ročník X

ZDARMA

Starostův sloupek

číslo 6/ červen 2006

Kolem kolem Kaplicka

Vzhledem k poměrně velké rozloze a
členitosti města přináší toto specifikum
Sobota 24. 6. 2006
náročnější požadavky na rekonstrukce a
Start 9.00 hodin před KD Kaplice
opravy chodníků. Řešení jedné z priorit
při respektování stanovisek památkové
Trasy:
péče akceleruje tlak na rozpočet města a
1. Kaplice – Zámeček – Rychnov n.M. – Svatý Kámen
2. Kaplice – Malonty – Bělá – Cetviny – Svatý Kámen
každoroční
uvolňování
finančních
3. Kaplice – Omlenice – Bujanov - Rybník – Svatý Kámen
prostředků zastupitelstvem vychází
4. Freistadt – Sonneberg – Dolní Dvořiště – Svatý Kámen
z určité proporcionality ve vztahu
Pro trasu č. 4 s dopravou autobusem do Freistadtu
k jeho dalším odvětvím. I přes tyto
je nutná rezervace na tel. 380 311 388, či v Infocentru (budova kina).
vazby a tím určitou limitaci je posun
Program na Svatém Kameni / 13.00 hodin. Hudba, moto veteráni, ukázky cykloevidentní a proto si dovolím uvést
trialu, duchovní zamyšlení + varhanní skladba, výtvarná soutěž – vyhodnocení…
některá fakta.
Občerstvení pro účastníky zdarma.
Od roku 2003 do roku 2005 bylo plně
nebo částečně zrekonstruováno 15 ulic
v rozloze 7706 m² buď v kamenné nebo betonové zámkové
Nové promítací stroje a kultura
zádlažbě. Jednalo se např. o Lipovou, Dlouhou,
Novohradskou, Masnou, Náměstí, Lineckou, Bezručovu,
V tomto měsíci probíhá dodávka nových promítacích strojů
Pivovarskou a další. Zajímavá je i finanční náročnost, kdy se
do kaplického kina. Stávající stroje překračovaly už 2 roky
m² kamenné dlažby pohybuje kolem 1 700,- korun a
svůj stanovený promítací limit.
betonové zámkové kolem 1 000,- Kč.
Z důvodu, že se mírně zvýšila návštěvnost a že máme v
K dalšímu posunu a zlepšení mobility dojde i v letošním
úmyslu v Kaplici promítat i nově vyráběné (ekologické)
roce, neboť v dohledné době proběhne rekonstrukce
filmy s tzv. azurovou stopou, které jsou stále více nabízené
chodníku v Pohorské ul. ve směru od garáží k Atysu, v
produkčními společnostmi, se město Kaplice společně
Omlenické v prostoru u bývalé základní školy k ul.
s Kulturním a informačním centrem rozhodlo k výměně
Bezručova a SNP, v Nových Domovech u Výměníku a
těchto promítacích strojů. Může se zdát, že toto řešení je
v parčíku kolem základní umělecké školy. Za zmínku stojí i
polovičaté; neřeší se například další problém, kterým je
oprava opěrné zdi a chodníku u bývalých jeslí, kde dojde i ke
pohodlné posezení, ale toto je nezbytný krok k tomu, aby se
zvýšení bezpečnosti zřízením přechodu a jeho vyústěním do
v modernizaci mohlo pokračovat. K tomu dojde v příštím
parku na odpovídajícím místě. Celkové náklady zmíněných
roce. Nicméně naše veřejnost má už v srpnu možnost
rekonstrukcí budou činit 6 171 000,- Kč. Respektujte tudíž
shlédnout filmy s azurovou stopou.
dočasná omezení průchodnosti městem.
Další oblast, o které chci Kaplici informovat, je otázka
Vážení spoluobčané, kladně je třeba kvitovat výstavu
získaných grantů pro letošní rok a to grantu Krajského úřadu.
veteránů, Kaplickou parketu, výstavu mysliveckých trofejí,
Tady navazujeme na loňský grant EU (při projektu se pořídil
výstavu Dalimilova kronika poprvé v jižních Čechách,
fotoaparát, notebook a dataprojektor). V letošním roce
činnost městské charity při zdejší faře, opravu kaple
chceme pořídit kvalitní kameru a zlepšit kvalitu kopírovacích
v Blansku či podíl na zajištění dalšího ročníku rallye. Za tyto
služeb, které naše infocentrum poskytuje. Tento krok se nám
a všechny další společenské aktivity patří organizátorům jen
jeví jako rozumný i vzhledem k otevření historické expozice
a jen poděkování.
v měsíci srpnu; zde by měla být prováděna kvalitní
A radujte se z každé drobné události, protože velký je ten,
dokumentace.
kdo neztratí srdce svého dětství.
pokračování na str. 2
Ferdinand Jiskra

Ulice K Malši (do roku 1890 se jménem Psí) v roce 1932 nepatřila k rušným obchodním uličkám (ostatně nepatří ani dnes, pomineme-li některá její úskálí…).
Sídlila v ní hokynářka a v rohovém posledním domu na východní straně ulice provozovali řemeslo bednář a holič. Jejich provozovny ale bezpochyby ústily
směrem k náměstí. Pohled na ulici přes řeku prastarého (ale neznámého) data a druhou část východní strany uličky objevíte na str. 4.
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Nové promítací …

