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ZDARMA

Starostův sloupek
Je dobré, když se lidé nejen potkávají, ale hlavně setkávají.
Mezi taková setkání patří již druhé masopustní, které se
uskutečnilo třetí únorovou sobotu. Poděkování za obnovení a
doufejme i za udržení tradice patří mládencům ze Ždára a
Hubenova, kteří na úvod konání staročeské koledy
zaplněnému náměstí „nám z města“ svými masopustními
kolečky připomněly důležitost tradic a zvyku, k uvědomění si
odkud jsme vzešli a k čemu přes vymoženosti a i problémy
civilizace patříme. Večerní věneček a půlnoční zastřelení
Masopusta za jeho hříchy zakončily, i přes dopolední
nedostatek jitrnic, jelit a koblihů, den, který má svou
atmosféru.
Zápis žáků do prvních tříd obou základních škol ukázal na
nutnost určité regulace v přijímání prvňáčků, neboť
nerovnováha, která vznikla převisem zájmu do jedné školy a
tím v ní otevření tří tříd proti jedné na druhé škole, by při
opakování situace v následujícím roce začala hrozit kolapsem
nejen ve vazbě na kapacitu ale i zaměstnanost pedagogů obou
školských zařízení. Tato regulace, k níž města z potřeby
vyváženosti přistupují běžně, spočívá ve vydání vyhlášky
zastupitelstvem, ve které je zakomponován vznik školských
obvodů. Včetně odkladů přišlo k zápisu 107 dětí .
Letošní zima sice nepřeje milovníkům lyžařských sportů, ale
všeobecně je pro nás z různých úhlů pohledu sympatická.
Jenom doufejme, že oteplování nepůjde tak rychle, abychom
museli uvažovat o stavbě majáku na Blančáku, jak navrhl
jeden náš ctihodný spoluobčan. Mějte se dobře.
Ferdinand Jiskra

Nový stavební zákon
Dnem 1. ledna nabyl účinnosti zákon č. 183/2006 Sb., O
územním plánování a stavebním řádu. Tento zákon není
úpravou či rozšířením původního stavebního zákona, jedná se
o naprosto odlišný a úplně nový zákon. Tento zákon inicioval
i vznik samostatného Úřadu územního plánování v našem
městě.
Územní plánování
Zákon obsahuje některé změny při pořizování územně
plánovací dokumentace. Stejně jako dříve územní plány a
jejich změny pořizuje příslušná obec pro své správní území.
Pořizovatelem pro jednotlivé obce svého správního obvodu
může být obec III. stupně, tedy v našem případě město
Kaplice v přenesené působnosti Úřad územního plánování.
Žádosti o pořízení územního plánu či jeho změny musí být
tedy doručeny příslušné obci, která, pokud má zájem, uzavře
veřejnoprávní smlouvu s městem Kaplice o pořízení
územního plánu či jeho změny. V případě žádosti o změnu
územního plánu Kaplice se tedy adresuje žádost výhradně
městu Kaplice. Pokud zastupitelé schválí záměr o pořízení
změny územního plánu Kaplice, postoupí následně město
Kaplice veškeré žádosti, došlé ke stanovenému termínu,
Úřadu územního plánování, který s nimi dále nakládá podle
zákona. Stále platí, že změna územního plánu se zpracovává,
vyhodnocuje a připomínkuje zhruba 12 kalendářních měsíců.
Žádost musí mít náležitosti, definované zákonem a musí být
podána výhradně písemnou formou.
pokračování na str. 2

Dětské hřiště na sídlišti 1. máje
V loňském roce bylo dokončeno dětské hřiště na
sídlišti 1. máje a od 1. března bude dáno do
užívání. Jelikož hřiště bude uzamykatelné, je
nutné si vyzvednout klíče na radnici u pana
Štětiny za 20,- Kč (vratná záloha).
Provozní řád tohoto hřiště je uveřejněn na
stránce 4. Přejeme dětem i rodičům, aby toto
hřiště bez úhony přežilo letošní sezonu.
Odbor správy majetku MěÚ Kaplice

