ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- žádost P.Sladovníka o zrušení výpovědi nájemní smlouvy a
souhlasí s jejím ukončením, které bylo v souladu s podmínkami nájmu.
- Výroční zprávu o činnosti Základní a Mateřské školy Horní
Planá za školní rok 2011-2012.
- Stížnost na zanedbání péče o pronajatý pozemek obce a
pověřuje odbor ŽP řešením.

Rada města schválila:
- ze tří nabídek zakoupení sypače vozovek FIEDLER FSS
2000 pro Linder Unitrag od firmy CIME, s.r.o., Pelhřimov.
- zveřejnění pronájmu části pozemku p.č.101/24 v k.ú.Horní
Planá.
- nabídku GPL-INVEST, s.r.o., Č.Budějovice na administraci výběrového řízení na zhotovitele stavby „Cyklistická
stezka na levém břehu Lipna na úseku zastávka ČD Pernek
– kemp „U Kukačků“.
- zveřejnění záměru snížení nájemného v kempu Liptov na
r.2013.
- zveřejnění prodloužení doby nájmu p.č.460/37 v k.ú. Zvonková.
- Smlouvy o uzavření budoucích smluv nájemních na pronájmy částí 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.
- Skončení nájmu nebytových prostor (skladu v letním kině)
s V.Drumakem, Sídliště Míru 310, Horní Planá, dohodou
k 31.10.2012.
- Mandátní smlouvu a zmocnění GPL-INVEST, s.r.o.,
Č.Budějovice na zajištění činností v procesu zadávání veřejných zakázek na stavbu „Cyklistická stezka v úseku zastávka ČD Pernek – kemp „U Kukačků“.
- návrh změny zonace ochrany přírody NP Šumava ve
správním území města Horní Planá s tím, že bude posunuta
hranice v úseku I/63 od komunikace.
- pronájem části pozemku p.č.101/24 o výměře 20 m2
v k.ú.Horní Planá V.Boháčovi na uskladnění dřeva za částku 7 Kč/m2/rok.
- záměr zveřejnění pronájmu části pozemku p.č.443/8
v k.ú.Nová Pec.
- realizaci projektu „Horní Planá-Regenerace veřejných prostranství, alejí a parků“ z Operačního programu Životní
prostředí.

Rada města uděluje nájemci:
- Josefu Novotnému, podnikateli, IČ: 490 06 398 souhlas
k podnájmu budovy STAVBY LETNÍ RESTURACE NA
P.Č. 823/16 V K.Ú. HORNÍ PLANÁ podnájemci společnosti ATC Bohemia, s.r.o. , IČ: IČ: 26023342.
- Josefu Novotnému, podnikateli, IČ: 490 06 398 souhlas
k následnému podnájmu budovy STAVBY LETNÍ RESTURACE NA P.Č. 823/16 V K.Ú. HORNÍ PLANÁ tak,
aby podnájemce společnost ATC Bohemia, s.r.o. mohla tu-

to budovu podnajmout provozovateli celého campingu
„JENIŠOV“.
- Společnosti ATC Bohemia, s.r.o., IČ: 26023342 souhlas
k podnájmu NEMOVITOSTÍ TVOŘÍCÍCH STANOVÝ
A KARAVANOVÝ CAMPING „JENIŠOV“ V K.Ú.
HORNÍ PLANÁ podnájemci:
Pavel Hajný, Zahradní 291, Větřní, 38211, IČ 69558132

ŽIVOTNÍ JUBILEA
HALADA Miroslav
FRIEDEL Antonín
MRAŽIKOVÁ Miroslava
PRENĚK Jan
BAŽILOVÁ Vlasta
PRÁŠEK Milan
NENDZA Rudolf
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

