ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- výpověď nájemní smlouvy cukrárny v KIC podanou
I.Šablicovou.
- nabídky provozovatelů lidové technické zábavy na
Markétské poutě v r.2013 a 2014.

Rada města schválila:
- Smlouvu č.014130000442/001 o zřízení práva odpovídajícího
věcnému
břemenu
na
pozemky
parc.č.313/4, 298/3, 295/4 v k.ú.Perrnek k umístění
kabelového vedení VN – Hory, samota.
- instalaci automatiky pro zvonění v kapličce
v Perneku.
- smlouvu o dílo na vyhledání nemovitého majetku
města Horní Planá s ing.R.Kutlákovou.
- prodloužení
nájemní
smlouvy
s K.Chromým
v čp.189, Komenského ul. do 30.9.2012.
- prodloužení nájemní smlouvy s I.Trančíkovou
v čp.189, Komenského ul. o 1 měsíc.
- ukončení nájemní smlouvy s firmou TOMY CZ, s.r.o.
na pozemek v Hůrce dohodou k 30.9.2012.
- prodloužení úhrady dlužné částky na nájemném
I.Irové do 11.10.2012.
- Dohodu o spolupráci mezi městem Horní Planá a fairlife Marketing GmbH, Linz určenou pro turisty a ubytované v regionech Mühlviertel a Lipensko.
- objednávku jednostupňové projektové dokumentace
„Návrh stavby“ u firmy e-MRAK, s.r.o., Praha.
- záměr zveřejnění pronájmu pozemků p.č.905/2,
915/6, částí pozemků p.č. 284/1, 287/8, 717/51,
300/8, 717/52, vše v k.ú.Horní Planá.
- záměr zveřejnění pronájmu nebytových prostor v KIC
(cukrárna), Náměstí 8, H.Planá.
- dle čl.12 Pravidel pro hospodaření s byty přidělení
bytu v DPS, Sídliště Míru 350, p.Františku Kukačkovi, Hůrka 83, na dobu určitou.

Rada města neschválila:
- dočasné snížení nájemného pozemku u parkoviště u
pláže P.Sladovníkovi.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
VILINGEROVÁ Hedvika
MALÁ Marie
FIŠEROVÁ Jarmila
UHLÍŘOVÁ Marie
MAREŠOVÁ Miloslava
BENC František
PODHRÁSKÁ Anna
SYROVÁ Julie
KUNDRÁTOVÁ Marie
POJSL Josef
BERNARD Bohuslav
Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

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

VÝPIS USNESENÍ
z 17.zasedání zastupitelstva města
Horní Planá konaného dne 12.září 2012

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. bezúplatný převod nově vzniklých pozemků p.č. 1728/12
(dle GP č. zak. 2011-146/2012) p.č. 1728/13, p.č.
1728/14 (dle GP č. zak. 2020-146/2012), p.č. 1728/15,
p.č. 1728/16 (GP č. zak. 2021-146/2012) a p.č. 1728/17 a
p.č. 1728/18 ( dle GP č. zak. 2022-146/2012), vše v k.ú.
Horní Planá, přijetím daru od Ředitelství silnic a dálnic
ČR formou darovací smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
1.2. darování části pozemku KN 1180/1 dle GP č.19744/2012 ze dne 6.3.2012 označené jako parcela KN
1180/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
326 m2, k.ú. Horní Planá, formou darovací smlouvy
č.010/12/055/03/00 pro Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ 70890650, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
1.3. záměr zveřejnění prodeje části pozemku KN 1692/145 o
výměře cca 122 m2 a části KN 1692/103 o výměře cca 58
m2 v k.ú. Horní Planá.
1.4. Město Horní Planá schvaluje realizaci projektu „Cyklostezka na levém břehu Lipna – II. etapa“ a předložení žádosti o dotaci na tento projekt do Regionálního operačního programu, oblast podpory 3.1. Zároveň schvaluje
předfinancování projektu ve výši 10.446.833,- Kč a spolufinancování projektu ve výši 1.567.025,-Kč z rozpočtu
města.

2. Zastupitelstvo města neschvaluje:
2.1. dopis p.Preňkové, manž.Oupických, manž.Kroufkových
ve věci výměny bytu mezi p.Kubešovou a
p.Anichoberem, p.Dubovou.

