ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města schválila:
- vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na

-

-

akci „Výměna oken a dveří – bytový dům Sídliště Míru
čp.304, 305, Horní Planá. Na základě nejnižší ceny byla
vybrána firma Kohout company, s.r.o.
darovací smlouvu na peněžitý dar Sdružení pro rozvoj ZUŠ
v Českém Krumlově ve výši 1000,- Kč na podporu VI. ročníku festivalu Vltavské cantare a Sonare.
servisní smlouvu s firmou AZK systém, s.r.o., Kroměříž na
komplexní servisní péči o platební automaty na převozu.
udělení licence k provozování linkové osobní dopravy na
linku Větřní – Český Krumlov – Černá v Poš. – Horní Planá dopravci ČSAD Autobusy České Budějovice od
1.7.2013.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
na pozemek p.č.997/1 v k.ú.H.Planá k umístění kabelu NN
při stavbě „Jelm 100/2 p.Smetana – přípojka NN“.
dle čl.1 odst.3 Vyhlášky č.01/2010 konání veřejné akce
(stavění máje) u restaurace „ESSO“ 30.4. od 18:00 hod. –
1.5.2013 do 4:00 hod.
dle čl.1 odst.3 Vyhlášky č.01/2010 konání veřejné hudební
produkce v průchodu restaurace „U Funyho“ 30.4. od
20:00 hod. – 1.5.2013 do 3:00 hod.
na základě předložených nabídek provedení pěstební činnosti v městských lesích Jiřím Píchou.
prodej odcizeného dřeva zaměstnancům HSO za 700,Kč/bpm.
Smlouvu o dílo na dodávku a výměnu plastových oken a
dveří v bytových domech čp. 304 a 305, Sídliště Míru, firmou Kohout company, s.r.o.
prodej zařízení minigolfu Hotelu Pláž za 1000,- Kč.
provedení vyžínání porostu a náletových dřevin na naučné
Stifterově stezce v Horní Plané firmou vybranou Správou
NP a CHKO Šumava.
Smlouvu o poskytnutí daru ve výši 1000,- Kč Mateřské
škole Horní Planá.
Výzvu k podání cenové nabídky na realizaci zakázky „Turistické a informační značení v Horní Plané“.
konání letního dětského tábora na pozemcích v k.ú.Pernek
31.PS - Paprsek, Praha.
bezplatné použití převozu dne 17.6.2013 pro MŠ Horní
Planá na akci pořádanou MŠ v Ulrichbergu.
přerušení provozu Mateřské školy v horní Plané od 29.7.
do 23.8.2013.
Mandátní smlouvu s ing.F.Slovákem, Kájov, na technický
dozor při akci „Horní Planá – regenerace veřejných prostranství, alejí a parků“.
akceptaci sankce ve výši 2% ze smluvní hodnoty zakázky
stavby „Cyklistická stezka na levém břehu lipenské vodní
nádrže na úseku ČD Pernek – Horní Planá, kemp ,U Kukačků“ v celém rozsahu.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
VOSTALOVÁ Zdeňka
ČADKOVÁ Božena
TEPLÍKOVÁ Jiřina
MLÁDKOVÁ Marta
SMETANA Jan
RYBOVÁ Jaroslava
SKLÁŘOVÁ Jiřina

BRHELOVÁ Irena
WUDY Adolf
VESELÁ Antonie
ŠIMOVÁ Valeria
TÓTH Juraj
KRÁLOVÁ Anna
KOVÁŘOVÁ Alena

Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

Stavbě nové cyklostezky už nic nebrání.
První etapa nové cyklostezky propojí stávající
cyklostezku od autokempu U pláže k převozu a dále do
kempu U Kukačků. Z části povede po břehu jezera pod
nádraží a dále vedle železniční trati. Dva a půl kilometrů
dlouhá cyklostezka je důležitá zejména z hlediska bezpečnosti. Ze dvaceti účastníků soutěže na dodavatele
stavby této první etapy uspěla nejlépe firma HOCHTIEF
CZ a.s., divize Dopravní stavby, České Budějovice
s cenou 7.408.431,94 Kč bez DPH. Na tuto první etapu
jsme z příhraničního programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika získali téměř devadesátiprocentní dotaci. Všechny komplikované náležitosti
veřejné soutěže jsou u konce a tak do poloviny června
začínáme konečně stavět. Dokončení první etapy je
v plánu nejpozději na konci září.
Podpora cestovního ruchu patří mezi naše priority. Proto již připravujeme veřejnou soutěž na dodavatele
druhé etapy cyklostezky dále z Pihlova kolem železniční
trati do Hor pod Pernekem. Zde by se měla napojit na
páteřní cyklostezku. Propojíme Horní Planou s Novou
Pecí bezpečnou cyklotrasou a vznikne i zajímavá trasa k
procházkám. Na druhou etapu se nám podařilo získat také devadesátiprocentní dotaci z ROP Jihozápad.
V ideálním případě stavební práce obou etap na sebe navážou. Obě stavby bychom rádi stihli ještě letos.
Věřím, že nová cyklostezka bude atraktivní pro cyklistické výlety rodin s malými dětmi. Vhodná bude i pro
bruslaře a přiláká více návštěvníků. To je důležité už z
toho důvodu, že dokážeme realizovat ucelenou nabídku
cyklistických výletů i s přeshraničním dosahem po bezpečné trase.
Jiří Hůlka, starosta

