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Starostův sloupek
Letní kulturní program Kapradí doznal při třetím ročníku
podstatnou změnu v tom, že dvě představení byla odehrána v
koloritu přírodní scenérie na hradě Pořešín. Tento nápad se
ukázal jako přínosný nejen z pohledu atraktivnosti prostředí
či zviditelnění osady samotné, ale je i dokladem činnosti
občanského sdružení Hrady na Malši, kam kromě zmíněného
hradu
Fanfán Tulipán na Pořešíně
patří hrady Velešín, Sokolčí a
Louzek.
Pro
další
sezóny
bude potřebné
vyřešit prostor
hlediště či případné
další
služby pro diváky a zajímavá tradice je
zde. Prostě to
byl dobrý nápad.
Minulé
číslo
rezonovalo, částečně i expresivně, problematikou středního
školství v našem městě. Chtěl bych, doufám, že to nebude
často potřebné, k tomuto tématu sdělit. Jednání na krajském
úřadě za přítomnosti uvolněné radní pro školství a vedoucího
odboru školství vyznělo v závěr, který lze shrnout do těchto
bodů:
1. Od 1. 1. 2006 vznikne v Kaplici nový školský subjekt s
názvem Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a
Střední odborné učiliště. Jeho součástí rovněž bude i
středisko praktického vyučování působící ve Slovanském
domě. Při jednání se hovořilo i o zastřešujícím názvu Střední
škola Kaplice. Vzhledem ke transparentnosti se zástupci
města a zástupkyně občanských aktivit přiklonili k výše
uvedenému názvu.
2. Radě Jihočeského kraje bude předložen návrh neoznačovat
osmileté gymnázium jako tzv. dobíhající, ale zachovat ho s
tím, že ve školním roce 2006/2007 bude otevřeno a s tím, že
do dvou let vedení školy musí prokázat jeho životaschopnost.
Současně bude doporučeno neotevírání čtyřletého
gymnaziálního oboru od téhož školního roku. Pokud jde o
učební obor automechanik, zůstává již dříve projednané
dobíhání.
Vážení spoluobčané, tato velice důležitá a citlivá záležitost
nejen pro město samotné, nýbrž i pro spádové obce se
dostává k řešení, které je akceptovatelné všemi zúčastněnými
stranami. Nyní bude pouze a jen záležet na vedení a
profesorském sboru nového středoškolské zařízení, aby
dokázalo oprávněnost udržení středního školství v Kaplici
vůbec. Upozorňuji na to především proto, že zřizovatelem
středních škol je kraj a ne jako u základních a mateřských
škol obec.
Všem žákům a studentům přeji radost ze vzdělávání, rodičům
trpělivost a kantorům klid a pohodu k práci.
Ferdinand Jiskra

číslo 9 / září 2005

Za rok s formany!
Skončily „Kaplické slavnosti“, nastal čas jejich vyhodnocení
a zároveň se již začíná jednat o obsahu a zaměření slavností
roku 2006. Městu byl předložen návrh, aby se příští slavnosti
jmenovaly „Kaplické formanské slavnosti“. Rozšíření názvu
souvisí s nově budovanou historickou expozicí města a okolí,
k jejímuž otevření by mělo dojít 26. 8. 2006. Formanské
proto, že to byli právě formani, kteří
se nejvíce zasloužili o rozvoj města a
jeho rozkvět.
První den nově koncipovaných
slavností by měl být zaměřen na děti
a mládež. Do programu by byly
zahrnuty
soutěže,
vystoupení
kouzelníka, divadelníků či vystoupení
hudebních souborů atd. Pokračovat
budeme poslední srpnovou sobotu,
která bude patřit tradiční zábavě v
lidovém stylu a s tradičním
jarmarkem, kde nebudou chybět
kejklíři, šermíři, košíkáři, historická
pekárna, umělecký kovář, dřevěné
hračky, keramika, výrobky ze dřeva,
dekorace suchých květin atd. Chceme
pozvat řezbáře, který během čtyř hodin před zraky
návštěvníků zhotoví v životní velikosti formana. Tento
forman bude umístěn u vstupu do nově budované historické
expozice.
V podzimním období začne z popudu Rady města Kaplice
pracovat skupina pracovníků na zajištění „750-ti let od první
písemné zmínky o Kaplici“. Abychom předešli různým
dohadům o vzniku Kaplice, požádal jsem Státní archiv v
Třeboni a máme již potvrzeno, že z této doby pochází zmínka
o kaplickém kostele. Počátek osady je spojen s „kaplicí“
(jakousi zastávkou), kterou zde nechal vybudovat
premonstrátský klášter Milevsko. Ten ve své vrcholné době
patřil k nejbohatším v Čechách. I tam se v těchto dnech
obracíme při hledání dalších nových informací.
Víme, že v polovině 13. století hrály klíčovou roli v
postavení a významu osady obchodní cesty. V tu dobu byla
Kaplice trhovou vsí a založení městečka lze dát do souvislosti
se vznikem hradu Pořešín, ale o tom a o dalším začnou od
příštího vydání v našich novinách psát povolanější.
Naši radní vzali libreto historické expozice na vědomí a my
bychom chtěli expozici, která se skládá ze tří „K“ postupně
představovat našim spoluobčanům v dalších vydáních našich
novin. Má-li někdo nějaké poznatky k historii Kaplicka a
chce-li je sdělit, kontaktujte naši redakční adresu.
J. Sejk, ředitel KIC Kaplice

Městský úřad upozorňuje:
Dne 13. září 20005 (úterý) bude z technických důvodů
uzavřen pro veřejnost odbor obecní živnostenský úřad a
centrální registrační místo – budova Městského úřadu II.
patro. Úřední dny pro veřejnost – každé pondělí a středa 8.00
- 17.00 hodin zůstávají beze změny. Děkujeme za pochopení.
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KINO KAPLICE tel. 380 312689
září
1. čtvrtek
20.00 hodin

5. pondělí
20.00 hod.

7. středa
8. čtvrtek
20.00 hod.

12. pondělí
20.00 hod.

14. středa
15. čtvrtek
20.00 hod.

19. pondělí
20.00 hod.

