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Starostův sloupek

ZDARMA

číslo 12 / prosinec 2005

obecné formulaci se v následujícím roce k těmto tématům
vrátím podrobněji.
Vážení spoluobčané, v těchto dnech adventu začínají naše
myšlenky směřovat k Vánocům a konci roku. Dovolte, abych
Vám jménem vedení města, zaměstanců městského úřadu a
zastupitelů popřál klidné a spokojené prožití tohoto období a
do nového roku především zdraví.
Ferdinand Jiskra

Za dobrý nápad lze považovat připomenutí české státnosti
spojené s vysazením stromu roku lípy v městském parku.
Poměrně hojná účast ukázala na potřebnost kontinuity nás
současníků s národní historií i proto, že největší a mnohdy
nezvratnou chybu lze vidět ve ztrátě pamětí toho, co vytvořili
či vybojovali naši předkové. I proto rozhodlo vedení města
pozvat k tomuto aktu bývalé starosty, kteří se na rozvoji
našeho města v minulosti podíleli. Je proto vhodné tyto muže
Vyřezávaný betlém v Infocentru
připomenout: p. Josefa Kubelku, p. Petra Nechvátala, p.
Záboje Čampulu, p. Karla Mrzenu a p. Františka Doležala. Na počátku byl kmen stromu; někdy je to lípa, někdy hrušeň
Setkání s nimi a ostatními občany považuji za zásadní k (obě se vyznačují dobře opracovatelným dřevem), aby z něj
pochopení často kladené otázce kdy, kde a proč vůbec v toku času mistr řezbář svým umem vydoloval krásnou
žijeme.
miniaturu orientálního městečka, obehnaného hradbou a věVelmi poučné bylo jednání zástupců občanského sdružení žemi, zaplněného drobnými postavičkami lidí a zvířat.
Hrady na Malši při příležitosti zakončení sezóny, které se Kmen stromu je nejprve rozřezán na prkénka různých šířek,
uskutečnilo na hradě Pořešín. Po více než dvouhodinové na které si řezbář tvůrce nakreslí obrysy jednotlivých figur.
fundované debatě za přítomnosti řady specializovaných Ty jsou poté podél linie vyříznuty přímočarou pilou a pozodborníků jsem opakovaně nabyl přesvědčení, že by
ději
dořezávány,
určitě již v dnešní době nemohl být postaven ani
dorovnávány a vyPražský hrad a ani hrad v Českém Krumlově, protože
hlazovány
pomocí
by určitě narušily ráz krajiny a kdo ví, čím by ještě
nožíků a dlátek. Někbyl dnešní člověk těmito, ale i menšími stavbami
teré složitější figurky
typu rozhleden např. na Hradišťské hoře postižen.
a objekty, stejně jako
Proto věřím, že cílový stav tohoto hradu, jež spočívá
seskupení, musejí být
v zakonzervování stávajícího torza a vytvoření
slepeny, celé dřevěné
odpočinkové zóny pro návštěvníky, dojde naplnění i
panoptikum projde
s případnou realizací smělého plánu tobogánu ve
namořením a nakostylu jízdy hlavních hrdinů z pohádky Pyšná
nec lakováním.
princezna. Držím palce.
Jesličky pana SouDo trochu jiného soudku náleží příprava rozpočtu
kupa,
které
se
města na rok 2006. Již od druhé poloviny roku V současné době pracuje pan Soukup na druhém probouzely k životu
probíhá jeho příprava prostřednictvím rady, pohyblivém betlému, který bude mít tentokrát ráz podobnou cestou, by
vedoucích odborů, ředitelů příspěvkových organizací jihočeské vesničky.
se mohly nazývat
či jednatelů vlastních obchodních společností. Návrhy jsou kaplickými. Vznikaly v Kaplici v zimních měsících na
konzultovány a případně upravovány jmenovaným kolegiem začátku devadesátých let. Nejsou to jesličky obyčejné. Tento
starosty. Zásadní stanovisko k jeho struktuře náleží rozvojové krásný betlém, který odkazuje se svými velbloudy, slonem i
komisi. Tak jako v minulých letech se při jeho tvorbě vychází architekturou na orientální pojetí, patří k rodině pohyblivých
ze strategie města dané Programem ekonomického a jesliček. Je ovládán malým motůrkem a krom průvodu
sociálního rozvoje a ze čtyřletého Realizačního programu postaviček, jež se přišly poklonit Ježíškovi, roztáčí pohon
zastupitelstva města Kaplice na období 2002 – 2006. Pro například i vodní kolo. Svým monochromním, nahnědlým,
oživení bych připomněl základní okruhy směřování: - téměř až bronzovým zabarvením působí jesličky velmi
rekonstrukce kanalizačních sítí, a vodovodních řadů - opravy starobyle.
místních komunikací a chodníků – vytvoření podmínek pro Orientální pohyblivý betlém si budete moci prohlédnout díky
individuální bytovou výstavbu a výstavbu obytných domů – laskavosti autora i Vy. Od 20. do 28. prosince bude vystaven
projekty ve sféře cestovního ruchu – projekty v oblasti v kaplickém Infocentru (budova kina na Linecké).
životního prostředí a sociální infrastruktury. Vzhledem k
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Anketa městské knihovny
V dnešním příspěvku se vracíme k anketě o knihovně, která
proběhla v Týdnu knihoven od 3. 10. do 8. 10. 2005. Požádali
jsme studentky gymnázia Martinu Šťastnou a Evu Jandovou
o pomoc uskutečnit anketu mezi občany Kaplice na téma
knihovna a kniha.
Celkem odpovědělo 120 lidí na tyto otázky:
1. Ve kterém roce byla založena knihovna v Kaplici?
11 oslovených vědělo správně rok 1945, uběhlo tedy již 60
let od jejího založení. Iniciátorem byl pan učitel Tomášek.
2. Kde se knihovna nachází?
Všichni odpověděli správně, někteří dokonce věděli o
pobočce na sídlišti 9. května.
3. Myslíte si, že je knihovna v Kaplici potřebná?
Ze 120 oslovených nepotřebuje knihovnu 6 lidí.
4. Jaké knihy rádi čtete?
Odpovědi byly obsáhlé a zajímavé, čte se celé spektrum
vydávané literatury. 4 oslovení nečtou.
5. Kupujete si knihy?
„Občas kupuji“, odpovědělo 20 dotázaných.
„Ne nekupuji“, 29 odpovědí. Ostatní kupují.
Všem, kteří se zastavili a byli ochotni odpovědět, moc děkujeme. Jsou to pro nás zajímavá čísla, která svědčí i o tom, že
knihovna v Kaplici má svou dlouhou tradici a je potřebná.
Děkujeme i děvčatům z gymnázia za ochotu a pomoc.

