Ročník XI

ZDARMA

číslo 2 / únor 2007

Starostův sloupek
Tříkrálový koncert orchestru Šumava, který
zahájil připomenutí první písemné zmínky o
městě před sedmi sty padesáti lety, se setkal
s kladnou odezvou mezi návštěvníky, jichž na
kaplické poměry přišla vskutku přehršel. To
samé lze říci o další akci, kdy plný sál kulturního
domu skandovaným potleskem ocenil divadelní
představení hry Divotvorný hrnec v čele
s protagonistou
Josefem Dvořákem v roli
vodníka Čochtana. Jen houšť a větší kapky,
možná to přispěje k menšímu počtu převržených
popelnic, utrhaných laviček, ohnutých sloupků
apd., kdy původci jsme my – lidé.
Zastupitelstvo města schválilo vyrovnaný
rozpočet, kde se příjmy a výdaje zastavily na
částce 192 222 000,- Kč. Vývoj ukazuje na jeho
postupný nárůst a hranice kolem dvou set milionů se, i
vzhledem k velikosti města a stávajícímu daňovému
systému, jeví jako maximální. Ze souvislostí pak vyplývá, že
vlastní podíl na investicích se může každoročně pohybovat
nejvýše na úrovni dvaceti milionů, aby v návaznosti na
případné úvěry nedocházelo k nárůstu zadluženosti města nad
únosnou míru.
Ze stěžejních akcí letošního roku vybírám dokončení bytovky
v Linecké ulici pro 15 rodin, které spadají do skupiny
příjmově limitovaných a dokončení ubytovny v Českobudějovické ulici. Pokračovat se bude v rekonstrukci bývalého
ústavu zdraví rovněž na byty a památkového areálu pivovaru
na Bělidle na víceúčelové společensko turistické centrum.
K posílení kanalizačního řadu pro celou lokalitu Pohorská
proběhne rozsáhlá investice ve výši 17,5 milionů a to celou
Pohorskou ulicí k Novodomskému potoku. Respektujte
dopravní omezení a omezení pohybu chodců. Děkujeme.
Vzhledem k ceně, na níž by se mohl vyšplhat metr čtvereční
pozemku v projektově připravené oblasti pro individuelní
bytovou výstavbu nad Březovou ulicí, bylo po složitých
jednáních rozhodnuto o odložení zahájení výstavby základní
technické vybavenosti s cílem získání finančních prostředků
z dotací přes Evropskou unii ke snížení ceny pro konečného
zájemce a tím potenciálního vlastníka. Výpočet se totiž bez
dotace dostává na hranici cca 1000,- Kč za metr čtvereční a
to je částka příliš vysoká.
Orkán, který nás 19. ledna postihl, ukázal na naši absolutní
závislost na energetických zdrojích i ve spojení s následnou
téměř nemohoucností. Ukázalo se, že se nevyplácí pod-

Masopust, okuste a vizte 17. února
ceňovat předpovědí počasí, varování meteorologů a vyplatí se
příprava všeho nezbytného pro existenční zabezpečení. A tak
se ztráta vánoční stromu v kontextu celoplošné přírodní
pohromy ukazuje jako nepodstatná. Ostatně bude vysazen
nový k potěšení nejen nás Kapličáků.
Ferdinand Jiskra

Rekonstrukce kanalizace
a vodovodu v Pohorské
V únoru bude zahájena rekonstrukce kanalizace a vodovodu
v ulici Pohorská. Stavba bude začínat na parkovišti u
Novodomského potoka, kde bude část parkoviště využita
jako zařízení staveniště a na části proběhne rekonstrukce
kanalizace. S postupem výstavby bude omezena doprava ve
směru na Malonty. Celá výstavba bude ukončena v ulici K
Zámečku. V průběhu výstavby budeme s jednotlivými
majiteli dotčených nemovitostí konzultovat přepojování
kanalizace a vodovodu.
Odbor majetku Městského úřadu v Kaplici

------------------------------------------------------------------V domech Pohorské ulice, jedné z těch kaplických ulic, nazývaných
podle směru a cíle, ke kterému vedly (v tomto případě v horách
„ztraceného“ Pohoří na Šumavě, německy Buchers), zaznamenal
soupis živností z počátku 30. let 20. století tyto krámky a podniky.
Východní straně dominovala svou výškou věž skrytého děkanského
chrámu sv. Petra a Pavla. Pokračujte na str. 4.
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Zastupitelstvo města Kaplice
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Kaplice
konaného dne 15. ledna 2007

