ročník IX

Starostův sloupek

Nezaměstnanost na Kaplicku

Zastupitelstvo města, jsem přesvědčen že správně, rozhodlo
o další etapě privatizace bytového fondu. Regulované
nájemné totiž blokuje možnost kvalitnější údržby a limituje ji
tak, že prostřednictvím správy domu je bytový fond sotva
udržován ve stávající kvalitě a již vůbec nelze hovořit o jeho
zhodnocování.
Toto rozhodnutí přichází po zralé úvaze a je jednoznačně
vstřícným krokem vůči stávajícím nájemníkům, kteří
odkoupením nájemního bytu mají šanci si pořídit levnější
vlastní bydlení, neboť tržní cena se pohybuje v jiné rovině.
Nyní probíhá diskuze nad rozsahem prodeje, jeho metodikou,
cenou za metr čtvereční aj. Jako optimální se ukazuje prodej
části zástavby v centru města a bytů na obou sídlištích.
Veškeré procedurální náležitosti včetně výběrového řízení na
realitní kancelář, která samotnou privatizaci pro město
uskuteční, by měly proběhnout do poloviny roku. Získat od
města vlastní byt je v každém případě výhodné.
Pakliže jste, tak jako já, zaznamenali, že město ruší či
prodává technické služby, tak jste získali zřejmě fundovanější
informaci charakteru „jedna paní povídala“, protože toto
téma není a nebylo na pořadu dne. Jediné, co lze k tomuto
šumu říci je fakt, že jednatel této obchodní společnosti města
byl pověřen úkolem předložit návrh na zkvalitnění činnosti
v oblasti odpadového hospodářství.
Chtěl bych poděkovat zaměstnancům odboru životního
prostředí městského úřadu za přípravu a zajištění okresní
přehlídky mysliveckých trofejí, která se v únorových dnech
konala v kulturním domě. Její kvalita a návštěvnost ukázala
na širokou skupinu příznivců této záliby nejen z řad nimrodů
samotných.
Pouze mi pánové dovolte vyslovit přesvědčení, že jsme tam
neměli parohy své.
Ferdinand Jiskra

6. 3. 2005 Kulturní dům
Dětský MAŠKARNÍ
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Mikroregion Kaplice / údaje k 31. 1. 2005
sčítání
2001
149
277
16
307
189
705
222
654
640
3919
419
185
2127
222
160
10191

Obecní úřad
Pohorská Ves
Horní Dvořiště
Zvíkov
Bujanov
Rožmitál na Šumavě
Dolní Dvořiště
Omlenice
Benešov nad Černou
Malonty
Kaplice
Besednice
Střítěž
Velešín
Netřebice
Soběnov
Celkem

uchazeči
73
57
3
52
28
103
30
86
79
397
37
14
158
16
11
1144

%
48,99
20,58
18,75
16,94
14,81
14,61
13,51
13,15
12,34
10,13
8,83
7,57
7,43
7,21
6,88
11,23

Sčítání 2001 = počet pracujících + počet nezaměstnaných obyvatel
evidovaných na Úřadu práce

Nezaměstnanost podle mikroregionů
sčítání
2001
2331
2981
15901
10191
32462

Obecní úřad
Horní Planá
Vyšší Brod
Český Krumlov
Kaplice
Okres celkem

uchazeči

%

344
401
1810
1144
3569

14,76
13,45
11,38
11,23
10,99

Porovnání míry nezaměstnanosti
Okres Český Krumlov
Jihočeský kraj
Česká republika

11,0%
7,1%
9,8%

Úřad práce v Českém Krumlově nám poskytl údaje o nezaměstnanosti v mikroregionu Kaplicka. Tato čísla jsou
varovná a proto jsme se rozhodli obrátit na místní firmy a
zaměstnavatele. Chtěli bychom těmto firmám nabídnout
možnost bezplatné inzerce v Kaplickém Zpravodaji.
V případě, že nabízejí volná pracovní místa.

Inzerce firem regionu
v Kaplickém Zpravodaji:
Informace a údaje

o volným pracovních místech
můžete odevzdávat osobně, či poštou do Infocentra Kaplice,
Linecká 434, 382 41 Kaplice, případně na tel. 380 311 388,
fax 380 311 451 nebo e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
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Jaká tajemství skrývá Dlouhá ulice…
Jako každé město, má i Kaplice svou historii, svá významná
data, svůj archív, s jehož pomocí lze rekonstruovat historická
fakta. Historie ovšem nekráčela jen přes významné dekrety,
listiny, kroniky a důležité písemnosti. Je zachycena také na
fotografiích a je zachytávána a předávána ve vzpomínkách a
vyprávěních těch, kteří tady žili před námi. V seriálu, který
připravujeme pro Zpravodaj, bychom chtěli k těmto
vzpomínkám, k paměti města Kaplice, obrátit svou pozornost
a s Vaší pomocí jí oživit.
Tentokrát nás k tématu přivedla snaha objevit dům povozníka
Alberta Böhma, který vidíte na velmi starém snímku
z Dlouhé ulice. Nevíme ovšem, z jaké doby tato fotografie
pochází. Jelikož nemáme k dispozici její originál, dokonce
ani kvalitní snímek, nebylo možné přečíst číslo nade dveřmi
označující tento dům. Soupis obchodníků a živnostníků
v Kaplici z roku 1932 uvádí jako jednoho z povozníků
Alberta Böhma, jež se svou provozovnou sídlí na čp.
314. Dům čp. 314 se ale na současných mapách
v ulici Dlouhé nevyskytuje. Zajímavou shodou náhod
jsme narazili v knize Heimat Kaplitz (vydané
v Rakousku někdejšími obyvateli Kaplice) na
vzpomínky jedné rodačky, která před 2. sv. válkou
vyrůstala v Dlouhé ulici. Překvapující na celé té věci
bylo, když vyšlo najevo, že její babička vlastnila
podnik po Böhmovi. Dokonce se údajně o jejím
dědečkovi, který pravidelně jezdil s koňmi na
vzdálené nádraží, tvrdilo, že jen kvůli němu postavili
kapličtí nádraží 5 km od města. To proto, aby
neztratil práci. Tato rodačka vzpomíná na obyvatele a
domy v této ulici… na východním rohu Dlouhé
stával hostinec Jakoba Lauseckera (tehdejší i dnešní
154), dále dům pekaře Pöschka, řezníka Syrowatky,
v ulici také sídlil hostinec „Zum Tiroler“, kam prý
chodívali pít čeští vojáci.