Provoz knihovny přes Vánoce
Oddělení pro dospělé:
Oddělení pro děti:
Internetová studovna:

obvyklý provoz jako přes rok
27. 12. – 30. 12. zavřeno
dne 23. 12. a 30. 12. zavřena

Privatizace bytových jednotek
v Kaplici
Privatizaci části bytů ve vlastnictví Města Kaplice zajišťuje
ing. Vladimír Slabý - Finanční a realitní služby, Pelhřimov.
Odbor správy majetku tímto žádá občany, kteří si budou
kupovat byt od Města Kaplice do svého vlastnictví, aby se v
případě potřeby obraceli přímo na Realitní kancelář
Pelhřimov, tel. číslo 603 526 283 - ing. Slabý, tel. 603 142
800 - p. Bendeková. Realitní kancelář Vám ráda poskytne
veškeré informace ohledně prodeje bytů v Kaplici.
Odbor správy majetku

Lenka Bartošová a Jan Marek (3. ročník): „Pro nás bylo
ohromnou zkušeností pobývat mezi rodilými mluvčími.
Zpočátku nám činilo velké potíže jim rychle a bez problémů
porozumět, ale po několika dnech jsme sami zaznamenali
zlepšení. Vyučování tam probíhá trochu jinak. Je velmi
názorné, takže studenti danou látku snadno pochopí. Nám se
moc líbila např. biologie, během které jsme prováděli řadu
pokusů.“
Tomáš Fesl a Jan Havelka (septima): „Líbí se nám tady. S
lidmi ve třídě si perfektně rozumíme. Ve vyučování se
využívá hlavně interaktivních metod: všichni dostaneme
texty, které sami prostudujeme, a pak musíme své závěry
obhájit. Do diskuze se zapojují více kluci než děvčata. Velmi
snadná je pro nás chemie nebo matematika, složitá je pak
etika. Momentálně uvažujeme o tom, že v červnu sem
pojedeme znovu.“
Martina Lučaniková a Lukáš Slavík (septima): „Zařízení a
vybavení školy je na vysoké úrovni a prostředí je tu příjemné.
Pan ředitel Bauer a ostatní učitelé jsou k nám přátelští.
Bohužel jsme však neměli takové štěstí jako Honza s
Tomášem, jelikož naši rakouští spolužáci jsou k nám méně
vstřícní. Občas máme při vyučování pocit, že v některých
předmětech toho víme dokonce více než rakouští studenti.“
Závěrem bych chtěla dodat, že pan ředitel Bauer je s našimi
studenty velmi spokojený a věří stejně jako my, že tato
spolupráce bude i nadále pokračovat.
Mgr. Hana Musilová, učitelka na OA a Gymnáziu

Vodovodní řady Blansko
Po dvou letech žádostí konečně město obdrželo dotaci na
provedení obnovy vodovodních řadů v osadě Blansko. Na
začátku listopadu byly zahájeny práce s pokládkou rozvodů
v horní části Blanska. Celá stavba bude dokončena
nejpozději v září 2006.
Upozorňujeme vlastníky jednotlivých nemovitostí, že
vodovodní přípojky k objektům nejsou součástí stavby a je
na vlastníku nemovitosti případná výměna stávajících
vodovodních přípojek (tato výměna podléhá ohlášení
stavebnímu úřadu), nové přípojky lze realizovat až po vydání
stavebního povolení stavebním úřadem.
Líbalová J., odbor majetku

Studium v zahraničí
V roce 2004 byla obnovena spolupráce kaplické Obchodní
akademie a Gymnázia s rakouským gymnáziem v Bad
Leonfeldenu. Naši a rakouští studenti měli znovu příležitost
změřit své síly při sportovním turnaji (volejbal, basketbal a
fotbal), který skončil po dramatickém boji naším vítězstvím.
Obě strany se však zasloužily o příjemnou atmosféru, takže
se těšíme na odvetná utkání v únoru 2006.
Ředitel rakouského gymnázia Mag. Franz Bauer nám zároveň
dal jedinečnou možnost: naši studenti mohou studovat na
tamějším gymnáziu! A právě v letošním školním roce někteří
studenti této nabídky využili.
Tady jsou jejich postřehy, názory a zkušenosti:
Jan Kubíček (kvinta): „Mně se v Bad Leonfeldenu velmi
líbilo a potěšilo mě přátelské jednání rakouských studentů.
Můj spolusedící chtěl vědět co nejvíce o Česku. Překvapilo
mě však, že rakouští studenti toho o naší zemi příliš neví, a
dokonce se domnívají, že píšeme azbukou.“

Ve čtvrtek 10. 11. byla v parku vysazena lípa – strom roku 2005.
Nemalé množství kaplických, kteří se slavnostního vysazení
(někteří dokonce aktivně) zúčastnili, tak má od listopadu
v městském parku svůj strom. Čas mohutnosti této lípy bude
čekat až na ty nejmladší…
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KINO KAPLICE tel. 380 312689
prosinec
5. pondělí
20.00 hod.

Komedie USA
119 min.
NESVATBOVI
John a Jeremy mají zvláštní koníček – obrážejí
cizí svatby, kde velmi úspěšně loví jinak těžko
dostupné krasavice a družičky... Režie: D.
Dobkin. Hrají: Owen Wilson, V. Vaughn
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Česká černá komedie
117 min.
DOBLBA
Zděděná hrobka na Vyšehradě představuje pro
bratry Mukovi vítaný zdroj financí…
Režie: P. Vachler. Hl. role: J. Dušek, P. Čtvrtníček, V. Křesadlová, T. Matonoha
Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno
Akční horor USA/Německo 101 min.
JESKYNĚ
Ruiny rumunského opatství ukrývají vchod do
obrovského podzemního systému. Průzkumní
potápěči si vydávají do jeho nitra, uvnitř však
najdou… Režie: B. Hunt. Hrají: C. Hauser, E.
Cibrian
Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno
Britský animovaný film /ČESKÉ ZNĚNÍ 75 min.
VALIANT
Někteří holubi jedí drobky, jiní píší dějiny…
I v malém ptáčkovi může bít velké srdce.
Režie: G. Chapman.
Mluví: V. Kotek, A. Háma, V. Čech
Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno

7. středa
8. čtvrtek
20.00 hod.

12. pondělí
20.00 hod.

14. středa
15. čtvrtek
17.30 hod.