Vážení spoluobčané,
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

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.
Číslo účtu: 187591698/0300
VS: rodné číslo bez lomítka
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

Proč zeleným vadí zákon o Šumavě?

Vážení občané Horní Plané

Od představitelů Hnutí Duha a členů stínové vědecké
rady Národního parku Šumava jsme zvyklí na nejrůznější překrucování šumavských reálií. Deset let tvrdili, že regionálním
politikům a šumavským starostům jde o těžbu dřeva a opravdu
trvalo dlouho, než jsme přesvědčili veřejnost, že za jimi podporovaného „zeleného“ vedení parku se těžilo nejvíce dřeva v
historii Šumavy. Na další lži jim již veřejnost neskočila. Tvrdili například, že Šumavu chtějí ovládnout kmotři, či že starostové chtějí ze Šumavy udělat lunapark.
Poslední mediální akcí je tvrzení, že Národní park
Šumava žádný zákon nepotřebuje. Samozřejmě se člověk musí ptát, proč s tímto názorem nepřišli před dvěma lety, kdy
představitelé Hnutí Duha a stínové vědecké rady parku zasedali u kulatých stolů na ministerstvu životního prostředí, kde
se zákon rodil.
Není také pravda, že by od jednacího stolu odešli, či
že by jednání bojkotovali, jak dnes uvádějí. A také není pravda, že ministr Chalupa žádnou z jejich připomínek neakceptoval. Výsledkem kompromisu a jejich návrhů jsou mimo jiné i
čísla 22+4, resp. 26 % prvních zón Národního parku. Z mého
pohledu je to moc a spíše se kloním k návrhu Plzeňského kraje, kde je navrhováno 22% prvních zón. Nicméně, dohoda
mezi ministerstvem a kraji se hledá a k vyřešení zbývají pouhé
tři body: 1. Již zmíněná čtyři procenta prvních zón, ve kterých
se po určitou dobu bude zasahovat proti škůdcům, 2. Tabulka
povolených činností v těchto zónách a 3. Uplatňování lesního
zákona v druhých a třetích zónách. A právě rýsující se dohoda
napříč politickým spektrem, dohoda mezi vládou a opozicí,
resp. mezi vládou a Plzeňským a Jihočeským krajem, je to, co
aktivistům vadí.
Tato rodící se dohoda by přinesla zákon schválený
naprostou většinou volených zástupců v Parlamentu, zákon, se
kterým by souhlasily oba kraje i šumavské obce. A to je něco,
co aktivisté nemohou potřebovat. Oni jsou přeci nejsilnější
tam, kde pravidla nejsou jasná, kde lze těžit dřevo v nejcennějších zónách na výjimky a přitom obviňovat ostatní, že chtějí kácet, kde se lze přivazovat ke stromům a soudit se o to, zda
patří k lidským právům lézt dřevorubcům pod pilu.
Také ministr Bursík a ředitel Krejčí rozpoutali kůrovcovou tragédii na Šumavě díky tomu, že pravidla nebyla jasná.
Soudům trvalo pět let, než o tom rozhodly. Pravidla také nebyla jasná, když zelené vedení parku rozhodlo, že pokácené a
odkorněné stromy (!) musí zůstat ležet „v divočině“. Nejenom, že to je nonsens, pokácet, odkornit a říkat tomu divočina, ale tehdy si zelení správci parku mysleli, že se nepřijde na
to, když se pár tisíc kubíků těchto stromů z „divočiny“ ztratí.
Divočina je přeci divočina. Když nastoupila nová správa parku, zjistila, že pařezy zůstaly a dřevo zmizelo. A tak z úst nejrůznějších aktivistů a několika vědců slyšíme záplavu slov o
tom, že není kam spěchat, že Šumava zákon nepotřebuje, že se
ostatní parky bojí toho, že Šumava bude mít samostatný zákon, že je zákon špatný a možná v rozporu s ústavou, atd. atd.
Bude to kolem nového zákona ještě mediální vřava.
Víme, že ji zelení dovedou rozpoutat. Ale také víme, že Národní park Šumava konečně potřebuje jasná a dlouhodobá
pravidla.

