 774 082 134

Zástupce velitele – velitel Vzdušných sil
Olomouc
V Olomouci dne 15. srpna 2012
Vážený pane starosto,
na základě usnesení vlády číslo 867 ze dne 23. listopadu 2011 bude Česká republika v termínu od 4. do 21. září
2012 hostit největší alianční cvičení a zároveň jediné cvičení
vzdušných sil NATO v letošním roce s názvem „Ramstein Rover 2012“ (RARO12), které je organizováno a řízeno komponentním velitelstvím vzdušných sil (Air Component Command,
ACC) v Ramsteinu. Cílem společného výcviku aliančních jednotek na našem území bude především sladění činnosti pilotů
taktického letectva s činností předsunutých leteckých návodčích při podpoře pozemních operací a dále poskytnout vhodné
prostory a zařízení pro zvýšení interoperability, standardizaci
postupů v procedurách přímé letecké podpory a zvyšování
kvalifikace těchto vojenských specialistů, kteří jsou nasazováni v zahraničních operacích ISAF na území Afghánistánu.
Účast potvrdilo 17 zemí (Belgie, Česká republika, Estonsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Německo, Nizozemí,
Norsko, Polsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie,
USA, Turecko), a to buď zapojením letecké techniky nebo
účastí přesunutých leteckých návodčích a instruktorů.
Letová činnost bude probíhat primárně z 22. základny letectva u Náměště nad Oslavou a dále ve vojenských výcvikových prostorech Boletice a Libavá a ve vzdušném prostoru nad Jihočeským krajem. Létat se bude od 4. září do 21. září
2012 denně v pracovní dny od 8 hodin ráno až do 23 hodiny
noční. Lety v nočních hodinách budou omezeny jen na minimální potřebný počet. Považuji za důležité Vás tímto upozornit
na nárůst počtu letů nad částí území Vaší obce, což znamená
zvýšení hlukové zátěže.
Rád bych Vás také ubezpečil, že veškerá činnost bude
probíhat v souladu s platnými zákony, předpisy a interními
normativními akty a v úzké koordinaci s civilními složkami letového provozu. Velmi přísně bude dbáno na dodržení bezpečnostních zásad a veškerých protihlukových opatření.
Cvičení „Ramstein Rover 2012“ je pro NATO jednou
z velmi významných událostí tohoto roku a také možností, jak
zvýšit kvalifikaci leteckých návodčích a leteckých posádek
provádějících blízkou leteckou podporu při vojenských operacích v zahraničních misích. Pro Armádu České republiky to
znamená možnost výcviku našich vojáků za minimální finanční
náklady. Organizace cvičení je hrazena z prostředků NATO.
Pořádáním tohoto cvičení Česká Republika přímo přispívá ke
spojeneckému úsilí v Afghánistánu kvalitní přípravou svých i
koaličních sil. Uvědomuji si, že každá podobná aktivita znamená určité omezení pro obyvatele v prostoru činnosti. Ubezpečuji Vás, že ze strany armády budou podniknuty všechny
kroky k tomu, aby případný negativní vliv byl po všech stránkách omezen.
Bližší informace o cvičení, včetně techniky a vzdušných prostorů budou průběžně zveřejňovány na webových
stránkách základny www.lznamest.army.cz.
Dovolte mi, abych Vám zároveň touto cestou popřál
mnoho pracovních úspěchů a spokojenosti v osobním životě a
poděkoval za spolupráci.
S pozdravem
brigádní generál Ing. Jiří VERNER
Kontaktní osoba:
mjr. RNDr. Sabina Introvičová
Velitelství Společných sil
tel: 702 000 530
email: raro12@seznam.cz