III. nesouhlasí
 s umístěním mýtných bran v lokalitách dle návrhu firmy Terms
České Budějovice, která zastupuje firmu Kapsch Telematic Services
I. schvaluje
s.r.o. a požaduje umístění mýtných bran na komunikaci E55
prodej pozemku KN p.č. 653/6 k.ú. Kaplice o výměře 63 m²
v lokalitě města Kaplice dle předloženého návrhu odboru správy
Rudolfu a Bohumíře Dvořákovým, bytem Kaplice 324 za cenu 100,majetku MěÚ
Kč/m² + náklady spojené s prodejem (dále NSP)
prodej pozemku KN p.č. 66/2 k.ú. Kaplice o výměře 12 m² MUDr.
IV. bere na vědomí
Dagmar Teplé, bytem České Vrbné za cenu 500,- Kč/m² + NSP
 vyhodnocení provozu kamery městského kamerového monitoroprodej pozemku KN p.č. 567/1 k.ú. Kaplice o výměře 173 m²
vacího systému za rok 2006
Farnímu sboru církve evangelické v Českých Budějovicích za cenu
pokračování na str. 9
150,- Kč/m² + NSP
prodej pozemku KN p.č. 567/3 k.ú. Kaplice o výměře 35 m² Davidu
a Lence Vágaiovým, bytem Kaplice za cenu 150,- Kč/m² + NSP
I vítr může být zlý
prodej pozemku KN p.č. 567/4 k.ú. Kaplice o výměře 173 m² Janu a
Vážení spoluobčané.
Boženě Wolfschlägerovým, bytem Kaplice 630 za cenu 150,- Kč/m²
+ NSP
Po velké vichřici, která se přehnala v noci ze čtvrtka 18. 1.
zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 751/38 v čp. 751
na pátek 19. 1. 2007 jsme všichni poznali, jak jsme na
ulice Míru o výměře 15,68 m² se spoluvlastnickým podílem o
dodávkách el. proudu závislí. Kaplice byla bez elektrické
velikosti 1568/220420 na společných částech budovy a
energie 12 hodin, v dalších přilehlých osadách tato situace
spoluvlastnického podílu o velikosti 1568/220420 ke stavební
trvala ještě mnohem déle až do zprovoznění elektrických
parcele č. 2029/40 k.ú. Kaplice formou obálkové metody –
vedení. V době uzávěrky máme k dispozici pouze výši škod
vyvolávací cena 500,- Kč/m²
na obecním majetku. Na objektech trvalého bydlení jsou
revokaci části usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 11. 12.
přímé škody zaviněné orkánem 500 tis. Kč, na veřejné
2006 o prodeji pozemku KN st. p.č. 175 k.ú. Mostky o výměře 37
infrastruktuře 50 tis. Kč. Ostatní větší škody (zejména
m² se spoluvlastnickým podílem k jedné ideální polovině manželům
Haně a Jaroslavu Kalamárovým a k jedné ideální polovině
polomy v lesích) se odhadují na jeden milion Kč.
manželům Elišce a Janu Pešelovým a schvaluje prodej pozemku
V městských lesích padlo odhadem 2.500 metrů krychlových
KN st. p.č. 175 k.ú. Mostky o výměře 37 m² se spoluvlastnickým
dřeva. Bohužel město postihla ještě jedna nepříjemná událost:
podílem k jedné ideální polovině Haně Kalamárové, bytem Kaplice
vichřice nám vzala náš vánoční strom. Škody na soukromém
528 a k jedné ideální polovině Elišce Pešelové, bytem Malonty 135
majetku jsou určitě mnohonásobně vyšší než na majetku
– zbývající část usnesení o prodeji zůstává beze změny
obecním
a škody způsobené následkem výpadku el. energie
revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 11. 12. 2006
se
vyčíslují.
týkající se způsobu určení ceny prodávaného majetku Města Kaplice
Krizový štáb města Kaplice začal řešit situaci ve čtvrtek 18.
a schvaluje dle § 39, odst. 2) zákona o obcích provádění úplatného
ledna 2007 ve 22.45 hodin a průběžně řešil problémy, které
převodu majetku města dle tohoto postupu: 1. každá doručená
žádost bude vyhodnocena a v případě možnosti prodeje bude
vznikly v důsledku vichřice, až do soboty 14.00 hodin.
zpracován znalecký posudek, 2. určená komise ve složení Kaloš
V žádném případě štáb nemohl občany informovat, kdy
Josef, Krba Jiří, Šedivý Josef, Brůžek Radek, Lukš Libor posoudí
budou dodávky el. energie obnoveny, protože tato informace
cenu navrženou znaleckým posudkem, 3. o konečné výši ceny pro
nebyla od energetiků k dispozici. Na základě vyhlášení stavu
zveřejnění záměru prodeje rozhodne zastupitelstvo města
nouze pro společnost E-ON byly připojovány jednotlivé
odkoupení pozemku p.č. 1697/62 k.ú. Kaplice o výměře 7.070 m² od
větve el. vedení podle důležitosti (zdravotnictví, bezpečnost
současného vlastníka zapsaného na LV č. 520 za cenu 150,- Kč/m²
státu, služby a důležité průmyslové objekty).
odkoupení pozemků, včetně lesního porostu v k.ú. Hradiště p.č.
místostarostové
2421/27 a p.č. 2421/23 o celkové výměře 57.019 m² od současného
vlastníka zapsaného na LV č. 461 za cenu 1.200.000,- Kč
provedení rozpočtového opatření č. 20/2006 dle předloženého
Vichřice složila vánoční strom napříč náměstím
návrhu finančního odboru MěÚ Kaplice
provedení rozpočtového opatření č. 1/2007 dle
předloženého návrhu doplněného o změny dodatečně
navržené na jednání zastupitelstva
financování stavby „Obnova kanalizačních stok v ulici
Pohorská“ formou úvěru do maximální výše 13.000.000,Kč s tím, že v úvěrových podmínkách bude uvedena
možnost nedočerpání úvěru v plné výši
Prohlášení o uznání dluhu a dohoda o splátkách uzavřené
mezi Městem Kaplice a dlužníkem Josefem Pučeglem,
bytem Dolní Pláně na základě Rozhodnutí o přestupku č.j.
887/06-výst/Ja ze dne 7. 11. 2006 vydaného odborem
výstavby, památkové péče a územního plánování MěÚ
Kaplice
Směnnou smlouvu uzavřenou mezi Jihočeským krajem se
sídlem v Českých Budějovicích a Městem Kaplice, jejímž
předmětem je směna pozemkové parcely KN č. 2042/6 o
výměře 4.482 m², ostatní plocha, silnice v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu KN č.
2041 o výměře 2.572 m², ostatní plocha, silnice
v dosavadním vlastnictví Města Kaplice, obě v k.ú.
Zastupitelstvo města po projednání:






















II. zamítá
 prodej části pozemku p.č. 1234/43 k.ú. Kaplice
 prodej pozemku p.č. 334 a p.č. 335 k.ú. Kaplice
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KINO KAPLICE tel. 380 311388
únor
5. pondělí
17.30 hod.

7. středa
8. čtvrtek
20.00 hod.

12. pondělí
20.00 hod.

14. středa
15. čtvrtek
20.00 hod.

19. pondělí
20.00 hod.

21. středa
20.00 hod.
22. čtvrtek

17.30 hod.

26. pondělí
17.30 hodin

28. středa
20.00 hodin

Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ 109 min.
HAPPY FEET
Komedie o tučňákovi, který na rozdíl od svých
soukmenovců neumí zpívat. Zato dokáže skvěle
stepovat. Režie: G. Miller. Mluví: V. Kotek, J.
Šťastný, S. Vrbická
Vstup 60,- Kč
Česká černá provokativní komedie 89 min.
PO HLAVĚ DO PRDELE
Otec, pan Vohnout, je doma považován za idiota
a bačkoru. Venku je ale zabijákem, který střílí
gangstery, aniž by o tom rodina tušila. Režie:
M. Bystroň. Hrají: O. Vetchý, V. Žilková, N.
Boudová, P. Jákl, J. Mádl
Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno
Horor USA
107 minut
SAW 3
Psychopatický zabiják Jigsaw se znovu pouští
do akce. Budete omdlévat hrůzou… Režie: D.
Lynn Bousman. Hrají: T. Bell, Shawnee Smith
Vstup 70,- Kč, mládeži do 18 let nepřístupno
Horor USA
91 min.
TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU
PILOU: POČÁTEK
Vraťte se na samý počátek a k prvním obětem
Leatherfaceho a jeho psychopatické rodiny…
Režie: J. Liebesman. Hrají: R. Lee Ermey, A.
Bryniarski
Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno
Akční drama
128 min.
DÉJÁ VU
Paradoxní by byla automobilová honička
s někým, kdo jel po stejné silnici před pár dny…
Vládní agent (Denzel Washington) dostane
šanci díky „vrácení času“ ovlivnit tragickou
událost, ke které už došlo. Režie: T. Scott. Dále
hrají: V. Kilmer, J. Caviezel
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Dobrodružný film / ČESKÉ ZNĚNÍ 104 min.
ERAGON

Až padne temnota,
poslední drak si vybere svého jezdce.
Pouze se starodávným mečem a moudrým
průvodcem musí Eragon s drakem Safirou
zdolávat nebezpečné situace a odolávat temným
silám v království, kterému vládne král, jehož
zlo nezná hranic. Režie: S. Fangmeier. Hrají: E.
Spellers, J. Irons, R. Carlyle, J. Malkovich
Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno
Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ 86 min.
SPLÁCHNUTEJ
Příběh
rozmazleného
myšáka
z lepší
společnosti, který si užívá statut domácího
mazlíčka. Po spláchnutí ale poznává, jaké to je
v podzemí… Režie: D. Bowers, S. Fell. Mluví:
Z. Pantůček, M. Zahálka, L. Hlavica
Vstup 60,- Kč
Romantická komedie USA 98 min.
MILUJI TĚ K SEŽRÁNÍ
Milujete krásnou ženu, která vás ale pokládá
JEN za svého nejlepšího kamaráda… Režie: R.
Kumble. Hrají: R. Reynolds, Amy Smart, Anna
Faris
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno

KULTURNÍ NABÍDKA
únor
2. února, pátek

od 19.00 hodin

MATURITNÍ PLES / G4 Kaplice
Kulturní dům Kaplice
3. února, sobota

od 20.00 hodin

HASIČSKÝ PLES SDH Pořešín
Hudba: Veselá muzika. Bohatá tombola.

