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ZDARMA

Starostův sloupek
Květen dal prostor k řadě diskuzí na tři živá témata, k nimž
dovolte sdělit následující stanoviska.
Odkoupení bytu do vlastnictví, i přes rozdílnost pohledu na
cenu za metr čtvereční, kdy je těmi, co byt kupují, braná jako
vysoká a ostatními jako určitý způsob výprodeje majetku, je
pro kupující v konečné fázi výhodné. Jestliže zastupitelstvo
stanovilo cenu maximálně do 35 % tržní ceny, tak přistoupilo
k prodeji citlivě a až emoce odezní, tak noví majitelé
pochopí, že jim byla dána možnost několikanásobného
zhodnocení osobního majetku. Tato šance se v kontextu s
blížící se deregulací nájemného a postupným růstem cen
nemovitostí zas tak často nenaskytne.
Část pedagogické veřejnosti vyvolala jednání týkající se
revize rozhodnutí konkurzní komise v souvislosti s
výběrovým řízením na funkci ředitele Základní školy
Fantova. Zde jsem povinen sdělit, že již před samotným
konkurzním řízením Rada města rozhodla výsledek
výběrového řízení plně respektovat a tím jednání komise
nezpochybňovat. Považuji toto stanovisko a tento postup rady
za jedině správný i proto, že v nedávné minulosti byli v
některých případech ředitelé jmenováni a odvoláváni podle
jiných, poněkud zvláštních, pohledů.
Role města při řešení optimalizace, přesně řečeno rušení
některých středních škol v kraji, se v okamžiku, kdy se při
jednáních objevil návrh na sloučení OA a G se SOU, dostala
do pozice udržení středního školství v Kaplici vůbec. Město
opakovaně intervenuje směrem k představitelům, úředníkům
a zastupitelům kraje s tím, aby se v případě akceptování výše
uvedeného návrhu nástupnickou organizací ve vztahu ke
kreditu školství a pro přes padesátiletou tradici stalo
gymnázium. I když rozhodující slovo v této kauze bude mít
zřizovatel tj. kraj, je dobře, že se do tohoto procesu zapojuje
také veřejnost, neboť rušení středního školství v oblasti
Kaplicka by sebou přineslo řadu negativních často
nevratných jevů. Proto veškeré tyto a další aktivity plně
respektujeme.
Vám slunnou dovolenou a dětem radostné prázdniny.
Ferdinand Jiskra

Dětská hřiště v Kaplici
V poslední době se často v tisku i v jiných médiích
přetřásá otázka dětských hřišť v souvislosti s přijetím
nových předpisů a norem. Veškerá hřiště musí nyní svým
vybavením splňovat podmínky vyplývající z platných
evropských směrnic. Původní dětská hřiště s různým
složením herních prvků, budovaná na sídlištích a před
jednotlivými vchody paneláků, nevyhovují současným
bezpečnostním a hygienickým předpisům.
Pokračování na str. 7

Měření radonu
Odbor životního prostředí oznamuje zájemcům o změření
radonu v obytných domech (starší zástavba), že si mohou
detektory vyzvednout v kanceláři Ing. Turka na Městském
úřadě. Měření se provádí zdarma.

číslo 7 / červenec 2005

Vítězný prospekt
Kulturní a informační centrum
Kaplice získalo v 9. ročníku
Tourpropag - národní soutěžní
přehlídce propagačních materiálů
měst, krajů a turistických regionů,
konané v květnu 2005 v Písku
první místo v kategorii leták
a skládačka za prospekt Kaplice památky, historie.
red

Separační kontejnery na papír
Město Kaplice oznamuje občanům, že v rámci podpory
separace komunálního odpadu byly nakoupeny a rozmístěny
kontejnery na papír. Kontejnery mají modrou barvu a
postupně budou rozmístěny na všechna dosavadní stanoviště
ve městě, tj. ke kontejnerům na PET lahve.
Co ukládat do kontejneru na papír: noviny, časopisy,
katalogy, knihy, sešity bez vazby a desek z PVC, kancelářský
papír, reklamní letáky, telefonní seznamy, rozložené krabice
a obalový papír (neznečištěný), papír, lepenku.
Co do kontejneru na papír neukládat: vícevrstvé materiály
(nápojové kartony - mléko, džusy), kopíráky, voskový a
pauzovací papír, papíry znečištěné od olejů a potravin,
kombinované papírové obaly, hygienicky závadný papír
(kapesníky, pleny, obvazy apod.)

Kaplické Kapradí
Kaplické prázdninové divadlo a hudba
uvnitř čísla najdete kulturní program na léto!

Foto: Pasování malých čtenářů v knihovně / více str. 6
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Zastupitelstvo města Kaplice
Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva Města Kaplice
konaného dne 30. května 2005
Zastupitelstvo města po projednání:
I. bere na vědomí
▪ informaci a stanovisko k plánované optimalizaci středního školství
v Kaplici
II. schvaluje
▪ zřízení zástavního práva k nemovitosti Bělidlo čp. 180, p.č. 1557/5
a p.č. 1557/8 k.ú. Kaplice a dále ručením Města Kaplice za úvěr
společnosti Technické služby města Kaplice s.r.o., IČ 63907992 na
výstavbu skládky Bukovsko (IV. etapa) ve výši maximálně 11
milionů Kč, se splatností maximálně 6 let, při fixní úrokové sazbě
platné po celou dobu splatnosti úvěru v aktuální výši 4,3 % p.a. ve
prospěch Volksbank CZ, a.s., zastupitelstvo města dále bere na
vědomí, že úroková sazba bude stanovena ke dni prvního čerpání
úvěru
▪ úhradu víceprací na stavbě „Chráněné bydlení Blansko“ stavební
firmě Bína uvedené v předloženém návrhu odboru správy majetku
MěÚ Kaplice v celkové výši 583.595,- Kč a zamítá úhradu dalších
předložených víceprací
▪ Dodatek č. 1 k protokolu o předání majetku a finančním vyrovnání
mezi Městem Kaplice a Obcí Střítež ze dne 20. 4. 1994 –
delimitace historického majetku pro Obec Střítež
▪ odkoupení pozemků p.č. 1669, 1672 a p.č. 1677/1 k.ú. Kaplice od
Pozemkového fondu ČR, pracoviště Český Krumlov formou
uplatnění restitučního nároku ve výši 76.536,- Kč
▪ odkoupení garáže na st. parcele č. 1577/4 k.ú. Kaplice od manželů
Mattiových, bytem Kaplice 760 za cenu 75.000,- Kč a zamítá
zvýšení ceny za odkoupení garáže na stavební parcele č. 1579/5
k.ú. Kaplice dle žádosti manželů Neubauerových
▪ návrh JUDr. Aulického na zpětvzetí žaloby na firmu Brooklyn
s.r.o. z důvodu zastavení konkurzu na tuto firmu
▪ odpis pohledávek dle předloženého návrhu Obecního
živnostenského úřadu MěÚ Kaplice v celkové výši 19.913,64 Kč
▪ Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 3.600,- Kč
pro nově narozené občánky města uzavřenou mezi Volksbank CZ,
a.s. a Městem Kaplice