13. prosinec, úterý

od 10.00 hodin

KAMARÁDI
Divadelní představení pro děti.

Kino Kaplice
17. prosinec, sobota

Vstupné 30,- Kč
od 21.00 hodin

SEMTEX LASER SHOW
Kulturní dům
23. prosinec, pátek

od 17.30 hodin

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Předání betlémského světla, koledy zahraje Mladá Agrovanka.

U kostela sv. Petra a Pavla
25. prosinec, neděle

od 17.00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT
Koledy v podání kapely Agria + varhanní skladby.

Kostel sv. Petra a Pavla
25. prosinec, neděle

Vstupné dobrovolné
od 21.00 hodin

SNĚHOVÁ, BUBLINKOVÁ PÁRTY
Kulturní dům
31. prosinec, sobota

od 19.00 hodin

SILVESTR
Skupina B.O.S.
Příbramská
profesionální
kapela, která se postará o
hlavní program, hraje pop –
rock – oldies (od Olympic,
přes Lucii, Pink Floyd,
R.E.M. až po Kabát…)
Diskotéka, další překvapení…

V lednu očekávejte v kině:

Kulturní dům

MASAJOVÉ, KURÝR 2, MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA, KLÍČ, ŠÍLENÍ,
ANDĚL PÁNĚ, DĚJINY NÁSILÍ
1. a 2. února: HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR

Předprodej 150,- Kč / na místě 200,- Kč

3., 10., 17. prosince, sobota

TANEČNÍ KURZ
Pravidelné lekce pod vedením Taneční školy TANGO.
Kulturní dům
20. – 28. prosince

KULTURNÍ NABÍDKA
prosinec
Do 20. prosince, pondělí až pátek

od 8.00 – 18.00 hodin

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

od 19.00 hodin

pracovní dny 8.00 – 17.00 hodin

VYŘEZÁVANÉ BETLÉMY
v Infocentru
Přijďte si prohlédnout vyřezávané betlémy pana Soukupa z Kaplice
a pana Kroba z Vyššího Brodu.

Vestibul Kina Kaplice

Soutěžní fotografie z regionu Kaplicka a Freistadtska; krajina,
turistika, slavnosti…

Kino Kaplice / vestibul
4. prosinec, neděle

Archa, sborový dům ČCE, Pohorská ul.

od 14.00 hodin

Čtvrtek 1. 12. / v 18.00 hodin

MIKULÁŠSKÁ DISCO PRO DĚTI
Mikuláš, čert a anděl předají u vchodu každé rodině pozornost.
Soutěže a spousta zábavy...
Patronem akce je ČSOB, a.s., pobočka Kaplice.

Kulturní dům
6. prosinec, úterý

Vstupné 10,- Kč /děti, 20,- Kč dospělí
od 14.00 hodin

ČSOB MIKULÁŠSKÁ SHOW
Soutěže pro děti, moderuje L. Voráček.
Pro děti připraven čaj, pro dospělé punč.

SHREK 2

vstupné dobrovolné

Hudební nešpory
Účinkuje: Jihočeský žesťový soubor pod vedením Jiřího Pelikána.
John Adson: Dva Airy, Trad. Amazing grace, Johannes Pecelius:
Malá suita, Laudato si - populární křesťanské písně 20. stol.
16. prosince 2005 / v 15.00 hodin

Velký vánoční dárek
od 16.00 hodin

Animovaná pohádka pro děti s mikulášskou nadílkou. K návštěvě
zve pořadatel této show ČSOB, a.s., pobočka Kaplice.

vstup ZDARMA
Před nově otevřenou pobočkou ČSOB, Kino Kaplice

Pro děti (mladšího školního věku 6 až 12 let)
Program je pestrý: písně, soutěž nebo kvíz, biblický příběh
vztahující se k Vánocům... + PŘEKVAPENÍ. Vstup zdarma
18. prosince 2005 / v 16.00 hodin

Dětská vánoční hra a koledy v podání skupiny „LIFE“.
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Pozoruhodné drobnosti
Když byla v loňském a letošním roce snímána městská
architektura pro archiv fotografií KIC Kaplice, nemohlo
nám uniknout jaké zajímavé a překvapivé detaily se
objevují na některých fasádách domů, střechách nebo
zídkách. V následujících pěti číslech Zpravodaje si
můžete vyzkoušet svůj postřeh, pátrat a zařazovat snímky
ornamentálních a architektonických prvků k budovám a
red
místům, kam patří. Kam patří někdy už po celá dlouhá
staletí…
__________________________________________

Základní školy a nový program
Ve dnech 6. - 7. října 2005 Základní škola ve Školní ulici
poprvé přistoupila k možnosti, kterou poskytuje školský
zákon a mimořádně pro žáky vyhlásila volno. Důvodem byl
praktický 2 denní seminář pro učitele zaměřený na tvorbu
školního vzdělávacího programu. Zákon 561/2004 Sb.
(školský zákon) totiž ukládá všem základním školám vytvořit
na základě schváleného rámcového vzdělávacího plánu
vlastní školní vzdělávací program.
Rámcový vzdělávací plán stanovuje obecná pravidla, jimiž se
bude výuka ve školách v příštích letech řídit. Do popředí
klade kromě osvojení informací především jejich
vyhodnocování a používání v kontextu s dalšími poznatky.
Dává větší prostor jazykovému vzdělání tím, že zavede
povinnou výuku cizího jazyka (přednostně angličtiny) již od
třetího ročníku a zařadí zatím volitelnou výuku dalšího cizího
jazyka na druhém stupni. Výuku práce s výpočetní technikou
absolvují nově všichni žáci povinně. Na rozdíl od současného
stavu, který tuto povinnost přímo nestanovuje. Zvyšuje i
týdenní počet vyučovacích hodin tak, aby byl stejný jako v
prvních čtyřech ročnících víceletého gymnázia a žáci
základních škol nebyli znevýhodněni.
Rámcový vzdělávací program obsahuje množství dalších
možností, které je nutné posoudit a rozhodnout jak je do
školního vzdělávacího programu zapracovat. Školy musí svůj
program uvést do praxe nejpozději 1. září 2007. A to nejprve
pro žáky 1. a 6. tříd a postupně pak pro další ročníky.
Tento proces změn ve školství, který rozhodně neskončí
termínem zavedení programu do praxe, klade na pedagogické
pracovníky značné nároky. Program školy vytvářejí souběžně
se svými běžnými pracovními povinnostmi.
Děkuji rodičům za pochopení, pokud v souvislosti s udělením
mimořádného volna jejich dětem museli řešit nastalé
problémy.
Na závěr bych chtěl zdůraznit, že probíhající změny ve
školství rozhodně nejsou důsledkem zaostávajícího vzdělání
našich dětí. Česká republika se pravidelně od roku 1992
účastní hodnocení úrovně vzdělání patnáctileté mládeže zemí
OECD - Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.
Podle posledních údajů, hodnotících 29 ekonomicky
nejúspěšnějších zemí světa, dosáhli čeští žáci nadprůměrných
výsledků v matematické gramotnosti na úrovni např. fran-

