ZPRÁVY Z RADNICE
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Rada města schválila:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Smlouvu č.1030019410/002 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na p.č.566/1 v k.ú.Horní
Planá k umístění kabelu NN s uzemněním a kabelové spojky.
zapůjčení volejbalového hřiště na pláži v Horní
Plané dne 19.7.2014 spolku B.R.U.M k pořádání
1.ročníku Beach Volleyballového turnaje s tím, že
konání akce dle čl.1 odst.3 OZV č.01/2010 se povoluje do 24:00 hod.
zveřejnění pronájmu části pozemku p.č.690/66 a
p.č.690/184 v k.ú.Horní Planá.
prodloužení nájemních smluv a povolení splátkových kalendářů dvěma žadatelům z Komenského
ul. 189.
poskytnutí permanentek na převoz (osoba+kolo)
pro děti z Dětského domova v Horní Plané.
umístění informačního panelu velikosti 1 x 2 m
společnosti Rosenberer Lipno Line na p.č.249/1,
k.ú.Pernek za částku 2.000Kč (bez DPH).
ukončení nájemní smlouvy s pí.M.Geiger, Kröning
na část p.č.1154 v k.ú.Horní Planá dohodou
k 30.6.2014.
výpůjčku části pozemku p.č. KN 1154/1 o výměře
60 m2 a části pozemku p.č.KN 1153 o výměře 165
m2, vše v k.ú. Horní Planá, k údržbě okolí pomníku,
spolku Verein der heimattreun Ogfolderhaider mit
Sitz in Neu-Ulm, zastoupený předsedou: Erwin
Franz, 89233 Neu-Ulm, Burchardstr.4.¨
pronájem občerstvení v letním kině od 1.7. do
31.7.2014 Emilii Kostíkové za 1,-Kč.
zápočet finanční hotovosti ve výši 1.572,-Kč oproti
dluhu ve výši 1.284,-Kč v Domově důchodců Horní
Planá a převzetí movité věci – 1 ks rádio zn. NEYWA z dědictví dle usnesení Okresního soudu v Č.
Krumlově ze dne 27.11.2013 č.j. 16D540/2013-17
po Jaroslavu Bednářovi, jehož bylo Město Horní
Planá opatrovníkem.
zveřejnění poptávky na dodavatele akce „Chodník
Jiráskova ulice“.
prodloužení nájemních smluv a povolení splátkových kalendářů Josefu Horychovi a Ivanu Půchorovi z Komenského ul. 189, dále Petře Panniové, Sídliště Míru 306 a Miroslavě Doubravové, Sídliště
Míru 312, Horní Planá.
pronájem části pozemku KN 424/1 o výměře 95m2,
v k.ú. Horní Planá za cenu 25,-Kč/m2/rok na dobu
neurčitou, od 01.07.2014 pro EM & IVO, k.s., Hůrka 72, Horní Planá, IČ 25196863, ke zřízení zázemí
provozovny.
veřejnou produkci v penzionu Daniela Hůrka, ve
dnech 01.08.,09.08.16.08 do 2400.
umístění reklamy p. Jedlička, Půjčovna motokár na
plot u převozu za 2 000Kč (bez DPH).

vypsání výběrového řízení na realizaci chodníku
Horní Planá, Jiráskova ulice a seznam obeslaných
dodavatelů Kvint s.r.o., Hochtief CZ, Swietelsky,
Strabag, Stavitelství Matourek a zveřejnění na elektronické úřední desce.

Rada města vzala na vědomí:
-

-

vyjádření majitelky penzionu Belveder k záměru
výstavby nových objektů v areálu chatového táboru
Liptov.
plnění rozpočtu za období 01 – 06 2014.

