ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- schválení lesního hospodářského plánu města Horní Planá
Odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje s platností od 1.1.2012 do
31.12.2021.
- Žádost divize VLS ČR, s.p., Horní Planá k prodeji části pozemku p.č.443/8 v k.ú.Nová Pec, jehož vlastníkem je město Horní Planá a potvrzuje záměr směnit v budoucnu tento
pozemek za jiný v katastru obce.
- plnění rozpočtu obce za rok 2012.

Rada města schválila:
- dle čl.12 Pravidel pro hospodaření s byty přidělení bytu
v DPS, Sídliště Míru 350, Marii Bartoníčkové, Komenského 197, Horní Planá.
- záměr zveřejnění pronájmu části pozemku parc.č.607/1
v k.ú.Horní Planá na zřízení zahrady.
- Mandátní smlouvu s p.Hubertem Vaněčkem.
- Dodatek č.14 Smlouvy o poskytování služeb s firmou
.A.S.A. Č.Budějovice.
- žádosti nájemců obecních bytů manž.Hockickových (Sídl.Míru 312) a F.Pištola (Komenského 189) o prodloužení
nájemních smluv.
- pronájem nebytových prostor o výměře 15 m2 v čp.8, Náměstí, Horní Planá (KIC) Zuzaně Urdovičové na provoz
manikúry a pedikúry za 260Kč/m2/rok + náklady na služby,
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
- snížení nájemného pozemků tvořících Karavan kemp na
530 tis.Kč od 1.1.2013.
- ukončení nájmu nebytových prostor v čp.45, Náměstí,
Horní Planá (zdravotní středisko) s Dagmar Lorencovou
dohodou k 31.3.2013.
- žádost Dagmar Smutné o výměnu bytu č.18 (3.patro)
v Komenského ul.189, Horní Planá, za volný byt v 1.patře
tamtéž.
- umístění reklamní tabule Penzionu Inka na převozním
prámu za částku 1000,-Kč/rok (+ DPH).
- Provozní řád provozu převozního prámu v Horní Plané.
- změnu nájemní smlouvy s P.Jedličkou, H.Planá, půjčovna
motokár – snížení pronájmu pozemku p.č.1044/2
k.ú.Horní Planá na 15 tis.Kč ročně.
- pronájem části pozemku p.č.607/1, k.ú.H.Planá,
ing.P.Chadtové, A.Stiftera, H.Planá na zřízení zahrady za
1,-Kč/m2/rok.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
BAŠTÝŘOVÁ Hana
ADAMČÍK Jan
JEŘÁBKOVÁ Anna
ČADEK Václav
KRKOŠKOVÁ Marie
HRUBÁ Jiřina
HUSÁKOVÁ Jindra
Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

Honební společenstvo Horní Planá
zastoupené starostou Ing. Miroslavem Procházkou

Pozvánka
na jednání Valné hromady Honebního společenstva Horní
Planá, která se bude konat dne 13. února 2013 v 10.00 hodin
v zasedací místnosti radnice města Horní Planá.
Program jednání:
1.
Zahájení
2.
Volba zapisovatele a sčítače hlasů, návrhové a
volební komise
3.
Projednání aktualizovaného seznamu vlastníků
honebních pozemků
4.
Projednání návrhu seznamu členů HS (vlastníků
honebních pozemků tvořících honitbu) aktualizovaný ke dni konání VH
5.
Projednání návrhu o využití finančních prostředků HS
6.
Pronájem honitby
7.
Diskuze
8.
Usnesení a závěr
Člen HS může udělit k zastupování VH plnou moc jiné osobě.
Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů – hlasů, uskuteční se jednání VH po uplynutí jedné hodiny v témže místě bez
ohledu na počet přítomných členů – hlasů.
V Horní Plané dne 16.ledna 2013
Ing.Miroslav Procházka - starosta HS

Nabízím k prodeji nebo pronájmu
byt 1 + 3 v Horní Plané
Volejte: 721 324 596 nebo 720 698 342.

