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ZDARMA

Starostův sloupek
Vernisáž výstavy v kině kulturně informačního centra s
názvem Město a lidé zachycující vývoj Kaplice s jeho
proměnami spojenými i se vstupem do Evropské unie byla
vhodně doplněna dokumenty z konce II. sv. války. Bylo tak
zahájeno připomenutí historicky nejhoršího válečného
konfliktu v lidských dějinách vyvolaného fanatismem a
umožněného lidskou lhostejností. Zvolené pojetí, kdy se na
místo oslav jednalo o kombinaci pietních vzpomínek u
pomníku v Netřebicích a Kaplici a završené hodnotným
kulturním programem 5. května v sále KICu, se ukázalo jako
optimální i proto, že pro současné generace mají být útrapy
válek především varováním a již méně oslavou. Ke koloritu
přispěla i účast vojenských vozidel na náměstí doplněná
automobilovými veterány. Škoda, že si na vynikající klavírní
koncert našlo cestu jen minimum návštěvníků. I to o nás,
občanech města, cosi vypovídá.
Do tohoto kontextu zapadá 60. výročí založení městské
knihovny, instituce, která sehrála a sehrává důležitou roli na
poli nepřímé vzdělanosti již po tři generace. Chtěl bych i
touto cestou poděkovat všem bývalým a současným
pracovníkům za nenápadnou
ale potřebnou službu. Vždyť v
každém z nás zůstává něco z
Robinsona Crusoa, Tajuplného
ostrova, Dětí z Bullerbynu či
Babičky.
Tak trochu v tichosti a i
s některými potížemi byla
dokončena významná investiční akce vodního díla „Atys Město Kaplice - přívodní řad
pro II. tlakové pásmo“.
Účelem stavby bylo zřízení
nového přívodního vodovodního
řadu
pro
plynulé
zásobování jižní části města.
Kromě samotného zlepšení
zásobování vodou umožňuje
tato stavba další vývoj finančně se podílející zmíněné firmy a
především vytváří základní předpoklad pro bytovou výstavbu
v dané lokalitě. Dílo v hodnotě téměř 12 milionů tak
kvalitativně přispívá k rozvoji Kaplice.
Zdraví. Ferdinand Jiskra
Rok 1932. Dlouhá ulice. Severní strana. Mnohé domy se změnily
k nepoznání, jména jejich obyvatel z Kaplice dávno odvál čas, ale
paměť městu nikdo nevezme. Přeci jen se podařilo objevit dům
kočího Böhma a kde stál, to se dozvíte v příštím čísle…

číslo 6 / červen 2005

Zase je tu Kolem kolem Kaplicka!
V sobotu 25. 6. 2005
v 9.00 hodin bude před
kulturním domem v
Kaplici zahájen II.
ročník cykloturistického putování okolím
Kaplice.
Tentokrát připravili pořadatelé z KIC Kaplice,
Města Kaplice a ARBÖ
Radclub Freistadt zajímavý program, postavený tak, aby si
vyhovující trasu našel každý, kdo se přijede příjemně projet
na kole.
Část účastníků, kteří zvolí trasu z Rakouska, bude mít
možnost se i s kolem přepravit autobusem do Freistadtu, kde
v 10.00 hodin od sportovní haly vyrazí na trasu směr
Sonnberg - Rainbach - Kerschbaum - Edelbruck - Eisenhut Stiegersdorf (zvlášť pro tuto akci otevřený hraniční přechod)
na Svatý Kámen. Zde bude probíhat mezi 12.00 a 14.00
hodinou setkání všech účastníků, kteří vyrazili z Freistadtu, z
Kaplice, nebo se vydali po jiných trasách.
Čeká je zde občerstvení i zábava. Ze Sv.
Kamene je připravena trasa přes Všeměřice
a Ješkov do Kaplice před KD. Délka trasy
Freistadt - Kaplice je cca 36 km. Odjezd
autobusu směr Freistadt je v 9.00 hodin
od kulturního domu v Kaplici a uchazeči o
místo v autobuse si musí provést rezervaci
buď osobně v infocentru či na telefonním
čísle 380 311 388.
Pro
„tuzemské“
putování
připravili
pořadatelé trasu z Kaplice na Omleničku,
Bujanov, Hněvanov, Trojany, D. Dvořiště,
Rychnov nad Malší a Svatý Kámen. Zpět
pak po společné trase do Kaplice. Délka
této trasy je cca 40 km.
Je zde i mnoho dalších cyklostezek, které je
možno využít podle libosti. Pořadatelé
naplánovali celou akci jako pohodové ježdění na kole, žádné
závodění, vítěz je každý, kdo prožije hezký den na zdravém
vzduchu a bezpečně dorazí do cíle. Pro všechny účastníky
KKK připravili organizátoři informační mapky a malý dárek,
nejmenší borci se mohou těšit na soutěžní program, který
připravil DDM Kaplice.
Na Vaší účast se těší, pěkné počasí a hezké zážitky přejí
pořadatelé.
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KINO KAPLICE tel. 380 312689
červen
1. středa
2. čtvrtek
20.00 hod.

5. neděle
17.30 hodin
6. pondělí
20.00 hod.

8. středa
9. čtvrtek
20.00 hod.

12. neděle
13. pondělí
20.00 hod.

14. úterý
17.30 hod.

15. středa
16. čtvrtek
20.00 hod.

19. neděle
20. pondělí
20.00 hod.

22. středa
20.00 hod.

Hudební drama
146 min.
RAY
Cesta génia s jedinečnou vizí. Dramatický osud
americké jazzové hudební legendy Raye
Charlese.
Režie: T. Hackford. Hrají: J. Foxx, R. King,
K. Washington,
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Promítání pro děti
86 min.

23. čtvrtek

Mysteriózní thriller

20.00 hod.