Drama USA/SRN
102 min.
SVĚRACÍ KAZAJKA
Veterán z války v Perském zálivu je obviněn
z vraždy a díky svým mentálním dispozicím
poslán do léčebny, kde je mu aplikována droga
umožňující nahlédnout do budoucnosti.
Režie: J. Maybury. Hrají: A. Brody, K.
Knightley
Vstup 50,- Kč, mládeži nepřístupno
Historická akční romance Čína/Hong Kong 119 min.
KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK
V dávné historii se odehrává příběh milostného
trojúhelníku dvou vojáků a krásné zpěvačky na
pozadí pátrání po nebezpečném vůdci „Klanu“...
Režie: Z. Yimou. Hrají: Z. Zhang, A. Lau, T.
Kaneshiro
Vstup 50,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Historický film USA
143 min.
KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
Křížová výprava očima mladého rytíře, jež
odchází na kraj známého světa bojovat za svůj
ideál. Režie: Ridley Scott. Hrají: O. Bloom, E.
Green, J. Irons, L. Neeson
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Thriller USA
140 min.
BATMAN ZAČÍNÁ
Zrození legendy o temném rytíři Gotham City.
Režie: Ch. Nolan. Hrají: Ch. Bale, M. Caine, G.
Oldman
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Thriller Velká Británie
123 min.
TLUMOČNICE
Slyšela, co neměla, a teď jí jde o život… Režie:
Sydney Pollack. Hrají: N. Kidman, S. Penn
Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno
Romantický film VB/USA
111 min.
MOJE VELKÁ INDICKÁ SVATBA
Příběh o mladém muži, který touží po úniku od
společenských konvencí ve jménu lásky. Režie:
G. Chadhaová. Hrají: A. Raiová, M. Henderson
Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno

ZADÁNO PRO DĚTI
21. středa
22. čtvrtek
17.30 hod.

26. pondělí
17.30 hod.

28. středa
29. čtvrtek
20.00 hod.

Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ 85 min.
MADAGASKAR
O přátelství čtyř zvířátek, která by se za
normálních okolností rozhodně nepřátelila.
Režie: E. Darnell, T. McGrath. Mluví: F. Blažek,
M. Pleštilová, V. Vydra
Vstup 60,- Kč
Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ 85 min.
KOUZELNÝ KOLOTOČ
Čtyři přátelé se vydávájí na nebezpečnou cestu,
aby našli tři kouzelné diamanty dříve než zlý
čaroděj… Mluví: P. Rychlý, P. Kříž
Vstup 60,- Kč
Akční komedie Hong Kong/Čína
99 min.
KUNG-FU MELA
Příběh zlodějíčka Singa, který se zoufale snaží
stát členem rafinovaného a nemilosrdného gangu
Sekerníků, pod jehož zločinnou nadvládou se
ocitá celá Šanghaj. Režie: S. Chow. Hrají: K. K.
Chan, S. Chow
Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno

KULTURNÍ NABÍDKA
září
6. září, úterý

od 18.00 hodin

VELIKONOČNÍ OSTROV
Cestopisná beseda s Ing. Pavlem Pavlem na téma „Velikonočního
ostrova“ v Tichém oceánu.

Kino Kaplice

K
Kaapplliicckkéé K
Kaapprraaddíí …
…
8. září, čtvrtek

od 10.00 hodin

TŘI PRASÁTKA
Pohádka pro děti v podání Malého divadla z Č. Budějovic.

Kulturní dům
13. září, úterý

od 15.00 hodin

KOMORNÍ SOUBOR NÁLADY
Slavné melodie z operet a muzikálů.

Kulturní dům
17. září, sobota

od 21.00 hodin

DISCO SHOW
Kulturní dům
18. září, neděle

od 9.00 hodin

VANDROVÁNÍ SE SOUSEDY
Trasa: Údolím hamrů, Rainbach, Passberg. Více na str. 3.
Odjezd z Kaplice (u parku) do Freistadtu autobusem v 8.00 hodin.

23. září, pátek

od 19.00 hodin

KONCERT: WABI DANĚK
Koncert „pětatřicetlet na cestě – on the road“.
Wabi Daněk a Miloš Dvořáček.

Radniční dvorek
30. září, pátek

od 14.00 hodin

DEN SENIORŮ
Taneční odpoledne. Pořádá zájmové
„Svépomoc“ Kaplice a KIC Kaplice.

sdružení

důchodců

Kulturní dům
Připravujeme na říjen!

SMÍŠENÉ (PO)CITY
29. 10. 2005 v KD Kaplice od 19.00 hodin
Jana Hlaváčová, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský

Koncert v kostele sv. Petra a Pavla
24. září 2005 od 18.00 hodin
Vikariátní katechetické středisko zastoupené Mgr. Štěpánkou
Talířovou ve spolupráci s farním úřadem v Kaplici Vás všechny zve
na koncert orchestru Nordwaldkammer – Šumava pořádaný u
příležitosti oslav svatého Václava nejen pro seniory. Komorní
orchestr Nordwaldkammer – Šumava je smyčcové hudební těleso
složené z mladých muzikantů z české i rakouské příhraniční oblasti,
které rozhodně stojí za to přijít si poslechnout. Dobrovolným
vstupným pak můžete přispět opět našim seniorům částečně pro
potřeby domu s pečovatelskou službou a částečně na opravu fary,
kde se naši dříve narození spoluobčané také rádi scházejí.

Od září vždy první neděli v měsíci a každý
pátek v sudém týdnu

Mše svatá pro mládež
Kostel sv. Petra a sv. Pavla
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Vandrování se sousedy

Archa

V rámci příhraniční spolupráce a rozvíjejících se družních
vztahů mezi městy Kaplice a Freistadt připravili organizátoři
letošní II. ročník Vandrování se sousedy na neděli 18. září
2005. Tentokrát se celá turistická akce bude konat na území
Rakouska. Sraz všech účastníků je v 9.00 hodin na
freistadtském náměstí, kam turisty z Kaplice dopraví 2
autobusy, které odjedou z Kaplice v 8.00 hodin z parkoviště
pod Vyhlídkou (u bývalých jestlí).
Z Freistadtu vede pěší trasa „údolím hamrů“ do Rainbachu.
Některé hamry budou v provozu a jejich prohlídka je zdarma.
Cestou dále do Passbergu budou „pochodníci“ svědky
slavnostního otevření části „Thurytalské stezky“ s novým
dřevěným 90 m dlouhým mostem. Na místě bude možnost
občerstvení i hudba. Celá trasa měří cca 15 km a končí
v Passbergu, odkud bude kolem 17.00 hodiny zabezpečen
odvoz autobusy zpět do Kaplice.
Vzhledem k předpokládanému zájmu si mohou zájemci
rezervovat místo v autobuse v Infocentru Kaplice na Linecké,
tel. 380 311 388 nebo e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Tato akce je součástí fotosoutěže pořádané KIC Kaplice,
proto kromě pasu nebo OP nezapomeňte fotoaparát.
Vandrujeme za každého počasí.
Na Vaši účast se těší pořadatelé: Město Kaplice,
Revitalizační spolek Thurytal Freistadt, KIC Kaplice a TJ Cíl
Kaplice.
Václav Malík

Zámeček opět otevře své brány
K řadě zajímavostí, které bude v
krátké době možno obdivovat na
Kaplicku, přibude opět zámeček na
Schröteru. Rodinná holandská firma
Brovere s.r.o. se rozhodla objekt
nejen koupit, ale opětovně uvést do
provozu. Součástí penzionu se v
dohledné době stane „Wellnes hotel“
s
tureckou
koupelí,
masáží,
akupunkturou, schiatzu, posilovnou
těla a saunou. Nové rekreační
zařízení tak naváže na penzion, který tady byl již v době
hospodářské krize mezi první a druhou světovou válkou.
Podle slov pana Broekhuizena bude penzion přístupný pro
všechny skupiny návštěvníků. Kuchyně bude díky vyššímu
vzdělání jedné z dcer internacionální. Později by se firma
chtěla orientovat i na karavan klub, který v blízkosti Kaplice
chybí. Tuto aktivitu budou jistě vítat i turisté, kteří se
pohybují pěšky nebo na kolech po trasách mezi Cetvinami,
zříceninou hradu Louzek a Kaplicí. Připravované služby
rozšíří existující možnosti a zároveň i ubytovací kapacity na
Kaplicku. K otevření dojde koncem září.

