ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- seznam dlužníků nájemného a služeb spojených
s užíváním bytů obce a doporučuje požádat Úřad práce o
stanovení obce jako zvláštního příjemce dávek určených
na bydlení.
- návrh ředitele KIC na personální obsazení pracovního
místa uklízečky.
- oznámení o zahájení kontroly průběžné monitorovací
zprávy projektu „Cyklostezka na levém břehu Lipna –
II.etapa“.
- nabídku firmy Telfin, a.s. na odkoupení pohledávek
(dlužné nájemné, pokuty, správní delikty) města.
- návrh rozpočtu na odvodnění základů sportovní haly.

Rada města schválila:
- pronájem pozemku p.č.1692/103 o výměře 467 m2 u
chaty v Hůrce č.e.43, M.Nápravníkovi, Soběslav, za 4,Kč/m2/rok.
- na základě žádosti českokrumlovského divadla konání
benefičního představení v KIC pro získání prostředků na
nákladnou léčbu jednoho z kolegů.
- pronájem částí pozemků p.č.40/1 a 70/1 o výměře 164
m2 v k.ú.H.Planá, na zřízení zahrádky, Ludmile Gondekové, Sídliště Míru 297, Horní Planá, za 1,-Kč/m2/rok.
- vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2014.
- Rozpočtová opatření č.4/2013 a č.5.
- Smlouvu o dílo s firmou KOHOUT company, s.r.o.,
Český Krumlov na zakázku „Odvodnění části objektu
sportovní haly Horní Planá“.
- žádost nájemkyně bytu obce o splátkový kalendář na
splacení nedoplatku nájemného z bytu a služeb spojených s jeho užíváním.
- dodatek k nájemní smlouvě mezi městem Horní Planá a
Regionálním muzeem v Českém Krumlově – výše
nájmu v Rodném domku A.Stiftera v r.2014 a jeho
úhrada.
- skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor (tenisového klubu na parcele č.420/11 v k.ú. Horní Planá) s T.J
Smrčina dohodou.
- zveřejnění pronájmu objektu občanské vybavenosti na
parcele č.420/11 v k.ú. Horní Planá a zastavěné plochy
pod tímto objektem.
- neuplatnění inflačního navýšení firmě ROSA market,
s.r.o., Kroměříž, za rok 2013 ve výši 2.244,-Kč.

Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a opět se blíží splatnost místních poplatků
za svoz odpadu a ze psů.
Splatnost obou poplatků je do 15. 6. 2014
a částky se stejně jako roky předcházející nezvyšují!
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu:
Občané s trvalým pobytem na území města Horní Planá a cizinci platí 450 Kč/osoba ročně
Poplatek za rekreační objekt, rodinný dům a byt (bez trvalého
pobytu) 1000 Kč/ročně za objekt
Poplatek ze psů:
V obcích a osadách mimo vlastní město 50Kč/rok
V obytných domech s více jak čtyřmi byty 500Kč/rok
V obytných domech s více jak čtyřmi byty – důchod je jediný
zdroj příjmů 200Kč/rok
V ostatních případech 100Kč/rok
U druhého psa se poplatek zvyšuje o 50% základní sazby
Vyhláška je k nahlédnutí na webových stránkách města a u
správce místních poplatků.
Číslo účtu: 187591698/0300
VS: rodné číslo bez lomítka
Specifický symbol:
Odpad - občan s trvalým pobytem na území města
H.P.: 1 Pes: 2
Odpad - rekreační objekt, dům, byt bez trvalého pobytu: 3
U rekreačního objektu, rodinného domu a bytu (bez trvalého
pobytu) do poznámek uveďte osadu a č.p. nebo č.e.
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
Každý, kdo má zájem být 14 dní před splatností místních poplatků upozorněn e-mailem nebo telefonem na splatnost poplatků, zašle na email: poplatky@horniplana.cz následující
zprávu:
Předmět: žádost o upozorňování na splatnost místních poplatků
Jméno, Příjmení, datum narození (pro ověření identity)
Kontakt: e-mail nebo telefon
Žádost je možno podat i osobně u správce místních poplatků.
Všichni plátci poplatku za odpad mají možnost zdarma využít sběrný dvůr pro odložení veškerého odpadu (s výjimkou
bioodpadu). Sběrný dvůr se nachází v ulici V Domkách (areál
HSO).
Otevírací doba sběrného dvora:
středa, čtvrtek: 14:00 – 19:00
pátek: 11:00 – 19:00
sobota: 8:00 – 16:00

ŽIVOTNÍ JUBILEA
KOPECKÝ Jaroslav
GÖTZOVÁ Vlasta
VALEŠOVÁ Marie
FESLOVÁ Marie
KONEČNÝ Karel
KAISER Jan
FLEISCHMANOVÁ Marie
STANKOVSKÁ Eva
VESELÁ Zdeňka
OUPICKÝ Jiří
HOMOLKA Zdeněk
DLOUHÝ Milan
SEDLÁČEK Jan
Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

Touto cestou hledáme starší paní-babičku
pro občasné hlídání dětí
a případnou pomoc v domácnosti
v Horní Plané-Hůrce.
Kontakt 602 664 620

Chceš se stát rybářem?