Jdeme do toho!
pokračování ze str. 1

Soutěž „Paragraf 11/55“

Další grant EU v letošním roce podporuje cykloturistiku a tak Na začátku dubna se naše družstvo „Žlutá pětka“ (L.
mohu pozvat širokou cyklistickou veřejnost k účasti na akci Křivohlávková, J. Vretos, L. Murtingerová, V. Hudec, L.
Kolem kolem Kaplicka. V sobotu 24. 6. v 9.00 hodin Kaločai a náhradnice P. Smolenová) přihlásilo do soutěže
odstartuje od kulturního domu už 3.
„Paragraf 11/55“, ve které
Kaplická parketa 2006
ročník tohoto výletu po kaplických
jsme měli prokázat znalosti
cyklostezkách a už teď mohu
zákonů. Tím pro nás začala
konstatovat, že o účastníky akce bude
náročná
příprava
při
velmi dobře postaráno. Bližší
hodinách
občanské
a
informace získáte na plakátech nebo
rodinné výchovy, mnoho
v infocentru v Kaplici.
hodin jsme strávili na
Podařilo se stabilizovat některé pro
Internetu. Samozřejmě jsme
nás důležité akce, které mají přesvyužili i svých zkušeností a
regionální dopad. Sem patří právě
znalostí
týkajících
se
proběhnutá Kaplická parketa, kde se
prodeje
tabákových
na soutěži společenských tanců sešlo
výrobků osobám mladším
na 61 párů. Např. z Chebu či z českoosmnácti
let.
Našimi
polského pohraničí. Další akcí, která
soupeři byla družstva z 9.C,
má své opodstatnění v letních
8.C, 8.B, 7.A a 7.C. Protože
měsících, je tzv. Kapradí. Spokojení budou jistě i návštěvníci nás soutěžní otázky zaujaly, doba přípravy nám uběhla velmi
letošních Kaplických Formanských slavností, které rychle.
proběhnou 25. - 27. 8. 2006 za podpory EU. Dne 16. 9. 2006
proběhne již tradiční ukončení mezinárodního mistrovství ČR Je 27. duben, osudný čtvrtek!
v motokrosu s bohatým kulturním programem a předáním Plni očekávání sedíme připraveni v tělocvičně. Úvodního
dvou hlavních cen a dvou vozů Citroen. Na podzim má své slova se ujímá pan ředitel L. Lukš, který se stává
místo v kulturním domě i výstava plastikových modelářů, moderátorem soutěže. Po představení poroty, skládající se
kde zaznamenáváme nárůst exponátů. Berte tyto informace z pěti členů – ředitelky DDM Č. Krumlov Mgr. J. Löblové,
tajemníka MěÚ Kaplice V. Malíka, vedoucího Odboru
jako určité poselství do dalšího období...
Josef Sejk, KIC Kaplice školství, kultury a tělovýchovy Mgr. J. Drdáka, ředitelky
Městské knihovny v Kaplici J. Kostkové, Policie ČR ppor.
M. Reše – se dala soutěž do plného proudu. „Žlutá pětko, do
Dotace z fondu na ochranu památek
toho! Žlutá pětka, vítězství je naše hnedka !“ tak nás
povzbuzovali po celou dobu soutěže naši spolužáci. Řešili
Stavební úřad MěÚ Kaplice, odd. památkové péče:
Díky zvýšenému zájmu občanů, jejichž nemovitý majetek se jsme řadu úkolů, např. jestli má žák mladší osmnácti let
nachází v památkových zónách obcí ve správním obvodu možnost zasahovat do obsahu vyučování, od jakého věku
Stavebního úřadu MěÚ Kaplice a dobré spolupráci s jsme trestně zodpovědní za své jednání, otázky se týkaly i
pracovníky oddělení památkové péče SÚ a Národního žákovských práv a povinností, stavěli jsme věž z papíru,
památkového ústavu sděluji, že se podařilo získat dotace z kelímku a brček atd. Zvládli jsme to a vítězství bylo naše!
fondu na ochranu památek Zastupitelstva Jihočeského kraje Postoupili jsme do oblastního kola, které se bude konat
pro všechny žadatele a to minimálně v rozsahu 60 - 90% výše v Českém Krumlově.
žáci 9. B ZŠ Kaplice, Fantova 446
částky, o kterou bylo požádáno.
Z fondu „Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných
staveb“ tak dostanou občané částku 265.000,- Kč (Kaplice 3
žádosti, Benešov nad Černou 6 žádostí).
Z fondu „Nemovité kulturní památky“ dostanou občané nebo
občanské sdružení částku 380.000,- Kč (Kaplice 1 žádost,
Besednice 2 žádosti, Benešov nad Černou 1 žádost).
Na základě předběžného jednání na školení pracovníků
památkové péče Jihočeského kraje lze s počítat s tím, že i pro
příští rok 2007 bude v rozpočtu Jihočeského kraje vyhrazena
na dotace pro obce a občany stejná částka jako letos.
Podrobnosti budou upřesněny na zasedání Zastupitelů
Jihočeského kraje v listopadu 2006 a Stavební úřad podá
informaci v prosincovém Kaplickém zpravodaji.
Upozornění: Podmínkou pro podání žádosti a jejího
úspěšného vyřízení je Rozhodnutí oddělení památkové péče
Stavebního úřadu MěÚ Kaplice v právní moci a dále pak
rozpočet na zamýšlené stavební úpravy. Informace Vám v
úřední dny podá pí. Fialová, která Vám i pomůže vypracovat
žádost. Právě díky této obětavé spolupráci pí. Fialové se
podařilo letos dosáhnout 100% úspěšnosti v získávání dotací
Jihočeského kraje pro Kaplicko.
Ing. arch. Petr Vološčuk, vedoucí Stavebního úřadu

----------------------------------------------------------------------------------

Provoz knihovny v letních měsících
Oddělení pro dospělé
provoz nepřerušen, neomezen
Oddělení pro děti
zavřeno 10. 7. – 21. 7. 2006 (v této
době bude v oddělení probíhat prodej vyřazených knih)
Internetová studovna
provozní hodiny nezměneny
Pobočka, sídl. 9. května zavřeno 28. 8. – 8. 9. 2006
Pobočka, Blansko
provoz po celé prázdniny

Třídní závěrečné koncerty
ZUŠ Kaplice 2005/2006
Datum

Hodina

Třídní učitel

7. 6.
8. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
19. 6.
20. 6.

16.30 hodin
16.30 hodin
16.30 hodin
16.30 hodin
16.30 hodin
17.00 hodin
17.00 hodin

Z. Čítková, T. Haymann
M. Bukovská, R. Kouba
V. Klabouch
L. Ferebauer
A. Opekarová
L. Schwarz, P. Schwarzová
M. Neckář
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KINO KAPLICE tel. 380 312689
červen
1. čtvrtek
17.30 hod.

5. pondělí
20.00 hod.

7. středa
17.30 hod.
8. čtvrtek
20.00 hod.

12. pondělí
20.00 hod.

14. středa
15. čtvrtek
20.00 hod.

19. pondělí
20.00 hod.

21. středa
22. čtvrtek
20.00 hod.

26. pondělí
20.00 hod.

28. středa
29. čtvrtek
20.00 hod.

Doboružný film / ČESKÉ ZNĚNÍ
157 min.
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
Doba bude temná a zlá … mladý Potter už je ve
čtvrtém ročníku na škole čar a kouzel. Režie: M.
Newell. Hrají: D. Radclife, E. Watson
Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno
Komedie Velké Británie
103 min.
UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA
Uklidím dům. Uklidím zahradu. Odklidím
souseda. Zabiji psa. Režie: N. Johnson. Hl. role:
Rowan Atkinson, K. Scott Thomas, P. Swayze
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Dobrodružné sci-fi USA /ČESKÉ ZNĚNÍ 113 min.
ZATHURA:
VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Když malí bráchové Danny a Walter najdou ve
sklepě starou hru Zathura, dají se nic zlého
netušíce do hry – aby se vzápětí i s domem ocitli
ve vesmíru… Režie: J. Favreau. Hrají: J. Bobo,
J. Hutcherson, T. Robbins
Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno
Francouzský dobrodružný film
125 min.
ARSENE LUPIN
ZLODĚJ GENTLEMAN
Vášnivý dobrodruh, nenapravitelný svůdce a
chamaleón, jehož umění převleku ohromovalo
jeho přátele, nepřátle i oběti. Režie: Jean-Paul
Salomé. Hrají: R. Duris, K. Scott Thomas
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Thriller USA
114 min.
ZÁKLADNÍ INSTINKT II
Catherine Tramellová má opět problémy se
zákonem. Psychiatr, který ji má vyšetřit, je
okouzlen její krásou a vlákán do svůdné pasti.
Režie: M. Caton-Jones. Hl. role: Sharon Stone,
D. Morrissey…
Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno
Britské drama
124 min.
MATCH POINT – HRA OSUDU
Příběh vzestupu ambiciózního tenisového
trenéra, jemuž vstup do bohaté rodiny
zkomplikuje vztah s potenciální švagrovou.
Režie: Woody Allen. Hrají: Scarlet Johansson, J.
Rhys Meyers
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Horor USA
95 min.
HOSTEL
Nejhrůznější film posledních deseti let. Režie:
Eli Roth. Hrají: J. Hernandez, D. Richardson…
Vstup 70,- Kč, mládeži do 18 let nepřístupno
Akční film USA
99 min.
MLHA
Obyvatelé malého městečka terorizuje děsivá a
nenávistná síla, která se ukrývá ve smrtící mlze.
Pod jejím závojem číhá hrůzyplné tajemství,
které musí být odhaleno dřív než bude pozdě…
Režie: R. Wainwright. Hrají: T. Welling, M.
Grace, S. Blair
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Český film
113 min.
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Komedie podle bestselleru Michala Wiewegha.
Režie: J. Vejdělek. Hrají: A. Polívková, E.
Holubová, K. Fialová, J. Kocurová, P. Liška…
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno

KULTURNÍ NABÍDKA
červen
26. 5. – 5. 6. 2006

denně 9.00 – 17.00 hodin

DALIMILOVA KRONIKA
POPRVÉ V JIŽNÍCH ČECHÁCH
Putovní výstava. Texty a fotografie, kopie zlomku Dalimilovy
kroniky, Velislavova bible, faksimilie Liber de Pictus…

Radnice města Kaplice
5. 6. – 18. 6. 2006

8.00 – 17.00 hodin

MATURITNÍ PRÁCE
Výstava prací maturantů Gymnázia Kaplice.

