ZPRÁVY Z RADNICE

VÝPIS USNESENÍ
z 23.zasedání zastupitelstva města
Horní Planá konaného dne 27.března 2013

Rada města vzala na vědomí:
- plnění rozpočtu obce za 1.čtvrtletí 2013.

Rada města schválila:
- Smlouvu o dílo s firmou ČEVAK, a.s. na obnovu strojní
části čerpací stanice odpadních vod v Hůrce.
- výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken a dveří – bytový dům Sídliště Míru čp.304, 305, Horní Planá.
- zakoupení dataprojektoru a projekčního plátna do zasedací místnosti radnice.
- na základě žádosti nájemce bytu obce v čp.312, Sídliště
Míru, splátkový kalendář na úhradu penále, které musí
být uhrazeno do konce r.2013.
- Smlouvu o poskytnutí příspěvku ERDF mezi správcem
Fondu malých projektů (Jihočeská Silva Nortica) a Městem Horní Planá na projekt „Turistické a informační
značení v Horní Plané“.
- nabídku na zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt „Vybavení kompostárny Horní Planá“ firmou KAPEX, s.r.o., Č.Budějovice.
- provedení údržby a oprav v bytě č.13 v čp.312, Sídliště
Míru, které nejsou investicí ani technickým zhodnocením předmětného bytu.
- Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
na veřejnou zakázku „Cyklistická stezka na levém břehu
lipenské vodní nádrže v úseku kemp ,U Kukačků´ H.Planá – přívoz“. Byla vybrána firma HOCHTIEF CZ,
a.s., Č.Budějovice.
- uzavření investičního střednědobého úvěru na financování akce „Cyklistická stezka na levém břehu lipenské
vodní nádrže v úseku kemp ,U Kukačků´ - H.Planá –
přívoz“ u ČSOB, a.s., Praha.
- užití znaku města Horní Planá při propagaci mezinárodního žákovského turnaje o putovní pohár divoké Vltavy
„MAGIC CUP ŠUMAVA“, který se uskuteční 29.5. –
2.6. na fotbalových stadionech v Loučovicích, Lipně nad
Vltavou a v Horní Plané.
- udělení licence k provozování linkové osobní dopravy
na linkách Frymburk – Horní Planá, Hodňov – Horní
Planá – Nová Pec a Nová Pec – Přední Zvonková dopravci ČSAD Autobusy České Budějovice od 1.7.2013.
- nabídku GPL-INVEST, s.r.o., Č.Budějovice na zajištění
výkonu investorsko inženýrské činnosti při realizaci a
dokončení stavby „Cyklistická stezka na levém břehu lipenské vodní nádrže na úseku ČD Pernek – Horní Planá,
kemp ,U Kukačků“.
- účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Horní
Planá za rok 2012 sestavenou k 31.12.2012 a dosažený
výsledek hospodaření ve výši 1 Kč.
- dle čl.1 odst.3 Vyhlášky č.01/2010 konání veřejné akce
(stavění máje) na Náměstí 30.4. od 18:00 hod. –
1.5.2013 do 6:00 hod.
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

Od 1.4.2013 nastoupila v podatelně městského úřadu za
p.Lucii Vedlovou, která je na mateřské dovolené, sl.
Ludmila MIKEŠOVÁ, DiS.

1.

Zastupitelstvo města schvaluje:

1.1. přijetí účelového úvěru výstavby cyklostezky ve výši
8.964.202,-Kč.

1.2. přidělení bytu 1+0 v č.p. 189 Stanislavu Vejskalovi a bytu 1+1 v čp. 304 Nikole Nowakové.

1.3. prodej části pozemku parc.č. KN 607/2 dle GP č.206625/2013 označený jako pozemek KN 607/101 o výměře
cca 106 m2 a prodej pozemku KN 607/25 o výměře 10m2
vše v k.ú. Horní Planá, Ing.Janu Komendovi a Mgr. Kateřině Komendové, České Budějovice, za cenu
500Kč/m2.
1.4. dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP
č.10049731.
1.5. dodatek č.1 ke smlouvě č. 10049731 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.
1.6. zprávu kontrolního výboru o kontrole čerpání příspěvků
města za rok 2012.

2.

Zastupitelstvo města neschvaluje:

2.1. zveřejnění prodeje pozemku KN 345/192 v k.ú. Pernek.¨

VÝPIS USNESENÍ
z 24.zasedání zastupitelstva města
Horní Planá konaného dne 24.dubna 2013
1.
1.1.