Vyhrazená parkovací místa
Od 15. 7. 2005 Město Kaplice nabízí občanům možnost využití
parkoviště v ul. Omlenická (vedle čerpací stanice) pro vyhrazená
parkovací místa - nákladní i osobní automobily (fyz. i práv. osoby). Se
žádostmi a informacemi se obracejte na odbor dopravy a sil.
hospodářství MěÚ Kaplice. Schválená výše poplatků:
Vyhrazené
parkovací místo
Nákladní automobil
Tahač s návěsem
Velký os. automobil

Počet
míst
12
9
16

Rozměr

Cena/rok

3,4 m x 9,9 m
4 m x 18 m
2,4 m x 5,3 m

4000 Kč/rok
5000 Kč/rok
3000 Kč/rok

Pozvání na otevření Sborového domu ČCE
(Českobratrské církve evangelické)
Jistě neuniklo pozornosti mnohých z vás, že se již delší dobu
staví nová budova v Pohorské ulici. Tato budova, nesoucí na
sobě lodičku s křížem (znak ekumeny) a název Archa, je
novou modlitebnou naší církve. - Nemá být ale pouze
modlitebnou, nýbrž i domem, v němž se můžeme setkávat
nejen nad biblickým programem. - Proto bychom vám rádi
tento dům představili při jeho oficiálním otevření.
Zveme vás na slavnostní bohoslužby v neděli 25. 9. 2005
v 9.00 hodin a následný program: možnost prohlídky
budovy spojené s výstavou, diskuse o plánovaných
aktivitách, vycházka do okolí, pohoštění.
Prostory „Archy“ vám budou otevřeny nejenom v tento
sváteční den, nýbrž i při dalších pravidelných i
příležitostných programech, jež se zde uskuteční.
Na setkání s vámi se těší kapličtí evangelíci.

Blíže o Českobratrské církvi evangelické
Českobratrská církev evangelická (ČCE) je v České republice
druhou největší církví (první je Římsko-katolická). V roce 2001
(poslední sčítání v ČR) se k ní přihlásilo 117 212 členů. ČCE je
křesťanskou církví mající svůj základ v Pánu Ježíši Kristu jako
svém Pánu a Spasiteli. - Její pozdější kořeny bychom mohli hledat v
reformaci (= snaha o obnovu církve) zastoupené u nás např. Janem
Husem; pokračující Jednotou bratrskou a jejími představiteli jako
např. Janem Blahoslavem a Janem Ámosem Komenským. - V době
temna (doba po bitvě na Bílé hoře r. 1620), kdy se evangelíci v naší
zemi musí stát buď katolíky či ze země prchnout, se mnozí stávají
tzv. „tajnými evangelíky“. Ti se schází ilegálně, často v lesích, kde
rovněž konají své bohoslužby pod širým nebem.
Až 13. října 1781 vydává císař Josef II. „Toleranční patent“, jímž se
dostává evangelíkům určité náboženské svobody. Tolerovat však
znamená trpět, a tak jsou i evangelíci „trpěni“. Plného státního
uznání se dostává evangelíkům r. 1848 na základě „Protestantského
patentu“ vydaného císařem Františkem Josefem I.
Po první světové válce dochází na Generálním sněmu evangelických
církví ke sloučení reformované a luterské větve. Dne 18. 12. 1918
tak vzniká ČCE. Takto sjednocená církev se odvolává na zahraniční
i domácí reformační tradice; zvláště na bratrskou. - To je ostatně
vyjádřeno i v jejím názvu: Českobratrská církev evangelická.
Po II. Vatikánském koncilu (1962 - 1965) dochází i k vstřícnější
spolupráci Římsko-katolické církve a ČCE. - Pro církev je dobrým
znamením, že čas nevraživosti a věci působící rozdělení se pomalu
vytrácí a více se staví na tom, co je společné. Poznávacím prvkem
ČCE je reformační důraz na Písmo; tzn. na znalost, četbu a výklad
Bible. - Proto je taky nedělní kázání důležitým projevem tohoto
společenství.
Zřízení ČCE je presbyterně - synodní; na správě církve se podílejí
volení zástupci z členů ČCE, z jednotlivých sborů, a společně na
svých zasedáních rozhodují o dalším směřování církve. ČCE se
vyznačuje i ekumenickou tj. mezicírkevní spoluprací s ostatními
církvemi, a to nejen u nás, nýbrž i ve světě. K životu ČCE patří i
různá společná setkávání; rozličné kursy, rekreační i výukové
pobyty... ČCE je zřizovatelem Evangelických akademií, kde
dochází k vzdělávání v sociální i teologické oblasti. Dále k církvi
patří „diakonie“ - střediska
pro pomoc potřebným.
Byl bych rád, kdyby i zde,
v oblasti Kaplice, spolu s
vámi, mohla být šířena
vůle a láska našeho Pána a
Spasitele Ježíše Krista.
Martin Tomešek, kazatel
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Zpětný odběr použitých výrobků
dle zákona o odpadech
Upozorňujeme občany že pro následující použité výrobky, platí tkz.
zpětný odběr použitých výrobků dle zákona o odpadech č. 185/2001
Sb.,
1) oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných
nerostů; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující
nejméně 70% hmotnosti olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou
těchto přípravků
2) elektrické akumulátory
3) galvanické články a baterie
4) výbojky a zářivky
5) pneumatiky
6) chladničky, mrazící zařízení a jejich kombinace používané
v domácnostech
To znamená, že poslední prodejce daného výrobku je povinen
informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru
použitého výrobku. Kdy, kde a kam použitý výrobek odevzdat,
přičemž místa zpětného odběru musí být stejně dostupná jako místa
prodeje výrobků (nejlépe v samotné obci). Jestliže tak prodejce
neučiní, je povinen tento výrobek odebrat přímo v provozovně, a to
bez nároku na úplatu od spotřebitele a bez vazby odebrání použitého
výrobku určeného ke zpětnému odběru na další nákup zboží.
Žádáme občany, aby více využívaly tento systém a neodevzdávali
tyto použité výrobky ve sběrném dvoře v Českobudějovické ulici.
Náklady na jejich odstranění, které by měli hradit výrobci a dovozci
pak hradíte Vy občané města Kaplice ve formě místního poplatku.
Pokud prodejce neposkytne potřebné informace o zpětném odběru
použitých výrobků nebo neodebere použitý výrobek sám, informujte
o tom MěÚ Kaplice odbor životního prostředí nebo Českou inspekci
životního prostředí.