Slovanský dům
6. února, úterý

od 18.00 hodin

TRADICE MASOPUSTU na Kaplicku
Beseda s PhDr. F. Krejčou, etnografem Jihočeského muzea.

Kino Kaplice
16. února, pátek

od 19.00 hodin

MATURITNÍ PLES
Střední zdravotnická škola Český Krumlov
Kulturní dům
16. února, pátek

od 20.00 hodin

HASIČSKÝ BÁL SDH Kaplice
Hudba: Music Expres. Vstupné 80,- Kč.

Slovanský dům
17. února, sobota

od 9.00 hodin

MASOPUST
8.45
9.00
10.00
19.00

průvod koledníků, masek od KD k náměstí
starostův souhlas, taneční kolečka / náměstí
odchod koledníků do osad, lidová zábava
na náměstí, hudba, ochutnávky…
Věneček – zábava ve Slovanském domě…

Náměstí, okolní osady, Slovanský dům
20. února, úterý

od 18.00 hodin

ON THE ROAD – na cestě
REÚNION A MAURITIUS
- ráj v Indickém oceánu
Cestovatelská beseda s promítáním s M. Pokorným.

Kino Kaplice
23. únor, pátek

Vstupné 20,- Kč
od 20.00 hodin

UČITELSKÝ PLES / ZŠ Školní
Slovanský dům
24. února, sobota

od 19.00 hodin

MAŠKARNÍ BÁL
Tradiční rej masek. Pořádá TJ Spartak.

Kulturní dům Kaplice
Od 19. 1. 2007 v pátek jednou za 14 dní

KURZ ORIENTÁLNÍHO TANCE
Začátečníci 18.00 – 19.00 hodin
Pokročilí 19.00 – 20.30 hodin, kontakt: 723 982 391

Kulturní dům Kaplice
8. února, čtvrtek

od 18.00 hodin

DROGY - mýty a skutečnosti kolem nich
Přednáška Mgr. J. Průchy z Centra pro pomoc dětem a mládeži

Sborový dům ARCHA, Pohorská ulice

Připravujeme na březen:

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

sobota 10. 3.
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Řidičské průkazy
Nezapomeňte na výměnu řidičského průkazu !
Podle § 134 odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000Sb o provozu
na pozemních komunikacích a ve znění pozdějších předpisů
musí být do 31. 12. 2007 provedena výměna dosavadních
řidičských průkazů (dále ŘP), které byly vydány v období
1. 7. 1964 do 31. 12. 1993. Ve správním území města
Kaplice se jedná o cca 2000 ks ŘP, které si musí jejich
majitelé vyměnit.
Nenechávejte proto výměnu Vašeho ŘP na poslední chvíli!
Vyhnete se tak zbytečným frontám u přepážek na odboru
dopravy a silničního hospodářství, případně problémům
s neplatným ŘP.
K žádosti o výměnu ŘP budete potřebovat:
* řidičský průkaz (platný)
* platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
* 1 fotografii velikosti 3,5/4,5cm
(čelní pohled, možno i černobílou),
* vyplněnou žádost o vydání ŘP

Pro informaci:
Řidičské průkazy vydané
a) od 1. července 1964 do 31. prosince
1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do 31. prosince 2007,
b) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.
prosince 2010,
c) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.
prosince 2013

Bezplatná poradna
Od 1. ledna 2007 vešel v platnost zákon o sociálních
službách, který se dotkne téměř každého zdravotně postiženého občana. Pokud se chcete dozvědět více o nastávajících
změnách, nebo pokud máte dotazy i z dalších oblastí života
s postižením (odstraňování bariér, příspěvky, pomůcky,
zaměstnání...), využijte bezplatnou tel. linku poradny „Paragrafík“ - 800 100 250 nebo poradnu na www.ligavozic.cz.
Projekt je uskutečněn díky podpoře z programu Transition
Facility EU.
Hana Valová, Liga za práva vozíčkářů

Kino Kaplice připravuje na BŘEZEN 2007:
PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA, ĎÁBEL NOSÍ
PRADU, STORMBREAKER, ZAJATCI
MLHY, NOC V MUZEU, OBLSUHOVAL
JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE a další

Tříkrálová sbírka
Po letošní Tříkrálové sbírce můžeme konstatovat, že občané
dokáží být dobrosrdeční a štědří, částka 43.826,50 Kč je toho
důkazem. Městská charita Kaplice zamýšlí část peněz použít
pro děti v chudých zemích a na provoz pečovatelské služby.
Děkujeme dětem, které pěkně ztvárnily postavy tří králů –
Kašpara, Melichara a Baltazara a svým zpěvem doprovodily
tuto sbírku, i vám všem, kterým není lhostejná situace lidí
nouzi.
Tímto chceme také upozornit, že dne 11. 1. 2007 byla za
přítomnosti hostů otevřena charitní kancelář, která vznikla za
přispění sponzorů a díky nezištné práci dobrovolníků. Jejich i
vaše podpora je nám posilou pro naši další charitativní
službu, která chce zahrnovat jak seniory - poskytování
pečovatelské služby, tak kreativní a výtvarnou činnost
s dětmi pod vedením učitelky. Naší snahou je i pomáhat
lidem, kteří se ocitli
v těžké životní situaci, lidem bez
domova, cizincům,
týraným a zneužívaným
ženám,
matkám s dětmi bez
domova – charita
v ČR
má
síť
sociálních poraden a
zařízení, na které
můžeme poskytnout
kontakt.
Chceme tu být pro
vás .
Městská charita
Kaplice, Farské náměstí 80

Ztráty a nálezy …
na internetových stránkách www.mestokaplice.cz
Koncem listopadu byla na internetových stránkách Kaplice
www.mestokaplice.cz uvedena do provozu sekce Ztráty a
nálezy, ve které jsou zveřejňovány nalezené předměty (jako
jsou klíče, jízdní kola, peněženky, tašky, apod.), řazené
zhruba podle data nálezu. Služba by tak mohla být užitečná
těm, kteří v Kaplici nebo i okolí něco ztratili, mohou využít
stránek a prozkoumat, zda se jejich ztracená věc neobjevila
na seznamu. Tyto, z velké části městskou či státní policií
nalezené předměty jsou uschovány na Městském úřadě
v Kaplici, a vyzvednout si je můžeta na odboru vnitřních
věcí, číslo dveří 219. Další informace na tel.: 380 303 166.