CONSTANTINE

26. neděle
27. pondělí
20.00 hod.

ROBOTI
Ač jsou to umělé bytosti stvořené z kovu, dokážou být skvělými „lidmi“. Z Doby ledové do
doby plechové. Režie: Ch. Wedge.
Mluví: S. Rašilov, M. Bočanová a další
Vstup 60,- Kč
Horor USA
102 min.
HRA NA SCHOVÁVANOU
Mladičká dcera čerstvého vdovce v podání
Roberta De Nira skrývá neuvěřitelné tajemství.
Režie: J. Polson.
Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno
Thriller USA
100 min.
SAW: HRA O PŘEŽITÍ
Čeká ho nejhorší noc v životě. Nejhorší nebo
poslední - a nejspíš obojí najednou... Je horší
zemřít strašlivou smrtí, nebo přežít za cenu
ztráty rozumu? Režie: J. Wan. Hl. role: C.
Elwes, D. Glover, M. Potter
Vstup 40,- Kč, mládeži nepřístupno
Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ 91 min.
HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA
Animovaný příběh o malých hrdinech a jejich
obrovském dobrodružství při záchraně říše Gaja.
Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno

29. středa
30. čtvrtek
20.00 hod.

Keenu Reeves jako John Constantine prošel
peklem. Jeho schopnosti, jež jsou prokletím, ho
ale předurčují, aby se tam vrátil. Spolu s jednou
skeptickou policistkou... Režie: F. Lawrence.
Dále hrají: R. Weiszová
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Akční film USA
110 min.
XXX: NOVÁ DIMENZE
Nový agent xXx musí odhalit vzbouřence ve
vlastních řadách a využít jediné možnosti jak
zažehnat hrozbu prvního státního převratu
v dějinách Spojených států. Režie: L. Tamahori.
Hl. role: Samuel L. Jackson a Ice Cube…
Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno
Komedie USA
118 min.
ŽIVOT POD VODOU
Seznamte
se
s legendární
podmořským
badatelem, notorickým chvástalem a mužem,
proslaveným po celém světě díky svým pořadům
o bujném životě v modrých hlubinách. Režie: W.
Anderson. Hl. role: B. Murray, O. Wilson, A.
Huston, Cate Blanchett
Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno

1. 7. - 31. 7. 2005 … DOVOLENÁ
Srpen: RYCHLÝ STRIPES, HVĚZDNÉ VÁLKY POMSTA SITHŮ a PÁD TŘETÍ ŘÍŠE …

KULTURNÍ NABÍDKA
červen
7. června – 6. července

Z archívu Kulturního domu

STARÁ A JEŠTĚ STARŠÍ KAPLICE…
Zvětšeniny fotografií starobylých záběrů náměstí; památné domy,
jak je možná ještě pamatujete; vypuštěné jezírko v parku...

TÝDEN S ČESKÝM FILMEM

Infocentrum/Kino Kaplice

Česká drama

13. května – 17. června / všední dny

126 min.

121 min.

od 9.00 hodin

KREV ZMIZELÉHO

Z HISTORIE KNIHOVNY

Výpravná historická podívaná, která se odehrává
během 2. sv. války, vypráví dramatický příběh
matky a posléze její dcery. Režie: M. Cieslar.
Hrají: V. Cibulková, V. Dlouhý, O. Vetchý, E.
Geislerová
Vstup 40,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Český film
90 min.

Knihovna v dokumentech a fotografiích mezi roky 1945 a 2005.

SKŘÍTEK
Hvězdně obsazená vegetariánská groteska
Tomáše Vorla o vesnické rodince, která musí
čelit nástrahám města. Hrají: B. Polívka, E.
Holubová, T. Hanák, M. Šteindler, J. Macháček,
I. Chýlková, …
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Český film
100 min.

ROMÁN PRO ŽENY
Romantická komedie o milostných příhodách a
nehodách třiadvacetileté redaktorky dámského
časopisu a její výstřední matky. Režie: F. Renč.
Hrají: Z. Kanóczová, S. Stašová, M. Vašut, M.
Donutil, S. Zázvorková
Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno

Knihovna Kaplice / oddělení pro děti
27. května – 16. června 2005 / všední dny od 8.00 hodin

MATURITNÍ PRÁCE / VÝSTAVA
Závěrečné maturitní práce z estetické výchovy (OA a G Kaplice).

Kino Kaplice / vestibul
12. června, neděle

od 9.00 hodin

DEN DECHOVÉ HUDBY HIRSCHBACH
Den s dechovou hudbou, vystoupí také česká Mladá Agrovanka.

Hirschbach / Rakousko
25. června, sobota

od 9.00 hodin

KOLEM KOLEM KAPLICKA
Prezentace 8.00 - 9.00 hodin, start v 10.15 hodin, vyhodnocení
v 15.30 hodin (KD Kaplice), občerstvení, hudba… Info viz str. 1.

