ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města schválila:
-

-

-

vypsání výběrového řízení na dodávku „Horní Planá, ČOVdosazovací nádrže“, seznam firem k obeslání, členy komise a
náhradníky a zveřejnění na elektronické úřední desce.
Dodatek č.1 smlouvy o dílo s firmou Kohout company, s.r.o.,
Č.Krumlov – doplnění opravy podlahy o demontáž a likvidaci
stávající izolace proti vodě a provedení nové.
uzavření nové podnájemní smlouvy pro T.Růžičkovou na
kadeřnictví v KIC.
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v KIC – učebna výtvarné výchovy s E.Jeřábkovou, Pihlov, dohodou
k 31.8.2014.
pronájem části pozemku p.č.KN 690/66 o výměře 390 m2 a
pozemku p.č.KN 690/184 o výměře 4 m2, vše v k.ú.Horní Planá, Pavlu Duškovi, Horní Planá na dobu neurčitou za
1Kč/m2/rok.
vypsání výběrového řízení na pouťové atrakce na Markétskou
pouť v příštím roce až po letošních komunálních volbách.
bezplatné zapůjčení 5 stánků obci Nová Pec.
vyhodnocení nabídek na zakázku „Chodník v Jiráskově ulici Horní Planá“. Byla vybrána firma Jiří Jokl – Budějovické dopravní stavby, Hlinsko s nabídkou 2.776.090Kč (bez DPH).
vyhodnocení nabídek na zakázku „Horní Planá, ČOV obnova
dosazovacích nádrží“. Byla vybrána firma ČEVAK, a.s.,
Č.Budějovice s nabídkou 1.998.364 Kč (bez DPH).
jmenování výběrové komise na akci „Komunální technika –
vozidlo a víceúčelový nosič nástaveb“ ve složení Bc.J.Hůlka,
F.Kundrát, ing.M.Huszár.
konání svodu koní ve dnech 11.-12.10.2014 v areálu Rekreačního zařízení Olšina při konání Výstavy výkonných koní a
Mistrovství ČR v kombinovaných soutěžích chladnokrevných
koní.
Výsledek poptávky na práce v lesích města Horní Planá: Petr
Brem, Hůrka 107.
Smlouvu o dílo s firmou Jiří Jokl, Hlinsko 56, na zhotovení
stavby „Chodník v Jiráskově ulici - Horní Planá“ se zahájením
prací 1.9.2014 a termínem dokončení 14.11.2014.
realizaci
projektu
„ICT
nás
baví“
–
reg.č.CZ.1.07/1.300/51.0015 (Investice do rozvoje vzdělávání).

Rada města vzala na vědomí:
-

plnění rozpočtu za období 01 – 06 2014.
ukončení nájemní smlouvy na pozemek p.č.155/1 v k.ú.Horní
Planá výpovědí k 31.12.2014.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
IRA Jaroslav
KUPKA Ondřej
PRÁŠKOVÁ Bohumila
KOŠŤÁLOVÁ Ludmila
SATRAPOVÁ Ludmila
NEŠVAROVÁ Vlasta
SCHIMMER Lubomír
ASSMANNOVÁ Milana

FOLTA Karel
ŽYLA Karel
DUŠKOVÁ Marie
JINDROVÁ Marie
HUMPLÍKOVÁ Marta
DUDOVÁ Marie
POKORNÁ Marie
MIKEŠOVÁ Anna

Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

Horní Planá je bohatší o 65 milionů korun
Mluvit musí skutky a nikoliv slova! To platí
nejen o lidech, ale třeba i o radnicích. Co se týká té
naší hornoplánské, tak za ní můžu říci, že výše uvedené platí. Celkem jsme v letech 2010 – 2014 prostavěli
65 milionů korun, z toho téměř 32 milionů, tedy skoro
polovinu, jsme získali z nejrůznějších dotací. To považuji za úspěch, který není samozřejmostí pro každé
město nebo obec.
Turistický ruch dává práci (desítkám, stovkám) hornoplánským obyvatelům, a my stojíme o to,
aby se k nám návštěvníci vraceli. Proto jsme pro ně
postavili nové cyklostezky z převozu k Pihlovu a
z Pihlova do Hor u Perneku za téměř devatenáct milionů korun, které si oblíbili i bruslaři na in-linech
– nejdražší a velmi potřebná stavba, na níž se podílelo
město spolu s Přeshraničním fondem Intereg III CZ-A
a ROPJihozápad. Bezpečné a klidné vycházky po nové stezce si užívají i naši občané.
Z dalších akcí zajišťovaných městem stála
nejvíc peněz, téměř patnáct milionů korun, výstavba
kanalizace a čističky odpadních vod v osadě Hodňov.
Významným dílem 11 milionů korun přispěl Státní
fond životního prostředí. Tím jsme takto vybavili poslední osadu a splnili nařízení Evropské unie o odkanalizování obcí. To výrazně pomohlo životnímu prostředí a navíc přestanou dlouholeté stížnosti místních
obyvatel na páchnoucí fekálie tekoucí po návsi a děravé žumpy, ze kterých splašky pronikaly do půdy a
podzemních vod. Za 3,1 miliony jsme také opravili
naší ČOV, kde jsme po dvaceti letech mimo jiné
opravili dosazovací nádrže.
Pro zajištění kvalitní pitné vody pro naše lidi a
turisty jsme zrealizovali nový vodní zdroj Hůrka. Tím
pádem nám do budoucna opadne chemická úprava
vody z potoku Slatinka. Postupně se budou na nový
řad připojovat obyvatelé osad od Hůrky až po Horní
Planou.
Čistší vzduch je v našem městě po přístavbě a
přestavbě kotelny na biomasu s pomocí Státního fondu životního prostředí, kde jsme splatili poslední část
úvěru a to více než šest milionů korun.
Je důležité, aby v našem městě zůstávali mladí
lidé a zakládali zde rodiny. Pro ně a pro další zájemce
jsme zřídili u 35 parcel rodinných domů v oblasti Nad
Hřištěm přípojky elektřiny, vody a kanalizace. Dál
jsme v této oblasti postavili za 6,1 milionů korun nové
vyasfaltované cesty a veřejné osvětlení.
Pro to, aby lidé od nás neodcházeli, je důležité
nejen bydlení, ale také práce. I na to jsme mysleli a
společně vytvořili podmínky pro společnost DServisone, která u nás bude vyrábět pelety a zaměstná
24 lidí. Modernizaci a rozšíření skladových a výrobních prostor z evropských fondů provedla také firma
GK-Mont, kde pracuje 20 zaměstnanců.
Našim hasičům, kteří bojují nejen s ohněm,
ale také zachraňují lidské životy a majetky, jsme za
pomocí kraje doplnili vybavení cisterny vozu Tatra o
vysokotlaké hasící zařízení.

U základní školy v Jiráskově ulici jsme připravili pozemek, kde vyroste nové sportovního hřiště.
Nejen pro žáky základní školy ale i pro naše sportovce
jsme ve sportovní hale vyměnili pětatřicet let starou
podlahu za nový multifunkční povrch s odpruženou
dřevěnou konstrukcí. Rekonstruovali jsme i zázemí
tenisových kurtů.
Dále jsme upravili pláž u lipenského jezera,
kde jsme vyměnili písek a postavili nový chodník
s lavičkami. Pro rozvoj zimní turistiky jsme koupili
rolbu na úpravu běžeckých stop.
Zvelebili jsme také veřejná prostranství a parky ve městě a v osadách, renovovali městské domy a
veřejné osvětlení.
Pro další rozvoj města máme po 3 letech projednávání též zcela nový územní plán.
To všechno a ještě mnoho dalších akcí je důkazem toho, že jsme toho pro naše město udělali za
předchozí volební období opravdu dost. Za tvůrčí spolupráci děkuji všem zastupitelům.