Pohorská ulice, její východní strana a část dosahující až po břeh
Novodomského potoka
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O knihovně v roce 2006

PROGRAM DDM Kaplice

Nejpůčovanější knihy. Přes tisíc čtenářů…
Městská knihovna v Kaplici vstupuje do roku 2007 s 39.559
svazky, z nichž 14.553 knih spadá od oblasti naučných a
24.698 se řadí k beletrii. V roce 2006 jsme nakoupili 1.741
nových knih a zároveň odebíráme 68 druhů novin a časopisů,
včetně těch zlevněných; nákup dosáhl částky 280.000,- Kč.
Knihovna má otevřeno 42 hodin týdně pro veřejnost a celkem
má zaregistrováno 1.154 čtenářů, z toho 389 dětí. Během
roku jsme evidovali 16.054 návštěv knihovny. A jak se
půjčovalo? Celkem jsme půjčili 82.127 knih. Naučná
literatura zaznamenala 20.466 výpůjček mezi dospělými a
10.224 mezi dětmi. Z beletrie si zapůjčili dospělí 39.073 knih
a děti 12.364. Časopisů jsme půjčili 19.244 kusů.
Dospělí návštěvníci knihovny nejčastěji sáhli po těchto
knihách z oblasti krásné literatury: Nejlepší světové čtení;
Dan Brown, Šifra mistra Leonarda; Ladislav Fuks, Spalovač
mrtvol; Karel Čapek, Povídky z jedné kapsy, Povídky
z druhé kapsy; Romain Rolland, Petr a Lucie. V naučné
literatuře se největšímu zájmu těšily tituly: Radoslav Šrot,
1000 dobrých rad zahrádkářům; Lizzie O´Prey, Kouzlo
hlubokých rámečků; Ivan Poldauf, Anglicko-český a českoanglický slovník; Fiona Barnett, Aranžování sušených
rostlin a Břetislav Olšer, Krev na meči džihádu.
Nikoliv na dřevěných policích v oddělení pro děti, ale mezi
mnohými malými čtenáři trávily rok 2006 knížky: Eduard
Petiška, Staré řecké báje a pověsti; Thomas Brezina,
Vzkříšení ohnivého démona; Joanne K. Rowling, Harry
Potter a Tajemná komnata; Radek John, Memento a
Čarodějky W.i.t.ch. (Komiks).
Knihovna také kromě knih disponuje internetovou
studovnou, která je otevřená každý den podle provozu
knihovny. Zájemci se zde mohou připojit na Internet na dvou
počítačích, za poplatek 0.50 Kč za minutu, psací programy
jsou zadarmo.
V roce 2006 se v knihovně uskutečnilo 33 kulturních,
vzdělávacích a výchovných akcí (informační návštěvy pro
školy). Sem patří například Březen měsíc Internetu, kdy
nabízíme Internet zdarma a zaškolení všech zájemců a
poskytujeme čtenářskou amnestii.
Noc s Andersenem, při
které spí v knihovně děti.
Loni zde mladí čtenáři
prožívali pohádkovou noc
s Hobitem a jeho
fantastickým
příběhem
plným dobra a zla.
Týden knihoven, Velké
říjnové společné čtení,
následované
nonstop
čtením, se zápisným ve
všech odděleních i na
pobočkách zdarma.
V oddělení
pro
děti
pravidelně probíhají literární a výtvarné soutěže s
odměnami. Při knihovně
pracují též velmi dobře dvě pobočky, na sídlišti 9. května a v
Blansku.
Veškeré finanční prostředky na provoz a činnost knihovny
byly poskytnuty Městem Kaplice a my tímto děkujeme.
Kolektiv knihovny v Kaplici

Omlenická 436, Kaplice / 380 313009

únor
1.
1. - 16.

V zoologické zahradě ... soutěže od 13.30 hod. v herně
Výstavka prací z tvořivé soutěže Nudlové hraní

2.

Prázdninové dopoledne v DDM
8.30 až 9.30 hod. výtvarná dílna – Karnevalové masky
9.30 až 10.30 hod. stolní deskové hry
10.30 až 12.00 hod. Převážně – nevážně = veselé soutěže

JARNÍ PRÁZDNINY
Od 5.
5.
6.
7.

Sněhuláci Pajduláci – soutěž ve vestibulu DDM
Turnaj ve stolní kopané - od 9.30 hodin v DDM
Turnaj v dámě – od 9.30 hodin v DDM
Turnaj ve futsále – od 9.00 hodin v tělocvičně ZŠ Fantova
(pouze pro děti od 6. třídy)

12. - 16. Chybné slovo, S Machem a Šebestovou k tabuli - soutěže
13. - 16. Valentýnská srdíčka – soutěž ve vestibulu DDM
14.
Amorův šíp – od 15.15 hodin v tělocvičně DDM
(zadní vchod, přezůvky nutné!)

17.

Čokoládová cena – turnaj v Judu

od 8.30 hodin v tělocvičně ZŠ Fantova.
19. - 23. Najdi kde bydlí … - soutěž pro děti ze ZÚ

21.

Karneval pro nejmenší

Od 26.

tělocvična ZŠ Omlenická (zadní vchod),
15.30 – 17.00 hod., nutné přezůvky pro děti i doprovod!
Berušky, Geometrické tvary – soutěž o drobné ceny

Zoo ve škole
Kdo přišel 20. ledna do ZŠ Fantova, ocitl se náhle v říši
zvířat. Konal se zde Den otevřených dveří, tentokrát pod
názvem „Máme rádi zvířata“.
Děti společně s rodiči procházeli školou (zoologickou
zahradou) a v jednotlivých třídách na ně čekali zástupci
živočišné říše. Zde si mohli zasoutěžit, malovat, vyrábět
nebo si prohlédnout práce školáků. Každý si svůj výrobek
odnesl domů na památku. Kdo si rád zacvičí, měl možnost
vyřádit se na jednotlivých stanovištích v tělocvičně.
Milovníci pohádek také nepřišli zkrátka. Mohli vidět několik
představení, která jim zahráli žáci školy. V odborné učebně si
vyzkoušeli práci na počítači, nahlédli do učeben anglického a
německého jazyka. Nikdo nepřehlédl bohatě zásobený
jarmark s výrobky žáků, které zhotovili v hodinách výtvarné
výchovy a praktických činností. Namalovanými a vyrobenými zvířátky se to ve škole jenom hemžilo, ale jaká by to
byla zoologická zahrada bez živých zvířat? Na školním
pozemku proto na děti čekali králíčci, selátka, telátko a koza.
Na závěr byly děti odměněny ručně vyrobenou medailí.
Celé dopoledne se neslo v přátelském a poklidném duchu a
těšíme se na příští společné setkání, třeba u zápisu
s budoucími prvňáčky.
Učitelé a žáci ZŠ Fantova