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
počet voličů
z nich volilo (%)
počet platných hlasů

I.kolo 11. a 12.1.2013
1811
1087 (60,02)
1064

-----------------------------------------------------------------------

Zuzana ROITHOVÁ
Jan FISCHER
Jana BOBOŠÍKOVÁ
Taťana FISCHEROVÁ
Přemysl SOBOTKA
Miloš ZEMAN
Vladimír FRANZ
Jiří DIENSTBIER
Karel Schwarzenberg

počet voličů
z nich volilo (%)
počet platných hlasů

42 (3,94)
194 (18,23)
43 (4,04)
26 (2,44)
26 (2,44)
257 (24,15)
93 (8,74)
206 (19,36)
177 (16,63)

II.kolo 25. a 26.1.2013
1841
1062 (57,69)
1051

----------------------------------------------------------------------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

Miloš ZEMAN
Karel Schwarzenberg

657 (62,51)
394 (37,48)

LIPNO CARD
pro občany žijící v obcích Svazku Lipenských obcí
za 20 Kč
Pro občany trvale žijící v obcích Svazku Lipenských
obcí (Černá v Pošumaví, Frymburk, Hořice na Šumavě, Horní
Planá, Ktiš, Loučovice, Nová Pec, Přední Výtoň, Stožec, Vyšší Brod) připravila společnost LIPENSKO kartu, se kterou bude možné čerpat slevy a výhody, a to po celý rok, tedy od
1. listopadu 2012 do 31. října 2013. LIPNO CARD lze zakoupit v Infocentru Lipno za 20 Kč a využívat s ní je možné například tyto slevy:
• 20% při koupi dvou- a vícedenního skipasu v období
do 21. 12. a od 10. 3.
• 20% při koupi tří- a vícedenního skipasu v období od
6. 1. do 31. 1. 2013
• 10% a ve vedlejší sezóně dokonce sleva 30% při
vstupu do bazénu
• 25% na koupi skipasu při zapůjčení lyží v INTERSPORT RENT
• při zakoupení jedné jízdy tobogánem na Stezce korunami stromů druhá jízda zdarma
• při zakoupení pěti jízd na Bobové dráze šestá jízda
zdarma
• na out- i indoorové sporty, vstupy do galerií a ZOO a
dalších atraktivit (Hopsárium, Lezecká stěna apod.)
• v restauracích ad.
V létě se pak můžete těšit na 15% slevu na vstup do Aquaworld Lipno, 20% slevu na vstup do Lanového parku Lipno,
slevu až 40% na vybrané produkty v půjčovně sportovního
vybavení INTERSPORT RENT nebo slevu 10% v Bikeparku
Lipno.
Dalších více jak 40 služeb, které slze čerpat s LIPNO CARD
se slevou či výhodou, naleznete na www.lipnocard.cz.
Přijďte si pro svou LIPNO CARD do Infocentra Lipno, které
je otevřeno
pondělí – neděle
9.00 – 17.00 hodin

