ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města schválila:
-

Kupní smlouvu s Dodatky č.1 a č.2 s firmou MaK.Lkw, s.r.o.,
České Budějovice na dodávku užitkového vozidla Multicar
M27 s dodatkovou výbavou.
zveřejnění pronájmu pozemků p.č. 567/1, 567/2, 567/3, 567/4,
567/6, 568, 569, 578/3, 578/4 a 578/5 v k.ú.Horní Planá.
Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN mezi městem Horní Planá a firmou Amper Market,
a.s., Praha 4.
povolení výjimky z počtu zapsaných dětí ve třídách mateřské
školy pro školní rok 2014/2015.

Rada města vzala na vědomí:
-

-

oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání ve věci
úplné uzavírky silnice I/39 v obci Hůrka na nařízení objízdné
trasy z důvodů rekonstrukce železničního přejezdu, která se
má uskutečnit od 30.10.2014 do 5.11.2014.
žádost o řešení nebezpečné dopravní situace v Hůrce za pilou
a pověřuje vedení Hospodářsko správního odboru řešením.
žádost Společenství vlastníků BJ čp.303, Sídliště Míru o
vyspravení chodníku a kanalizační šachty u vchodu do domu.
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

VÝPIS USNESENÍ
z 37.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 10.září 2014.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací Hůrka mezi Městem Horní Planá a ALPS s.r.o. IČ:
28068939 se sídlem Karla IV. 93/3, 370 01 České Budějovice.
1.2. smlouvu o převodu práv a povinností mezi Městem Horní Planá a ČEVAK a.s., IČ:60849657 se sídlem Severní
8/2264, 370 10 České Budějovice, v souvislosti s dohodu
vlastníků provozně souvisejících kanalizací Hůrka mezi
Městem Horní Planá a ALPS s.r.o. IČ: 28068939 se sídlem Karla IV. 93/3, 370 01 České Budějovice.
1.3. zveřejnění záměru výměny části pozemku parc. číslo KN
487/12 o výměře cca 1180 m2 za část pozemku města
482/27 o výměře cca 1180 m2, vše v k.ú. Horní Planá.
1.4. zveřejnění záměru výměny části pozemku parc. číslo KN
487/1
dle
GP.
Č.2184-257/2013
zpracovaný
1.geodetickou kanceláří Č.Krumlov, označené jako pozemky parc. číslo KN 487/42 o výměře 1977 m2 a pozemek parc. číslo KN 487/43 o výměře 240 m2, vše v k.ú.
Horní Planá, za pozemky města parc. číslo 542/56 o výměře 15606 m2 a pozemek parc. číslo KN 542/52 o výměře 1754 m2, vše v k.ú. Horní Planá.
1.5. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. číslo KN
697/54 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Horní Planá.
1.6. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. číslo KN
1291/4 o výměře cca 1500 m2 v k.ú. Horní Planá.
1.7. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. číslo KN
1298/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Horní Planá.
1.8. revokaci usnesení Zastupitelstva ze 35. zasedání ze dne
28.5.2014 - prodej pozemku parc. číslo KN 690/102 o
výměře 873 m2 v k.ú. Horní Planá, MUDr. Petru Klézlo-