III. pověřuje
▪ vedoucí odborů Městského úřadu Kaplice prověřit všechny
vedené pohledávky vůči firmám a občanům a v případě kdy
lze vymáhat, požádat včas, nejpozději do dvou let, o vydání
exekučního příkazu - koordinací pověřuje odborného referenta
kontroly MěÚ Kaplice p. Šindelářovou
IV. zamítá
▪ prodej prioritních akcií České spořitelny, a.s. firmě Patria Finance,
a.s. Praha 2 za cenu 250,- Kč za jednu akcii.
Mgr. F. Jiskra, starosta města

Ing. V. Kozyrev, místostarosta města

Zastupitelstvo města Kaplice
Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva Města Kaplice
konaného dne 6. června 2005
Zastupitelstvo města po projednání:
I. schválilo
▪ Pravidla prodeje bytového fondu Města Kaplice (III. etapa)
upravená dle návrhu z diskuse
▪ záměr řešení bytové politiky města v krátkodobém,
střednědobém a dlouhodobém cíli a pověřuje vedení Města
Kaplice realizací
▪ prodej pozemku p.č. 2146/12 k.ú. Pořešín o výměře 28 m² Iloně
Cenzovové, bytem Pořešín 4 za cenu 50,- Kč/m² + náklady spojené
s prodejem (dále NSP)
▪ prodej pozemku p.č. 1805/17 k.ú. Pořešín o výměře 106 m² Vlastě
a Karlu Říhovým, bytem České Budějovice 36 za cenu 100,Kč/m² + NSP

▪ prodej pozemku p.č. 411/4 k.ú. Kaplice o výměře 318 m² Auto
moto klubu v AČR Kaplice za cenu 200,- Kč/m² + NSP
▪ prodej pozemku p.č. 761/7 k.ú. Kaplice o výměře 20 m² Ludovítu
Angyalovi, bytem Kaplice 457 za cenu 200,- Kč/m² + NSP
▪ zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 1853, 1854, 1855, 1856,
1857, 1730/3 (pozemky pod chatami) k.ú. Mostky za cenu 200,Kč/m² + NSP a s vynětím z lesního půdního fondu
▪ zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p.č. 1620/1 o celkové
výměře 1682 m² a p.č.1615 o výměře 597 m² k.ú. Kaplice za cenu
100,- Kč/m² + NSP
▪ zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 540 o výměře 20 m² a
p.č. 1111 o výměře 20 m² v k.ú. Kaplice (pod garážemi) za cenu
200,- Kč/m² + NSP
▪ zveřejnění záměru prodeje dvou bytových jednotek v čp. 452
Bezručova ulice – čp. 452/1, 452/2 o vel. 44,51 m² po vypracování
znaleckého posudku, který stanoví vyvolávací cenu bytů (obálková
metoda) s dodržením podmínky ošetřené v kupní smlouvě o
zachování nájemní smlouvy se současnými nájemci bytů
▪ odkoupení části pozemku p.č. 1697/16 k.ú. Kaplice o výměře cca
600 m² za cenu 250,- Kč/m² od současného vlastníka zapsaného na
LV č. 1861, o odkoupení zbývající části pozemku p.č. 1697/16 a
pozemků p.č.1697/44, 591/36 a části p.č.1697/43 k.ú. Kaplice
bude se současnými vlastníky zapsanými na LV č. 1861 a č. 307
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní
▪ odkoupení pozemků KN p.č. 384/27, 525/10, 532/5, 633/3, 3370
k.ú. Blansko o celkové výměře 3.539 m² a pozemků PK č. 524/2,
527, 530, 531/1, 532/1, 532/2, 532/3, 533/1, 533/2, 534, 535 k.ú.
Blansko o celkové výměře 42.017 m² za celkovou cenu
2,100.850,- Kč od současného vlastníka zapsaného na LV č.1930
▪ odkoupení pozemků PK č. 2268, 2269, 2271, 2272 k.ú. Blansko o
celkové výměře 9.750 m² od současného vlastníka zapsaného na
LV č. 416 za cenu 219.148,- Kč
▪ revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 7. 10. 2002 týkající
se prodeje pozemků p.č. 1680/30 a 596/2 k.ú. Kaplice a schvaluje
prodej pozemků p.č. 1680/71 o výměře 190 m² dle GP k.ú. Kaplice
za cenu 200,- Kč/m² + NSP sníženou o cenu věcného břemene ve
výši 100,-Kč/bm Jaroslavu Drhovskému a Zdeňkovi Drhovskému
(ideální polovinu) a schvaluje prodej pozemku p.č. 596/2 díl e) o
výměře 4 m² k.ú. Kaplice dle GP Zdeňkovi Drhovskému za cenu
200,- Kč/m² + NSP
▪ provedení rozpočtového opatření č. 7 dle návrhu finančního
odboru MěÚ Kaplice
▪ změnu rozpočtu r. 2005 hospodářská činnost Města Kaplice bytová
a nebytová část dle návrhu Správy domů města Kaplice s.r.o.
▪ zapojení Města Kaplice do skupinového projektu Fondu
soudržnosti EU „Řešení vybraných problémů vodohospodářské
infrastruktury v povodí Horní Vltavy (dále Projekt), způsobem
v rozsahu a za podmínek vyplývajících: * ze „Záměru projektu
Řešení vybraných problémů vodohospodářské infrastruktury
v povodí Horní Vltavy“ zpracovaného s datem únor 2004 firmou
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, Praha 5 a
základních premis „Koncepce způsobu zapojení obcí a měst do
skupinového projektu Fondu soudržnosti „Řešení vybraných
problémů vodohospodářské infrastruktury v povodí Horní Vltavy“,
* ze Žádosti o podporu z Fondu soudržnosti EU předložené
Jihočeským vodárenským svazem Státnímu fondu životního
prostředí
▪ závazek Města Kaplice jako konečného příjemce podpory zajistit
spolufinancování projektu Fondu soudržnosti v souladu se
Směrnicí MŽP č. 8/2005, č.j. M/200169/05 pro předkládání
žádostí o podporu z Fondu soudržnosti EU
▪ závazek Města Kaplice uzavřít v době potřebné pro realizaci
Projektu s Jihočeským vodárenským svazem smlouvu o sdružení,
tvořící právní rámec pro zapojení obce do Projektu, a to podle
podmínek Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o sdružení, kterou
tímto schvaluje – současně zastupitelstvo města bere na vědomí, že
schválení účasti Města Kaplice na Projektu zavazuje město
k plnění všech závazků z toho plynoucích a že prvořadým
hlediskem, kterým se bude řídit postup při realizaci Projektu a
obsah všech smluvních ujednání, je hledisko splnění podmínek pro
poskytnutí a čerpání podpory z Fondu soudržnosti EU, a to včetně
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podmínek, které určí Evropská komise v rozhodnutí o poskytnutí
podpory
▪ pořízení Změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Kaplice a
pořízení územního plánu pro osadu Hradiště
▪ přihlášení Města Kaplice ke Vzorovému systému nakládání
s odpady předloženému firmou ECO trend ve fázi analytické
▪ předloženou nabídku firmy Swietelsky na provedení prací
položení recyklátu a pokládky krytu asf. koberce
tenkovrstvého na místní komunikace u rybárny k.ú. Mostky a
komunikace Přísečno – v celkovým nákladech 962.472,- Kč,
včetně DPH
▪ Dodatek č. 3 ke smlouvě o zvýhodněném úvěru uzavřené mezi
Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Městem Kaplice
na zajištění financování akce „Intenzifikace ČOV Kaplice“
II. souhlasí
▪ dle návrhu finančního výboru města s úpravou výše poplatku za
umístění reklamní tabule typu A včetně navržených lokalit
vhodných pro umístění těchto reklamních poutačů a pověřuje
tajemníka MěÚ Kaplice zpracováním návrhu nové vyhlášky o
místních poplatcích, který předložit zastupitelstvu města ke
schválení