Rádi bychom poděkovali…
Občanská komise MěÚ v Kaplici uspořádala předvánoční
setknání seniorů v sále kulturního domu. Vystupovali zde
žáci ZUŠ a hudební skupina Agria.
Srdečně děkuje občanská komise a jistě i všichni zúčastnění
senioři za hezké koledy žákům ZUŠ a jejich učitelům i
hudební skupině Agria za hezké odpoledne. Přejeme si,
abychom se mohli ve zdraví scházet i v tomto roce.
Ešpandrová M., za občanskou komisi
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v tisících Kč
daň z příjmu fyzických osob ZČ
daň z příjmů fyzic. osob OSVČ
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnic. osob obec
daň z přidaté hodnoty
daň z nemovitostí
poplatek za znečištění ovzduší
poplatky za odnětí půdy a
lesních pozemků
výtěžek z výherních hracích
automatů
ostatní daně
správní poplatky
místní poplatky
likvidace komunálního odpadu

Daňové příjmy celkem

Nedaňové příjmy celkem
příjmy z prodeje domů
příjmy z prodej pozemků

11 000
7 200
11 300
2 200
18 000
3 300
5

11 427
5 985
12 287
4 962
19 836
3 171
2

11 426 821,00
5 985 535,46
12 287 504,97
4 961 835,00
19 835 578,00
3 171 161,91
1 600,00

15

187

187 321,00

4 290
1 782
2 900

351
685
5 967
1 767
2 965

351 138,16
685 743,84
5 965 435,00
1 766 816,00
2 965 116,00

61 992

příjmy z poskytování služeb
odvody příspěvkových organiz.
příjmy z pronájmu majetku
příjmy z úroků a dividend
přijaté sankční platby
náklady řízení
příspěvky na splátky úvěru BSŠ
ostatní přijaté vratky a přeplatky
přijaté dary
reklama ČEZ
přijaté pojistné náhrady
ostatní nedaňové příjmy
příjmy z úhrad vydobývacího
prostoru
splátky půjček SF

100
2 126
9 000
209
674
75
3 080

401

15 680
42 500

dotace ze SR v rámci souhr.
18
vztahu
386,70
dotace ze SR sociální dávky
33 200,0
dotace MPO na Živnostenský
úřad
dotace MMR komunikace N.
Domky, Pořešín
příspěvky od obcí
investiční dotace SFŽP čerpadlo
Blansko
převod z fondu HČ
5 200,30
převod z HČ záloha na zisk
Invest. dotace chráněné bydlení
Blansko
4 883,00
dotace ze SR Parlamentní volby,
volby USC
dotace ze SR na výkon st.správy
Inv. dotace MMR most Papírna
dotace SFRB Linecká 15 BJ
dotace MMR Bělidlo 101 tur. ubytov.
dotace MMR atletický ovál
dotace Interreg IIIA-Kaplické
slavnosti 2005
dotace akt. Politiky zaměstnanosti
dotace MO oprava pomníku obětem
1. sv války
dotace MK oprava fasády čp. 206
dotace MV kamerový systém MP
Fin. podpora Jč. kraje
tělocvična OA, venkov, KIC

Přijaté dotace celkem
PŘÍJMY CELKEM

69 592 69 591 606,34
138
2 361
8 766
741
1 046
110
3 130
744
79
50
98
814

15

42 000
500

Kapitálové příjmy celkem

v Kč

40
68

139 221,00
2 360 853,52
8 765 165,00
741 989,40
1 045 053,00
109 003,00
3 129 741,00
744 543,00
79 200,00
50 000,00
98 370,00
814 455,38
40 692,00
68 180,00

18 184 18 186 466,30
32 903
4 264

32 919 481,50
4 263 705,00

37 167 37 183 186,50
18 386,70
31 200,00

18 386 742,00
31 200 000,00

80,00

80 000,00

774,00
645,00

774 000,00
644 658,00

1 348,00
4 389,00
284,00

1 347 717,00
4 388 972,00
283 940,00

4 883,00

4 883 000,00

440,10
1 447,75
6 880,00
9 450,00
2 576,00
3 700,00

440 100,00
1 447 409,00
6 880 000,00
9 450 000,00
2 575 971,50
3 700 000,00

108,00
25,00

107 940,00
25 000,00

36,00
200,00
962,00

35 212,00
200 000,00
962 000,00

635,50

635 611,06

61 670,00 88 450,05 88 448 272,56

181 842,00

213 393,05

213 409 531,70

Skutečnost

Druh výdaje

Rozpočet
upravený

Rozpočet
upravený

Druh příjmu

Skutečnos
t

k 31. prosinci 2006
Rozpočet
schválený

PŘÍJMY

Rozpočet
schválený

VÝDAJE

Plnění rozpočtu Města Kaplice

v tisících Kč
služby v ostatní veterin. péči
zaměření majetku města
údržba městských pozemků-louky
nákup lesních pozemků
činnost LOH FO, PO

Zemědělství a les. hospod.
celkem
Vnitřní obchod, cest. ruch
komunikace úklid, posypy
opravy komunikací
BESIP propagace, materiál
vyhrazená parkovací místa ZTP
příspěvek nadace Jč cyklostezky
dopravní zprav, poradenské služby
dopravní značení, odtah vraků
přeložka komunikace II. třídy SŘ
opravy místních komunikací
oprava autobusových zastávek
změna projektu náměstí
přemístění autobus zastávky Jihostroj
ZTV Jih
vyhýbací pruhy k zámečku
most Papírna podíl a dotace
opravy a údržba chodníků,
schodišť a komunikací
oprava odstavných ploch pro
kontejnery
studie sjezdu komunikace R3
bezbariérové přístupy-projekt
mobility, kino PD

Doprava celkem

v Kč

150
1 000
40
200

90
382
60
1 330
875

1 390

2 737
155

2 729 513,10
154 415,60

3 100
800
10
50
7
51
160
1 400
1 040
80

4 904
1 175
4
25
7
13
258

4 903 148,00
1 174 041,12
3 765,00
24 855,00
7 195,00
12 790,00
253 972,50

1 500
800
70
1 600

2 730
48
64
2 434
1 617
67
9 194

2 727 313,78
48 346,00
63 308,00
2 431 591,95
1 615 780,00
66 999,32
9 193 773,10

6 911

7 220

7 216 460,02

150
191

275
191

274 440,18
190 400,00

145

143 014,00

17 920

87 539,10
381 345,00
55 657,00
1 329 941,00
875 031,00

30 371 30 351 192,97

vodné stojánek, osazení vodoměrů
vodovodní řad Blansko
přívodní řad úhrada úroků ČS
vodovod, kanalizace Hubenov
Chuchlíky
projekty JVS, žádost o dotaci
doplatek a podíl
opravy kanalizací a vpustí
intenzifikace ČOV Kaplice
kolaudace
kanalizace-Blansko, ZTV
Šumavská