couzských a belgických žáků. Poprvé za rok 2003 (výsledky
se uveřejňují vždy s dvouletým zpožděním) byla hodnocena i
oblast řešení problémů. Žáci ČR se také zařadili do
nadprůměru spolu s žáky např. z Dánska nebo Švýcarska.
Tohoto výzkumu se zúčastnili i žáci naší školy.
Realizace změn zakotvených ve školském zákonu by měla
minimálně pozici českého vzdělání udržet a pomoci ještě k
dalšímu zkvalitnění výuky.
Mgr. Ludvík Bartyzal, ředitel ZŠ Kaplice, Školní

Úspěch děvčat ZŠ Školní
Dne 12. 10. se v Českém Krumlově uskutečnilo okresní kolo
přespolního běhu. Soutěže se zúčastnila šestičlenná družstva
z celého okresu. Naše družstva mladších i starších žákyň se
skládala jak ze zkušených závodnic, tak i z děvčat, která
závodila poprvé. O to větším překvapením bylo, že obě
družstva své kategorie vyhrála. I v soutěži jednotlivkyň jsme
vynikly. V mladších žákyních obsadily Veronika Kalivodová
1. místo, Nikola Tůmová 2. místo, ve starších žákyních
vyhrála Lucie Behancová, druhá doběhla Markéta Cirhanová.
Tato umístnění nám otevřela cestu do krajského kola, které se
konalo 20. 10. v Jindřichově Hradci. Cestou autobusem jsme
si nedělaly velké naděje na úspěch, vládla předstartovní tréma
a nervozita. Do závodu dala obě družstva všechny síly a
v silné konkurenci sportovních škol skončila obě družstva
shodně na 3. místě. Neztratily jsme se ani v soutěži
jednotlivkyň, kde Veronika Kalivodová doběhla na 2. místě a
Lucie Behancová skončila třetí.
Své úspěšné vystoupení jsme nakonec oslavily v cukrárně
(samozřejmě na účet p. učitele Kratochvíla). Domů jsme se
vrátily sice unavené, ale šťastné.
Lucie Behancová, žákyně 8. třídy

Jak vypadá z nebe…
Infocentrum Kaplice nabízí

letecké snímky města Kaplice
a okolních obcí
Blansko ▪ Dobechov
Hubenov ▪ Hradiště
Květoňov ▪ Mostky
Pořešínec ▪ Pořešín
Rozpoutí ▪ Žďár

Velikost zalaminovaných snímků
je cca 30 x 40 cm
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Plán odpadového hospodářství
města Kaplice (POH)
Zastupitelstvo města Kaplice schválilo na svém 25. zasedání dne 17.
října plán odpadového hospodářství města Kaplice v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb.,o odpadech na období 2005-2010. Jedná
se o dokument popisující systém nakládající s komunálními odpady
ve městě, navrhuje cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů,
omezování jejich množství, nebezpečných vlastností a optimalizaci
nakládání se vznikajícími odpady, jejich využívání a odstraňování.
Z důvodu obsáhlosti je celý dokument zveřejněn na internetových
stránkách města Kaplice www.mestokaplice.cz. K nahlédnutí je též
na odboru životního prostředí MěÚ Kaplice.

Bohoslužby adventní a vánoční
Advent:
Ne 4. 12. Dětská mše sv. s kytarovým doprovodem a s mikulášskou nadílkou / od 9.30 hod.
Ne 11. 12. a 18. 12. Adventní duchovní obnova: příležitost
ke zpovědi / od 15.00 do 17.00 hod. v kostele

Vánoce:
So 24. 12. Dětská „půlnoční“ mše sv. s „živým betlémem“
a vánoční scénkou v podání kaplických ochotníků / 15.00 hod.
Půlnoční mše sv. s Českou vánoční mší J. J. Ryby /v 24.00 hod.
Ne 25. 12. Mše sv. / 9.30 hod.
Koncert vánoční hudby / 17.00 hod.
Po 26. 12. Mše sv. / v 9.30 hod. a
Besídka pro děti u jesliček v kostele a
s občerstvením na faře / 14.30 hod.
Pá 30.12. Mše sv. zvl. pro rodiny s
dětmi / v 16.30 hod.
So 31. 12. Děkovná bohoslužba na
konci roku / v 16.30 hod.
Ne 1. 1. 2006 Novoroční bohoslužba
/ v 9.30 hod.

Kostel sv. Jiří / Blansko:
24. 12. „půlnoční“ mše sv. / 22.15 hod.
25. 12. mše sv. v 11.00 hod.
30. 12. dětská besídka u jesliček / v 15.00 hod.
1. 1. novoroční mše sv. / 16.00 hod.

Děti a ekologie na Šumavě
Žáci 3. tříd ZŠ Školní v Kaplici se spolu s třídními učitelkami
Mgr. Valerií Faktorovou a Mgr. Zdeňkou Douchovou
zúčastnili ekologického výukového programu na Šumavě.
Poprvé si tento program vyzkoušeli v loňském roce o
víkendu, v tomto školním roce strávili na Šumavě celý týden.
Děti měly možnost poznat krásu Šumavy, faunu, flóru,
způsob ochrany přírody a spoustu nových věcí.
V dnešní době si lidé více uvědomují nezbytnost ochrany
přírody a naše škola cítí nutnost zprostředkovat toto poznání.
Tímto způsobem bychom chtěli poděkovat IS Stožec, zvláště
Mgr. Švejdové, která nás výukovým ekologickým
programem provázela. V dalších letech bychom rádi v této
činnosti pokračovali.
Některá vyjádření žáků:
„Vím, za jak dlouho se rozloží věci v přírodě“ (Renda)
„Už poznám lapače v lese“ (Týnka)
„Líbilo se mi poznávat přírodu“ (Monička)
„Mě se tam líbilo úplně všechno“ (Lucka)
„Děkujeme, že nás tam paní učitelka vzala“ (Kristýnka)
Mgr. Valerie Faktorová