1.2.
1.3.

2.

Zastupitelstvo města schvaluje:
účetní závěrku obce za rok 2012 sestavenou
k 31.12.2012 a dosažený výsledek hospodaření ve výši
3.270.750,25 Kč (zisk) v hlavní činnosti a -1.203.305,22
Kč (ztráta) ve vedlejší činnosti a převedení výsledku
hospodaření na účet 432 – nerozdělený zisk, ztráta minulých let.
revokaci usnesení z 20. zasedání zastupitelstva města
Horní Planá ze dne 19.12.2012, bod 1.7.
záměr zveřejnění prodeje části pozemku KN 210/2 dle
GP č.2051-303/2012 označený jako pozemek KN 210/7
o výměře 84 m2 v k.ú. Horní Planá.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

2.1. děkovný dopis starostky Frenštátu pod Radhoštěm.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
FIALOVÁ Květuše
SEDLÁČKOVÁ Markéta
KAŠPAROVÁ Miroslava
OCELKOVÁ Božena
WŮDYOVÁ Gerlinda
KUNDRÁT František
PRÁŠKOVÁ Miluše
ŠVERMA Václav
RYNEŠ Vojtěch

PETR František, dr.
KRÁTKÁ Růžena
STRNAD Jan
KOUBOVÁ Libuše
ZÍTEK Karel
BOREŠ Luďa
ONDŘÍK Karel
JUDL Jan
KUBA Petr

Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů Horní Planá pořádal
30.března 2013 tradiční velikonoční zábavu. Děkujeme sponzorům a všem, kteří nám pomohli při organizaci akce:
Odborová organizace SPS VLS a LS VLS H. Planá,
SPS VLS H. Planá, PŘ VLS H. Planá, Parma servis Č. B., Agro Šumava-p.M.Machač, p.P.Tomčala, p.M.Holubová,
p.M.Lávička, Město H.Planá, p.J.Hůlka, p.P.Šuga, p.Pavel
Benc, p.B.Bencová, p.Josef Benc, p.H.Ščevíková, Komžákovi, p.Z.Nekola, p.J.Stoika, p.J.Jodl, restaurace U Méďů,
p.M.Čapek, p.M.Vaněček, Kamenolomy ČR, p.J.Klimeš ,
p.J.Zeman, p.L.Franta, p.M.Lukáč, p.P.Škách, restaurace
Tothos, Sitter,s.r.o. Valtrov, p.T.Kupsa, s.Wágner,
p.M.Tóthová, Jednota COOP H. Planá, restaurace U Kohoutů,
hotel Pláž, hotel Šumava, penzion Daniela Hůrka,
p.J.Smetana, pila Athos, prodejna Flop, p.J.Nendzová, restaurace Eso, restarace Funy-p.Slepička, p.S.Anichoberová, Dubovi, Don Gemini s.r.o., p. I.Šablicová, p.D. Čerklová, Jednota – Pekárna, p.I.Pešková, p.J.Gregar, p.A.Váša, Kohout
Company, p.R.Kvasnička, p.M.Nedvědová -Rehabilitace, ranč
Daniela-p.Šíp, Auto Toncar, HB automateriál Č.B., p.L.Hůlková -Vydavatelství a nakladatelství Srdce Vltavy, p.V.Grmelová, lékárna Arnika-PharmDr.I.Haldová p.E.Hůrková,
květinka Rozmarýna-p. D.Mikešová, Slámovi, MUDr.J.Indra,
Čevak, p.J.Fuchsík,
p.J.Blažková-chovatelství, potraviny
Ema-p.Kostínková, p.Petr Kundrát, Václav a Radka Preňkovi,
p.L.Řípa, GK Mont, KIC H. Planá, p.P.Směja, obsluha baru a
kapela Kocourovo Kartáč.
Omlouváme se, pokud jsme na někoho v dlouhém
výčtu zapomněli. Velice si Vaší pomoci a podpory vážíme!

