ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města schválila:
- splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného dle žádosti nájemce bytu obce v čp.189, Komenského ul.

- Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.193/2011 z 11.11.2011.
- Smlouvu o partnerství s finanční spoluúčastí mezi ZŠ a MŠ

-

-

Horní Planá a Občanským Sdružením Plán B, Praha ve věci
realizace projektu „Finanční gramotnost žáků základních
škol Jihočeského kraje“.
Smlouvu o dílo a dodatek č.1 této smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce projektu „Cyklistická stezka na levém břehu lipenské vodní nádrže v úseku zastávka ČD
Pernek-Horní Planá, kemp U Kukačků“ s firmou Hochtief
CZ, a.s., Praha.
nabídku ČSOB, a.s. na poskytnutí účelového úvěru na akci
„Výstavba cyklostezky II. etapa“ ve výši 9.006.262,-Kč.
nejvhodnější nabídku veřejné zakázky „Horní Planá – Regenerace veřejných prostranství, alejí a parků“, kterou
předložila firma Green Project, s.r.o., Průhonice.
příspěvek z rozpočtu obce na výrobu nástěnných turistických map ve Vojenském újezdu Boletice.
pronájem p.č.469/1 v k.ú.Pernek o výměře 7.338 m2
D.Kabourkovi, Č.Budějovice, na zemědělskou činnost za
0,10 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
Smlouvy o poskytnutí finančních darů ZŠ a MŠ Horní Planá V.Marešem, Horní Planá a Penzionem-restaurantem U
Méďů, Hůrka.
dle čl.1 odst.3 Vyhlášky č.01/2010 konání veřejné hudební
produkce kapely Papouškovo sirotci dne 16.srpna do 24:00
hod. v penzionu Daniela v Hůrce.
dle čl.12 Pravidel pro hospodaření s byty přidělení bytu
v DPS, Sídliště Míru 350, Josefu a Marii Truhlářovým,
Horní Planá.

Rada města neschválila:
- pronájem pozemku mezi soukromým pozemkem a komunikací Na Výsluní k uskladnění dřeva.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
MIKEŠOVÁ Anna
DUDOVÁ Marie
SATRAPOVÁ Ludmila
RADOVÁ Růžena
ASSMANNOVÁ Milana
MARTÁK Pavel
PROCHÁZKOVÁ Marie
VADASZOVÁ Marie
GALEKOVÁ Marie
SYROVÝ Josef
HOLUBOVÁ Helena
POLATA Ludvík
MATOUŠEK Roman
ŠELIGA Václav
MARTINOVSKÁ Daniela
FREYOVÁ Helena
MUDr.OUPICKÁ Jiřina
Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

ELEKTROCENTERUM
Akce na školní sešity
od 5,- Kč
Dále nabízíme psací potřeby, gumy,
lepidla a jiné věci do školy,
pro Vaše školáky.

Fotbal to je hra – Talent La Sophia Praha Sport
Se zájmem jsem si přečetl článek Bc. Ireny
Bumbové, ředitelky Dětského domova v Horní Plané
zveřejněný v minulých HP listech. Píše se v něm o talentovaném hráči fotbalu Alexi Magdolenovi z Dětské
domova v H.Plané a jeho účasti na týdenním soustředění s prvoligovými fotbalisty v Benešově u Prahy.
Alex je hráčem fotbalového oddíluTJ Smrčina Horní
Planá. Jako pravidelný divák všech fotbalových utkání
hornoplánských žáků vím, že je to velmi talentovaný
hráč.
Proč to ale píši? Žádný hráč bez tréninků, i když má talent, se nebude zlepšovat. Trochu mě mrzí, že v celém
článku Bc.I.Bumbové není ani jediná zmínka o těch, kdo
pomáhají talent Alexe (ale i ostatních hráčů) rozvíjet.
Jsou to trenéři žáků TJ Smrčina Horní Planá David Kastenmajer, Roman Šára, Ota Olšák a Petr Schönkypl. Oni
ve svém volném čase a zcela zdarma v týdnu trénují a o
víkendech jezdí s žáky hrát utkání. Za to jim patří obdiv
a velký dík.
Alexovi pak přeji, aby mu jeho úsilí a snaha se zlepšovat
vydrželo co nejdéle a aby se o něm jako o fotbalovém talentu psalo co nejvíce (a to nejen v HP listech).
Miloslav Čerkl, Horní Planá

Zahájení činnosti Žabičky Horní Planá, o.s.
Oznamujeme všem Plaňákům, že od září začne
fungovat nové občanské sdružení Žabičky Horní Planá,
které naváže na činnost PO Žabičky Horní Planá. Pravidelné schůzky budou probíhat každý pátek od 16.00 do
18.00 v klubovně (ZŠ Jiráskova ul.). První schůzka se
uskuteční v pátek 13.9.2013 v 16.00, sraz bude na dvoře
školy. Srdečně zveme stávající i nové děti, a to i s rodiči!!
Chystáme pro Vás: celoroční víkendové akce, sobotní
turistické výlety (Šumavský Everest), výlety do kina, lyžování na Hochfichtu, letní a zimní tábory a další, to se
nechte překvapit :-)
Těšíme se na Vás!!