Kino Kaplice
16. června, pátek

od 21.00 hodin

DISCO SHOW
Kulturní dům Kaplice
24. června, sobota

od 9.00 hodin

KOLEM KOLEM KAPLICKA
Cyklistický výlet pro celou rodinu. Tři trasy startují před KD
Kaplice, jedna ve Freistadtu, cílem je Svatý Kámen. Program na
Svatém Kameni: výstava moto veteránů, výstava dětských kreseb a
maleb, hudba, občerstvení, duchovní zamyšlení, a další…

Cyklotrasy Kaplicka
26. června, pondělí

od 10.00 hodin

ŽIVÁ VODA
Tři kralevicové se vydávají hledat živou vodu…
Pohádka v podání Loutkohry Jihočeského divadla. Dárek dětem na
závěr školního roku.

Kulturní dům Kaplice

vstup zdarma

30. června, pátek

od 21.00 hodin

HURÁ NA PRÁZDNINY
Vystoupí skupina Lokomotive + host. Noční program: diskotéka.

Kulturní dům Kaplice

1. až 31. července Kino Kaplice nepromítá
Na srpen připravujeme
LETOPISY NARNIE, ŠIFRA MISTRA
LEONARDA, VŠECHNO NEJLEPŠÍ, DOBA LEDOVÁ II. a další

Turistické hraniční přechody
nově dlouhodobě otevřené na Kaplicku
Cetviny – Hammern / pro pěší, cyklisty a běžkaře
1. 4. – 31. 11. (8.00 – 20.00) + 1. 12. – 31. 3. (8.00 – 18.00)

Cetviny – Mairspindt / pro pěší, cyklisty a běžkaře
1. 4. – 30. 11. (8.00 – 20.00) + 1. 12. – 31. 3. (8.00 – 18.00)

Dolní Dvořiště – Eisenhut / pro pěší, cyklisty a běžkaře
1. 4. – 31. 10. (6.00 – 22.00) + 1. 11. – 31. 3. (8.00 – 18.00)
Český Heršlák – Deutsch Hörschlag / pěší, cykl., běžkaři
1. 4. – 31. 10. (6.00 – 22.00) + 1. 11. – 31. 3. (8.00 – 20.00)
Otvírací doby hraničních přechodů s Rakouskem směrem
k Lipensku vám můžeme sdělit v Infocentru.

Přechod v Pohoří na Šumavě
Otevřen 15. červen (12.00 – 18.00), 9. září (10.00 – 18.30),
10. září (11.00 – 18.00) a 26. říjen (12.00 – 16.30 hodin).
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Studenti kaplického gymnázia:
„stali jsme se rodiči"
Přestože to sami příliš nepociťujeme, na světě dnes žijí
miliony lidí v nejhorší chudobě.
Lidé, kteří nemají střechu nad
hlavou, lidé bez vzdělání, bez
peněz, bez prostředků, lidé, kteří
umírají hlady. Nepředstavitelná
bída je denní realitou v mnoha
zemích Afriky, Jižní Ameriky a Asie. Osud těchto lidí by
nám neměl být lhostejný, všichni jsme totiž určitým
způsobem odpovědní za budoucnost lidstva.
Existuje řada organizací, která dnes nabízí každému
příležitost pomoci. Jedním z nich je projekt „Adopce na
dálku“ Arcidiecézní charity Praha, která poskytuje možnost
„adoptovat“ si dítě a přispívat mu „na dálku“ na vzdělání.
Peníze jsou použity k zaplacení školného, školních pomůcek
a uniforem, zdravotní péče a spoření pro dítě na vyšší
vzdělání. Z příspěvků jsou také organizovány různé dětské
kluby a poznávací výlety. Získáním vzdělání je dítěti
poskytnuta šance na uplatnění a lepší život.
Rozhodli jsme se tedy pomoci alespoň jednomu dítěti v Indii,
kde dnes žije kolem 33 milionů dětí, které nechodí do školy a
musí pracovat. Záštitu nad realizací naší akce převzala paní
učitelka Musilová. Účast na akci byla dobrovolná a výše
příspěvku záležela na každém z nás. Velmi rychle se nám
však podařilo od studentů i učitelů naší školy vybrat
potřebnou částku 5 000,- Kč, které jsme darovali prostřednictvím pražské charity jedné malé dívence z Indie. Stali
jsem se tak „rodiči“ šestileté Runithy Peter z Talapady.
Runitha má šest sourozenců a bydlí s matkou v chatrči,
protože nemají vlastní dům ani půdu. Její otec zemřel a její
starší bratři do školy nechodí. Runitha je velmi chytrá dívka a
dobře se učí, naléhavě však potřebuje prostředky ke vzdělání
a bydlení. Její oblíbené jídlo je rýže a kari a ráda si hraje.
Doufáme,
že
naše
pomoc jí
Ulička K Malši, pohled přes řeku
pomůže
dosáhnout
jejího
snu:
získat
vzdělání.
Marie
Talířová,
studentka
septimy

PROGRAM DDM Kaplice
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009

červen
3. 6.

Den dětí 2006 - od 14.00 hod. v městském parku.

5. - 9.
Když jsem byla maličká … - soutěž ZÚ o drobné ceny
5. - 9.
Květinová víla - soutěž ZÚ o drobné ceny
12. - 16. Kouzelné sluchátko + Zvířecí tlapky – soutěž

13.

Prima prvňák
Zábavný soutěžní pořad mezi ZŠ okrsku Kaplice v získání
titulu „Prima prvňák“. Od 8.30 hod. v tělocvičně DDM.
Pořádá DDM. Garant akce: Jihočeský kraj - KÚ České
Budějovice

29.

Kotlina – CYKLOCROSS
Od 9.30 hod. Blanská kotlina. Soutěž v cyklocrossu
určená pro žáky ZŠ. Pořadatel: Automotoklub Kaplice –
Jan Froněk + DDM Kaplice.

