ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Policie ČR Horní Planá za rok 2012.
- zprávu o činnosti Městské knihovny v Horní Plané za rok
2012.
- dopis města Horní Planá České inspekci ŽP, České Budějovice ve věci správního řízení vedeného se Správou NP a
ChKO Šumava.

Rada města schválila:
- odpisový plán ZŠ s MŠ Horní Planá pro rok 2013.
- Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo s Atelierem 8000, s.r.o.,
České Budějovice.
- cenovou nabídku Atelieru SIS, České Budějovice na zpracování projektové dokumentace akce „Chodník v Jiráskově
ulici – Horní Planá“ včetně zajištění příslušných povolení.
- výši neinvestičních nákladů za rok 2012 na jednoho žáka
v ZŠ Horní Planá dle předloženého výpočtu.
- opravu vzduchotechniky na WC ve zdravotním středisku a
následnou opravu omítek.
- pronájem skladů v objektu na p.č.297/2 Vlastimilu Gregarovi, A.Stiftera 265, H.Planá za 260Kč/m2/rok a přilehlých
pozemků p.č. 711/6 a 711/9 v k.ú.H.Planá, Jiřímu Gregarovi, Zdeňku Mražikovi a Jiřímu Mražikovi za 4.500Kč ročně, vše od 1.3.2013 na dobu neurčitou.
- záměr zveřejnění pronájmu parc.č.328/1 a 328/3 v k.ú. Pernek.
- finanční pomoc pro obyvatele domu čp.39, ul.6.května,
Frenštát pod Radhoštěm, ve výši 5.000,-Kč.
- žádost I.Puchora, Komenského 189, H.Planá o odložení
platby dlužného nájemného do konce března t.r.
- Smlouvu o dílo s Atelierem SIS, Č.Budějovice na zhotovení projektové dokumentace na akci „Chodník v Jiráskově
ulici“ včetně zajištění vydání územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a stavebního povolení.
- Dodatek č.2 Smlouvy o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace a jiného vodohospodářského majetku a obstarání veřejné služby správy a provozování veřejné kanalizace
v osadě Hodňov s firmou ČEVAK, a.s., České Budějovice.
- příděl do rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského
výsledku ZŠ a MŠ Horní Planá za rok 2012.
- pronájem části pozemku p.č.607/2 v k.ú.Horní Planá o výměře cca 140 m2 manž.Komendovým, České Budějovice,
za 1,-Kč/rok.
- užití znaku města Horní Planá v programu hudebního festivalu Evropské týdny, kdy jeden z koncertů bude uspořádán
v naší obci.
- na základě předložených nabídek provedení výsadby lesních dřevin v městských lesích firmou Agrowald – školka
Červený Dvůr, s.r.o.
- udělení licence k provozování veřejné linkové dopravy na
linku 320024 Č.Budějovice – Č.Krumlov – Volary – Kvilda a linku 320021 Č.Budějovice – Lipno n.Vlt. – Horní
Planá.
- pronájem pozemků p.č.328/1 a 328/3 v k.ú.Pernek Evě Husákové, Hory č.p.6, na dobu neurčitou za 1,-Kč/rok.
- nabídku Karla Kalvody, Dobřív, na zajištění pivního stanu
na letošní Markétské pouti.
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

Rada města udělila nájemci:
- Jaroslavovi Vozkovi, podnikateli, IČ: 72138688, souhlas
k podnájmu NEMOVITOSTÍ tvořících KARAVANOVÝ a
STANOVÝ CAMPING „KARAVAN KEMP“ v k.ú.Horní
Planá podnájemci - firmě Jaroslav VOZKA, s.r.o., Čkyně
212, IČ: 28150210.
- Jaroslavovi Vozkovi, podnikateli, IČ: 72138688, souhlas
k podnájmu NEMOVITOSTÍ tvořících CHATOVÝ CAMPING „LIPTOV“ v k.ú.Horní Planá podnájemci - firmě Jaroslav VOZKA, s.r.o., Čkyně 212, IČ: 28150210.