Nenechte si přerůst dluhy přes hlavu!

Místní organizace ČRS upozorňuje zájemce
o získání rybářského lístku, že bude v březnu organizovat povinné zkoušky potřebné pro získání státního rybářského lístku.
Dotazy
můžete
posílat
na
e-mail:
mocrshp@seznam.cz ,
nebo se zeptat přímo hospodáře MO Martina Peška.

Dnešní doba plná lákadel a moderních trendů vystavuje
řadu z nás riziku půjček, úvěrů a hypoték a následnému
zadlužení, které v některých případech může přerůst až
v exekuci a dražbu majetku.
Pokud jste se vy nebo někdo z vašich blízkých dostal do
obdobné situace, neodkládejte tento problém na pozdější dobu, ani se nesnažte vytlouct klín klínem, zaplatit
půjčku další půjčkou. Je několik možností, jak se z této
finanční tísně dostat a vyvarovat se dluhové pasti! Byť
by se na první pohled mohlo zdát, že zadlužení se týká
pouze sociálně slabších spoluobčanů, mnohdy se
s problémem tohoto druhu potýkají i lidé, o kterých byste
si to vůbec nemysleli.

Český rybářský svaz
Místní organizace Horní Planá
Výbor MO ČRS zve všechny členy místní organizace

na výroční členskou schůzi, která se koná
v sobotu 22.února 2014 v KICu.
Zahájení schůze v 900 hodin.
Vzhledem k tomu, že letošní rok je rokem volebním a
bude se volit nový výbor, je Vaše účast důležitá!
Prodej známek a povolenek na rok 2014 bude po schůzi
v klubovně na Náměstí.
Z programu:
1. Zpráva o činnosti za rok 2013.
2. Rozpočet MO na rok 2013.
3. Důležité změny rybářského řádu – povinné školení členů.
4. Volby do výboru a dozorčí komise.
5. Plán práce MO na rok 2014.
6. Změny členských povinností, organizace brigád.
7. Diskuse.
Těšíme se na Vaši účast.
Výbor MO

Tělovýchovná jednota Smrčina Horní Planá
pořádala dne 28.12.2013 vánoční taneční zábavu, na kterou
nám do tomboly přispěli hornoplánští podnikatelé i jednotlivci
buď finančně, nebo drobnými dárky. Protože, bez pořádné
tomboly by nebyla ta správná zábava a tato zábava se opravdu
vydařila, chtěli bychom všem těmto sponzorům veřejně poděkovat v našich hornoplánských novinách.
Děkujeme těmto našim sponzorům:
AGRO ŠUMAVA s.r.o. zastoupená p. M.Machačem, KOHOUT COMPANY, spol.s r.o. zastoupený p. M.Kohoutem,
DonGemini s.r.o. zastoupená zastoupená p. E.Kostkanovou,
Pokrývačství, tesařství zastoupené p. M. Čapkem, Lékárna
H.Planá zastoupená p. PharmDr. I. Haldovou, VLS Sp.S ZO
Hodňov, VLS ČR, s.p. ul.Jiráskova H.Planá, Jednota Kaplice,
Obchod FLOP, Město Horní Planá, Bowling H.Planá, Penzion Kohout H.Planá, Penzion U medvídků Hůrka, Kavárna U
tří koček H.Planá, restaurace Oliver Horní Planá, restaurace
Šumava a dále p. Řípa Petr, p. Sitter z Waltrova, p. Řepová
Ivana, p.Jedlička Barvy - laky H.Planá, p.Tomášek Barvy laky Prachatice, p. Věrka Radová, p. Olinka Millerová,
p.Pivec Zdeněk, p.Bohunka Kvapilová, p.Marie Nedvědová a
p.Mirka Dvořáková.
Velký dík patří p.Bc.Ireně Bumbové , ředitelce Dětského domova v H.Plané za možnost upečení zelňáků v místní
kuchyni a paní Alence Ondříkové za napsání krásných plakátů.
Kolektiv členů TJ Smrčina H.Planá

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s se dluhové problematice věnuje už řadu let. A protože dluhová
problematika narostla za poslední roky několikanásobně, je naším primárním cílem prevence a poradenství již
v počáteční fázi zadlužení.
Na občanskou poradnu se může obrátit kdokoli,
veškeré konzultace a pomoc při řešení problémů
jsou poskytovány zdarma.
S čím vším vám poradna může v oblasti dluhů poradit?

