ZPRÁVY Z RADNICE

VÝPIS USNESENÍ
z 25.zasedání zastupitelstva města
Horní Planá konaného dne 5.června 2013

Rada města vzala na vědomí:
- informaci ředitele ZŠ a MŠ Horní Planá o personálním obsazení mateřské školy.

- informaci ředitele KIC o programu a organizačním zajištění
letní sezóny - Markétské pouti, letního kina, koncertů a pohádek na Náměstí.
- Inspekční zprávu České školní inspekce o hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného ZŠ a
MŠ Horní Planá.
- stav provozování pronajatých objektů na pláži v Horní Plané a navrhuje změnu ve způsobu jejich provozování.

1.

1.1. rozpočtové opatření města č.1/2013 – změnu rozpisu
rozpočtu: výdaje celkem 300.000,-Kč.

1.2. přidělení bytu 0+2 v čp. 306 Sídliště Míru, Ladě Szajkové.

1.3. přidělení
1.4.

Rada města schválila:
- Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
-

-

-

na pozemek p.č.63/1 v k.ú.Pernek k umístění kabelového
vedení NN.
Dodatek č.1 ke smlouvě „Stavební úpravy zázemí tenisových kurtů“.
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v letním
kině od 1.7. do 30.8.2013 k provozování občerstvení.
zapůjčení 3 ks dřevěných stánků do Černé v Pošumaví na
6. slavnosti obce.
vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na
akci „Turistiské a informační značení v Horní Plané“ – na
základě nejnižší ceny byla vybrána společnost Cassia Development & Consulting, s.r.o., České Budějovice.
dodatek k nájemní smlouvě s Regionálním muzeem
Č.Krumlov – nájemné v Rodném domku A.Stiftera
v r.2013 bude hrazeno ve čtyřech splátkách.
Smlouvu
o
poskytování
odborného
poradenství
s Ing.Martinem Rybářem při administraci projektu „Cyklostezka na levém břehu Lipna – II.etapa“.
Smlouvu
o
podnájmu
velkoprostorového
stanu
K.Kalvodovi k zajištění provozu hudebního stanu na Markétské pouti v tomto roce.
zapůjčení 1 ks dřevěného stánku na letošní Frymburské
slavnosti.
Smlouvu o dílo s firmou HOCHTIEF CZ, a.s., Praha na
zhotovení stavby „Cyklistická stezka na levém břehu lipenské vodní nádrže v úseku kemp ,U Kukačků´ - Horní Planá
– přívoz“.
Smlouvu o poskytnutí grantu SD/OEZI/543/13 na projekt
„Šumavský Everest“.¨
zveřejnění pronájmu časti p.č.421/2 v k.ú.Pernek.
žádost firmy Rosenberger Lipno Line o povolení břehové
přípojky elektrické energie pro kotviště lodní dopravy.
odprodej nepotřebného tělocvičného nářadí (kůň a metací
stůl) za 3.000,-Kč R.Kadlecovi, Sedlčany.
na základě předložených nabídek oplocení lesních kultur
v městských lesích firmou Blarex-I, s.r.o., Praha.
poskytnutí permanentek na převoz (osoba+kolo) pro děti
z Dětského domova v Horní Plané.
Smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí grantu
SD/OEZI/243/13 na projekt „pohádkové léto v Horní Plané
2013“.
Smlouvu o dílo s MgA.J.Koreckým na restaurování sochy
sv.Jana Nepomuckého na Náměstí.

Rada města neschválila:
- při novostavbě ubytovacích zařízení na Jenišově firmou
ACEK Bohemia, s.r.o., Praha zaústění splaškové kanalizace do jímek, ale požaduje napojení na stávající kanalizační
síť.

Zastupitelstvo města schvaluje:

1.5.

1.6.

