ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města schválila:
- pronájem části p.č.469/1 v k.ú.Pernek o výměře 220
m2 manž. Šeligovým, Maňava čp.60, jako předzahrádku za 1 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
- darovací smlouvu mezi městem Horní Planá a manželi Truhlářovými.
- Smlouvu s firmou GREEN PROJECT, s.r.o., Průhonice na regeneraci zeleně v k.ú.Pernek a Horní Planá.
- udělení licence k provozování veřejné linkové dopravy na linku 137443 Praha – Strakonice/Písek - Prachtice – Volary – Černá v Pošumaví firmě PROBO
BUS, a.s., Králův Dvůr.
- výjimku z počtu zapsaných dětí ve 2. a 3.třídě MŠ pro
školní rok 2013/2014 vzhledem k pedagogickým a
organizačním podmínkám MŠ.
- účast pracovníků KIC na členském fóru A.T.I.C. ČR
V Táboře ve dnech 17.-18.října t.r.
- zveřejnění pronájmu pozemku KN 1291/4 v k.ú. Horní Planá.
- podnájem části služebního bytu v ZŠ Jiráskova pro
novou členku učitelského sboru.
- Směrnice k provádění doplňkové činnosti v ZŠ –
školní jídelně.
- podání žádosti o snížení úhrady za ubytování
v Chráněném bydlení Duha Písek pro Marianu Kováčovou, které je město Horní Planá opatrovníkem.

Rada města vzala na vědomí:
- návrh koncepce rozvoje areálu pláže v Horní Plané
předložený majitelem hotelu Pláž ing.P.Novákem.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
VILINGEROVÁ Hedvika
FIŠEROVÁ Jarmila
ČADKOVÁ Hedvika
FOLTÝNOVÁ Jindra
KUBANDOVÁ Jiřina
TÓTHOVÁ Margita
PROKOPOVÁ Miroslava

MALÁ Marie
BENC František
MOTIČÁK Jan
HUBENÁ Věra
SVOBODA Jiří
JINDRA Vladislav
VRANOVSKÝ Josef

Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

NABÍZÍM SOUKROMÉ HODINY HUDBY
/HUD.NAUKA, FLÉTNA, KLAVÍR/
TEL. 607149845

Dušičková pobožnost
Blíží se nám „Dušičky“ a jak je zvykem i v letošním
roce se uskuteční Dušičková pobožnost na hřbitově.
V letošním roce vychází 2.11. na sobotu.
Mše svatá za zemřelé bude v Horní Plané v pátek 1.11.
v 17.30. Dušičková pobožnost bude pak v sobotu 2.11. ve
14.00.
Prosby za zemřelé můžete hlásit panu Böhmovi – nejpozději
však do 27. října.
P. Ivan.

VÝPIS USNESENÍ
z 27.zasedání zastupitelstva města
Horní Planá konaného dne 25.září 2013