Po přečtení článku na adresu bývalého nájemce honitby MS Horní Planá, nám nedalo a musíme odpovědět i my
tímto článkem. V první řadě nám byly sděleny i jiné důvody
týkající se neobnovení nájemní smlouvy. První z důvodů bylo
i to, že noví nájemci nabídli vyšší nájemné. Dále nám bylo
sděleno, že nebudou přijati za členy myslivci, kteří nebydlí
v Horní Plané, přestože k nim patří i myslivci, kteří
s myslivostí v Horní plané začínali před čtyřiceti lety. Důvodem bude zřejmě i to, že právě tito myslivci byli honitbě nejčastěji a byli by tudíž některým členům z nového sdružení nepohodlní. Nevím, kde bere vedení Honebního společenstva tu
drzost a někoho takto obviňuje. Kázat o slušnosti může jen
ten, který se sám nikdy ničeho špatného nedopustil. Jak jistě
mnozí dobře víte, tak právě vedení Honebního společenstva
nezaplatilo patnáct let vlastníkům pozemků ani korunu. Na
poslední chvíli zaplatili vlastníkům podle zákona za poslední
3 roky. Nájemné za zbylých 12 let dělá přes 400.000,- Kč. My
se teď ptáme i za Vás vlastníky pozemků. Kde je těchto
400.000,- Kč, které Vám po právu náleží. Dále se ptáme, kde
berou někteří členové tu drzost a obviňují některé bývalé členy. Nikdo z bývalého sdružení nikdy neměl co do činění
s orgány činnými v trestním řízení za nepovolené způsoby lovu a lovu chráněných druhů zvěře, což se o některých členech
nového nájemce říci nedá. Rovněž jsme se nepodíleli na rozpadu několika Mysliveckých sdružení, což se o některých členech nového sdružení, rovněž říci nedá. Že vyroste mnoho kazatelen, zejména podél hranic s Vojenskými lesy a před každou bude náklaďák kukuřičné siláže, která může i zabíjet, nikdo nepochybuje, ale Ti co umí lovit bez posedů a jsou
schopni zvěř v lese ulovit v pravé poledne, toto újednictví nepotřebují. Tak lovilo mnoho členů bývalého sdružení. Než někdo začne někoho obviňovat, ponižovat a zesměšňovat, měl
by si nejdřív zamést před vlastním prahem. Co nás, ale bývalé
nájemce opravdu pobavilo, je tvrzení o návratu koroptve a tetřívka do Hornoplánské honitby. Celý název koroptve je Koroptev polní. Tato pernatá zvěř je silně závislá na polnostech a
hospodaření. Důležité jsou obiloviny a hlavně brambořiště.
V honitbě Horní Planá není jediný kus obhospodařovaného
pole. Na 80% nelesní půdy se celou sezónu pase skot a jediné,
co tu najdete, je trus tohoto skotu. Toto jsou ty nejhorší podmínky pro koroptev, jaké si vůbec můžeme představit.
S návratem tetřívka, dnes z umělého chovu, je to obdobné, nehledě na statisícové investice. Je vidět, že někteří členové nového sdružení určitě dobře vědí, jak jelení shozy, někdy i celé
trofeje sebrané ve Vojenském újezdu Boletice dobře zpeněžit
v sousedním Rakousku, ale o etologii zvěře neví zhola nic, jinak by toto nemohli napsat. Přesto novým nájemcům přejeme
hodně zdaru a těšíme se, až se dozvíme něco nového o myslivosti.

senátor Tomáš Jirsa

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

Kolektiv bývalých nájemců MS Horní Planá
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

MOČRS v Horní Plané
zve 22.06.2013 ve 13:30 lovu chtivé hornoplánské ženy
na chytání ryb na rybnících v Perneku. Členství
v rybářském svazu není podmínkou! Připraveno bude
občerstvení i odborný poradenský servis. Pro nerybářky
i ten nějaký proutek k zapůjčení se jistě také najde. Budeme velice rádi za vaší účast.
S pozdravem „Petrův zdar“ zvou rybáři z Horní Plané.