Nová výroba zajistí v Horní Plané
přes dvacet nových pracovních míst.
Novou peletárnu, která bude zpracovávat
dřevěný bioodpad a vyrábět z něj válečky zvané pelety, jež slouží jako topivo do kotlů na biomasu,
dokončuje českokrumlovská stavební společnost 1.
solární ck s.r.o. společně s investorem společností
D-Projects s.r.o. v Horní Plané.
V nové továrně za 90 milionů korun by mělo
pracovat 24 zaměstnanců. Provozovat ji bude společnost D-Projects s.r.o. společně se společností DServiceOne, s.r.o. a zkušební provoz bude zahájen v
září. Od října se pak výroba rozjede naplno.
Je to pro naše město výrazná pomoc v boji s
nezaměstnaností, která zvlášť v zimě někdy přesahuje i 15 procent. Každé nové pracovní místo je pro
nás cenné. Jsme rádi, že zde najdou zaměstnání i
naši dlouhodobě nezaměstnaní nebo třeba rodiče
malých dětí. Pro ně bude výhodou i to, že nebudou
muset dojíždět za prací někam daleko.
Pozitivním faktem dále je, že nová výrobní
hala se staví na české poměry velice rychle. O stavbě jsme začali společně s investorem uvažovat minulý rok v červnu a vlastně za pouhý rok se jí podaří dokončit. Stane se tak i zásluhou výborné spolupráce města a majitele nové provozovny.
Jedná se navíc o ekologický čistý provoz,
příznivý k životnímu prostředí, který je ideální pro
naši turisticky zajímavou oblast.
Jiří Hůlka, starosta Horní Plané

ŽIVOTNÍ JUBILEA
KORANDOVÁ Alena
NĚMEČEK František
MUCHOVÁ Anežka
POKORNÁ Jaroslava
ANICHOBEROVÁ Stojanka
TYČKOVÁ Růžena

TOMAN Vladimír
JODLOVÁ Ludmila
VLNIEŠKOVÁ Anna
PODRUH Josef
NOVÁČKOVÁ Marie
PANSKÁ Anna

Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

Prohlášení Charty Šumavy č. 1
Českokrumlovský deník zveřejnil 18.6.2014 článek
Pavla Šremla „Charta Šumavy zneužila poselství Charty
77“. Autor nachází v samotném zveřejnění Charty Šumavy zneužití Charty 77 a připojuje i kritiku věcného
obsahu textu Charty Šumavy. Vraťme se nejprve
k situaci, v níž Charta Šumavy vznikla. Po létech intenzivní práce byl před několika měsíci na stole návrh zákona o NP Šumava, návrh Plánu péče na následujících
15 let a návrh zónace se zdvojnásobením plochy 1.zóny
proti současnému stavu, který platí již od roku 1995 (nikdy se od té doby nepodařilo dosáhnout shody, přičemž
se všichni shodují na tom, že 135 „ostrůvků“ 1.zón je
šumavské přírodě na škodu). Tyto klíčové dokumenty
ve prospěch Národního parku Šumava, na kterých se
shodly všechny šumavské obce a oba kraje, a na kterých
– řekněme to opatrně – se trvale podílelo i MŽP, měly
v posledních týdnech následující vývoj:
1.

návrh zákona o NP Šumava sice souběžně projednává Senát Parlamentu ČR, ale je odmítán MŽP,
2. plán péče byl bez projednání se šumavskými obcemi
a dalšími institucemi přepracován a vyhlášen MŽP
pouze na nejbližší tři roky, což vede šumavské obce
k podání žaloby na MŽP,
3. zónace upravená bez projednání se šumavskými obcemi i vlastníky (12 % plochy NPŠ není státní,
ale obecní a soukromá) byla MŽP postoupena ke
správnímu řízení.