Garantem akcí
DEN DĚTÍ 2006 a KOTLINA - CYKLOCROSS jsou:

a Město Kaplice
Děkujeme!
Začátkem měsíce června ukončuje DDM Kaplice svou pravidelnou
činnost v zájmových útvarech. Tímto bychom chtěli poděkovat
našim externím pracovníkům za jejich obětavou práci s dětmi a o
nic menší dík náleží i všem věrným sponzorům a dobrovolníkům,
kteří se každoročně podílejí na pořádání akcí DDM. V červenci a v
srpnu bude DDM uzavřen z důvodů konání letních táborů, svoji
činnost zahájí opět v měsíci září.
Přejeme všem dětem i jejich rodičům krásné prožití prázdnin a
těšíme se na další spolupráci.
zaměstnanci DDM Kaplice

Den dětí v městském parku / 3. 6.
Program:
14.00 – 14.45
14.45 – 15.30
15.30 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 17.30

Soutěže, ceny … / po celém areálu parku
Pohádka PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
v podání divadla Zvoneček z Č. Budějovic
Ukázka kynologického oddílu SKP Č. Krumlov
Vystoupení dětí z kroužku aerobic, kytara..
Zábavný program skupiny SAXA s.r.o.
České Budějovice

Celým svátečním dnem Vás bude slovem i hudbou provázet
pan Milan Janů. V průběhu Dne dětí bude možno navštívit
ještě tyto atrakce a zajímavosti: FORMULE SHOW (PC
Servis KB s.r.o.) Ukázka zvířectva a ptactva (Český svaz
chovatelů). Soutěž s hasiči. Projížďka na poníkovi a jiné…
V případě nepříznivého počasí změna programu vyhrazena.
Pořadá DDM KAPLICE Omlenická 436, tel.: 380 313 009
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Po 50 letech v Kaplici
opět vystoupila činohra
Jihočeského divadla. V
sále kulturního domu
rozesmáli diváky herci s
komedií podle O. Wilda
Není Filip jako Filip.
Příprava představení si
vynutila
dovybavení
světelného parku, což
znamená, že si publikum
bude moci vychutnat i
větší kvalitu profesionálních vystoupení.
Archa, sborový dům ČCE, Pohorská ul.,
Čtvrtek 8. 6., 18.00 hod., vstupné dobrovolné

Víte, kde najít žijící minulost?
O lidové kultuře moravskoslezského pomezí s ukázkami hudby a
kroje. Ochutnávka vína (skleničky s sebou!)
Přednáší: prof. Dalibor Turečka (Filos. fakulta Jihočeské univerzity)

Kostel sv. Petra a Pavla
Sobota 17. 6. / 18.00 hodin

Koncert písničkáře Slávka Klecandry,
kytaristy a kapelníka rockové skupiny Oboroh

Neděle 25. 6. / 9.30 hodin

Poutní slavnost
- oslava svátku apoštolů Petra a Pavla - patronů kostela
Kázání: kněz misijního řádu Oblátů Panny Marie Martin Sedloň
Odpoledne na farní zahradě a dvoře: farní slavnost + táborák
Občerstení zajištěno + hudba a také hry pro děti.
Scénku pro děti sehrají kapličtí ochotníci, začátek ve 14.00 hod.
Zveme nejenom farníky a zvláště rodiny s dětmi

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

Quo vadis, řidiči…?
Z podnětu Městského úřadu proběhlo - stejně jako loni bezplatné proškolení řidičů - důchodců - ve zdejší Autoškole
p. Pavla Dvořáka a to 1. března 2006. Zájem dobrovolných
posluchačů byl obrovský a přednáškový sál byl přeplněn. Ti,
kteří přišli, by mohli být vzorem pozorné a plně soustředěné
třídy, jakých snad ani v běžných školách není.
V Kaplici je řidičů – důchodců - jistě mnohem více než se
dostavilo, ale zdaleka ne všichni jeví zájem o poznání nového
a osvěžení „starého“ v problematice řízení vozidel; jedni snad
z nezájmu a pohodlí, jiní jsou v zajetí kdysi dávno získaných
poznatků, s nimiž hodlají vystačit, když podle často
svérázných vlastních představ vše znají, dokud ... dokud se
ucho neutrhne!
Není posláním tohoto zamyšlení citovat a vykládat jednotlivá
ustanovení zákona o pravidlech silničního provozu - to by
bylo jen kapkou v celém dlouhém a značně komplikovaném
řetězci všech úskalí, jimiž stále obtížněji projíždíme a je

vskutku jen a jen na každém jedotlivci, aby se ve vlastním
zájmu individuálně seznámil s tím
co se může a nemůže, musí a
nemusí. Časem se zrodilo obrovské
množství dopravních značek a
značení a meditovat nad jejich
významem až když jsme u nich
může mít - mírně řečeno - hodně
nepříjemné následky. Jak všichni
víme a denně slyšíme z rozhlasu a
televize, velice vzrostla agresivita
mnoha řidičů - především jisté
věkové kategorie; ti dokonce
„vymysleli“ novou náplň pojmu
„překážka silničního provozu“, jíž
jsou starší řidiči, kteří jezdí příliš
pomalu, až úzkostlivě a zdržují ty
druhé, ostré hochy. Dávají to najevo často až kaskadérskými
kousky, nad kterými se tají dech. Předjíždění „myškami“,
vynechávání znamení o změně směru jízdy, nerespektování
souvislé čáry či dvou vedle sebe jsou jen nevinnými
ukázkami proti výkonům v rychlosti vozidel! Vzorovou
ukázkou může být průjezd obcí – Kaplice - nádraží, v
kteroukoli dobu a sporadické měření rychlosti zde neřeší
vůbec nic. Autor osobně vyzkoušel úseky Kaplice - Č.
Budějovice v obou směrech a to tak, že ustálil rychloměr na
maximálních 90 km/hod. a pak už jen počítal, kolik jiných
vozidel jej předjelo. Bylo to v jednom směru patnáct a ve
druhém opačném dokonce dvacet případů!! Stačí? Takže mu
právem náleží ohodnocení jako „překážka silničního
provozu“.
Statistika nehod je neúprosná, když vypočítává struktury
jednotlivých příčin dopravních nehod – kde rychlost
samozřejmě vede - a také věkové složení řidičů, kteří
nejčastěji nehody zaviňují. Jsou to titíž, či blízcí příbuzní,
kteří reprezentují právě v těch nejčastějších příčinách nehod.
Spojité nádoby jako v hodině fyziky! Zde ovšem jsou vyšší
věkové hranice řidičů - tedy nositelé označení „překážka sil.
provozu“ zastoupeni velmi, velmi uboze - dokonce na
poslední místě!
A svítá naděje, že od 1. července 2006, kdy každý passant
nad 60 roků věku bude povinně předkládat při sil. kontrole
lékařské osvědčení-dobrozdání obvodního lékaře (ne
specialisty!) - což až dosud nebylo - možná značně vymizí ze
silnic a uvolní něco z překážek ...
Připomínám, že dochází k podstatným rozšířením pravomocí
obou policií (tzv. státní a místní) a postihy za přestupky či
trestné činy v provozu na silnici budou řešeny: a) finančními
blokovými postihy, odebráním ŘP a předáním dále,
odstavením vozidla pro nezpůsobilost v jízdě, atd. b) správním řízením u městských úřadů s rozšířenou pravomocí.
Je taxativně určen rejstřík nově zavedených „trestných“ bodů
do počtu magických „12“, jehož lze dosáhnout poměrně
snadno, např.: předjíždění vozidla v případech zakázaných
zákonem (6 bodů), vjíždění na želez. přejezd zakázané
rovněž zákonem (6), atd. Škála je opravdu široká a již
zmíněné lékařské osvědčení čítá hned 5 bodů! Kromě toho
všechny body vlekou s sebou značně zbytnělé finanční
pokuty, dočasné odebrání ŘP a podle charakteru provinění
ještě přezkoušení z pravidel sil. provozu, což může být a
patrně bude pro mnohé postižené tristní… Takže sečteno:
mohou nastat případy vlastně čtyřnásobného postihu. Když p.
Dvořák promítl náhodně vybraný test řízený počítačem, všem
účastníkům školení zatrnulo: toť pravý bič Boží! Pominou
závody na E55? Kdoví.
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Na komunikacích vnitřních i vnějších je mnoho zdánlivě
malicherných pastí, ale běda, chytíte-li se do nich.
pokračování na str. 6