S díky SDH Horní Planá

KREV JE ŽIVOT
KREV – tekutina, která zachraňuje zdraví i životy: po těžkých
úrazech, při léčení otrav a nádorových onemocnění, při řadě
operací.
KREV – tekutina, na níž jsou celoživotně odkázáni lidé s nemocemi krve.
KREV – tekutina, ze které se vyrábějí nezbytné léky pro nemocné s poruchami srážlivosti (např. hemofiliky), k léčení poruch obranyschopnosti i popálenin.
Každý za svůj život dostane v průměru 6 x krevní
transfúzi a 14 x lék z krve připravený. I na VAŠI KREV někdo čeká … nemůže si pomoci sám … POMOZTE … DARUJTE MU JI VY! Staňte se bezpříspěvkovým dárcem krve.
Z Horní Plané odváží dárce krve zvláštní autobus na
transfůzní stanici v Č.Budějovicích 4 x ročně. Odjíždí z autobusové zastávky vždy v 6:30 hod. První odběr proběhl 12.3.,
další budou 4. června, 3.září a 3.prosince.
Děkujeme jménem těch, kterým vaše krev zachrání život.

KURIOZITY O POČASÍ
ROK 1972

Staň se meteorologem amatérem
Stanice Českého hydrometeorologického ústavu v Horní
Plané začala pozorovat a zapisovat údaje o počasí od
21.února 1972. A tak seriál Kuriozity o počasí alias Staň se
meteorologem amatérem v tomto čísle Hornoplánských listů končí. Snažil jsem se zmapovat pro historiografii tuto
oblast života za dobu od roku 1972 do 2010.
Mezi nepřehlédnutelné kuriozity, které se vyskytnou jednou
za lidský život patří rok 1978, kdy na Silvestra se teplota
pohybovala kolem +15°C a během noci klesla na -15°C.
Rozdíl 30°C je ojedinělý.
Za dobu mého pozorování jsem zaznamenal pouze jednou
zemětřesení , a to 21. prosince roku 1985 v 11 hod.17 minut. Začalo chvěním od nohou, postupovalo tělem do hlavy
a bylo doprovázeno psychickou tísní, nejistotou a obavami.
Skleničky umístěné blízko sebe cinkaly. Nejbližší seismografická stanice ohodnotila toto zemětřesení číslem 4,6
Richterovy stupnice.
V roce 2002 bylo právem hovořeno o „tisícileté vodě.“ Ve
dnech 6.-7.srpna nepřetržitě pršelo 39 hodin a spadlo
112,2 mm vodních srážek a ve druhé etapě /11.- 12.8./ za
42 hodin 144,7 mm.
Poslední kuriozitou byla vichřice, která se přehnala přes
Horní Planou z 18. na 19. ledna roku 2007. Orkán způsobil
na území České republiky značné škody na majetku a
v lesích obrovské polomy. Tehdy nešel v Horní Plané elektrický proud od 21 hodin do 18 hodin následujícího dne,
celkem 21 hodin.
Rok 1972 je možné hodnotit jako studený, deštivý a beze
sněhu. V březnu ležel sníh pouze 4 dny v max. výšce 6 cm,
duben potvrdil v plné míře pranostiku, že ještě budem za
pecí. V květnu, červnu a červenci propršelo 53 dní. Deštivé
počasí pokračovalo do poloviny srpna a zbytek měsíce jakž
takž připomínal končící léto.
Podzimní měsíce nebyly o nic lepší. Od září do konce listopadu bylo se srážkami 52 dnů. První sníh začal padat 11.
listopadu, ale měsíc byl téměř bez sněhu. Mezi kuriozity patří prosinec, který byl zcela bez sněhové pokrývky.
Na závěr jeden citát o počasí:
SLUNCE NÁS POTĚŠÍ, DÉŠŤ NÁS OSVĚŽÍ, VÍTR
NÁS POVZBUDÍ, SNÍH NÁS ROZRADOSTNÍ. VE
SKUTEČNOSTI TEDY NEEXISTUJE ŠPATNÉ POČASÍ.
Kéž by tomu tak bylo!
Jindřich Malšínský

Výbor MS ČČK

INFORMACE
V současné chvíli je pro občany obce možnost odběru palivového dřeva v délce 2 m za ceny 517,- a 633,- Kč vč.
DPH (dle kvality) z NP Šumava, územního pracoviště Stožec.
Z důvodů ochrany lesa a nadcházející turistické sezony budeme nuceni toto dřevo vyexpedovat do 15.6.2013. Pokud dříví
do tohoto termínu nebude vyexpedováno, bude dodáno jiným
odběratelům a další možnost pořízení palivového dříví bude
až na podzim tohoto roku.
Veškeré dotazy směřujte na těžebního technika ÚP NPŠ - p.
Korandu J., DiS.
tel: 731530380, 86korandaj@gmail.com