Kulturní dům, cyklotrasy Kaplicka, Freistadt
30. června, čtvrtek
od 21.00 hodin

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN / DISKOTÉKA
Kulturní dům

ZLATOVLÁSKA Zájezd na otáčivé hlediště do Č. Krumlova na generálku kouzelného příběhu pro děti. Odjezd od kulturního domu
v Kaplici v 9.00 hod. Cena vč. dopravy 50,- Kč. Rezervace nutná předem.
12. 6.
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Foto a video soutěž
Kulturní a informační centrum Kaplice vypisuje foto a video
soutěž pro amatéry a profesionály v rámci projektu Phare
„Fotografická a filmová tvorba v regionech Kaplicka a
Freistadtska“ zaměřenou na krajinu, přírodu a s ní spojený
život, dále na akce Kolem Kolem Kaplicka a Kaplické a
Freistadtské slavnosti.
Vítány jsou práce českých a rakouských autorů zachycující
život a přírodu sousedského regionu. Do soutěže budou
přijaty pouze snímky pořízené v posledních dvou letech
v regionech Kaplicka a Freistadtu. Snímky musí být opatřeny
jménem autora, datem narození a datem pořízení snímku.
Snímek musí být označen buď písmenem A – amatérský, P profesionální (označení kategorie A, B, C).
Přijímány jsou soutěžní snímky formátu min. 13x18 cm,
max. 21x30 cm. Výtisky na fotorealistických tiskárnách min.
formát A5, max. A4. Od jednoho autora max. 5 snímků.
Přijímány jsou také diapozitivy, kinofilm a větší formát.
Kinofilmové diapozitivy pouze v rámečku, větší opatřené
,,košilkou“. Video snímky jsou přijímány ve formátu VHS a
DVD, zde autor může zaslat pouze dva snímky.
Do soutěže zasílejte kopie, které můžete postrádat, za
případné ztráty během poštovní přepravy neručíme!
Hodnoceny budou zvlášť kategorie amatérů a profesionálů.
Kategorie pro foto a video jsou shodné.
Práce zasílejte do 31. října 2005 na adresu Infocentrum,
Linecká 434, 382 41 Kaplice.
Kontakt: infocentrum@mestokaplice.cz, tel. 380 311 388.
Kategorie:
A – krajina, příroda a s ní spojený život
B – turistika a cyklo - s důrazem na akci
Kolem kolem Kaplicka
C – Kaplické a Freistadské slavnosti
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vybrané snímky dále
použít v publikacích a materiálech, které budou výstupem
tohoto projektu při zachování autorských práv.
Ceny: Autoři nejlepších snímků budou oceněni hodnotnými
cenami. Zvláštní cena bude udělena pro mladého tvůrce do
18 let.
V Kaplici dne 20. 4. 2005, Josef Sejk, ředitel Kulturního a
informačního centra Kaplice

Knihovna oslavila 60 let
Vernisáží dne 13. 5. 2005 byly zahájeny oslavy 60. výročí
založení Městské knihovny v Kaplici. Po milém vystoupení
žáků Základní umělecké školy zhodnotila vedoucí knihovny
paní Kostková historii a současnost tohoto centra malých i
velkých čtenářů a poté se ujal slova také zástupce Města
Kaplice Ing. Kozyrev. Všichni pozvaní hosté přispěli
k příjemné atmosféře slavnostního
dopoledne.
Pro zájemce je v oddělení pro děti
(v 1. patře) otevřena výstava
dokumentů a fotografií z historie
knihovny, tato pak potrvá až do 17.
června 2005 a bude přístupná
denně od 9.00 hodin. Na pátek 27.
5. 2005 jsou v rámci oslav pozváni
minulí i současní knihovníci a
knihovnice z Českokrumlovska. O
šedesátileté
historii
kaplické
knihovny se také dočtete v příštím
čísle Zpravodaje.

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

Poplatky za hroby?
Je správné, že poplatek za hrobové místo, který se zavedl
v loňském roce částkou 150,- Kč, je stejný, ať se jedná o
klasický velký hrob, urnový pomníček či uložení ostatků na
vsypové loučce, když rozměry jsou různé? A v případě, že
bude mít občan na vsypové loučce několik příbuzných, tak za
každého bude platit 150,- Kč.
z dopisu čtenářky

Odpověď
Poplatek za hrobové místo se platí podle plochy v m² (př. v
urnovém háji je plocha 1m², jednohrob má plochu 2m²,
dvouhrob má plochu 4m² a hrobky se počítají podle skutečné
velikosti - tyto všechny velikosti hrobů se platí 5,- Kč/m²/rok
a musí se platit na deset let dopředu).
Poplatek 150,- Kč se platí každý rok bez ohledu na velikost
hrobu a je to poplatek „za služby spojené s provozem
hřbitova“, nejsou to poplatky za hrobová místa.
U vsypu se platí za vsyp jednorázově 150,- Kč a pak poplatek
150,- Kč každý rok za služby spojené s provozem hřbitova,
takže pokud má někdo několik vsypů platí za každý vsyp
poplatek 150,- Kč/rok za služby spojené s provozem
hřbitova.
M. Štětina, odbor správy majetku MěÚ Kaplice
Občanské sdružení Diakonie Broumov, nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům u nás i v zahraničí, vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
letního a zimního oblečení
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek

17. 6. 2005

Sbírka proběhne v pátek
Kdy: 9.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00 hodin
Kde: prostor bývalého infocentra (levý vchod budovy kina) Bližší informace na tel. 380 311 388.
Pokud je to možné, větší množství věcí noste zabalené
do igelitových pytlů či v krabicích.

Taneční kurz
v Kaplici
V sobotu 26. listopadu
2005 bude v sále kulturního domu v Kaplici
zahájen základní taneční kurz pod vedením
manželů Stehlíkových
z Českých Budějovic.
Přihlášky
(složenky)
a informace získáte v
Infocentru Kaplice, tel.
380 311 388.
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Historie 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…