Z historie

pokračování z předchozího čísla

Hradiště
1654 v berní rule při zemském
archivu je uváděno Hradiště
jako Radischen a Müllerova
mapa
regni
Bohemiae
/království Českého/ z roku
1720 je nazývá Hradeschin.
Protože rostla nepřehlednost v
evidenci usedlostí a jejich
majitelů
při
vypisování
kontribučních
dávek
a
poplatků /např.: syn se
jmenoval stejně jako otec a
vlastnil ve vsi jiný statek/ bylo
roku 1760 nařízeno číslování
domů.
1764 byl postaven na návsi v Hradišti barokní sloup
Nejsvětější Trojice, pozoruhodná kamenická práce.
1789 uvádí Schaller ve své „Topografii království Čechy“
panství Nové Hrady: Hradeschin, Radischen. Na vrchu
Hradiště uvádí jakousi bývalou tvrz, na jejímž místě stojí v
této době altán.
Roku 1841 píše Sommer ve svém díle „Das Königreich
Böhmen“ díl IX, 151: Radischen /Hradisst/ am Fusse des
gleichnamigen Berges /Hradiště na úpatí stejnojmenné hory/.
Před r. 1848 byla 1 usedlost v Hradišti poddaná prelatuře v
Krumlově. Po zrušení vrchnostenských svazků v r. 1848
přechází Hradiště spolu s Blanskem jako jedna společná obec
pod politickou a soudní správu okresu Kaplice.
1890 má Hradiště 28 domů a 153 obyvatel.
19. června 1893 je společná politická obec rozdělena a osada
Hradiště se stává samostatnou obcí. Prvním starostou byl
zvolen Wenzel Proksch, který zastupuje obec Hradiště i v
místní školní radě v Blansku až do roku 1909.
V letech 1912 až 1921 zastupuje obec Hradiště v místní
školní radě v Blansku Adalbert Proksch.
1917 mělo Hradiště /Radischen/ 149 obyvatel.
1918 stává se obec součástí ČSR.
l5. dubna 1925 prodává Walpurga Prokschová domek čp. 39
v Blansku svému zeti Leopoldu Mutschekovi.
31. července 1926 byla nová okresní silnice z Kaplice přes
Blansko dokončena do Hradiště.
1930 vykazuje Hradiště /Radischen/ 145 obyvatel.
V říjnu 1931 bylo započato na několika polích na
„Kuhbergu“ a tak zvané hradišťské „Sauweide“ se stavbou
vojenské střelnice, která byla dokončena v srpnu 1932.
28. května 1933 byly vysvěceny dva nové zvony pro kostel v
Blansku, které zhotovila firma Perner ze Suchého Vrbného.
Na celkovou pořizovací cenu 11.072,50 Kč přispěla i
přifařená obec Hradiště částkou 830,- Kč.
1938 okupace Hradiště a připojení k župě Oberdonau.
Po osvobození v květnu 1945 zůstává Hradiště samostatnou
obcí až do roku 1950, kdy dochází ke sloučení s obcí
Blansko.
Doposud soukromě hospodařící zemědělci zakládají v r. 1957
v místě JZD /Jednotné zemědělské družstvo, které se 11.
prosince 1959 slučuje s JZD Blansko /založeno 1950/, aby
společně se spojili 1. ledna 1961 se zemědělci JZD Kaplice

/zal. 20. 4. 1949/. To v rámci delimitace bylo v říjnu 1962 se
souhlasem všech družstevníků začleněno do Státního statku
Kaplice.
Téhož roku dochází i ke sloučení obcí a tak od r. 196l je
Hradiště osadou města Kaplice.
V současné době je v Hradišti 16 trvale obydlených usedlostí
a 37 obyvatel hlášených k
trvalému pobytu. Kromě nich zde
žijí četní chalupáři a chataři. V
osadě byla nově vybudována
moderní restaurace a penzion
Mexico Jana Proksche, který
navazuje na proslulou rodinnou
tradici
několika
generací.
Dopravní
spojení
zajišťuje
autobusová linka Kaplice Benešov n/Č. a zpět.
Otto Mörtl

Řádková inzerce
Firma Jouza s.r.o. přijme do pracovního poměru větší počet
pracovníků směnného provozu na výrobu elektrotech. součástek.
Kontakt na tel. 380 311 219 nebo přímo ve firmě (paní Poláčková).
Úklidová firma přijme pracovnici na úklid letního dětského tábora
Soběnov od 26. 6. do 23. 8. 2006. Tel. 777 747 778, 387 312 318
--------------------------------------------------------------------

Rádi bychom poděkovali …
Poděkování (ale jen někomu)
Jménem rodičů žáků 3. A ZŠ Školní chci vyjádřit poděkování třídní
učitelce Mgr. Valérii Faktorové. Celé tři roky se našim dětem
věnovala i nad rámec svých povinností, přistupovala k nim jako
k vlastním a hlavně díky ní chodí děti do školy rády.
Naopak nás mrzí, že pan ředitel Mgr. Bartyzal nevyšel vstříc naší
prosbě, aby p. učitelka pokračovala s touto třídou ještě další dva
roky.
Myslíme si, že by vedení školy mělo více respektovat požadavky
rodičů, pokud to nebrání provozu školy. Mělo by se vážit toho, že
rodiče projevují o dění ve škole aktivní zájem.
Mgr. Ilona Nová
--------------------------------------------------------------------

Quo vadis, řidiči…?

pokračování ze str. 5
Patří sem často nízké okrasné i divoce rostoucí porosty v
zatáčkách a kolem křižovatek, díky jimž z nízké polohy
hlavně osobních vozidel a motocyklů zahlédnete toho
druhého až příliš pozdě a díky vysoké nájezdové rychlosti
bývá třesk neodvratný. Takové místo v Kaplici je kupř. v
zatáčce u parku či na křižovatce, zvané „U hračkárny“ (ač
tam již dávno není) a nebo zvláště při nájezdu na E55 u
Suchdola po staré silnici od D. Dvořiště. Zrcadla jsou sice
jistým řešením, ale jsou-li zamlžena, zamrzlá či skrápěná
deštěm, jsme zase mimo.
Zvláštní - spíše výstřelek - se odehrává u čerpací stanice
AGIP (rovněž v Kaplici). Zákazník natankuje, jde k pokladně
a odtud posedět v příjemné párty u kávy v družné zábavě u
občerstvovacího koutku. Vozidlo nechá u stojanu - však jsou
zde ještě jiné a momentálně volné, avšak zakrátko přijedou
další vozy a ty kličkují mezi sebou. Kam zajet? Při poukazu
na takový stav, který jsem jinde neviděl, obsluha pokrčila
rameny – „... že jim to říkají...“, čemuž mám právo nevěřit.
Toto všechno a ještě mnohem více se účelně prodiskutovalo
na vysoce profesionální úrovni znalostí ředitele Autoškoly,
jemuž tímto i za ostatní účastníky vzdávám poděkování za
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obětavost a trpělivost plných 4 hodin non stop. Odvedl
skvělou práci - buď pochválen!
Josef Mikšátko

TURISTIKA a SPORT
červen
TJ Cíl Kaplice
3. 6. – 10. 2. SLOVENSKO – LEVICE
3. 6. S DĚTMI NA LIPNO
SOBOTA
Odjezd v 7.00 hod. od býv. jeslí.