KINO KAPLICE tel. 380 312689
červenec
1. - 31. července 2005 … DOVOLENÁ
Srpen: RYCHLÝ STRIPES, JEHO FOTR, TO JE LOTR!,
NENÁVIST, HVĚZDNÉ VÁLKY - POMSTA SITHŮ,
PROKLETÁ ARGENTINA, PÁD TŘETÍ ŘÍŠE, HOTEL
RWANDA, VELKÁ VODA, SLEČNA DRSŇÁK 2
KINSEY

KULTURNÍ NABÍDKA
červenec
7. června – 4. července

Z archívu Kulturního domu

STARÁ A JEŠTĚ STARŠÍ KAPLICE…

III. zamítá
▪ prodej částí pozemku p.č. 1286/1 k.ú. Žďár
▪ prodej pozemku p.č. 1633/4 k.ú. Kaplice

Zvětšeniny fotografií starobylých záběrů náměstí; památné domy,
jak je možná ještě pamatujete; vypuštěné jezírko v parku...

IV. trvá
▪ na svém rozhodnutí ze dne 6. 9. 2004 ve věci prodeje domu čp. 63
Blansko, včetně části pozemku p.č. 15/2 a p.č. 216 v k.ú. Blansko
dle provedeného geometrického zaměření a nesouhlasí s požadavkem Štefana Kmetě na jeho přepracování

8. července – 9. srpna

V. pověřuje
▪ Odbor správy majetku MěÚ Kaplice projednat s Biskupstvím
římskokatolické církve a administrátorem farnosti v Kaplici
návrhy týkající se řešení případného zpřístupnění předsíně
kostela sv. Petra a Pavla v Kaplici, které zařadit do návrhu akcí
rozpočtu města na r. 2006
▪ Odbor správy majetku MěÚ Kaplice, stavební komisi a rozvojovou
komisi zabývat se otázkou objektu čp. 40 v Blansku a předložit
návrhy na jeho další využití
▪ Odbor správy majetku MěÚ Kaplice jednat s vlastníky pozemku
p.č. 726/12 k.ú. Žďár o podmínkách města ve věci spoluúčasti při
zřízení komunikace na uvedené parcele
▪ Odbor správy majetku MěÚ Kaplice jednat s nájemcem
nemovitosti čp. 63 v Blansku o možném zápočtu ceny nabízených
pozemků v odhadních cenách vůči kupní ceně nemovitosti čp. 63
v Blansku.
Mgr. F. Jiskra, starosta města

Ing. V. Kozyrev, místostarosta města

Železná sobota
Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí vyhlásil na 21. 5.
2005 sběr železného odpadu pro Město Kaplice. Celá akce byla
několikrát vyhlášena rozhlasem města a byly rozneseny letáčky
s informací jak bude tzv. železná sobota probíhat. Mám–li zhodnotit
celou akci jak proběhla, musím poznamenat, že informovanost
občanů o konání sběru železného šrotu nebyla 100%. Při
organizování příštího sběrového dne je nutné občany dostatečně
předem informovat všemi dostupnými prostředky tj. zpravodajem,
letáčky, rozhlasem a na veřejných informačních místech. Na sběru
železného odpadu se podíleli Technické služby Kaplice s.r.o. a oddíl
volejbalistů Kaplice. Organizátoři této akce byli nemile překvapeni
aktivitou zaměstnance sběrného dvora T.S., který bez předchozí
domluvy provedl sběr připraveného železného odpadu na určitých
místech ve vlastní prospěch.
Odběr sebraného železného odpadu zajistila firma sídlící v areálu
AGS Kaplice – Omlenička. Výtěžek z této akce bude použit na
činnost oddílu volejbalistů – muži Kaplice.
MěÚ Kaplice, odbor životního prostředí bude i v příštích letech
minimálně jednou ročně tzv. železnou sobotu organizovat.
Ing. F. Turek, MěÚ Kaplice, vedoucí odboru životního prostředí

Infocentrum/Kino Kaplice

Z archívu Kulturního domu

JAK SE V KAPLICI SPORTOVALO
Fotografie z počátku 60. let, záběry ze Spartakiád…

Infocentrum/Kino Kaplice

K
Kaapplliicckkéé K
Kaapprraaddíí …
…
12. července, úterý

od 20.00 hodin

KONCERT PĚVECKÝCH SOUBORŮ
Sbory ze Siegenu (Německo) a Kaplice.

Kostel sv. Petra a Pavla
21. července, čtvrtek

od 20.00 hodin

BLUESOVÝ VEČER
Představí se zahraniční bluesový interpret Paul Batto Jr.

Radniční dvorek
29. července, pátek

od 20.00 hodin

FANFÁN TULIPÁN
Komedie na motivy slavného francouzského filmu v podání Divadelního
spolku „Jiří“ z Poděbrad v romantickém
exteriéru hradní zříceniny ...