Rada města neschválila:
- změnu nájemní smlouvy s firmou Telefónica CR, a.s. – žádost o snížení nájemného základnové stanice v budově radnice o 30 %.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
SARAUEROVÁ Věra
LEPEŠKOVÁ Julie
BENCOVÁ Božena
HALADOVÁ Anna
NOVOTNÝ Jaroslav
BINDEROVÁ Marie
HOVORKOVÁ Anna
MALÍK Bohumír
ZETOCHA Antonín
KOUBA František
BARTÁK Josef
STOIKA Jan
KRŽOVÁ Žofie
Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

Vážení spoluobčané,
blíží se splatnost místních poplatků za svoz odpadu
a ze psů. Splatnost obou poplatků je do 15. 6. 2013.
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu:
Občané s trvalým pobytem na území města Horní Planá a
cizinci platí 450 Kč/osoba ročně.
Poplatek za rekreační objekt, rodinný dům a byt (bez trvalého pobytu) 1000 Kč/ročně za objekt.
Poplatek ze psů:
V obcích a osadách mimo vlastní město 50Kč/rok.
V obytných domech s více jak čtyřmi byty 500Kč/rok.
V obytných domech s více jak čtyřmi byty – důchod je jediný zdroj příjmů 200Kč/rok.
V ostatních případech 100Kč/rok.
U druhého psa se poplatek zvyšuje o 50% základní sazby.
Číslo účtu: 187591698/0300
VS: rodné číslo bez lomítka
Specifický symbol:
Odpad - občan s trvalým pobytem na území města H.P.: 1
Pes: 2
Odpad - rekreační objekt, dům, byt bez trvalého pobytu: 3
U rekreačního objektu, rodinného domu a bytu (bez trvalého pobytu) do poznámek uveďte osadu a č.p. nebo č.e.
Poplatky je možno platit i hotově u správce poplatku.
V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat správce
poplatku na tel.:
380 724 421 nebo e-mail: poplatky@horniplana.cz

KURIOZITY O POČASÍ
ROK 1973

Staň se meteorologem amatérem
V lednu ležel sníh ve druhé polovině měsíce
v maximální výšce 14 cm. Srážky byly minimální, pouze 17.0
mm, zatímco dlouhodobý měsíční průměr je 45.0 mm.
V únoru byla souvislá sněhová pokrývka téměř celý měsíc,24
dní /m.v. 28 cm/.
Duben s 21 dny propršel. Poslední sníh padal ještě 18. a zaznamenána byla jedna velká místní bouřka. Květen a červen
byly s nízkými denními teplotami, častými přeháňkami, ale
srážkově normální.
V červenci hodně pršelo /19 dní/ a teplého počasí jsme si opět
moc neužili. Zato srpen byl pravý letní měsíc s vyššími teplotami, sluncem, sluněním a koupáním.
V září a říjnu byly krásné podzimní dny korunované babím
létem.
Sníh napadl koncem listopadu /max. 25 cm/. Sněhová pokrývka ležela po celý prosinec /m.v. 39 cm/. O Vánocích bylo naměřeno 35 cm!. Lepší Vánoce jsme si nemohli přát.
V dubnu bývá počasí vrtkavé, a proto mu nemůžeme moc věřit.
Sněhové přeháňky střídá déšť, slunečné a teplé dny studený vítr, mráz a kroupy. A na závěr: Když se ozve v dubnu hrom,
chyť si kámen nebo strom a ještě optimističtější pranostika říká: Na Velikonoce jasno - bude lacinější máslo!

Jindřich Malšínský

PRODÁM DRUŽSTEVNÍ BYT
na Sídlišti Míru v Horní Plané
0+2, 42,92 m2 užitkové plochy
Byt je ve 3. podlaží s výhledem
na jezero a panorama Šumavy.
Bližší informace na tel. 606 562 650