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. rozpočtové opatření č. 2/2013 příjmy 3.559.807,Kč,
výdaje
21.530.271,-Kč,
financování
17.970.464,-Kč, obsahující Dodatečné stavební
práce k veřejné zakázce „Cyklistická stezka na levém břehu Lipenské vodní nádrže v úseku kemp U
Kukačků - H.Planá – přívoz“ ve výši 561.349,-Kč
s DPH.
1.2. přidělení bytu 1+0 v čp. 189, Komenského ulice
Pavlu Pelikánovi dle čl.16 Pravidel pro hospodaření
s byty obce.
1.3. přidělení bytu 3+1 v čp. 312, Sídliště Míru Pavle
Kroufkové dle čl.15 (4) Pravidel pro hospodaření
s byty obce.
1.4. přidělení bytu 2+0 v čp. 306, Sídliště Míru Petře
Panniové.
1.5. prodej části pozemku KN 563/1 dle GP č. 2082 129/2013 označený jako parcela KN 563/3 o výměře 6000 m2 a části pozemku KN 563/2 dle GP č.
2082 -129/2013 označený jako parcela KN 563/4 o
výměře 619 m2 vše v k.ú. Horní Planá Ing. Magdě
Koudelkové, Finské domky 246, Horní Planá a Jaroslavu Koudelkovi, Steinbrenerova 49, Vimperk,
za cenu 200,-Kč/m2 s předkupním právem města na
5 let.
1.6. prodej pozemku KN 690/116 o výměře 656 m2
v k.ú. Horní Planá Ing. Ivanu Votýpkovi a Jaroslavě
Pokorné, Komenského 256, Horní Planá, za cenu
350 Kč/m2 s podmínkami pro prodej stavebních
parcel města.
1.7. prodej pozemku KN 690/115 o výměře 671 m2
v k.ú. Horní Planá Editě a Jaromírovi Maruškovým,
Komenského 256, Horní Planá, za cenu 350 Kč/m2
s podmínkami pro prodej stavebních parcel města.
1.8. záměr zveřejnění prodeje části pozemku KN
1531/66 o výměře cca. 10 m2 a část pozemku KN
1531/66 o výměře cca. 20 m2 vše v k.ú. Horní Planá.
1.9. záměr zveřejnění prodeje části pozemku KN 1750/1
o výměře cca. 9 m2 v k.ú. Horní Planá.
1.10. záměr zveřejnění prodeje části pozemku KN 905/1
dle GP č. 2149-147/2013 označený jako pozemek
KN 905/13 o výměře 32 m2 v k.ú. Horní Planá.
1.11. záměr zveřejnění prodeje pozemku KN 1690/18 o
výměře 974 m2 v k.ú. Horní Planá.
1.12. koupi pozemku KN 62/63 o výměře 4770 m2 a
pozemku KN 62/64 o výměře 340 m2 vše v k.ú.
Pestřice za cenu 20 Kč/m2.
1.13. nevyužití předkupního práva k nabídnutému spoluvlastnickému podílu ½ pozemku KN p.č. 58 a KN
p.č.365/7 vše v k.ú. Zvonková, obec Horní Planá s
tím, že i nadále vůči novému vlastníku (manželé
Ulrike a Dr. Bernd Heinrich Herfort, Waldkraiburg,
SRN) tohoto spoluvlastnického podílu zůstane věcné právo předkupní pro Město Horní Planá na jednu

ideální polovinu pozemků parc. č. 58 a parc.
č.365/7 v k.ú. Zvonková zachováno i nadále.
1.14. revokaci usnesení Zastupitelstva Města Horní Planá č. 14 bod 2.4 ze dne 09.05.2012 ve věci prodeje
pozemku KN 690/104 o výměře 794 m2 v k.ú. Horní Planá.
1.15. splátkový kalendář k částečnému uhrazení dluhu
p.J.Bystřického ve výši 2000,-Kč/měsíc na dobu 6ti
měsíců za podmínky řádné měsíční úhrady.
1.16. použití sankčního poplatku 1000Kč/den spojeného
s pětidenním překročením data splátky provedené
05.08.2013 za pronájem restaurace v autokempu
Jenišov nájemcem ATC Bohemia.

2.

Zastupitelstvo města neschvaluje:

2.1. záměr zveřejnění prodeje části pozemku KN
1692/110 o výměře cca. 150 m2 v k.ú. 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

„Nadnárodní“ Národní park Šumava?
Ne díky!
Pohled do minulosti je pro Národní park Šumava důležitý.
Myšlenka vytvořit Národní park Šumava není nová a již
v roce 1935 je v Německu dokladován první pokus. Myšlen
je tím národní park v celé oblasti Šumavy v Bavorsku, České
republice a Rakousku.
V Bavorsku existuje od roku 1970 národní park Bavorský les,
který by se měl neustále rozšiřovat. V České republice existuje Národní park Šumava, v Rakousku máme doposud ještě
normální Šumavu (německy: Böhmerwald).
Proto existují snahy o rozšíření i na tuto oblast. Národní park
Šumava by se měl rozšířit až do Vyššího Brodu. Odsud přes
hranice do Rakouska a z města Bad Leonfelden do Schwarzenbergu. Potom přes město Neureichenau v Bavorsku až ke
stávajícímu národnímu parku Bavorský les. Tím by byl národní park Šumava dost veliký na to, aby bylo možné podat u
UNESCO žádost o registraci takového parku, jako světového
přírodního dědictví.
Projekt, který by sloužil především pro „pohodové“ ekology,
jak je trefně nazývá prof. Haber.
Tito lidé nechtějí pochopit, že jejich pohled na biologii nestačí
k tomu, aby dostatečně vysvětlil ekologii, vzájemné působení
vztahů mezi lidmi, zvířaty a rostlinami. To, co se nehodí do
konceptu, se popře, zatlačí do pozadí, nebo udolá.
Rozpolcenost mezi biology zvířat, biology rostlin, ochránci
přírody a zachránci klimatu je ovšem vidět již na problému
kůrovce, který se řeší sám o sobě jednoduše.
Vyřešit tento problém tím, že tomuto broukovi les jednoduše
přenecháme a namísto toho začneme vykřikovat slogan „nechejme přírodu přírodou“, což je ostatně myšlenka z dvacátých let minulého století, je velmi naivní a v žádném případě
to nevede k cíli.
Od roku 2004 propagují organizace na ochranu přírody „Zelený pás“ na místě bývalé „železné opony“ táhnoucí se od
Baltu až po Jadran. Pokoušejí se nám vysvětlit, jaké obrovské
výhody „železná opona“ měla pro přírodu, neboť příroda se
tam mohla vzpamatovat. Pro ilustraci ihned požadují pruh široký 60 km (30 km na každou stranu od hranice), právo spoluúčasti na rozhodování a právo rozhodovací.
V roce 2009 vznikl z německého spolku „Grünes Herz Europas ev.“ (zal. 1991) Spolek tří zemí. Rakouští předsedové to-