Kontejnery na tříděný odpad

Jak s odpady v Kaplici?
Tříděný domovní odpad
K ukládání tříděného domovního odpadu jsou určeny
speciální barevné kontejnery. Kontejnery jsou určeny pro
sběr:
skla (bílého a barevného) [zelené kontejnery]
papíru [modré kontejnery]
směsných plastů (PET láhví) [žluté kontejnery]
Proč odpad třídit?
Důvodů najdeme hned několik: na prvním místě jsou
samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich
recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Třídění
ukládá zákon o odpadech. Poplatek za odpad se stanovuje
podle nákladů na netříděný odpad. Tedy čím více odpadu se
vytřídí, tím více může obec a následně i obyvatelé ušetřit na
poplatcích za odpad. Svoz tříděných odpadů v naší obci
provádějí Technické služby Kaplice, spol. s r.o.
Jak odpad třídit?
Ač je třídění odpadů v současné době velmi populárním
tématem, veřejnost často neví, jak se mají odpady správně
třídit. K vyjasnění tohoto problému budou sloužit informace,
postupně zveřejňované od příštího čísla v Kaplickém
Zpravodaji: Jaké odpady vznikají. Jak máme odpad třídit.
Jaké odpady patří do kontejnerů na tříděný odpad. Značky na
kontejnerech nám mohou poradit. Jak se odpady
zpracovávají, recyklace.
Odbor životního prostředí MěÚ Kaplice

Odstranění černé skládky
a obnovení původní cesty pod návsí v Blansku

MěÚ Kaplice odbor životního prostředí k četným dotazům ohledně
přeplněných kontejnerů na tříděný odpad a jejich vývozu sděluje
následující: Vývoz kontejnerů na PET lahve se provádí 1x za týden,
sklo 1x za měsíc, papír 1x za 3 týdny.
Problém přeplněných kontejnerů řešíme dnes a denně. Město se
snaží systém zdokonalovat a postupně zvyšovat počet kontejnerů na
tříděný odpad. Nejde to však naráz. Letos bylo nakoupeno 37
kontejnerů na papír a dalších 7 kontejnerů na PET lahve v nákladu
200 000 Kč. Na druhou stranu, když se podíváme do sběrné nádoby
zjistíte, že problém je také v každém z nás. Do nádob jsou
vhazovány celé plastové láhve bez potřebného zmenšení jejich
objemu. Jednoduché sešlápnutí zmenší PET láhev až na 1/5.
Nesešlápnuté láhve jsou objemné, zbytečně zabírají místo a tím
zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává
nákladnější. Dále při ukládání papíru do kontejneru je nutné a to
především kartony poskládat na menší rozměr, případně svázat,
neboť tyto se v kontejneru rozevírají nebo zapříčí a zmenšují
kapacitu kontejneru. Pokud
je
kontejner
plný
neodkládejte papír vedle,
ale
vyčkejte
na
vyprázdnění
kontejneru
nebo využijte sběrný dvůr
v Českobudějovické ulici.

Městský úřad Kaplice odbory životního prostředí a majetku
v letošním roce provedly odstranění černé skládky a
obnovení původní cesty pod návsí v Blansku. Na akci se
podíleli majitelé okolních pozemků a stavební firma Milan
Ertl. Lokalita byla nejprve vyčištěna od náletových dřevin
s tím, že původní vzrostlé stromy podél cesty byly
zachovány. Poté těžká technika provedla odbagrování černé
skládky s nejrůznějšími odpady, které sem byly v minulosti
navezeny. V konečné fázi byla obnovena původní cesta a
upravena drceným násypem.

původní stav

současný stav

Informace o tříděném odpadu
ROK

2003

2004

PET lahve (tuny)
sklo (tuny)
příjmy (od EKO-KOM)*
výdaje (svoz, třídění,
recyklace, atd.)

19,61
272 695,- Kč*
239 694,- Kč

23,446
7,422
234 640,- Kč*
285 493,- Kč

* - odměny za vytříděný odpad od společnosti EKO-KOM jsou
vypláceny za čtvrtletí. Údaje v tabulce jsou uvedeny za účetní rok.
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TURISTIKA a SPORT
září
TJ Cíl Kaplice
6. 9. Vítkův Hrádek – rozhledna
14 km
Autobusem (od školy) v 5.20 hod. do Frymburku, dále přívozem na
Frýdavu. Pěší trasa: Frýdava - Sv. Tomáš - Vítkův Hrádek - Frýdava
- Frymburk. Zpět autobusem v 13.45 hod., pak vlakem.
13. 9. Novohradsko
15 km
Autobusem (aut. nádraží) v 6.30 hod. do Benešova/Černou a dále do
N. Hradů. Pěší trasa: N. Hrady - hraniční přechod - Veveří - U
křížku - Dlouhá Stropnice - Hor. Stropnice. Zpět autobusem.
18. 9. Putování se sousedy z Rakouska
15 km
Odjezd od jeslí v 8.00 hodin.
20. 9. Boubín - nová rozhledna
15 km
Autobusem (od školy) v 5.25 hod. do Českého Krumlova a vlakem
v 6.23 hod. do Volar - dále do Zátoně. Pěší trasa: Zátoň - po Z. k
Boubínskému jezírku - po M. na Boubín - Kubova Huť - odtud
vlakem v 15.22 hod. do Volar - v 16.04 hod. do Č. Krumlova autobusem v 18.25 hod. do Kaplice.
24. 9. Z Hor. Dvořiště na Maria Rast
14 km
Odchod od jeslí v 7.30 hod. do Omlenic, na vlak v 9.02 hod. do Hor.
Dvořiště. Pěší trasa: Hor. Dvořiště - Dol. Drkolná - Studánky Martínkov - Maria Rast - Vyšší Brod. Odtud vlakem v 14.21 hod.
nebo 15.57 hod. přes Rybník do Kaplice
27. 9. Na Sokolčí
14 km
Odchod z parku v 9.00 hod. Pěší trasa: Suchý vrch - Na Papírně Soběnov - Zikeš - Děkanské Skaliny - Sokolčí - Mlýn u Dubu Blansko - Kaplice.