Horní Planá má nového Mistra !
V sobotu 13.10. se za krásného podzimního počasí sešlo 12 rybářů, aby změřili své dovednosti v přívlači. Po dlouhé době ryby braly, a tak se bylo v pozdním odpoledni čím pochlubit.
Mistrem Horní Plané v přívlači se stal a pohár
Heinze Zörnera získal za ulovené 2 candáty a 8 okounů
Rostislav Barančík z Čakovic. Další místa patřila domácím rybářům. Druhé místo za uloveného candáta, bolena a sumce obsadil Stanislav Šablica, který také vyhrál v kategorii "Největší ulovená ryba". Pan Šablica na
gumovou rybku chytil 88cm dlouhého sumce, což není
vzhledem k aktuálnímu ročnímu období častý úlovek.
Na třetím místě skončil Jiří Pešek, který ulovil jednoho
candáta. Celkem se v sobotním odpoledni chytlo 5 candátů, 2 štiky, 8 okounů, 1 bolen a 1 sumec.
Rybáři, kteří skončili na stupních vítězů, obdrželi od výboru MO a sponzora soutěže, paní Ireny Peškové, věcné dary. Odpolední klání zakončili účastníci přátelským posezením ve zrekonstruované klubovně MO.
Za MO ČRS
Martin Pešek-hospodář

Vážení
spoluobčané,
přeji vám všem
příjemné prožití
nadcházejících vánočních svátků
mnoho zdraví
a spokojenosti v novém roce
Jiří Hůlka starosta

VÝPIS USNESENÍ

KURIOZITY O POČASÍ

z 18.zasedání zastupitelstva města
Horní Planá konaného dne 31.října 2012

Staň se meteorologem amatérem

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. rozpočtové opatření č.1: navýšení příjmů o 3.954.864,Kč a výdajů o 3.954.864,-Kč.
1.2. Smlouvu o poskytnutí prostředků z ERDF GZ:RU2-EU1241/183-2012 v rámci Programu přeshraniční spolupráce „Cíl Evropská územní spolupráce“ Česká republikaRakousko 2007-2013 na cyklostezku Horní Planá.
1.3. Smlouvu o poskytnutí grantu SD/OREG/671/12 od Jihočeského kraje na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí.
1.4. Smlouvu o budoucí smlouvě darovací na kanalizaci od
Vegeron s.r.o., IČ:28126785.
1.5. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 města Horní Planá
o změně Obecně závazné vyhlášky č.02/2010 města
Horní Planá o místních poplatcích.
1.6. bezúplatný převod pozemků KN 430/15, KN 430/13, KN
482/39, KN 482/40, KN 482/41, KN 487/22, KN 487/28,
KN 487/29, KN 487/30, KN 487/31, KN 487/32, KN
487/33, KN 487/31, KN 487/35, KN 487/36, KN 487/37,
KN 487/38, vše v k.ú.Horní Planá, od PF ČR.
1.7. záměr zveřejnění prodeje části pozemku KN 1535 o výměře cca 4 m2, část KN 830/1 o výměře cca 24 m2, část
KN 830/7 o výměře cca 56 m2, část KN 776/4 o výměře
cca 8m2, část KN 832/3 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Horní
Planá a části pozemku KN 349/11 o výměře cca 12 m2,
části pozemku KN 236/14 o výměře cca 37 m2 vše v k.ú.
Pernek.
1.8. prodej pozemku p.č. KN 690/68 o výměře 864 m2 v k.ú.
Horní Planá, pro Pavla Duška, Náměstí 52, Horní Planá,
a Evu Ehrlichovou, Sídliště Míru 296, Horní Planá, za
350Kč/m2 s podmínkami pro prodej stavebních parcel
města Horní Planá.
1.9. záměr zveřejnění prodeje části pozemku KN 210/2 o
výměře cca 74 m2 v k.ú. Horní Planá.
1.10. nezveřejnění prodeje části pozemku KN 697/15 o výměře cca 49 m2 v k.ú. Horní Planá.
1.11. záměr zveřejnění prodeje pozemku KN 1418/4 o výměře
33 m2 a části pozemku KN 1418/8 o výměře cca 250 m2,
vše v k.ú. Horní Planá.
1.12. záměr zveřejnění prodeje částí pozemku KN 1180/1 o
výměře cca 322 m2 a části o výměře cca 610 m2 vše
v k.ú. Horní Planá.
1.13. na základě podmínek pro prodej stavebních pozemků
města Horní Planá prodloužení termínu k dostavbě domu
na pozemku KN 369/8 v k.ú. Pernek v majetku manželů
Grohmanových do konce roku 2015.
1.14. na základě podmínek pro prodej stavebních pozemků
města Horní Planá prodloužení termínu k dostavbě domu
na pozemku KN 990/1 a 990/2 v k.ú. Horní Planá
v majetku manželů Tóthových do konce roku 2016.