Kulturní centrum
sobota: 1.VI. – 1400
park na Náměstí

DĚTSKÝ DEN
Zábavné odpoledne plné her, ňaminek, soutěží
a s divadelní pohádkou.

EUROPÄISCHE WOCHEN
Tanec až k obzoru – 3 mladé hudební skupiny ze tří zemí –
Karin Rabhansl (D), Gipsy.cz (CZ), Slovak Tango (SK).
Trojkoncert, který se uskuteční v rámci velikého festivalu na české
straně. Sledujte zvláštní plakáty.
**************************************************************

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

středa: 5.VI. – 1515
sál KIC

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

pátek: 7.VI. – 2030
sál KIC

KLUBOVÝ VEČER
JANESESSION – slovenská rock´n´rollová hvězdička v čele
s energickou zpěvačkou Jane Razor. Vyhlášená koncertní kapela,
která má za sebou jak předskakování velkým jménům, tak
koncertování po Evropě. Veliký zážitek pro fanoušky Motley Crue,
Kiss a podobných kapel.
DARK ANGELS – tuzemská metalová stálice, která je nyní na turné
na podporu nové desky Bittersweet Devotion, jež se může pochlubit
velmi vřelým přijetím jak u fanoušků, tak u kritiků. V kapele zpívá
vynikající Radek Popel, který byl svého času členem teplického
Motorbandu, kde kdysi zpíval i Kamil Střihavka.

Vstupné 80,- Kč.
**************************************************************

sobota: 8.VI. – 1800
Památník Adalberta Stiftera

„ŘETĚZOVÉ“ PROVÁDĚNÍ DĚTMI
Jde o projekt pro teenagery, který využívá metody zážitkové historie.
Jeho základním nápadem je výměna rolí: skupina žáků se na krátkou
dobu stana řadou-řetězem na sebe navazujících průvodců.
sobota 8.června 18-24 hodin - MUZEJNÍ NOC s volným vstupem
neděle 9.června 13:30-17 hodin
pondělí 10.června 8-12/13-15 hodin
**************************************************************

středa: 12.VI. – 1500
sál KIC

SENIOR KLUB
Hudba, tanec a znalostní kviz pro přátele dechové hudby.
Seniorské setkání s partnery z Tiefenbachu.
Účinkuje HP Trio.

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

sobota: 15.VI. – 1300
Louka u Maňávky

ZAHÁJENÍ LETNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY

LETECKOMODELÁŘSKÝ DEN
K poslechu hraje country skupina LAZARETH.
Ukázky rádiem řízených modelů letadel, větroňů a vrtulníků.
Pořádají letečtí modeláři a město Horní Planá.
Po celý den možnost občerstvení. Sledujte zvláštní plakáty.

Yacht Club Lipno nad Vltavou
hledá chlapce a děvčata do jachetního klubu
s cílem vytvořit posádky nové lodní třídy RS Feva
Jachting je sport, který děti naučí mnoha dovednostem a dá
jim nahlédnout do oborů, které s tímto sportem úzce souvisí například: meteorologie, zeměpis, historie, navigace, aerodynamika a hydrodynamika, stavba a konstrukce lodí.
Jachting, mnohem více než jiné sporty podporuje osobnostní
rozvoj dětí. Učí je spoléhat sám na sebe, přijímat rozhodnutí
ve složitých situacích, ale zároveň cítit zodpovědnost za loď i
posádku. Přitom zůstává jachting kolektivním sportem, kde
velkou roli hraje smysl pro fair-play.
Protože soupeřem nejsou jen ostatní posádky, ale i přírodní
živly, je v jachtingu pomoc v nouzi druhým základní povinností. To vše se děje v přátelském ovzduší skupiny dětí různých věkových kategorií vedené zkušenými trenéry. Součástí
zázemí jsou šatny, WC, sprchy, tělocvična i restaurace pro
případný doprovod.
Hlavní cílem není vychovat z dětí vrcholové sportovce, ale
nadchnout je pro hodnoty, které tento sport nabízí.
naše aktivity jsou zaměřeny hlavně na děti a mládež
rádi seznámíme s jachtařským sportem i jejich rodiče a
přátele
dětskou skupinu vedou zkušení jachtaři a trenéři Zdeněk
Zídek a Honza Myslík, medailisté z Mistrovství ČR, oba
jsou doma v Lipně nad Vltavou
pořádáme pravidelné tréninky – pátek 16:00 – na Lipně
(loděnice Lipno)
tréninkové bloky jaro / léto / podzim
vícedenní tréninkové kempy, jejichž hlavní náplní je
jachting; podstatnou součástí jsou i aktivity podporující
kolektivního ducha např. výlety, hry, táboráky, koupání
… v zimě to může být společné lyžování a bruslení
pro členy je základní vybavení k zapůjčení (neopren,
neoprenové, boty, loď, vesta …)
na tréninky je vhodné sportovní oblečení - při nepříznivém počasí, na jaře a na podzim např.větrovka, wind
stoper, nepromokavé oblečení, čepice, fleesová mikina,
teplé spodní prádlo atp.; v létě plavky, kraťasy, sluneční
brýle, čepice s kšiltem
www.lodenicelipno.cz,
tel.602410028 – Jan MYSLÍK, yachclub@lodenicelipno.cz