Tenis / soutěže družstev
3

Zhodnocení soutěží družstev tenisu z pohledu TJ Sokol
Kaplice v r. 2005
Kapličtí tenisté měli 3 cíle před začátkem soutěží:
1) Udržet I. mužstvo v nové silnější divizní soutěži.
2) Vyhrát KP I st. žáků i kvalifikaci a postoupit do Ligy
starších žáků a zajistit tak návaznost všech družstev v
nejvyšších soutěžích t.j. ml. žáci, st. žáci, dorost.
3) Udržet všechna družstva v soutěžích pro r. 2006 a pokud
možno na předních místech.
Po ukončení soutěží lze konstatovat, že se podařilo splnit
všechny 3 cíle.
Konečná tabulka nejvyšší krajské soutěže divize byla tato:
1) Sez. Ústí
2) Pelhřimov B
3) Hluboká A
4) Kaplice
5) Tábor
6) Písek B
7) Strakonice
8) Hluboká B

7
4
4
3
3
3
3
1

0
3
3
4
4
4
4
6

54:9
29:34
32:31
30:33
31:32
28:35
29:34
19:44

14
11
11
10
10
10
10
8

U mužstev na 4.-7. místě rozhodly dle Soutěžního
řádu vzájemné zápasy a v těch byla nejlepší
Kaplice. Do II. ligy postupuje Sezimovo Ústí a do
KP I sestupuje Hluboká B. Z kaplických hráčů
hráli nejlépe nejmladší Miroslav Codl a Gabriela
Tlačilová. Slušně i ostatní: Jar. Špilauer ml., Jiří
Bohata, M. Theier, Eva Codlová. Rozhodlo řízení
J. Bohaty a morálka všech hrát obětavě celou
soutěž. Ti dříve narození hráli na hranici svých
možností dle tréninkové kapacity.
V KP II hrála Kaplice B a konečná tabulka byla
následující:
1) Vodňany

6

1

44: 19

13

2) SKP Č. B.
3) Motor Č. B. B
4) Sez. Ústí B
5) Kaplice B
6) Humpolec
7) J. Hradec
8) Sokol Č. B.

5
5
3
3
3
2
1

2
2
4
4
4
5
6

43:20
37:26
34:29
25:38
25:38
22:41
22:41

12
12
10
10
10
9
8

Páteř mužstva Kap1ice tvořili kromě hráče a vedoucího Jiřího
Knížka vlastní mladí hráči: Tomáš Makovec, Fr. Brabec,
Radek Theier, Lukáš Svoboda a několikrát si zahrál i 15letý
Pepa Beneš a všichni se slibnými výkony. Určitá fluktuace
hráčů (hráli za dorost a někdy i I mužstvo) způsobila, že
výkony byly trochu kolísavé. Do družstva se vrátila po delší
odmlce Lucka Svobodová - Culková a hrála výborně. Další
hráčkou byla většinou Martina Svobodová.
V Junior Tour dorostu:
1) Písek
2) Pelhřimov
3) Tábor
4) Kaplice
5) Tonstav Č. B.
6) Písek B
7) Sez. Ústí A
8) Sez. Ústí B

7
6
5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5
6
7

51:12
43:20
36:27
37:26
35:28
22:41
13:48
13:50

14
13
12
11
10
9
8
7

Do finále ČR postupuje Písek A, který byl letos předem
posílen některými nejlepšími dorostenci kraje: př. Tomanem
ze S. Ústí, Božkovou a Přibylem z Tonstav Č. B. Takže o
vítězi bylo předem rozhodnuto, ale motivace ostatních
družstev byla nižší. Kapličtí se zbytečně připravili o druhé
místo, když doma zbytečně prohráli s Táborem 5:4 a hlavně
stále mohli být druzí, když v Pelhřimově vedli po singlech
4:2 a prohráli všechny 3 debly. Možná sehrála kromě menší
motivace svou roli i únava, protože všichni kapličtí hráči den
předtím hráli i soutěže dospělých: Codl, Makovec, Theier,
Kolář, Kolářová, jinak většina okusila i divizní soutěž a pro
Kaplici se rýsuje velmi perspektivní mladé mužstvo do
dalších let. Nyní je jim 16 - 19 let. V KP II hrálo naše "B"
družstvo a umístilo se na slušném 3. místě. Nejlepší byl Jos.
Beneš, který vyhrál vše a slušné výkony podávali i ostatní: J.
Vokůrka, L. Brouček, M. Líbal, K. Líbalová, M. Lučaniková.
V další soutěži Kadet Tour staršího žactva nehrál z našeho
okresu nikdo. Ale kapličtí starší žáci svou skupinu i
kvalifikaci vyhráli a z 10 mužstev postupují pro r. 2006 do
výše uvedené nejvyšší soutěže Kadet Tour. Na postupu se
nejvíce podíleli hráči: M. Líbal, Fr. Troják, M. Kozák,
Eisman, Mikešová, ale i další: Kačer, M. Tošovský,
Čajanová, Faktorová. Rozhodně velký podíl na dobrém
přístupu a vedení měli i p. Líbal st. a Troják st.
pokračování na str . 7

Tenis divize – Sokol Kaplice 2005
zleva: P. Soukup, J. Bohata, starosta Sokola Ing. V. Kozyrev, M. Codl,
J. Špilauer, Mgr. M. Theier, dole: G. Tlačilová, E. Codlová
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Rekordman v Kaplici
Letos se do Domova
důchodců v Kaplici
přistěhoval
nový
klient, který pracuje
v oboru palindromů
a různých jazykových
kuriozit.
Během
svého života stvořil
přes 12.000 vět, které
je
možné
číst
obousměrně. Kromě
toho má tisícovku vět, které při zpětném čtení dávají jiný
smysl. Stále na větách a souvětích pracuje a připravuje
závěrečné uspořádání. Dozvěděli jsme se, že by svou práci
rád vydal knižně, ne jako suchý seznam palindromů, ale jako
titul se zajímavými a humornými doplňky. Takový záměr
ovšem vyžaduje dostatek financí a proto se bude jen těžko
uskutečňovat. V době, kdy převládá komerčnost je i malá
naděje na nalezení sponzora.
Před zápisem do seznamu světových rekordů dává tento
tvůrce palindromů přednost jejich praktickému využití.
Jeho věty a kuriozity mohou pomoci ve školství, hlavně jako
osvěžení hodin českého jazyka, kde se musí probírat náročné
a dosti nezáživné partie. Hlavní snaha spočívá v úmyslu
přesvědčit mládež, že český jazyk (ČJ) není jen souhrn
různých pravidel a výjimek, ale že je krásný, tvárný a vtipný.
A tak přichází nabídka i pro kaplické školy k zajímavému
oživení výuky ve školním roce 2005/06. Tato činnost
nevyžaduje finanční náklady ani zbytečný čas. Naopak,
učitelé mohou získat větší pozornost svých žáků. V Benešově
nad Černou žáci ZŠ na palindromické náměty malovali
vtipné obrázky.
Pokud budou mít učitelé a učitelky, ředitelé škol zájem,
mohou se osobně obrátit na autora jazykových kuriozit pana
Josefa Wimmera, Dům důchodců, Míru 366. Určitě nebudou
zklamáni.
Čtěte i pozpátku
NEKOUKÁ ŽÁK U OKEN?
BÁŘE JEDE JEŘÁB
ALE JAK TA KATKA JELA?
PS. Do palindromických vět jsou zabalena i příjmení
známých osob. Nejvíce, vždy několik desítek tvoří věty na
příjemní Lada, Suk a Zeman. V menším počtu jsou
zastoupena příjemní Klaus nebo Havel.
NES, MÁMO, K TÁBORU ROBÁTKO. MÁM SEN!
ZEMAN NEMÁ KÁMEN NA MEZ
KARLA ZAMAZAL RAK