Masopust v Kaplici
17. února slavila také Kaplice na svém náměstí konec
masopustu svázaný s tradiční masopustní koledou.
Koledníci zatančili kolečka, maškary poškádlili
kolemstojící a pro mlsné jazýčky připravili pořadatelé
ochutnávky zabijačkových specialit…
Foto: P. Odložil, KIC Kaplice
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Farský dvůr v Kaplici
je kulturní památkou

Město Kaplice
prodá nepotřebný majetek

Koncem roku 2006
rozhodlo Ministerstvo
kultury ČR prohlásit za
kulturní památku kaplickou faru, přesněji
řečeno celý areál fary s
obytnou částí, sýpkou,
konírnou a maštalí,
ohradními
zdmi
i
zahradou, rozkládající
se při Farském náměstí.
Areál fary se zahradou
a ohradní zdí, situovaný
v městské zástavbě na
místě identickém s umístěním
fary
ve
středověku, je se svými
cennými architektonickými a řemeslnými renesančními,
barokními i klasicistními prvky významným dokladem
historického vývoje a ve svém celku představuje hodnotný
soubor. Reprezentuje dochovaný příklad církevního objektu,
je svědkem životního způsobu a prostředí společnosti. Nelze
opomenout ani skutečnost, že fara představuje v rámci
městského organismu významnou stavbu a to z hlediska
pohledového exponování, urbanismu, stejně jako z hlediska
kulturně historického.
„Farský dvůr“ se nachází na severní straně Farského náměstí
naproti kostelu sv. Petra a Pavla. Obytná budova
s mansardovou střechou s námětky má půdorys ve tvaru
písmene L a v jejím přízemí je situován klenutý průjezd,
jehož ostění je na fasádě lemováno iluzivní rustikou. Krom
bosovaného portálu průjezdu zvýrazňuje plochu průčelí
kordónová římsa, která odděluje nečleněné patro. Nejstarší
jádro domu se však zřejmě nenalézá v hlavní části, která je
vidět z náměstí, ale hlouběji uvnitř, ve východním křídle
stavby. Tady se nacházejí zaklenuté prostory (možné 16.
století?); přední sál a za ním černá kuchyně se zajímavou
klenbou a mohutnými zdmi. Také sklepy byly objeveny
pouze pod tímto zadním traktem.
Budova je postavena kolem dvora a na její východní křídlo
navazují hospodářské budovy, jako je rozsáhlá sýpka
s trámovým stropem, klenutá stáj se žlaby - koryty na vodu,
maštal. Na východní straně od budov se rozkládá malá
vyvýšená zahrada, oddělená od kolem se vinoucích uliček
kamennou terasní zdí. Farní zahrada pokračovala za domem i
směrem k hlavnímu náměstí, ale tato část byla počátkem
dvacátých let dvacátého století oddělena a dnes tu stojí dům
č. 393.

Prodej se uskuteční dne 22. března 2007 od 14.00 hodin do
16.00 hodin v chodbě městského úřadu. Věci k prodeji je
možné si prohlédnout od 12.00 do 14.00 hodin tamtéž.
K prodeji se nabízí 5 jízdních kol v ceně od 200,- Kč do 400,Kč, kočárek za 50,- Kč, 4 mobilní telefony od 300,- Kč do
900,- Kč, 4 ks kryty na kola zn. Fiat za 50,- Kč, 2 ks taburetů
za 10,- Kč.