Rádi bychom poděkovali …
Děkuji všem klientům za spolupráci
v roce 2005 a těším se na spolupráci i
v dalším roce. Přeji Vám všem hodně
zdraví a pohody.
Marcela Soukupová – pojišťovací
poradce
------------------------------------------------Ráda bych cestou Kaplického zpravodaje
poděkovala vedení obce Malonty panu starostovi Malému a
paní Račákové za ochotu k občanům. Jsem invalidní
důchodkyně a když mi převezli manžela do nemocnice,
zavolala jsem na úřad a poprosila je, zda by si mohli osobně
přijít pro nájem. Nejen že ochotně přišli, navíc mi paní
Račáková bez jakékoli prosby zašla do obchodu nakoupit.
Jsem velice ráda, že nejsme lhostejní k ostatním a přála bych
si, aby tato obec nebyla jediná, kde si lidé navzájem
pomáhají.
Jana Ptáčková

Na straně první, stejně jako na tomto místě, představuje Zpravodaj živnosti z roku 1932, jak byly zapsány v seznamu domů Novohradské
ulice. Jižní strana Novohradské by se ve 30. letech mohla přezdívat „krejčovská“. Pro zajímavost uvádíme, že do roku 1890 nesla tato
ulice název Hřbitovní.
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Z historie
Tereziánský katastr a Kaplice
Tereziánský katastr „byl
soupis pozemků a všech
dalších užitků, které byly
podrobeny obecné zemské
berni a dávkám“. Název
katastru je nespravedlivý,
neboť v převážné většině
vznikal již od roku 1713 za
vlády Karla VI., a když
prvého května 1748 vstoupil
v platnost, vládla Marie
Terezie teprve osm let. Nejen
nahradil berní rulu a lánové
rejstříky, které existovaly od
konce třicetileté války, ale
především doplnil rustikál o
dominikál. Tereziánský katastr poprvé porušil zásadu
nezdanitelnosti vrchnostenské půdy i příjmů a platů
vrchnosti. Rustikál byla půda, jejímž vlastníkem byl sice
feudál, ale hospodařil na ní poddaný. Naproti tomu dominikál
byla ve středověku panská půda, kterou vrchnost obdělávala
ve vlastní režii pomocí dvorské čeledi a roboty. Tato půda
byla v bezprostředním držení vrchnosti a až do tereziánského
katastru nebyla zdaňována. Centrem dominikálu bylo
šlechtické sídlo, ke kterému patřily pozemky, rozličné užitky
a příjmy. K užitkům například patřilo právo lovu a rybolovu,
právo výčepu a pronájmu krčem, právo stavět a pronajímat
obchody a řemeslnické dílny, vybírat poplatky za pálení lihu,
výroba cihel, pálení vápna, provoz kamenolomů a těžby hlíny
a písku.
Dle soupisu rustikálu byla Kaplice součástí Budějovického
kraje a byla součástí panství Nové Hrady. Držitelem panství
byl hrabě František Leopold Buquoy. V celkové
charakteristice panství se píše, že „poddaní na dominiu velmi
trpí při častých průchodech vojsk. Mnoho obyvatel z vesnic
hledá obživu při dovozu soli z Rakouska, avšak po snížení
dovozného a po zaplacení mýt a poplatků se pomalu toto
zaměstnání nevyplácí. Pěší robota je jen deset dní o žních a
při sklizni sena“.
Dvoučlenná vizitační komise zjistila, že v Kaplici v polovině
18. století bylo celkem 175 zemědělských rustikálních
stavení. Složení půdy ukazuje, že zde bylo sedm
„dvouláníků“, tedy hospodářů, kteří měli celkem kolem
čtyřiceti hektarů půdy a dalších 18 „láníků“, tedy hospodářů
kolem dvaceti hektarů zemědělské půdy. Na druhé straně zde
bylo 76 domkářů s minimem pronajaté zemědělské půdy.
Každé pole bylo ohodnoceno a zařazeno na pole dobré,
prostřední, špatné, lada a pozemky pusté a zarostlé. V Kaplici
to byla převážně špatná pole.
V Kaplici byl jeden násadní rybník a jeden výtažní rybník,
dohromady na „jedenáct kop“. Kopa měla 60 kusů, to
znamená, že ročně se zde slovilo zhruba 660 ryb, převážně
kaprů. Pivovar v Kaplici ročně uvařil a prodal 545,6 „sudů“
piva. Tehdy se u pivovarů používala míra „čtyřvěderní sud“ a
to bylo 248 litrů. V průměru se tedy v Kaplici denně uvařily a
prodaly více než tři hektolitry piva, tedy zhruba 185 pint
piva. Pinta totiž měla 1,94 litru a stála tehdy čtyři a půl
krejcaru.
V polovině 18. století bylo v Kaplici deset pekařů a stejný
počet řezníků. Jen o dva méně, tedy osm, bylo tkalců, sedm
hrnčířů, pět punčochářů, čtyři ševci a stejný počet krejčích.

Dvěma živnostmi byli zastoupeni kožešníci, řemenáři, kováři,
provazníci, sedláři, koláři, perníkáři, koželuzi a jirchaři. Po
jedné živnosti byli v Kaplici v polovině 18. století zastoupeni
kloboučník, zedník, mydlář, barvíř, soukeník, tesař, truhlář,
zámečník a bednář. Jestli jsem dobře počítal, tak to bylo
dohromady 77 živností.
Dominikál byl pro mne téměř nepřehledný, ale nakonec jsem
se panstvím Nové Hrady přece jenom „prokousal“. Církev i
město měly své vlastní pozemky, ale „nic moc“. Fara v
Kaplici měla svůj vlastní výtažní rybník s ročním přínosem
půldruhé kopy a město Kaplice mělo svůj vlastní pivovar,
který za rok uvařil a prodal 558 sudů piva, tedy v průměru
denně 190 pint piva. Dohromady oba pivovary denně prodaly
zhruba tisíc pět set dnešních půllitrů piva. V Kaplici byly dva
mlýny, „oba se dvěma stoupami na nestálé vodě“ a ještě
stoupa na tříslo. Farní kostel svatého Petra a Pavla v Kaplici
měl 2.098 „duší“ a za duše se považovaly osoby starší deseti
let. Dětí do 10 let bylo u farnosti 410. K farnosti Kaplice
mimo města patřilo i okolních 34 „přifařených“ obcí a osad,
kaple svatého Floriána a dále škola, špitál pro šest chudých,
kde každý dostával denně tři krejcary.
Berně se platila jednou ročně a kdo nezaplatil, u toho se
provedla berní exekuce. Tento systém prakticky bez jediné
změny vydržel až do zrušení poddanství a od roku 1850, kdy
vstoupil v platnost obecní řád, se berní povinnost přenesla na
katastrální obce. Jednou z katastrálních obcí byla i Kaplice.
František Schusser
Ilustrace: Hostinec na Linecké ulici na poč. 20. století (red)