Poděkování.
Jako každý rok i v letošním roce proběhl ve sportovní
hale v Horní Plané dne 19. 1. 2013 “Maškarní karneval” pro
naše nejmenší.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli svými sponzorskými dary k bohatým balíčkům, které děti dostaly za účast.
Děkujeme hlavně ženám ze spolku “Pěti holek”.
Poděkování patří: p. L Štěpánkovi (řediteli KIC Horní Planá),
p. J. Marešové, p. S. Anichoberové a p. J. Tahotnému.
Dále děkujeme Městu Horní Planá - starostovi p. J. Hůlkovi a
klukům ze služeb, p. R. Rynešovi, p. P.Tomčalovi, Agru Šumava – p.M.Machač, Lesní správě Hodňov, p.F.Jungwirtovi,
hasičům Horní Planá, p.J.Gregarovi, p.M.Kohoutovi, p.
V.Marešovi, p.Zahradníkovi, p.Z.Mražíkovi, p.V.Šeligovi,
p.J.Stoikovi, p.M.Peškovi – GK-mont, p.Z.Toncarovi,
p.M.Lukáčovi, VLS - ředitelství, p.D.Mikešové – květinka,
p.PharmDr.I.Haldové – lékarna, p.M.Nedvědové – rehabilitace, p.D.Švermové, ZŠ Horní Plané, p.V.Grmelové, p.M.Dvořákové, p.I.Peškové, p.J.Blažkové, p.L.Tóthové, p.MUDr.
V.Řípové.
Dále přispěli: EON Č.Budějovice, potraviny Flop, Jednota
Horní Planá, Pekárna Horní Planá, Benzina, restaurace U Funyho, restaurace Šumava, Kavárna U tří koček, ČEVAK,
Sportovci Horní Planá, restaurace U Méďů, rybáři Horní Planá, p. M. Čapek, MUDr. V. Pavelková.
Doufáme, že i při organizování dalších akcí pro děti
se můžeme na vás spolehnout.
Děkujeme organizátoři

KURIOZITY O POČASÍ
ROK 1975

Staň se meteorologem amatérem
Rok 1975 nešetřil dešťovými srážkami, zato byl skoupý na sníh
a sněhovou pokrývku, která v prvním pololetí ležela pouze 12
dní a ve zbývající části roku 31 dní.
V lednu padal sníh jen ojediněle, střídaly se dešťové a sněhové
přeháňky a sněhová pokrývka ležela pouze 4 dny v první dekádě měsíce.
V únoru ležel sníh pouze dva dny. Oba zimní měsíce byly teplé
a poměrně suché.
V březnu spadlo 70,4 mm srážek a zdálo se, že se zima jen tak
nevzdá. Na konci měsíce napadl sníh a poslední den byla naměřena sněhová vrstva v maximální výšce 9 cm, což bylo nejvíce z celého zimního období roku 1975.
Duben se nezpronevěřil pranostice, že v tomto měsíci nám ještě bude nejlépe za pecí. Časté dešťové a sněhové přeháňky
způsobily, že se přírodě nechtělo probouzet do studeného a
někdy dokonce mrazivého počasí.
Květen byl mokrý a opět přesně podle lidového rčení, že „pastejřovi“ nesmí oschnout hůl.
Všechny následující měsíce, zbytek jara, celé léto a podzim bylo deštivo a sezona se moc nevydařila. Počasí nebylo příznivé
ke koupání a ani turistice. Sníh napadl v polovině listopadu a
vydržel až do konce měsíce.
V prosinci byla první polovina bez sněhu a ve druhé ležel
v maximální výšce 9 cm. Vánoce byly na sněhu a tak si děti
sněhových radovánek přece jen trochu užily.
V tomto roce bylo zaznamenáno 14 vzdálených a 15 místních
bouřek, což je kuriozitou roku.
Únor bývá měsícem se sněhovou pokrývkou, nízkými nočními
teplotami, často pod -10°C a také s nejmenším množstvím
vodních srážek / v našich podmínkách kolem 35 mm, zatímco v
srpnu je srážek třikrát více /.
V únoru mají lidé zimy plné zuby a těší se na jaro. Jsou to
však jen těšínská jablíčka.
Na to, že na Blažeje pije skřivan z koleje a svatý Valentýnek je
jara tatínek, musíme obvykle zapomenout.
Pranostiky jsou prostě bez záruk a jediný spolehlivý ukazatel
předpovědi na další den je prý rosnička. Škoda, že se
v přírodě vyskytuje čím dál tím méně, a to kdoví jestli.