Nový stavební …

pokračování ze str. 1

Žádost musí obsahovat tyto základní a nepomíjitelné údaje:
1. identifikace navrhovatele s uvedením jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku či stavbě na
území obce (doloženo výpisem z KN a snímkem
pozemkové mapy s vyznačením místa záměru),
2. údaje o navrhované změně využití ploch na území
obce (např. výstavba rodinného domu, výstavba
hřiště apod.),
3. údaje o současném využití ploch dotčených návrhem
navrhovatele,
4. důvody pro pořízení nového územního plánu nebo
jeho změny,
5. návrh úhrady nákladů pro pořízení nového
územního plánu nebo jeho změny.
Pokud žádost nemá výše uvedené náležitosti, nemůže být
Zastupitelstvem přijata a zapracována do Zadání.
Nová forma, zaváděná zákonem je územně plánovací
informace (určuje podmínky pro stavbu na daném pozemku).
Žádost o ní se podává písemně na formuláři, který obsahuje
všechny potřebné údaje (údaje o žadateli, předmět žádosti).
Žádosti, podávané bez těchto údajů nemohou být kladně
vyřízeny. K žádosti se přikládá výpis z KN a snímek
pozemkové mapy s vyznačením pozemku, na který se o
informaci žádá. Úřad územního plánování má 30 dnů na
vypracování písemné odpovědi. Není tedy již možné
informace podávat ústně, neboť písemnou formu stanoví
zákon. Slibuji Vám za Úřad územního plánování, že se
budeme snažit i při malém personálním obsazení úřadu lhůty
pro zpracování žádosti co nejvíce zkrátit.
Upozorňuji na velmi důležitý fakt, vyplývající ze zákona.
Stavět se dá pouze v území, které je v územním plánu pro
stavby vymezeno. Pokud není územní plán, pak platí
intravilánu obce k 1. 9. 1965, uvnitř kterého se smí stavět.
Stavby a přístavby ve volné krajině jsou dle nového
stavebního zákona zásadně nepřípustné.
Na základě dohody s vedením města Kaplice je možné
podávat do 30. dubna 2007 žádosti o změnu územního
plánu města Kaplice. Toto je poslední možnost před
zadáním a vypracováním nového územního plánu města
Kaplice.
Ing. arch. P. Vološčuk, vedoucí Úřadu územního plánování

Den otevřených dveří
MŠ Nové Domovy
Přijďte se podívat do MŠ Nové Domovy dne 28. března 2007
od 9.00 do 14.00 hodin na Den otevřených dveří. Přijďte si
prohlédnout třídy, kde si můžete pohrát s Vašimi dětmi. Naší
školou Vás provedou a na dotazy Vám odpoví paní učitelky.
Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na Vás.
Ředitelka školy Hana Voglová
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KINO KAPLICE tel. 380 311388
březen
1. čtvrtek
20.00 hod.

5. pondělí
20.00 hod.

7. středa
20.00 hod.

8. čtvrtek
20.00 hod.

12. pondělí
20.00 hod.

14. středa
15. čtvrtek
20.00 hod.

19. pondělí
20.00 hod.

