ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- příkaz k inventarizaci majetku města Horní Planá
k 31.12.2012.
- návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2012 města Horní Planá,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- plnění rozpočtu města za období I. – IX.2012.

pronájem částí pozemků p.č.717/51, 717/52 a 300/8 o celkové
výměře 224 m2 v k.ú.H.Planá Marii Zítkové, A.Stiftera 264,
H.Planá, na zřízení zahrady, za 1,- Kč/m2/rok.
pronájem pozemků p.č.905/2 a 915/6 o celkové výměře 733
m2 v k.ú.H.Planá firmě Penziony Tomy, s.r.o., Hůrka 11, jako
zázemí penzionu, za 10.000Kč/rok.
pronájem nebytových prostor v KIC (cukrárna) E.Fuchsíkové,
H.Planá, od 1.12.2012 na dobu neurčitou za stávajících podmínek – roční nájemné 32.607,-Kč, věci movité 4.000,-Kč.
dodatek č.1 s firmou CIME, s.r.o., Pelhřimov, kterým se upravuje termín dodání vyžínacího ramene na 31.10.2012.
Smlouvu o zřízení věcného břemene s Pozemkovým fondem
ČR, Praha, na uložení vodovodního a kanalizačního řadu obce
(součást stavby „Kanalizace H.Planá – Pihlov, I.etapa“) za
jednorázovou úplatu 5.100,-Kč.

-

-

-

-

Rada města schválila:
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
Povodím Vltavy, s.p., Praha a městem Horní Planá, týkající se
realizace stavby „Cyklistická stezka na levém břehu Lipna –
II.etapa“.
- Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi Lesy ČR, s.p., Hradec Králové a městem Horní Planá, týkající se realizace stavby
„Cyklistická stezka na levém břehu Lipna – II.etapa“.
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
Václavem Kukačkou, Pihlov a městem Horní Planá, týkající se
realizace stavby „Cyklostezka na levém břehu Lipna –
II.etapa“.
- Dohodu o spolupráci mezi městem Horní Planá a Nadací Jihočeské cyklostezky, Č.Budějovice při přípravě a realizaci projektu „Cyklostezka na levém břehu Lipna – II.etapa“.
- investiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Horní Planá, IČ 60084731.
Jedná se o stavební práce – vjezd do dvora (dlažba). Celková
cena investiční akce činí 126.600 Kč. Investice bude hrazena
z příspěvku pro ZŠ, který bude pro rok 2012 o tuto částku ponížen.
- darovací smlouvu mezi p.Františkem Kukačkou a městem
Horní Planá.
- darovací smlouvu mezi Občanským sdružením HAUSBÓT
Pernek, Kamenný Újezd a městem Horní Planá.
- výjimku z počtu zapsaných dětí ve dvou třídách MŠ pro školní
rok 2012/2013.
- záměr
zveřejnění
pronájmu
nebytových
prostor
v KIC(kuchyňka), Náměstí 8, H.Planá.
- uzavření nájemní smlouvy na část p.č.31/2, k.ú. H.Planá na
provozování lidové technické zábavy po dobu Markétské poutě v r.2013 a 2014 s p.Jaroslavem Holým, V.Volfa 10,
Č.Budějovice na základě jeho nabídky a dobrých zkušeností
s jeho předchozím hostováním.
- Zveřejnění záměru pronájmu části pozemků pro stavbu „Revitalizace trati České Budějovice – Volary“: parc.č.1584 o výměře cca 229 m2, parc.č.1594/1 o výměře cca 385m2,
parc.č.1589/6 o výměře cca 120 m2, parc.č.1593/3 o výměře
cca 8 m2, parc.č.1625/7 o výměře cca 27 m2, parc.č.828/1 o
výměře cca 11 m2, parc.č.823/1 o výměře cca 11 m2,
parc.č.1593/3 o výměře cca 113 m2, parc.č.1594/4 o výměře
cca 114m2, parc.č.1596/16 o výměře cca 9 m2, parc.č.1596/15
o výměře cca 181 m2, parc.č.1593/11 o výměře cca 38 m2,
parc.č.1592/2 o výměře cca 81 m2, vše v k.ú.Horní Planá a
parc.č.351 o výměře cca 20 m2, parc.č.298/3 o výměře cca 19
m2, parc.č.311 o výměře cca 1787 m2, vše v k.ú.Pernek.
- Smlouvy o právu k provedení stavby „Revitalizace trati České
Budějovice – Volary“ na pozemcích v k.ú.H.Planá a Pernek.
- Smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene na části pozemků v k.ú.Horní Planá a Pernek pro stavbu
„Revitalizace trati České Budějovice – Volary“.
- Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí grantu na „Rekonstrukci
stávajících sportovišť“ od Jihočeského kraje, kterým se grant
navyšuje o 100 tis.Kč.
- umístění označení pobočky Základní umělecké školy na budově KIC.
- pronájem částí pozemků p.č.284/1 a 287/8 o celkové výměře
275 m2 v k.ú.H.Planá manželům Matějkovým, V Domkách
130, H.Planá, na zřízení zahrady, za 1,- Kč/m2/rok.