Letní tábor v Deskách
„S tebou mě baví svět“
Zveme všechny děti ve věku od 6 do 15 let užít si o prázdninách přírody, kamarádů, her a zábavy.
Děti se u nás rozhodně nudit nebudou! Parta vedoucích již
teď připravuje bohatý program. Chystáme celo-táborovou
hru, ve které budou soutěžit smíšené dětské oddíly. Vítězný
oddíl pak bude po zásluze odměněn, ale ani poražení
nepřijdou zkrátka, protože pro všechny jsou přichystány
odměny i krásné diplomy a možná také něco navíc.
Kromě velké soutěže nás nemine ani spousta jiné zábavy.
Všechny nás čekají výlety do okolí, jeden celodenní výlet
autobusem za pamětihodnostmi. Pokud nám to počasí dovolí,
stráví zájemci noc pod širým hvězdným nebem. Na každého
budou čekat i originální soutěže, ve kterých si budou moci
ověřit svou odvahu, zdatnost a táborové dovednosti. Nemine
nás ani, již tradiční, táborový Švandyboj plný veselých
disciplín a sladkých odměn, stejně jako táborová olympiáda,
diskotéka či karneval. Jestliže nám bude sluníčko přát,
budeme se chodit koupat.
K táboru neodlučně patří i posezení u táboráku – tzv, „Oheň
nářků“ - kde se budeme společně bavit, zpívat, opékat buřty a

Řemeslo tu provozoval truhlář, sklenář, dámská krejčová
nebo obuvník. Její vzpomínky na jména řemeslníků v ulici ne
zcela odpovídají soupisu obchodníků a živnostníků z roku
1932. Odpovídá např. dům čp. 308, kde provozoval firmu
sklenář Josef Appl. A ten se zdá v tomto případě jako
stěžejní, ne však usvědčující. Sklenářův dům snad měl
bezprostředně sousedit s domem po Albertu Böhmovi a jeho
přízemní stavení mělo v roce 1930 získat jedno poschodí.
Pokud by tomu tak skutečně bylo, pak by dům 314 byl
domem, který už v roce 1827 (z této doby pochází nejstarší
mapa Kaplice) stál vedle současné 308, v místě, kde dnes
stojí tržnice. Kdy byl dům zbořen, to nevíme. Na mapě,
zakreslené před rokem 1945 je dům ještě zaznamenán.
A to je na Vás, možná se mezi našimi čtenáři najde někdo,
kdo si bude pamatovat na dnes už zbořený dům nebo na
předválečnou či krátce poválečnou podobu ulice Dlouhé. Na
obyvatele, kteří ji oživovali čilým obchodním ruchem, dneska
už téměř nepředstavitelným a na příběhy, které se k Dlouhé
váží. Na Vaše vyprávění se těšíme v Infocentru na Linecké
ulici, můžeme přijít i za Vámi, a obzvlášť rádi budeme za
zapůjčení starých fotografií.

jak sám název napovídá, každý zde může vyjádřit svá přání,
kladné i záporné připomínky, postřehy apod.!
Pořadatelem je DDM Kaplice, hlavní vedoucí: O. Korecká
a V. Klimeš. Termín: 9. - 17. 7. 2005. Místo: táborová
základna Desky (nedaleko Benešova nad Černou). Platba činí
1.400,- Kč. Děti budou ubytovány v areálu ve 2-3 lůžkových
chatičkách (doporučujeme vlastní spací pytle, ale není nutné).
Stravování má formu plné penze, včetně dvou svačin (v
případě zájmu bude připravena i druhá večeře) + pitný režim.
Přihlášky je možné vyzvednout v kanceláři DDM u sl.
Korecké. Upozornění: Neváhejte, počet zájemců omezen!

Březen – měsíc internetu
I letos budeme v měsíci březnu prezentovat knihovnu
několika akcemi, nazvanými „Do knihovny na Internet – po
Internetu do knihovny“. Od 7. do 11. března 2005 bude
Internet pro všechny zájemce zdarma a to vždy na půl hodiny
pro každého. V úterý 8. března v oddělení pro děti: využití
nabídky mulitmediálních CD a Internet zdarma. Ve středu
9. března v oddělení pro dospělé: Nebojte se Internetu (pro
začátečníky). Při seznámení s Internetem se Vám po celý den
budou věnovat knihovnice. Těšíme se na návštěvu všech
zájemců.
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KINO KAPLICE tel. 380 312689
březen
2. středa
3. čtvrtek
20.00 hod.

6. neděle
7. pondělí
20.00 hod.

9. středa
10. čtvrtek
20.00 hod.

13. neděle
14. pondělí
20.00 hod.

16. středa
17. čtvrtek
20.00 hod.

20. neděle
21. pondělí
20.00 hod.

23. středa
24. čtvrtek
20.00 hod.

27. neděle
28. pondělí
20.00 hod.

30. středa
31. čtvrtek
20.00 hod.

Dokument USA
112 min.
FAHRENHEIT 9/11
Kontroverzní film a neotřelý vhled do zahraniční
politiky kabinetu amerického prezidenta Georga
Bushe po útocích z 11. září 2001.
Režie: M. Moore
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Komedie USA
92 min.
VYBÍJENÁ:
BĚŽ DO TOHO NA PLNÝ KOULE
Film o vybíjené, který nic nepředstírá a pravdivě
ukazuje bolest a ponížení, které cítíte, když vás
míč udeří do obličeje… Režie: R. M. Thurber.
Hrají: Ben Stiller, V. Vaughn
Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno
Romantická komedie USA
120 min.
BRIDGET JONESOVÁ:
S ROZUMEM V KONCÍCH
Pokračování deníku… co vlastně následuje po
happy-endu? Režie: B. Kidron.
Hrají: R. Zellweger, H. Grant, C. Firth
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Thriller USA
130 min.
DANNYHO PARŤÁCI 2- OCEAN´S 12
Stanou se Dannyho parťáci největšími
lupičskými esy, nebo skončí za mřížemi? Režie:
S. Soderbergh. Hl. role: G. Clooney, B. Pitt, C.
Zeta-Jones, J. Roberts
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Historické drama USA
170 min.
ALEXANDER VELIKÝ
Velkolepá historická sága mapuje život i legendu
jedné z nejvýraznějších postav světových dějin,
odvážného a neúprosného dobyvatele …
Režie: O. Stone. Hl. role: C. Farell a A. Jolie
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Brazilské drama
146 min.
VZPOURA VE VĚZNICI CARANDIRU
Příběh lékaře, který byl povolán do jedné
z nejdrsnějších věznic, aby zahájil prevenci
onemocnění virem HIV. Režie: H. Babenco. Hl.
role: L. C. Vasconcelos, M. Goncalves …
Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno
Dobrodružný film USA
130 min.
LOVCI POKLADŮ
Jsou na stopě a pokusí se rozluštit 2000 let staré
tajemství
největšího
pokladu
v dějinách
Ameriky… bájného pokladu řádu Templářů. Ale
nejsou v tom sami. Režie: J. Turteltaub.
Hrají: N. Cage, Diane Kruger, S. Bean
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
Česká komedie
KAMEŇÁK 3
Potřetí v Kameňákově. Režie: Z. Troška. Hrají:
V. Vydra, J. Paulová, R. Genzer
Vstup 80,- Kč, mládeži přístupno
Drama USA
104 min.
NA DOTEK
Příběh čtyř obyvatel Londýna, jejichž osudy se
protnou v nemilosrdné mezilidské hře plné
náhodných setkání, spalující přitažlivosti a
bezstarostných zrad. Režie: M. Nichols. Hl. role:
J. Roberts, J. Law, N. Portman
Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno

KULTURNÍ NABÍDKA
březen
2. březen, středa

od 16.00 hodin

MĚSTO A LIDÉ …
Zahájení výstavy s tématem Kaplice 2004 ve fotografiích.

Krajský úřad České Budějovice
4. března, pátek

od 20.00 hodin

PLES UČITELŮ ZŠ ŠKOLNÍ
Slovanský dům
6. března, neděle

od 14.00 hodin

MAŠKARNÍ DĚTSKÝ BÁL
Rej masek, soutěže pro děti, diskotéka…

Kulturní dům

Vstup 30,- Kč

12. března, sobota

od 20.00 hodin

MUZIKANTSKÝ BÁL
K tanci hrají: Mladá Agrovanka, LIVE, Jihočeští rodáci, Marilyn.

Kulturní dům

Vstup 60,- Kč

9. února - 22. března

Z archívu Kulturního domu

SAKRÁLNÍ STAVBY od Kaplice po Hradiště
Zvětšeniny snímků známých i méně známých církevních památek.

Infocentrum Kaplice
23. března – 22. dubna

Z archívu Kulturního domu

MOTOKROS U KAPLICE v 70. letech
Historické fotografie motokrosových závodů v Blanské kotlině nad
Kaplicí. Nejstarší snímky z roku 1971.

Infocentrum Kaplice
15. března, úterý

TRADICE JÍDLA A RESTAURAČNÍ PREZENTACE
Beseda s Petrem Stupkou, autorem knih o vaření.

SOU Kaplice, Pohorská

od 12.00 hodin

Autogramiáda k nové kuchařce s ukázkami, příp. besedou.

Klub důchodců
16. března, středa

od 14.30 hodin
od 8.30, 10.30 hodin

KONCERT PRO ŠKOLY
Školní představení v kině Kaplice.
16. března, středa

od 19.00 hodin

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Křížová cesta - dřevořezby Aloise Mareše
Freistadt, hlavní kostel
17. března, čtvrtek

od 10.00 hodin

VÝVOJ ČESKÉHO ROCKU
Pro studenty a 2. ročníky základních škol.

Kino Kaplice
18. března, pátek

od 21.00 hodin

DISCO SHOW
Kulturní dům
pokračování na str. 4

Kino Kaplice bude v dubnu promítat:
PŘÍBĚH ŽRALOKA, ZRŮDA, ZAHULÍME,
UVIDÍME, ZEMĚ NEZEMĚ, SANTA JE
ÚCHYL, MILENCI A VRAZI
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Kulturní nabídka

pokračování ze str. 3

19. března, sobota

od 19.00 hodin

COUNTRY SHOW Vládi Růžičky
Vystoupí: Harley, Hastroš, Tuláci, Kotva, Šosáci, Fontanela a
taneční skupina Brajgl… Předprodej vstupenek v Infocentru.

Kulturní dům

Vstup 60,- Kč
čas bude upřesněn

22. března, úterý

ON THE ROAD – NA CESTĚ

Maroko – zemí Berberů, pouští a Atlasských hor
Cestovatelské promítání s Igorem „Lístečkem“ Forgáčem.

Kino Kaplice

Diskuze s MUDr. A. Jegorovem v Kině Kaplice

23. března

DIVADLO PRO DĚTI

Cestopisné besedy s promítáním se v Kaplici začínají těšit
poměrně velkému zájmu diváků.

Kino Kaplice
27. března, neděle

od 17.00 hodin

MICHAL JE PAJDULÁK
Představení Michala Nesvadby pro děti. Předprodej v Infocentru.

Sál kulturního domu
28. března, pondělí

Vstup 110,- Kč
od 10.00 hodin

SLAVNOSTNÍ KONCERT / Freistadt
V rámci spolupráce vystoupí ve freistadstkém kostele
pěvecký chrámový sbor z Velešína.

Kulturní dům v březnu dále nabízí:

…………………………………….………… ………… ..

MAŽORETKY
Středa: 15.30 – 17.00 hodin. Malý sál v 1. patře

POUŠTNÍ RŮŽE
Škola orientálních tanců. Čtvrtek mezi 17.00 – 21.00 hodinou.

AEROBIK S ALENOU
Úterý a čtvrtek: 19.00 – 20.00 hodin. Neděle: 18.30 – 19.30 hodin.
Step aerobik, bodystyling, rehabilitační cvičení (30,- Kč/ hodina).
Malý sál v 1. patře

Čtvrtek 3. 3., 17. 3. a 31. 3. od 17.00 hodin

Mše svatá pro mládež
Kostel sv. Petra a sv. Pavla

Fotografie v Infocentru
V době, kdy se začala pro Zpravodaj připravovat série
historických otázek Oživme paměť Kaplice, jsme v budově
současného kulturního domu narazili na ukrytou - poměrně
velikou sbírku fotografií. Svým způsobem se
rozkrytí těchto starých obrázků ve chvíli, kdy jsme
se rozhodli vyzvat místní obyvatele k zapůjčení
historických snímků Kaplice a okolí, podobalo
objevení malého pokladu; to především proto, že se
mezi fotografiemi skrývalo i několik vskutku
překvapivých záběrů.
Jak se později ukázalo, jeden z kartonů obsahoval
možná na sto kusů zvětšenin, mezi nimi dokonce i
zvětšeniny
archívních
fotografií
náměstí,
kaplických
škol
či
městského
parku.
Nejzajímavější z těchto fotografií vám budeme
představovat v prostorách Infocentra Kaplice. Pod
titulkem Z archivu Kulturního domu v kulturním
přehledu se pak dozvíte, jakou sadu snímků si
v probíhajících dnech můžete přijít prohlédnout na
zdejších stojáncích.
red