6. 6. Z BENEŠOVA N.Č. DO KAPLICE ÚTERÝ 14 km
Autobusem z nádraží v 9.10 hod. do Benešova n. Č. Trasa: Benešov
n. Č. - Dluhoště - Velké Skaliny - Pusté Skaliny - Mlýn u Dubu Blansko - Kaplice.

10. 6. OD DUNAJE K DUNAJI

SOBOTA

42 km

Cykloturistický výlet i pro méně zdatné. Odjezd v 6.00 hod.

13. 6. STERNSTEIN

ÚTERÝ 15 km

Link. autobusem z aut. nádraží v 7.52 hod. do Weigetschlagu. Trasa:
Weigetschlag - po Červ. č. 11 - Silberhartschlag -Sternstein Hirchenstein - Gugelwald - Přední Výtoň - autobus v 15.25 hod. na
Lipno - vlak v 16.03 hod. do Rybníka - autobus Kaplice v 17.35
hod. Nezapomeňte cestovní pas nebo občanský průkaz!

17. 6. ÚDOLÍM TEPLÉ VLTAVY

SOBOTA 13 km

Odjezd od býv. jeslí v 7.00 hod. Trasa: Lenora - Malá Niva Volary. Nenáročná procházka.

20. 6. BRLOŽSKO

ÚTERÝ 14 km

Autobusem (Vimperk) od školy v 5.25 hod. do Smědče. Trasa:
Smědeč - Kuklov - Klášter - po modré - Vlčí Kopec - Sedm Chalup
- České Chalupy - Nová Ves - Brloh - autobus v 12.45 hod. do Č.K.
– Kaplice.

24. 6. KOLEM KOLEM KAPLICKA SOBOTA
3. ročník setkání cykloturistů v Kaplici. Odjezd v 9.00 hod.
28. 6. KLEŤ
STŘEDA 15 km
Autobusem od školy v 6.35 hod. do Českého Krumlova. Trasa: Č.
Krumlov - Nový Dvůr - Granátník - z M. na Z. - Kleť - po Č. do
Červeného Dvora - autobus v 15.29 hod. do Kaplice.

Pietní akt
Pietního aktu u
pomníků obětí II.
světové války na
Kaplicku se 6. května 2006 zúčastnili
představitelé města
Kaplice.
Na snímku kladou
věnce k pomníku u
Omlenic
starosta
Kaplice Ferdinand
Jiskra (vpravo) a
místostarosta Josef
Kaloš.

přednášek, seminářů a workshopů, které organizátoři
připravili v oborech: literatura, divadlo a fotografie.
První část povídky naleznete na str. 8.

Fotbal

výsledky

"A" mužstvo
Dohr. 21. kola SK Čtyři Dvory – FK Spartak Kaplice 2:0 (0:0) - B: 61.
Foltýn, 92. Kolda z pen. 22. kolo FK Spartak Kaplice – SK Vodňany
DZ 0:1 (0:0) - B: 53. Hájek. Dohr. 17. kola FK Spartak Kaplice –
Sokol Čížová 6:0 (3:0) - B: 38., 52. Houška, 49., 69. M.Pulec, 36.
Vošický, 41. Románek. 24. kolo FK Spartak Kaplice – FK Olympie
Týn n. Vltavou 4:0 (1:0) - B: 3., 72. M.Pulec, 79. Švamberg, 90.
Houška. Dohrávka 19. kola FK Spartak Kaplice – FC Chýnov 3:0
(2:0) - B: 45., 88.Houška, 43.Krůček. 25. kolo FK Protivín – FK
Spartak Kaplice 1:1 (1:0) - B: 17. Křišťál – 72. Urazil.

"B" mužstvo - I. B třída
18. kolo SK Čtyři Dvory „B“ – FK Spartak Kaplice „B“1:0 (0:0) - B: 89.
Kutheil. 19. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – Akra Č. Budějovice 2:0
(1:0) - B: 24. Kubata z pen., 78. M.Zifčák. 20. kolo Dříteň – FK
Spartak Kaplice „B“ 6:0 (3:0) - B: 10., 30. z pen. Slepička, 22., 85.
Klimeš, 58. Šimek, 63. Moule. Dohr. 15. kola SK Včelná – FK
Spartak Kaplice „B“ 2:1 (0:1) - B: 48. Váša, 75. Neuman – 23.
Studený. 21. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – Sokol Římov 1:0 (0:0) B: 62. Studený.

St. dorost – KP II.
20. kolo FK Spartak Kaplice – SK Vodňany DZ 3:0 (1:0) - B: 40.
Lesňák, 70. Ševčík, 82. F.Kouba z pen. 21. kolo Slovan Břilice – FK
Spartak Kaplice 0:1 (0:1) - B: 4. F.Kouba z pen. Dohr. 16. kola SK
Jankov – FK Spartak Kaplice 0:2 (0:1) - B: 44. R.Svoboda, 79.
Lesňák. 22. kolo SK Dobrá Voda – FK Spartak Kaplice 1:3 (1:0) - B:
45. Majer – 60. Koclíř, 77. Smolen, 80. Lesňák. Dohr. 17. kola FK
Spartak Kaplice – Centropen Dačice 3:1 (1:1) - B: 31. Lesňák, 47.
F.Kouba z pen., 84. J.Valíček – 32. Vychytil. 23. kolo FK Spartak
Kaplice – SK Jankov 2:0 (2:0) - B: 7. Lesňák, 30. F.Kouba.

Ml. dorost – KP II.
20. kolo FK Spartak Kaplice – SK Vodňany DZ 1:1 (1:1) - B: 5.
O.Svoboda – 25. Krejčí. 21. kolo Slovan Břilice – FK Spartak Kaplice
0:5 (0:1) - B: 20., 48., 64. O.Svoboda, 45., 78. J.Valíček. Dohr. 16.
kola SK Jankov – FK Spartak Kaplice 1:4 (0:2) - B: 50. Jáchym – 8.,
10., 55., 60. O.Svoboda. 22. kolo SK Dobrá Voda – FK Spartak
Kaplice 0:5 (0:2) - B: 28., 67. P.Svoboda, 40. J.Valíček, 64. Rybár,
78. Šejda vlastní. Dohr. 17. kola FK Spartak Kaplice – Centropen
Dačice 1:0 (0:0) - B: 67. Smolen. 23. kolo FK Spartak Kaplice – SK
Jankov 2:2 (0:0) - B: 48. Přívratský, 53. Půlpán – 56. Jáchym, 70.
Bürger.

starší žáci - I. A třída
14. kolo FK Spartak Kaplice – SK Rudolfov 1:2 (0:2) - B: za domácí –
O.Svoboda. 16. kolo FK Spartak Kaplice – FK Slavoj Č. Krumlov „B“
1:1 (1:1) - B: 20. O.Svoboda – 25. Hundsnurscher. Dohr. 13. kola
Vltava Č. Budějovice – FK Spartak Kaplice 1:3 (0:1) - B: za hosty –
J.Goldfinger 2, Přívratský. 17. kolo FK Spartak Kaplice – Hluboká
nad Vltavou 6:1 (2:1) - B: Dang Van, M.Kouba, Šťastný, J.Goldfinger,
Micák, Přívratský – Vácha.