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

VÝSLEDKY
VOLEB DO ZASTUPITELSTVA JIHOČESKÉHO KRAJE

12. a 13.října 2012
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Soumarské rašeliniště - 6. října 2012
V letošním školním roce opět zahájil činnost turistický kroužek.
První akcí byl výlet na Soumarské rašeliniště. V letošním roce
zde byla otevřena nová naučná stezka, která toto místo
zpřístupnila.
Ráno jsme vyjeli vlakem z Horní Plané do zastávky Soumarský most.
Značená cesta, z velké části tvořena povalovým chodníkem,
nás provedla rašeliništěm, vystoupali jsme na rozhlednu a viděli rašeliniště s jezírky z výšky.
Bylo to moc hezké a poučné. Některé rostliny byly zajímavé a
pro nás neznámé.
Naučná stezka nás navedla na zelenou turistickou značku a po
té jsme pokračovali do bazénu ve Volarech. Bylo to tam super, všichni byli moc rádi, že se po dlouhé cestě svlažili.
Byl to moc hezký výlet a počasí nám hodně přálo.

Tereza Jagrová, 5. třída

KURIOZITY O POČASÍ

Asistenti pedagoga

ROK 1978

„Kde se vzali? Co to je? Kdo to platí?“

Staň se meteorologem amatérem

Podle § 16, odst. 9, zákona 561/2004 Sb. (školského zákona)
může ředitel mateřské nebo základní školy ve třídě, ve které se
vzdělává dítě nebo žák se speciálními vzdělávacími potřebami
(dítě, žák se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním), zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě dětí,
žáků se zdravotním postižením je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení a souhlas krajského úřadu.

Rok 1978 byl od samého začátku rokem kuriozit. V tomto roce bylo 189 dní se srážkami, což představuje 51,78%. Jít ven bez deštníku bylo riskantní. Sněžilo 52 dní a sněhová pokrývka ležela 74
dnů. Bylo zaznamenáno 17 vzdálených bouřek a 9 místních. Poslední místní bouřka byla 31. prosince v 17.30 hod., což je samo o
sobě neobvyklé. Navíc to byla bouřka značné intenzity. Blesk stíhal blesk, domácí zvířata se třásla strachem a za neustálého kňučení hledala úkryt pod nábytkem. Dne 29. prosince v 10.25 hod.
se objevila na obloze duha. Tento jev se v tuto roční dobu málokdy vyskytuje a je neobyčejně krásný.
Sníh ležel od začátku ledna do 4. března v maximální výšce 42
cm! První jarní den bylo nevlídno, po celý den byly sněhové přeháňky a napadlo 5 cm nového sněhu. Poslední sněhová přeháňka
byla ještě 10. května. Tento měsíc bylo 20 dní se srážkami,
v červnu 21 a prázdninové měsíce z poloviny propršely. Podzim
byl studený, téměř denně s nočními mlhami, zato listopad byl pohodový až do 26. 11., kdy napadlo 8 cm sněhu. V prosinci sníh ležel 16 dní a Vánoce byly na sněhu. Bylo ho málo, pouze 4 cm, ale
podle Mikoláše Alše sníh, mráz a pašík jsou odjakživa průvodci
českých prosincových svátků.
Pranostiky se především týkají dlouhodobých předpovědí:
Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich.
Když na Vše svaté mrazivo, bude zima teplivo.
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
O Martině na ledu, o Vánocích na blátě.
Jaké počasí na Kateřinu, takové v příštím lednu.
Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho leží.
A na závěr několik slov o ozonové díře. Ta je způsobena zeslabením vrstvy ozonu, což umožňuje větší dopad slunečního záření na
zem. U lidí a zvířat může způsobit oslabení zraku a vznik karcinogenních látek. U rostlin menší odolnost vůči škůdcům a malý
pěstební efekt. Jinak řečeno: slunce je daleko agresivnější než
před půl stoletím. Nosit tmavé brýle se nestává módou, ale nutností a mít při opalování ochranný krém je nezbytné.