-

-

Zodpovíme otázky týkající se exekucí, oddlužení (osobní bankrot), ručitelství, finančních produktů, splátkových kalendářů aj.
Dozvíte se všechny možnosti, jak lze řešit
zadlužení
Pomůžeme s vybraným způsobem řešení
Pomůžeme při komunikaci s věřiteli, exekutory…
Pomůžeme správně vyplnit návrh na povolení oddlužení
Budeme spolupracovat i po dobu insolvenčního řízení

Poradíme a vysvětlíme:

-

-

Ručiteli, jak chránit svá práva / Věřiteli, jak
vymoci svoji pohledávku
Zaměstnanci, jak vymoci dlužnou mzdu
S opravnými prostředky na soud, exekuční
úřad (odvolání, odpor, námitka…)
Jak ochránit majetek nabytý v manželství
(podnikání či rizikové chování druhého
z manželů)
Jak nastavit reálné splátkové kalendáře
Jak postupovat při neschopnosti splácet
Smluvní podmínky a s nimi spojená rizika
atd.

Řešte svou dluhovou situaci včas a přijďte se poradit do občanské poradny!
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Riegrova 1756/51 (3. patro)
370 01 České Budějovice
Telefon: +420 387 222 838
Mobil: +420 606 720 095
E-mail: poradna@jr-spolecnost.cz
www.obcanskeporadenstvi.cz

Kulturní centrum
Datum bude upřesněn.
pláž Horní Planá

HORNOPLÁNSKÁ BRUSLE
Zábavné odpoledne na ledě.
Rychlostní závody na bruslích v kategoriích:
- děti do 6ti let; - děti do 15ti let; -ženy; -muži a supermani;
-maminky s kočárky.
V provozu bude půjčovna bruslí.
Doprovodný program: pro děti, diskotéka, ohňostroj.
Sledujte www.sumava-lipno.eu
**************************************************************

sobota: 1.II. – 2000
Kavárna U tří koček

úterý: 18.II. – 1800
kavárna U tří koček

MALÉ VEČERNÍ POSEZENÍ
Výroba šperku z filce s Gábinou Maliňákovou.
S sebou 40,-Kč na nákup materiálu.
**************************************************************

sobota: 22.II. – 2000
sál KIC

2.LETECKO-MODELÁŘSKÁ ZÁBAVA
Účinkuje LAZARETH Luboše Hrdličky.

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

pátek: 28.II. – 2000
Kavárna U tří koček

KONCERT LAKOMÉ BARKY

SPONTAN – Ulrichsberg (A)

Koncert dívčí folkové skupiny z Českého Krumlova.

– new-orleans-jazz.

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

MILHAUS – Zubčice (CZ) – rock
Vstupné 100,- Kč.
**************************************************************

středa: 5.II. – 1515
sál KIC

HP MACHŘI
Diskotéka, tanec, soutěže a zajímavosti pro teenagery.
**************************************************************

pátek: 7.II. – 2000
Kino-kavárna U tří koček

PUŠKY, PUKY, PIVO A PSI
Film podává téměř šokující zprávu o armádním hokeji za socialismu.
Naši hokejisté hrající proti valutovým milionářům pašovali vodku do
Švédska, aby manželkám přivezli Persil.
Ve filmu účinkují nejslavnější českoslovenští hokejisté.

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

středa: 12.II. – 1500

Vstupné 70,- Kč.

Zvěřinové hody
na Pihlově
Zveme Vás ve dnech

14.3. - 16.3. 2014
do restaurace penzionu U Kukačků
na Pihlově.
Podávat se budou speciality ze
zvěřiny: kančí polévka, zvěřinové
klobásy, srnčí paštička, jelení
bifteky na hřibech, bažant na
zelenině, kančí guláš a další dobroty ze zvěřiny…Pro
náročnější mlsaly je připraven náš jídelní lístek restaurace.
Objednávky ,rezervace a další info na telefonním čísle:
606475328
nebo na www.ukukacku-lipno.cz , www.tothos-lipno.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS.

sál KIC

SENIOR KLUB
Pořad pro přátele dechové hudby.
Účinkuje HP Trio.