zájezdů, výletů, víkendových akcí,…) Velice příznivě je u
veřejnosti vítán tradiční Večerní běh Kaplicí, Den dětí,
Maškarní karneval, Švandyboj, sportovní soutěže AŠSK…)
Samozřejmostí je nabídka tuzemských i zahraničních
prázdninových táborů, příměstský tábor, soustředění našich
zájmových kroužků.
Zájmová činnost začíná od října 2005 a končí v průběhu
měsíce června 2006. K přihlášení použijte letáček, který
bude součástí nabídky a ten odevzdejte nejpozději do 25. 9.
2005 v kanceláři DDM nebo svému třídnímu učiteli. Místy
schůzek ZÚ jsou hlavní budova DDM, tělocvičny a učebny
ZŠ, tenisové kurty, loděnice. V případě, že dítě přestane
docházet na kroužek, zápisné se NEVRACÍ!
Zápis do ZÚ proběhne 3. 10. 2005 v sále Slovanského
domu v 16.00 hod! Zde budou zaplaceny členské příspěvky,
upřesněny termíny schůzek a poskytnuty bližší informace o
činnosti kroužku přímo vedoucím ZÚ.
Vybírat můžete z těchto kroužků:
Judo, florbal, sportovní kroužek, stolní tenis, posilovna,
volejbal, badminton, košíková, šachy, vodáci, tenis, cvičení
rodičů s dětmi, aerobic, Kuřátka, klavír a klávesy, Já jsem
muzikant, harmonika, zobcová flétna, kytara, taneční klub,
dívčí klub, dramatický, přírodovědný, Pastelka, Malí
výtvarníci, keramika, letečtí modeláři, počítače.

Zájmový kroužek KUŘÁTKA
Hodinka zábavy, tvoření, zpěvu, her, soutěží, výletů pro předškoláčky (min. věk 5 let) + děti 1. - 2. tř. ZŠ. Termín schůzek: pondělí
15.30 – 16.15 hod. (od 10. 10. 2005). Zápisné na celý školní rok je
350,- Kč. Informace a přihlášky: Olga Korecká, DDM Kaplice tel.
380 313 009. Přihlaste se co nejdříve – počet zájemců je omezen!

MRAVENIŠTĚ
Schůzky pro děti od 1. tř. plné zábavy, soutěží, her. Každé první
pondělí v měsíci od 16.30 hod. v DDM. Cena 10,- Kč za účast.

Kurzy pro dospělé a mládež od 15ti let
Kurz JÓGA v denním životě
(tělesné pozice, relaxace, dechová cvičení, meditace, …)
Kurz bude probíhat 1x týdně 2 hodiny od října 2005 do konce
května 2006. Vede jej zkušená lektorka z Českého Krumlova. Cena
kurzu se bude pohybovat podle počtu přihlášených a to v rozmezí
950,- až 1300,- Kč. Minimální počet účastníků kurzu je 15 osob.
Hlásit se mohou jak začátečníci tak pokročilí. Počet zájemců
v kurzu omezen a proto se hlaste co nejdříve v kanceláři DDM – sl.
Korecká, tel. 380 313 009.

NĚMECKÝ jazyk
Mohou se hlásit jak začátečníci tak pokročilí.

ANGLICKÝ jazyk
Přihlášky a bližší informace – kancelář DDM, 380 313 009.

PROGRAM DDM Kaplice
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009

Vážení rodiče, milé děti a mladí přátelé!
Předmětem hlavní činnosti DDM je příprava a zabezpečení
zájmových aktivit pro volný čas dětí školního i předškolního
věku a mládeže. Pravidelná zájmová činnost DDM je
rozdělena do sportovních, hudebních, jazykových,
výtvarných, rukodělných, technických, přírodovědných a
poznávacích zájmových útvarů. V průběhu školního roku
nabízíme dětem, mládeži i rodičům s dětmi celou řadu
příležitostných akcí, které jsou velice pestré a každý si může
vybrat podle svého zájmu (různé druhy soutěží, kurzů,

Dále nabízíme - možnost zapůjčení místností na jednorázové akce
(nutno domluvit předem) a možnost zapůjčení sport. materiálu
(stany, lyže, krosny, spací pytle,…) Děti ze ZÚ sleva 10%.

Zajímavá kniha
V Infocentru Kaplice je opět v prodeji kniha
Výlety za zajímavostmi Českokrumlovska,
doplněná více než 100 historických
fotografií z pozoruhodných míst našeho
kraje. Publikaci, zaměřenou nejen na historii
ale využitelnou i jako průvodce, je zde
možné zakoupit také v německé verzi.
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Brána názorům otevřena ...
Vstupte! Nehas, co tě nepálí. Ale pokud máš, čtenáři
kaplický, pocit, že tě něco pálí nebo že to hoří, či si viděl
něco, co se ti líbilo, pak zde máš novou rubriku a do ní
můžeš kdykoliv vstoupit. Chválou, kritikou, námětem do
diskuse. Touto cestou se mohou vyjasnit věci nejasné…