hoto spolku jsou náhodou také předsedy spolků ÖNJ Haslachder IG Böhmerwald. V Horním Rakousku se již neomezují
pouze na pruh o šířce 30km, ale jako území spolku si nárokují
hned celý region„Mühlviertel“ a tento označují již jako
„Nationalparkregion Donau-Moldau“ (region Národního parku Dunaj - Vltava)…
V České republice mají na tomto poli silnou podporu sdružení
Hnutí Duha a Calla.
Protože je ale pro jimi zamýšlený „Národní park Šumava“, jako budoucí přírodní světové dědictví, infrastruktura již nyní
příliš rozsáhlá a protože zde žije stále ještě příliš lidí, brání
všemi prostředky proti jakémukoliv pozitivnímu vývoji pro lidi. Intenzivní boj proti stavbám v Schönebenu za hraničním
přechodem Zadní Zvonková trval více než 3 roky. Je to klasický příklad této politiky.
My, obyvatelé obcí v dotčené Šumavě - a je jedno - zda žijeme v Horním Rakousku, v Bavorsku, nebo České republice,
nemíníme opustit náš prostor pro život pouze proto, aby bylo
dosaženo „ctižádostivých“(dříve se tomu říkalo od reality
vzdálených) cílů těchto spolupracujících organizací.
Nejsme zásadně proti národnímu parku, ale tento může vzniknout a být provozován pouze se souhlasem obyvatelstva a musí být v každém případě bez omezení přístupný (žádné jádrové
zóny 70-80 %, jak se plánuje v Bavorsku). Nechť nám zástupci těchto organizací raději předloží návrhy, jak můžeme zastavit vysídlování obyvatel, namísto toho, aby docházelo
k neustále dalšímu omezování našeho životního prostoru za
účelem vysídlení. Podle hesla
„Vyměníme obyvatele za turisty“???
Když už nemají žádné lepší návrhy, než koridory pro divokou
zvěř (v HR 685 km), nechť nás nechají alespoň být v klidu a
nechť se koncentrují - tak jak to dělali i dříve - na své biologické výzkumy.
Nebudeme v žádném případě akceptovat „Ö-Kolonizaci“
(německá slovní hříčka se slovy Ekologie a kolonizace) Šumavy a na obranu proti takovýmto snahám budeme vystupovat s veškerou rozhodností.
Můžeme pouze doufat, že se politici chopí své zodpovědnosti
a ochrání obyvatele před těmito mezinárodními organizacemi.

Walter Höllhuber
Předseda Infrastrukturního spolku tří zemí, jehož je
Horní Planá členem
(pokračování)
**************************************************************

Rekreační zařízení OLŠINA
Vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
konané v sobotu 26.října od 11 hod.
Budou se podávat pokrmy z bažanta, divoké kachny,
zvěřiny jelení, srnčí a kančí.
Zvěřina bude čerstvá ze šumavských lesů a hájů,
Kuchyně tradičně domácí.
Pro děti máme připravené dětské menu,
tvořivou dílničku, pouštění draků …
Objednávky, rezervace a další info na telefonních číslech

737 226 560 a 739 485 273
nebo na a-mailu rekreace.olsina@vls.cz.