Jindřich Malšínský

Den plný prevence – 1.října 2012
V letošním školním roce se konal již jedenáctý ročník
této okresní soutěže. Naše škola obhajovala v mladší kategorii
(žáci 1. stupně) první místo, starší žáci v minulém roce obsadili 5.
místo, medaile jim unikla pouze o dva body.
Od začátku školního roku jsme se každý pátek připravovali, aby se nám dařilo i v letošním roce. Žáci stříleli ze
vzduchovky, učili se vázat uzly, procvičovali turistické značky,
práci s buzolou a mapou, házeli granátem na cíl. Paní Kaiserová
s žáky procvičila základy první pomoci a zdravovědy. Chtěli bychom jí poděkovat, že si každý rok pro žáky naší školy najde čas
a pomůže nejen s přípravou na soutěž, ale i zpestří výuku
v dalších předmětech.
Pětičlenná družstva dostala mapy a vydala se plnit
úkoly. Obě skupiny musí podat maximální výkon, aby mohly
pomýšlet na dobré umístění.
Mladší mají stanovišť méně a trasa je také kratší. Plnění
úkolů však zvládli velmi dobře. Při vyhlašování výsledků jsme se
dozvěděli, že dokonce výborně. Opět se jim podařilo zvítězit a
přivezli si zpět putovní pohár. V družstvu bojovali T. Kupčák a T.
Štěrbová ze 4. třídy, T. Jagrová, J. Krýda a O. Olšák z třídy páté.
Starší žáci, stejně jako v minulém roce, obsadili 5.
místo, od stupňů vítězů je dělilo pouze 2,5 bodu a od nejvyššího
stupně pouze 6 bodů. I velmi malé zaváhání může velice významně ovlivnit celkové umístění.
Toto družstvo bojovalo ve složení Š. Heřmánková, T.
Komžák a R. Šára ze 7. třídy a deváťáci A. Heřmánková s P.
Nováčkem. I jim patří poděkování za úspěšnou reprezentaci škoHana Bürgerová
ly.

Mezi pedagogické pracovníky řadí asistenty pedagoga § 20
zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a stanovuje jejich kvalifikaci.
Náplň práce asistenta pedagoga a zařazení do platové třídy se
uskutečňuje na základě nejnáročnějších požadovaných činností ve smyslu Nařízení vlády č.222/2010 Sb. o katalogu prací
ve veřejných službách a správě – č. 2.16.5. asistent pedagoga
Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu školství
je obsaženo v dalších devíti zákonných předpisech – vyhláškách a nařízeních vlády.
Asistenty pedagoga pro žáky se zdravotním postižením v současné době financují krajské úřady podle zásad pro rozpis finančních prostředků státního rozpočtu mimonormativně, tj.
z vytvořené rezervy.
Asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním jsou
letos financování z Rozvojového programu MŠMT na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním na rok 2012.
Pro příděl finančních prostředků na tři asistentky pedagoga
pro žáky se zdravotním postižením bylo letos tedy třeba získat
posouzení školských poradenských zařízení (speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči, SPC pro děti s vadami
sluchu, SPC pro mentálně postižené a pedagogickopsychologická poradna), že zdravotní postižení tří našich žáků
vyžaduje přítomnost asistentů pedagoga, následně pak souhlasy krajského úřadu se zřízením míst asistentů pedagoga (jedenkrát 0,5 a dvakrát 0,67 pracovního úvazku) – obojí se vydává na jeden, maximálně dva roky.
Dvě asistentky pedagoga (v MŠ a ZŠ) pro děti a žáky se sociálním znevýhodněním můžeme využívat díky udělenému souhlasu krajského úřadu a úspěšné žádosti se splněním řady
podmínek v rozvojovém programu MŠMT – platnost na kalendářní rok 2012.
Důležité také je, že jsme získali takové asistentky pedagogů,
které práci s dětmi velmi dobře zvládají.
Podařilo se nám tak, byť přechodně, vytvořit pět pracovních
míst, ale co je mnohem podstatnější, daří se nám lépe rozvíjet
potenciál žáků, u nichž by to bylo bez pomoci asistentek pedagoga daleko obtížnější, a paní učitelky se mohou více věnovat ostatním dětem.
Jiří Šíma, ředitel MŠ a ZŠ

V sobotu 8.12.2012 se pořádá
adventní zájezd do Passau v Německu
za účelem možnosti individuelních nákupů
a návštěvy tamního Aquaparku.
Předpokládaná cena dopravy 250,- Kč za osobu.