Zápis dětí do Mateřské školy
1. máje 771 Kaplice (na sídlišti)
Zápis na školní rok 2005 – 2006 se koná ve dnech 21. a
22. 3. 2005. Přijďte si zapsat školáčka a podívat se na
prostředí v mateřské škole od 8.00 do 11.00 hodin nebo se
informujte na telefonu 380 313 070.
M. Moravcová, ředitelka školy

Trofeje v Kaplici
Chovatelská přehlídka trofejí (území okresu Českého
Krumlova) za rok 2004 se konala v Kulturním domě
v Kaplici od 14. do 21. února 2005. Uživateli honiteb bylo
předloženo 96 kusů jeleních trofejí, 1055 srnčích, 18
mufloních, 8 daňčích a 21 zbraní z prasete divokého. Cílem
této přehlídky bývá mimo jiné také posouzení kvality
chované zvěře v honitbách a jejího zdravotního stavu. Koná
se pravidelně každý rok.
Oficiálního zahájení chovatelské přehlídky trofejí za rok
2004 se ve čtvrtek 17. února zúčastnili:
Foto zleva doprava: Baštýř Vlastimil - Vojenské lesy, Ing.
Jaroslav Beneda - OMS Č. Krumlov, Ing. František Turek odbor životního prostředí Kaplice, Mörtl Radek - odbor
životního prostředí ČK, Jan Vozábal - jednatel OMS ČK, Ing.
Jaroslav Březina - Krajský úřad JK, Mgr. Miroslav Trost předseda OMS Český Krumlov, Doc. Ing. Vladimír Hanzal
CSc. - Jihočeská univerzita, Václav Bláha - odbor životního
prostředí Kaplice, Ing. František Soukup - Vojenské lesy
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TURISTIKA a SPORT
březen

Brána názorům otevřena ...
Náměty a příspěvky přijímáme v redakci - Infocentrum /
budova kina, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz

TJ Cíl Kaplice
1. 3. Z Rožmitálu na Š. do Kaplice
11 km
Autobusem (od školy) v 10.00 hod. do Rožmitálu na Šumavě.
Pěší trasa: Rožmitál na Š. - Michnice – Michničky - Horšov - Malý
Strádov - Kaplice
8. 3. Z Horního Dvořiště do Dolního Dvořiště
11 km
Autobusem (od školy) v 8.20 hod. na vlak. nádr. Kaplice - vlakem
do H. Dvořiště. Pěší trasa: H. Dvořiště - cyklostezkou do Rybníka D. Dvořiště. Zpět autobusem do Kaplice.
15. 3. Z Netřebic do Velešína
9 km
Autobusem (od školy) v 7.55 hod. do Netřebic. Pěší trasa: Netřebice
- Zubčická Lhotka - Markvartice - Velešín. Odtud autobusem do
Kaplice.
19. 3. Matějčkův memoriál
16 km
Odchod od býv. jeslí v 8.30 hod. Pěší trasa: Kaplice - Blažkov Omlenička - Výnězda - Matějčkova vyhlídka - Poluška - Věž. Pláně
- posezení s turisty z Č. Krumlova. Odtud autobusem nebo pěšky do
Kaplice.
22. 3. Památník u Netřebic
12 km
Autobusem (od školy) v 10.00 hod. na nádr. ČD Kaplice. Pěší trasa:
Památník obětí transportu smrti - Výheň - Rozpoutí – Pořešín Pořešínec - Žďár – Kaplice.
29. 3. Z Pohorské Vsi do Malont
13 km
Autobusem (z nádraží) v 9.10 hod. do Pohorské Vsi. Pěší trasa:
Pohorská Ves - Jelení vrch - Vyhlídka nad Bělou - Malonty. Odtud
autobusem do Kaplice

O pohár fotbalového klubu

výsledky

Dne 29. 1. 2005 se v ZŠ Školní (sportovní hala) v Kaplici
uskutečnil turnaj kadetů „O pohár fotbalového klubu“
Výsledky turnaje:

1. FK Slavoj Český Krumlov
2. FK Spartak Kaplice
3. SK Čtyři Dvory
4. FC Písek

5. Slávia České Budějovice
6. Sokol Kamenný Újezd
7. SK Dobrá Voda
8. FC Vltava

Děkuji všem spolupracovníkům, Městu Kaplice a firmě
RENOVA-Sedlák s.r.o. za možnost uspořádání turnaje a jeho
organizační zajištění.
Trenér kadetů FK Spartak Kaplice, Bc. Čajan Karel

Fotbal

výsledky

"A" mužstvo - Jihočeská zimní liga - JZL
1. kolo FK Spartak Kaplice - FK Slavoj Č. Krumlov
5:2 (3:0)
B: Janura 2, Vošický, L. Pulec, Vávra - Kaczko, Flöring
2. kolo FK Spartak Kaplice - SK Jankov
1:0 (0:0)
B: Janura
4. kolo SK Dynamo Č. Budějovice "B" - FK Spartak Kaplice 6:1 (2:1)
B: Houška 2, Koubík 2, Maruška, Čančura - 44. Janura
Přípravný zápas: Tatran Prachatice - FK Spartak Kaplice 2:1 (0:1)
B: 50. Zušťák, 58. Pravda - 26. Vošický z pen.
5. kolo FK Spartak Kaplice - SK Spartak MAS S. Ústí
2:2 (1:1)
B: 44. Vávra, 84. Urazil - 30. Kolací, 59. Šulc
6. kolo FK Spartak Kaplice - Malše Roudné
0:3 (0:0)
B: 66. Vogl, 75. Hačka, 86. Hadač
7. kolo FK Spartak Kaplice - FK Tábor
1:2 (1:1)
B: 29. Janura - 34. Sedláček, 75. Maršán

"B" mužstvo - I. B třída
3. kolo Hluboká nad Vltavou - FK Spartak Kaplice "B"
1:0 (0:0)
B: 85. M. Sedlický
Přípr. zápas: C Vltava Loučovice - FK Spartak Kaplice "B" 3:3 (1:3)
FB: za hosty Ballák, Studený, P. Schönkypl