Jindřich Malšínský

Český rybářský svaz
Místní organizace Horní Planá
Výbor MO ČRS zve všechny členy místní organizace

na výroční členskou schůzi, která se koná
v sobotu 23.února 2013 v KICu.
Zahájení schůze v 900 hodin.
Prodej známek a povolenek na rok 2013 bude po schůzi
v klubovně na Náměstí.
Z programu:
1. Důležité změny rybářského řádu.
2. Rozpočet MO na rok 2013.
3. Plán práce MO na rok 2013.
4. Úprava členských povinností, organizace brigád.
5. Diskuse.
Těšíme se na Vaši účast.
Výbor MO

TRADIČNÍ ZABIJAČKA NA OLŠINĚ
Zveme vás na VEPŘOVÉ HODY na Olšině
1.2. (od 14:00) – 2.2. (do 20:00)
Podávat se bude vše z prasátka: zabijačková polévka, ovar, jitrnice, jelítka, prejt, zabijačkový guláš, škvarky a další dobroty …
Kdo nejí vepřové, je rovněž vítán – vybere si něco z jídelního
lístku.
Točíme Plzeň a Gambrinus, pro zahřátí grog a svařák.
Bude-li sníh, přijeďte na běžkách po stopě Horní Planá Žlábek, odbočka na Olšinu v Mysliveckém údolí,
Nebo přijďte pěšky!
Přijeďte autem a vezměte s sebou celou rodinu!
Přijeďte vlakem.
Odjíždět ale nemusíte, ubytování pro vás máme!

Kulturní centrum
sobota: 2.II. – 1400
pláž Horní Planá

HORNOPLÁNSKÁ BRUSLE
3.ročník zábavného dne na ledě.
Rychlostní závody na bruslích
o hodnotné ceny, hudba, diskotéka, ohňostroj.
Pořádá město Horní Planá ve spolupráci s místními podnikateli.
Mediální partneři: Deníky Bohemia a Český rozhlas.
**************************************************************

středa: 6.II. – 1515
sál KIC

HORNOPLÁNŠTÍ MACHŘI
Diskotéka, živá hudba, filmy a program pro náctileté připravují
Jarda Maňák, Vojta Jirsík, Kuba Komžák, Roman Šára.
**************************************************************

sobota: 9.II. – 800

Objednávky, rezervace a další info na telefonních číslech
737 226 560 a 739 485 273
nebo na a-mailu rekreace.olsina@vls.cz.

MASOPUST

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Rozmařilé masky pod vedením rychtáře tropí v ulicích nemalý rozruch. U každého domu gratulují a tancují s obyvateli města.

Rekreační zařízení Olšina, VLS ČR, s.p., divize Horní Planá

večer ve 2000

Pedikúra, kosmetika, solárium

MASOPUSTNÍ VESELICE

Mirka DVOŘÁKOVÁ tel. 606 916 753

Účinkuje SODA a KOFOLA České Budějovice.

sál KIC

•
•
•

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.

Na kopec i v zimě!
Knížecí stolec, Smrčina nebo Plešné jezero v zimě?
I to je možné!
Pension U Pešků nabízí možnost zapůjčit si sněžnice
a vyzkoušet si tak pocity dobyvatelů severu.

U Pešků, Náměstí 50, Horní Planá
phone: 604854423, e-mail: info@upesku.com

Vstupné: masky 50,- Kč, ostatní 80,-Kč.
**************************************************************

pondělí: 11.II. – 1400
„u Stifterů“ na dvorku

MASOPUSTNÍ PONDĚLNÍ ODPOLEDNE
Boží milosti a masopustní koblihy
zadělávání, smažení, ochutnávání, povídání a vyměňování receptů.

Od 1600 Tydli fidli bamtarata hej, ať žije masopustní rej!
– vystoupení dětí z mateřské školy.
**************************************************************

středa: 13.II. – 1500
sál KIC

SENIOR KLUB
Hudba, tanec a znalostní kviz pro přátele dechové hudby.
Účinkuje František VOJÍK.