KURIOZITY O POČASÍ
ROK 1980

Staň se meteorologem amatérem
A je tu rok 1980. Leden byl pravý zimní měsíc se vším všudy. Sněhová pokrývka ležela od začátku až do konce měsíce
v maximální výšce 16 cm. Hned na začátku února se zima
pokusila ukázat, že se s ní musí vážně počítat. Ze 2. na 3.
února spadlo 16 cm nového sněhu, ale za dva dny nato nastalo oteplení, začalo pršet a bylo po sněhu. Tento stav setrval až do konce měsíce.
V březnu padal sníh jen ojediněle a to se projevilo
v nedostatku vodních srážek. Spadlo pouze 24.2 mm, zatímco dlouhodobý průměr je skoro dvakrát větší. První jarní
den byl neobyčejně studený.
Na konci dubna /23.4./ padal sníh celý den a noc a spadlo
21 cm, což je v tuto roční dobu skutečnou kuriozitou. Maximální souvislá sněhová pokrývka byla 29 cm, ale poslední dny měsíce byly už bez sněhu.
Květen byl příjemný jarní měsíc s minimálními srážkami,
zato červen se 124,3 mm to vynahradil. Dalo by se říci, že
tento měsíc doslova propršel. V červenci to nebylo o nic
lepší. Ve 24 dnech spadlo 146,4 mm vodních srážek. Srpen
se nepatrně polepšil, ale o příjemné rekreaci na pláži u
Lipna se nám mohlo jen zdát.
Zato nás čekal krásný a barevný podzim s příjemným počasím pro turistiku. Sníh začal padat 1.listopadu, ale hned
roztál a oteplení vydrželo až do konce měsíce. O to větší
překvapení nás čekalo poslední den, kdy spadlo neuvěřitelných 30 cm sněhu, a nastaly potíže při sjízdnosti silnic.
1. prosince bylo naměřeno 37 cm sněhu, který vydržel do
poloviny měsíce. Oteplení trvalo do konce prosince a Vánoce byly, bohužel, na blátě.
Na závěr bych chtěl připomenout neblahé výročí povodní
před deseti lety, kdy 6.-7. srpna u nás nepřetržitě pršelo 39
hodin a o čtyři dny později se situace opakovala. Tentokrát
pršelo 42 hodin a v obou etapách spadlo úhrnem 256.9 mm
vodních srážek.
Nevěřím na stoletý kalendář, nevěřím ani na tisíciletou,
stoletou a třeba třicetiletou vodu. Jen jsem se pozastavil
nad tím, když letos, téměř přesně po deseti letech, spadlo
v nedalekém Českém Krumlově za jediný den 99.1 mm vody.
Z toho vyplývá jen to, že počasí je nevyzpytatelné a my lidi
/zatím?/ s tím nic moc neuděláme.
Jindřich Malšínský

Pronajmu byt 1 + 1
tel. 603470775

Děkujeme vám všem, kteří se přišli
dne 17.8.2012 naposledy rozloučit
s paní Jaroslavou

HOŘEJŠOVOU.

Rovněž děkujeme za květinové dary.

rodina Hořejšova

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Kulturní centrum

Vážení rodiče!
Obracím se na vás s nabídkou výuky náboženství. I v
letošním školním roce můžete vaše dítě na tuto výuku přihlásit. Můžete takto učinit:
- osobně na farním úřadě ve Světlíku, Frymburku, Horní Plané, Černé v Pošumaví nebo v Hořicích na Šumavě,
- telefonicky nebo sms na č.t. 777251021,
- e-mailem: farafrymburk@seznam.cz .
Při přihlašování elektronickou poštou uveďte, prosím, jméno dítěte, věk, školu, kterou navštěvuje, adresu (popř.
telefon).
Výuku náboženství bychom chtěli zahájit začátkem
října, a proto vás prosím, abyste přihlášky podávali nejpozději
do 15.září.
K výuce náboženství se mohou přihlásit děti od 2. třídy.

sál KIC

Předem vám děkuji.
P. Ivan Marek Záleha, O.Praem.
administrátor

Vážení občané,
srdečně vás zveme na

POUTNÍ MŠI SVATOU
ke cti Panny Marie Bolestné
do kostela Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě.
Mše svatá bude slavena společně
německými rodáky hornoplánské farnosti
dne 16.9.2012 v 11.30 hod.

čtvrtek: 6.IX. – 1515

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

středa: 19.IX. – 1500
sál KIC

SENIOR KLUB
Program dříve narozených s hudbou, tancem a kvizem.
Tentokrát s hudbou HP Tria pana Študlara
a seniorskou návštěvou z Vyššího Brodu.

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

pátek: 28.IX. – 1700
galerie KIC

PROMĚNY HRAVÉ DUŠE
Vernisáž výstavy IVY KUČEROVÉ z Klatov
Výstava perokreseb s akvarelem. Při příležitosti výstavy bude vydána
a pokřtěna autorčina druhá knížka, která obsahuje 29 básní,
z nichž některé jsou doplněny perokresbami.
**************************************************************

pátek: 28.IX. – 2000
sál KIC

JIŽNÍ AMERIKA 2010
CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ
COLLOWANA2010: „Kde oči hledí na hvězdy“.
Pro manžele Vávrovy to byla již 5. cesta za oceán. Své výpravy podnikají na vlastní pěst bez cestovních kanceláří, pouze s letenkou,
batohy a smělými plány. O tom, jak vypadá baťůžkářská cesta,
se můžete přesvědčit i vy na vlastní oči.

Vstupné 50,- Kč.

Zároveň upozorňujeme,
že pravidelná mše svatá ve farním kostele sv. Markéty
nebude.

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

OVOV
Vážení rodiče.