Co bude s Technickými službami Kaplice?
Mluvil jsem s několika zaměstnanci Technickými službami
Kaplice, s.r.o., kteří se obávají o své pracovní místo v této
společnosti. Bylo by dobré, aby se k těmto obavám vyjádřilo
i vedení radnice. Město Kaplice muselo vyhlásit výběrové
řízení na odvoz komunálních odpadů a z toho vyplývá
nebezpečí, že výběrové řízení může skončit vítězstvím
některé z nadnárodních společností na svoz odpadu.
Jsou věci a potřeby, které se nutně týkají každého z nás. A
o uspokojení těchto lidských potřeb je především velký zájem
ze strany nadnárodních společností. Je to např. jídlo
(zahraniční obchodní řetězce), voda (zahraniční vodohospodářské společnosti), energie (zahraniční energetické
společnosti) a odvoz odpadů (zahraniční společnosti zejména
energetické se dělí ještě na odnože, které se zabývají přímo
likvidací odpadů). Proč je u velkých společností takový
zájem o tyto služby? Je to právě ten trvalý a pravidelný zdroj
příjmů od měst a obcí.
Prosperující Technické služby jsou neodolatelným lákadlem
pro tyto společnosti a jejich získáním se jen rozšíří počet
tvrdě platících občanů. Jak se takové společnosti, jako jsou
Technické služby získávají? Předně zahraniční firmy mají
velmi kvalifikovaný obchodní personál. Ten je proškolen
v získávání nových obchodních aktivit, přičemž hlavně
využívá:
1) informací o finanční situaci v obcích,
2) informací o finanční a hospodářské situaci v technických
službách,
3) systému nakládání s odpady v obcích a městech,
4) někdy se využívá prachobyčejná korupce, či hloupost
některých radních.
Pokud se vytvoří v obci situace, kdy např. velkým
investováním nemůže obec splácet své finanční závazky,
přichází správný čas pro tyto zahraniční firmy a jejich
obchodní oddělení a nasazují se výše uvedené body. Někdy
se vytvoří vojenskou terminologií řečeno takzvané „předpolí“
a za pomoci dumpingových neboli dotovaných cen se vtrhne
do regionu, který sváží technické služby. Toto se bohužel
stalo i v případě TS Kaplice, kdy město Velešín odešlo kvůli
nižším cenám k jiné firmě.
Je jasné, že dnes by mělo logicky vítězit levnější zboží a
služby. U této služby bych však chtěl upozornit na dost velký
následný problém, a to je zaměstnanost. Nejde zde přeci o
nějaké umělé vytváření zaměstnanosti. Pokud výběrové řízení
vyhraje některá z velkých společností, následuje okamžité
snížení počtu personálu a to tak, že se do Kaplice bude
zajíždět pouze popelářským vozem, účetnictví a ostatní
agenda se u těchto společností dělá centrálně. Tyto firmy
mají v centrále obrovské manažerské týmy a někdo musí
jejich luxusní auta a platy zaplatit! A snad už dnes nikdo
nebude věřit tomu, že tyto firmy přišly s charitativními cíly a
že ceny odpadů budou výrazně nižší. Kvalita služeb se
většinou sníží a občan se se svou popelnicí stane pouhým
číslem. A co bude s místními popeláři a ostatními
zaměstnanci? Většinou skončí na pracovním úřadě a místní
radnici se zvětší starost o tyto lidi. To výrazně cenově předčí
původně velmi lacinou nabídku na svoz odpadů.
pokračování na str. 7
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Z historie
Počátky nejstarších dějin
města Kaplice (6 /b)
Dnes pokračuji v odpovědi na otázky: Kde byla původní
kaple a kde stál kostel blahoslavené Panny Marie v Kaplici.
Bude dobré se seznámit s hodnotnými odpověďmi několika
představitelů, kteří se zabývali historií města a okolí.
Hlavním představitelem seriózního historického bádání o
Kaplici byl prof. Dr. Johann Matthäus Klimesch, který se
narodil 26. března 1850 v Rozpoutí nedaleko Kaplice. Dr.
Klimesch byl historikem a badatelem, který celý svůj život
zasvětil bádání o dějinách bývalého kaplického okresu.
Zvláště proslul jako „historik pořešínského panství“. O tom
svědčí jeho základní dílo: „Urkunden und Regesten zur
Geschichte des Gutes Poreschin“, vydané v nakladatelství
„ ...der königlichen böhmischen Gesellschaft der
Wissenschaften“, v Praze 1889. Jako plodný historický
badatel vydal samozřejmě další knihy a napsal řadu článků v
novinách a časopisech. Některé z nich by se nemusely stydět
za označení monografií. Bez nároku na úplnost jeho
bibliografie můžeme jmenovat některé další publikace: Je to
např. „Urkunden- und Regestenbuch des ehemaligen
Klarissinnen-Klosters in Krumau“, vydána v Praze 1904.
Dále se zasloužil o publikování historicky cenné rožmberské
kroniky pod jménem třeboňského augustiniána, probošta
Norberta Heermanna s titulem: „Norbert Heermann‘s
Rosenberg‘sche Chronik“, vydané v Praze 1897. Své články
nechal uveřejňovat v novinách „Budweiser Kreisblatt“ a
potom především v časopise „Mitteilungen des Vereins für
Geschichte der Deutschen in Böhmen“ (zkratka MVGDB)...
Jak již bylo uvedeno, Klimeschovo historické bádání se
především soustřeďovalo na celé pořešínské panství a na
zaniklý kaplický okres. Bádal ve všech dostupných archivech
tehdejšího Rakouska-Uherska od Prahy až po Vídeň.
Shromažďoval si materiály pro své „Velké dějiny Kaplice“,
které bohužel nikdy nebyly vydány tiskem. V tom se plně
odrazila nepřízeň doby, ve které žil. Do toho přišla ještě 2.
světová válka a Klimesch sám vyjádřil vážné pochybnosti o
tom, zda bude zájem o zveřejnění jeho badatelské práce a zda
se najde vůbec někdo, kdo bude jeho „Dějiny Kaplice“ číst
nebo studovat. Rukopis této práce padl pravděpodobně za
oběť bombardování města Vídně v době války. Pokud byly
zhotoveny opisy - pak se mohly někde zachovat. O tom však
nemáme prozatím žádné poznatky. Proč nevyšla jeho
celoživotní práce „Dějiny Kaplice“ - to má jistě více
důvodů...
Jedním z nich, který je velmi pravděpodobný, je ten, že Dr.
Klimesch vyslovil některé názory, které nebyly v souladu s
duchem tehdejší doby. Považoval totiž Slovany za původní
obyvatele na počátku dějin Kaplice a to jistě nebylo vhod
jiným historikům, kteří psali z ideologických důvodů jako o
dané skutečnosti, že to byli právě Němci, kteří zde byli
odpradávna. Názory Klimeschovy sdíleli v jeho době i další
německy píšící, seriózní badatelé v historii a archeologii. Již
v tehdejší době bylo známo, že Slované sídlili dříve i na
některých místech Horního Rakouska a tudíž by to nemusilo
být nic pohoršujícího, neboť to vyplývalo z vědeckého
bádání...
Dr. Klimesch zemřel ve svých dožitých devadesáti letech ve
Vídni, 13. dubna 1940. Jeho tělesné pozůstatky byly pietně
převezeny do Kaplice a zde uloženy na městském hřbitově do
rodinné hrobky.