vi, Na Sedlišti 104/3, Praha 15, za cenu 350,-Kč/m2,
s podmínkami pro prodej stavebních pozemků města.
1.9. revokaci usnesení Zastupitelstva ze 34. zasedání ze dne
30.4.2014 - prodej pozemku parc. číslo KN 690/122 o
výměře 707 m2 v k.ú. Horní Planá, Evě Kohoutové, Milná 38, 382 79 Frymburk, za cenu 350,-Kč/m2,
s podmínkami pro prodej stavebních pozemků města.
1.10. prodej pozemku parc. číslo KN 690/102 o výměře cca
873 m2 v k.ú. Horní Planá, Evě Kohoutové a Petru Kohoutovi, Milná 38, 382 79 Frymburk, za cenu 350,Kč/m2, s podmínkami pro prodej stavebních pozemků
města.
1.11. prodej pozemku parc. číslo KN 690/103 o výměře cca
873 m2 v k.ú. Horní Planá, Dagmaře a Jaroslavu Dvořákovým, Klánovická 591/1, 198 00 Praha 9, za cenu 350,Kč/m2, s podmínkami pro prodej stavebních pozemků
města.
1.12. prodej pozemků parc. číslo KN 690/104 o výměře cca
794 m2 a KN 690/185 o výměře 115 m2 vše v k.ú. Horní
Planá, Danielu Truhlářovi, Náměstí 59, 382 26 Horní
Planá, za cenu 350,-Kč/m2, s podmínkami pro prodej
stavebních pozemků města.
1.13. prodej pozemků parc. číslo KN 1122/6 o výměře cca
1332 m2 a části pozemku parc. číslo 1084/1 dle GP č.
2216-190/2014 zpracovaný 1. geodetickou kanceláří,
Český Krumlov, označený jako pozemek parc. číslo
1084/2 o výměře 360 m2, tento pozemek je dle výše uvedeného GP zatížen věcným břemenem vedení a oprav a
údržby kanalizace ve prospěch Města Horní Planá, vše
v k.ú. Horní Planá, RNDr. Karlu Karasovi, Na Břehu
350, 387 11 Katovice, za cenu 200,-Kč/m2.
1.14. prodej části pozemku parc. číslo KN 1724/29 dle GP č.
2218-205/2014 zpracovaný 1.geodetickou kanceláří,
Český Krumlov, označený jako pozemek parc. číslo
1724/59 o výměře 130 m2 v k.ú. Horní Planá, Zdeňku a
Mileně Moravcovým, Jiráskova 194, 382 26 Horní Planá, za cenu 400,-Kč/m2.
1.15. prodej části pozemku parc. číslo KN 394 dle GP č. 2214188/2014 zpracovaný 1.geodetickou kanceláří, Český
Krumlov, označený jako pozemek parc. číslo 394/2 o
výměře 7 m2 v k.ú. Horní Planá, Milanu a Markétě Mrázovým, Jiráskova 204, 382 26 Horní Planá, za cenu 70,Kč/m2.
1.16. prodej části pozemku parc. číslo KN 28/2 dle GP č.
2215-189/2014 zpracovaný 1. geodetickou kanceláří,
Český Krumlov, označený jako pozemek parc. číslo
28/10 o výměře 145 m2 v k.ú. Horní Planá, Mgr. Zdence
a Ing. Pavlu Sarauerovým, Sídliště Míru 311, 382 26
Horní Planá, za cenu 70,-Kč/m2.
1.17. prodej části pozemku parc. číslo KN 1531/2 dle GP č.
2217-191/2014 zpracovaný 1. geodetickou kanceláří,
Český Krumlov, označený jako pozemek parc. číslo
1531/76 o výměře 118 m2 v k.ú. Horní Planá, Věře a
Václavu Grubmüllerovým, Sídliště Plešivec 386, 381 01
Český Krumlov, za cenu 500,-Kč/m2.
1.18. prodej části pozemku parc. číslo KN 768 dle GP č. 2208150/2014 zpracovaný 1. geodetickou kanceláří, Český
Krumlov, označený jako pozemek parc. číslo 768/2 o
výměře 196 m2 v k.ú. Horní Planá, Ing. Evě Ouškové,
Plešivec 243, 381 01 Český Krumlov, za cenu 500,Kč/m2.
1.19. prodej části pozemku parc. číslo KN 768 dle GP č. 2208150/2014 zpracovaný 1. geodetickou kanceláří, Český
Krumlov, označený jako pozemek parc. číslo 768/3 o
výměře 161 m2 v k.ú. Horní Planá, Miladě a Rudolfu
Lískovcovým, Dobrkovická 73, 381 01 Český Krumlov,
za cenu 500,-Kč/m2.