Kurz základů účetnictví od října v Horní Plané
Výuka: čtvrtky 18.00 - 20.00, celkem 36 vyučovacích hodin
(hodina á 45 minut), dle učebnice účetnictví Pavla Štohla.
Cena 2900,- zahrnuje studijní materiály
a osvědčení o absolvování kurzu.
Pro žáky a absolventy ZŠ Horní Planá sleva 20%
(nejdéle do 5-ti let od ukončení povinné školní docházky).
Kurz otevřen při naplnění určitým počtem uchazečů.
Termín uzávěrky přihlášek 25. 9. 2014.
Přihlášky a dotazy prosím zasílejte:
petra.chadtova@seznam.cz, případně volejte 736 437 029

PRODÁM BYT 2 + 1 o rozloze 64 m2
1.NP domu čp.266, Stifterova ulice.
Součástí bytu kuchyňská linka se spotřebiči
+ sklep a sklípek.
Cena 650.000 Kč (bez RK)
Kontakt: +420 604 816 751

Bc. Jiří Hůlka, starosta Horní Plané
Oznámení
Dne 13.9.2014 proběhne hromadná vakcinace psů proti
vzteklině v těchto obcích:
•
Horní Planá (vet.ambulance
- areál KOHOUT)
10.15 - 11.00
•
Hory ( před bufetem)
11.15 – 11.20
•
Pernek (náves)
11.30 – 11.45
•
Pihlov
11.50 – 11.55
•
Hodňov
12.10 – 12.20
•
Olšina
12.25 – 12.30
•
Žlábek
13.00 – 13.05
•
Hůrka (před kravínem)
13.15 - 13.25
•
Hůrka vlak.nádraží
13.30 - 13.40
Cena základního očkování proti vzteklině je 165,-Kč.
Mimo tyto termíny očkujeme ve Veterinární ambulanci, Horní
Planá 16, vnímavá zvířata proti vzteklině průběžně celý rok
(každý čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod.) podle platného ceníku.

Chtěli bychom poděkovat paní Haldové a celému
personálu rekreačního zařízení Olšina za přípravu parádní
svatební hostiny a rautu, vstřícnost, rychlé a profesionální
jednání, dobré jídlo, krásnou výzdobu a příjemnou obsluhu.

Cesty krajem TV je televize od jihočeského moře. Přinášíme nejaktuálnější informace z okolí Lipna, mimo jiné
v týdeníku Lipnožurnál. Vysíláme na 29. kanálu z Vítkova Hrádku. Cesty krajem TV naladíte na vašem přijímači, pokud televizní anténu otočíte právě směrem ke
Sv. Tomáši. Z Horní Plané jsme již přinesli celou řadu
reportáží a těšíme se na další. Magazín Lipnožurnál můžete vidět také na www.cestykrajem.cz

SKUPINOVÁ VÝUKA ANGLIČTINY
V LIPNĚ NAD VLTAVOU
KURS JE URČEN ZAČÁTEČNÍKŮM,
„CHRONICKÝM“ ZAČÁTEČNÍKŮM
I POKROČILÝM
VELIKOST SKUPINY 6 -10 OSOB
ZAČÍNÁME V ŘÍJNU 2014
VÍCE INFORMACÍ NA 728 720 466
TĚŠÍM SE HANA KOTALÍKOVÁ

Eva a Zdeněk Homolkovi

Anglický jazyk
Nabízím vyučování anglického jazyka pro děti i dospělé.
Individuální a skupinové lekce pro začátečníky i pokročilé, doučování.
Cena dohodou.

Kontakt: Mgr. Markéta Moravcová,
marketa.moravcova@gmail.com, tel.: 733760494

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Upozorňujeme, že v neděli, dne 14.9.2014 zde,
ve farním kostele sv. Markéty mše sv., z důvodu konání
poutě na Dobré Vodě, nebude.
Poutní mše sv. v kostele Bolestné Panny Marie na Dobré
Vodě bude v 11.30. Všechny vás srdečně zveme.