Maky, Marcel, Zdenda, Dubínek, Kamil, Radka,
Dvořka, Socka, Krikri, Boženka, Verča a Marek

Na počátku nového školního roku
přivítá mateřská škola děti v nových barvách.
Přes prázdniny vymaloval pan Ryneš všechny prostory
prvního patra veselými odstíny a firma Grestr tu provedla kompletní rekonstrukci osvětlení. Doufáme, že naše
školka bude pro děti ještě útulnější. Zároveň předláždění
všech chodníků a odstranění nebezpečně vyčnívajících
obrubníků v zahradě zvýší bezpečnost dětí.
Největší novinkou v základní škole je přemístění také
4. ročníku z Komenského do Jiráskovy ulice. „Nahoře“
tak zůstávají pouze první, druhá, třetí třída a školní družina. Cílem tohoto opatření je lepší organizace výuky a
zařazování naukových předmětů do počátečních vyučovacích hodin ve všech třídách. Uvidíme, jak se nám toto
opatření osvědčí a jestli bude pokračovat i v dalších letech. V základní škole nyní pracujeme na modernizaci
prostor a vybavení, o kterých bychom rádi informovali
v nejbližší době.

Jiří Šíma, ředitel ZŠ a MŠ

Město pro své občany...
Obec Horní Planá nabízí občanům možnost
snížit náklady domácností za elektrickou energii
formou elektronické aukce.
Výhodnější ceny získávají podniky nebo města
v elektronických aukcích dnes celkem běžně,
ovšem dělat něco podobného pro domácnosti bylo
až do letošního roku ojedinělé.
Projekt snižování nákladů na energie pro
domácnosti odstartovalo město Říčany počátkem
letošního roku a nyní je již zapojeno více než 300
měst a obcí z celé ČR a další se do projektu hlásí.
Po dobrých zkušenostech v jiných místech České
republiky se tak i město a potažmo jeho obyvatelé
mohou „dostat“ k nižším cenám elektřiny či plynu
(úspora v řádu desítek %), a to bez rizika mylných
informací či dokonce podvodů.
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti,
podnikatelé i bytová sdružení. Pořádající firma je
pak všechny sloučí, stanoví přesné podmínky, které
musejí dodavatelé dodržet, a osloví všechny
dodavatele energií na trhu, aby o „balík“
domácností soutěžili v on-line elektronické aukci.
Tato služba je úplně ZDARMA
O dalším postupu vás budeme informovat.
Jak a kdy se do aukce zapojit?
Pro zapojení do aukce je třeba, aby občané
firmou
podepsali
smlouvu
s pořadatelskou
eCENTRE. Jedná se o souhlas se zařazením do
aukce. Kromě toho občan předá pouze kopii
smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny,
ovšem včetně všech případných dodatků. Dále pak
kopii ročního vyúčtování energií. Nic víc není třeba.
Kontaktní místo pro občany Horní Plané:
velká zasedací místnost Městského úřadu.
Kontaktní dny:
každé pondělí od 9.9. do 30.9.2013
vždy od 15 do 17hod

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

Krajský úřad provádí průzkum zájmu občanů
Jihočeského kraje o tzv. „kotlíkovou dotaci"
15.07.2013

Od 1. července mají všechny kraje možnost
vstoupit do další fáze kotlíkových dotací. Krajský
úřad Jihočeského kraje provádí k těmto dotacím
průzkum zájmu občanů. Pokud máte zájem o výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v nemovitostech užívaných k trvalému bydlení na území
Jihočeského kraje, zašlete prosím Vaše jméno a příjmení
společně
s
názvem
obce
na
e-mail:pacakova@kraj-jihocesky.cz
nebo kojanova@kraj-jihocesky.cz, případně se obraťte na Váš obecní úřad (nebo obec s rozšířenou
působností).
Cílem Společného programu na podporu výměny
kotlů (dále „Program") je zabezpečení realizace
opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z
„malých" spalovacích zdrojů do tepelného výkonu
50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá
paliva. Předmětem podpory je výměna stávajících
ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní kotly splňující úrovně emisí a minimální
účinnost dle ČSN EN 303-5 emisní třídy 3 s max.
výkonem 50 kW na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu (tzn. samostatně na uhlí nebo biomasu anebo
kombinace uhlí a biomasy) s plně automatizovaným
přikládáním, který neumožňuje bez úprav ruční přikládání.
Program je založen na principu, že stejnou částkou
přispívá ministerstvo a stejnou částkou kraj. Odpovědné orgány těchto institucí rozhodnou o udělení
podpory jimi administrovaných žádostí taktéž samostatně. Schválená výše alokace pro Společný
program na podporu výměny kotlů (dále „Program") pro rok 2013 je 80 mil. Kč.
Výše dotace v závislosti na typu pořízeného nového
účinného nízkoemisního tepelného zdroje (dále též
„kotel") bude specifikována výzvou. Dotace by měla činit 50% z pořizovací ceny nízkoemisního kotle,
maximální výše dotace bude 40 000 Kč na jeden
kotel.
Pozor tento průzkum není žádostí o dotaci!
Vážení občané, srdečně vás zveme na