1.20. prodej části pozemku parc. číslo KN 768 dle GP č. 2208150/2014 zpracovaný 1. geodetickou kanceláří, Český
Krumlov, označený jako pozemek parc. číslo 768/4 o
výměře 19 m2 v k.ú. Horní Planá, Liboru Vlachovi, 267
62 Osek 249, za cenu 500,-Kč/m2.
1.21. zrušení spoluvlastnictví pozemku p.č. 697/1 v k.ú. Horní
Planá, obec Horní Planá, rozdělením tohoto pozemku dle
GP č. 2206-142/2014 tak, že město Horní Planá bude výlučným vlastníkem parcely č. 697/1 ostatní plocha/neplodná půda o výměře 1533 m2 v k.ú. Horní Planá
a druhý spoluvlastník tj. paní Martina Čížková bude výlučným vlastníkem parcely č. 697/101 ostatní plocha/neplodná půda o výměře 1532 m2 v k.ú. Horní Planá
s tím, že účastníci nebudou hradit žádné finanční vyrovnání, když jejich podíly jsou stejné. Paní Martina Čížková/město: uhradí náklady na GP ve výši 5808,Kč/5808,-Kč, náklady na smlouvu ve výši 1000,Kč/1000,-Kč, náklady na správní poplatek do KN ve výši
500,-Kč/500,-Kč.
1.22. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.číslo KN 28/5
o výměře 45 m2 a pozemku parc.číslo 30/6 o výměře 1m2
v k.ú. Horní Planá.
1.23. zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. číslo KN
162 o výměře cca 13 m2, parc. číslo KN 163 o výměře
cca 280 m2, parc. číslo KN 562 o výměře cca 17 m2, vše
v k.ú. Horní Planá.
1.24. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. číslo KN
1695/2 o výměře 7 m2 v k.ú. Horní Planá.
1.25. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. číslo KN
1692/139 o výměře 60 m2 v k.ú. Horní Planá.
1.26. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. číslo KN
551/59 o výměře 426 m2 s věcným břemenem přístupu
pro spolumajitele chaty č.e. 68 v k.ú. Horní Planá.
1.27. odkoupení veřejné části vodovodu a kanalizace DN 300
Horní Planá - stavby ,,Prodloužení vodovodu a kanalizace“ od Aleše Váši, Švermova 95, Horní Planá za cenu
500.461,-Kč s DPH, zbudované dle stavebního povolení
č.j. MUCK 53916/2012/OŽPZ/Pi.

2. Zastupitelstvo města neschvaluje:
2.1. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. číslo KN
1418/5 o výměře cca 95 m2 v k.ú. Horní Planá.
2.2. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. číslo KN
1692/129 o výměře cca 755 m2 v k.ú. Horní Planá.
2.3. prodej pozemků parc. číslo KN 690/104 o výměře cca
794 m2 a KN 690/185 o výměře 115 m2 vše v k.ú. Horní
Planá, Ing.Bohdanu a Šárce Bumbovým, Kodetka Okružní 104, Hlinkova Hora, 373 71 Rudolfov, za cenu 350,Kč/m2, s podmínkami pro prodej stavebních pozemků
města.
2.4. návrh na odkoupení části pozemku parc.číslo KN 1163/5
o výměře cca 2.500-3.000 m2 dle nabídky PhDr. Vladimíry Koubové, Hodňov 1, Horní Planá.

3. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
3.1. podněty PhDr. Vladimíry Koubové, Hodňov 1, Horní Planá, ve věci volnočasových aktivit dětí a mládeže
v Hodňově (sportovního hřiště) a retenční nádrže pod
kostelem. Podněty budou předány pro případné zapracování do následujících rozpočtů města.

Poděkování
Děti a zaměstnanci Dětského domova, ZŠ a ŠJ v Horní
Plané chtějí poděkovat p.Františku KUNDRÁTOVI za
poskytnutí sponzorského daru. Děkujeme.
Bc. Bumbová Irena - ředitelka

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ČADKOVÁ Hedvika
FLÍČEK Jiří, Ing.
ZEMANOVÁ Marie
SMÍTKOVÁ Marta
VILINGEROVÁ Hedvika
FIŠEROVÁ Jarmila
PREŇKOVÁ Ludmila
BENC František
JODL Jaroslav
MALÁ Marie
CHROMÍKOVÁ Vlasta
STEHLÍK Karel
BEČVÁŘ Pavel
Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

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 matemat. na víceletá gym.
− příprava na přij. zk. z matemat. na SŠ a gymnázia
− příprava na přij. zk. a zk. z M, Ch, B a F na VŠ
− kurz angličtiny pro úplné začátečníky

− kurz orientálního břišního tance pro začátečníky

Podrobnější info o kurzech:
http://cernavposumavi.cz/index.php/aktuality

Individuální doučování možno započnout kdykoli!
Kontakt, info, rezervace: Mgr. Anna Poláková
tel.: 723 583 574, mail: annapol.1@seznam.cz