Začal školní rok.
Přestože jsme první školní den přivítali pouze 12
prvňáčků, celkový počet žáků základní školy zůstal stejný –
165 žáků v devíti třídách.
V mateřské škole jsme vloni museli pro velký zájem (63 dětí) otevřít třetí třídu. Letos se znovu podařilo uspokojit všechny místní zájemce o MŠ. Paní učitelky pracují již
se 73 dětmi, a tak je maximální kapacita naší MŠ naplněna do
posledního místa.
Vybavení obou škol je poměrně dobré a chceme je
ještě zlepšovat. Tomu napomáhá vstřícný postoj zřizovatele –
Města Horní Planá. Zato stát na nás letos šetří. Dochází ke
snižování platů téměř všech zaměstnanců, na pomůcky a
učebnice jsme letos nedostali vůbec žádné prostředky. Jejich
částečnou obnovu jsme schopni zajistit jen díky příspěvku zřizovatele. Jsme rádi, že rada města rovněž schválila příspěvek
800,- Kč na pomůcky pro každého žáka první třídy.
V mateřské škole paní učitelky usilují o všestranný
rozvoj osobnosti dítěte a pokračuje seznamování s angličtinou
u předškoláků. Nově na to navazuje kroužek angličtiny pro
všechny děti v 1. třídě. Výuce jazyků obecně věnujeme zvýšenou pozornost a dotujeme ji hodinami nad státem schválený
standard.
Personální a finanční zajištění mateřské a základní
školy dnes dává předpoklady pro úspěšné naplňování našeho
hlavního poslání – všestranně rozvíjet každého žáka.

Jiří Šíma, ředitel školy

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje.
Starosta města Horní Planá podle § 27
zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE

1.

Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční
v pátek dne 12.října 2012 od 14oo do 22oo hodin
a v sobotu dne 13.října 2012 od 8oo do 14oo hodin.

2.

Místem konání voleb
- ve volebním okrsku č.1 je volební místnost:
sál Kulturního a informačního centra,
Náměstí čp.8, H.Planá
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Horní Planá – Jiráskova ulice a Sídliště Míru
a osady – Bližší Lhota, Hodňov, Hory, Hůrka, Jelm, Karlovy
Dvory, Maňava, Myslivecké Údolí, Olšina, Olšov, Pernek,
Pihlov, Valtrov, Zvonková, Žlábek.
- ve volebním okrsku č.2 je volební místnost:
sál Kulturního a informačního centra,
Náměstí čp.8, H.Planá
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Horní Planá – ulice A.Stiftera, Dobrovodská, Finské domky,
Komenského, Na Výsluní, Nad Hřištěm, Náměstí, Nová,
Palackého, Švermova, V Domkách, Volarská.

3.

4.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky) a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném
okrsku. Neprokáže-li uvedené skutečnosti, nebude mu
hlasování umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Horní Plané dne 27.září 2012.

KURIOZITY O POČASÍ
ROK 1979

Staň se meteorologem amatérem
Sněhová pokrývka ležela od druhé dekády ledna až do poloviny února v maximální výšce 27 cm. V březnu byly sněhové
přeháňky jen ojediněle. Překvapivě ještě na konci měsíce napadlo 22 cm sněhu. V dubnu přišlo jaro, přestože zima se ještě
ozvala 6. 4. s 11 cm sněhu.
První čtyři měsíce vodní srážky odpovídaly dlouhodobému
průměru, zato červen doslova propršel a deštivé dny pokračovaly do poloviny července.
Ve druhé polovině se počasí
umoudřilo a začalo léto, které netrvalo dlouho. V první polovině srpna se ochladilo a opět téměř denně pršelo.
Září a říjen byly pravé podzimní měsíce. Bylo chladno, noční
mlhy a přes den sem tam zasvitlo sluníčko.
Sníh začal padat v polovině listopadu s maximální sněhovou
pokrývkou 27 cm. V prosinci bylo teplo a deštivo, sníh ležel
pouze pět dní a Vánoce byly opět na blátě.
Pranostiky na říjen připomínají blížící se zimu. Některé z nich
vycházejí z dlouhodobého pozorování přírodních jevů a podle
toho lidé usuzovali, jaké bude počasí v několika dalších měsících. To zaslouží náš obdiv, protože dnešní člověk na to nemá
čas a ani ho to nenapadne.
Svatý František zahání lidi do chýšek.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Spadle-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
Čím dál častěji se v různých předpovědích udává tzv. pocitová
teplota. Není to nic nového, jen to, co říkaly naše babičky, dostalo nový kabát:
„Venku je teplo, ale to se jen zdá, dobře se obleč.“
Jde o zdánlivou teplotu, protože skutečnost závisí na zdravotním stavu, únavě, nespavosti, psychice a dalších indispozicích
člověka.
Někdo se za dané teploty -10°C vysvléká, že je mu horko, druhý se třese zimou.
Nelze se s určitostí spoléhat ani na krátkodobé předpovědi počasí, protože lokální podmínky se i na našem malém území
mění nejen den ze dne, ale často i z hodiny na hodinu.