Děkujeme vám všem,
kteří jste se přišli dne 29.7.2013 naposled rozloučit
s panem Rudolfem

ZAHRADNÍKEM

Jménem zarmoucené rodiny děkujeme za všechny písemné
kondolence, projevy soustrasti a květinové dary.
Manželka, dcery a syn a děti s rodinami

POUTNÍ MŠI SVATOU
ke cti Panny Marie Bolestné
do kostela Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě.
Mše svatá bude slavena společně
německými rodáky hornoplánské farnosti
dne 15.9.2013 v 11.30 hod.

Zároveň upozorňujeme, že pravidelná mše svatá
ve farním kostele sv. Markéty nebude.

POJEĎTE SE S NÁMI PODÍVAT
DO HORNÍHO RAKOUSKA
POZVÁNKA NA BEZPLATNOU EXKURZI

„Konkrétní příklady úspor energie
a nízkoenergetického stavění“
Poradenské středisko Energy Centre České
Budějovice Vás srdečně zve na jednodenní
exkurzi do Horního Rakouska. Zajímáte se o
nízkoenergetické stavění, ekologické vytápění
domů a obnovitelné zdroje? Chcete poznat, jak
a jaké domy se v sousedním Rakousku staví a
jak se v nich bydlí? Můžete se přihlásit na exkurzi, která je pořádána v rámci projektu EU
„Energie-Obce-Gem“ a je pro účastníky bezplatná. Z důvodu omezené kapacity autobusu
je ale zapotřebí zaslat přihlášku co nejdříve.
Exkurze se koná v pátek 20. září 2013. Je určená zájemcům z řad široké veřejnosti. Tlumočení zajištěno.
Program exkurze:
7:30 hod.

odjezd z Českých Budějovic

9:30 – 16:00 hod.

Kulturní centrum
středa: 4.IX. – 1515
sál KIC

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

středa: 18.IX. – 1500
sál KIC

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

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

pátek: 20.IX. – 2000
sál KIC

SMUTNÝ KAREL
České Budějovice
Ukončení letní turistické sezóny.
Klubový večer s bluesrockovou kapelou.
Plážové doplňky, např. plavky, potápěčské brýle, deky, župany vítány.

Vstupné 70,- Kč.
**************************************************************

úterý: 24.IX. – 1330
hřiště za 1.stupněm základní školy

MALOVÁNÍ NA BETON
Pro každého sladká odměna.
**************************************************************

Haslach - prohlídka malé vodní elektrárny
Berg bei Rohrbach – uvítání starostou obce a
poslankyní zemského sněmu Ulrike Schwarz, informace o zapojení obce do programu „Energeticky úsporná obec“, prohlídka zařízení na využití solární energie
Klaffer am Hochficht - naučná stezka na téma
obnovitelné zdroje energie
Julbach - prohlídka nízkoenergetického rodinného domu se solárními kolektory pro ohřev vody a přitápění, kotlem na pelety, akumulační nádrží a fotovoltaikou, informace o nízkoenergetickém bydlení a stavění v Horním Rakousku
18:30 hod. plánovaný návrat do Českých Budějovic
Bližší informace a přihlášku naleznete na www.eccb.cz
nebo Vám ji na vyžádání zašleme poštou.
Kontakt pro případné dotazy:
Energy Centre České Budějovice, Náměstí Přem. Otakara II.
87/25, České Budějovice, tel: 387 312 580,
mobil: 773 512 580, email: eccb@eccb.cz, www.eccb.cz.