Výukové a vzdělávací
centrum
V Černé v Pošumaví
vzniklo nové výukové a vzdělávací centrum.
Od října tohoto roku budeme otevírat
tyto skupinové kurzy:
− příprava na státní maturitu z matematiky
− příprava na přij. zk. z M na víceletá gymn.
− příprava na přij. zk. z M na SŠ a gymnázia
− příprava na přij. zk. z M, Ch, B a F na VŠ
− kurz angličtiny pro úplné začátečníky
− kurz orientálního břišního tance pro začátečníky
Podrobnější info o kurzech na
www.cernavposumavi.cz (zveřejnění během září).
Individuální doučování možno započnout kdykoli!
Kontakt, info, rezervace:
Mgr. Anna Poláková
tel.: 723 583 574, mail: annapol.1@seznam.cz

Z kroniky našeho města
V tomto roce si připomínáme významné výročí
– 100 let od vypuknutí první světové války. V budově
radnice se nachází z období Velké války předmět, kterého jste si mnozí mnohokrát povšimli - asi 1 m vysoký a
cca 60 cm široký znak Horní Plané s rytířským křížem,
vyskládaný mozaikou z hřebíků ve třech barevných odstínech. Jedná se o branný štít a byl zřízen ve prospěch
péče obce o válečné poškozence jako forma sbírky, mozaiku mohli lidé vytvářet zarážením hřebíků za poplatek.
Jeho zřízení navrhl tehdejší kronikář Franz Fischer na
zasedání obecní rady 5. července 1915. Návrh byl jednomyslně přijat a byl ustanoven zvláštní osmičlenný výbor. Návrh vytvořil obecní tajemník August Pechmann a
štít pak vyrobila truhlářská firma Schinko v Českém
Krumlově. Je zhotoven z lipového dřeva a byl upevněn
na podstavci. Slavnostní odhalení se uskutečnilo 24. října 1915, náklady na slavnost byly 200 korun a nesla je
obec. Této slavnosti, v jejímž programu byla také společná bohoslužba v kostele svaté Markéty, se zúčastnily
všechny místní spolky, úřady, instituce, korporace a přijelo i mnoho hostů z okolí. K zatloukání byly používány
postříbřené, mosazné a světlé a tmavé železné hřebíky,
které se prodávaly za 5 korun, za korunu a za 20 haléřů.
Na slavnosti bylo utrženo 1176,48 korun. Správcem
těchto financí byl pověřen kronikář. 22. srpna 1916 bylo
v majetku branného štítu 1902,86 korun a 500 korun válečné půjčky, jelikož chodily hřeby zatloukat i všechny
školy. Celkem se podařilo získat 2800 korun. V roce
1919 bylo místním válečným invalidům a vdovám rozdáno po 150 korunách. Zůstatek 600 korun a 800 korun
válečné půjčky byl odevzdán sdružení válečných invalidů. Branný štít byl poté předán do hornoplánského Šumavského muzea a nyní je cca 20 let zavěšen proti
vstupním dveřím v kanceláři starosty města. (LH)

Kulturní centrum
SEPTEMBER FEST
parkoviště u pláže
pátek - 12.9.2014
1800

slavnostní zahájení

(pro prvních 100 hornoplaňáků guláš a 1 pivo zdarma)
1830
WINDIGO – Blues & Rock Band

2030
2200- 0100

PIVNÍ SOUTĚŽE
HEBAND – reggae a funky

sobota - 13.9.2014
1000- 1200
1100- 1400
1400- 1430
1430- 1615
1630- 1830
1830- 2030
2030- 2130
2200- 2330
0000- 0300

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
- skákací hrad, klaun Ondra,
malování na obličej
Dechová hudba VESELÁ MUZIKA

PIVNÍ SOUTĚŽE
skupina CORSO – rock a disco
SMUTNÝ KAREL
– Psychedelic Rock Music

PIVNÍ SOUTĚŽE
NONCITIZEN – electronica-punk
PUB ANIMALS – reggae-pop
Jiří Schelinger MEMORY BAND
– rock-big-beat