Motoristické závody se v Kaplici začaly jezdit krátce po 2.
světové válce, myslíme, že slovo krátce můžeme tentokrát
počítat nikoliv na měsíce, nýbrž na roky. Jisté ale je, že už
v 1. polovině 50. let 20. století se Kaplicí a po přilehlých
ulicích a polních i lesních pěšinách proháněly jezdci na
silných strojích. Ve svých počátcích se startovalo i dojíždělo
na náměstí, poblíž kašny. Ale už v roce 1956, jednu červencovou neděli, postavili se
na start závodníci I.
ročníku
rychlostního
závodu motocyklů na
nově zbudované přeložce
(dnes E55, vedle míst, kde
stávala kasárna) a vyrazili
do 7 km dlouhé trati. Ta
vedla po přeložce směrem
k Českým Budějovicím a
v ostrém úhlu se nad
bývalou porodnicí stáčela
zpět k městu, serpentinami
jezdci sjeli až k parku,
vyjeli (dnes v protisměru) na náměstí Českobudějovickou
ulicí a po Linecké dosáhli až kamenolomu. Zde se trať prudce
stočila do dlouhé cílové roviny na přeložce. Jezdci tento
okruh museli projet 10x. Byla by škoda nezmínit tu teď dvě
pikanterie: v tomto ročníku se v Kaplici sešel počet
závodníků nad ubytovací síly města, ale mezi jeho obyvateli
se našla řada dobrovolníků, kteří jezdce ochotně ubytovali u
sebe doma! A druhá se také odehrávala s nastávající nocí, to
když v deset hodin večer dva z obětavých pořadatelů upravovali nerovnosti na asfaltovém povrchu silnice v dolíku za
kasárny … letlampou.
na základě starých výstavních archů a vzpomínek pamětníků

Z DĚJIN KAPLICKÉHO
MOTOCROSSU

/ 1. část

Ve vestibulu Informačního centra v Kaplici bylo možno shlédnout
vkusnou výstavku fotografií z kaplických motocrossů 70. let.
Vyvolala ve mně vlnu nostalgických vzpomínek na počátky
motoristických dějin v Kaplici, sahajících zhruba do poloviny
padesátých let minulého století. Snad nebude od věci doprovodit
výstavku slovem. Stojím však před kardinálním problémem, jímž je
požadavek omezit co nejvíce rozsah celého vzpomínání alespoň v
hlavních rysech o historických faktech druhdy masově pojaté
zmíněné motoristické disciplíny. Děsí mě ono sloveso „omeziti“ - je
to jako úkol obsáhnout „Toulky české minulosti“ na formátu A 4.
Nesplnitelné. Ať případní čtenáři Kaplického zpravodaje prominou.
Stál jsem u zrodu věhlasného motoristického dění v Kaplici, jako
jeden z dnes již málo žijících aktérů. Začalo tím, že brzy po
dokončení silničního obchvatu Kaplice - dnes chvalně známou E 55,
plnící více specifických poslání a prožitků - vznikl podnět uspořádat

na okruhu nám drahé E 55 s napojením na vnitřní průtah městem a
opět návrat do lůna tehdy používaného označení „přeložky“ U lomu
- silniční rychlostní závod motocyklů, rozšířený později i o
automobily. Jezdci té doby jej nazývali „malým Brnem“ a ono jím
opravdu bylo.
Je úsměvné připomenout, že při dnešní výkonnosti záv. motocyklů
(o autech ani nemluvě) by takový okruh mohl zajet jen kaskadér ke
všemu odhodlaný. Těch několik ročníků okruhového závodu
ukázalo, že jde o podniky mimořádně organizačně náročné a
finančně ještě více. Kaplici na výspě kraje chybělo totiž divácké
zázemí i když se sem sjížděli diváci z neuvěřitelných dnes
vzdáleností. Pro samotné město to byl velký svátek. Sponzoring
nebyl tehdy znám. Bylo na čase skončit. Stalo se, ale elán početných
pořadatelů sdružených pod „brannou“ organizací SVAZARM
nezanikl. V odnoži AUTOMOTOKLUB SVAZARMU chtěli něco
dělat dál a dobrovolně, jak jinak?
V té době se rychle rozvíjela právě
motocrossová disciplína a měla
prioritu před rychlostními okruhovými
závody. Důvod? No motocross přece
obnáší branné prvky (???), učí adepty
ovládat motocykly v těžkém terénu a
to by se v hysterii permanentního
ohrožení vlasti mohlo někdy hodit ...
Tak také zněla zaklínací formula v
úvodu každých propozic k závodu,
schvalovaných výše v celé hierarchii
Svazarmu. Bylo to tak zaběhlé a
fungovalo i když se jen opisovalo rok
co rok to samé.
Leč k věci: padl námět, že pod obcí Blansko jsou vhodné partie pro
uspořádání motocrossu (branného) a nadšené komando se záhy
vypravilo vyhledat takový vhodný areál. Možností zde bylo několik
- zvítězilo dnes všem známé místo, ale ještě bez názvu. Posloužil
autor těchto vzpomínek hned několika náměty, např. „Blanská
rokle“, což bylo v té době módní označování tratí i když ke skutečné
rokli měly hodně daleko. Ujala se však „Blanská kotlina“. Stalo se
tak ještě v roce posledního rychlostního okruhu na podzim a
nadšenci se dali do práce na zpřístupnění dodnes posvátného místa
Blanské (nesprávně Blanenské) kotliny, dokonale zamořené všemi
možnými porosty, „ .. skrz které slunce prosvítá ..“, jak zpívá
Michal Tučný. Představa, že by se zde ještě týž rok mohl konat
„TERENNÍ ZÁVOD MOTOCYKLŮ“, jak se musel používat
oficiální název místo anglického originálu motocross, byla spíše
idylická.
Ke slovu přišly brigády, brigády, nespočetně brigád a také
obětavých lidí - především pak Josefa Kápara, Jiřího Reifa, Václava
Kočvary a mnoho dnes pozapomenutých, jak už to v životě jde. A
tak se na sklonku podzimu za jedné krásné, slunečné neděle jel I.
Terenní závod motocyklů v Kaplici, jako krajský přebor obs. tříd
175 a 250 ccm. Vydařil se a závod se tak stal početím pro budoucna,
sahající až dodnes.
Startovním místem byl prostor přesně naproti dnešnímu, ovšem s
překlenutím kotliny. A jak se startovalo? Jednoduše: jezdci přijeli na
čáru startu, cca 20 m před nimi zaujal postoj startér s bílým
praporkem za zády a pak náhle energickým mávnutím zespoda
nahoru bylo odstartováno, většinou s menšími neregulérnostmi,
které dnes nastat nemohou. Ale startér měl co dělat, aby včas svoje
horké místo opustil. Jinak hrozilo přejetí, což se i kdesi stalo.
Kaplice, duben 2005 Josef Mikšátko

