ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- odpověď Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na žá-

-

-

dost obce o opravu silnice III/1637 v úseku Horní Planá –
Hodňov.¨
návrh Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na změnu
technologie zimní údržby silnic v katastru obce používáním
chemických rozmrazovacích materiálů a s tímto souhlasí.
žádost o umožnění provozování stánku s občerstvením
v zimním období u pláže v Horní Plané.
Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Horní Planá za rok 2013.
návrh Pošty Horní Planá na změnu otvírací doby pro veřejnost od 1.3.2014.
žádost Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. o finanční příspěvek na zajištění dalšího provozu
a konstatuje, že město Horní Planá přispívá každoročně na
provoz Domova důchodců zde a samo je zřizovatelem Domu pečovatelské služby s roční ztrátou cca 50 – 200 tis.Kč.
Proto nelze žádosti vyhovět.
projekt Českých drah „Šumavské léto s párou“ s tím, že
vlaková souprava bude mít stanoviště na nádraží ČD
v Horní Plané.
plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce na
období 2014 až 2023 předložený společností ČEVAK, a.s.

Rada města neschválila:
-

umístění reklamního poutač Penzionu Oliver na zábradlí
v zatáčce před podchodem u trafiky (čp.17) z důvodů snížení viditelnosti do křižovatky.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
HAVLÍKOVÁ Alexandra
ČADEK Václav
DADUČOVÁ Rozália
BEČVÁŘOVÁ Hana
SVOBODOVÁ Marie
MARKOVÁ Jiřina
KAŠPAROVÁ Marie
TAHOTNÁ Milada
HOLOUBKOVÁ Jiřina
BANDUROVÁ Marie
KOVÁŘOVÁ Marta
ONDŘICH Zdeněk
BERNARDOVÁ Jaroslava
ŠVEHLA Václav
VAŇKOVÁ Marie
BERNARD Jiří
KOUBOVÁ Vladimíra, PhDr. HELUS Oldřich
ŠIMKOVÁ Helena
RYBÁK Petr
SOLFRONKOVÁ Blažena
Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

Omlouváme se „únorovým“ jubilantům za opožděné
zveřejnění.

Rada města schválila:

ŽIVOTNÍ JUBILEA

- na základě předložených nabídek provedení těžby a sou-

KVASNIČKOVÁ Anna
ŘÍPA Leo
KOVÁŘOVÁ Alžběta
ANDERLE Josef
FLEISCHHANSOVÁ Anežka BERÁNKOVÁ Božena
LORENCOVÁ Dagmar
JEŘÁBKOVÁ Anna
ZAHRADNÍKOVÁ Jaroslava BOUDOVÁ Marta
MICHALOVÁ Vlasta
VLNIEŠKA Jan
SVOBODOVÁ Anna
HAJDEKROVÁ Iva
FLEISCHMANOVÁ Marie
HLINOVSKÁ Zdeňka
LIBERTÍNOVÁ Dagmar
ZEMANOVÁ Marie
KLEISSNEROVÁ Věra
DOLEJŠÍ Anna
VANĚČEK Vojtěch

-

-

-

středění dřeva v probírkových porostech v městských lesích harvestorovou technologií firmou JK-KLIMEŠ, s.r.o.,
Horní Planá.
Smlouvu o poskytnutí daru ve výši 1000,-Kč Mateřské
škole Horní Planá.
převod nevyčerpané dotace ZŠ a MŠ Horní Planá za rok
2013 do roku 2014.
dle žádosti ZŠ a MŠ Horní Planá příděl do fondů zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013.
pronájem prostoru sloužícího k podnikání – kosmetické a
masážní služby o výměře 25,62 m2 v objektu občanské vybavenosti Náměstí čp.8, Horní Planá (KIC) Renatě Fuchsíkové, H.Planá, za účelem provozování masážního studia za
260 Kč/m2/rok a náklady na služby s podmínkou, že tento
nájemce uhradí městu Horní Planá náklady na zřízení této
provozovny ve výši 25.615 Kč a to v pravidelných měsíčních splátkách 1.500 Kč měsíčně.
vzorovou Nájemní smlouvu na pronájem bytů obce dle nového občanského zákoníku.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemky města Horní Planá 762/180, 762/181, 818/3,
819/18, vše v k.ú. Horní Planá při realizaci stavby „Skupinový vodovod – lipenská oblast, Hůrka – Horní Planá, vodovod a kanalizace“.
prodloužení nájemní smlouvy a povolení splátkového kalendáře pro úhradu dlužného nájemného (500Kč měsíčně)
nájemci bytu obce v Komenského ul.189.
konání sportovní akce – extrémního běžeckého závodu
ARMY RUN na pozemcích obce 21. až 24.8.2014.
odpis peněžité pohledávky města Horní Planá ve výši
8.520 Kč s příslušenstvím a zastavení exekuce vzhledem
k tomu, že povinný zemřel a dědické řízení bylo zastaveno.
zveřejnění podmínek přijetí nové knihovnice (knihovníka)
od 1.4.2014.

Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

Návštěvy pracovníků Finančního úřadu
pro Jihočeský kraj, Územního pracoviště v Českém Krumlově
proběhnou v zasedací místnosti Městského úřadu Horní Planá ve dnech 6.3. a 20.3.2014 v době od 14:00 do 17:00 hod.
Při prvé návštěvě ve čtvrtek 6.3.2013 si budou moci
zájemci v době od 14:00 do 17:00 vyzvednout tiskopis daňového přiznání a informační leták od zaměstnanců územního
pracoviště, popř. se dotázat, jak daňové přiznání vyplnit.
Při druhé návštěvě ve čtvrtek 20.3.2013 v době od
14:00 do 17:00 budou zaměstnanci územního pracoviště především vybírat daňová přiznání a opět odpovídat na dotazy.
Platit daň v hotovosti při těchto návštěvách pracovníků územního pracoviště nebude možné.
Daně v hotovosti je možné zaplatit v pokladně
Územního pracoviště v Českém Krumlově v běžných pokladních hodinách a to v pondělí a ve středu v době od 8:00 do
11:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin.

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

Poslanci ANO podporují šumavské starosty
a lanovku na Hraničník

z 31.zasedání zastupitelstva města
Horní Planá konaného dne 29.ledna 2014

Na přijetí zákona o Národním parku Šumava, který by respektoval požadavky šumavských obcí a jejich obyvatel, se shodli
v úterý na setkání v Horní Plané poslanci hnutí ANO Radka Maxová a Roman Kubíček s místopředsedou Svazu šumavských obcí
a starostou Horní Plané Jiřím Hůlkou a starostou Nové Pece Jakubem Koželuhem.
Starosta Jiří Hůlka připomněl, že výstavba lanovky z Klápy na
Hraničník s evakuační sjezdovkou, která má dopravovat turisty
z české strany do rakouského lyžařského centra Hochficht, by
přinesla podle studie společnosti Incoma 25 – 35 přímých pracovních míst a návazně 250 – 350 nepřímých pracovních míst.
„To je pro náš region, který zvláště v zimě trpí vysokou nezaměstnaností, klíčové. Jiná práce než v cestovním ruchu u nás
prakticky není,“ zdůraznil.
Jeho slova potvrdil i starosta Koželuh. „V Nové Peci je nyní sedmnáct procent nezaměstnaných a nová lanovka, jejíž trasa leží
v katastru naší obce, by nám hodně pomohla. Také by to zastavilo
vystěhovávání převážně mladých lidí. V současnosti u nás žije o
20% méně obyvatel než v roce 1991,“ řekl.
Starostové Hůlka a Koželuh dále upozornili na fakt, že nová lanovka je také ekologickou stavbou, protože po její dostavbě by po
úzké silnici přes Zadní Zvonkovou přestalo na rakouskou stranu
denně jezdit až pět set aut a pětadvacet autobusů s lyžaři. To by
zároveň znamenalo výrazné snížení škodlivých zplodin, vždyť jen
od doby, kdy čeští lyžaři začali touto cestou jezdit do Rakouska,
se do ovzduší dostalo asi 150 000 tun CO2!
Poslankyně Maxová uvedla, že nezaměstnanost šumavských obcí
se musí řešit a cestovní ruch je největší šancí ve zdejším regionu,
jak dát lidem práci. „Nový zákon o Národním parku Šumava by
měl myslet také na rozvoj turistiky a nebránit výstavbě této lanovky.“
Její kolega Kubíček dal jasně najevo, že nemůže být cílem vystěhovávání obyvatel ze Šumavy a i podle jeho názoru je lanovka
jednou ze šancí, jak tento nepříznivý trend zastavit. „Koneckonců
si dokáži představit na Hraničníku i sjezdovku. Když může být lyžařské středisko na rakouské straně kopce, tak proč ne na naší,“
řekl.
Starosta Hůlka také dosoudil závěry nedávno vydané studie britské společnosti EFTEC, podle které by měla být na Šumavě hlavně divočina, a nikoliv sjezdovky, lanovky a hotely atd. „Tato studie vychází ze zkreslených údajů poskytnuté Britům českými tzv.
ekologickými inciativami,“ upřesnil.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
vypořádání připomínek dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
toto vypořádání je též součástí textové části odůvodnění
územního plánu Horní Planá.
zveřejnění návrhu rozpočtu města na rok 2014.