Slavit, či neslavit MDŽ?
Tento problém máme, my, ženy z Horní Plané již dávno vyřešený. Jasně, že slavíme a celý rok se na 8. března těšíme. Naše
oslavy jsou ovšem v úplně jiném stylu, než jak jsme byly
zvyklé na MDŽ za totality.
Začínaly jsme s účastí kolem 50 žen a letos se nás sešlo již
105. Daří se nám do programu zapojit jak děti, tak mladší i
starší ženy. Páteční večer začal vystoupením tanečního kroužku děvčat pod vedením Míši Dvořákové. Orientální tance nám
předvedly ve dvojím provedení. Následovala 2 vtipná vystoupení žen "Správná šestka" a poté vystoupení seniorek. Všechna tato čísla měla za cíl hlavně přítomné pobavit a to se také
povedlo. Celý večer nám, jako každoročně, vyhrávala kapela
Troufalka pod vedením M. Valešové.
Chceme touto cestou poděkovat MO KSČM v Horní Plané, od
které každý rok dostáváme 1000,- Kč, jako příspěvek na zakoupení květin pro všechny ženy. Dále děkujeme za příspěvky
do tomboly Jednotě Kaplice - Pekárna Horní Planá, prodejně
FLOP a všem ženám, které přispěly cenami. Za výborné chlebíčky děkujeme Restauraci Bowling, za přípravu květin paní
Mikešové z Květinky. Město Horní Planá nám zdarma poskytuje sál a vedoucí KICu L. Štěpánek nám pomáhá s organizací
a zajištěním večera. V neposlední řadě patří dík všem vystupujícím a seniorkám, které MDŽ připravují.
Potěšením pro nás byla bohatá účast a to, když se ženy ptaly na co se mají těšit příští rok.
Zájmový klub žen z Horní Plané

Vážení spoluobčané,
v Horní Plané bylo založeno nové Myslivecké sdružení. Členskou základnu MS tvoří myslivci z Horní Plané.
Většina členů sdružení začala s myslivostí již v bývalém MS
Ostříž Horní Planá, nebo se v Horní Plané narodili, žijí či pracují. Přírodu v honitbě a vlastní honitbu dobře znají a jejich
hlavním cílem je především péče o zvěř, přírodu a vrácení původních druhů zvěře do honitby. Mezi ně patří především koroptev a tetřívek. Dalším cílem je průběrný odlov zvěře a tlumení lišek, čímž budeme chránit i ostatní druhy ptactva, drobné zvěře a živočichů. Dlouhodobým úkolem myslivců nového
sdružení bude chránit zvěř a majetek občanů na silnici první
třídy, kde dochází k častým střetům zvěře s motorovými vozidly. Těmto střetům se budeme snažit zamezit umisťováním
zradidel a odpuzovačů zvěře. Ochranu zvěře a přírody považují členové MS za velmi důležitou. Dále se MS zaměří na vybudování nových krmných zařízení a posedů, vždy se souhlasem vlastníků dotčeného honebního pozemku.
Někteří členové bývalého nájemce honitby mezi naše
spoluobčany šíří lži a nepravdivé informace o důvodu proč jim
nebyl nájem honitby prodloužen. Myslivecké zařízení
v honitbě a jejich torza jsou ostudou bývalého nájemce honitby. Na krmelištích se nacházeli obaly od krmení a tlející potraviny, čímž docházelo i k poškozování majetku vlastníků
honebních pozemků. Některé krmelce byli v období, kdy zvěř
strádá nedostatečně či zcela nezakrmené. Tyto skutečnosti byli
důvodem, proč nebyla MS prodloužena nájemní smlouva.
Přesto těmto myslivcům byla nabídnuta možnost zapojit se do
myslivecké činnosti v novém kolektivu.
V honitbě budeme hospodařit v duchu mysliveckých
zvyků a tradic s ohledem na ochranu přírody a krajinných
prvků.
Závěrem chceme poděkovat vlastníkům honebních pozemků,
za pronájem honitby.
Myslivosti zdar

MS vlastníků půdy Horní Planá

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Základní škola a Mateřská škola Horní Planá
OZNAMUJE,
že zápis dětí do MŠ na školní rok 2013/2014 proběhne

15. a 16.dubna 2013 od 1400do 1600hodin
v budově Mateřské školy, Dobrovodská ul.81.
Rodiče předloží vyplněnou přihlášku (k vyzvednutí v MŠ)
a rodný list dítěte.
Náhradní nebo dodatečný termín zápisu lze dohodnout
telefonicky na č.380 738 222.

PODĚKOVÁNÍ PANÍ SOLFRONKOVÉ
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Blaženě
Solfronkové za dosavadní práci, kterou vykonávala v ordinaci
LSPP do 31.12.2012 - ve funkci vedoucí sestry ordinace.
Jsem si vědoma skutečnosti, že úspěšné zvládání organizace chodu ordinace LSPP je dokladem kvality Vámi odváděné každodenní práce v ordinaci, Vaši zodpovědnosti a spolehlivosti.
Této skutečnosti si velmi vážím a ještě jednou Vám za
Vaši práci a spolupráci ještě upřímně děkuji.
Mgr. Dana Podholová
Hlavní sestra
Nemocnice Český Krumlov,a.s.