1.7.

bytu 1+2 v čp. 312 Sídliště Míru,
manž.Pacnerovým.
prodej části pozemku KN210/2 dle GP č.2051-303/2012
označený jako pozemek KN 210/7 o výměře 84m2 v k.ú.
Horní Planá Společenství vlastníků jednotek domu čp.5
v Horní Plané, Náměstí 5 , Horní Planá, IČ26040531, za
cenu 70,-Kč m2.
přijetí daru pozemků dle GP č.2011-146/2012 z parcely
p.č.1728/1 část o výměře 1543m2 označena jako
p.č.1728/12, dále dle GP č.2020-146/2012 z parcely
p.č.1728/1 část o výměře 803m2 označena jako
p.č.1728/13 a část o výměře 1008m2 označena jako
p.č.1728/14, dále dle GP č.2021-146/2012 z parcely
p.č.1728/1 část o výměře 1190m2 označena jako
p.č.1728/15 a část o výměře 1144m2 označená jako p.č.
1728/16, dále dle GP č.2022-146/2012 z parcely
p.č.1728/1 část o výměře 3028m2 označena jako
p.č.1728/17 a z parcely p.č. 1728/5 část o výměře 614m2
označena jako p.č. 1728/18, vše v k.ú. Horní Planá, od
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha.
Smlouvu
o
podmínkách
poskytnutí
dotace
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
na projekt „Cyklostezka na levém břehu Lipna –
II.etapa“ číslo projektu CZ.1.14/3.1.00/23.02610.
plán společných zařízení vypracovaný v rámci KPÚ
Horní Planá firmou „Agropol, v.o.s., České Budějovice.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
DVOŘÁČEK Jaroslav
HOVORKOVÁ Zdeňka
PORODOVÁ Anna
KAJEROVÁ Kristina
BIDELNICOVÁ Vlasta

HRNEČKOVÁ Marie
RAJCHERTOVÁ Eva
ŘEHÁNEK Milan
HÝBL Stanislav
PILÁT Vojtěch

Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

Poděkování
Naše škola se seznámila s projektem Škola pro udržitelný život a využila získané poznatky pro postupnou úpravu školní
zahrady v Jiráskově ulici. Byla upevněna krmítka, o která se
budou jednotlivé třídy během zimních měsíců starat, vysadili
jsme několik nových stromků, žáci se zapojili do úklidu pozemku na podzim i na jaře. Za peníze, které poskytly Vojenské lesy a statky v Horní Plané jsme nechali vyrobit tři informační panely, které nás seznamují s rostlinami, stromy a ptáky
v okolí naší školy. Materiál věnovali město Horní Planá a p.
Jan Stoika. Na vzniku a instalaci panelů se podíleli p. Helena
Flíčková – text, Ing. Jiří Flíček a ing.Ivan Dudáček - fotografie, Tiskárna FOP, p. Roman Jeřábek - výroba a instalace panelů, p. Václav Bürger st. a ml., p. Václav Šeliga – krytiny na
stříšky. Všem mnohokrát děkujeme za pomoc. Věříme, že panely zpestří výuku přírodopisu. V následujících letech budeme
v úpravě zahrady dále pokračovat.
Z. Sarauerová

Talent La Sophia Praha Sport 18. 6. 2013

S VLS na Lesní hry do Bavorska

18. června 2013 vyjela skupinka odvážných dětí
z dětského domova v Horní Plané, v čele s vychovateli p. Ing.
Stanislavem Radou a Jiřím Beránkem do Prahy – tréninkového centra SK Slavia Praha. Kdo jsou tyto děti? No přece naši
sportovci – fotbalisté Smrčiny Horní Planá – Alex Magdolen,
Jaromír Magdolen, Vítek Kováč, Valérie Kováčová. Děti se
těšily a svými výsledky přesvědčily vychovatele o tom, že
chtějí v Praze prodat své umění s balonem a pokusit se uspět
v castingu projektu La Sophia, který vytvořila Yvetta Blanarovičová s bývalým kapitánem České fotbalové reprezentace,
Tomášem Ujfalušim. Projekt je zaměřen na výběr dětí - talentů ze sociálně slabších rodin a dětských domovů.
Děti si po dobu castingu na hřišti SK Slávia Praha
sáhly na dno fyzických a psychických sil a poznaly, že pokud
člověk chce vyniknout a v životě něčeho dosáhnout, musí zatnout zuby a dřít, „makat na sobě“. Na zahájení o tom mluvila
i Yvetta Blanarovičová. Mluvila o vlastnostech, které musí
každý sportovec mít, pokud chce dosáhnout nějakého úspěchu. Mluvila o čestnosti, bojovnosti, spravedlnosti, vzdělání.
Děti napjatě poslouchaly a doufám, že si její slova vzaly
k srdci. Konkurence byla velká, ale myslím si, že se naše děti
na hřišti neztratily a ukázaly svůj talent Hodnotili je výborní
fotbalisté nejvyšších evropských lig - Martin Fenin, Stanislav
Vlček, Kamil Čontofalský. Nad vším dohlížel Tomáš Ujfaluši
s Yvettou Blanarovičovou.