Zastupitelstvo města ruší:
veškerou ÚPD platnou pro správní území města Horní
Planá odpovídající úrovni územního plánu.

Zastupitelstvo města schvaluje:
rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního
plánu Horní Planá dle přílohy č. 1 tohoto usnesení dle §
172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, tato tabulka je též součástí textové
části odůvodnění územního plánu Horní Planá.
rozhodnutí o vydání územního plánu Horní Planá formou
opatření obecné povahy dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“),
za použití ust. § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní
řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
ve znění pozdějších předpisů a po ověření dle § 54 odst. 2
stavebního zákona.
Přílohy:
č. 1 – návrh rozhodnutí o námitkách, č. 2 –
návrh vyhodnocení připomínek.
plnění rozpočtu města za rok 2013: příjmy 50.914.874,21
Kč a výdaje 60.021.625,57 Kč.
zveřejnění záměru darovat části pozemků KN 456/6 o
výměře cca 199 m2, KN 604/12 o výměře cca 59 m2, KN
940/2 o výměře cca 96 m2, KN 1679/1 o výměře cca 20
m2, KN 941 o výměře cca 41 m2, KN 1593 o výměře cca
128 m2, KN 1594 o výměře cca 6 m2, KN 157/3 o výměře
cca 27 m2, KN 201/16 o výměře cca 185 m2, KN 201/17 o
výměře cca 96 m2, KN 201/21 o výměře cca 12 m2, KN
365/5 o výměře cca 23 m2, KN 456/6 o výměře cca 63m2,
KN 917/1 o výměře cca 103 m2, KN 917/2 o výměře cca
13.186 m2, vše v k.ú. Zvonková v souvislosti se stavbou
Rekonstrukce silnice III/1634 Nová Pec - Zadní Zvonková
2. a 3. etapa.
zveřejnění záměru výměny pozemku města KN 490/5 o
výměře 1.015 m2 v k.ú. Horní Planá a pozemku KN 350/17
o výměře 862 m2 v k.ú. Pernek.
zpětvzetí návrhu na vklad vlastnického práva a věcného
práva předkupního dle kupní smlouvy a smlouvy o zřízení
věcného práva předkupního předložené Katastrálnímu
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálnímu pracovišti Český
Krumlov, dne 8.1.2014, č.j. V-34/2014-302.
Zrušení kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného práva
předkupního ze dne 7.1.2014, jejímž předmětem jsou
parcely KN 690/104 o výměře 794 m2 a KN 690/185 o
výměře 115 m2, vše v k.ú. Horní Planá. Zaplacená kupní
cena ve výši 318.150,-Kč bude vrácena kupujícím
manželům Vladimíru a Daně Kaprálovým.
podporu realizace letiště České Budějovice jako veřejného
mezinárodního letiště.

Zastupitelstvo města ukládá:
starostovi obce dle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě
na § 172 odst. 2 správního řádu oznámit vydání územního
plánu Horní Planá veřejnou vyhláškou a zajistit povinnosti
dle § 165 stavebního zákona.