Veřejná dražba
13. prosince / Kaplice (14.00 hod.)
Veřejné dražba věcí movitých se uskuteční ve středu dne 13.
prosince 2004 ve 14.00 hodin v budově Finančního úřadu v
Kaplici, Kostelní 124, v zasedací místnosti ve druhém
poschodí, číslo dveří 32. Registrace dražitelů proběhne dne
13. prosince 2005 od 13.30 hodin. Dražené věci je možno si
prohlédnout dne 13. prosince 2005 v době od 9.00 do 11.00
hodin na Finančním úřadě v Kaplici, Kostelní 124, 382 41
Kaplice. Draženy budou: ponožky pánské - bavlna (různé
velikosti), podkolenky, pohankové polštářky, pracovní oblek
zelené barvy, pracovní klobouky, zateplené šusťákové
kalhoty zelené barvy, čistič na koberce, svářečské pracovní
kalhoty, svářečský pracovní oblek, šusťáková souprava
modré barvy, bateriové hodiny skleněné, věšák koupelnový
rozkládací, stojánková vanová a sprchová baterie DUFOUR bílá-zlatá, stojánková vod. baterie páková DUFOUR - zlatochrom, bidetová vod. baterie stojánková páková s výpustíbílá, bidetová vod. baterie stojánková páková s výpustíchrom, automatická vanová výpusť, ovládací tlačítko na WC
na stěnu.
Kompletní seznam dražených věcí je uveden na dražební
vyhlášce, která je vyvěšena na úřední desce Fin. úřadu v
Kaplici, MěÚ v Kaplici a MěÚ ve Velešíně.

Žádosti o příspěvek na činnost …
Odbor školství, kultury a tělovýchovy Města Kaplice
oznamuje všem sportovním organizacím, neziskovým a
jiným na možnost požádat o příspěvek na činnost na rok
2006. Žádosti odevzdávejte na odboru školství, kultury a
tělovýchovy do 31. 12. 2005. Bližší informace: Mgr. J.
Drdák, tel.: 380 303 195.
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Dravci
Dne 22. 9. 05 se na školním hřišti konala přehlídka dravých
ptáků. Na svých bidýlkách seděli ve své plné kráse ,,moudré“
sovy, krahujec, sup, poštolka, jestřáb, orel, káně a spousta
další dravců. Této akce se zúčastnila celá naše škola.
Ochranáři dravců nás seznámili s druhy ptáků a poté nás
zkoušeli, jak jsme dávali pozor
při jejich výkladu. Pokládali
nám otázky týkající se dravců
a za správně zodpovězenou
otázku jsme dostali obrázky
zvířat. Žáci Lucie Růžičková a
Lukáš Jakl měli to štěstí, že si
mohli sami vyzkoušet přivolávání opeřenců na ruku.
Nakonec nám ukázali, jak
určité druhy ptáků loví svou
potravu. Celé představení bylo
velice zábavné a poučné, všem
se líbilo.

Zkrátka si myslím, že ty popelnice by se jim hodily a ještě by
z toho měli užitek i pražští bezdomovci, protože přesyceným
taky všechno nechutná, někdy to ani nerozbalí, ale většinou
to bude bohužel ta duševní strava, kterou oni těžko
zpracovávají.
Důchodci by měli pocit, že popelnice bude plně využitá, že
pomohli potřebným a mladí by jim tolik nezáviděli to, že celý
život dřeli a oni nemají práci, přesto,
že někteří by i pracovat chtěli.
Merhoutová M.

Jak s odpady v Kaplici

Upřesnění informace
k článku Jak s odpady v Kaplici
V minulém vydání zpravodaje byla
uvedena informace o odpadech, které
patří do kontejnerů na plasty.
V Kaplici nejsou umístěné kontejnery
na směsné plasty, ale zatím pouze na
PET lahve. Informace byla dána
všeobecně. Do kontejnerů na PET
lahve patří pouze stlačené PET lahve.
Dle zpracovatele máme v regionu
vysokou úroveň třídění. Děkujeme
občanům za poctivý přístup k třídění
odpadů v našem městě.

Autoři: třída 9. B, ZŠ Fantova

Střední odborné
učiliště
Kaplice, Pohorská 86

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pátek 2. 12. 2005 od 13.00 do 16.00 hodin
v pátek 9. 12. 2005 od 13.00 do 16.00 hodin
Srdečně zveme všechny zájemce o tříleté učební obory:
- Opravář zemědělských strojů
- Mechanik opravář
- Kuchař - číšník pro pohostinství
- Operátor skladování
Přijďte si se svými rodiči prohlédnout naši školu, vybavení
dílen, učeben, Domov mládeže a ukázky výukových materiálů.
Můžete si zajezdit na trenažéru a podívat se na výrobky našich
žáků.

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

Prázdná popelnice
Zaplatili jsme jako rodina městu určitý, nemalý poplatek za
odvoz odpadu. To znamená, že TS každý týden poctivě
odváží popelnici. Protože třídíme odpad, tak tuto popelnici,
ač se snažíme sebevíc, nenaplníme. Tedy nic proti poplatku (i
ten vytříděný odpad se musí likvidovat a ne zadarmo).
Tak mě napadá, jestli vláda, parlament a senát mají také
popelnice? Jestli mají, tak určitě v nedostatečném množství,
protože rozhazují špínu, svičník po celé naší zemi. Myslím,
že každý z důchodců, při své nucené spořivosti, by jim tu
jednu vyšetřenou popelnici rád věnoval. Už zaplacenou,
protože oni neradi něco platí (nejsou zvyklí). Určitě jim tam
přetékají koryta, hrabou pod sebe a kálí na lidi. Určitě se tam
málokdy dělá očista jak těla, tak duše a hlavně se včas
nevymetá příbytek.