Na pozvání partnerské školy v Tiefenbachu a Lesní správy Pasov se žáci naší 4. a 5. třídy 30. dubna zúčastnili programu
„Waldjugendspiele“ (Lesní hry pro děti). Této akce se zúčastnilo celkem 89 tříd, z toho byly jen naše dvě z Čech.
Soutěžení ve společných skupinách s bavorskými žáky se našim dětem velmi líbilo. Partnerská škola pro nás zajistila občerstvení, od organizátorů dostaly děti na památku medaile a
zářivě oranžové kšiltovky. Od dětí z Německa každý dostal vázaný zápisník.
Od organizátorů bylo velmi milé, že naši čtvrtou třídu vyhodnotili mezi pěti nejlepšími a pozvali ji na slavnostní vyhlášení
vítězů, které se konalo 26. května v pasovské radnici. Toho
jsme se mohli zúčastnit díky spolupráci s Vojenskými lesy a
statky, divize Horní Planá, jejichž logo jsme hrdě vezli
s sebou. Po slavnosti nás žáci partnerské školy pozvali na pizzu a vyjížďku lodí po soutoku řek Dunaj, Inn a Ilz. Nebude
jednoduché našim hostitelům jejich pohostinnost oplatit.
Účast na lesních hrách byla vrcholem dosavadních kontaktů
žáků čtvrté třídy s jejich vrstevníky z Tiefenbachu. Spolupráci
těchto tříd započala již dříve paní učitelka Jana Kopecká a
pokračuje v ní Mgr. Romana Kupčáková.

Na závěr castingu měly děti možnost vyfotit se
s našimi úspěšnými reprezentanty, prohlédnout si stadion SK
Slavie Praha i v zákulisí a v jejich očích bylo vidět, že by si
rády v budoucnu na takovémto stadionu zahrály. Zda se jim
tento sen splní, je pouze na nich. My, jejich vychovatelé, se
jen snažíme jim k jejich štěstí pomoci a vytvořit optimální
podmínky, vedoucí k úspěchu.
O případném úspěchu našich dětí v projektu budeme
v nejkratší době informováni Teamem La Sophia. Pokud by to
letos nevyšlo, budeme se snažit uspět v příštím roce. Pochvalu
a naše uznání ovšem patří všem těmto dětem
20. 6. 10.00 hod. – telefonická zpráva z Prahy – Alex
Magdolen se přímo probojoval do dalšího kola castingu – pojede 30. června na soustředění, vedené prvoligovými fotbalisty. Vítek Kováč je zatím těsně pod postupem. Ostatním našim
dětem děkují a těší se na příští rok a setkání s nimi. Blahopřejeme Alexovi a přejeme mu, ať z něho do budoucna vyroste
Česká hvězda a kdo ví? Třeba jednou bude reprezentovat Českou republiku na mezinárodní scéně.
Bc. Irena Bumbová
Ředitelka Dětského domova v Horní Plané

Čas běží a bolest v srdci zůstává.
Dne 6.7.2013 vzpomínáme 25.výročí úmrtí
pana Vladislava

FLEISCHMANA.