CENTRUM ADALBERTA STIFTERA

Kulturní centrum
středa: 3.IV. – 1515
sál KIC

Vás srdečně zve na výstavu
5.4. – 31.5.2013

HORNOPLÁNŠTÍ MACHŘI

SOUŽITÍ ČECHŮ A NĚMCŮ

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

ve 40.letech 20.století

čtvrtek: 4.IV. – 2000

Vernisáž výstavy se koná 5.4.2013 v 17:00 hod.
Vstup dobrovolný

TÝDEN VELIKONOČNÍCH SLEV
Každý rybář po předložení tohoto letáku obdrží
ve velikonočním čase 30.3. - 13.4. slevu 10%
na veškerý sortiment ( neplatí pro zboží v akci).
Irena Pešková, Náměstí 50, Horní Planá.

Pedikúra, kosmetika, solárium
Mirka DVOŘÁKOVÁ tel. 606 916 753
•
•
•

PEDIKÚRA
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY
VÝŽIVNÉ BAHENNÍ MASKY NA NOHY A
ZÁBALY

•
•

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ
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.

•

NOVĚ V NABÍDCE
výživné laky na nehty, laky vyhlazující, posilující,
proti třepení, barevné i bezbarvé laky a olejíčky
Přijďte si odpočinout, těšíme se na Vaši návštěvu.

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

sál KIC

CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ
Již druhé cestovatelské promítání manželů Vávrových, kteří cestují
pouze s batůžky na zádech. Své výpravy podnikají na vlastní pěst, bez
cestovních kanceláří, pouze s letenkou a smělými plány.
Téma: Indie a Nepál (Taj Mahal, Jaipur, Pushkar, Jaisaumer).

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

sobota: 6.IV.
PRAHA

ZÁJEZD DO NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA
Zájezd je spojen s návštěvou Matějské pouti.
Cenu 320,-Kč za dopravu zaplaťte v Infocentrum,
vstupné do muzea (170,-Kč) si každý platí sám.
Odjezd z autobusové zastávky v Horní Plané v 7:00 hod.
Předpokládaný návrat v 21:30 hod.
**************************************************************

sobota: 6.IV. – 1900
kavárna U tří koček

SPONTAN
New Orleans jazz. Rezervace na tel.606492030 nebo v kavárně.

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

pátek: 12.IV. – 2000
sál KIC

DUB.O.NET
Electronic dub Reggae – www.dubonet.net.
Koncert vynikající pražské kapely s černošským zpěvákem.
Jde o hudební projekt,
který slučuje taneční hudbu s reggae s prvky world music.

Vstupné 120,- Kč
**************************************************************

středa: 17.IV. – 1500
sál KIC

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

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

čtvrtek: 18.IV. – 1800
učebna KIC

MALÉ VEČERNÍ POSEZENÍ
Zdobení rámečků s Gábinou Maliňákovou v učebně KIC.
S sebou si vezměte malý rámeček + 40,-Kč na nákup materiálu.
**************************************************************

čtvrtek: 25.IV. – 1800
sál KIC

PRODÁM URNOVÝ HROB
na hřbitově v Horní Plané
cena 12.000,-Kč
Tel. 777 237 805

Pronajmeme místnost v KIC ve 2 .patře.
Je zkolaudovaná na kancelář.
Lze zde udělat i malou provozovnu služeb.
Podrobnosti na telefonu: 723864398

O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI
Divadlo Andromeda. Představení pro I.stupeň ZŠ a MŠ.

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

úterý: 30.IV. – 1700
Rodný domek A.Stiftera

FILIPOJAKUBSKÁ NOC
Stavba máje a čarodějnický rej, jarní tvůrčí dílna pro děti i dospělé.
Vstup zdarma nebo dobrovolné příspěvky.

Od 20:00 SPANÍ V MUZEU (ponocování)
Populární spaní pro děti od 7 let,
tentokrát spojené s hlídáním májky a pohádkou na dobrou noc.
Při příznivém počasí budeme spát venku u májky.
Vezměte si s sebou karimatku, spací pytel a hygienické potřeby.
Sraz v muzeu, pro děti si přijďte v 7:00 hod.