Připomíná nám to aroganci, která nemá tak daleko
k jevům známým z doby před rokem 1989, aniž bychom
tvrdošíjně trvali na shodě. Obce, kraje a další zainteresované instituce (Rada NP Šumava, Svaz obcí NP Šumava a další) jsou samozřejmě připraveny se zúčastnit
dalších jednání o zmíněných klíčových dokumentech a
zároveň důrazně upozorňovat na všechna rizika, která ze
změn v nich vyplývají. Zároveň se však snaží vypořádat
s námitkou, že Národní park Šumava patří všem a nejen
obyvatelům a institucím Šumavy, což byl jeden
z podnětů vzniku Charty Šumavy. Ta chce oslovit širší
než jen šumavskou veřejnost, a to operativními prohlášeními k jednotlivým jevům, tvrzením a záměrům týkajícím se Šumavy. Naším záměrem není zpochybňovat
existenci Národního parku Šumava. Nechceme ani vtahovat veřejnost do příliš odborných otázek. Jsme přesvědčeni, že NP Šumava je správnou volbou, pokud se
dokážeme dohodnout na způsobu a času, jakým se bude
postupně NP Šumava budovat. Tím se více či méně liší
NP Šumava od parků, které jsou nám dávány za vzor.
Naším základním kritériem je udržení „zelené Šumavy“
po celou dobu tohoto procesu. Vycházíme z toho, že tento cíl je celospolečensky srozumitelný a v mnohostranné
polemice zároveň zastíraný. Máme za sebou 20 000 ha
zničeného vzrostlého zeleného lesa za několik posledních let a dostatek zkušeností, jaká rozhodnutí povedou
k rozšíření tohoto území. Ty budou východiskem stanovisek, která chce k věci Šumava zaujímat Charta Šumavy.
PhDr. Jan Stráský, mluvčí Charty Šumavy

Zahájení Letní turistické sezóny
v Horní Plané
Všechny ty co právě čtou tento článek, bych
si dovolil touto formou pozdravit a též oslovit.
Již sedmým rokem nám leteckým modelářům zdejšího klubu bylo ctí zahájit sezónní aktivity
zde v Horní Plané. Věřte, že připravit, zorganizovat
a provázet takový jeden neobyčejný den pro Vás
návštěvníky, diváky i účastníky stojí nemalé úsilí.
Pro zdárný průběh akce je toho potřeba
opravdu spoustu např. od navigačních šipek přes
benzin do elektr. centrál až po toalety. To vše je ale
podmíněno tomu nejdůležitějšímu a to je POČASÍ.
To nám vše tentokráte přálo, proto diváci
mohli shlédnout zase něco, co nikdy neviděli, např.
let modelu stíhačky ŠKORPION poháněnou turbínou, nebo vystoupení akrobatického větroně o
rozpětí křídel přes 5m. Dechberoucí rachot a hvizd
létajících modelů v příjemném odpoledni doprovázela příjemná muzika v podání country popové kapely JAMAAL.
O ukázku nádherných válečných vozidel a
jejich spanilou jízdu vojenským prostorem i pro diváky na rozhlednu Knížecí Stolec se postarali členové Veterán Vehikle Klubu z Č.Budějovic.
pro
všechny
zajišťoval
Občerstvení
v originál vojenském stanu Milan Černík a to vše
doplňovalo pohodu letecko modelářského dne pořádané naším klubem pod záštitou obce H.Planá.
Poděkování závěrem patří nejen organizátorům, návštěvníkům, ale hlavně všem sponzorům,
bez kterých by se tyto akce většinou konat nemohly. Ještě jednou veliké díky.
S pozdravem a letu zdar předseda klubu
LMK Horní Planá
Milan Mráz

Děkujeme sponzorům
Město Horní Planá
H.Planá
Kamenictví Urban
Brloh
Proauto-CK s.r.o.
Č.Krumlov
Vidox s.r.o. stavebniny
Kájov
Hotel Jenišov
Jenišov
Penzion U Medvídků
Hůrka
Penzion Calla
D.Vltavice
Kitesport s.r.o.
Černá V Pošumaví
Penzion Eder
Hůrka
Kundrát Transport s.r.o.
Pihlov
Řeznictví Uzenářství Jar.Karban Č.Budějovice
p.Klimek
H.Planá
p.Černík
H.Planá

děkujeme
Dětskému domovu v Horní Plané za pomoc při úklidu
po Markétské pouti.