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

Ad … osmileté gymnázium
Odpověď na článek z Kaplického zpravodaje č. 8
„23 dní pro osmileté gymnázium“
Pane magistře,
ve svém příspěvku, uveřejněném v Kaplickém zpravodaji 8
(srpen 2005) jste se dopustil buď neuváženého, založeného
na omezených informacích, nebo cíleného poškození mé
osoby.
Jednání o Kaplickém školství byla v Kaplici vedena mezi
panem starostou, ředitelkou učiliště, vedoucím odboru
školství a ředitelem OA a G Kaplice. Těchto jednání jsem se
neúčastnil a byl jsem informován až v Radě města Kaplice o
konečné podobě stanoviska a také o společné petici starostů
obcí, které spadají do pověřené správní působnosti města
Kaplice jakožto obce III. stupně.
Jediná pravda, kterou obsahuje Váš článek, spočívá v tom, že
jsem skutečně hlasoval pro odsunutí optimalizace středního
školství nejen pouze v Kaplici (jak uvádíte ve svém článku),
nýbrž v celém Jihočeském kraji. Při hlasování jsem
prezentoval nejenom své osobní stanovisko, ale stanovisko
celého politického klubu při Zastupitelstvu Jihočeského kraje.
Toto stanovisko se týkalo nejenom odsunutí, ale hlavně
odložení výše zmíněného projednávání optimalizace školství
na září 2005. Šlo nám o to zamezit neuváženému a zbrklému
usnesení i o získání času na hlubší odborné a sociální
posouzení integrace středního školství. Šlo nám dále o
posouzení názorů a potřeb občanů, o vzájemné vztahy mezi
potřebami trhu práce, demografickým vývojem a rozvojem i
našeho spádového území.
Pro Vaši úplnou informaci uvádím, že požadavek na odložení
či odsunutí zmíněného problému nepodával jenom klub
poslanců KSČM, ale i klub poslanců Sociální demokracie,
který v této věci zastával stejný názor. Diskusní příspěvek,
který jsem pronesl, byl připraven v souladu s usnesením
Rady a Zastupitelstva města Kaplice, ve kterých se hovoří o
„případném“ vzniku nového školského subjektu a současně o
zachování osmiletého gymnázia. Zde bych Vám chtěl
připomenout (a Vy to dobře víte), že původní návrh uvažoval
i o zrušení SOU a převedení jeho činnosti do Českého
Krumlova a Trhových Svinů. Nejedná se tedy o moji osobní
či politickou iniciativu, ale pouze o prezentaci názoru
nejvyšších orgánů města Kaplice. Neporušil jsem tedy (jak
píšete) slib, že veřejnou funkci, do které jsem byl zvolen
řádnými a svobodnými volbami, budu svědomitě vykonávat v
zájmu města Kaplice a jeho občanů.
Byl jsem velmi překvapen Vaším nepodloženým a zřejmě i
bohužel politicky zaměřeným útokem, který není útokem
jenom proti mé osobě, ale i proti orgánům města Kaplice,
jejichž stanovisko, jak jsem již uvedl, jsem na zasedání
Zastupitelstva Jihočeského kraje, tlumočil.
Zároveň Vas chci požádat, abyste si ověřil, která politická
strana jednoznačně ovládá prostřednictvím většinového
hlasování rozhodování Zastupitelstva Jihočeského kraje a kdo

tedy hlasováním o středním školství v koalici rozhodl tak, jak
rozhodl. Mezi členy této strany určitě nenajdete jméno Kaloš.
Proto Vás žádám, abyste tímto směrem adresoval své
výhrady a stížnosti.
Věřím, že jako slušný občan uznáte svou neoprávněnost
poškození mého jména a prostřednictvím Kaplického
zpravodaje se mi omluvíte.
S pozdravem
J. Kaloš, 1. místostarosta města Kaplice

Vázy za hroby…
Ve čtvrtek 11. 8. 05 jsem nesla na hřbitov květiny. Vázu jsem
měla uloženou za hrobem. Bohužel váza tam nebyla. Měla
jsem samozřejmě zlost. Hledala jsem u kontejneru s odpadem
a našla tu asi 5 velkých plných pytlů. Dozvěděla jsem se, že
Městský úřad nařídil Technickým službám, aby všechno co je
za hroby odvezly. A já tak přisla své vázy. Myslím, že bylo
možné lidi rozhlasem či oznámením na hřbitovní tabuli
upozornit. Přesto všechno jsem ale za ostatními hroby našla
spoustu věcí a odpadu.
Myslím, že taková váza, skleněný kryt na světlo, nakonec i ta
jedna PET lahev za tím hrobem tolik nevadí. Je to i na jiných
hřbitovech a nikdo jim to nebere…
Helena Lisá

Tenis / soutěže družstev
pokračování ze str. 5
Jihočeská liga ml. žáků:
1) Sez. Ústí
7
2) Písek
6
3) Kaplice
5
4) ZVVZ Milevsko 3
5) Tábor
3
6) Tonstav ser. ČB. 2
7) Pelhřimov
2
8) Planá
0