Jindřich Malšínský

Jiří HŮLKA – starosta

Touto cestou bychom rádi poděkovali
kolektivu hotelu „Na Pláži“
za přípravu naší svatební hostiny.
Obrovské díky patří vedoucímu p.Tetenkovi
a kapele „Mimofchodem“ z Českého Krumlova.
Monika a Ota Pojslovi

Mistrovství Horní Plané v přívlači
Opět po roce se utkají v sobotu 13. října
nejlepší rybáři z MO Horní Planá

" O pohár Heinze Zörnera".
Sraz účastníků ve 13.00, start 13.30 na pláži.
Bližší podmínky najdete na
www.mocrshp.websnadno.cz
Těšíme se na Vaši účast.

Výbor MO.

Pronajmu byt 1 + 1
Sídliště Míru
Kontakt: 732 303 138
Otevíráme službu "Hlídání dětí",
s flexibilní pracovní dobou,
a ráda bych nabídla naše služby i rodičům z vaší
obce, dojíždějícím za prací do Č.Krumlova, nebo i
dále. Službu máme zřízenu v rodinném domě
se zahradou, pískovištěm a bazénem v obci Kájov.
Dana Pimparová
Dětský koutek Sluníčko
Boletická 162
Kájov
tel: 728 762 613
dkslunicko@seznam.cz

Poděkování
Děkujeme VLS, divize Horní Planá,
za dárek pro naše prvňáčky.
První školní den si každý odnášel domů spoustu
pomůcek, které se jim určitě budou hodit.
Za ZŠ Horní Planá Jiří Šíma

Kulturní centrum
1. – 30.X.
galerie KIC

PROMĚNY HRAVÉ DUŠE
Vernisáž výstavy IVY KUČEROVÉ z Klatov
Výstava perokreseb s akvarelem.
**************************************************************

pondělí: 1.X. – 2000
sál KIC

Prodejna SECOND HAND

JIŽNÍ AMERIKA 2010

ve Zdravotním středisku
oznamuje, že kromě textilu a drogistického zboží
dále nabízí ponožky a drobné zboží.

CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ

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

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.
**************************************************************

1. - 5.X.
Městská knihovna

TÝDEN KNIHOVEN
Po celý týden bude knihovna otevřena pro veřejnost.
Noví čtenáři budou zaregistrováni zdarma na celý kalendářní rok.
Po celý týden budou prominuty poplatky za upomínky.
**************************************************************

středa: 3.X. – 1515
sál KIC

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

SOLÁRIUM Ergoline
DÁRKOVÉ POUKAZY
Přijďte si odpočinout a načerpat novou energii.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

ZA 10 minut KRÁSNĚ BRONZOVÁ PLEŤ
Samoopálení nástřikem značky VITALIBERATA.
Nejrychlejší cesta k perfektnímu, zdravému a krásně přirozenému opálení.
- bez alkoholu, parabenů, konzervantů, parfemace, zápachu
Nástřik je 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 opálení.
Cena nástřiku celého těla je 400Kč.
Při počtu min. 5 lidí přijedu i k Vám domů.
POZOR ! UPOZORNĚNÍ !
V předchozích výtiscích uvedené chybné telefonní číslo!
Řempělová Olina, Náměstí 45, Horní Planá,
Tel.: 774 085 134

sobota: 6.X. – 1400
louka nad benzinovou pumpou

DRAKIÁDA
Podzimní pouštění draků. K ohníčku si můžete přinést buřty.
**************************************************************