15
2 563
219

15
2 395
219

13 052,54
2 394 282,19
216 189,60

250

152

151 858,15

4 000
193

292

291 392,90

100

76

75 880,00

300

691

689 365,50

Vodní hospodářství celkem
Spoje - zřízení TV Prima

7 640
40

3 840
40

3 832 020,88
35 831,00

1 000

720,4

718 036,09

250

231

230 524,00

1 759

1 759

1 759 000,00

1 080

1 150

1 150 000,00

1 000

954

953 403,30

1 472

1 402

1 402 000,00

6 561 6 216,4

6 212 963,39

MŠ Nové domovy-ventily, soc.
zařízení, zahrada
MŠ 1. máje-rekonstrukce zahrady,
ventily
MŠ Nové Domovy příspěvek na
činnost
MŠ Nové Domky příspěvek na
činnost
MŠ Nové Domky rekonstrukce
střechy, soc. zař.
MŠ 1. máje 771 příspěvek na
činnost

Předškolní zařízení celkem
ZŠ Fantova oprava TÚV pod
tělocvič., ventily
ZŠ Fantova rekonstrukce střech
ZŠ Školní rekontrukce střech
tělocvičny a dílen
ZŠ Školní a Fantova dotace Jč.kraj
ZŠ Fantova příspěvek na činnost
ZŠ Školní příspěvek na činnost

Základní školy celkem
ŠJ Školní výměna oken
ŠJ Školní příspěvek na provoz

600
1 800

463
1 769

462 061,60
1 768 565,90

1 900

2 239
59
3 376
4 114
12 020
150
760

2 238 782,40
59 000,00
3 376 000,00
4 114 000,00
12 018 409,90
150 000,00
760 000,00

3 376
4 114
11 790
150
760
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ŠJ Fantova příspěvek na provoz

456

482

482 000,00

Školní stravování celkem

1 366

1 392

1 392 000,00

městská knihovna
zřízení historické expozice
kronika města
Formanské slavnosti
přeshraniční spolupráce
KIC příspěvek na činnost
realizace výstavy písemnictví
válečné hroby údržba a materiál
hrad Pořešín
údržba městského rozhlasu
údržba památek
KIC investiční příspěvek, DDHM
občanská komise

1 998
20
250
40
3 220
50
10
200
30
400
450
89

2 061
242
20
370
9
3 045
60
37
202
30
2 564
450
80

2 043 535,37
239 351,45
19 432,50
367 059,50
8 120,65
3 045 000,00
60 016,00
36 212,00
201 839,50
28 790,00
2 561 028,41
450 000,00
74 917,90

Kultura celkem

6 757

9 170

9 135 303,28

600

366

360 265,00

sportovní hala Bělidlo
hřiště u ZŠ Školní, chodník,
kolostav, ozvučení
koupaliště
údržba sportovišť
neinv. příspěvek sport. odd. na
mládež
příspěvky na provoz neziskovým
aj. org.
provoz sportovišť
dětská a dopravní hřiště
asfaltové hřiště u ZŠ Fantova
DDM služby reklama ČEZ

Tělovýchova a zájm. činnost
celkem
Zdravotnictví

7 560
380
1 530

Bydlení, komun. služby
celkem
kontejnery, odpad koše, sběr a svoz
PET lahví
sběrný dvůr-staveb úpravy,
vybavení, provoz

11 113 886,00
337 985,00
1 529 847,00

520

520

520 000,00

190
70
1 060

191
70
742
490
50

191 100,00
70 000,00
741 343,00
489 629,00
50 000,00

11 910
12

úroky z úvěru BSŠ
realitní kancelář služby
chráněné bydlení Blansko
ubytovna Dobechov
ubytovna Českobudějovická čp. 30, 31
privatizace kolky, daň z převodu
nem.
Linecká čp. 3 malometr byty podíl
7 BJ
Linecká 15 BJ
pojištění majetku
úklid sněhu ze střech
turistická ubytovna Bělidlo 101
veřejné osvětlení energie
veřejné osvětlení údržba,
rekonstrukce
měření TUV na patách domů
opravy a provoz hřbitovů Kaplice,
Blansko
rekonstrukce teplovodu Nové
Domovy
projektová dokumentace
právní služby a soudní výlohy
NBH
ostatní služby pro územní rozvoj
výkup havarijních objektů
platby daní a soudních poplatků,
nákup kolků
rezerva na opravy, opravy majetku
městský mobiliář
nákup pozemků
věcná břemena, nájmy
územní plán změna
architekt města
tělocvična OA podlaha
PD zateplení objektů
neinv dotace střecha 749
odstraňování nepovol. staveb,
údržba nem. občanů

11 115
339
1 531

15 414 15 404 055,00
12
12 000,00

sběr a svoz komunálního odpadu
sběr a svoz komunálního odpadu
občané
vývoz kontejnerů osady
likvidace černých skládek,
autovraků
posudky, rozbory, odpovědnost za
škody
úklid města
úklid zeleň města
chemická ochrana a ošetření
výstava trofejí
kácení a výsadba dřevin, památné
stromy
péče o vzhled - vánoční výzdoba,
květinová výzdoba
revitalizace městského parku studie

Ochrana život. postř. celkem
Dávky a podpory v sociálním
zabezpečení celkem

900

859

858 942,00

2 850
100

2 850
35

2 850 000,00
34 262,00

70

7

6 446,00

65
2 400
1 647
40
15

2 400
1 603
5
14

2 399 763,00
1 600 581,00
2 725,00
11 964,00

135

268

264 170,50

100

158

154 936,50

102

100 674,00

30

10 797

10 788 10 763 810,20

33 200

31 200 29 294 507,00

dům s pečov. službou
Chráněné bydlení Blansko
klub důchodců
sociální pomoc os. nepřizp.

592

Sociální péče celkem
Civilní nouzové
10
plánování
Městská policie
1 615
Požární ochrana
225
Volby do PS Parlamentu
Volby do zastupitelstev USC
Místní zastupit. orgány
2 144
Činnost místní správy
31 181
Finanční operace a
2 200
ostatní čin.

71
93

591
786
26
22

570 105,34
776 321,20
24 229,24
18 827,50

756

1 425

1 389 483,28

9
2 687
303
245
225
2 006
31 770

912
600
7 620
500

940
513
8 293
28
470

939 997,62
512 481,50
8 291 737,60
27 600,00
469 410,00

1 650

1 683

1 682 521,00

VÝDAJE CELKEM

5 000

1 500
500

1 146
9 997
253
84
5 222
464

1 145 169,40
9 995 185,00
252 682,00
83 719,00
5 221 783,10
463 243,14

1 250
1 450

1 259
1 425

1 256 553,00
1 424 653,00

740

715

706 012,42

1 050
400

1 144

1 143 119,00

FINANCOVÁNÍ – třída 8
změna stavu na
bankovních účtech
-4 264,00 -4 278,10
přijatý úvěr
10,00
uhrazené splátky FRB
-2 100,00
uhrazené splátky
dlouhodob. půjček
-5 746,00 -5 746,00
aktivní dlouhodobé
operace
7 450,00 13 450,00
aktivní dlouhodobé
-5 000,00
operace výdaje
FINANCOVÁNÍ
-2 560,00 -3 664,10
CELKEM