V českokrumlovském státním archivu se uchovávají tři
krabice se jménem J. M. Klimesch, které však představují
pouhé torzo z jeho života a práce. Není v nich žádný
životopis, žádná pořádná fotografie... Jsou tam prázdné desky
nadepsané „Dějiny Kaplice“, dále jsou tam zbytky lístkových
záznamů týkajících se historie, osobní dopisy s matkou a
diplom. Kromě několika dalších drobností je to vše... Vzniká
dojem, že pozůstalé věci prošly mnoha rukama, než se
dostaly do archivu. Snad se něco nachází v soukromých
sbírkách některých badatelů nebo pouze sběratelů. Není
možné vyloučit, že se mnohé ztratilo nebo bylo úmyslně či
neúmyslně zničeno.
Dr. J. M. Klimesch uveřejnil o starších dějinách Kaplice
hodnotný článek jako fejeton (viz poznámka na konci
pojednání) na pokračování ve dvou číslech novin „Budweiser
Kreisblatt“ z roku 1888 (v čísle 34 a 35) pod názvem: „Zur
älteren Geschichte von Kaplitz“. Protože článek pocházel od
vysloveného odborníka, který sám bádal o nejstarších
dějinách města, pak tyto názory v ničem nezastaraly a
můžeme říci, že mohou být i dnes odrazovým můstkem pro
každého vážného badatele v historii Pořešínska a Kaplicka. Z
obsahu článku vyplývá, že Dr. Klimesch na podkladě svého
bádání vážně pochyboval o nejstarším původu kostelíka
svatého Floriána a tím považoval dnešní velký (děkanský)
kostel zcela správně za původní nejstarší stavbu, která se dá
ztotožnit s kostelem Panny Marie, zmíněným roku 1257. Je
jasné, že děkanský kostel prošel fázemi přestavby, zvláště po
velkém požáru města, roku 1507. Dr. Klimesch si byl vědom,
že Kaplice ve středověku nemohla mít vedle sebe dva
kostely. Byl zde pouze jeden, roku 1257 již větší farní kostel
Panny Marie, který plně dostačoval potřebám farnosti.
Kostelík svatého Floriána je podle bádání Dr. Klimesche
pozdější a pochází teprve z doby rožmberské. Původní kaple,
která byla později přestavěna na kostel P. Marie, mohla
vzniknout až po roce 1184, t.j. po založení milevského
kláštera, což je velmi pravděpodobné...
Další významnou osobností, o které se musím zmínit, je
odborný učitel a kronikář města Kaplice Ignaz
Oberparleiter, který zemřel roku 1922 ve věku 76 let. Ve
své německy psané kronice města, (jde o ručně psaný
originál, o velkou tlustou knihu v kůži vázanou, uloženou v
českokrumlovském státním archivu), se I. Oberparleiter
zmiňuje o hlavních názorech, které kolovaly o kostelíku
svatého Floriána a o děkanském kostelu svatých apoštolů
Petra a Pavla. Uvádí nejen ty názory, o kterých jsem se
zmínil v minulém pojednání, ale i názory Dr. Klimesche a
navíc přináší doklady k jejich potvrzení. Podle formulací
uvedených na straně 2, tiskem publikované kroniky pod
názvem „Gedenkbuch der Stadt Kaplitz“ z roku 1911, je
zřejmé, že vychází z historického bádání Dr. J. M.
Klimesche. Přiklání se k názoru, že dnešní velký (děkanský)
kostel sv. Petra a Pavla před svou přestavbou po velkém
požáru (roku 1507) byl oním kostelem blahoslavené Panny
Marie, o kterém se zmiňuje listina z roku 1257. Doklady pro
toto tvrzení přináší na stranách 55 a 56 vytištěné kroniky.
Mělo se to prokázat roku 1875 za děkana P. Filipa
Schneedorfera při tehdejších stavebních úpravách na
děkanském kostele...
I. Oberparleiter píše doslova: „S určitostí můžeme tvrdit, že
dnešní gotická stavba děkanského kostela také nebyla
původní, a že tento kostel byl dříve spíše mnohem nižší a
snad vystavěn ve zcela jiném slohu. Toto tvrzení se zakládá
na důkladné prohlídce. Když v roce 1875 za děkana P. Filipa
Schneedorfera byly v děkanském kostele prováděny
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přestavby s hloubkovými zásahy a přitom byly okna v lodi
teprve probourávány do jejich současné hloubky, ukázalo se,
že zdivo se skládá z dvojího materiálu. Zatímco spodní část
až do dvou třetin výšky kostela je zhotovena z jílu a malých
kamenů, často velkých pouze jako pěst, je horní část
zhotovena z výborného materiálu, z vápna a cihel. Na
kamenech spodní části zdiva se přitom objevují stopy po
požáru...“ (Konec citátu přeloženého z kroniky. I.
Oberparleiter dále pokračuje o požáru z roku 1507.)
Kromě podrobného líčení dějin Kaplice ve své kronice,
napsal I. Oberparleiter v roce 1911 také novinový článek
(fejeton); uveřejněný v „Südbohmische Volkszeitung“ (v
čísle 14) pod názvem: „Der Ursprung von Kplitz und die
Herrn von Poreschin“, který můžeme považovat za brilantní
shrnutí (résumé) nejstarších dějin města Kaplice.
Názorům Dr. J. M. Klimesche a I. Oberparleitera na
historický vývoj církevních staveb v Kaplici, především
odpovědím na otázky po původní kapli a kostelu bl. Panny
Marie, se dostává v novější době rehabilitace. Historikové
umění a architekti jim dávají svým bádáním plně za pravdu...
Jedním z nich je historik ing. J. Muk, který v roce 1975
vypracoval zprávu o stavebně historickém průzkumu města
Kaplice.
Ing. Muk dochází ve svém průzkumu k poznání raně
gotického jádra děkanského kostela, které (jak doslova píše)
„pochází z druhé třetiny 13. století podle zprávy z r. 1257,
patrně z doby před tímto rokem“. Ve své zprávě pokračuje:
„Děkanský kostel byl považován z obou kaplických svatyň
(rozuměj děkanský kostel sv. Petra a Pavla a kostelík sv.
Floriána - poznámka M. P.) za mladší.“ Na základě svého
průzkumu ing. J. Muk dokládá, že i ze současného stavu lze
soudit, že děkanský kostel patří do doby druhé třetiny 13.
století a činí závěr, že tento kostel je možno pokládat za
nejstarší kostel v Kaplici.
Ing. J. Muk výslovně připomíná, že není bez významu
zmínka v literatuře (zde pravděpodobně myslí na kroniku I.
Oberparleitera - poznámka M. P.), podle které bylo při
opravě minulého století (t.j. roku 1875 - poznámka M. P.)
zjištěno, že spodní část zdiva lodi je odlišná. Ing. Muk dále
usuzuje, že třináctému století náleží věž a loď kostela. Na
závěr odborné zprávy píše: „Chrám (t.j. děkanský kostel sv.
Petra a Pavla - poznámka M. P.) je významným článkem
jihočeské pozdní gotiky. Poznáním jeho raně gotické
minulosti je dána možnost archeologickému výzkumu i
podrobnému výzkumu stavby samotné, které mohou přispět k
poznání nejstarší minulosti města.“ Ing. Muk je přesvědčen o
tom, že v závěru (presbytáře kostela - pozn. M. P.) by bylo
možno odkrýt základy starší apsidy a na stěnách odkrýt snad
raně gotické fresky...
Podle průzkumu ing. J. Muka je původní románská kaple
pravděpodobně překrytá stavbou pozdějšího většího farního
kostela bl. Panny Marie, který je zmiňován již roku 1257. K
tomu dodávám, že se v dějinách někdy stává a tudíž to není
nic neobvyklého, že určitý kostel po důkladné přestavbě mění
titul svého zasvěcení. Tak je to i v našem případě, kdy po
přestavbě kostela Panny Marie (po požáru roku 1507) byl
změněn titul zasvěcení na kostel sv. apoštolů Petra a Pavla.
O kostelíku svatého Floriána se ing. J. Muk vyjadřuje takto:
„Loď i závěr mají vzorce kostela sv. Víta v Českém
Krumlově. Kostel je bezpochyby pozdně gotickou
novostavbou, nikoli nejstarším kostelem Kaplice, jak se
dosud předpokládalo úrovní sníženou k okolnímu terénu (viz
A. Cechner - pozn. M. P.)... Nejstarší vznik vylučuje i poloha
na hraně návrší, nikoli na jeho vrcholu, kde stojí kostel sv.