Masážní studio Bohunka
nabízí masáže zad + šíje pro seniory
za 200,-Kč.
tel. 607 942 204

Firma BRAINIUMA s.r.o.
Nabízí:
•komplexní úklidové služby ( vhodné pro bytovky, panelové
domy, hotely, penziony, kanceláře atd..)
•úklid bytů a veškeré domácí práce ( žehlení, mytí oken, sestavení nábytku atd...)
•komplexní služby seniorům (včetně rozvozu stravy a domácích nákupů)
a jiné....
DO 30 KM V OKRUHU HORNÍ PLANÉ
NEBUDE ÚČTOVÁNA DOPRAVA !!!
VŠE ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK !!!

Kontakt: e-mail: brainiuma@seznam.cz
Tel: 723 984 943

Kulturní centrum
sobota: 1.III. – 800

HORNOPLÁNSKÝ MASOPUST
Žádání o masopustní právo u radnice, poté rozmařilý průvod v čele
s rychtářem od domu k domu. Cestou toť se tropí alotrie a neplechy.
Trasa: Pihlov-Volarská-k Píchům-Švermova-Dobrovodská-Finské
domky-Nová-Komenského-Stifterova-V Domkách-PalackéhoJiráskova-Na Výsluní-Náměstí.

1900 – STŘÍLENÍ MEDVĚDA U RADNICE
večer ve 2000
sál KIC

MAŠKARNÍ TANCOVAČKA
K tanci a všeobecnému veselí hraje SODA a KOFOLA.

Vstupné: 80,-Kč, masky 50,- Kč.
**************************************************************

středa: 5.III. – 1515
sál KIC

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

pátek: 7.III. – 1800
sál KIC

OSLAVA MDŽ
Troufalka Marie Valešové účinkuje při tradiční oslavě svátku žen.

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

pátek: 14.III. – 2000
Kavárna U tří koček

PHIL SHÖENFELT (kytary, zpěv)
a PAVEL CINGL(housle, mandolína)
Phil učinil první hudební kroky na půdě londýnských klubů.
Poté v New Yorku na Manhatanu Shöenfelt prožil slavnou
postpunkovou vlnu se skupinou Khmer Rouge, a také jamoval
s Jimem Jarmuschem. Po návratu do Londýna vystupoval sólově s Nickem Caveem & Bad Seeds. V tvorbě jeho hudebního projektu Southern Cross jsou silně cítit také vlivy umělců
jako Neil Young, Leonard Cohen, ale i U2, The Cure nebo Joy
Division . Napsal knihu (Junkie Love) Feťácká láska. A právě „Junkie Love“ byla v USA oceněna knižní cenou „2002 Fire Cracker Alternativ Award“.Před několika lety se Shöenfelt
usadil v Praze, která mu učarovala svým kulturním kvasem a
krásnými ženami. Založil zde kapelu Southern Cross, s níž
pravidelně koncertuje v Čechách i v zahraničí. V roce 2010
živé album „Live At The House Of Sin“ nahrál Phil pouze se
svým dlouholetým spoluhráčem Pavlem Cinglem. . Toto CD
bylo v USA oceněno cenou Grindie Award. Pavel Cingl založil
kapelu Ineptus, také vystupoval s Ivanem Hlasem, s Američanem Bradley Strattonem ve Snake Eaters, jamoval s kdekým.
Jeho literárním debutem je kniha Pitralon.
Společně oba stále hrají v kapele Southern Cross a občas si
odskočí ke společným akustickým
Vstupné 100,- Kč.
**************************************************************

pátek: 21.III. – 20

00

Kinokavárna U tří koček

LÍBÁNKY
Loňská premiéra autorů Jan Hřebečka a Petra Jarchovského se odehrává na svatbě.
Hrají:Aňa Geislerová, Stanislav Majer, Kristýna Nováková-Fuitová,
Jiří Černý, Jiří Šesták, Daniel Máj a Lenka Šilhavá.

Vstupné 80,- Kč.
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

středa: 26.III. – 1700
sál KIC

JARNÍ KONCERT ZUŠ
Vystoupení žáků tříd J.Jarošové a J.Čížka.