150
400
800

54
440
600

53 435,20
439 202,70
600 000,00

170
500
100
5 794

376
90
189
5 528
16
250
90
363
712
80

375 063,00
89 379,00
179 871,64
5 527 445,00
12 663,80
246 330,00
87 346,00
362 838,00
705 670,00
80 000,00

90

90 000,00

280
90

300

31 756

42 514 42 465 111,12

745

803

795 489,20

1 700

1 684

1 683 857,00

179 270

8 562,00
2 616 404,35
290 852,24
194 901,00
225 089,30
1 988 278,61
30 852 073,46

5 189

5 187 335,63

209 719

206 554 113,31

-7 469 132,01
9 305,00
-2 100 000,00
-5 745 591,38
13 450 000,00
-5 000 000,00

-6 855 418,39

Sestavila: J. Jiskrová

Řádková inzerce
Koupím a vyměním staré pivní lahve s litými nápisy a erby. Též
reklamní plechové cedule. Kontakt: 723 747 750.
Prodám dveře vchodové plastové nové z neuskutečněné stavby,
částečně prosklené, zdobené, 2 ks bílé a hnědé, PC 9 a 22 tis. Kč,
nyní 4.800 a 9.000 Kč. Tel.: 777 106 709
Prodám chatu v Kaplici. Č.: 120 000,- Kč. Tel.: 776 668 998.
Kaplický Zpravodaj. Měsíčník.Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,
IČO 245941, tel. 380 303 100, nákladem 3000 výtisků.
Evidenční číslo MK ČR E 115 76, uzávěrka 2. čísla 20. 1. 2007.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434,
382 41 Kaplice, tel.: 380/311388, e.mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., red. rada: J. Sejk, P. Odložil, J. Langová,
Mgr. J. Drdák, Z. Langová. Internetová verze: www.mestokaplice.cz

Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.
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Z historie
Kapličtí „almužníci“
Koncem 18. století se novohradské panství Buquoyů poprvé
snaží řešit „problém žebráků a tuláků“. Roku 1776 předložil
Buquoy návrh na „krejcarovou pomoc“, kde invalidům by
byla poskytována denně „výpomoc“ čtyři krejcary a sirotkům
dva krejcary denně. Otázkou i tehdy bylo, kde sehnat ony
tisíce zlatých ročně nezbytných k vytvoření takového fondu.
Vrchnost však nebyla ochotna sáhnout příliš hluboko do své
pokladny, a tak přesunula hlavní tíhu na poddané. Byl zdaněn
prodej poddanského dobytka, ovcí, vlny, ryb, obilí a piva
přirážkou z každého kusu. Jiná dávka se měla platit při
povolení k sňatku. Na konci roku 1779 vznikla společnost
složená především z farářů, která se jmenovala „Společnost
lásky k bližnímu“, která by řídila dobročinnou almužní péči.
Tato Společnost rozhodla, že celou denní porci čtyři krejcary
si zasloužili jen zcela práce neschopní, ostatní měli dostat jen
„polovinu nebo čtvrtinu porce“.
Zde musím podotknout, že denní čtyřkrejcarové minimum
bylo počítáno na vydržování vězňů stravovaných jednou
denně a průměrná špitální porce činila šest až deset krejcarů
denně, někdy i více, a tak vidíme, že šlo opravdu jen o
žebráckou výpomoc. Zakladatelé Společnosti vycházeli při
výpočtu z úvahy, že nádeník „při plné síle“ vydělá denně 12
krejcarů a z této mzdy živí sebe, manželku a dítě a musí být
spokojen, dostane-li ve stáří jednu třetinu své bývalé mzdy.
Na druhé straně vyhlídka na tak hubenou almužnu ho bude
nutit k tomu, aby, pokud jen může pracovat, setrval v
zaměstnání a nežádal podpory. Rozdílení almužny v
naturáliích se autorům Společnosti zdálo výhodnější než
vyplácení krejcarů v hotovosti, „poněvadž se tak předejde
nebezpečí, že chudák utratí peníze najednou a bude obtěžovat
žebrotou“. Zvláštní dozorce (Aufseher) placený vrchností,
měl pátrat po cizích žebrácích na panství a předávat
krajskému úřadu každého tuláka k postrku, aby nevzrůstal
počet nevítaných almužníků“.
Cílem celého projektu Společnosti byla nejnutnější podpora
přestárlým, nemocným a práce neschopným chudým lidem
na panství a současněl aby tuto pomoc nezneužívali schopní a
nevyhýbali se tak práci. Starý způsob udílení almužen
odváděl lidi od zaměstnání, neboť si „vydělali více žebrotou
než prací za nízkou mzdu“. Tady si musím povzdechnout: jak
málo se od konce 18. století u nás změnilo do počátku 21.
století.
Prvním praktickým krokem byla evidence chudiny. Soupisy
almužníků zpracovával úředník za pomoci faráře. O tom, že
revize byly časté, svědčí četné přípisy a škrty ve vyplněných
formulářích. Stanovy Společnosti byly potvrzeny papežskou
bulou. Zřízené chudinské zřízení se tak zalíbilo panovníkovi,
že dvorským dekretem z listopadu 1782 je dal za příklad
vrchnostem v Čechách. Na jaře 1783 povolal císař Buquoye
do Vídně a svěřil mu zavedení „chudinských ústavů“ v celé
monarchii. Zpráva o zřízení chudinského ústavu byla pro
okolní žebráky signálem k tomu, aby tam přebíhali a žádali o
podporu. Vyhánění tuláků je nutilo k tomu, aby se usazovali
jinde, kde byli stejně málo vítáni. Z Kaplice došel Buquoyovi
návrh na zrušení některých cechů. Město bylo rozezleno na
to, že musí vydat měsíčně 10 až 12 zlatek na pocestné
tovaryše. Dále v hlášení Kaplice uvádí chudobu obyvatelstva
a stížnost, že ti, kteří by mohli dávat, přispívají málo. Z
dochovaných seznamů almužníků jsou velmi zajímavé údaje
o zdravotním stavu, možnostech výdělku, způsobu dosavadní
obživy a důvodech, které jim brání vykonávat zaměstnání.