MAGICKÁ ŠUMAVA LIPNO
Ing. Kristina Štěrbová
zprostředkování ubytování - prodej moldavského vína
- průvodcovská činnost - poradenství
- propagace, marketing - akce na klíč
mobil: +420 728 872 194 office:
email: kristina.sterbova@email.cz Černá v Pošumaví 1
www.magicka-sumava-lipno.cz 382 23

Hledám k dlouhodobému pronájmu nezařízený byt v Horní
Plané, Perneku či v Nové Peci, a to pro jednu osobu, nekuřačku. Nabídky prosím zasílejte na lucie.zacharova@post.cz nebo
volejte na 732 26 77 36.

Zemská výstava 2013
jižní Čechy – Horní Rakousko
DÁVNÉ STOPY - NOVÉ CESTY
26. dubna - 3. listopadu 2013
S cílem představit prolínající se osudy dvou národů a přispět k
upevnění vzájemných vazeb, bude v roce 2013 na území Jihočeského kraje zahájena historicky první přeshraniční zemská
výstava. Její brány se otevřou v dubnu 2013 a jednotlivé expozice budou k vidění až do listopadu téhož roku v několika
městech v jižních Čechách a Horním Rakousku.
Český Krumlov, Vyšší Brod, Bad Leonfelden a Freistadt
představí návštěvníkům expozice zaměřené na život v příhraničí, kulturní a umělecké poklady, rozvoj obchodu, hospodářství a další prvky, které ovlivnily vztahy Čech a Rakouska.
Výstava pod názvem "4 fotografové, 2 země, 1 region" představí v prostorách nově zrekonstruované českokrumlovské
synagogy práci čtyř fotografů, kteří působili na konci 19. a v
první polovině 20. století v Českém Krumlově, Vyšším Brodě,
Bad Leonfeldenu a Freistadtu. Výstava fotografií bude zaměřena mj. na architekturu, tradice, náboženství, výrobní odvětví
a příběhy konkrétních rodin žijících v dané příhraniční oblasti.
V Českém Krumlově budou moci návštěvníci zavítat také do
Regionálního muzea na výstavu nerealizovaných projektů,
které se váží k regionu jižních Čech a Horního Rakouska.
Rakouský Freistadt pozve návštěvníky do místního pivovaru na výstavu exponátů zobrazujících měšťanský život a rozvoj obchodu. Kromě toho budou mít návštěvníci výstavy
možnost seznámit se i se samotným procesem výroby piva a
ochutnat gastronomické speciality z obou stran hranice.
Dějiny lékařství, péče o tělo a sociální oblast jsou stěžejními
tématy výstavy v Bad Leonfeldenu. Celkový dojem z výstavy
jistě umocní umístění expozic v prostorách bývalého měšťanského špitálu.
A v klášteře ve Vyšším Brodě budou moci návštěvníci „zažít" svět klášterů a šlechty v kontextu dějinných zlomů, především střetů mezi Přemyslem Otakarem II. a Rudolfem I.
Habsburským. Skutečnou raritou bude veřejné vystavení
vzácné památky - Závišova kříže.

Slavnostní zahájení Zemské výstavy:

25. dubna:
2. května:
10. května:
15. května:

Freistadt
Vyšší Brod
Bad Leonfelden
Český Krumlov

********************************
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.
divize Horní Planá
Správa rekreačních zařízení

pořádá

4.ročník
SOUTĚŽE V RYBOLOVU
o POHÁR ředitele divize VLS ČR, s.p.
dne 11.května 2013
místo konání: rybník SRZ-malá Olšina
zahájení: 9:00 hod.
ukončení a měření: ve 14:30 hod.
vyhlášení výsledků: 19:00 hod.

od 19 hod. TANEČNÍ ZÁBAVA

Kulturní centrum
středa: 1.V. – 1515
sál KIC

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

pátek: 10.V. – 2000
sál KIC

TRADIČNÍ „DOMASOPUSTNÁ“
Promítání fotografií a videa z letošního masopustu.
**************************************************************

středa: 15.V. – 1500
sál KIC

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

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

pátek: 17.V. – 2000
sál KIC a kavárna U tří koček

KLUBOVÝ VEČER
TABASCO (Besednice), ZOE (Český Krumlov)
a HARVESTER (Horní Planá)
hardrock, rock, underground

Vstupné 100- Kč.
**************************************************************

sobota: 18.V. – 600
Německo - Berchtesgaden

ZÁJEZD NA ORLÍ HNÍZDO
Úžasné místo v německých Alpách.
Cestovné (350,-Kč) se platí v Infocentrum.
Vstupné (15,10 euro) a oběd (cca 10 euro) si každý hradí sám.
**************************************************************

pátek: 31.V. – 2000
sál KIC

COUNTRY VEČER
Country večer s kapelou HASTROŠ z Kaplice.