Amenity Lipno Resort (areál LIPNO Point)
hledá vhodné uchazeče na tyto pozice:
Ředitel resortu
Vedoucí ubytovacího úseku
Recepční
Pokojská
Více informací naleznete na
www.lipnopoint.cz/cs/kontakt/volna-mista
Strukturovaný životopis zašlete na
pavlina.sandova@lipnopoint,cz
**************************************************

Komunální volby
v Horní Plané
– prostor pro kandidátky a programy stran
Redakce HP listů oznamuje, že všem subjektům kandidujícím
do Zastupitelstva města Horní Planá v komunálních volbách
konaných ve dnech 10 a 11. října 2014 bude v říjnovém vydání zpravodaje poskytnut prostor pro zveřejnění programů a
kandidátních listin.
Každý kandidující subjekt bude mít k dispozici 1/2 strany A4
(na výšku).
Uzávěrka říjnového vydání bude ve čtvrtek 25. 9. 2014.
**************************************************

Kulturní centrum
sobota 2.VIII. – 1500
letní kino Dobrá Voda

HP ROCK FEST
8.ročník tradičního nejlepšího hudebního festivalu
v Horní Plané
Vystoupí:
SKYWALKER (hardcore pop punk)-Praha;
SEXLEG’S CADILLAC’S (rock’n’roll)-Rohrbach(A);
HARVESTER(agro-ethno)-Horní Planá;
ZOE (alternative-rock)-Český Krumlov;
ANOTHER FAKE HEROES (Easycore)-Horní Planá,Č.Krumlov;
AFTER HOURS (progressive-rock)-Č.Budějovice;
BLACK VELVET SUICIDE (crossover-rock)-Č.Budějovice;
LÍTACÍ PES (punk-rock)-Horní Planá;
LAMBDA (stoner rock-alternative)-Český Krumlov;
RODRIEGO ESTAVESZ (rock-pop)-Horní Planá;

Vstupné 70,- Kč (do 17:00 hod); 100,- Kč (od 17:00 hod).
**************************************************
neděle 3.VIII. – 1900
sál KIC

MIROSLAV DONUTIL

EUROKER s.r.o.

„Ptejte se mě na co chcete, já na to co chci, odpovím.“
One man show populárního herce, zpěváka a baviče.
Předprodej v Infocentru Horní Planá
Vstupné 250,- Kč.
**************************************************
sobota 9.VIII.

Okružní 2615
370 01 České Budějovice

CROSSTRIATHLON 3 ZEMÍ

pláž v Horní Plané

Sledujte zvláštní plakáty.

Nabízíme široký výběr kvalitních obkladů a dlažeb
od předních
italských, španělských a českých
výrobců, sanitární keramiku a
veškeré vybavení pro Vaši koupelnu.
www.euroker.cz
obchod@euroker.cz
+420 603 451 191
Proč chodit ke kováříčkovi, když můžete rovnou ke
KOVÁŘOVI.
Majitel: Zdeněk Kovář

**************************************************
středa 13.VIII. – 1700
U kašny na Náměstí

BARBUCHA
Hraje divadlo ŠUS. Pohádka pro děti a rodiče.
Vstupné zdarma.
**************************************************
pátek 15.VIII. – 2000
sál KIC

SARAH
Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC

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

Letní taneční zábava

Občerstvení pro cyklisty i kolemjdoucí!
Hotel Orsino

Vstupné 100,- Kč.
**************************************************
středa 20.VIII. – 1700

Vás se svým týmem zve na letní osvěžení a příjemné posezení v restauraci či na terase u nové cyklostezky mezi
Horní Planou a Novou Pecí.
Mimo půjčovny jízdních kol Vám nyní nově nabízíme
i zapůjčení lehkých koloběžek, které jsou na rovném terénu
na novém úseku cyklostezky ideální dopravní prostředek.
Mezi 10:00 a 21:00 hodinou si u nás
každý den můžete objednat vstup do vyhřívaného bazénu,
vyzkoušet finskou saunu nebo relaxovat
při masáži dle Vašeho výběru z rukou našeho specialisty.