Jsou zde i údaje o tom zda platí byt, žije u příbuzných, či z
„křesťanského soucitu“. Je charakteristické, že připisování
dalších podporovaných je vzácné, ale naopak se často
setkáváme se zmenšením porcí či se škrty.
V seznamech jsou zaznamenána jména lidi a poměrně
mladých tkalců, přadláků a nádeníků, kteří nemohli uživit
větší počet dětí. Instrukce z roku 1779 předpokládá, že
podpora se poskytne nejen žebrákům, ale i nádeníkům
s četnými rodinami, „když jim živnost přestává a těm, kterým
nepříznivá okolnost brání, aby získali přiměřený výdělek“.
Myslela se tím především dočasná výpomoc v nemoci.
Zajímavé a důležité jsou i občasné zmínky o tom kolik si
zaopatřovaný chudák vydělal při svém dosavadním
zaměstnání. Často se v seznamech setkáváme s údaji je slepý,
chromý nebo přestárlý. Zaopatřovaní jsou zde především
přestárlí a vdovy. Většinou lidé „pracovali až do smrti“. O
počtu vydaných almužen se vedly záznamy (Almosen
Vertheilungs Listen).
V seznamu chudých města Kaplice se mimo jiné dovídáme,
že pilná švadlena ušila za den tři páry jednoduchých rukavic,
za které dohromady dostala jen pět krejcarů. Pěkný pohled a
přehled o roztřídění almužníků v Kaplici z roku 1783 se
zachoval v třeboňském archivu. Jenom žebrotou se na
farnosti Kaplice živilo osm mužů a devět žen. Žebrotou a
předením 4 muži a 6 žen. Zaměstnání, kdy jim nestačí
výdělek, uvádí kaplický farář v seznamu 17 almužníků, kteří
předou vlnu, pletou či šijí rukavice a slepý hodinář. Ve třetí
skupině, žebrotou a podporou příbuzných či druhého
z manželů je živo deset osob. Dohromady je v seznamu
almužníků z farnosti Kaplice v roce 1783 uvedeno 19 mužů a
33 žen. K celkovému počtu almužníků v Kaplici je nutno
připočítat „dvě komediantské děti“.
František Schusser

Brána názorům otevřena ...
Vstupte! Nehas, co tě nepálí. Ale pokud máš, čtenáři kaplický, pocit, že tě něco pálí nebo že to hoří,
či si viděl něco, co se ti líbilo, pak zde máš novou
rubriku a do ní můžeš kdykoliv vstoupit. Chválou,
kritikou, námětem do diskuse…
Náměty a příspěvky přijímáme v redakci - Infocentrum /
budova kina, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz
Infocentrum Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice.
Anonymy nezveřejňujeme.
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Zastupitelstvo …

pokračování ze str. 2

V. pověřuje
 Mgr. Jiřího Havelku, místostarostu Města Kaplice na základě § 3,
odst. 1 zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii řízením Městské
policie Kaplice s platností od 16. 1. 2007
 vedení Města Kaplice vstoupit do jednání se zástupci firmy
Kamenolomy ČR s.r.o. Ostrava-Svinov ve věci svolání společné
schůzky s občany dotčenými činností lomu Kaplice
 odbor dopravy a SH, odbor správy majetku MěÚ Kaplice a
Technické služby Kaplice s.r.o. vyhodnotit možnost zřízení
dalších parkovacích míst na sídlišti 9. května
 pověřuje vedení města a odborného lesního hospodáře vypracovat
rozbor výhodnosti těžby dřeva „na stojato“ a zvážit možnost
zabezpečení těžby „ve vlastní režii“ v rámci hospodářské činnosti
města
 pověřuje odbor životního prostředí MěÚ Kaplice a Technické služby
Kaplice s.r.o. projednat s dotčenými zastupiteli otázku pravidelnosti
úklidu komunikací v majetku města, který vychází ze
zpracovaného rozpisu a pověřuje vedení města a odbor dopravy a
SH vyvolat jednáním s SÚS ohledně úklidu komunikací v jejich
správě
 odbor dopravy a SH MěÚ Kaplice provést kontrolu vraků osobních
automobilů ve městě a podat informaci o přijatých opatřeních
k řešení zjištěného stavu.
Mgr. F. Jiskra, starosta města
J. Kaloš, místostarosta města

SPORT A TURISTIKA
únor
6. 2.
KŘÍŽOVÝ VRCH
10 km
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Chabičovic. Trasa:
Chabičovice - Zahrádka - Přídolí - Machovice - Křížový vrch - Č.
Krumlov – autobus.
13. 2.
Z KAPLICE DO RYCHNOVA NAD MALŠÍ 10 km
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Zámeček - Ješkov - Všeměřice
- Rychnov nad Malší – autobus.
20. 2.
KŘEMŽE - BRLOH – CHVALŠINY
12 km
Autobusem od školy v 6.35 hodin do Č. Krumlova, vlakem v 8.33
hodin do Křemže. Trasa: Křemže - Chlum - Rojšín - Brloh - autobus
v 12.45 hodin do Chvalšin - prohlídka muzea - autobus v 15.26
hodin do Kaplice.
27. 2.
Z KRASEJOVKY DO NETŘEBIC
15 km
Autobusem v 7.55 hodin od školy do Krasejovky. Trasa: Krasejovka
- Římovský rybník - Římov - Strahov - Velešín - Dlouhá - Výheň Netřebice - autobus ve 13.14, 14.35 hodin.

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 / cena 260/300,- Kč.
Fotografie vznikaly v sezóně
jaro/léto 2002 a 2003.

SLUŽBY INFOCENTRA:
Výlep plakátů na výlepových plochách města
Kopírování (barevné a černobílé, formáty A4, A3)
Městský rozhlas
Redakce Kaplického Zpravodaje

Lednový Novoroční koncert mezinárodního
orchestru Nordwaldkammerorchester v kulturním
domě by měl odstartovat novou tradici v městě …

Termíny svozu separ. odpadu
Sdělujeme občanům termíny svozu separovaného domovního
odpadu v 1. pololetí roku 2007. Jedná se o papír, sklo a PET
láhve:
Vývoz PET lahví
pravidelný odvoz každé pondělí
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

Vývoz papíru

Vývoz skla

25.1.
15.2.
8. a 29.3.
12. a 26. 4.
10. a 24.5.
7. a 21.6.

25.1.
22.2.
22.3.
19.4.
31.5.
28.6.

Případné změny budou občanům včas oznámeny.

PET láhve

ŽLUTÉ KONTEJNERY

Do žlutých nádob odhazujte PET láhve od nápojů, které
nejsou znečištěné chemikáliemi a oleji. Prosíme,
nezapomínejte je sešlápnout!

Sklo

ZELENÉ KONTEJNERY

Do zelených nádob odhazujte láhve od nápojů, skleněné
nádoby a skleněné střepy – tabulkové sklo. Prosíme,
nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a
zrcadla.

Papír

MODRÉ KONTEJNERY

Do modrých nádob odhazujte noviny, časopisy, kancelářský
papír, reklamní letáky, sešity, krabice, papírové obaly.
Prosíme nevhazujte mokrý, mastný, uhlový, voskovaný papír
a použité plenky.
Nebezpečné a objemné odpady a použité elektrozařízení
odnášejte do nového sběrného dvora, jehož provoz byl
zahájen dne 1. 1. 2007 v Kaplici v Omlenické ulici.
Plánek příjezdu do sběrného dvora byl zveřejněn
v Kaplickém zpravodaji číslo 12/2006 a číslo 1/2007.
Orientační tabule, které Vás nasměrují do sběrného dvora,
budou nainstalovány v průběhu měsíce února.

VÝSTAVA
věnovaná

tradici Masopustů v regionu
KINO KAPLICE, OD 6. ÚNORA 2007
Otevřeno denně 8.00 až 17.00 hodin