21. středa
22. čtvrtek
20.00 hodin

Historické drama Fr/Španělsko/Něm. 147 min.
PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
Mladý génius, milující vůně, zato naprosto
zbavený citů, se rozhodne vytvořit démonický
parfém, jehož základní esencí bude vůně mladé
dívky, nevinné a čisté. A učiní pro to vše...
Režie: T. Tykwer. Hrají: B. Whishaw, D.
Hoffman, A. Rickman
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Komedie USA
109 min.
ĎÁBEL NOSÍ PRADU
Šéfredaktorka módního časopisu, královna
módy v podání Meryl Streep, dusí mladičkou
asistentku, absolventku žurnalistiky. Režie: D.
Frankel. Dále hraje: A. Hathawaová
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Akční sci-fi Něm/USA/VB
93 min.
STORMBREAKER
Čtrnáctiletý kluk je osloven speciální jednotkou
MI6, aby dokončil nebezpečný úkol, který měl
splnit jeho zavražděný strýc… Režie: G. Sax.
Hrají: A. Pettyfer, M. Rourke, A. Silverstone
Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno
Válečný film Rusko
104 min.
ZAJATCI MLHY
1944. Ruský poručík je odvelen se skupinou
zajatců do odlehlé vsi, aby zde zajistil výstavbu
rádiové věže… v mrazivé tajze se odvíjí syrový
příběh postupného sžívání osamělých vesničanek s německými zajatci. Režie: A. Antonov.
Hrají: J. Tarasov, A. Ševeleva, J. Rapp
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Akční komedie USA /ČESKÉ ZNĚNÍ 108 minut
NOC V MUZEU
Opravdové dobrodružství v muzeu začíná teprve
ve chvíli, kdy zaklapnou dveře za posledním
návštěvníkem a zdánlivě nehybné exponáty si
začnou užívat divoké noční rejdy… Režie: S.
Levy. Hrají: Ben Stiller, R. Williams, O. Wilson
Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno
České drama, thriller
123 min.
PRAVIDLA LŽI
Psychologické drama z prostředí terapeutické
komunity, kde se několik lidí snaží odpoutat od
své minulosti. Jeden z nich dokonce zabil…
Režie: R. Sedláček. Hrají: J. Langmajer, D.
Švehlík, K. Issová
Vstup 60,- Kč, mládeži do 15 let nepřístupno
Drama, rom.-historický film USA/ČR 110 min.
ILUZIONISTA
Vídeňské publikum je ohromené uměním tohoto
kouzelníka s náročnými triky. A mezi iluzionistou, korunním princem monarchie a jeho
snoubenkou se rozvine nebezpečný příběh…
Film byl natáčen také v Č. Krumlově, Praze a
Táboře. Režie: N. Burger. Hrají: E. Norton, P.
Giamatti, J. Biel, R. Sewell
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Drama ČR/SR/Něm./Maďarsko
119 min.
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
Životní dráha číšníka první půle dvacátého
století podle Bohumila Hrabala. Režie: J.
Menzel. Hrají: I. Barnev, O. Kaiser, M. Lasica,
J. Abrhám, J. Lábus, a další…
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno

26. pondělí
20.00 hodin

Thriller, horor USA
95 min.
SMRTÍCÍ NENÁVI2T
Když někdo zemře v záchvatu zlosti, zůstane po
něm stín, který se postupně šíří na další oběti a
nedá jim spát, dokud je nedožene k šílenství
anebo sebevraždě… Režie: Takashi Shimizu.
Hrají: Sarah M. Gellar, A. Tamblyn, E. Chen
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Romantická komedie USA
97 min.
MOJE SUPER BEJVALKA
On jí zlomil srdce. Ona jemu chce zlomit
všechno. A že na to má schopnosti… ! Režie: I.
Reitman. Hrají: Uma Thurman, Luke Wilson
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno

28. středa
29. čtvrtek
20.00 hodin

Na DUBEN připravujeme v kině Kaplice:
DOKONALÝ TRIK, RÁJ TEĎ HNED,
KVASKA, MAHARAL - TAJEMSTVÍ TALISMANU,
APOCALYPTO,
KUPEC
BENÁTSKÝ, KRVAVÝ DIAMANT a další

KULTURNÍ NABÍDKA
březen
9. března, pátek

od 14.00 hodin

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
U příležitosti MDŽ. Hosté z Vimperka. Pořádá sdružení Svépomoc.

Kulturní dům Kaplice
10. března, sobota

od 14.00 hodin

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Diskotéka v maskách pro děti. Jako host vystoupí zpěvák Drobek &
Mišmaš. Soutěže, ceny pro nejlepší masku.

Kulturní dům Kaplice
17. března, sobota

Masky zdarma, ostatní 20,- Kč
od 20.00 hodin

MUZIKANTSKÝ BÁL
LIVE, Jihočeští rodáci, Agria, Harlej a Swing band.