Značky na obalech nám mohou poradit
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi
obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech
různé značky, které nás informují, jak máme s takovým
obalem po použití naložit.
Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z
něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého
kontejneru máme obal později vyhodit. V tabulce jsou
nejčastější kódy:
Papír
Vlnitá lepenka
Hladká lepenka

PAP
PAP
PAP
Polyethylentereftalát PET
Polypropylén
PP
Polystyrén
PS
Polyetylén
LDPE
(rozvětvený)

22
20
21
1
5
6
4

Hliník ALU
41
Ocel
FE
40
Dřevo FOR
50
Bílé sklo
GL 70
Zelené sklo GL 71
Hnědé sklo GL
72
Polyetylén HDPE 2
(lineární)

Kombinovaný obal C/ obal je vyroben z více materiálů a ten za
lomítkem převládá
Nápojový karton C/PAP 81 a 84 kombinovaný obal, kde převládá papír

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme
hodit do příslušné nádoby na odpad. Pokud je
panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice
nepatří, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové
odpady se odnáší do kontejneru na nebezpečné odpady ve
sběrném dvoře.
Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do
systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití
obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém
je značka ZELENÝ BOD, znamená to, že výrobce zaplatil za
jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte
sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru!
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TURISTIKA a SPORT
prosinec
TJ Cíl Kaplice
6. 12. Z Hněvanova do Dolního Dvořiště
8 km
Autobusem (od školy) v 10.00 hod. na Rozc. Hněvanov. Pěší trasa:
Rozc. Hněvanov - Hněvanov - Trojany - D. Dvořiště. Odtud
autobusem do Kaplice.
13. 12. Přes Boly a Velenov do Kaplice
9 km
Autobusem (od školy) v 10.00 hod. do Omleničky. Pěší trasa:
Omlenička - Boly - Velenov - Jermaly – Kaplice.
Rozloučení s turistickým rokem 2005
Všem hezké Vánoce, hodně štěstí a zdraví do nového roku 2006

PROGRAM DDM Kaplice
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009

prosinec
Vánoční dílna aneb Vánoce jsou za dveřmi

2.

5. - 9.

Vyrábění adventních věnců, svícnů a přáníček. S sebou si
přineste svíčky a 20,- Kč. Přijďte načerpat vánoční náladu
a inspiraci od 14.00 hod. v DDM.
Mraveniště - 3. setkání. Tentokráte „Z pohádky do
pohádky" od 15.30 hod. v DDM
Kouzelný prsten, Princové jsou na draka - soutěž ZÚ

5. - 9.

Výstavka „Zvonková zahrada"

8.

Florbal - okrskové kolo (viz propozice)

12.

Perníková chaloupka

5.

Výroba perníčků od 15.30 hod. v DDM
12. - 16. Vánoční obyčeje - soutěž pro ZÚ
14.
Stolní tenis ZŠ - okresní kolo
19.
Vánoční strom pro zvířátka - od 15.30 hod.
19. - 23. Kamenožrout Opuka, Dobrůtky - soutěž pro ZÚ

20.

Vánoční besídka kroužků DDM
Od 15.30 hod. v tělocvičně DDM

20.

21.

30.

O vánočního kapra
Výtvarná soutěž o živého kapra.
Stačí přijít v 16.00 hod. do tělocvičny DDM, nakreslit
rybu a v 16.30 hod. proběhne slosování o ceny.
Kaplická vánoční laťka - turnaj ve skoku vysokém
Od 14.30 hod. v tělocvičně ZŠ Fantova (propozice)
Merenda 2005 - soutěže, zábava od 10.00 hod. v DDM

Každý čtvrtek Klub maminek od 9.30 hod. v DDM
Připravujeme Všetečný andělíček pro MŠ

Mistr palindromů
V úterý 18. 10. jsme navštívili v Domově důchodců v Kaplici
pana Josefa Wimmera - tvůrce palindromů. Je to bývalý
učitel, který se palindromy zabývá už od 15ti let. Palindrom
je věta, která se čte v obou směrech stejně. Vyprávěl nám
mnoho svých zážitků z mládí i ze své učitelské praxe. I přes
své zdravotní problémy se pan Wimmer své záliby nevzdal.
Napsal dvě knihy: „Nejen u tabule stál“ a “Já budu po vás
házet křídy.“ Ale zpátky k palindromům. Složil jich přes 12
000. Zde jsou palindromy, které nás nejvíce zaujaly:
I Zeman nemá kámen na mezi.* Alan znal A.* Sob, Anko u
okna bos.* Ej i želva Pavle žije.
Z jeho vyprávění jsme pocítili lítost nad tím, že nemůže své
humorné knihy vydat. Určitě by ho moc potěšilo, kdyby jeho
příběhy vycházely v nějakém časopise nebo v novinách.

A protože víme, že v Kaplickém zpravodaji vycházejí kromě
jiného i články o regionu na pokračování, napadlo nás, zda by
nebylo možné takto otiskovat i některé příběhy napsané
panem Wimmerem. Jistě by našly své čtenáře.
Dramatický kroužek ZŠ Kaplice, Fantova

Fotbal

výsledky

"A" mužstvo
12. kolo FK Spartak Kaplice – Malše Roudné
1:2 (1:1)
B: 35. P.Pulec – 24. Tůma, 86. Anton
13. kolo FC ZVVZ Milevsko – FK Spartak Kaplice
0:1 (0:0)
B: 49. Románek
14. kolo FK Spartak Kaplice – FC Mariner Bavorovice
2:4 (2:2)
B: 36. Houška, 44. Vošický – 55., 70. M.Matoušek, 22. Szabó, 31. Vokurka
15. kolo FC Protom Přešťovice – FK Spartak Kaplice
2:0 (0:0)
B: 76., 87.Chvosta
16. kolo FC Bechyně – FK Spartak Kaplice
2:5 (1:3)
B: 43. Tupý, 50. vlastní Kopřiva – 33., 78. Houška, 2. P.Schönkypl, 44. Matoušek, 83. Vošický

"B" mužstvo - I. B třída
10. kolo Šumava Frymburk – FK Spartak Kaplice „B“
2:1 (0:0)
B: 47., 80. Matuš – 58. Fatura z pen.
11. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – Sokol Křemže
5:0 (4:0)
B: 5., 12., 45. L.Pulec, 20. Jirka, 51. Fatura
12. kolo SK Zlatá Koruna – FK Spartak Kaplice „B“
0:3 (0:0)
B: 52., 90. L.Pulec, 64. P.Schönkypl
13. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – FK Dynamo Vyšší Brod 4:1 (2:1)
B: 18., 56. L.Pulec, 35. Jirka, 90. P.Schönkypl – 37. Dibďák

St. dorost – KP II.
12. kolo Slavoj Hrdějovice – FK Spartak Kaplice
0:3 (0:1)
B: 22., 71. Jo.Ševčík, 60. Smolen
13. kolo SK Vodňany DZ – FK Spartak Kaplice
0:3 (0:2)
B: 14. Kuzma, 23. Lesňák, 78. Exl z pen.
14. kolo FK Spartak Kaplice – Slovan Břilice
5:1 (2:0)
B: 41., 72., 88. Lesňák, 31. Kuzma, 84. Jo.Ševčík – 81. vlastní F.Kouba.
15. kolo FK Spartak Kaplice – SK Dobrá Voda
8:1 (4:1)
B: 6., 10., 11. Smolen, 50., 83., 85. Jo.Ševčík, 29. F.Kouba, 86. Zayml