Zřícenina hradu Pořešín
Další program Kaplického Kapradí
5. 8.
KONCERT STŘEDOVĚKÉ HUDBY
Hrad Pořešín / Pořádá Sdružení Hrady na Malši
8. 9.
TŘI PRASÁTKA
Kulturní dům / pohádka pro děti
13. 9.
KOMORNÍ SOUBOR NÁLADY
Evergreeny, slavné melodie z operet a muzikálů
Radniční dvorek
22. 9.
KONCERT: Wabi DANĚK
Radniční dvorek
Změna programu vyhrazena

Kino Kaplice … a hlas LIDU !
Záleží Vám na kaplickém kině…? Do srpnového čísla
Zpravodaje se chystáme dát možnost občanům vyjádřit se
k významu kina. Požádáme Vás o náměty a postřehy - jakým
způsobem zvýšit Vaši spokojenost a tím i návštěvnost kina.
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Z DĚJIN KAPLICKÉHO
MOTOCROSSU
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…

Když jsme začali hledat dům povozníka Alberta Böhma, zachycený
na zatím jediném dostupném historickém snímku Dlouhé ulice,
nemohl nikdo tušit, že je to paradoxně právě jeden z těch domů,
které byly v Dlouhé ulici do základů strženy. Všechny stopy
postupně začaly ukazovat k místu dnešní tržnice. Významně
napověděl soupis obchodníků Kaplice z roku 1932, chyběla však
mapa, která by dům č. 314 zachytila, do situace ale vnesly trochu
světla zapsané vzpomínky jedné z „německých“ rodaček. Když se
nám pak do redakce ozvali i obyvatelé, kteří dřívější Kaplici
pamatují, začalo už být téměř jisté,
že dům kočího Böhma opravdu
stával proti vyústění Pivovarské
ulice. Porovnáním čísel parcel s čísly
popisnými se tato skutečnost jen
potvrdila. Obrázková rekonstrukce
není příliš dokonalá, ale popisuje,
kde se dům povozníka Alberta
Böhma
nacházel.
V sousedství
tohoto domku stávaly stodoly …
Existuje
jen
velmi
malá
pravděpodobnost, že se nalezne
fotografie předválečné Dlouhé ulice,
ale záběr z doby pár let po válce by
se mezi českými kaplickými mohl
vyskytovat …

Záhadné hřiště, záhadné domy?

Tentokrát Vám předkládáme snímek z roku 1962. Hřiště, které na
něm vidíte, je zasazeno do docela zvláštního rámce a jen s obtížemi
(v podstatě vůbec) se dá identifikovat jeho umístění. Spoléháme
však na Vás, kteří ho pamatujete a kdo jste na něm
hrávali různé sportovní hry. Rádi bychom toto místo
zcela přesně identifikovali a bude-li to možné i
vyfotografovali do příštího vydání.
Druhá fotografie patří mezi ty nádherné archivní
kousky na pevném kartonu, zřejmě pochází ještě
z doby před II. světovou válkou. Našla se mezi
dalšími sportovními snímky z Kaplice, ale je to
opravdu nějaký místní klub? Pokud některého
z mladých hráčů poznáte, ozvěte se nám a zároveň
tímto zveme do Infocentra ty, kteří se o sport
zajímají. V červenci zde můžete shlédnout na
stojáncích mnoho dalších fotografií s tématem
sportu v Kaplici, např. snímky z počátku 60. let či
spartakiádní záběry...

red

/ 2. část

Trať byla zprvu vyznačena po obvodu napíchanými papírovými
reklamními praporky na špejlích (!), jejichž dobrá polovina po každé
jízdě vzala za své, ale neúnavní pořadatelé podél trati je „z rezerv“
briskně doplnili. Později se používalo tzv. „mlíko“, do něhož se
tehdy plnilo mléko v mlék. podnicích v nekonečném fóliovém pásu.
Dnes se trať neznačí vůbec. Zkracování trati v zatáčkách se trestalo
vyloučením ze závodu. V Jč. kraji se postupně vytvořilo a jezdilo
kolem 20ti míst - snad nejvyhlášenější trať byla v Českém
Krumlově za nádražím. Tehdejší super-star, či-li hezky česky
hvězda prvé velikosti v motocrossu Jaromír Čížek, pronesl dodnes
památný výrok: „Kdo jel a zvítězil v Č. Krumlově, byl mistr - kdo
Krumlov nejel, pak nejel motocross“. Přesto trať před léty zanikla a
zastupitelstvo města zde závody
zapovědělo na žádost několika
nervních obyvatel u nádraží,
jimž drásal hluk záv. strojů nervy
- prý až za hrob. Město se
připravilo o popularitu tohoto
druhu, snad ji ani nemělo
zapotřebí? Nebyl zájem - pravý
opak zastupitelstev města v
Kaplici, kde je hluk slyšet také a
často. Podpora města je skvělá.
Sport. řády stanovily, že minimální délka trati činí 1.700 m,
ale tu na kotlině ne a ne
dosáhnout. A tak se vytvářely
roztodivné kličky, zákruty a
„vracáky“ řečeno hantýrkou zasvěcených. To způsobuje, že při
závodu se jezdci míhají jako roj zdivočelých včel, poškozuje to
přehlednost kde a kdo je, zejména pro diváky. Také se muselo
uvádět tzv. převýšení trati - rozdíl nejnižšího a nejvyššího bodu
trati. Čert ví, kdo vymyslel (ale neměřil), že je to 50 m. Snad to
platí dodnes, ale zajímá to patrně jen a jen toho čerta, který
ovšem nikdy nespí.
V jednom z ročníků přišel obrovský liják a čísla na startovních
tabulkách - jako jediná identifikace jezdců byla rázem nečitelná
pro časoměřiče a pokračování v závodu, v němž se nedalo
zjistit kdo je kdo, byl jako naprosto neregulérní autorem - tehdy
ve funkci sportovního komisaře - zastaven a anulován s
rezolutním odmítnutím příp. protestů.
Ale vraťme se do historie; léta šla, obětaví pořadatelé vše stále
vylepšovali a Kaplice získávala postupně vyšší a posléze
nejvyšší typy podniků. To již samozřejmě jezdily všechny obs.
třídy 125, 250, 500 ccm a dnes často i sidecary s velkými
obsahy.
Na Blanské kotlině se vystřídala celá plejáda nejlepších jezdců
– mistrů, státních reprezentantů. Bylo by nespravedlivé neuvést,
že také ze samotné Kaplice vzešli vynikající jezdci - Frant. Ertl,
Jar. Marchal, začínal zde dnes sen. Jan Froněk, Jiří Kováříček a
výborní bratři Soldátové, z nichž mladší František se stal státním
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reprezentantem, stejně jako Jan Froněk jun., ten ještě dnes okrajově
zazáří na motocrossovém nebi či motoskijöringu jako vodič. Byl
nespornou jedničkou. Ve výčtu jmen opomenu jiné čs. hvězdy – Jar.
Faltu, Zd. Velkého, Mir. Halma a další, neboť jejich účast vyplývala
z vrcholových typů Kaplici určených podniků.
Na čem se vlastně jezdilo - zeptá se v duchu méně informovaný
čtenář ? Od samého začátku to byly motocykly strakonické ČZ,
používané i špičkovými zahraničními jezdci, jako byl ku př. Joël
Robert z Belgie, reprezentace býv. NDR i tehdejšího SSSR
Mojsejev a Arbekov. Značce ČZ nikdo tehdy nestačil - trochu
nesměle a spíše okrajově sekundovala JAWA, po jistý čas hybrid
JAWA-ČZ a zcela ojediněle 4taktní ESO z továrny v Divišově. To
byl - a dosud je - zajímavý stroj; zkonstruoval jej kdysi okruhový
silniční jezdec Emanuel SIMANDL - odtud 2 prvá písmena značky.
Na okruzích, kde měl reprezentovat, příliš neuspěl, ale lépe již v
motocrossu ač v té době již byl přebudován na stroj plochodrážní,
kde přímo vynikl a snad vyniká dosud, což v přemíře výrobců má
jistě vysoký kredit. Jezdil na něm též kaplický Jar. Marchal.
Stín na jeden z ročník vrhl smrtelný úraz reprezentanta Rudé hvězdy
Praha Jiřího Schmalze; stalo se tak ve druhé zatáčce po startu v
ostrém, levotočivém „vracáku“ při odstartování jízdy. Schmalz - ač
velice zkušený jezdec zde ve skrumáži upadl a byl několikanásobně
- neúmyslně – přejet. Jeho pietu pořadatelé zvýraznili pamětní
deskou na objektu časoměřičské věže, která jej po léta připomínala.
Dnes zde již není. Jeden závod se také z podnětu pořadatelů konal
jako Schmalzův memoriál. Pěkné uznání, charakterní gesto.
Snad se patří uvésti, že kdo viděl shora časom. věže, jak se
vyvíjí situace v prvých zatáčkách po odstartování, kde se jede
kolo na kole (a loket na loktu) a dosud nezkolaboval, může se
zváti psychohrdinou, jak říkával bezkonkurenční hlasatel Ant.
Babka ze Strakonic.
Několikráte přenášela čs. televize přímý přenos závodu,
provázených slovem-komentátorem Františkem Šťastným,
někdejším vyhlášeným silničním závodníkem. Upadal častěji
do nepříjemných hovorových úchylek, ale o odešlých jen
dobré. Za čas přenosy zanikly, aby se nestaly okoukaným
klišé, nahrazené ovšem neodolatelnými akčními filmy večer
co večer s pořádnou dávkou erotiky. A ne tak ledajaké.
Přenosy Kaplici hodně zviditelnily, dělaly jí jméno.
Každé dění ve veřejnosti - má-li uspět - musí věnovat hodně a ještě
mnohem více - reklamě. Kapličtí pořadatelé v ní dospěli velmi
daleko. Začínali s množstvím výrazných plakátů, které i sami
dobrovolně (za benzin a` Kč 2,40 svého času) rozváželi a vylepovali
v širokém okolí obcí, či reklamními službami měst. Na takových
dobrodružných cestách vezli a rozhazovali letáčky po silnici a v
obcích a málokdo odolal je nezdvihnout. K tomu se ovšem družily i
látkové transparenty na nárožích měst apod. Ale to ještě nebylo vše.
Obětavý člen Josef Štěpánek si zapůjčil kdesi radioaparaturu,
instaloval ji v dodávce, včetně dvou amplionů na střeše o slušném
výkonu a pak už jen mikrofon a prostořekého hlasatele k sobě a
vyjelo se – často velmi daleko. Neboť: mluvené slovo je jiné než
psané - dí ověřená pravda. A bylo to úspěšné. Proniknutí do
jihočeského rozhlasu a tisku bylo kromě toho maličkostí. Netřeba
zdůrazňovat, že relace pojízdného rádia byly patřičně opepřené prý: aby to vzalo za srdce! Celkově dosti finančně nákladné, ale
nutné - ostatně to platí dodnes - viz markety. Snad až 30 % tržeb
přináší právě ona ďábelská reklama, kterou máte ve schránkách
týden co týden a jdou rovnou do odpadových nádob. Ale kolik
přinesla na počtu diváků Kaplici se nikdy nezjistilo.
K současnému dění na motocrossovém závodišti snad není nutný
komentář; různých typů závodů je zde do roka několik včetně
občasné účasti sidecarů, jejichž jízda je nepochybně atraktivní,
stejně jako terénní skoky sólo, pro něž byly vybudovány speciální,
katapultážní nájezdy, které vynesou jezdce 15 i více metrů do
výšky-dálky, něco jako na létajícím koberci. Autor je pamětníkem
doby, kdy při povolování závodu byla zdůrazněna kuriózní
podmínka, že profil trati nesmí umožňovat delší terénní skoky, bez
nichž by dnes závod nebyl závodem. A to ještě v různých figurách,
kdy aktér téměř sestoupí z motocyklu, aby se naň těsně před
„přistáním“ hladce vrátil a pokračoval. Ale to jsme již v hájemství
kaskadérů ze zmíněných amerických akčních filmů. Máte je také
rádi?