Petra a Pavla, podle našeho vročení pocházející již ze 13.
století...“
Stejné hodnocení jako ing. J. Muk přináší i publikace.
„Umělecké památky Čech“, svazek 2, hesla K až O (vědecký
redaktor Dr. Emanuel Poche, Dr. Sc., vydalo nakl. Academia,
Praha 1978). Na straně 30 v heslu Kaplice je o děkanském
kostele sv. Petra a Pavla výslovně uvedeno: „... pův. raně
gotic. ze 13. stol., připom. prvně k r. 1257, nově vystavěn po
požáru v r. 1507...“
Ing. J. Muk není a nebude poslední, který se vyjádřil k těmto
otázkám jako odborník. Jistě se najdou další, kteří budou
pokračovat v tom, co bylo započato - to je: na základě
skutečnosti v přehodnocení mýtu o původnosti a starobylosti
kostelíka sv. Floriána.
Musím však s politováním konstatovat, že tento mýtus nadále
přežívá. Dokazuje to nejenom text informační tabule stojící
na prostranství před oběma kostely, ale i naprostá nekritičnost
a nesoudnost některých autorů historických nebo turistických
příruček, kteří neustále až do omrzení opakují názory, které
byly dávno odborně vyvráceny.
Poznámka: Fejeton (dříve také Feuilleton) = to, co je v novinách uvedené
„pod čarou“. Nemusí to být jenom krátká vtipná nebo časově zaměřená a
zajímavá novinářská próza, ale může to být jakýkoli článek (črta)
libovolného obsahu i zpracování.

/Pokračování - shrnutí celého pojednání/

Milan Píša

Co bude s Technickými službami Kaplice?
pokračování ze str. 5
V současné době vzhledem k situaci na trhu odpadů je další
velké nebezpečí, že pokud by získala TS Kaplice některá
z velkých společností, bude následovat zavážení skládky
odpadů v Bukovsku i z jiných regionů, než je Kaplicko. A to
už je opravdu pro naše životní prostředí neúnosné.
V dohledné době zřejmě v Jižních Čechách dojde k návrhu
komunální odpad spalovat. Ale spalovna i skládka jsou jen
zařízení na zneškodňování odpadů. A je jen otázkou, jakou
cestou se v krátké budoucnosti město Kaplice vydá, co bude
radnice více upřednostňovat, jestli separaci odpadů či
spalování. Ale zbavením se odpadového hospodářství je
výběr způsobu zneškodnění komunálních odpadů nemožný.
A společnost, která bude odpad odvážet, se bude řídit pouze
svým rozhodnutím a vždy bude volit svou variantu
zneškodnění komunálních odpadů bez ohledu na ceny!! Vím,
že pan starosta i jeden místostarosta nejsou nakloněni prodeji
TS Kaplice, ale bohužel, na radnici je také jeden úspěšný
ekonom, který se nechává na sněmech starostů slyšet, že
nejlepší řešení je TS Kaplice prodat. Pokud by v budoucnu
bylo pro město Kaplice neúnosné finančně „utáhnout“
Technické služby, pak určitě by bylo lepší založení
společného podniku s některou z velkých firem a zároveň
smluvní podmínky nastavit tak, aby město Kaplice nadále
ovládalo nakládání s komunálními odpady.
Josef Uváčik, Strana Zelených Kaplice
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PROGRAM DDM Kaplice
březen
1.
Basketbal ZŠ - okrskové kolo
1. - 23. Večerníček a jeho kamarádi - výtvarně tvořivá soutěž
14. - 24. Velikonoční vajíčko - soutěž o nejhezčí a nejoriginálněji
ozdobené vajíčko (může být i papírové, perníkové atd.)
Práce noste do kanceláře DDM, autoři nejhezčích vajíček
budou odměněni.
14. - 19. Barevný týden v DDM
Každý den bude v DDM věnován určité barvičce. Pokud
přijdete do DDM v době od 13.30 do 15.00 hod. a některá
část vašeho oblečení či doplňku bude z větší části
obsahovat danou barvičku a splníte u sl. Korecké
jednoduchý úkol, budete odměněni malou sladkostí.
14. 3. červené pondělí
15. 3. bílé úterý,
17. 3. zelený čtvrtek
18. 3. modrý pátek
16.
Barevná zaplétaná aneb "pravá ruka, levá noha"
Od 14.30 hod. v DDM.
16.
Basketbal - okresní kolo ZŠ
19.
Kytičková párty – od 9.30 hod. Tou společně ukončíme v
DDM barevný týden. Podmínkou vstupu jakákoliv kytička
(i vlastní výroby) přišpendlená na některé části oblečení.
19.
Velikonoční dílna - sobotní dopoledne s ukázkami
a vlastní prací určené všem zájemcům o velikonoční
tradice, barvení vajíček, pletení pomlázek, pečení a
zdobení perníčků, velikonoční výzdoba ... S sebou 2 - 3
vyfouklá vejce, vrbové proutky (dle možnosti), 20,- Kč.
Od 8.30 hod. v DDM.
Klub maminek - každý čtvrtek od 9.30 hod.