Ml. dorost – KP II.
12. kolo Slavoj Hrdějovice – FK Spartak Kaplice
13. kolo SK Vodňany DZ – FK Spartak Kaplice
B: za hosty 35. Hošek
14. kolo FK Spartak Kaplice – Slovan Břilice
B: 60. J.Krauskopf – 80. Ludvík
15. kolo FK Spartak Kaplice – SK Dobrá Voda

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

starší žáci - I. A třída
10. kolo Calofrig Borovany – FK Spartak Kaplice
B: za hosty – Přívratský, Micák, Plosz
11. kolo FK Spartak Kaplice -SK Lišov
B: za domácí – Micák, J.Goldfinger, Šťastný
1. kolo SK Zliv – FK Spartak Kaplice
B: O. Svoboda, Přívratský

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

mladší žáci - I. A třída
10. kolo Calofrig Borovany – FK Spartak Kaplice
2:6 (0:1)
B: za hosty – Kuruc 3, Micák, Řepa, Bláha
11. kolo FK Spartak Kaplice – SK Lišov
12:1 (9:0)
B: za domácí – Kuruc 4, Bláha, Micák 2, Řepa, Tetour, Krenauer, Roule
1. kolo SK Zliv – FK Spartak Kaplice
4:2 (2:0)
B: za hosty – Kuruc 2

přípravka - okresní přebor
7. kolo FK Slavoj Č.Krumlov „B“ – FK Spartak Kaplice
B: za hosty – Řepa z pen.
8. kolo FK Spartak Kaplice – FK Nová Ves * Brloh
B: Roule, Řepa 5, Divoký, Tetour 2, Skypala
9. kolo JIP Větřní – FK Spartak Kaplice
B: za hosty – Kotva, Jirků

5:1 (3:1)
15:1 (11:0)
2:2 (1:1)
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Jak na bydlení
Vážení a milí čtenáři Kaplického zpravodaje
Dovolujeme si vám oznámit, že Československá obchodní
banka, a.s. v posledním říjnovém týdnu otevřela novou
pobočku v Kaplici. Slavnostní otevření ale plánujeme
s vašimi dětmi na úterý 6. 12. 2005 od 14.00 hodin.
Nová pobočka banky je umístěna v Linecké ulici č.p. 434, je
vybavena bankomatem a nabízí komplexní služby zejména
fyzickým osobám, podnikatelům, malým a středním firmám.
Pro mnoho rodin je zajištění kvalitního bydlení v současné
době aktuálním tématem. Investice do pořízení vlastního
bydlení či do jeho modernizace představuje nemalou částku,
proto se určitě jedná o významné rozhodnutí v našem životě.
Jak vám můžeme pomoci právě s řešením vašeho bydlení
S produkty ČSOB získáte komplexní nabídku financování
svých bytových potřeb a navíc ČSOB úvěry na bydlení jsou
ještě dostupnější než dříve.
ČSOB výrazně snížila úrokovou sazbu u spotřebitelského
úvěru ČSOB Půjčka na lepší bydlení na 5,9% p.a.
z původních až 10,9% p.a. K získání půjčky nemusí mít
klient dopředu nic naspořeno a banka mu může půjčit až 300
tisíc Kč bez zajištění. Pokud klient o půjčku žádá
dohromady s další osobou jako spolužadatelem, tak banka
může půjčit dokonce až 600 tisíc Kč bez zajištění, navíc je
možné zpětné proplácení dokladů a prostředky má klient
k dispozici do druhého dne od podpisu smlouvy. ČSOB
Půjčku na lepší bydlení je možné splácet až 10 let a kdykoliv
ji předčasně splatit bez sankce.
Vedle široké nabídky klasických hypoték banka uvedla na trh
zcela nový produkt ČSOB Hypotéka bez dokládání příjmů.
Ta usnadňuje cestu k vlastnímu bydlení klientům, kteří
nemohou z různých důvodů využít standardní hypotéku.
Tento typ úvěru je zajímavý zvláště pro podnikatele – fyzické
osoby, jejichž výše příjmů uvedená v aktuálním daňovém
přiznání není pro získání jiného typu hypotéky dostačující.
ČSOB Hypotéka bez dokládání příjmů může být využita jak
pro koupi a výstavbu, tak i pro rekonstrukci. Minimální výše
úvěru činí 200 tisíc a maximální 5 milionů korun. Stejně jako
u běžné hypotéky si klienti mohou půjčit až na 30 let. Navíc
nyní platí pro všechny žadatele o hypotéku možnost
předčasně splatit část úvěru, což je absolutní novinka. Své
příznivce si jistě najde i možnost zpětného proplacení
faktur.
Pokud patříte mezi ty šťastnější, které netrápí řešení
vlastního bydlení, může vás potěšit informace o půjčce, která
vám – zvláště nyní před Vánoci – může splnit vaše dávné sny
přání. ČSOB od poloviny října výrazně snížila úrokovou
sazbu u ČSOB Půjčky na cokoliv z 13,9% p.a. na 8,9% p.a.
Všem zájemcům o neúčelový spotřebitelský úvěr nabízíme
jednotnou, garantovanou sazbu. Na rozdíl od některých
konkurenčních produktů tak mají u naší Půjčky na cokoliv
dopředu jistou výši splátky pro konkrétní dobu splatnosti.
Maximální výše půjčky není omezena a bez ručitele je
možné si půjčit až 200 000 Kč. Díky splatnosti půjčky od 1
roku až do 5 let si klient může sám zvolit pro něho
nejvhodnější výši splátek. Vyřízení půjčky je okamžité a
prostředky je možné čerpat jednorázově ihned po schválení
žádosti. Samozřejmostí u spotřebitelských úvěrů ČSOB je
možnost předčasného splacení kdykoliv bez sankce.
Vaše dotazy k jakémukoliv typu produktu rádi zodpovíme na
pobočce ČSOB v Kaplici vedle Kulturního a informačního
centra v Linecké ulici č.p. 434; tel.: 380 301 654; fax: 380
301 655, e-mail: info.kaplice@csob.cz.

Neměl by být referát dopravy MěÚ Kaplice náročnější při
povolování oprav na místní komunikaci? Nebo jsou podobná
značení normou?