Podrobnosti v Infocentru Horní Planá.

Desátá sezóna pěveckého sboru Musica viva
Je to k nevíře, jak ten čas letí. 15. ledna 2003 se sešlo 25
lidí, aby se pod vedením manželů Rolčíkových pokusili vytvořit
soubor, který měl (primárně) podporovat zpěvem živý Betlém.
Od té doby uteklo hodně vody, sborem prošlo cca 45 zpěváků a
sbormistrů, i repertoár se hodně změnil a na sboru je znát desetiletá zkušenost. Čtyři roky vedli sbor manželé Rolčíkovi, 6 let
už p.Helena Tomanová. Sbor je dnes znám i mimo náš mikroregion a spolu s dalšími spolky a kluby je důstojným reprezentantem Horní Plané. " Sbor akcemi, kterým byl např. i Habertův
festival pěveckých sborů v roce 2009 a učinkování smíšeného
pěveckého sboru Madrigalchor z Mnichova, naplňuje cíle, jež
si dal ve svých stanovách v roce 2006: "Cílem je rozvíjení činnosti pěveckého sboru, obohacení kulturního života na hornoplánsku, zvýšení povědomí o Horní Plané a její kulturní historii
a v neposlední řadě navazovat kontakty a přátelství s obdobnými
spolky jak v České republice tak v zahraničí."
V posledních letech má sbor kolem 10ti vystoupení ročně, letos (pokud vše půjde podle plánu) dokonce 13. Kromě Horní Plané sbor 4x koncertoval na festivalu "Krumlovská grumle" např. v klášterním kostele Božího těla na Tramíně s nádhernou
barokní výzdobou a úžasnou akustikou, dále pak v koncertním sále kláštera Zlatá Koruna.
Po loňských úspěšných vystoupeních na dačicku (u příležitosti "prvního zazvonění" znovuobnovené zvoničky v Lipnici,
rodišti našeho člena Antonína Šulce) v Lipnici a Markvarci se
tam sbor letos vrátil krásným koncertem v jednom z nejstarších
gotických kostelů ve střední Evropě (opět s nádhernou akustikou)
v Lidéřovicích. Sbor tradičně zpívá v Libínském Sedle, letos o
velikonocích a 26.12. a po dvouleté přestávce, zaviněné rekonstrukcí klášterního kostela, se vrací do kláštera ve Vyšším Brodě
(8.12.), který byl jeho tradičním koncertním místem v době adventu.
O Svatováclavských slavnostech zazpíval sbor v malebné vísce na Třeboňsku v Lužnici, kde si svým vystoupením získal
organizátory a posluchače tak, že dostal pozvání i na adventní
koncert.
Sborové zpívání je krásná činnost a kdo se jí někdy věnoval, to potvrdí. To, že na naše koncerty v Horní Plané chodí
pravidelně od 80 do 120 posluchačů, nás moc těší a zároveň zavazuje. Tak jako vše, co se chce dělat dobře a na (přiměřené)
úrovni, je tato činnost mnohdy i velmi náročná. Náročná na lidi,
odborné vedení, čas i finance. Pokud si chceme udržet současnou
úroveň, bez sponzorů se neobejdeme. Proto bychom touto cestou
chtěli moc poděkovat všem, kdo nás podporují jak morálně, tak
finančně. Jde především o Město Horní Planá, Obec Černá v Pošumaví, dále pak firmy Autodoprava Kundrát, Sitter s.r.o. a Lékárna Arnika.
V současné době se sbor připravuje na adventní a vánoční koncerty. Těšíme se, že se s Vámi opět setkáme 25.12. v 18:00 hodin
v kostele sv. Markéty. Srdečně Vás zveme.

Josef Mikeš - předseda sboru Musica viva

Kulturní centrum
středa: 7.XI. – 1515
sál KIC

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

pátek: 9. - 11.XI.

MARTINSKÁ HUSA
v Horní Plané
Datum 11.11. je na celém světě spjat s ochutnávkou Beaujolei Nouveau a v českých zemích se Svatomartinským vínem.
Labužníci si spojují tento datum s martinskou husí pečínkou.
Hotel Šumava, restaurace U Kohoutů a Hotel Pláž po celý víkend
servírují husí speciality. Sledujte zvláštní plakáty!
**************************************************************

úterý: 13.XI.

ZÁJEZD DĚTÍ 2.TŘÍDY ZŠ
DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY V ČESKÉM KRUMLOVĚ
**************************************************************

středa: 14.XI. – 1500
sál KIC

SENIOR KLUB
Program pro příznivce dechové hudby.
Účinkuje Troufalka Marie Valešové

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

úterý: 20.XI.