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
2.1. petici na podporu zachování struktury a rozsahu zdravotní
péče poskytované v Nemocnici Český Krumlov.
2.2. žádost o vyjádření o potřebnosti sociálních služeb Domova důchodců v Horní Plané pro celý region Lipenska.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
bude od pondělí 3.12. do středy 5.12.

UZAVŘENA.

ROK 1977
Rok 1977, stejně jako ten předcházející, srážkami nešetřil, dokonce se stal s 208 dny přeborníkem. V prvním pololetí byly
srážky naměřeny v 88 dnech a ve druhé části roku ve 120. Kdo
si nevzal deštník, ten toho určitě litoval. Sněhová pokrývka ležela 77 dní.
V lednu byl sníh po celý měsíc v maximální výšce 19 cm. Sněhové přeháňky byly zaznamenány ještě ve dnech 9. – 16. dubna. Jaro bylo studené a téměř každý den pršelo. A aby toho
nebylo málo, i letní měsíce nestály za nic. Vyznamenal se
zejména srpen, kdy pršelo téměř denně.
Předposlední den v květnu byly dvě silné bouřky, první ve
12.40 a druhá ještě větší v 21.20 h. Pět velkých místních bouřek bylo také v červnu. V posledních letech se nám silné bouřky vyhýbají.
Poslední den v červenci pršelo od rána do půlnoci a spadlo
mimořádné množství vody – 64,0 mm, což je abnormální srážka vyskytující se jednou za několik let.
Podzimní měsíce byly chladné s noční i denní inverzí. O babím
létu se nám mohlo jen zdát. Sníh začal padat 13. listopadu a
ležel do konce měsíce v max. výšce 22 cm. Prosinec byl také se
sněhem, ale Štědrý den začal hned po ránu silnou místní bouřkou, pak začalo pršet a déšť vydržel až do pozdních nočních
hodin. Větší množství sněhových srážek spadlo 30. prosince 11 cm a na Silvestra 15 cm.
Spousta pranostik se zaměřuje na dlouhodobou předpověď
počasí a na to, jak ovlivní budoucí úrodu. Musela to být mravenčí, každodenní práce několika generací než došli k názoru,
že když je mnoho sněhu v prosinci je mnoho ovoce a trávy.
V prosinci, je-li zima, sníh hodně lítá, hojnost bývá žita, nebo
když jsou na Štědrý den hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
Dokonce na základě mnohaletého pozorování počasí jednotlivých kalendářních dní např. zobecnili, že je-li na svatou Lucii
/13.12./ jasný den, urodí se konopí a len.
Ať je tak nebo jinak, přeji Vám krásné prožití Vánoc podle
Vašich představ.

Jindřich Malšínský
Praha dne 1.října 2012

Vážený pane starosto!
Dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím pogratulovat vašemu občanovi Jindřichu MALŠÍNSKÉMU
k významné životní události, přijetí do Obce spisovatelů.
Jindřich Malšínský napsal deset knih, polovinu z nich
pro děti, ve kterých originálním způsobem zhodnotil své
celoživotní poznatky z pedagogické praxe. Na dalších
publikacích stále pracuje. Bylo by možná na místě upozornit na jeho spisovatelskou činnost i místní noviny.
Ke gratulaci připojuji i přání dobrého zdraví a
mnoha nápadů při jeho publikační činnosti.
Za gymnaziální spolužáky
ing. Alois K o l á ř

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

Kulturní centrum
sobota: 1.XII. – 1000
Muzeum A.Stiftera

ADVENTNÍ LIDOVÝ JARMARK
**************************************************************

neděle: 2.XII. – 1700
u radnice

Rozsvícení Vánočního stromu
Hudební vystoupení hornoplánských dětí ze základní školy.
Sváteční slovo pronese starosta města Jiří Hůlka.
**************************************************************

středa: 5.XII. – 1700

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

•

DÁRKOVÉ POUKAZY

Nehtové studio
Oli ŘEMPĚLOVÁ tel. 774 085 134
•

•
•
•
•
•

P.Shine – přírodní japonská manikúra, která léčí
MANIKÚRA
LAKOVÁNÍ NEHTŮ
FRANCOUZSKÁ MANIKÚRA
NEHTOVÁ MODELÁŽ GELEM
SAMOOPÁLENÍ – okamžitě schnoucím
nástřikem značky VITALIBERETA
Cena nástřiku celého těla je 400Kč.
Přijďte si odpočinout, těšíme se na Vaši návštěvu.