Do problematiky motocrossů zasahují okrajově, ale nepříjemně tu
ochránci přírody, jindy strážce životního prostředí - motorismus dle
nich není sport. S tím se svého času setkala i organizace v Kaplici
při povolovacím řízení k výstavbě společenské budovy na závodišti.
Jan Froněk - dnes ústřední osobnost motocrossového dění v Kaplici
by mohl vyprávět.
Motocrossy byly, jsou a snad budou se svojí neopakovatelnou
atmosférou vůně opékaných klobás na přepáleném oleji, tu a tam
dokonce kuřete - pokud je cenová dostupnost přijatelná, ale to není
tak časté, jako kdysi – kupř. na Zemi živitelce apod. A k tomu pivo,
pivo a zase pivo, jehož spotřebou je český národ bezkonkurenčně na
prvém místě na hlavu ne-li ve světě, pak určitě v Evropě. A k tomu
všemu hluk motocyklů, pach výfukových spalin a nějaké zrnko
písku mezi zuby...
Přes rozsáhlost vzpomínek neobsáhl autor, který věnoval činovnické
funkci v motorismu více než 40 let zdaleka vše, co by se mohlo
zveřejnit, ale musíme dát prostor jiným tématům, někdy i
zajímavým. Přejme si, my ctitelé motocrossu, aby se i v budoucnu
našli lidé typu Jana Froňka - schopní, pracovití a trpěliví. Nechť
takovým žehná svatý Václav - a mistr Jan!
Kaplice, duben 2005 Josef Mikšátko

Na zkoušce kuchařů a číšníků
Mezi 6. až 17. červnem 2005
probíhaly na SOU v Kaplici
závěrečné zkoušky. Přijali jsme
pozvání školy a shlédli
praktickou část zkoušek oboru
Kuchař - číšník pro pohostinství. Závěrečné zkoušky se
skládají z několika částí. Dne
6. června proběhla jejich
písemná část, mezi 7. až 10.
červnem byli žáci prověřováni
při praktických úkolech a 17.
června pak vše uzavírali ústní
zkouškou. Letos bylo zkoušeno 28 žáků, z toho 14 dívek a 14
chlapců. Podívejme se trochu blíže z čeho se skládá divácky
poměrně atraktivní praktická
zkouška. Je rozdělena do
několika částí. V prvé se žák
věnuje přípravě vylosovaného
pokrmu (připravují se jídla od
svíčkové, přes řízky až třeba po
šišky s mákem), ve druhé části
připravuje tabuli (např. mysliveckou, sportovní, svatební,
týká se to jak úpravy stolu, tak
sestavení menu). V poslední
části připravují žáci flambované
palačinky, či míchají nápoj
nebo připravují salát.
red