Dokončení příště…
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Maturitní zkoušky
osmiletého gymnázia
V týdnu od 9. - 13. května 2005 se konaly na kaplickém
gymnáziu maturitní zkoušky třídy oktávy.
Výsledky těchto zkoušek lze hodnotit jako vynikající. Všech
28 maturantů prospělo a 15 z nich dokonce s vyznamenáním.
Výkony mnohých studentů měly vysokou úroveň. Ukazuje
se, že tento typ studia přináší hlubší a trvalejší znalosti a
dovednosti nejen ve výuce cizích jazyků, ale i v ostatních
humanitních a přírodovědných předmětech. Kromě velkého
množství vědomostí se studenti naučí samostatně vyjadřovat
v mateřském a cizím jazyce, jsou schopni uvažovat v širších
souvislostech a díky seminárním pracím prezentovat a obhajovat své názory.
Všem absolventům oktávy přejeme, aby byli stejně úspěšní i
u přijímacích zkoušek na vysoké školy.
PhDr. Z. Lovčí
Pozn.: Od 27. května do 16. června 2005 jsou v Kulturním a
informačním centru Kaplice, ve vestibulu kina vystaveny závěrečné
maturitní práce z estetické výchovy. Zájemci jsou srdečně zváni,
výstava je přístupná od pondělí do pátku mezi 8.00 a 17.00 hodinou.

Sloučení středních škol v Kaplici
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás seznámil se svým stanoviskem
k připravované optimalizaci středního školství v Kaplici a
následně také s názorem na návrh SOU Kaplice na sloučení
této školy s Obchodní akademií a Gymnáziem Kaplice.
1) Jako člen zastupitelstva města Kaplice musím bojovat za
zachování středního odborného učiliště. Po roce 1989 vzniklo
v jihočeském regionu mnoho nových středních škol,
v Kaplici žádná. Připadá mi tedy nespravedlivé řešit problém
regionu v našem městě. Důležitý je i politický pohled
na přístup k pohraničním oblastem v tom smyslu, aby
nedocházelo k postupné centralizaci středního školství do
velkých měst. Příklad hledejme v Rakousku, kde podpora
pohraničí je velmi dobrá, což mi potvrdili i ředitelé obchodní
akademie ve Freistadtu a gymnázia v Bad Leonfeldenu. Na
druhou stranu nejsem naivní a vím, že ekonomické podmínky
u našich sousedů se liší od podmínek tuzemských. Dalším
nezanedbatelným důvodem zachování SOU v Kaplici je
nové, kvalitní vedení školy a skutečnost, že škola nemá
problémy s rozpočtem, neúčastnila se dohodovacího řízení na
KÚ. SOU je také významnou školou pro celou spádovou
oblast Kaplicka.
2) Jako ředitel OA a G Kaplice jsem proti sloučení naší školy
se SOU. Spojení by mělo zcela jistě negativní dopad na
veřejnost v tom smyslu, že by o obory gymnázia a obchodní
akademie klesl zájem, a pokud by se nepodařilo tyto obory
otevřít, došlo by následně i ke zrušení SOU, což by prakticky
znamenalo konec středního školství v Kaplici. Správnost
svého názoru jsem si ověřil při konzultacích s rodiči našich
potenciálních žáků a s řadou osobností ve městě i mimo
Kaplici. Rodiče jasně naznačili, že prestiž naší školy by
klesla tak, že by uvažovali o umístění svých dětí na příslušné
obory do jiných měst.

Podmínkou k „přežití“ naší školy je možnost otevřít od 1. 9.
2006 osmileté gymnázium. V současné době počet dětí na
národní škole roste. Zatím jsem osobně navštívil kaplické 4.
třídy a na základě předběžného zájmu žáků jsem přesvědčen,
že od výše uvedeného data se nám podaří osmileté
gymnázium plnit. Taktika plánu rozvoje celé školy vychází
z toho, aby naplněnost tříd byla maximální. K dnešnímu datu
máme průměr 27,3 žáků na třídu. Ze stanoviska Města
Kaplice ze dne 22. 4. 2005 vyplývá jeho jednoznačný zájem
o zachování celkového počtu 12 tříd naší školy a při spojení
SOU a naší školy by nastaly prostorové problémy, neboť při
výuce 12 kmenových tříd OA a G je nutných ještě 8 - 9
menších učeben.
Chápu všechny ekonomické argumenty, které hovoří pro
sloučení škol. Pravdou je, že budova OA a G je města a
Jihočeský kraj platí za školu nájem, ale na druhé straně město
provedlo ve škole plno oprav (fasáda, rekonstrukce el.
rozvodů, odpadů, osvětlení ap.) v nákladech, které nájemné
převyšují. Všechny tyto opravy byly z hlediska bezpečnosti a
hygienických předpisů nutné, takže příslušné náklady by Jč.
kraj, kdyby mu škola patřila, musel stejně vynaložit.
Připouštím, že Jihočeský kraj by sloučením škol ušetřil za
energie a vodu v budově OA a G.
Závěrem: Dokáži velmi dobře odhadnout úhel pohledu
zástupců Kraje na problematiku optimalizace středního
školství v Kaplici. Prosím vás, spoluobčané, pokuste se
pochopit úhel pohledu rodičů žáků naší školy, všech našich
zaměstnanců a můj.
Mgr. Jiří Havelka, ředitel OA a G Kaplice