Vojenské lesy a statky ČR s.p., Divize Horní Planá
Vás srdečně zvou na

Výlov rybníka Olšina,
který se koná v úterý 21. října 2014
Těšit se můžete na:
Prodej živých i chlazených ryb od 9.00 hod – kapr, pstruh
Otevřenou expozici na baště Olšina
Občerstvení – rybí speciality
Možnost stravování v nedaleké restauraci.
**************************************************************

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 neděli.
Mše svatá za zemřelé bude v Horní Plané v neděli 2.11.
v 11.30.
Dušičková pobožnost bude pak v neděli 2.11. ve 14.00.
Prosby za zemřelé můžete hlásit panu Böhmovi – nejpozději
však do 28. října.
P. Ivan.

MISTROVSTVÍ ČR 2014
Elita chladnokrevných koní
se utká na Šumavě
Rekreační středisko Olšina u Horní Plané se stane o
víkendu 11. - 12. října místem, kde se utkají nejlepší
chladnokrevní koně v kombinovaných soutěžích.
Mistrovství České republiky je určeno jak jednospřežím, tak dvojspřežím. Pořádá ho Asociace svazů chovatelů koní ČR ve spolupráci s Vojenskými
statky, s. p. Praha, divize Horní Planá.
Po slavnostním zahájení (sobota 11. října, v 9.30 hodin)
jdou „do boje“ jednospřeží.
Program odstartuje zahajovacím vozatajským parkurem,
který je přístupný všem účastníkům Mistrovství ČR.
Výsledky tří následujících soutěží - a těmi jsou další vozatajský parkur, ovladatelnost v kládě a těžký tah - se
sčítají a určí mistra České republiky.
I neděle 12. října začne slavnostním zahájením (9.30 hodin), půl hodiny potom vjede na trať parkuru první dvojspřeží a program bude pokračovat podle sobotního vzoru.
Prvních pět míst v obou mistrovstvích je honorováno finančně, čestné ceny jsou samozřejmostí.

Kulturní centrum
sobota 4.X. – 1100- 1530

BOHEMIAN GRAN FONDO
Průjezd cyklistického závodu přes Náměstí okolo Infocentra.
**************************************************************

středa: 8.X. – 2000
Kavárna U tří koček

PROMÍTÁNÍ
Promítání z akcí tohoto roku.
Filmy a fotografie ze
Zahájení cyklosezóny, Letecko-modelářského dne,
Markétské pouti, HP Rock Festu, Dirty Jamm,
Crosstriathlonu 3 zemí, September Festu a další.
**************************************************************

úterý: 14.X. – 1000
Městská knihovna

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

středa: 15.X. – 1500
sál KIC

SENIOR KLUB
Tradiční pořad pro milovníky dechové hudby.
K tanci a poslechu hraje HP Trio.

Vstupné 50,- Kč.

Univerzální Blizňák
Před rokem se konal šampionát chladnokrevníků
v Hradci nad Moravicí a mistrem v obou kategoriích se
stal vozataj Jan Blizňák.
V jednospřeží mu k titulu pomohl tehdy teprve
čtyřletý hřebec plemene slezský norik 72/313 Narex, reprezentující chov Rostislava Chromka z Kudlova.
Druhým koněm v Blizňákově šampionském
dvojspřeží byl vedle podsedního Narexe náruční 2991
Bacar ze Zubří, loni osmiletý českomoravský belgický
hřebec z chovu Ludmily Ondřejové (Zubří).
Dvojspřeží Jana Blizňáka (Narex a Bacar ze Zubří) dokázalo utáhnout náklad těžký 2990 kg do vzdálenosti
12,35 metru.
Jiří Křepelka, Profi Press
**************************************************************

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

sobota: 18.X. – 930
Památník – Rodný dům A.Stiftera

STIFTEROVA STEZKA
Pěší výlet pro děti a rodiče kolem Horní Plané.
Sledujte zvláštní plakáty.
**************************************************************

pátek : 24.X. – 1900
sál KIC

TRAVESTI REVUE
Techtle Mechtle
Nový nadčasový pořad „2 106“, plný nadsázky, parodií a humoru.
Účinkuje Halina Pawlovská, Karel Gott, Ricky Martin,
Šíleně smutná princezna a další.