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

úterý: 18.VI. – 1330
betonové hřiště za I.stupněm Základní školy

MALOVÁNÍ NA BETON
Pořádá MŠ, družina a městská knihovna.
Pojďte si s námi malovat, křídy na malování máme.
Za nepříznivého počasí akce odpadá.
**************************************************************

středa 19.VI. – 1700
sál KIC

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Závěrečný koncert mladých hudebníků třídy
Jana Čižka a Jany Jarošové.

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

sobota 29.VI. – 1700
pláž Horní Planá

Chtěli bychom touto cestou poděkovat městu
za zapůjčení smuteční síně dne 17.4.2013
na poslední rozloučení s
panem Janem

BERÁNKEM.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
a také dík za květinové dary.
Děkujeme též paní Kaiserové a panu Malíkovi.

rodina Beránkova

Řetězové provádění dětmi v Památníku A. Stiftera
Jde o projekt pro teenagery, který využívá metody zážitkové historie.
Jeho základním nápadem je výměna rolí:
skupina žáků se na krátkou dobu stane řadou
– řetězem vzájemně na sebe navazujících průvodců.
Současným jedenácti- až patnáctiletým
nabízí možnost pochopit život předků
a muzejníkům a pedagogům nové způsoby spolupráce.
Návštěvníkům muzea nabízí nové zajímavé zážitky
a originální podání průvodcovského výkladu.

Srdečně zveme na dny s řetězovým prováděním
skupinou žáků základní školy v Horní Plané
od 8. června do 10. června 2013:
sobota 8. června 18 -24 hodin - MUZEJNÍ NOC s volným
vstupem
neděle 9. června 13,30-17 hodin
pondělí 10. června 8-12/13 -15 hodin
V expozici a na výstavě „Horní Planá a okolí“
bude čekat řada mladých průvodců,
kteří se v předstihu jednoho dne a noci
budou na tuto činnost intenzivně připravovat.
Uvítáme každého dalšího návštěvníka,
aby děti mohly zužitkovat získané dovednosti!
Vstupné pro školní skupiny: 10 Kč, dospělý jednotlivec: 50 Kč,
snížené vstupné (pro děti, studenty, postižené, důchodce aj.): 25 Kč.
Vstupné o Muzejní noci je zdarma.

***********************************
JARNÍ VÝPRODEJ EKOBRIKET!
Nabízíme Vám:
• EKOBRIKETY již od 42,-/balík (různé druhy)
• PELETY
• MULČOVACÍ KŮRA
• TŘÍSKY A PODPALOVAČE
Dle počtu odebraných palet – možnost dopravy
ZDARMA!
Briketárna Větřní u Č. Krumlova,
Tel: 380 733 733, 734 768 420
Prodejna v Č.B. na Dl. Louce vedle Kauflandu,
Tel: 777 917 714
Ekopalivo Bohemia s.r.o.
www.ekopalivo.cz

Stolní tenis
ZŠ v Horní Plané pořádá dne 13.6. 2013 od
15:30 hod. v budově školy v Jiráskově ulici turnaj ve
stolním tenisu. Zúčastnit se mohou smíšené dvojice ve
složení jeden účastník starší 18 let a druhý musí být žákem naší školy. Přihlášky do 12. 6. u pí uč. Bürgerové.

Fotbalové ozvěny:
Poděkování.
Touto cestou by fotbalový oddíl TJ Smrčina
Horní Planá chtěl poděkovat Vojenským lesům Horní
Planá (p. Ing. Jaroslavu Neradovi) za sponzorský dar,
díky kterému byla pořízena světelná tabule na hřiště pro
potřeby fotbalového oddílu.
Ještě jednou děkujeme.
Trenéři TJ Smrčina Horní Planá.
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