mladší žáci - I. A třída
14. kolo FK Spartak Kaplice – SK Rudolfov 3:0 (1:0) - B: Bláha,
Čajan, Kuruc. 16. kolo FK Spartak Kaplice – FK Slavoj Č. Krumlov
„B“ 1:2 (0:1) - B: 43. Čajan – 14. Zeman, 60. Dvořák. Dohr. 13. kola
SK Č. Budějovice „C“ – FK Spartak Kaplice 1:1 (1:0) - B: za hosty
Čajan. 17. kolo FK Spartak Kaplice – Hluboká nad Vltavou 1:2 (1:1) B: Kuruc – Hála, Müller.

přípravka - okresní přebor
10. kolo Smrčina Horní Planá – FK Spartak Kaplice 11:0 (5:0). 11.
kolo FK Spartak Kaplice – FK Slavoj Č. Krumlov 0:7 (0:2) - B: 1., 29.
Michl, 4., 40. Ginzel, 26. Macek, 33. Vysokomýtský, 37. Dědič. 12.
kolo FK Spartak Kaplice – VOLNO. 13. kolo Šumava Frymburk – FK
Spartak Kaplice 2:1 (1:1) - B: za hosty Řepa.

Vítězná povídka
Student kaplického gymnázia Jan Kubíček vyhrál se svou
povídkou Profesor v pohraničí celostátní kolo (v kategorii
próza) studentského festivalu Náchodská prima sezóna. Byl
nominován za náš okres a v Náchodě se zúčastnil různých

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník.Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, IČO 245941,
tel. 380 303 100, nákladem 3000 výtisků
Evidenční číslo MK ČR E 115 76, uzávěrka 6. čísla 20. 5. 2006.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice,
tel.: 380/311388, e.mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., red. rada: J. Sejk, P. Odložil, J. Langová,
Mgr. J. Drdák, Z. Langová. Internetová verze: www.mestokaplice.cz

Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.

strana 8

Profesor v pohraničí
(Povídka)
Jan Kubíček, Gymnázium Kaplice
Prosincové počasí o sobě nechávalo roku 1950 jaksepatří vědět.
Profesor Lukáš Brothánek si v podpaží hřál zkřehlé prsty a rozhlížel
se po stěnách z vlnitého plechu, které tvořily vysokou, ale hlavně
nesmírně dlouhou halu. Do prvního patra pod střechou nevedly
schody, pracovníci museli vystupovat po jakési stupňovité mastabě
z dřevěných beden navršených až k hornímu podlaží. Bylo až
obdivuhodné, že se voda v četných sudech, určená pro všeobecné
upotřebení, stále udržovala v kapalném stavu. Profesor se otřásl.
Vzpomněl si na dopis, který jej během čtrnácti dnů poslal z hlavního
města na konec světa. Na základě jediného dopisu, jejž obdržel
přímo během přednášky na Univerzitě Karlově a ve kterém
neochvějně kralovaly výrazy jako potenciální nepřítel státu,
nebezpečný individualista, oportunistická inteligence, potlačování
zájmů dělnické třídy, buržoazní přežitky, falešná loajálnost či raději
jeden horník než tucet právníků, se nyní nacházel ve zpola opuštěné
vesnici na samém jihu Čech, kde až do války vládl středověk a kde
nyní vládne pravěk. Skutečné důvody odstranění starého profesora
ze společenského života však byly mnohem jednodušší. Neuměl
rusky, slovo soudruh vyslovoval s ironií v hlase a v době
osvobozování vlasti pobýval v Plzni. Takový člověk jest pro dnešní
společnost zhola nepotřebný, a proto je třeba ho poslat do co možná
nejřidčeji osídlených oblastí budovaného tábora míru a socialismu,
nejlépe na Šumavu, tam se vždycky nějaká opuštěná národní škola
najde. Pohoří na Šumavě však leželo v údolí v podhůří
Novohradských hor a škola se tam nenalézala ani omylem. Do
Rakouska byste se z něj dostali po pěti stech metrech, pokud byste
tedy zdolali ostnaté dráty a německé ovčáky z řad bývalých
ochránců Adolfa Hitlera, ale do nejbližší civilizované české obce
Kaplice vedla cesta dlouhá dvacet pět kilometrů. V současné době
připadalo na jednoho obyvatele Pohoří přesně 1,8 vojáka sboru
Pohraniční stráže.
Zvenčí se ozval výkřik. Následoval sled zvuků, v němž profesor
Brothánek rozeznal vzteklé nadávky a ženský nářek. Upustil batoh
s poleny a vyběhl z úzkých vrat. Dva vojáci pevně drželi křičící
ženu. Před nimi stál rozkročený důstojník, nadával a koženým
řemenem mlátil do skrčené postavy ležící ve sněhu.
„-a s takovými my se vypořádáme – protože – my si republiku
rozvracet – nenecháme – rozumíš – ty Germánče?“
„Chcete ho zabít, s-soudruhu majore? Co vám udělal?“ zavolal
Brothánek s přemáhaným vztekem, současně však pevně doufal, že
ta hora masa nemá ve zvyku bít lidi starší šedesáti let.
„Ty jsi tu novej, viď? Tak si pamatuj, že takhle u mě dopadne
každej zvědavej inteligent.“
Major Ševčenský se otočil na patě a vyrazil k plechovým halám,
doprovázen dvěma vojáky. Profesor s neznámou ženou opatrně
otočili potrestaného obličejem vzhůru. Snědá tvář mladého muže se
křečovitě šklebila.
„Máte roztržený ret. Pojďte, můžete vstát?“ otázal se profesor.
Udivil se, jak hbitě se muž vyhoupl na nohy a jakoby již naučeným
pohybem se pravou paží opřel o ramena plavovlasé dívky, ještě
mladší, než byl on sám.
„Erich, mein Gott, Erich, kannst du gehen?“ vzlykala až
překvapivě hrubým hlasem.
„Es ist in Ordnung, schau mal, Serafín kommt, versorg‘ ihn bitte.“
odpověděl udýchaně Erich. Pak se obrátil na profesora: „Můžete mi
prosím pomoci?“
Dokonale zmatený pan Brothánek beze slova uchopil muže místo
pohledné blondýnky, která se rozeběhla za malým klukem běžícím
po příjezdové cestě.
„Ševčenský je dobytek,“ odplivl si nový Brothánkův společník,
„začnu mu na ty jeho hemeroidy sypat sůl. Abych nezapomněl, Vebr
Erik!“ dal si záležet na poslední hlásce.
„Brobrothánek Lukáš,“ vykoktal profesor a stiskl podanou ruku,
„vy léčíte lampasáky?“