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

pátek: 28.III. – 1700
sál KIC

ZÁBAVNÝ PODVEČER PRO DĚTI
Zábavný podvečer pro děti od 6 let s Petrou Komžákovou a Helenou
Kastenmajerovou. Děti, přijďte si zahrát, pobavit se a zasoutěžit.
Domů se půjde večer ve 20:00 hodin.
S sebou přezůvky a dobrou náladu.
**************************************************************

Zimní tábor Kramolín
Občanské sdružení Žabičky Horní Planá pořádalo o jarním
prázdninách zimní tábor na Kramolíně s lyžařským a snowboardovým výcvikem. Tábora se zúčastnilo 16 dětí z Horní Plané a další z Chvalšin a Českého Krumlova. Všechny děti na
konci výcviku lyžovaly, což je úžasný úspěch. Děkuji tímto
instruktorům G. Maliňákové a M. Lorencovi!!
Také jsme s dětmi navštívili bazén a hopsárium, bylo to moc
fajn. Těšíme se zase na příští rok a snad bude sníh nejen na
sjezdovce.

Obnovení tradičního pochodu Za puchejřem.
Sdružení Žabičky Horní Planá se rozhodlo obnovit
konání pochodu Za puchejřem. Akce se bude konat v sobotu
17.5.2014. Tímto bychom chtěli poprosit občany Horní Plané
o zapůjčení fotografií a dalších cenných materiálů z minulých
ročníků pochodu.
Děkujeme, za Žabičky o. s.
M. Moravcová, tel.: 733760494

Kosmetické služby - Monika Pojslová
Komplexní péče o pleť
Enzymatická regenerace pleti
Masáže obličeje a dekoltu
Barvení obočí a řas
Depilace
Líčení
Poradenství

Objednávky na tel. 724919209
Přijďte si příjemně odpočinout ..... srdečně Vás zvu

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.

ROČNÍK XXIV.

Moderní škola pro každého
je název projektu, který naše škola realizovala v posledních 30
měsících díky výzvě EU peníze školám. Celkové náklady projektu 1.150.707 Kč byly financovány z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
Z těchto prostředků byla zařízena a špičkově vybavena moderní učebna přírodních věd. Potřebné stavební úpravy za dalších téměř 300 000 Kč hradilo Město Horní Planá. V šesti
učebnách je umožněna interaktivní výuka pomocí IT a pořídili
jsme i další učební pomůcky.
V předchozích dvou školních rocích bylo díky projektu možné
přidat do rozvrhu navíc další hodiny českého jazyka, cizích
jazyků a přírodopisu. Po oba školní roky mohly také na druhém stupni probíhat dlouhodobé profesionálně vedené programy prevence rizikového chování.
Učitelé v průběhu projektu vytvořili 420 nových vzdělávacích
materiálů, zejména pracovních listů a prezentací.
Podpořeno bylo také další vzdělávání učitelů v oblasti cizích
jazyků, digitálních technologií a v metodách rozvoje čtenářské
a informační gramotnosti žáků.
Výzva EU peníze škola tak významně pozvedla standard naší
školy.

Jiří Šíma, ředitel ZŠ a MŠ

Děkuji spoluzaměstnancům VZ Olšina-Hůrka,
přátelům a všem, kteří jste se přišli rozloučit
s mým manželem
panem Antonínem

HERBEREM

Také děkuji za projevenou soustrast,
slova útěchy a květinové dary.
Herberová Ludmila a syn Tomáš s rodinou

RZ OLŠINA Vás zve
KNEDLÍKOVÁ A LÍVANCOVÁ SOBOTA

8.března 20134
Přijďte ochutnat jídla z kuchyně našich babiček …
Polévka se špekovým nebo játrovým knedlíkem
Svíčková na smetaně s mrkvovým knedlíkem
Pečená kachna s drbáky a dvojím zelím
staročeská pečeně se žemlovým knedlíkem
Tvarohové knedlíky s jahodami
… a další jídla podle výběru

Domácí lívance:
- s cukrem a skořicí; - s borůvkovým žahourem;
- s horkými malinami; -se zakysanou smetanou a borůvkami
… a mnoho dalších dobrot

Bude-li sníh, přijeďte na běžkách nebo přijďte pěšky,
přijeďte autem s celou rodinou nebo romanticky vlakem.
Pro děti skákací hrad, soutěž o nejhezčí obrázek zvířátka,
diskotéka a další překvapení …
Objednávky, rezervace a bližší info na telefonním čísle 737 226 560,
rekreace.olsina@vls.cz nebo www.vls.cz/olsina

TĚŠÍME SE NA VÁS.
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