Velikonoční prázdniny
24. 3.

25. 3.

Jarní hra - od 10.00 hod. sraz před DDM
Co skrývá vajíčko? - malé překvapení hned po
skončení Jarní hry.
Vyhodnocení a předání cen soutěže „Velikonoční
vajíčko“ v 11.00 hod. v DDM.
Jarní pochod aneb hledání velikonočního pokladu.
Sraz v 9.00 hod. před DDM.
Velikonoční hra - od 9.30 hod. v tělocvičně DDM.

Kurz keramiky pro dospělé
Seznámení s keramickou hlínou, modelování, dekorace
engobou, glazování výrobků, příjemná relaxace.
Každé úterý od 18.00 do 20.00 hodin.
/od poloviny března do konce května/

Cena: 500,- Kč. Přihlášky a informace u p. Matějčkové
v kanceláři DDM, tel. 380 313 009.

V zákulisí KIC Kaplice
Změny, které v plánování KIC nastávají, vycházejí z vašich i
našich potřeb, ale také z daných možností, schválených
rozpočtem zastupitelstva Města Kaplice. Obsahová koncepce
se vyvíjí postupně a není samoúčelná, vycházíme z hledání
poptávky a aktualizace nabídky našim spoluobčanům.
V loňském i letošním roce je ve větší míře využíváno
prostoru KIC, a to mimo jiné např. k zájmové činnosti.
Nacvičuje zde soubor Mladá Agrovanka či nově vzniklý
soubor mažoretek v počtu 17 dívek ve věku 9 až 11 let. Tato
děvčata jsou schopna po dvou-měsíčním tréninku vystoupit
na veřejnosti. V současné době se pro tento soubor šijí
uniformy. Dále je kulturní dům zázemím pro dvě skupiny
cvičení aerobiku, orientální tance, folk a country tanec, pro
divadelníky, oddíl šachistů a aktuálně od dubna plánujeme
kurz tanečních pro pokročilé, kde se v jeho vedení počítá
s mistry republiky manžely Máčovými.
Nově jsme začali v oblasti dokumentární činnosti. Na přání
Krajského úřadu začíná 2. 3. 2005 v jeho prostorách v Č.
Budějovicích výstava s
námětem života kaplicka
zachyceného ve fotografii. Tato výstava vznikla jako jeden
z produktů grantu, který jsme v loňském roce za podpory
Kraje realizovali. Ne jinak je tomu s akcemi, které se každý
měsíc opakují, z oblasti cestopisu v našem kině. Návštěvnost
je podstatně vyšší než u běžných promítaných filmů.
Potěšitelná byla pro nás slova paní ředitelky Ing. Caisové ze
SOU Kaplice o tom, že se těchto akcí učni zúčastňují
dobrovolně, ve svém volném čase a chodí rádi. Mimo tyto
akce se v kině dále konají školní představení jako divadla,
koncerty atd.
Josef Sejk, ředitel KIC

Jarní prázdniny
7. - 9. 3.

7. 3.
8. 3.

Výtvarně

tvořivá dopoledne - keramika,
ubrousková technika, linoryt, malba netradičními
nástroji, ruční výroba papíru apod. Každý den od
9.00 do 12.00 hod., cena 20,- Kč, ZÚ 10,- Kč.
Správná trefa - soutěže od 9.30 hod. v DDM
Obrázkové bingo - od 13.00 hod.
Zájezd do plaveckého stadionu v Českých
Budějovicích. Odjezd v 8.30 hod., cena: děti ze ZÚ
70,- Kč, ostatní 80,- Kč.
Turnaj v pexesu a stolních hrách

Od 13.00 hod. v DDM.
9. 3.
Pes přítel člověka - beseda p. Klimeše a ukázky
výcviku s jeho pejskem. Od 9.30 hod. v DDM.
Turnaj v kuželkách a hodu na cíl
Od 13.00 hod. v DDM.
10. 3. Opičí dráha – vyzkoušejte si svou zručnost,
obratnost a dovednost. Od 10.00 hodin, tělocvična
ZŠ Fantova (zadní vchod).
Zábavná ruleta + soutěže od 13.13 hod. v DDM
7. - 13. 3. V čem se vozí, Kaplicko - soutěže ZÚ

Rádi bychom poděkovali …
Poděkování všem známým a přátelům, kteří se přišli rozloučit dne
24. 1. 2005 s člověkem nejmilejším paní Jarkou Šenkýřovou. Děkuji
za projevy soustrasti a květiny.
Sestra Hana Maňurová s manželem

Inzerce:
Prodám štěňata středního pudla bez PP bílé barvy (POUZE
DO DOBRÝCH RUKOU). Odběr v půlce dubna, cena
dohodou, informace na tel. 380 312 028 nebo 728 700 508,
721 309 373. Volat ve večerních hodinách.