Kulturní dům Kaplice
20. března, úterý

Předprodej 60,- Kč
od 18.00 hodin

ON THE ROAD – na cestě
BANÁT - cesta proti proudu času
Cestovatelská beseda s promítáním s Ivo „Fíkem“ Dokoupilem.

Kino Kaplice
24. března, sobota

Vstupné 20,- Kč
sraz 9.45 hod., parkoviště vedle Ševčíků

JÍZDA SNĚŽENEK - auto, moto do roku 1980
II. ročník jarní jízdy kolem Kaplice. Zahájení nové motoristické
sezóny. Malá poznávací soutěž. Pořádá Veteran Car Club Kaplice.

Okolí Kaplice
24. března, sobota od 20.00 hodin

COUNTRY SHOW
Kulturní dům Kaplice
27. března, úterý

ŽÁKOVSKÝ KONCERT
ZUŠ Kaplice
Kaple sv. Josefa a Barbory
Pokračování kultury na str. 4

O
Obbsslluuhhoovvaall jjsseem
m aanngglliicckkééhhoo kkrráállee
premiéra 21. března
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Březen – měsíc Internetu

10. ročník

Městská knihovna Kaplice připravila v měsíci Internetu pro
čtenáře i veřejnost několik akcí.
V týdnu od 5. do 9. března nabídneme Internet pro všechny
čtenáře na dobu 30 minut „brouzdání“ zdarma. Ve středu 7.
března se s Internetem v rámci akce Nebojte se Internetu
může přijít seznámit a zaškolit každý zájemce v době mezi
8.00 a 17.00 hodinou. Stane se tak v oddělení pro dospělé.
Jednou z výhod tohoto týdne je i celoroční zápisné zdarma
pro všechny nové čtenáře. Po celý měsíc pak bude probíhat
čtenářská amnestie, což přeloženo z „jazyka knihovny“
znamená odpouštění poplatků za upomínky.
V oddělení pro děti bude v tomto měsíci naistalována
výstavka výtvarných a literárních prací mladých čtenářů
s tématem Cesta do knihovny. Nejmenší děti se budou moci
seznámit s knihovnou při knihovnicko-informatických
návštěvách MŠ a ZŠ. Na závěr měsíce se připojíme k 7.
ročníku Noci s Andersenem. Na děti ten den, respektivě tu
noc, kdy budou přespávat mezi knihami, čeká plno
překvapení…
Na všechny čtenáře i návštěvníky se těšíme.
Kolektiv knihovny

KULTURNÍ NABÍDKA
březen
29. března, čtvrtek od 19.00 hod.

HVĚZDY,
JAK JE NEZNÁTE

Eva Holubová
& Bohumil Klepl
Zábavný pořad se známými herci.
Zpěv: P. Maršík.
Předprodej vstupenek v IC Kaplice:
100,- Kč/ na místě 130,- Kč

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. března, čtvrtek

od 18.00 hodin

JAROSLAV RAŠKA: HORY KYRGYZSTÁNU
Promítání diapozitivů z jedinečné přírody
vysokých hor Kyrgyzstánu. Průvodcem
bude účastník tragického výstupu na horu
Chan Tengri (7010 m).

KIC Kaplice připravuje
Velikonoční koncert

The Beatles Story (the Beatles Revival)
kulturní dům od 19.00 hodin

29. 5.
30. 6.

Toto veřejné dětské hřiště bylo vybudováno nemalými
prostředky Města Kaplice a je Vám dáváno k dispozici
pro využití Vašeho volného času. Pro zpříjemnění Vašeho
pobytu i dalších návštěvníků, Vás prosíme o dodržování
podmínek tohoto provozního řádu.

Provozní doba:
Od 1. května do 30. září od 8.00 do 20.00 hodin
Od 1. října do 30. dubna od 9.00 do 17.00 hodin
Úklid a údržbu dětského hřiště provádí Technické služby
Kaplice, tel. 380 311 085 (sekání trávy, vyvážení odpadkového koše atd.)