Informace o těchto a dalších službách Vám rádi sdělíme
na tel.č. 381 001 700
Nebo emailové adrese: rezervace@orsino.cz

U kašny na Náměstí

KRÁLOVSKÁ MOUDROST
Hraje „Divadlo To jsem já“.
Pohádka pro děti.
Vstupné zdarma.
**************************************************

Oznámení
Ordinační hodiny ve Veterinární ordinaci Horní
Planá (areál firmy KOHOUT) jsou i nadále každý
pracovní čtvrtek od 18.00 hod. do 19.00 hod.

VÝLETY DO RUMUNSKA
ZA NAŠIMI KRAJANY
Po druhé světové válce po odsunu německého obyvatelstva v oblasti našeho pohraničí nastala velká vlna dosídlení právě rumunskými Čechy a Slováky z oblastí, které
navštívíme. V tomto roce jsme připravili ve spolupráci
s cest.kanceláří DOVOLENÁ BANÁT s.r.o. dva výlety.
Podíváme se, kde a jak tam nyní žijí a podnikneme (není
povinné) lehké výlety do nejbližšího okolí. Ubytováni
budeme v „české“ oblasti u místních lidí. Poskytnou
nám nejen střechu nad hlavou, snídaně, obědy a večeře,
ale především si budete moci popovídat o historii osídlování níže zmíněných míst i o současném nesnadném
životě, kdy dochází postupně k vylidňování jak českých,
tak slovenských vesnic.
Ve „slovenské“oblasti budeme ubytováni v hotelu
s termálním bazénem. A tamtéž budeme čerpat i polopenzi. Nemineme důležitá místa společenského a kulturního života – některé místní školy, kostely a obchůdky.
Zejména se ale setkáme s místními faráři, budete mít příležitost se poptat po svých známých a nahlédnout do matrik.
V obou oblastech nám bude k dispozici výklad místních rodáků. Ale zejména pro „slovenskou“ oblast předpokládám v autobuse účastníky, kteří se zde buď narodili, nebo tu mají ještě kohosi z rodiny a jistě se s nimi
nejen setkají, ale i s námi ostatními se podělí o mnoho
zajímavého.

ZA RUMUNSKÝMI SLOVÁKY

13. – 20.9. 2014
Program:

13.9. - Ranní odjezd, přes Rakousko a Maďarsko a večerní příjezd do města Marghita - ubytování v hotelu
s termálním bazénem.
14.-19.9. – V Bihorsko-salajské oblasti uskutečníme
výlety po vesnicích a jejich nejbližším okolí– Gemelčička, Aleşd, Čerpotok, Nová a Stará Huta, Halmăşd,
Varzal, Boromlaka, Šastelek, Siplak, Bodonoš… Setkáme se s místními faráři, budete mít příležitost se poptat po svých známých a na farách nahlédnout do matrik. Abychom si udělali celkovou představu, jak Slováci
žijí, navštívíme základní a mateřskou školu i jedno ze
dvou slovenských gymnázií v Rumunsku a také sídlo
Svazu Slováků a Čechů žijících v Rumunsku.
20.9. - Odjezd se zastávkou v tržnici ve městě Oradea.
Večerní dojezd do České republiky.
V ceně výletu 8 200,- Kč na osobu je zahrnuto:
doprava pohodlným moderním autobusem s WC, ubytování-hotel, vstup kdykoliv do vnitřního i venkovního
termálního bazénu, polopenze, služby průvodců, možnost nahlédnutí do matrik, tištěný manuál s popisem navštívených míst.
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