Vstupné 220Kč/předprodej Infocentrum; 250Kč/na místě.
**************************************************************

pátek: 31.X. – 1930
Městská knihovna

Rekreační zařízení OLŠINA
Vás srdečně zve na

SPANÍ V KNIHOVNĚ

ZVĚŘINOVÉ HODY

Na děti nad 7 let čekají knížky, soutěže, hry a pohádky na dobrou
noc. S sebou je třeba mít karimatku, spacák, přezůvky a hygienické
potřeby. Domů se jde v sobotu v 8:00 hod.

konané v sobotu 25.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 e-mailu rekreace.olsina@vls.cz.

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

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
oznamuje všem čtenářům, že v pondělí 27.října

bude UZAVŘENA
Týden knihoven
Od 6. – 12. 10. probíhá po celé republice týden knihoven.
Od pondělí do pátku bude knihovna otevřena pro veřejnost.
Registrace nových čtenářů je zdarma,
dále je zde možnost využít internet, také zdarma.
Upomínky tento týden budou prominuty.
Přijďte se třeba jenom podívat, každý je vítán.

OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
do zastupitelstva města
podle § 29 zákona č.491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

1.

Volby do zastupitelstva města se uskuteční

v pátek dne 10.října 2014 od 14oo do 22oo hodin
a v sobotu dne 11.října 2014 od 8oo do 14oo 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 ulice 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.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky nebo státní
občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit.

4.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Horní Plané dne 25.září 2010.
Bc. Jiří HŮLKA – starosta

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Starosta města vyhlašuje dle § 7 odst. 3, zákona
č.312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci

vedoucího/vedoucí Městského úřadu
Horní Planá
(tajemníka/tajemnici)
www.horniplana.cz/uredni-deska-mesta-horni-plana.php
**************************************************************

Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek
velice děkuje panu Františku KUNDRÁTOVI za finanční
dar na zakoupení předmětů týkajících se našeho regionu
ze soukromé sbírky sběratele z Prachaticka.
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VOLTE KANDIDÁTKU č.3.
POJĎTE S NÁMI
DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB
Vážení spoluobčané,
volby do zastupitelstev obcí se blíží a občané v rámci malé obce můžou dát šanci lidem, které
znají a ke kterým mají důvěru. Na politické orientaci pak příliš nezáleží.
Obdržíte do poštovních schránek program
strany, která chce oslovit všechny občany nespokojené se současným vývojem v řadě oblastí a rozhodnuté učinit všechno pro skutečnou změnu
k lepšímu.
Zájem o občany Horní Plané a jejich okolních obcí je pro nás na prvním místě. Rozumí se tím
podpora vzniku pracovních míst, zachování kvalitní
zdravotní péče, zachování a rozšíření vlakové a autobusové dopravy v obci a podpora řešení dalších
problémů, které souvisí se životem obyvatel
v Horní Plané. Naším cílem je rozvoj Horní Plané
jako celoroční rekreační oblasti, která vytváří plno
pracovních míst s dobrými službami pro občany i
hosty.
Není nám lhostejný ani osud šumavských lesů. Chceme, aby se Šumava opět stala zelenou střechou Evropy.
Naši kandidáti se chtějí aktivně angažovat v
komunální politice a někteří již v minulých volebních obdobích byli členy zastupitelstva.
Občané, zúčastněte se voleb do obecních zastupitelstev, které se uskuteční v pátek 10. a
v sobotu 11.října 2014 a vyjádřete tak svůj názor.
Kandidáti KSČM

ČSSD - Komunální volby 2014
„Naším cílem je hezké upravené město nejen pro
turisty, ale také spokojené obyvatele, pro jejich klidný a aktivní život” – jestli je Vám toto slovní spojení
povědomé, tak máte pravdu. Bylo použito před minulými komunálními volbami jako hlavní programový cíl
a bude hlavním programovým cílem nezávislých kandidátů za ČSSD i v těchto komunálních volbách. Jsme
toho názoru, že není nutné měnit každé volby hlavní cíl
(programové priority), když původní je (jsou) stále aktuální. Programové cíle musí vycházet především
z finančních možností města a potřeb jeho obyvatel.
Nechceme slibovat věci, které jsou nereálné, které
nejdou bez dostatečného finančního zajištění realizovat. S podrobnějšími programovými cíli v jednotlivých
oblastech se budete moci seznámit prostřednictvím letáku, který Vám doručíme do Vašich domácností. Kandidáti ČSSD přejí všem zúčastněným uskupením, stranám a občanům slušnou a věcnou předvolební kampaň.
Za kandidáty ČSSD - Ing. Michal Huszár