Program k 60. výročí ukončení války
Ohlédnutí
Spolu s žáky našeho učiliště jsem se ve čtvrtek 5. května
2005 zúčastnila programu k 60. výročí ukončení II. světové
války. Program byl pečlivě připraven, předávala se
vyznamenání účastníkům odboje, pan Záboj Čampula
připomněl, co se na sklonku války v Kaplici dělo. Velice
zajímavé byly i dobové fotografie, které celý program
doprovázely. Jistě nebylo snadné, dát takovou vzácnou sbírku
fotografií dohromady.
Kulturní vystoupení zajistila ZUŠ Kaplice. Musím poděkovat
učitelům, kteří děti připravovali, protože práce na veřejném
vystoupení vyžaduje obrovskou trpělivost a spoustu času.
Velice nás zaujal koncert izraelského klavíristy Sergeje
Perepeliatnyka. Byl to opravdu mimořádný zážitek. Kaplice
měla příležitost poslechnout si opravdového mistra. Je jen
škoda, že účast na tomto nevšedním vystoupení byla tak
malá. Není zase tolik příležitostí zúčastnit se koncertu takové
úrovně!
Za SOU Kaplice PaedDr. Jitka Papežová
Čtvrtek 9. 6. a 23. 6. od 18.00 hodin

Mše svatá pro mládež
Neděle 19. 6. v 9.30 hod.

1. svaté přijímání
Kostel sv. Petra a sv. Pavla
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On the road – na cestě
Když jsem si loni, na sklonku léta,
vymyslel projekt cestovatelských
přednášek s promítáním, řešil jsem
jediné – kde se posezení budou
konat. První jednání proběhla se
soukromými subjekty, abych se
posléze na spolupráci dohodl
s kaplickým
Kulturním
a
informačním centrem. Po pěti
měsíční zkušenosti mi nezbývá než
všem pod vedením pana Sejka
poděkovat. Že se projekt setkal se
vstřícným postojem veřejnosti je i
jejich zásluha!
Přednášky se konaly jednou
měsíčně, vždy na jeho konci.
Během dne jsme nabídli dvě – v poledne jednu určenou
převážně školám a podvečerní pro širokou veřejnost. Zval
jsem si své přátele z celé republiky a jen zopakuji: Míra
Jenčík vše uvedl záběry z Altaje. Guru cykloturistiky Honza
Vlasák promítal o Jižní Indii a Srí Lance. Igor Forgáč
přiblížil hory a berberské vesnice Maroka. Dana Bednářová
přírodní šperky Rumunska a, nad plán, pan Jegorov dokázal,
že je možné na vlastní vyrobené plachetnici doplout z Prahy
do Paříže a zpět.
S příchodem teplých a světlých dnů se všichni rozjíždíme po
světě a i vy máte možnost trávit svůj čas aktivněji. Proto jsme
přednášky na čas přerušili. Toliko k tomu, co bylo. A co
bude?
Dohodnuli jsme se na pokračování ve stejném duchu někdy
od října či listopadu. Těšit se můžete na povídání o Mexiku,
Albánii, Ukrajině, Sýrii, o našich krajanech v rumunském
Banátu, o Pobaltí… Navíc mám zájem projekt „On the road –
na cestě“ doplnit sérií foto-výstav, třeba i tématicky
nezávislých na promítání. Ale o tom všem se včas dozvíte
prostřednictvím Kulturního a informačního centra. Děkuji
ještě jednou Infocentru, všem co s námi trávili večery,
pedagogům z kaplických škol, na dálku svým hostům …
Přeji krásné a pohodové léto, množství vlastních
cestovatelských zážitků a na podzim na shledanou!
Jarda O. Zeman

TJ Cíl Kaplice
7. 6. Z Mezipotočí přes Slavkov do Č. Krumlova
12 km
Autobusem (od školy) v 6.35 hod. do Č. Krumlova a vlakem do
Mezipotočí. Pěší trasa: Mezipotočí - Slavkov - Kaliště – Větřní - Č.
Krumlov. Odtud autobusem do Kaplice
11. 6. Zadní a Přední Zvonková
! SOBOTA !
14 km
Zvláštním autobusem (od býv. jeslí) v 7.45 hod. do Č. Krumlova na
vlak v 8.45 hod. do Horní Plané - přívozem do Bližší Lhoty. Pěší
trasa: Bližší Lhota - Zadní Zvonková - Přední Zvonková - Zadní
Hamry - Bližší Lhota - přívoz – Hor. Planá - prohlídka města - vrchu
Dobrá Voda. Odtud autobusem v 17.05 hod. - příjezd v 18.40 hod.
14. 6. Na Matějčkovu vyhlídku
14 km
Autobusem (od školy) v 10.00 hod. do Omleničky. Pěší trasa:
Omlenička - Výnězda - Matějčkova vyhlídka - Zahrádka – Silniční
Domky - Osek - Hamr - Věž. Pláně - Dol. Pláně. Zpět autobusem.
21. 6. Z Bělé přes Cetviny na Svatý Kámen
12 km
Autobusem (nádraží) v 6.35 hod. do Bělé. Pěší trasa: Bělá - Mikulov
- Cetviny - Tichá - Sv. Kámen. Odtud autobusem do Kaplice.
28. 6. Na Slabošovku
12 km
Odchod z parku v 9.00 hod. Pěší trasa: Suchý vrch - Na Papírně Přísečná - Bída – Besednice - Slabošovka - Malče.
Odtud autobusem v 15.25 hod. do Kaplice.