Upozornění pro uživatele:
Dětské hřiště mohou navštěvovat děti do 8 let v doprovodu dospělé osoby. U mladších dětí, věk minimálně 3 roky,
je povoleno používat zařízení pouze pokud je zabezpečen
trvalý dozor dospělé odpovědné osoby. Dodržujte věkové
hranice stanovené pro jednotlivé herní prvky. Sestava se
skluzavkou je vhodná pro děti od 3 – 10 let. Houpačky na
peru, závěsné houpačky a kolotoč jsou vhodné pro děti od 3
let.
Na hřišti je povoleno: vstupovat na trávník, používat
houpačky a kolotoč (použití pouze v sedu dítě – ne ve stoje),
skluzavku (sjezd v sedu).
Na hřišti je zakázáno: poškozovat a znečišťovat prostory,
zařízení a vybavení, vstupovat se zvířaty (!!), kouřit,
konzumovat alkohol a omamné látky, používat motorová
vozidla, stanovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně,
pořádat propagační, reklamní a jiné akce; užívat zařízení
pokud je jeho povrch namrzlý, nebo kluzký, případně při
zjištění závady na zařízení; zanechávat zbytky potravin.
Návštěvník je povinen: respektovat provozní řád, chovat se
slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní návštěvníky
ani sám sebe, udržovat čistotu.
Zájemce o užívání dětského hřiště si vyzvedne klíč na
Městském úřadě Kaplice, odboru správy majetku, tel. 380
303 162. Klíč od dětského hřiště je na zálohu 20,- Kč a po
vrácení bude záloha vrácena. Poslední odcházející je
povinen hřiště uzamknout.
Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení
hřiště, oznamte to prosím neprodleně Městské policii – tel.
156 nebo 380 303 139 a odpovědnému pracovníkovi
provozovatele, zabezpečíte tím větší bezpečnost pro své děti.
Děkujeme Vám, že provozní řád dodržujete.
Odbor správy majetku Města Kaplice

Turnaj v odbíjené
Pořádá TJ Spartak Kaplice, oddíl odbíjené

pěveckého sboru

kostel sv. Petra a Pavla / 17.00 hodin
19. 4.

Veřejné dětské hřiště na sídlišti 9. května
u mateřské školy v ulici 1. máje v Kaplici

31. března 2007 / 9.00 – 15.00 hodin
tělocvična ZŠ Školní ul.

Sborový dům ARCHA
Pohorská ulice

8. 4.