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
Školní družina ZŠ
Odpoledne plné her, hádanek a kvízů.
**************************************************************

čtvrtek: 22.XI. – 1800
učebna KIC

MALÉ VEČERNÍ POSEZENÍ
S GÁBINOU MALIŇÁKOVOU
Výroba vánočních dárků.
Poplatek 50,-Kč bude použit na nákup materiálu.
**************************************************************

čtvrtek: 22.XI. – 1930
sál KIC

RUDA Z OSTRAVY
ONE KURDE SHOW
Televizní a rádiový moderátor Michal Kabalčík alias Ruda z Ostravy
je pohotovým glosátorem dnešní doby a to nejen mluveným slovem,
ale i písní. Je znám svým ostrým humorem bez servítků.

Vstupné 200,- Kč, děti do 15 let 100,-Kč.
Předprodej infocentrum Horní Planá.
**************************************************************

pondělí: 26.XI. – 1900
sál KIC

FESTIVAL STOLNÍCH HER
v sobotu 24. listopadu od 14 do 17 hodin v Penzionu Šumava

Bang!, Česko, Carcassonne, Safari (schovej a
najdi), řada her Gigamic a několik desítek dalších
proslulých i méně známých otevřených her pro
všechny od 2 let po dospělé. Párty, strategické,
logické, hry pro rozvoj dítěte, …
Přijďte si užít známé hry nebo vyzkoušet nové. Přijďte najít
inspiraci na pěkný dárek. Přijďte si zahrát! Vstup zdarma.
Více na www.in-hry.cz nebo telefonu 775963660

LÉČEBNÁ METODA „REIKI“
BESEDA s léčitelem Martinem Brožem
Martin Brož se v Horní Plané představil velice zajímavou přednáškou na téma „ZDRAVÍ“. Není vystudovaným lékařem, ale ve zdraví
se výborně vyzná a nyní nás o tom přesvědčí i metodou „reiki“.

Vstupné 50,- Kč.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
MANOCHOVÁ Vlasta
HOMOLKOVÁ Zdeňka
MACHÁČOVÁ Eva
VRANOVSKÁ Hana

EDEROVÁ Marie
JIRKOVSKÝ Josef
PEŠEK Jiří
KOPECKÁ Jana

Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

V Horní Plané
NA SVATÉHO MARTINA…
11. listopadu 2012
na dvorku „u Stifterů“
od 16 hodin:
Podvečerní setkání
…
Prodej luceren a občerstvení
…
Legenda o svatém Martinovi
v podání dětí z Mateřské školy
…
Příjezd svatého Martina
a zapalování světel
…
Průvod světel ulicí A. Stiftera,
kolem náměstí a k restauraci Šumava
…
Od pátku do neděle 9.-11. listopadu je možné pochutnat
si
na husích specialitách či připíjet Svatomartinským vínem
v místních restauracích.
… neb zima svůj chod začíná.
**************************************************

Setkání zájemců o účinkování v 19. představení

Živý betlém
se uskuteční ve středu 14. listopadu
od 16,30 hodin v KIC.
Srdečně zveme děti i dospělé.
**************************************************
Adventní lidový jarmark k zahájení adventu se uskuteční
v sobotu 1. prosince.
Program je na www.horniplana.cz, na plakátech
a bude otištěn v Hornoplánských listech
poslední týden v listopadu.
**************************************************

Do prodeje v „jarmarečním vetešnictví“
opět a rádi uvítáme darem různé věci,
které již sami nepotřebujete,
ale mohou jiným lidem ještě posloužit či udělat radost.
Příjem věcí bude ve středu 28. listopadu
od 16 hodin ve Stifterově domku.
Děkujeme.
**************************************************

Knižní novinka
Nakladatelství Paseka vydalo v říjnu 2012 další knihu
v edici Zmizelé Čechy - svazek Východní Šumava.
Publikace představuje slovem i obrazem oblast, která
zahrnuje Trojmezenskou hornatinu, Vltavickou brázdu,
Želnavskou hornatinu a Českokrumlovskou vrchovinu.
Úvodní text, který pojednává o historii tohoto překrásného regionu, doprovází přes sto padesát unikátních fotografií.
Knihu je možné v Horní Plané zakoupit v rodném domku
Adalberta Stiftera a v Infocentru.
Zájemcům ji autoři Mgr. Petr Jelínek a Lenka Hůlková
rádi podepíší na Adventním lidovém jarmarku 1. prosince v časech 11-12 a 14-15 hodin.
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