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Prodám 6-ti dvéřový kontejner
(velmi zachovalý),
vhodný pro rekreační objekt.
Levně 10.000,-Kč! tel.604 447 437

Jiří Šíma, ředitel ZŠ a MŠ H.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

Hornoplánská školka praská ve švech
Po letošním zápisu došlo po několika letech k situaci, kdy naše mateřská škola nemohla přijmout všechny děti, jejichž rodiče o to projevili zájem. Ještě před třemi lety bylo zapsáno
48, předloni 56, vloni a letos již 71 dětí, což je nejvyšší počet,
který budově umožňují stavební a hygienické předpisy.
Tak vysoký nárůst by mohl v obci, kde dlouhodobě klesá
možnost pracovního uplatnění mladých lidí, překvapit. Svou
roli tu hrají dva faktory. Obecný nárůst porodnosti daný populačně silnými ročníky a současně stále větším podílem „školkových“ dětí, oproti těm, které do MŠ nepřichází. Opět se nám
daří, že všechny pětileté děti se účastní předškolního vzdělávání se svými vrstevníky v MŠ, což přispívá k jejich lepší připravenosti na nástup do základní školy. A absolutní většina
rodičů vidí prospěšnost docházky do MŠ i pro děti mladší, tedy od tří let věku.
Současně stále více zapsaných dětí do školky skutečně pravidelně chodí, takže více cítíme nedostatek prostoru pro pohybové aktivity, práci v centrech aktivit i individuální práci asistentky pedagoga s vybranými dětmi. Práce učitelek s větším
počtem dětí a za obecně se snižující úrovně řečových dovedností přicházejících dětí je stále obtížnější.
Pro zajištění provozu ve třech třídách se zvýšil v roce 2011
počet učitelek ze tří na čtyři a velkou pomocí je současně
možnost zaměstnávat asistentku pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním. Odchod paní učitelky Jindrové do MŠ
v Hořicích během školního roku byl přechodně vyřešen jejím
dočasným zastoupením stávající osvědčenou asistentkou pedagoga paní Pešlovou a přechodným přijetím mladé velmi šikovné nové asistentky Mgr. Smetanové. Od září 2013 je provoz opět zajištěn plně kvalifikovanými pedagožkami. Ze ZŠ
přestupuje do MŠ Mgr. Houdková, která má kvalifikaci pro
1.stupeň ZŠ a zároveň pro MŠ.
Všichni zaměstnanci se snaží, aby mateřská škola plnila co
nejlépe svůj účel. Jsme rádi, že nemusíme řešit opačný problém, tedy nedostatek dětí. Pro uspokojení všech zájemců o
docházku do mateřské školy dělá vedoucí učitelka, paní Mikešová, maximum možného.