úterý: 9.X.
Městská knihovna

PASOVÁNÍ MLADÝCH ČTENÁŘŮ
(žáci 2.třídy)
**************************************************************

úterý: 9.X. – 1900
sál KIC

JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY
s Karlem Zítkem
POZOR novinka! Máte-li zájem o cvičení jógy,
každé úterý je pro Vás připravena jedna lekce.
Vezměte si s sebou cvičební podložku a sportovní oblečení.
**************************************************************

středa: 17.X. – 1500
sál KIC

SENIOR KLUB
Program pro příznivce dechové hudby. Účinkuje František Vojík.

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

čtvrtek: 25.X. – 1800
učebna KIC

MALÉ VEČERNÍ POSEZENÍ
S GÁBINOU MALIŇÁKOVOU

Totální výprodej
Oblečení pod kostelem
zahajuje totální výprodej zboží
ceny od 10,-Kč.
Úterý a čtvrtek 14.00-17.00
Sobota 9.00-11.00

Dekorace z papíru. Vezměte si s sebou 40,-Kč na nákup materiálu.
**************************************************************

pátek: 26.X. – 2000
sál KIC

QUEEN REVIVAL
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Koncert veliké hudební legendy v revivalovém podání.
Předprodej po celý říjen v Infocentrum na náměstí.
Vstupné 100,- Kč.

Dušičková pobožnost
Blíží se nám „Dušičky“ a jak je zvykem, i v letošním roce se
uskuteční Dušičková pobožnost na hřbitově. V letošním roce
vychází na pátek 2.11.
Mše svatá za zemřelé bude v Horní Plané 2.11. v 17:00.
Dušičková pobožnost bude pak v neděli 4.11. ve 14:00.
Prosby za zemřelé můžete hlásit panu Böhmovi – nejpozději
však do 28. října.
P. Ivan.

Sněhová jistota č.1 na Šumavě,
tak blízko!
Prodej sezónních permanentek
– do konce října se slevou!
Výběr z několika druhů skipasů:
„pouze Hochficht“, „Hochficht PO – PÁ“
nebo „Hochficht + dalších sedm rakouských skiareálů“.
Podrobný přehled a ceny v češtině na www.hochficht.at

Pozor! Super akce pro rodiny!
Při zakoupení sezónní permanentky aspoň jedním z rodičů
lyžují všechny děti do 10 let (r.n. 2003 a mladší) v rodině celou sezónu zdarma!
Při zakoupení sezónní permanentky oběma rodiči lyžují
všechny děti do 15 let (r.n. 1998 a mladší) v rodině celou sezónu zdarma!
Zakoupení sezónních skipasů je možné od 20. do 31. 10.2012
(od 9 do 16 hod.) na pokladně Hochfichtu.
Průkazová fotografie nutná, skipasy jsou nepřenosné.
Platba v hotovosti (EUR) nebo kartou.
Objednávky a dotazy: info@hochficht.at.
Lze počítat i se zvýhodněným prodejem skipasů pro veřejnost.
Jednodenní, dvoudenní a třídenní skipasy budou v prodeji od
zahájení lyžování po celou zimní sezónu 2012/2013 znovu jako
v předchozích letech.
Děti, mládež i dospělé osoby budou mít možnost pořízení skipasů levněji, než na kase Hochfichtu a navíc předem.
Podrobný přehled a informace
na www.hochficht.cz nebo na umedu@nalipne.cz .

Pronajmu byt 1 + 1
tel. 603470775
Památník – rodný dům Adalberta Stiftera
v Horní Plané

Bramborový víkend
13. a 14. října 2012
v sobotu 13. října 2012:
výtvarná bramborová dílna
bramborové dobroty
vyměňování bramborových receptů a
nápadů
9 – 16 hodin
Těšíme se, přijďte. Každý je srdečně zván!

ROČNÍK XXII.
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