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

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

pátek: 14.II. – 2000
sál KIC

TRADIČNÍ ZABIJAČKA NA OLŠINĚ

PŘÍBĚHY PETRA VOKA

Zveme vás na VEPŘOVÉ HODY na Olšině
31.1. (od 14:00) – 1.2. (do 20:00)

ANEB MOVIE STAR 16.STOLETÍ ŽIJE
BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ
Fiktivní filmový záznam ze života posledního Rožmberka v podání divadelníků Českokrumlovské scény.
Scénář a režie: František Zborník; asistent režie: Jaroslav Kubeš;
výtvarné řešení včetně realizace: Vendula Pohlová, Kateřina Makrlíková a kolektiv; hudba k songu Kolo se roztáčí: Zdeněk Vřešťál.
Hrají a zpívají:Hana Sciranková, Kamila Tomanová, Kateřina Makrlíková, Lenka Šlajferčíková, Vendula Pohlová, Jan Hála, Roman Mařík, Tomáš Vrána.
Benefice se koná na podporu protonové léčby
režiséra Františka Zborníka.

Vstupné min. 100,- Kč.
**************************************************************

sobota: 15.II. – 1400
u kostela sv. Markéty

ŠUMAVSKÁ PYTLOVAČKA
Obří loutka – šumavský silák Rankl Sepp provází odpoledne, kdy děti
i dospělí mohou klouzat na pytlích plněných senem, a to přímo na
náměstí. Občerstvení zajištěno.
Pytel je možno zajistit si v kavárně U tří koček.
**************************************************************

Podávat se bude vše z prasátka: zabijačková polévka, ovar,
jitrnice, jelítka, prejt, zabijačkový guláš, škvarky
a další dobroty …
Kdo nejí vepřové, je rovněž vítán – vybere si něco z jídelního
lístku.
Točíme Plzeň a Gambrinus, pro zahřátí grog a svařák.
Bude-li sníh, přijeďte na běžkách po stopě Horní Planá Žlábek, odbočka na Olšinu v Mysliveckém údolí,
nebo přijďte pěšky!
Přijeďte autem a vezměte s sebou celou rodinu!
Přijeďte vlakem.
Odjíždět ale nemusíte, ubytování pro vás máme!
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

Podevatenácté v novodobé historii bude naším městem
procházet masopustní rej. Srdečně zveme k účasti
a pospolitosti. Těšíme se, že se s Vámi a s tou naší
masopustní maškarádou zase shledáme!

Hornoplánský MASOPUST
1. března 2014

je přistrojen na sobotu
dle zvyklostí a zavedených pořádků ku prospěchu těla
i duše, k všeobecnému povyražení a pro tu naší obec ...

v 8.00 h. ráno u radnice:
- žádání o právo u starosty města
Poté za doprovodu dechovky „Sedmikráska“ (a dalších muzikantů)
půjde dům od domu (a v plné parádě) průvod maškar (včele
s rychtářem, mladou gardou, masopusty a medvědy s medvědářem),
který pobyde se svými výstupy, srdečným vinšováním (i alotriemi)
a „masopustním kolečkem“ všude, kde bude vítán.

kolem 19.00 h. u radnice:
- „střílení medvěda“

od 20 hodin v KIC: Maškarní tancovačka
kapela: SODA-KOFOLA
(vstupné: za 50 pro masky nebo za 80 pro nemaskované)
Trasa průvodu:
Pihlov – Volarská - „k Píchům“ – Švermova
– Dobrovodská - Finské domky – Nová – Komenského
– Stifterova – V Domkách –Palackého – Jiráskova
– Na Výsluní – Náměstí.
Sraz účastníků: v 7,30 h. v Centru A. Stiftera.

*************************
„Přástky u Stifterů“
neboli podvečerní setkávání a besedování
Ve čtvrtek 20. února od 18 h.:

S pamětníky o dřívějších časech - vzpomínky na školu v Horní Plané.
Srdečně zveme!
Děkujeme za sponzorství firmě
MK PROFI Kachlová kamna s.r.o.

Prodáme byt 3+1 v Horní Plané
v osobním vlastnictví, 1.patro panel.domu,
plastová okna, plovoucí podlahy,
2 sklepy, nová kuch.linka a nový balkón.

Další info na telefonu: 724317529

O. S. B.R.U.M. Horní Planá
pořádá dne 8. 2. 2014
1. ročník Hornoplánského poháru v ledním
hokeji. Začátek v 9:30 hod. Registrace týmů
do 3. 2. 2014 na tel. číslech 721367683 nebo
602270806.
Hlavní cena pro vítěze - SUD PIVA.

KOUPÍM domek, chalupu, statek
(i před opravou) do 800.000 Kč
Platím hotově. t.603442474
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