Volební program
- SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ „PROZMĚNU“
• Zřízení sociální služby – pro seniory či
tělesně postižené
(pomoc při domácích pracích,
obstarávání nákupů, zprostředkování
dopravy a doprovodu k lékaři)
• Chceme bojovat o možné zúžení hranic CHKO nebo úplné vyjmuti města
z tohoto území, což přinese volnější
prostor pro rozmach a rozvoj obce a
lepší příležitost pro investory z různých oborů, kteří jsou ti, kdo poskytují práci.
• Chceme prosazovat, aby budoucnost
města byla plánována společně s
občany během celého volebního období, to podpoří zájem o dané projekty a zároveň chuť do jejich realizace.
• Lepší informovanost občanů o veškerých plánovaných investicích města
Horní Plané
• Chceme podporovat místní zájmové
organizace a volnočasové aktivity
místní mládeže, aby se více zapojili
prostřednictvím ZŠ do sportovních a
zájmových akcí, které jsou základem
společenského vyžití a dění ve městě.
• Chceme vytvořit skládku bioodpadu
(pro naše občany aby měly možnost
ukládat biologicky rozložitelný odpad
(větve, trávu, listí) ze svých zahrad

• Chceme podporovat výuku anglického
jazyka našich nejmenších občánků již
od školky a na ZŠ maximálně podpořit
výuku několika světových jazyků
opravdu na nejlepší možné úrovni
včetně zahraničních školních výletů.
• Chceme prosadit lepší propagaci našeho města a vytvořit v rozpočtu stálou rezervu na reklamní kampaně a
to zejména z rekreačních poplatků!!!

PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ

I a II
CO CHCEME UDĚLAT PRO LEPŠÍ HORNÍ PLANOU
V PŘÍŠTÍCH ČTYŘECH LETECH
Všichni chceme, aby se v našem městě žilo co nejlépe, aby lidé
měli práci, příležitost se po práci pobavit, výběr obchodů a
služeb, kde výdělek utratit a podpořit tak místní ekonomiku a
aby k nám jezdili turisté, kteří také přinášejí nemalé peníze.
Máme za sebou kus dobře odvedené práce a Horní Planá se
za poslední čtyři léta zase změnila k lepšímu. V této cestě
chceme pokračovat, a když od Vás dostaneme důvěru, slibujeme, že nezklameme.
1. PODPORA NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST,
ROZVOJ A SOCIÁLNÍ OBLAST
Aby Ti, kteří pracovat chtějí, tuto možnost měli:……
• Budeme nadále podporovat firmy a řemeslníky, jež
na oplátku dají práci obyvatelům Horní Plané.
• Zelenou bude mít otvírání nových provozů a rozšiřování stávajících podniků (Nová peletárna, GK Mont,
Pila Hůrka, Dětský Domov, Domov Důchodců, výstavba Wellnes zařízení v bývalém kempu U pláže,
obnova hotelového provozu bývalé Volarezy v Hůrce).
• Podpoříme zachování Lékařské služby první pomoci
ve městě.
Aby mladí lidé v Horní Plané zůstávali a zakládali rodiny:……
• Budeme nabízet zájemcům další zasíťované parcely
(voda, elektřina, kanalizace) pro trvalé bydlení za
výhodných podmínek.
Horní Planá je dobrou adresou pro bydlení. Aby to tak zůstalo,……
• Vybudujeme komunikace a parkovacích místa
v Sídlišti Míru.
• Opravíme chodníky a komunikaci v ulicích A. Stiftera a Finské Domky.
• Pro zvýšení bezpečnosti postavíme chodníky od Mateřské školy k Dětskému domovu ve Švermově ulici
a ve frekventované Jiráskově ulici.
2. ŠKOLSTVÍ A KULTURA
Škola není jen místem pro rozvoj ducha i těla, je pýchou každého města, každé vesnice. Aby ta naše patřila
k nejlepším:…..

• Ve spolupráci se školou a TJ Smrčina připravíme výstavbu víceúčelového sportovního hřiště v
areálu školy v Jiráskové ulici.