„Musím, jsem tu jediný lékař, kromě toho také samozřejmě pracuji
v těchto útulných rádoby skladech. Žena mi vždycky místo lékař
říkávala leck-arsch, to mě mohli vzít všichni čerti.“
Přerušily ho úporné rány kladivem do kolejnice.
„Padla,“ doplnil spokojeně, „nepůjdeme se projít?“
„Velmi rád!“ odvětil Brothánek a nechal se vést doktorem
Vebrem. V životě by ho nenapadlo, že by v těchto časech mohl
narazit na takového člověka kdekoliv po celé vlasti, natož pak
v místech, kde chlap s kavkazskými pysky a rybíma očima mlátí do
bezbranných lidí a kde již zítra znamená včera a pozítří už nikdy
nebude, protože by muselo být dnes a to už přece bylo předevčírem.
Pomalu došli k zamrzlému Pohořskému rybníku jako vystřiženému
z pohádek o vodnících.
„Vaše paní neumí česky?“
Doktor se postavil na vlastní nohy. „Ne, ani trochu. A Serafín, náš
syn, taky skoro vůbec. Musel jsem do Říše za svůj zločin, že jsem se
narodil roku 1924. Patricie se mnou čekala dítě, tak jsme se
narychlo vzali, ale Serafína už česky nikdo naučit nestihl. Já se
vrátil teprve předloni, po válce byly v Německu hromady raněných,
tak jsem tam zůstal. Když jsem přijel, byli už všichni známí
z Rakouska a Německa odsunuti a domy po nich zabrány nebo
zbourány. Ještěže mi tu nechali rodinu. Kdybych se s Patricií tehdy
neoženil, mohlo být ještě hůř.“
Při zmínce o svatbě se doktor Vebr mimoděk zahleděl na
zubožený kostel Panny Marie Dobré rady, který vzalo vojsko
doslova útokem. Po tomto „znárodnění formou privatizace“ zbyl
v celém kostele pouze holý dřevěný kříž zabodnutý do naprosto
prázdného oltáře. I okenní tabulky byly s překvapivou pečlivostí
vyříznuty. Profesor mlčel. Poté, co to smutné místo navštívil, se
několik dní bavil tím, že se usilovně snažil nalézt slovo, které by
uspokojivě vyjádřilo zacházení s kostelem, jakého by se štítili i
zuřiví Arabové v dobách křížových výprav. Dospěl k názoru, že toto
počínání nelze vyjádřit žádnou nadávkou.
„A kde vy jste nechal vaše příbuzné?“ optal se zdvořile doktor
Vebr.
„V Praze. Předstírají, že se mnou nemají nic společného. Já totiž
ohrožuju dělnickou třídu, chápete? A kam chodí zdejší děti do
školy?“ změnil náhle profesor téma.
„Nikam,“ pokrčil rameny doktor Vebr, „je jich tu asi třicet a
nikoho nezajímají. Ale teď se tu má snad objevit někdo, kdo by je
zkusil učit. Číst a psát už umějí, tak snad je ten někdo povede dál.“
„Ten někdo budu patrně já,“ odtušil chladně profesor, „mluvil
jsem o tom s velitelem posádky v Malontech.“
„Vy? A vy jste někdy učil?“
„Tak trochu. Vlastně jsem pětatřicet let přednášel na Karlově
univerzitě.“
Doktor Vebr se zajíkl. „Zasratracený hovada zauralský. Shodit je
všechny do záchoda, to by bylo. Nebo jim dát svatýho Jana
z Nepomuku. Ale na to musejí bejt dva.“
Profesor se tázavě a zároveň náramně pobaveně podíval na
doktora.
„No jeden drží hlavu a druhý splachuje!“
Brothánek se musel zachytit vrby, jak silně a výstižně na něj
zapůsobila tato slova, a mezi krátkými záchvaty smíchu volal na
společníka:
„To by vám asi nevyšlo, kolego. Tady se vedou pouze sibiřské
toalety.“
Nyní tázavě pozdvihl obočí doktor Vebr.
„Prostě dva klacky,“ dočkal se odpovědi. „O jeden se opíráte a
druhý je na odhánění vlků.“
Dni ubíhaly profesoru Brothánkovi velmi rychle a k jeho celkové
dobré náladě přispělo i velmi přátelské chování a jednání
pohořských dětí, které již druhý týden shromažďoval a vyučoval
v provizorních učebnách na vyrabované a chátrající faře. Serafína
Vebra poznal okamžitě. Mnohem více se podobal matce. Na
hodnocení jeho pokusů o diktáty a slohová cvičení „pětka nestačila,“
a proto se profesor rozhodl dát mu šanci v počtech. Vzpomněl si na
povedený žertík z dob studentské praxe, který vyšel jen díky tomu,
že si pan Brothánek od mládí navykl psát jedničku jako naprosto
rovnou čáru. Nyní tedy na tabuli, dovezenou až z Kaplice, napsal
obzvláště zamotaný příklad a vyjeveným žákům oznámil, že na
vnitřní stranu křídla tabule zaznamenal správný výsledek, jejž
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později odhalí. Přitom si dal záležet, aby se velmi důkladně o ono
křídlo opřel zády a poté počal bezstarostně přecházet mezi lavicemi.
Na chvíli se zastavil, když z okna zahlédl majora Ševčenského
v německém kabátu, a musel se usmát při pomyšlení, že i takovýto
člověk zjistil, jak moc jsou pohodlnější a teplejší kabáty bývalých
nacistických oficírů nežli mantly pro Československou lidovou
armádu. Celá třída si mezitím v klidu přečetla číslo 81 obtisknuté na
profesorově svetru a rychle je zaznamenala do svých sešitů. Jediný
Serafín Vebr celou dobu nezvedl hlavu a úporně počítal a také jako
jediný radostně vyhopsal ze třídy, když na konci hodiny otočil
profesor Brothánek tabuli a všem žákům nemilosrdně ukázal
správný výsledek, číslo osmnáct.
Doktor Vebr a profesor Brothánek seděli v podvečer před
plechovým pracovištěm a z plechových kastrolů večeřeli cosi
beznadějně řídkého. Kolem nich procházel major Ševčenký a
probodával je nenávistnými pohledy.
„Stále mám dojem, že toho chlapa odněkud znám.“ řekl zamyšleně
Brothánek.
„On je tady taky za trest, poněvadž přitáhl s generálem Pattonem
z Buchenwaldu a až v Plzni se rozhodl, že bude radši stalinista, když
se dozvěděl o zničení vlasovců a takzvaném osvobození Prahy
Rudou armádou. Nicméně už navždy bude nosit cejch podezřelého.“
Profesorovi svitlo a vyzvídal dál: „Každopádně mu dovolili
postavit tyhle ohavnosti. Divím se, že tu našel dost místa pro tolik
plechových kolosů,“ prohodil.
Doktor Vebr si odfrkl. „Tady všude stávaly domy, celá vesnice
jménem Jiřice. Žili tu samí Němci, jenže je do jednoho vyhnali.“
„Tak ještěže vás tady nechali, že?“ odpověděl Brothánek.
„Já taky nejsem Němec,“ smutně se usmál Vebr.
Profesor si v duchu nadával do největších pitomců a svou
nezkrotnou výhovornost si omlouval Vebrovým německy znějícím
jménem, hned si však rozvzpomenul, jak krásně česky se jeho
společník vyjadřoval o všem možném, a musel se zastydět. Po chvíli
mlčení změnil téma. „Nevíte alespoň přibližně, co to vlastně jíme,
pane kolego? Vypadá to dosti řídce!“
„Kohoutí vývar, to neznáte, kolego?“ zakřenil se Vebr, „Teplá voda
z kohoutka. Do toho se vypláchne pánev, aby to chytilo mastná oka
a fertig, hotovo. No, vy máte nyní noční službu, že? Tak já se jdu
vyspat. Uvidíme se ráno.“
pokračování povídky v dalším čísle