Cestopisné besedy v Kaplici
Chceme poděkovat vedení Kulturního a informačního centra
Kaplice za velmi dobrou spolupráci. Prostřednictvím pana
Sejka jsme vhodným způsobem a včas informováni o akcích,
které KIC pořádá. Svědčí o tom fakt, že průměrně 22 žáků
našeho Domova mládeže se zúčastnilo každé ze čtyř
cestopisných besed v době svého osobního volna.
Byli bychom rádi, kdyby tyto nebo jim podobné akce
pokračovaly i nadále.
Za Domov mládeže SOU Kaplice p. Václav Vrubel

TURISTIKA a SPORT
červen
Fotbal

výsledky

"A" mužstvo
22. kolo FK Spartak Kaplice – FC Písek
B: 74., 85. Janura, 36. L. Pulec
23. kolo FK Union Cheb 2001 – FK Spartak Kaplice
B: 42. Šebesta – 39., 47. Janura
24. kolo FK Spartak Kaplice – Rozvoj Trstěnice
B: 19. Bezdička
25. kolo FC Viktoria Plzeň „B“ – FK Spartak Kaplice
B: 71. T. Krbeček, 76. Kašťák
"B" mužstvo - I. B třída
18. kolo SK Římov – FK Spartak Kaplice „B“
B: 50. Kohout – 53., 90. Jirka, 21. Studený, 55. Preusler
19. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – SK Zlatá Koruna
B: 8., 64. Jirka, 94. J. Troják – 22. Andrejco
20. kolo Hraničář Malonty – FK Spartak Kaplice „B“
B: 34. Sojka, 41. Pešl – 30., 72. z pen. Jirka, 91. Matuš
21. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – SK Včelná
B: 64. lček

3:0 (1:0)
1:2 (1:1)
0:1 (0:1)
2:0 (0:0)

1:4 (0:1)
3:1 (1:1)
2:3 (2:1)
0:1 (0:0)

dorost - I. A třída
14. kolo SK Zliv – FK Spartak Kaplice
0:0
15. kolo Slavoj Hrdějovice – FK Spartak Kaplice
1:0 (1:0)
16. kolo FK Spartak Kaplice – SK Slavia Č. Budějovice
0:2 (0:2)
17. kolo Nové Hrady – FK Spartak Kaplice
1:4 (0:3)
B: za hosty 32. Lesňák, 34. Lexa z pen., 42. Kuzma, 49. Jo. Ševčík
starší žáci - I. A třída
14. kolo SK Lišov – FK Spartak Kaplice
B: za hosty Plosz
15. kolo FK Spartak Kaplice – Spartak Trhové Sviny
16. kolo SKP Č. Budějovice – FK Spartak Kaplice
B: za hosty Ondřich
17. kolo FK Spartak Kaplice – Calofrig Borovany
B: za domácí Smolen

1:1 (0:1)
0:1 (0:0)
4:1 (2:1)
1:1 (1:0)

mladší žáci - I. A třída
14. kolo SK Lišov – FK Spartak Kaplice
1:0 (1:0)
15. kolo FK Spartak Kaplice – Spartak Trhové Sviny
7:1 (3:0)
B: Krenauer, Dang Van 2, P. Troják, M. Kouba, Gubáni – Kodras
16. kolo SKP Č.Budějovice – FK Spartak Kaplice
3:0 (1:0)
17. kolo FK Spartak Kaplice – Calofrig Borovany
6:1 (2:1)
B: za domácí Kitzler 3, Dang Van 2, Kuruc
přípravka - okresní přebor
8. kolo FK Slavoj Č. Krumlov „B“ – FK Spartak Kaplice
B: Čajan, Roule
9. kolo FK Spartak Kaplice – Smrčina Horní Planá
B: Čajan 3, Tácha, Lang
10. kolo FK Slavoj Č. Krumlov – FK Spartak Kaplice
B: za hosty Čajan, Roule
11. kolo FK Spartak Kaplice – Brloh * Nová Ves
B: Roule 5, Tetour 4, Čajan 3

Rádi bychom poděkovali…
S velkou úctou děkujeme za projevené soustrasti a
velkou účast na posledním rozloučení s paní Annou
Hruškovou dne 29. 4. 05 v Č. Budějovicích.
Antonín Hruška, manžel a rodiny obu synů

0:2 (0:1)
5:0 (0:0)
4:2 (2:1)
12:0 (3:0)
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PROGRAM DDM Kaplice
červen
30. 5. - 3. 6. Úsměv za úsměv - soutěž pro ZÚ
1.
Den dětí - od 13.30 hod. v městském parku
6. - 10. Všude dobře, doma nejlíp - anketa
7.
Vystoupení kroužků DDM pro rodiče
Od 16.00 hod. v tělocvičně DDM.
17. - 18. Soustředění rybářského kroužku - Výtoň
21.
Vítej léto ... !!! aneb "Brzy zase nashledanou"
Od 14.30 hodin zábavné odpoledne plné soutěží. Park u
DDM nebo herna DDM (podle počasí).

Příměstský tábor
Příměstský tábor pro děti od 6 do 13 let probíhá každý všední den
v týdnu mezi 22. a 26. 8. od 8.30 do 15.30 hodin. Pořádá jej DDM
Kaplice. A co pro Vás děti chystáme? Podnikneme turistické výlety
do okolí Kaplice, prohlídku zajímavých míst, koupání, hry
v přírodě,… Nebude-li nám počasí příznivě nakloněno, pak nás
čekají různé hry, soutěže, turnaje, výtvarná i rukodělná činnost
v prostorách DDM. Cena tábora je 350,- Kč za týden, denní sazba
80,- Kč (zahrnuje oběd, pitný režim, vstupné, jízdné, věcné
náklady,…). Přihlášky a informace získáte v kanceláři DDM u sl.
Korecké nebo na tel. 777 900 745. A pozor! Přihlášky odevzdávejte
nejpozději do 8. 8. 2005. Přihlásit se můžete na celý týden nebo
pouze na jednotlivé dny. Co se týče stravy, pak budou zajištěny
obědy a pitný režim. Tábor se uskuteční při minimálním počtu 5ti
účastníků.