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

Bc. K. Čajan, vedoucí odboru dopravy a sil. hospodářství MěÚ Kaplice
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Kaplici se představuje nový farář
Jmenuji se Pavel Šimák a narodil jsem
se v Počátkách 12. 7. 1964. Od dětství
jsem žil v Kamenici nad Lipou, kde
jsem také absolvoval základní školu.
Po ní jsem odešel do Plzně, kde jsem
vystudoval dopravní průmyslovku. Ale
ještě před jejím dokončením jsem
pocítil povolání ke kněžství a rozhodl
se studovat teologii. Po maturitě jsem
pracoval rok na dráze, pak nastaly dva
roky u železničního vojska blízko
Mostu a po té ještě roční práce u dráhy
v Jindřichově Hradci. Na teologickou fakultu jsem nastoupil
v roce 1987 – do Litoměřic. Po revoluci se fakulta opět
včlenila do svazku Karlovy university a přemístila do Prahy,
kde jsem po třech letech studium dokončil. V roce 1993 jsem
přijal kněžské svěcení a nastoupil do Prachatic. Zde jsem
působil ještě ve čtyřech dalších farnostech a v charitativní
oblasti. Po dvanácti letech tamního působení přecházím
k Vám do Kaplice a velmi se těším na nová setkání a na příp.
spolupráci s těmi, kdo chtějí pomáhat druhým.

Sloučení středních škol v Kaplici
Reakce na článek Mgr. Havelky, ředitele OA a G v Kaplici, který byl
zveřejněn v květnovém čísle Zpravodaje Kaplice

V Kaplici působí již více než 40 let střední odborné učiliště.
Jedná se o moderní, účelově vybavenou budovu školy,
odborná pracoviště, dílny, k dispozici je jídelna i sportovní
hala v blízkosti školy.
Škola má také svůj internát a sportovní hřiště. Nemáme
problémy s náborem učňů i studentů do učňovských i
studijních oborů, nemáme problémy s rozpočtem.
SOU má kvalitní a kvalifikovaný pedagogický sbor a nové
vedení, které si zatím vede velmi dobře. Dokazuje to i to, že
škola zpracovala grant pod názvem „Zefektivňování výuky
pomocí mobilních telekomunikačních technologií“. Ten byl
krajskou komisí vybrán jako nejlepší a doporučen jako
hodnotný regionální projekt k přidělení dotace. Jde o velký
úspěch SOU v Kaplici.
Dá se říci, že Střední odborné učiliště v Kaplici je
významnou školou pro celou spádovou oblast. Potud lze plně
souhlasit s tím, co již zmínil ve svém článku z květnového
čísla Zpravodaje Kaplice i pan ředitel Havelka. Podle
vyjádření našeho zřizovatele KÚ v Českých Budějovicích i
města Kaplice nikdo v současnosti neuvažuje o zrušení
našeho školského zařízení, které je plně funkční, a jak již
bylo uvedeno, nemá žádné problémy, které by se nedaly
operativně řešit. Naše učiliště bude existovat, ať už bude
spojeno s obchodní akademií a gymnáziem, či bez nich.
Teď jsme to my, kdo zachraňuje kaplické střední školství.
My nemáme problémy s náborem jako kaplické gymnázium,
a výhledově ani mít nebudeme.
Osobně se domnívám, že v našem okrese bude i v
budoucnosti prostor jen pro existenci gymnázia v Českém
Krumlově, chceme-li dodržet opravdu kvalitní výběr
studentů, opírající se o odpovídající studijní výsledky žáků na
základních školách.
Nelíbí se mi taková vyjádření jako - ztráta prestiže, konec
středního školství v Kaplici, navrhují sloučení, aby se
zachránili, do takové školy rodiče děti dávat nebudou…
Vážení kolegové učitelé, takové veřejné výroky nás opravdu
nectí. Jsme přece všichni inteligentní, vysokoškolsky

vzdělaní lidé. Rodiče nám svěřují své děti v rámci jejich
vzdělávání i výchovy a očekávají od nás, že jsme schopni se s
tímto náročným úkolem se ctí vypořádat.
Ke sloučení středních škol v Kaplici určitě dojde, pojďme
tedy raději spolupracovat a vážit si jeden druhého. Nejsou
hloupé a chytré děti - každý má přece něco, v čem vyniká, a
to je třeba rozvíjet. Věřte mi, nejsme nepřátelé, máme přece
společnou práci i cíl.
Zvu Vás všechny do kaplického učiliště, přesvědčíte se sami,
že toto zařízení má všechny předpoklady pro další rozvoj.
V Kaplici, 7. června 2005, PaedDr. Jitka Papežová, učitelka
SOU v Kaplici

Knihovna hostila knihovníky
V předešlém čísle Zpravodaje jsme informovali o tom, že
knihovna oslavila své 60. výročí založení. Dne 27. 5. 2005 se
konalo setkání knihovnic, které pracovaly v Kaplici a
v dalších knihovnách na Českokrumlovsku. Sešlo se 22
knihovnic a jeden knihovník, které přišel pozdravit pan
starosta.
Vzpomínkové dopoledne se vydařilo. Nejdříve jsme
vzpomenuli na zakládajícího člověka pana Josefa Tomáška,
tehdy tajemníka zmocněnce min. školství a osvěty, který
v roce 1945 požádal Místní správní komisi o založení
knihovny v Kaplici. Všichni jsme se zájmem vyslechli
vzpomínání paní Dáši Slámové, která pracovala v knihovně
od roku 1954 po celých 38 let.
Další akcí se v měsíci červnu stalo pasování žáků prvních tříd
do stavu čtenářského. Malé čtenáře jsme pasovali celkem 3x
(jedna třída ze ZŠ Fantova a dvě třídy ze ZŠ Školní). Děti
musely prokázat, že už znají všechna písmenka abecedy a
umí číst. Na závěr dostaly malé odměny. Oběma školám
děkujeme za spolupráci.