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK

Sál KIC

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Anděl, Čert a Mikuláš nadělují dětem dárky.
Rodiče mohou předat balíčky pro své ratolesti.
**************************************************************

pátek: 7.XII. – 800, 1000
sál KIC

WILDSTICKS ČESKÉ BUDĚJOVICE
Koncert bubenického orchestru pro Základní školu.

Vstupné 40,- Kč.
**************************************************************

středa: 12.XII. – 1700
Sál KIC

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Adventní hudební program žáků tříd Jana Čížka a Jany Jarošové.

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

pátek: 14.XII. – 1515
Naproti cukrárně Drobeček

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ
S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
Na louce u cukrárny Drobeček mohou děti napsat svá přáníčka na
kousek papíru. K Ježíškovi je doručí balónky napuštěné heliem.
**************************************************************

pátek: 14.XII. – 2100
Sál KIC

RETRO-DISCO PÁRTY
JIRKY MÁČE
Staré fláky i nové hity současné hudby s DJ Jirkou Máčem.

Vstupné 60,- Kč.
**************************************************************

středa: 19.XII. – 1500
sál KIC

SENIOR KLUB
Hudba kapely KAMEŇÁCI,
tanec a znalostní kviz pro přátele dechové hudby.

Vstupné 60,- Kč.

- rychlá půjčka bez doložení příjmu

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

neděle: 23.XII. – 1800
před kostelem sv.Markéty

Komu je půjčka určena?
•

všem, kteří nemají čas běhat po bankách a vyřizovat
všechna potvrzení

•

všem, kteří potřebují rychle hotovost bez složitého
papírování

•

zaměstnancům se stálým příjmem ze zaměstnání

•

důchodcům (starobní důchod, invalidní důchod)

•

ženám na MD

Výše půjčky: 5 000 až 50 000 Kč
Volejte 774 420 002

ŽIVÝ BETLÉM
Betlémský příběh znovu v předvečer Vánoc ožívá. Tradiční divadelní
představení s hornoplánskými herci a živými zvířaty.
**************************************************************

úterý: 25.XII. – 1800
kostel sv.Markéty

Vánoční koncert smíšeného pěveckého souboru

MUSICA VIVA
**************************************************************

úterý: 25.XII. – 2000
sál KIC

ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje Bud band Vojty Vítka. Pořádá TJ Smrčina.

Vstupné 80,-Kč.

Adventní lidový jarmak
k zahájení adventu v Horní Plané
v sobotu 1. prosince 2012
„u Stifterů“
10-18 hodin:
Ukázky řemesel a rukodělné tvorby
výroba dřeváků, adventních věnců,
ozdob, plstění, paličkování,
řezbaření, pletení, pečení a mnoho dalšího
Lidový trh
s originálním i tradičním zbožím a výrobky
místních a regionálních tvůrců,
obchodníků a žáků škol
Výstavka „Krajkové Vánoce“
práce hornoplánských žen
a absolventek místního kurzu paličkování
Soutěž
Krajkový kvíz a vystřihování papírové krajky
(s losováním výherců)
Pohádková vyprávění
„Andělsko-čertovské pohádky“
Prozpěvování dětského sborečku Ptáčata
od 16 hodin
Výtvarná dílna nejen pro děti
Autorské podepisování nové knihy
Východní Šumava
11-12 a 14-15 hodin
To vše opět a opět
v útulných prostorách i pod širým nebem,
v duchu přátelského a svátečního setkání,
s vůněmi dobrot
a jako obyčejně…
Přijďte!
****************************************************************************************************

Zpovídání - vánoce 2012
pátek 21.12.
14:30 hod. – Domov důchodců
16:30 – 20:00 hod. – fara

Vánoční bohoslužby v Horní Plané
neděle 23.12. - 11:30 hod.
pondělí 24.12. - 16:00 hod.
úterý 25.12. - 11:30 hod.

Silvestr – Nový rok 2013 v Horní Plané
neděle 30.12.
úterý 1.1.

- 11:30 hod.
- 11:30 hod.

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

Výhradní zastoupení pojišťovny

KOOPERATIVA
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

ROČNÍK XXII.

PROSINEC 2012
Č.255