0
1
2
4
4
5
5
7

57:16
50:13
34:29
22:41
27:36
22:41
21:42
19:44

14
13
12
10
10
9
9
7

Podle počtu bodů z minulého roku jich měli kapličtí hráči
nejméně a měli být outsidery soutěže, ale nakonec prokázali
nejvyšší zlepšení a skončili třetí. Rozhodně zde patří
poděkování trenéru a ved. mužstva p. M. Bauerovi i p.
Kozákovi. Kromě zkušených hráčů M. Kozáka a Eismana
hráli ve svém prvním závodním roce velmi dobře především
M. Tošovský, P. Hlinka z TC Č. Krumlov, který hostoval i
M. Glaserové. A slušně i ostatní: A. Vagner, Švec, Tůmová.
Výsledky v tenise TJ Sokol Kaplice jsou rozhodně vynikající
vzhledem ke 4 kurtům a tomu, že jako jediní z divize
nevlastní speciální tenisovou halu. Svou úlohu zde hraje
stabilní dobrá práce výboru, zaměření na výchovu mladých
závodních hráčů i celkově dobrá atmosféra a parta. Od r.
2000 přešli kapličtí i na částečnou úhradu profesionálního
trénera mládeže. Nejprve to byl v r. 2000, 2001 Jiří Bohata a
nyní je to Miroslav Bauer, který vede skupinové tréninky u
mládeže. Je trenér I. tř. Kromě výše uvedených si postupně
tenisové trenérské vzdělání III. tř. udělali i Ing. Kozyrev, Fr.
Brabec, J. Špilauer, M. Šindelář.
Na druhé straně nebráníme a umožňujeme dětem i rodičům,
pokud své děti trénují sami či ve střediscích jiných (Tonstav
Č. B., TC Č. Krumlov atd.), takže se využívají i nejlepší
trenéři z okresu i kraje Mgr. P. Hladík, Krupica, Bůrka atd.
Jako další cíle si klademe udělat 2-3 další kurty u areálu
Spartaku a pokusit se o víceúčelovou halu i s využitím pro
tenis. Abychom stávající slušné výsledky zafixovali i pro
další budoucnost.
Ing. Václav Kozyrev
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Z historie
Volná plávka dřeva a voroplavba na
řece Malši a jejích přítocích
Hraběcí
rod
Buquoyů
vlastnil
v Novohradských horách a v podhůří kolem
14.000 ha lesa. Ten byl administrativně
rozdělen na dvě části. Menší část nalézající
se převážně v podhůří tzv. Dolní Hvozd
měla výměru 6.000 ha. Větší část 8.000 ha
v nadmořské výšce 700 – 1070 m n.m. tvořil
tzv. Horní Hvozd, který byl centrem volné
plávky dřeva a voroplavby. Hlavním tokem
odvádějícím vodu z Novohradských hor je
Malše
řeka Malše, do níž ústí říčka Černá
s Pohořským potokem a několika přítoky.
Historie plavení dřeva na Malši a jejích přítocích sahá do
poloviny 18. století, kdy se touto myšlenkou začal zabývat
hrabě František Leopold. Buquoyská vodní cesta měla
zásobit ta místa habsburské monarchie, kde byl nedostatek
dřeva. V roce 1760 byli do Horního Hvozdu povoláni
odborníci Görner, Langer a Möhler, aby s geometrem
buquoyského panství posoudili výnosnost výstavby vodních
cest pro plavení dříví. Po několika neúspěšných jednáních
byly hrabětem Janem Nepomukem Buquoyem přijaty návrhy
inženýra J. F. Riemera – vynikajícího matematika. Ten před
rokem 1770 odhadl, že vybudování vodní dopravy dřeva o
nákladu 8.000 zlatých rakouské měny zpřístupní novohradské
lesy a zvýší jejich výnosnost. První pokus s plavením dřeva
se uskutečnil v roce 1768, kdy proběhla plávka dříví na
přítoku Černé od Huťského rybníka a na Černé od rybníka
Kancléřského do Ličova pro kaplický pivovar.
Špatná hospodářská situace panství však dovolila začít se
stavbou zařízení pro plavení dříví až v roce 1778 a to nejdříve
na Pohořském potoce.
Současně s tím byly obnoveny a založeny v povodí Malše
nádrže vody na Černé a Pohořském potoce s přítoky. Na
Černé to byl Mlýnský rybník, založený již v roce 1700, Zlatá
Ktiš z roku 1789 – 1796, Tisovský rybník z roku 1800,
Huťský rybník 1784 a rybník Kancléřský (Kachní) u Ličova
dokonce již z roku 1489. Na Pohořském potoce byl upraven
Pohořský rybník nazvaný též Jiřičcká či Jiřická klauza, čili
klauzura z roku 1518 a znovu v roce 1794 a Uhlířský rybník
z roku 1775. Rybníky sloužily jako retenční nádrže, ze
kterých se podle časového harmonogramu vypouštěla voda,
čímž se zlepšovaly plavební parametry na tocích.
Do 7. 4. 1783, kdy bylo splaveno z lesů v Novohradských
horách po Černé, Pohořském potoce a Malši první dříví
volnou plávkou do Č. Budějovic, a to 3.354 sáhů (1 vídeňský
prostorový sáh 1,8947 m³) dříví tvrdého i měkkého, krátkého,
postavil Riemer 17 jezů, vyčistil dno potoků a řeky a nechal
odstranit zbytečné zákruty. V prvních letech plavby
palivového dříví se začaly plavit také klády o délce 2 sáhy (1
vídeňský déklový sáh byl 1,896 m). Z roku 1783 je první
zápis o voroplavbě. Tehdy byl splaven 1 pramen s 19 vory o
obsahu 195 sáhů. V roce 1784 je zaznamenáno 5 pramenů
s 203 vory a 2.236 sáhy, v roce 1785 10 pramenů s 392 vory
a 4.416 sáhy, v roce 1786 20 pramenů s 732 vory a 9.383
sáhy. V roce 1784 bylo z 2.939 klád splaveno až do Prahy
2.431 kusů, přičemž náklad na svezení a svázání 1 kusu byl
17,¾ krejcaru, za plavbu do Č. Budějovic 30,¼ krejcaru a
z Č. Budějovic do Prahy 27,3/8 krejcaru. Od roku 1784 – 1803
byly celkové příjmy z voroplavby na Malši 453.509 zlatých,
z toho 129.980 zlatých za sůl, výdaje za plavbu včetně staveb

a
režie
byly
233.367 zlatých,
takže čistý zisk byl
220.142
zlatých
rakouské měny.
Na Malši, kde se
plavilo na nadržené vodě, byly
techniky vázání a
sestavování pramene odlišné, oproti
tokům na neregulované vodě. Na
přítocích
Malše,
Černé
a
Pohořském
potoce
byl v upraveném
korytě také bystý proud. Tyto okolnosti vedly k tomu, že
prameny musely být mimořádně pevně svázány. Houžve byly
silné a dobře stočené. Pevné spojení zabezpečovalo děrování
klád na obou koncích a vořiny v předních a zadních patech,
utěsněné dřevěnými kolíky. Na vořinu se ještě nabíjela přední
a zadní pata. Přední pata se podčelovala. Na zadních patech
se mezi klády vkládaly dva kratší špalky zvané „Aufheber“
(český termín se nepodařilo zjistit), takže vory měly silně
vějířovitý tvar s šířkou v zadních patech 3 – 3,5 m a
v předních patech 1,5 – 2 m. Dékla pramene byla později až
150 m. 8 – 10 úzkých vorů mělo v pramenu průměrný obsah
60 – 70 m³ dřeva. První dva vory čili tabule byly složeny ze
slabých kusů, 6 m dlouhých, zadák byl ze 4 – 5 silných klád
o délce 19,5 – 23,5 m. Protože v nadržené vodě plave lehčí
dřevo rychleji, musel být předák nejlehčí a další vory
postupně těžší. Kdyby tomu tak nebylo, tlačily by zadní vory
na předák a vychylovaly by pramen z plavební dráhy, což by
bylo právě na Malši krajně nebezpečné. Malšské prameny a
půlky (úzké prameny) měly jej jedno veslo na předáku a
jedno na zadáku.
Václav Hajer
Jak to vlastně vypadalo a jaká úskalí čekala voraře na trati se
dozvíte příště

Privatizace bytového fondu
Na základě dotazů občanů, kterých se týká III. etapa
privatizace, poskytla realitní kancelář rámcový harmonogram
postupu privatizace.
Celá privatizace bude rozdělena do tří časových etap.
1. sídliště 9. května – jsou vypracována prohlášení vlastníka,
v poslední dekádě září bude jednotlivým nájemníkům poslána
individuální nabídka na prodej bytové jednotky dle zákona
72/1994 Sb.. Součástí této nabídky bude návrh kupní
smlouvy a pozvánka na společnou schůzku nájemníků
jednotlivých domů, kde bude vysvětlen průběh realizace
odkoupení bytové jednotky a sjednána s nájemníky
individuální schůzka.
2. sídliště Na Vyhlídce – v současné době se připravují
prohlášení vlastníka tzn. rozdělení bytů pro jednotlivé
budoucí vlastníky, pokud nenastane zásadní problém bude
během dvou měsíců podán návrh na vklad do katastru
nemovitostí. Další postup bude jako na sídlišti 9. května.
3. Nové Domovy a Nové Domky – v současné době se
připravují podklady pro vypracování prohlášení vlastníka.
Nájemníci těchto privatizovaných bytů budou průběžně
informování o postupu prací.
Líbalová J., Odbor majetku