Vstupné zdarma
**************************************************
sobota 20.IX. – 1300
autokemp Jenišov

PĚNOVÁ PÁRTY
V areálu kempu Jenišov proběhne skvělá pěnová párty,
drakiáda a po celý den diskotéka pro děti.
Vstupné zdarma.
**************************************************
V termínu od 16. srpna do 24. srpna se konal

letní tábor v Krkonoších,
pořádaný občanským sdružením Žabičky Horní Planá. Byli jsme ubytováni v hotelu Ettel v Dolním Dvoře. Pořádali jsme mnoho výletů po okolí, např. na legendární chatu,
kde se natáčel film S tebou mě baví svět, na Sněžku, podívali
jsme se také do Krkonošského muzea v nedalekém Vrchlabí.
Ve volných chvílích jsme hráli spoustu her jako například fotbal, hututu, ringo a další. Jedno odpoledne pro nás žabičky
připravily lanové aktivity. Také jsme se zúčastnili 130.výročí
hasičského sboru v Dolním Dvoře. Celkem jelo 33 osob. Tábor se nám velice líbil a těšíme se na příští rok.
Za Žabičky Boženka a Verča

České dráhy, a. s., KCOD České Budějovice
informují, že v období od 11. září do 10. prosince proběhne nepřetržitá výluka železniční přepravy na trati číslo 194
České Budějovice - Černý Kříž v různých úsecích. Z tohoto
důvodu budou všechny vlakové spoje nahrazeny autobusovou
přepravou.
Více informací naleznete na www.cd.cz/jiznicechy v sekci
omezení provozu nebo na webových stránkách města.

UPOZORNĚNÍ
V souvislosti s novou podlahou ve sportovní hale
platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ
v jiné obuvi než pro sálové sporty.

Začíná školní rok
V pondělí 1. září v 8:00 hodin zahajují školáci
nový školní rok. V Komenského ulici bude školní
družina, první, druhá a třetí třída. Čtvrťáci a všichni
starší žáci budou chodit do Jiráskovy ulice.
Očekáváme 22 nových prvňáčků, což je největší
počet za poslední roky. Celkem bychom měli mít
stále okolo 170 žáků.
Všechny důležité informace k průběhu školního
roku mohou rodiče nalézt na internetových stránkách www. zshorniplana.cz.
Letošní rok začíná pro 120 našich žáků a jejich
třídní učitelky netradičně. Šestá a sedmá třída vyrazí hned druhý zářijový týden – od pondělí 8. do
středy 10. září na zážitkovou školu finanční gramotnosti na šumavský Zadov. V hotelu Churáňov
je od středy 10. do pátku 12. září vystřídají žáci 4. a
5. třídy. Na stejné místo se pak vydají osmáci a deváťáci 8. až 10. října.
Třídenní výjezdy organizujeme v rámci projektu
Finanční gramotnost žáků základních škol Jihočeského kraje, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Naše škola realizuje tento projekt od
1.9. 2013 do 31.12. 2014 také pro dalších deset
škol Jihočeského kraje.
Na Zadově se budou děti pod vedením specializovaných lektorů nejen seznamovat se zásadami
osobního a rodinného hospodaření, ale také posilovat týmového ducha třídních kolektivů. Naším cílem je prostřednictvím zážitkových škol dále zlepšovat klima školy a jednotlivých tříd a posilovat výuku kompetencí velmi důležitých pro spokojený život každého člověka. Doprava, ubytování, stravování i program jsou pro žáky zdarma. V oblasti výuky finanční gramotnosti se v rámci projektu dlouhodobě vzdělávají čtyři paní učitelky naší školy.

Jiří Šíma, ředitel školy

Dne 7.9.2014 uplyne 5 let
co nás navždy opustil
pan

Viliam KORŠALA

Všem, kdo nezapomněli a vzpomenou s námi, děkuje
manželka a dcera s rodinou
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