Jiří Šíma, ředitel ZŠ a MŠ H.Planá

Fotbalové ozvěny:
Dne 22.6.2013 se od 12:00 hodin konala na hřišti fotbalová dokopná žáků a přípravek TJ Smrčina Horní Planá,
která uzavřela fotbalovou sezónu 2012/2013.
V této sezóně se mužstvo žáků umístilo v okresním přeboru na
konečném 6. místě z celkově 11 mužstev. Sehráli jsme celkem
20 zápasů s bilancí 8 výher, 1 remízy a 11 porážek. Góly týmu
obstarali: Nohejl D. – 21, Růžička V. a Zámečník D. – 7, Kordík D. – 6, Judl T. a Šára R. – 5, Bőhm R. – 4, Komžák T. a
Maňák J. – 3, Mražík M. a Indra M. – 1.
Dále jsme se zúčastnili v zimním období turnajů ve Větřní,
Ulrichsbergu a v Horní Plané.
V okresním přeboru přípravek jsme měli celkem dvě mužstva.
„A“ tým se umístil na konečném 4. místě z 12 mužstev. Góly
„A“ týmu obstarali: Růžička V. – 80, Matas M. – 36, Matějka
J. – 26, Domin J. – 18, Kováčová V. – 11, Olšák O. – 6, Indra
M. – 5, Magdolen J. – 3, Domin A. – 2.
„B“ tým se umístil na 5. místě z celkově 12 mužstev. Góly
„B“ týmu obstarali: Kastenmajer V. – 64, Ryneš R. – 39, Kordík T. – 14, Magdolen A. – 13, Kupčák T. – 6, Homolka M. a
Kvasnička S. – 4, Kupčík M. – 3, Jüttner M. a Kováč V. – 2.
Dále jsme se v zimním období zúčastnili turnajů
v Ulrichbergu a H. Plané.
Na fotbalové dokopné jsme opékali vuřty, klobásy a maso,
k pití se podávala kofola, lift, dobrá voda vše pro děti zdarma.
Maminky napekly sladké. Pro děti jsme vymysleli dovednostní soutěže, převážně s míčem, které byly odměněny sladkostmi, a sehráli jsme fotbalový zápas mezi dětmi a rodiči.
Touto cestou by fotbalový oddíl TJ Smrčina Horní Planá chtěl
poděkovat firmě Kundrát Transport, s.r.o., Pihlov, za sponzorský dar pro naše nejmenší fotbalové naděje (přípravku), za
který byly zakoupeny nové tréninkové pomůcky pro děti ( míče, kužely, slalomové tyče atd.).
Dále bychom chtěli poděkovat panu Ing. Jiřímu Kupčákovi za
finanční příspěvek, za který byly pro děti nakoupeny fotbalové
stulpny.
Dále bychom chtěli poděkovat Městu Horní Planá, Ing. Jiřímu
Kupčákovi, penzionu „U Méďů“ a pracovnicím prádelny za
finanční příspěvek, za který jsme zakoupili občerstvení na fotbalovou dokopnou žáků a přípravky. Také chceme poděkovat
panu Škabroudovi za cukrovinky, které byly dětem v rámci
soutěží na dokopné rozdány.
Ještě jednou děkujeme.
Trenéři žáků a přípravek TJ Smrčina Horní Planá:
Schőnkypl Petr, Zámečník Stanislav,
Kastenmajer David a Šára Roman.
**************************************************

Římskokatolická farnost v Horní Plané
vás srdečně zve na

SVATOMARKÉTSKOU POUTNÍ
mši svatou,
kterou budeme slavit 14.7.2013 v 11.30
v kostele Svaté Markéty v Horní Plané.

Hlavním celebrantem bude
P. Vavřinec Martin Šiplák, O.Præm.
novokněz,
který nám na závěr mše svaté udělí
novokněžské požehnání.
Po mši svaté vás také srdečně zveme na faru k malému pohoštění.
Budeme potěšeni, když s námi vytvoříte hezké společenství.

Za farnost P. Ivan Marek Záleha, O.Praem.

Kulturní centrum
středa 3.VII. – 1700
U kašny na Náměstí

BAJAJA
Víťa MARČÍK – divadelní pohádka nejen pro děti
**************************************************
středa 17.VII. – 1700
U kašny na Náměstí

PINOCCHIO
Divadlo TO JSEM JÁ – pohádka pro děti
**************************************************
středa 24.VII. – 1700
U kašny na Náměstí

KABINET LÉTAJÍCÍCH ÚŽASNOSTÍ
Vojta VRTEK – kejklířská pohádka pro děti
**************************************************
pátek 26.VII. – 2000
U kašny na Náměstí

WINDIGO
Vládi KAPLANA – bluesový koncert
**************************************************