Provozní řád dětského hřiště

Nezmaři křest CD / kino
Hospoda na mýtince
Divadlo Járy Cimrmana / kulturní dům

Letní tábor Na Cihelně
Pionýrská skupina Poutníci Kaplice pořádá ve dnech 12. –
24. srpna 2007 letní tábor Na Cihelně. Pro děti bude
připravena celotáborová hra Tajemným labyrintem pohádek.
Ubytování je zajištěno ve stanech s podsadou, stravování 5x
denně. Cena tábora: 2.390,- Kč. Kontakt: 380 313 515,
723 046 775. Možná přijde Asterix a Obelisk, těšíme se!
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Toulaví psi, plánované čipování
V měsíci leden a únor 2007 došlo v Kaplici k nárůstu
odchycených, toulavých psů. Vyzýváme proto všechny
majitele psů, aby dbali o řádné zabezpečení psů proti útěkům
a jejich obojek řádně vybavili identifikační známkou. Pokud
však chovatel zjistí, že se jeho pes ztratil, ať se v prvé řadě
obrátí na:
Městskou policii Kaplice, tel.: 380 303 139 (p. Klimeš),
Městský útulek pro psy Český Krumlov, tel.: 606 640 507
(paní Garajová), Odbor životního prostředí, tel.: 380 303 143
(p. Šimeček).
Dále bychom Vás rádi upozornili na plánované čipování psů,
které bude realizováno ve druhé polovině letošního roku.
Tato technologie označování a evidence zvířat by měla
sloužit pro co nejrychlejší navrácení zatoulaného psa
k majiteli. Pokud například bude pes odchycen Městskou
policií ve správním obvodu města Kaplice, popřípadě
kdekoliv v jeho okolí, dokáží policisté pomocí čtecího
zařízení psa ihned identifikovat.
V současné době budou neoznačení psi dočasně umístněni v
kotcích (1 - 2 dny) v areálu sběrného dvora Kaplice
v Omlenické ulici. Po uplynutí této lhůty budou odvezeni do
Městského útulku pro psy v Českém Krumlově. Zde budou
do doby, než si je osvojí nový majitel.
Během této doby mohou náklady za umístnění dosáhnout až
několika set korun (145,- Kč/den). U psa, který má čip
aplikován, tento problém zcela odpadá.
Možnost vrátit zatoulaného psa v co možná nejkratší době
majiteli nekončí ani mimo obvod, kde bylo označení
provedeno. Jelikož se k tomuto účelu používají mikročipy
univerzální pro celou Evropu, není problém identifikovat psa
např. i na dovolené v zahraničí.
Podrobné informace o čipování psů budou v průběhu
následujících měsíců upřesňovány na stránkách Kaplického
zpravodaje.
Odbor životního prostředí, MěÚ Kaplice

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

Do hlubin primánovy duše
Po čtyřech letech byla na kaplickém osmiletém gymnáziu
opět otevřena prima. A protože uběhlo už půl roku od vstupu
„našich nejmenších“ do nové školy, rozhodli jsme se je my,
studenti sexty, vyzpovídat je a zjistit, jak na ně působí nové
prostředí. Některé jejich odpovědi byly zajímavé, některé i
překvapily. Ostatně, posuďte sami:
Proč jste si vybrali tuto školu?
Chtěla jsem to zkusit.
Studium mi doporučila moje bývalá učitelka.
Ke zkouškám mě přihlásili rodiče.
Studoval tady už můj táta.
Jaké byly přijímací zkoušky?
Já jsem je nedělal, protože jsem měl samé jedničky.
Než jsem se podívala na zadání, byla jsem nervózní, ale
po chvíli strach opadl a já se mohla bez problémů na
zkoušku soustředit.
Jak se cítíte v nové škole?
Lépe než na základní škole, tam jsem si připadal
nevyužitý.
Učitelé se k nám chovají jako k dospělým a vždy nás
nechají říct vlastní názor.
Zvládáte učivo?
Tempo učení je sice rychlejší, ale zvládáme ho v pohodě.
Na vysvědčení mám pořád samé jedničky.
Používáte při výuce počítače? Dělají někomu potíže?
Jednou za dva týdny máme informatiku a při matematice
se dostaneme k počítačům téměř každou hodinu. I
v ostatních předmětech počítače používáme.
V učebně máme také interaktivní tabuli.
Internet využíváme hodně. Děláme i vlastní prezentace.
Počítače nedělají nikomu potíže (sextáni nevycházejí
z údivu, protože v primě to rozhodně říct nemohli ).
Co si myslíte o třídním kolektivu?
Zpočátku jsem měla strach, protože bydlím v Rožmitále
na Šumavě a nikoho jsem ve třídě neznala, ale po pár
dnech jsem se poznala se spoustou nových lidí a našla
jsem nové přátele.
Nejlépe jsme se poznali na třídenním adaptačním kurzu,
který byl super.
Zpracovali studenti sexty v rámci hodiny českého jazyka, kde
probírali publicistický styl.