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

čtvrtek: 14.II. – 1800
kavárna U tří koček

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA SECONHANDU
POD KOSTELEM
Valentýnská prodejní přehlídka spojená s ochutnávkou vína.
**************************************************************

sobota: 16.II. – 1400
u kostela na Náměstí

ŠUMAVSKÁ PYTLOVAČKA
Zábavné odpoledne ve stylu našich babiček, sjíždění kopce na pytlích
plněných senem, doprovodný program.
Pytle se senem lze zakoupit v kavárně U tří koček od 1.II.
**************************************************************

čtvrtek: 21.II. – 1800
kavárna U tří koček

MALÉ VEČERNÍ POSEZENÍ
Vyrobíme si z papíru kočičky s Gábinou Maliňákovou.
Vezměte si s sebou 20,-Kč.
**************************************************************

sobota: 23.II. – 2000

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Anetě KORANDOVÉ a Erice FUCHSÍKOVÉ za
výborné zastupování v Infocentru během mé mateřské dovolené. Oběma přeji mnoho úspěchů v dalším pracovním nasazení.
Veronika Tomanová

sál KIC

PRVNÍ LETECKO-MODELÁŘSKÝ
PLESOMEJDAN
Bohatá tombola.
Hraje kapela LAZARETH České Budějovice.

Vstupné 80,- Kč.

Masopust, Masopust …
Hornoplánský MASOPUST 2013
rozpoutá se jako již zavedeně:
„ku radosti, ku zdraví a pro dobrou náladu...
pro sousedskou pospolitost, prosperitu...
pro tu naší slavnou obec...
a jak káže starý mrav
jéminé, dóminé...“

v sobotu 9. února:
Před radnicí:
8,30 – žádání o právo u starosty
kolem 19,00 – střílení medvěda
Dům od domu průvod a rej s plnou parádou.
Od 20,00 - Maškarní tancovačka
v KIC, kapela SODA-KOFOLA
za 50 korun pro masky, za 80 pro nemaskované.
Srdečně jest každý zván!!
Srdečně zveme rovněž k účasti v průvodu.
Sraz účastníků je v 7,30 hodin ráno v Centru Adalberta Stiftera.
Trasa průvodu bude jako vloni:
části města a ulice se prochodí v tomto pořadí:
Pihlov – Volarská - „ke Kadrnožkům“ - „k Píchům“ Švermova - Dobrovodská - Finské domky – Nová - Komenského – Stifterova – V Domkách – Palackého Jiráskova – Na Výsluní – Náměstí.
**************************************************************

ORSINO

- kongresové

centrum

NABÍZÍ

Volarská ulice 212, Horní Planá
Bazén: 70 Kč/hod. Sauna: 115 Kč/hod.
Provozní hodiny: 10:00 – 22:00 hod.
Masáže: (30 min.)
• klasická
240 Kč
• thajská
450 Kč
• relaxační 450 Kč
Provozní hodiny: 12:00 – 22:00 hod.
Objednávky na tel. 381 001 700

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
se koná v úterý dne 12.2.2013
od 1500 do 1700 hodin
v budově ZŠ Komenského ul.
Interaktivní tabule na I. stupni ZŠ
Ježíšek nám do školy přinesl interaktivní tabuli.
To je taková věc, která všem dětem ukáže, že i učení může být
zábavné. Procvičujeme si na ní např. násobilku, vyjmenovaná
slova nebo určujeme názvy stromů. Jednou jsme měli za domácí úkol vypočítat slovní úlohu, ve které jsme měli porovnat
nejvyšší hory světa. Ve škole jsme se potom dívali na krátké
video o Himalájích, abychom si mohli představit, jak tyto hory
vypadají. Bylo to nádherné! V Aj si pouštíme jednoduché pohádky nebo písničky a básničky se slovíčky, které se právě
učíme. Slovíčka si procvičujeme i tak, že je přisouváme
k obrázkům nebo se do nich trefujeme pomocí „zázračné“
tužky. Podobně se s touto tabulí učí také děti z 1. – 3. třídy.
Terezka Z., Míša H., Sabinka, Vašík a Tom ze 4. třídy
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