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

CENTRUM ADALBERTA STIFTERA
Vás srdečně zve na výstavu
5.4. – 31.5.2013

SOUŽITÍ ČECHŮ A NĚMCŮ
ve 40.letech 20.století
Vernisáž výstavy se koná 5.4.2013 v 17:00 hod.
Vstup dobrovolný

Zábavný večer ve Smrčině
Musica Viva v novém kabátě, Alteso Nočesta s novými
kousky, Sarah omládla a zase budeme rozdávat sladké
odměny a přijdou i hosté... Nerozumíte všemu? Přijďte
nám porozumět, poslechnout si, odpočinout, obdivovat,
zasoutěžit, užít si to a třeba si i zazpívat. A hlavně?
Ochutnáte skvělá vína, prohlédnete si staronový sál a
konečně si třeba i zatančíte. To všechno vás čeká
4.května od 18.00 hodin ve Smrčině za krásných 60 Kč.

PODĚKOVÁNÍ. K završení masopustního veselí v našem městě jsme ve Stifterově památníku ve spolupráci s
místní
mateřskou
školou
uspořádali
setkání
s vystoupením dětí a předváděním zadělávání a smažení tradičního lidového masopustního pečiva. Program k
této příležitosti s dětmi vytvořila a nacvičila vedoucí učitelka Jana Mikešová, která zároveň vyrobila i většinu
kostýmů. Na harmoniku hrála Michaela Čajanová a Jiřina Jarošová napekla dětem trdelníky. Koblihy a boží milosti na místě připravovaly Marie Bartoníčková, PhDr.
Yvetta Dejmková, Mgr. Hana Indrová, Věra Pojslová a
Miroslava Prokopová. Akci sponzorsky podpořili Michael
a Ivana Ederovi – penzion EDER v Hůrce. V pašijovém
týdnu nabídl Stifterův památník školám i pro veřejnost
výukový program s pečením jidášů a pletením pomlázek. Rolí lektorek se ujaly Jaroslava Bernardová, PhDr.
Yvetta Dejmková a Mgr. Hana Indrová. Splétat pomlázky
učil zájemce pracovník Regionálního muzea v Českém
Krumlově Jan Račák. Obě akce doplnila přednáškami o
masopustních, postních a velikonočních obyčejích etnoložka a rovněž pracovnice muzea Mgr. Alice Glaserová.
Děkuji Vám všem za spolupráci, podporu a dobrovolnou
pomoc!
Lenka Hůlková,
Památník A. Stiftera
Odkaz na fotografie z obou akcí naleznete na
www.horniplana.cz.

Srdečně zveme
na společné vystoupení
českých a německých
muzikantů a zpěváků lidové hudby

„Muzikanti, hrajte!“
v sobotu 25. května od 19,30 hodin
na dvorku v Památníku Adalberta Stiftera.
Vstupné dobrovolné.

Cyrilometodějské jubileum
Rok 2013 je pro Českou republiku ve znamení velkého výročí. Uplyne 1150 let od příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Poutní místo Velehrad je národní, duchovní, kulturní i vzdělávací kolébkou
našeho národa. Přípravy na cyrilometodějské jubileum byly
zahájeny v květnu 2012 v Římě.
V České republice začaly oslavy v den státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů na Velehradě a pokračují Setkáním kultur v Mikulčicích 24. - 26. května 2013.
Slavnosti vyvrcholí na Velehradě ve dnech 4. - 5. července
2013 v rámci státního svátku ČR již tradičním projektem Dny
lidí dobré vůle.
Než se tak ale stane, čeká nás velké množství projektů – výstavy, konference, přednášky, semináře, bohoslužby,
vzdělávací i interaktivní programy pro děti a mládež, soutěže
a řada dalšího.
Podrobné informace na:
www.cyrilametodej.eu a www.velehrad.eu.
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