SOUKROMÉ HODINY HUDBY
Možnost výuky hry na klavír a flétnu
(zobcovou, altovou, příčnou), hudební teorie.
tel.607149845

Pedikúra, kosmetika, solárium
Mirka DVOŘÁKOVÁ
tel. 606 916 753
PEDIKÚRA
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY
VÝŽIVNÉ BAHENNÍ MASKY NA NOHY A ZÁBALY

KOSMETIKA
GALVANICKÁ ŽEHLIČKA NU Skin ageLOC

DEPILACE lýtek, stehen, rukou
SOLÁRIUM Ergoline
Tento měsíc Vám můžeme nabídnout:
Při koupi balíčku tj. 3 ošetření
GALVANICKOU ŽEHLIČKOU NU Skin ageLOC – oš./ 250,-

V letošním školním roce se naše škola zapojí do projektu OVOV (Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů).
Zakladateli jsou olympijští vítězové v desetiboji – Robert
Změlík a Roman Šebrle. Hlavním cílem je zlepšení pohybových schopností a rozvoj všestrannosti. Svojí podstatou reaguje na současný problém populace, kdy se zhoršuje pohybová
aktivita, výkony naší mládeže jsou většinou velmi slabé, přibývají různé zdravotní problémy a obezita. V loňském roce
jsme se při TV seznámili se speciálními disciplinami upraveného desetiboje, někteří žáci již dostanou odznaky, které svými výkony vybojovali.
V průběhu školního roku 2012/2013 bych ráda seznámila i naše nejmladší žáky s jednotlivými disciplinami. Pokud by měli
zájem, budou se moci zapojit i oni do plnění odznaku. Od
čtvrté třídy se v hodinách TV více zaměříme na plnění jednotlivých úkolů. Smyslem není pouze získání odznaku, (protože
je to v některých případech dost náročné), důležité pro nás je,
aby si děti mohly samy poměřit, že se jejich osobní výkony
zlepšují. To je i rozhodující pro hodnocení. Ne každý má
předpoklady získat odznak, důležitá je snaha. Ti nejlepší se
mohou naopak probojovat až do republikového finále. Zapojit
se mohou i rodiče a ostatní občané. Bodovací tabulky budou
mít žáci školy. Další informace je možné získat na internetových stránkách www.ovov.cz
H.Bürgerová

Dny evropského dědictví 2012
Téma: "Mladí památkám"
VÍKEND OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK
8. - 9. září v Horní Plané a okolních vesnicích:
Kostel Nejsvětější Trojice v Hodňově
zpřístupnění 11 – 17 hodin
Památník – Rodný dům Adalberta Stiftera
Stálá expozice
Adalbert Stifter a rodný kraj
Výstavy
Horní Planá a okolí
- Stará Šumava zaniklá a proměněná
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 této výstavy.

Hasičstvu na zdar!
Výstavka věnovaná dobrovolným hasičům v Horní
Plané.
Ze břehů staré Vltavy
Krajina, domy a lidé před vznikem Lipenské přehrady.
otevírací doba: 10 – 12,30 / 13,30 – 18 hodin
Muzeum Zvonková v Zadní Zvonkové
expozice Zvonková jaká byla, P. Engelmar Unzeitig, Tamhle jde Urzidil
otevírací doba 11 – 16 hodin
Rybářská bašta v Olšině
expozice o historii obce a rybníka, rybářství a lesnictví
otevírací doba 8,30 – 16 hodin
Tématem letošních Dnů evropského dědictví je vztah mladých lidí k
památkám. Co tím máme na mysli? Je takové téma potřebné? Děti a
mládež mají v dnešní době tolik zdrojů informací a tolik možností
poznání a vyžití, že to stonásobně převyšuje možnosti mladých lidí
kdykoli v minulosti. Nemyslím si, že by toto ohrožovalo vztah mladých lidí k minulosti a k historickému dědictví. Naopak, dnešní mladá generace, tedy alespoň její část, má o památky zájem, vidí v nich
důležité svědectví o schopnostech našich předků i o způsobu života a
o hodnotách, ke kterým se v historii lidé upínali. Platí i to, že mladá
generace má takové možnosti k poznávání a ke studiu památek, které
nikdy předtím neexistovaly. Dnešní mladá generace jistě převezme
štafetu zodpovědnosti a bude historické dědictví dále předávat generacím příštím. Aby tomu tak skutečně bylo, je třeba probouzet a podporovat zájem o památky už u nejmenších dětí. Není to tak těžké.
Dětská fantazie dovede v konfrontaci s hrady, zámky a chrámy vymyslet úžasné příběhy. A pohled na hrad, zámek nebo chrám určitě v
dětech fantazii probouzí. Vždycky mám radost, když vidím, že děti
památky kreslí, ptají se „a kdo to postavil?“, „jak to dokázali?“,
„opravdu to tak bylo?“. Těm odrostlejším je třeba poskytovat maximum kvalitních informací a možností k poznávání památek, ke studiu
a k aktivnímu uvažování o jejich významu. A tím úplně nejdůležitějším je předávat památky novým generacím zachované v co nejlepším
stavu. Jde o hodnotu, která je neobnovitelná a která, na rozdíl od
spousty jiných dnes vyznávaných hodnot, bude mít stálý význam.
Vždycky bude důležité stavět na zkušenostech z historie a brát si ponaučení z chyb i úspěchů minulých časů. (www.ehd.cz)

Srdečně Vás k návštěvě památek, expozic a výstav zveme.
Vstup volný.
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