• Upravíme povrch školního dvora ZŠ Jiráskova ulice.
• Nadále plně podpoříme finanční provozní potřeby
školy.

Pravidelné či příležitostné setkávání sousedů se společnými
zájmy a koníčky, to je kulturní život v obci, tak vznikají tradice. Aby ty naše nezanikly (pokračovaly):……
• Budeme i dále podporovat hornoplánské spolky, akce
v knihovně, v muzeu, akce pro děti
• Z městského rozpočtu budeme i dále podporovat
hasiče, tělovýchovnou jednotu, rybáře, včelaře, letecké modeláře, svaz žen, Žabičky, seniory, obnovu
parku na Dobré Vodě, aj.
• Všechny spolky budou moci i nadále bezplatně užívat
Kulturně informační centrum.

3. CESTOVNÍ RUCH
Cestovní ruch je pro naše město klíčový. Ročně k nám přijíždějí tisíce návštěvníků, kteří dávají práci desítkám našich občanů. Aby se jim u nás líbilo a rádi se vraceli:…….
• Maximální pozornost budeme věnovat projektům,
které mohou výrazně zatraktivnit Horní Planou pro
obyvatele i turisty. To se týká zřízení místní sjezdovky s vlekem na Houbovém vrchu, výstavby Rodinného zábavního parku na Dobré Vodě se zooparkem,
rozhlednou a atrakcemi pro děti.
• Nadále budeme zlepšovat propagaci města. Chceme
vytvořit atraktivní nabídkový program pro návštěvníky HP: „Sedm dní v HP na kole, pěšky, u vody a pokaždé jinak“. K tomu vydáme propagační materiály,
kde bude rozepsáno, co všechno lidé mohou u nás dělat.
• Dále je pro nás důležitá stavba lanovky KlápaHraničník, která českou stranu propojí s lyžařským
areálem Hochficht. Ubytovací zařízení budou lépe
fungovat i v zimě, což přinese další pracovní místa
nejen v nich, ale i v navazujících službách (prádelna,
půjčovny sport. potřeb) Z naší strany uděláme
všechno proto, aby jezdila co nejdříve.
• Podpoříme rovněž vybudování Wellnes zařízení s bazénem v lokalitě bývalého kempu U pláže, které hodlá zřídit významný investor. Jeho výhodou by byl i
zimní provoz.
4. SPORT A VOLNÝ ČAS
Sport přispívá k lepšímu zdravotnímu stavu lidí a celkovému
rozvoji osobnosti. Aby naši sportovci měli co nejlepší podmínky:…..
• Budeme podporovat TJ Smrčina a zejména mládežnické oddíly. I nadále chceme zajistit bezplatné užívání sportovní haly členům TJ.
• Výhodné podmínky také zůstanou spolkům, které
užívají majetek města. To se týká např. rybářů a rybníčků v Perneku, tenistů a tenisových kurtů a také
střelnice na DV pro střelecký oddíl.
• Dále budeme pokračovat ve vylepšování a modernizaci sportovní haly.
• Budeme udržovat lyžařské běžecké stopy v okolí
města a bruslařskou dráhu na Lipenské přehradě.
• Budeme pokračovat v údržbě a propojování sítě inline a cyklostezek, na řadě je úsek z Horní Plané do
Jenišova.
5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Čisté ovzduší bez prachu, kvalitní voda, co nejméně komínů,
které vypouštějí škodlivé zplodiny a naproti tomu co nejvíce
zeleně. I to je důležité pro spokojený život. Proto:……
• Zajistíme finanční prostředky na výstavbu vodovodu
k napojení nového vodního zdroje z Hůrky Za pilou
do Horní Plané.
• Dostavíme kanalizaci do Pihlova.
• Dále chceme rozšířit teplovody v Horní Plané např.
do lokality Na Výsluní.
• Vyřešíme likvidaci bioodpadu kompostováním.
6. JAK VOLIT
Lidé si mohou sami sestavit svoji kandidátku pro komunální
volby v Horní Plané a to tak, že si z (našich dvou) kandidátek
vyberou podle svého uvážení nejlepší osobnosti a zakroužkují
je. Počet kroužků však nesmí přesahovat počet zastupitelů
v Horní Plané, tedy patnáct.

Předvolební setkání s občany v úterý
7.10. od 18 hodin v sále KIC.