SKUPINOVÁ VÝUKA ANGLIČTINY
V LIPNĚ NAD VLTAVOU
KURS JE URČEN ZAČÁTEČNÍKŮM,
„CHRONICKÝM“ ZAČÁTEČNÍKŮM
I MÍRNĚ POKROČILÝM
VELIKOST SKUPINY 6 -10 OSOB
ZAČÍNÁME V ŘÍJNU 2013
VÍCE INFORMACÍ NA 728 720 466

pátek: 27.IX. – 2000
kavárna U tří koček

KINOKAVÁRNA
Láska v hrobě – časosběrný dokument Davida Vondráčka získal
ocenění Zlatý lev 2012. Na festivalu Riff v Římě dostal nejvyšší ocenění a dále cenu Trilobit Beroun 2012.
Snímek pojednává o vztahu dvou bezdomovců žijících na strašnickém
hřbitově.

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

Památník – rodný dům Adalberta Stiftera
v Horní Plané
DEN

„HOUBELES“
v sobotu 21. září 2013
od 14 do 18 hodin:
ukázky a četba z tvorby Ivana Nového:
„Houby šumavských lesů“,
lesní dílna NP a CHKO Šumava,
výstavka (fotografií) hub,
(p)ochutnávání
a tak…
v klobouku nebo bez klobouku bos - vstup volný
Památník-rodný dům Adalberta Stiftera , Palackého 21,
CZ - 382 26 Horní Planá, Tel/Fax: 380 738 473,
e-mail: stifter@horniplana.cz,
pobočka Regionálního muzea v Českém Krumlově

ÓDA NA JIŽNÍ ČECHY
Jsem Jihočech jak poleno,
ještě k tomu z vesnice.
Tam na jih se stále vracím,
jak mi velí tradice.
Červeň střech a bělost chalup
s malinkými okýnky
s muškáty a azalkami
mají vůni maminky.
Rybníky, voňavé louky,
modré nebe nad lesy,
ať jde kam jde, to Jihočech
v mysli s sebou nese si.
Tenhle obraz z paměti mi
zmizí jako poslední,
až v mém srdci zemře touha
po té straně polední.
Jižní Čechy – země zamyšlená, napsal básník Ladislav Stehlík.
Země – rybníky a rybami oplývající, poznamenala mladá pedagožka.
Znáš, vole, Malši u Pořešína? zašeptal mládenec snivě své dívce.
Fanouši, pocupitáme ? A za chvíli přicupitali každý s několika papírovými poháry pěnivého moku Budvaru.
Tak tohle všechno jsou Jižní Čechy.
Na pláži Lipenského jezera, navzdory stoletému kalendáři, opékalo slunce těla těch, kteří sem přijeli ze všech možných koutů
naší vlasti i z okolí.
Také já jsem se rozhodl strávit tento den na několika čtverečních
metrech, které jsem si přivlastnil a pečlivě ohraničil nejnutnějšími
potřebami. Hleděl jsem na druhou stranu jezera a přemýšlel, zda
bude zítra zase hezky, když je daleko vidět, či naopak. Ulehl
jsem a umínil si, že nechci a nebudu již více přemýšlet. Vím, že je
krajně netaktní poslouchat, co si druzí povídají, ale zakažte očím
vidět nebo uším poslouchat. Zleva doléhaly hlasy ve vyšší poloze,
které se předháněly v tom, jak prožily dovolenou v minulém roce.
To když jsme byli v Chorvatsku….. Vy jste byli v Chorvatsku? My
jsme byli v Bibione. Alt prohlásil, že oni byli na Kanárech. Nepojedete, paní Karásková, letos na Lanzarote? Ne, na Lanzarote
jsme nejeli loni, tak letos pro změnu zase nepojedeme na Makarskou. Tak je to jako u nás. Přeladil jsem raději na druhou stranu.
Rád bych věděl, proč jsou tady ty soprány s tím altem. Jistě šetří,
aby na rok zase mohli někam k moři. Odháním rozdováděné a
neposedné myšlenky a raději se dívám, zda tam ještě sedí majitelky nejvyšších hlasů. Nejsou. Zatím je vystřídali jejich páni manželé. Poznal jsem Fanouše, který prve cupital pro pivo. Nyní se
zhluboka podíval do posledního pohárku, utřel si pěnu a prohlásil,
že ať si stará co chce říká, tady je to nejlepší, protože nikde tak
dobré pivo nemají. Žádné jiné se mu nevyrovná a konečně voda i
slunce je tu také. To je rozumná řeč, pomyslel jsem si. Ale jen
kdyby tě slyšela ta tvoje „stará.“
Ó, jižní Čechy! Kdo jednou poznal tu zemi zádumčivou, rybníky a
rybami oplývající, Malši a Vltavu, starobylý Český Krumlov a pyšnou Hlubokou, kdo okusil dary této země, ten se vždycky bude
rád vracet.
Malšínský: fejetony Každej jsme ňákej
Verše : Alois Kolář
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