Fotbalové ozvěny:
TJ Smrčina Horní Planá uspořádala v termínech 12.1.2013,
16.2.2013 a 9.3.2013 halové fotbalové turnaje žáků v místní sportovní hale za účasti 6 – ti žákovských mužstev z okresu.
Každý turnaj se hrál systémem každý s každým a výsledky jednotlivých turnajů se sčítali a po odehrání závěrečného třetího turnaje se promítly do jedné výsledné tabulky.
Zápasy byly velmi vyrovnané a napínavé do posledního zápasu
závěrečného turnaje.
Celkovým vítězem těchto turnajů se stalo domácí mužstvo TJ
Smrčina Horní Planá!!! Celkové pořadí: 1. Smrčina Horní Planá, 2. FC Vltava, 3. Dynamo V. Brod, 4. SK Větřní, 5. FC Frymburk, 6. N. Ves – Brloh. Gratulujeme.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat sponzorům, kteří přispěli
na ceny pro účastníky turnaje: TJ Smrčina Horní Planá, kavárna
„U tří koček“, potraviny „Ema“a restaurace „Bowling“ – Radek
Záruba.
Organizační věci zajišťoval Ing. Michal Huszár, turnaje odpískal
Miroslav Schőnkypl a občerstvení zajišťoval Roman Kvasnička.
Všem děkujeme.
Za TJ Smrčina Horní Planá: Schőnkypl Petr, Zámečník Stanislav
a Šára Roman.
******************
TJ Smrčina Horní Planá uspořádala v termínech 21.1.2013,
23.2.2013 a 23.3.2013 halové fotbalové turnaje přípravky
v místní sportovní hale za účasti 6-ti mužstev, včetně mužstva
z Rakouska. Hrálo se systémem každý s každým na každém turnaji a výsledky jednotlivých turnajů se sčítaly do jedné tabulky.
Celkový vítěz byl tedy vyhlášen po posledním zápase třetího turnaje, kdy se sečetly všechny body získané ze všech tří turnajů.
Celkové pořadí: 1. Ulrichsberg, 2. Horní Planá „A“, 3. SK Větřní, 4. FC Vltava, 5. FC Frymburk, 6. Horní Planá „B“. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Ondřej Šeda (FC Vltava), nejlepším střelcem Martin Prőll (Ulrichsberg) a nejlepším brankářem
Matěj Indra (Horní Planá „A“). Gratulujeme.
Chtěli bychom dále poděkovat všem, kteří se podíleli na turnajích. Rozhodčím: Otakar Olšák, Vojtěch Ryneš a Petr Schőnkypl,
organizační věci zajišťoval Ing. Michal Huszár a Stanislav Zámečník a občerstvení zajišťovali Jana a Radek Rynešovi.
Dále bychom chtěli poděkovat všem rodičům a přítomným divákům za vytvoření krásné divácké atmosféry a podporu dětem během všech tří turnajů. Ještě jednou všem děkujeme.
Trenéři přípravky TJ Smrčina Horní Planá : Kastenmajer David a
Šára Roman

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Horní Planá
nabízí pro příznivce „Petrova cechu“
sportovní rybolov na rybníku Nový u Kájova.
Informace:
Pan Vosika Martin: tel. 380739147, 605206749
Paní Horváthová Alena: tel. 380704310, 739547548

Dne 23.3.2013 se uskutečnil
1.ročník turnaje „Hornoplánské bulky“za účasti 18 hráčů.
Tímto chceme vyjádřit poděkování štědrým sponzorům a jejich
darům:
ART SERVIS, ARMY SHOP, prodejně potravin FLOP, prodejně Barvy, papír, sport, paní Ireně Peškové, panu Milanu
Čapkovi ml., firmě Auto Toncar, hotelu Na pláži, Městu Horní
Planá, paní Marušce Nedvědové, Firmě Reising servis autodoprava Lavička – Krásetín, restauraci Bowling a hotelu Šumava.
A především bychom chtěli poděkovat panu Petru Řípovi za
poskytnutí prostoru v restauraci ESO.
Za pořadatele: Vladimír Hegmon
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