TĚŠÍME SE NA VÁS.
Rekreační zařízení Olšina, VLS ČR, s.p., divize Horní Planá

OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta města Horní Planá podle § 15 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE:
1.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek dne 25.října 2013 od 1400 do 2200 hodin
a v sobotu dne 26.října 2013 od 800 do 1400 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č.1 je volební místnost:
sál Kulturního a informačního centra,
Náměstí čp.8, H.Planá
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Horní Planá – Jiráskova ul. a Sídliště Míru
a osady – Bližší Lhota, Hodňov, Hory, Hůrka, Jelm, Karlovy
Dvory, Maňava, Myslivecké Údolí, Olšina, Olšov, Pernek,
Pihlov, Valtrov, Zvonková, Žlábek.
ve volebním okrsku č.2 je volební místnost:
sál Kulturního a informačního centra,
Náměstí čp.8, H.Planá
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Horní Planá – ulice A.Stiftera, Dobrovodská, Finské domky,
Komenského, Na Výsluní, Nad Hřištěm, Náměstí, Nová, Palackého, Švermova, V Domkách, Volarská.
3.

4.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Bc.Jiří HŮLKA – starosta

Kulturní centrum
1.X. – 30.XI.
galerie KIC

BROUCI, VÁŽKY, BERUŠKY
DŘEVOŘEZBY
Christiana Thanhäusera a žáků škol z Horní Plané a Ulrichsbergu.

Vernisáž: úterý 1.10.2013 od 1400 hod.
**************************************************************

1. - 4.X.
Městská knihovna

TÝDEN KNIHOVEN
Po celý týden bude knihovna otevřená pro veřejnost.
Registrace nových čtenářů je zdarma. Amnestie na upomínky.
**************************************************************

středa: 2.X. – 1515
sál KIC

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

Sobota: 5.X.

Zájezd do ZOO do Prahy – Tróji.
Sledujte zvláštní plakáty.
**************************************************************

úterý: 8.X. – 2000
Jazzová Kavárna U tří koček

WALTER PHISBACHER NY 3
Vynikající jazzové trio (kytara, basa, bicí) z amerického New Yorku.

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

sobota: 12.X. – 2000
sál KIC

PAPOUŠKOVO SIROTCI
Taneční zábava s oblíbenými hudebníky z Č.Krumlova.

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

úterý: 15.X. – 1130
Městská knihovna

PASOVÁNÍ ŽÁKŮ 2.TŘÍDY
NA ČTENÁŘE
**************************************************************

Sněhová jistota č. 1 na Šumavě u Lipna!
Předprodej celosezónních permanentek
do konce října se slevou až 20%!
Výběr z několika druhů skipasů: „pouze Hochficht“, „Hochficht pondělí - pátek“ nebo „Hochficht + dalších 8 rakouských skiareálů“. Podrobný přehled a ceny v češtině na
www.hochficht.at

Super slevy pro rodiny!
Při zakoupení sezónní permanentky jedním z rodičů obdrží
všechny děti do 10 let (r.n. 2004 a mladší) v rodině celosezónní skipas zdarma!
Při zakoupení sezónní permanentky oběma rodiči obdrží
všechny děti do 15 let (r.n. 1999 a mladší) v rodině celosezónní skipas zdarma!
Zakoupení sezónních permanentek je možné od 19. do 31. 10.
(9 do 17 hod.) na pokladně v nové Skiareně Hochficht u hlavního parkoviště. Průkazová fotografie nutná, skipasy jsou nepřenosné. Záloha na skipas činí 2 €. Platba v hotovosti (EUR)
nebo kartou.
Objednávky a dotazy: info@hochficht.at.

středa: 16.X. – 1500
sál KIC

SENIOR KLUB
Hudba, tanec a znalostní kviz pro přátele dechové hudby.
Hraje TROUFALKA Marie Valešové.