Program je podpořen grantem Jihočeského kraje.
Sportovní akce na ZŠ ve školním roce
2012/2013
Naše škola každoročně pro své žáky připravuje celou řadu
sportovních soutěží, většina slouží pro výběr žáků do okresních kol. Přesto je o tyto akce mezi žáky malý zájem, raději
sedí doma u počítačů nebo řeknou, že je nic nebaví. Rodiče
často ani nevědí, že tuto možnost aktivního využití volného
času škola nabízí. Na podzim se koná přespolní běh, dopravní
olympiáda, Den plný prevence, turnaj ve stolním tenisu, na jaře již probíhají většinou okresní kola těchto soutěží, atletické
olympiády, turnaje v kopané, Hlídky mladých zdravotníků,
víceboje OVOV a turnaj ve stolním tenisu pro rodiče a žáky.
Na některých akcích se daří žákům více, na jiných méně. Mezi
ty úspěšné patří Den plný prevence, na kterém žáci druhého
stupně obhájili v okresním kole první místo z předchozího
roku. V dopravní olympiádě se dařilo více žákům z 5. a 6. třídy, ti obsadili 2. místo. Fotbalisté z 1. stupně každoročně
úspěšně bojují ve fotbalovém turnaji Mc Donald´s Cup. Čtvrtáci a páťáci, doplněni mladšími spolužáky, postoupili do
krajského kola, ve kterém obsadili 6. místo. Děkuji p. D. Kastenmajerovi a p. O. Olšákovi, kteří družstvo doprovázeli v roli
trenérů.
Největších sportovních úspěchů na škole vybojovala Andrea
Heřmánková, žákyně 9. třídy. Zúčastnila se různých soutěží
družstev, doplnila chlapecké družstvo ve florbale, v okresním
kole OVOV obsadila 2. místo. Na začátku března jsme Andreu přihlásili do soutěže Talent roku 2013, kterou již třetím
rokem pořádá Asociace amatérských sportů České republiky.
Do soutěže se dosud zapojilo přes 54 000 dětí z 1 700 škol a
osmičlenná porota v čele s Šárkou Strachovou (Záhrobskou)
letos určila Andreu za vítězku v kategorii neregistrovaných
sportovců, 5. až 9. tříd. Blahopřejeme!
Slavnostní předání ceny se konalo v Praze v pátek 24. 5. 2013
v loděnici Slávie. Za přítomnosti sponzorů a novinářů Andree
osobně poblahopřála olympijská vítězka Mirka Knapková a
předseda olympijského výboru Jiří Kejval, se kterými si vyzkoušela po převzetí diplomu a poukazů na sportovní vybavení pro sebe i pro školu veslování po Vltavě.
Hana Bürgerová

TRADIČNÍ MARKÉTSKÁ POUŤ
Po celé tři dny řemeslný trh a lidový jarmark na Náměstí.
Dále světské atrakce, kolotoč, střelnice, skákací hrad a další lákadla.

Pivní stan u zdravotního střediska
12.7.2013 - pátek
00

18 - 21

00

Markétská taneční zábava

PARAVÁN (Krnín)
- šanson, lidovky, country, pop

2200 - 0130
HE BAND (České Budějovice)
- prosluněné reggae

13.7.2013 - sobota
1000- 1300

DJ MÁRA (Horní Planá)
- současná taneční hudba, i starý fláky
1400- 1700 KOCOUROVO KARTÁČ (Č.Budějovice)
- country, bluegrass
1800- 2100 LAZARETH (Č.Budějovice)
- country- beat
00
22 - 0100 GIN FIS (Vyšší Brod)
- rock

14.7.2013 - neděle
1000- 1300
1400- 1700

MALÁ KAPELA PAVLA HAVLÍKA
- jihočeská dechovka (Č.Krumlov)
SWING BAND AGRIA (Kaplice)
- swing, muzikálové melodie

Divadelní scéna u kašny na Náměstí
Účinkuje divadlo Kejklíř Luděk RICHTER

13.7.2013 - sobota
1000
1130
1330

HRNEČKU VAŘ !
KEJKLÍŘ
STOLEČKU PROSTŘI SE !

14.7.2013 - neděle
1100
1300

TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
STREJČEK PŘÍHODA

Kostel sv.Markéty
13.7.2013 - sobota
1800

MUSICA VIVA (Horní Planá)
- koncert smíšeného sboru
ALTESO NOČESTA (Hořice)
- smíšený sbor

14.7.2013 - neděle
1130 POUTNÍ MŠE SVATÁ k uctění sv.Markéty
**************************************************
Nový projekt pro podporu pěší turistiky s názvem

Šumavský Everest
bude odstartován 1.7.2013 v Horní Plané.
Jde o zdolání 8 kopců, jejichž nadmořská výška je v součtu
rovna nejvyšší hoře světa Mount Everestu 8848 m.n.m.
První Vrcholové pasy s návodem, jak na to, si mohou zájemci
zakoupit při Markétské pouti v Horní Plané.
Projekt podpořil Jihočeský kraj grantem “Produkty a služby v
cestovním ruchu”.
Informace budou zveřejněny na www.sumavsky-everest.cz
Luděk Štěpánek
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