Z historie Městské knihovny Kaplice
Před 2. světovou válkou nejsou známy žádné zmínky o
knihovně, materiály jsou dosud neroztříděny v archivech.
Roku 1953
vznikla současná veřejná knihovna - základem byly dary
čtenářů, později došlo na doplňování systematické, prostřednictvím dotací okresního a městského národního výboru.
(V letech 1955 - 1961 byla Kaplice okresním městem).
Knihovna byla umístěna ve dvou místnostech - půjčovna knih
+ čítárna denního tisku, nejčastější návštěvníky tvořily děti a
vojáci. Pracovali zde 2 profesionální knihovníci (1,5
pracovního úvazku). Knihovna měla otevřeno 2x týdně pro
dospělé a 2x týdně pro děti. Čítárna fungovala každý den.
Vedoucí knihovny: Dagmar Slámová (působila zde 38 let).
70. léta
Knihovna získala prostory v domě na náměstí (dnes bufet U
Štěpánků). Byla sem přestěhována čítárna a dětské oddělení.
V knihovně pracovaly 4 knihovnice. Zajišťovaly také
odbornou pomoc 15 lidovým knihovnám ve svém
metodickém obvodu. Jedna pravidelně dojížděla půjčovat do
knihovny v Benešově nad Černou.
80. léta
Opět se objevil problém nedostatku místa. Byly zpracovány
dva projekty na rekonstrukci bývalého Jednotného klubu
pracujících v Kostelní ulici. Nepodařilo se ani jeden záměr
uskutečnit. Nejprve chyběla stavební firma a později nebylo
dost finančních prostředků na realizaci záměru.
Rok 1985 Byla otevřena pobočka na Sídlišti 9. května.
pokračování na další straně
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Z historie Městské knihovny Kaplice
90. léta
Vzhledem k tomu, že knihovnu nebylo možno přestěhovat,
uvažovalo se o rekonstrukci stávajících prostor.
Rok 1992
Objevení dřevomorky urychlilo rekonstrukční práce. V
současné době se také podařilo získat nové prostory pro
dětské oddělení v budově kina a také pobočka na Sídlišti 9.
května byla přestěhována do nově upravených prostorů.
Rok 1995
Do knihovny byl zakoupen první počítač, bylo zahájeno
elektronické zpracovávání knižního fondu pomocí
speciálního knihovnického programu LANius. Knihovna se v
letních měsících po čtyřicetiletém působení na náměstí
přestěhovala do přízemí budovy školky (Nové domky 643).
Rok 1998
Za pomoci grantu MK ČR je knihovna napojena na Internet.
Roku 1999
se stěhuje dětské oddělení do 1. poschodí. Mění se pracovní
poměr knihovnic (do té doby zaměstnanci Okresní knihovny
v Českém Krumlově), od tohoto roku jsou veškeré náklady
na provoz knihovny hrazeny z rozpočtu města.
Rok 2000 Zakoupení dalších počítačů a postupné elektronické zpracování veškerého fondu knihovny.
21. století
Rok 2001 V rámci akce Březen - měsíc Internetu byla
otevřena internetová studovna (za finančního přispění MK
ČR) a spuštěn elektronický výpůjční protokol (evidence
výpůjček prostřednictvím počítače).
Knihovna má nezastupitelné místo v kulturním životě města,
má rozsáhlou výpůjční činnost, podílí se na celoživotním
vzdělání občanů a úzce spolupracuje s ostatními kulturními
zařízeními a neziskovými organizacemi ve městě.

Dětská hřiště

pokračování ze str. 1

Zrezivělé
konstrukce,
neohrazená
pískoviště
plná
cigaretových nedopalků, zvířecích výkalů (psi, kočky), střepů
a v nejhorším případě i použitých injekčních stříkaček
narkomanů, stejně jako nevhodný povrch, rozštípané dřevěné
domečky a vláčky, vyčnívající hřebíky a šrouby a jiné
nebezpečné nástrahy způsobují mnoho dětských úrazů, často
s trvalými následky. Výjimkou není ani možnost nákazy
žloutenkou nebo jiným infekčním onemocněním. Proto nelze
význam bezpečnosti a hygieny na dětských hřištích
podceňovat. To, že se u nás dosud nic takového nestalo, nás
neopravňuje se domnívat, že je vše v pořádku. Projdeme-li se
po sídlištích, zjistíme, že nedostatky popsané v úvodu se
týkají také dětských hřišť a jednotlivě umístěných pískovišť,
prolézaček, houpaček a podobných herních prvků v Kaplici.
Pracovníci odboru životního prostředí zjistili, že ve městě je,
mimo mateřské školky, rozmístěno celkem 25 různě velkých
pískovišť, z nichž ani jedno neodpovídá novým
bezpečnostním a hygienickým požadavkům (oplocení,
zakrytí). Kromě toho bylo napočítáno 37 různých dětských
kolotočů, houpaček, prolézaček a pod., vyrobených z různých
materiálů, nejvíce ze železa, ze dřeva, případně plastu. Na
každém z těchto zařízení se různým způsobem podepsal zub
času, případně vandalové, a na mnohých takovým způsobem,
že jsou z hlediska bezpečnosti dětí nepouživatelné.
Tento neutěšený stav je téměř ve všech městech naší
republiky. Na rázné řešení spočívající v jednorázovém
odstranění všech starých zařízení a nahrazení novými se
v obecních rozpočtech nedostává peněz. Není však nutné

hned rušit stará hřiště a investovat milionové částky na
výstavbu nových. Jednotlivá města řeší tento problém po
etapách, postupným odstraňováním starých prvků náhradou
za nové, vyhovující předpisům. Odbor životního prostředí se
domnívá, že touto cestou by mělo jít rovněž Město Kaplice
s tím, že v současné době jednotlivě, porůznu rozmístěná
zařízení, budou postupně nahrazena novými, soustředěnými
do tří nebo čtyř lokalit - dětských hřišť se všemi náležitostmi
dle platných norem a předpisů (oplocení, zamykání na noc,
stálý dozor a pravidelná údržba kvalifikovaným pracovníkem
atd.) V úvahu přicházejí následující lokality: 1. Rekonstrukce
stávajícího dětského hřiště Na Vyhlídce, uprostřed zástavby.
2. Rekonstrukce jednoho současného dětského hřiště na
Sídlišti 9. května. 3. Výstavba nového hřiště v lokalitě za
tzv. „obytnými domy Šumavská“ v blízkosti stávající
trafostanice.
Jistě by se našly i jiné, další lokality, kde by se dalo
vybudovat dětské hřiště. Rozhodnout musí zastupitelé města.
Při výběru navrhovaných lokalit odbor životního prostředí
vycházel ze skutečnosti, že na navrhovaných místech buďto
již dětské hřiště bylo nebo se jedná o novou obytnou zástavbu
bez takového zařízení. Při výběru nutno také přihlédnout
k počtu obyvatel lokality a k hustotě osídlení. Rada města
uložila odboru životního prostředí zajistit zpracování studie
vzorového dětského hřiště v části školní zahrady u mateřské
školky v ulici 1. máje, na Sídlišti 9. května s tím, že realizace
bude zařazena do rozpočtu města v příštím roce.
Výstavbě dětského hřiště musí předcházet zpracování
patřičné projektové dokumentace a obstarání stavebního
povolení. Finanční náklady na vybudování takového hřiště se
pohybují řádově ve statisících Kč.
Orientační ceny jednotlivých prvků bez instalace představují
následující částky:
hrací sestavy – věž se skluzavkou, houpačkou a dalšími doplňky (od
15.000 do 90.000,- Kč), houpačky – řetězová, dvouhoupačka
s prolézačkou, žebříkem… (od 8.000 do 30.000,- Kč), šplhací
sestavy – různé složitosti (od 13.000 do 21.000,- Kč), kolotoče (od
35.000,- Kč), pískoviště – s rohovými sedáky, kladinami apod. (od
10.000,- Kč), vláček, domeček, altánek… (od 26.000 do 35.000,Kč), odpadový koš (od 4.500,- Kč), lavička parková-kov, dřevo (od
5.000,- Kč), oplocení hřiště (700,- Kč/bm).