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

sobota: 19.X. – 1400
louka nad benzínkou

DRAKIÁDA
Tradiční podzimní pouštění draků. Buřtíky vezměte s sebou.
Pro děti je připravena sladká odměna.
Za nepříznivého počasí se akce nekoná.
**************************************************************

středa: 23.X. – 2000
Kinokavárna U tří koček

Martin a Venuše (ČR)
Komedie o rodině, aneb když hlídá táta.
Hrají: Marek Taclík, Kristýna Boková-Lišková, Zuzana Stivínová ml.,
Tomáš Hanák, Tomáš Matonoha, Jan Budař a další.

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

Z Národního parku Šumava
•Nejvyšší správní soud v Brně rozhodl a definitivně odmítl požadavky aktivistů směřující k zákazu asanace
kůrovcem napadených stromů. Žalující aktivisté se domáhali zastavení asanace kůrovce v I. i ve II. zóně, dokud nebudou vydány výjimky ze základních ochranných
podmínek, druhové výjimky a také dokud nebude provedeno naturové posouzení. O tom, že naturové posouzení není nezbytné, již loni rozhodli evropští komisaři, kteří
přijeli věc zkoumat přímo na místo. Vyjímky ze zákona o
ochraně přírody se nikdy v historii NP neudělovali a to
ani v době nejagresivnější těžby za vedení Ing. Krejčího
v letech 2008–2010. Nyní Nejvyšší správní soud v Brně
rozhodl, že požadavky aktivistů na zastavení těžby napadených stromů nejsou opodstatněné, s tím, že dokonce v tomto případě ani nemají postavení legitimního žalobce. Nejvyšší správní soud v Brně jednoznačně popsal, že je to Správa NP a CHKO Šumava, jež má příslušnost hospodařit s majetkem státu, která je podle Zákona o ochraně přírody a krajiny povolaná k hospodaření se státními lesy na území Národního parku Šumava,
a proto na ni podle lesního zákona dopadají všechny
povinnosti vlastníka lesa. Díky tomu se napadené stromy kůrovcem budou dál ve druhých zónách asanovat,
aby nedocházelo k přemnožení kůrovce a dalšímu ničení šumavských lesů, jak by si aktivisté přáli.
•Správa NP a CHKO Šumava uzavřela memorandum s
Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Na
jejím základě se Šumava začne více zpřístupňovat i
osobám se zdravotním postižením, které se tak mohou
těšit na nový areál lesních her pro nevidomé, mluvící
stromy nebo knihu v Braillově písmu.
•Správa NP a CHKO Šumava pořádá tematické výlety
ve voze taženém koňmi. Koně přes týden přibližují dřevo
v šumavských lesích, přes víkend vozí turisty, kteří díky
tomu pochopí význam koňské síly pro zdravý les. Práce
kočího tak získala další rozměr – zajišťuje osvětu i zábavu pro turisty. Správa parku se tak vrací k zažitým
šumavským tradicím, které kvůli vysoké těžbě dřeva,
využívání těžké techniky a harvestorů z parku v minulých letech vymizely.
•Na devíti atraktivních a turisticky nejnavštěvovanějších
lokalitách Šumavy nechala Správa NP a CHKO Šumava
rozmístit 9 fotopointů. Speciálně upravené a označené
fotoaparáty každého turistu vyfotografují, obrázek pak
lze najít na webových stránkách www.npsumava.cz. Zájem o fotopointy je obrovský. Na Šumavě jsou novinkou,
ale v zahraničí se hojně používají v turisticky nejatraktivnějších místech, jako je například Dachstein nebo lyžařská oblast Ski Amade nedaleko Innsbrucku. Právě tam
našla Správa parku inspiraci.
•Informační střediska Správy Národního parku a CHKO
mají za sebou nejrušnější léto ve své historii. Na některých z nich dokonce padly rekordy v návštěvnosti. O pětinu více návštěvníků než v roce 2012 zamířilo na bezbariérové informační středisko ve Svinných Ladách. Podobné to bylo v Informačním středisku Rokyta. Zdaleka
největší zájem byl o nově zrekonstruované informační
středisko na Kvildě. V příští sezoně se stane nepochybně dalším velikým turistickým tahákem Březník. SNPŠ
chystá opravu restaurace a krásnou vnitřní expozici věnovanou významným umělcům české i bavorské Šumavy, jako jsou Karel Klostermann a Josef Váchal. Vše je
dílem architektů z občanského sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy.

Mgr. Pavel Pechoušek, tiskový mluvčí SNPŠ
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