J. Mašek 1/8 A4, pracovní potřeby

Inzerce:
Prodám novou (6 týdnů starou) kuchyňskou rohovou lavici,
s úložným prostorem, vínový potah. Sleva. Volat na tel. 604 675
263 od 8.00 do 9.00 hodin ráno. MOŽNOST NA SPLÁTKY.
Prodám stěnu do obýváku, nová (2 roky). Sleva dohodou. Volat na
tel. 604 675 263 od 8.00 do 9.00 hodin ráno. MOŽNOST NA
SPLÁTKY.
Prodám čerpadlo na znečištěnou vodu v dobrém stavu a se slevou,
zakoupené v roce 2004. Max. průtok 13.000 l/h. Kontakt: tel. do
práce 380 711 558, tel. domů po 15. hodině 380 311 459 (p. Šanda).

Informace Celní správy ČR pro obchodníky a
prodejce lihovin o povinné inventarizaci zásob
Celní správa České republiky, ve snaze vyjít vstříc obchodní a podnikatelské
veřejnosti, upozorňuje na některé povinnosti spojené s aplikací zákona č.
676/2004 Sb., o povinném značení lihu, resp. „kolkování“ lihovin, jenž
nabývá účinnosti dne 1. července 2005.
Právnické a fyzické osoby, které dovážejí, skladují a prodávají lihoviny
ve spotřebitelském balení o obsahu 0,2 l a větším (s obsahem alkoholu 15 %
vol. a vyšším – netýká se alkoholických nápojů, podléhajících dani z vína a
meziproduktů – např. Portské, Madeira aj.), mají povinnost provést ve
svých provozovnách (výrobní podniky, velkoobchody, maloobchody, čerpací
stanice ale i místa, kde jsou lihoviny rozlévány ke konzumaci – restaurace,
pohostinství, bufety apod.) ke dni 1. července 2005 inventarizaci jejich
zásob.
Výsledky této inventury - inventurní soupis - mají osoby povinnost následně
předat ve dvou vyhotoveních místně příslušnému celnímu úřadu (dle místa,
kde byl líh inventarizován), a to nejpozději do 31. července 2005.
Celní úřad potvrdí převzetí inventurního seznamu na jeho kopii, kterou je
osoba – podnikatel povinna uschovat pro případnou kontrolu. Podrobnější
informace o inventarizaci a její formě, resp. struktuře písemné inventurní
sestavy, mohou povinné subjekty získat prostřednictvím speciálního odkazu
na internetu Celní správy ČR (www.cs.mfcr.cz), případně na celním
ředitelství nebo u místně příslušného celního úřadu (pobočky CÚ).
Upozorňujeme dále, že: *zásoby neznačených („nekolkovaných“) lihovin,
které byly zahrnuty do provedené inventarizace lze doprodávat pouze do 31.
12. 2005, *při prodeji těchto lihovin musí být na prodejním dokladu
uvedeno, že se jedná o prodej z inventarizovaných zásob, *v případě
neprovedení inventarizace nelze od 1. 7. 2005 již neznačené lihoviny
prodávat !! – takto zjištěné lihoviny jsou určené kontrolní orgány oprávněny
zajistit a rozhodnout o jejich propadnutí.
Lihoviny vyrobené nebo dovezené na území České republiky po 1. 7. 2005,
již musí být již označeny kontrolní páskou („kolkem“) umístěnou
stanoveným způsobem podle vyhlášky č. 147/2005 Sb. přes uzávěr lahve.
Bližší informace podají: Celní ředitelství České Budějovice, Kasárenská 6,
370 21 České Budějovice, tel. 386 714 225, 238, 159. Celní úřad Český
Krumlov, Plešivec 499, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 301 358, 732 871
053. Pobočka D. Dvořiště, č.p. 161, 382 72 Dolní Dvořiště, tel. 380 348
223, e-mail: f.kolar@cs.mfcr.cz
Inventurní soupisy zásob lihovin předejte ve dvojím vyhotovení nejpozději
do 31. 7. 2005 Celnímu úřadu Český Krumlov nebo Pobočce Dolní Dvořiště
(dle místní příslušnosti).
Náležitosti inventurního soupisu: druh – značka lihoviny, výrobce, obsah
lihu v % objemových alkoholu (vol.), objem balení (objem lahve), počet
balení (počet lahví stejného objemu), případná identifikace dodavatele
(název a sídlo), datum vyhotovení inventurního soupisu, razítko, podpis
odpovědné osoby za zjištění fyzické inventury, podpis odpovědné osoby za
provedení inventarizace
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Poznámky: * inventurní soupis musí obsahovat skutečný stav zásob lihu
(lihem se, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 676/2004 Sb., rozumí
nedenaturovaný líh a výrobky z lihu s obsahem 15% a více lihu, tzn.
lihoviny) ve spotřebitelském balení k 1. 7. 2005
* součástí inventurního soupisu nebude líh v otevřeném spotřebitelském
balení umístěný v místech kde dochází k rozlévání – restaurace apod.
* potvrzený inventurní soupis místně příslušným celním úřadem (s
uvedeným číslem jednacím, otiskem služebního razítka a podpisem
pracovníka CÚ) slouží k prokázání provedení inventarizace a opravňuje
osoby k prodeji neoznačených (neokolkovaných)lihovin, uvedených v tomto
seznamu, do konce roku 2005
* od 1. 1. 2006 již nebude možné žádné neznačené lihoviny prodávat !!
Vzory (tiskopisy) inventárních seznamů jsou k dispozici na Celním úřadu
Český Krumlov a Pobočce celního úřadu v Dolním Dvořišti (též
v elektronické verzi MS EXCEL).
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