Jednotlivé prvky hřiště musí mít Certifikát vystavený
zkušebnou s patřičnou autorizací a výrobce je povinen
předložit Prohlášení o shodě použitých materiálů.
Vyjmenovat všechny požadavky na vybudování a provoz
dětského hřiště by znamenalo citovat několikastránkovou
normu a další předpisy o bezpečném provozu těchto zařízení.
Z výše uvedeného orientačního přehledu cen jednotlivých
herních prvků lze vypočítat předběžně náklady na výstavbu
dětského hřiště. Ku příkladu výstavba hřiště se šesti herními
prvky o průměrné ceně 40.000,- Kč, oplocené, vybavené
lavičkami pro dospělé,odpadovými koši, informačními
cedulemi a jinými nezbytnými náležitostmi ve smyslu
platných norem bude stát nejméně 500.000,- Kč.
Rozpočet města Kaplice v letošním roce s rekonstrukcí nebo
novou výstavbou dětského hřiště nepočítá. Prozatím nezbývá
občanům a jejich dětem než využívat stávající dětská zařízení
a pískoviště, dbát zvýšené opatrnosti, zvýšit dohled nad
hrajícími si dětmi, dodržovat důsledně osobní hygienu u
hrajících si dětí, nedopustit volné pobíhání psů a koček v
prostoru dětských hřišť a znečisťování pískovišť jejich
výkaly, včas upozorňovat na nebezpečné předměty
a v neposlední řadě nebýt neteční vůči vandalům ničícím tato
zařízení.
Odbor životního prostředí, MěÚ Kaplice
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TURISTIKA a SPORT
červenec
Fotbal

výsledky

26. kolo FK Spartak Kaplice – SK Slavia Vejprnice
0:0
27. kolo SK Sparta Krč – FK Spartak Kaplice
3:1 (1:0)
B: 19. Rezek, 48. Kunt, 64. Milan – 87. P. Pulec
28. kolo FK Spartak Kaplice – SK Spartak MAS S. Ústí
2:4 (0:1)
B: 60. Vošický, 83. P. Pulec – 77., 81. Horka, 42. Zelenka z pen., 90.
Vrzal
29. kolo FK Tábor – FK Spartak Kaplice
2:0 (0:0)
B: 67. Strnad, 80. Pěknic

"B" mužstvo - I. B třída
22. kolo SK Slavia Č. Budějovice – FK Spartak Kaplice „B“ 2:0 (1:0)
B: 14. Ždiarský , 94. Koloman
23. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – Hraničář Horní Stropnice 5:0 (3:0)
B: 28. P. Schönkypl, 39. Mazanec, 45. Wögebauer, 59. Jirka, 79.
Preusler
24. kolo Spartak Trhové Sviny – FK Spartak Kaplice „B“
2:1 (1:0)
B: 4. Přibyl, 54. Pařízek – 93. J. Troják
25. kolo FK Slavoj Č. Krumlov „B“ – FK Spartak Kaplice „B“ 0:1 (0:0)
B: 76. L. Pulec

dorost - I.A třída
2:1 (1:1)
1:1 (0:0)
5:0 (0:0)
1:3 (0:1)

starší žáci - I.A třída
18. kolo SK Čtyři Dvory „B“ – FK Spartak Kaplice
0:0
19. kolo FK Spartak Kaplice – FK Slavoj Český Krumlov „B“2:1 (2:0)
B: za domácí Smolen, vlastní
20. kolo SK Zliv – FK Spartak Kaplice
0:2 (0:2)
B: Doubrava, O. Svoboda
21. kolo SK Rudolfov – FK Spartak Kaplice
0:0

mladší žáci - I.A třída
18. kolo SK Čtyři Dvory „B“ – FK Spartak Kaplice
5:1 (1:0)
B: za hosty J. Goldfinger
19. kolo FK Spartak Kaplice – FK Slavoj Český Krumlov „B“1:1 (0:1)
B: Dang Van z pen. – Přívratský
20. kolo SK Zliv – FK Spartak Kaplice
1:0 (1:0)
21. kolo SK Rudolfov – FK Spartak Kaplice
5:1 (2:0)
B: za hosty – Dang Van

přípravka - okresní přebor
12. kolo FC Vltava*Loučovice – FK Spartak Kaplice
B: za hosty Čajan 3, Roule 2, vlastní
13. kolo JIP Větřní - FK Spartak Kaplice
B: za hosty Roule
14. kolo FK Spartak Kaplice – FC Velešín

Z důvodu stavebních úprav bude pošta Kaplice 1:
13. 7. 2005
otevřena pouze do 17.00 hod.
14. a 15. a 16. 7. 2005
uzavřena
18. 7. 2005
otevřena až od 13.00 hod.
Pozn.: Další informace, týkající se nejnutnějších zásilek, viz Pošta

"A" mužstvo

18. kolo FK Spartak Kaplice – FC Vltava*Loučovice
B: 9. Rossmüller, 81. Lexa – 30. P. Březina
19. kolo Hluboká nad Vltavou – FK Spartak Kaplice
B: 75. Řehoř – 57. Zayml
20. kolo FK Spartak Kaplice – SK Dobrá Voda
B: 50. z pen., 65., 76. Lexa, 75. Lesňák, 90. Jo. Ševčík
21. kolo Vltava Č.Budějovice – FK Spartak Kaplice
B: 74. Šilha – 16. Smolen, 60. Šacl, 90. F. Kouba

Oznámení České pošty v Kaplici

4:6 (3:4)
1:1 (1:1)
0:1 (0:1)

TJ Cíl Kaplice
2. - 5. 7. Krušné hory
12. 7.
Na Kraví horu
14 km
Autobusem (nádraží) v 9.00 hod. do Benešova nad Černou.
Pěší trasa: Benešov n. Č. - Zaječí vrch - Cikánský vrch - Kuní hora Kraví hora - Hojná Voda - Dobrá Voda - Horní Stropnice. Zpět
autobusem v 16.30 hod. přes Benešov n. Č.
19. 7.
Jaroměřskými lesy
11 km
Odchod z parku v 9.00 hod. Trasa: Kaplice - Mostky - Dobechov Hodonice - Nové Stavení - Velký rybník - Jaroměř. Zpět autobusem.
26. 7.
Vyšebrodsko
10 km
Autobusem (škola) v 8.20 hod. na vlak. nádraží, dále vlakem v 8.55
hod. do Vyššího Brodu. Pěší trasa: Vyšší Brod - Kraví dvůr Lachovice - Žumberský kopec - Přízeř - Studenec - Rožmberk nad
Vltavou. Odtud autobusem do Kaplice.
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