Exkurze v Kolíně
V úterý 13. 2. žáci osmých a devátých ročníků ze ZŠ Fantova
navštívili firmu TPCA v Kolíně, kde se vyrábějí automobily
značky Toyota, Peugeot a Citroen.
Nejprve jsme zhlédli film o počátku založení firmy. Ovšem
nejvíce jsme se těšili na samotnou prohlídku výrobní haly,
kde jsme viděli výrobu automobilů od začátku do konce.
Firmou jsme projížděli vláčkem a odtud jsme sledovali
všechny pracovní činnosti, které jsou nutné, aby byl
automobil dokonalý a dobře sloužil svému majiteli. Zajímavá
byla informace, že každou minutu opustí závod jeden
automobil.
Na závěr jsme od firmy dostali malý dárek. I přes velkou
vzdálenost jsme Kolín opouštěli s pocitem spokojenosti a s
mnoha novými zážitky a vědomostmi.
Chtěli bychom poděkovat panu Janouchovi, který nás
informoval o možnosti této exkurze, ale také panu učiteli
Blažkovi a Svitákovi, kteří se vydali na cestu s námi.
Pavel Šaufler, Marek Líbal, žáci 9. A
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Brána názorům otevřena ...
Náměty a příspěvky přijímáme v redakci - Infocentrum / budova
kina, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz
Infocentrum Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice.
Anonymy nezveřejňujeme.

Trápí nás kouř a prach?
Je zajímavé podívat se v zimním období ze Suchého Vrchu
na údolí kolem Malše. Na to údolí, v němž leží Kaplice.
Od doby, kdy byl zdražen elektrický proud a plyn, je možné
označit naše město jako město začouzené. Topí se totiž opět
uhlím a k tomu je páteřně vedena doprava (Benešov nad
Černou - E 55) středem obce. Výsledkem je smog nad
městem. Ten smog je polyaromatický uhlovodík,
benzoapyren a další karcinogenní látky.
Prach škodí lidskému zdraví sám o sobě. Zvlášť pak ten
jemný, jehož původcem je motorový provoz. Vyvolává
bronchitidu, astma a také onemocnění srdce a cév.
V kombinaci s polyaromatickými uhlovodíky, těžkými kovy
jako arzén ale neblahé účinky umocňuje tím, že tyto látky
nabaluje na sebe a vnáší je do dýchací soustavy člověka. A
zde sehrává vedle nedokonalého spalování při topení uhlí
svou úlohu i doprava.
Jestliže si u nás lidé v průměru vydělají kolem 10.000 12.000,- Kč měsíčně, chápu, že nemohou utrácet 40.000,- Kč
ročně za plyn, když za topení uhlím dá domácnost jen
15.000,- Kč. Rozhodující je tedy cena paliva. To však naši
zastupitelé neovlivní. Nad tím musí zapřemýšlet vláda. O
čistotě ovzduší nelze totiž jen mluvit. Proto se musí něco
udělat.
Co by však ovlivnit šlo, to je vyvíjet soustavný tlak na
vybudování obchvatu Kaplice ve směru Benešov nad Černou
- Malonty - E 55 a tak zamezit páteřní průjezd motorových
vozidel středem města. Prodloužení života nás občanů tím, že
se u nás sníží emise znečišťujících látek, stojí určitě za to tuto
investici pokud možno urychleně realizovat. A zde proto
připomínám, že projekt EU - CAFE uvádí, že každé euro
investice do kvality ovzduší přinese nejméně 4 eura ve vyšší
kvalitě života. A žít, žít kvalitně to přece stojí za to, abychom
sváděli neustálý boj s prachem a kouřem.
Z. Čampula

Pedagogická návštěva z Lince
V pátek 16. 2. přivítaly obě základní školy v Kaplici návštěvu
z rakouského Lince. V rámci své praxe zde hospitovala
skupina budoucích učitelek němčiny pro cizince. Polovina
navštívila vyučování v ZŠ Školní. Druhá polovina se
podívala na výuku v ZŠ Fantova.
Studentky zajímaly především různé metody práce
vyučujících, zájem projevily i o používané učebnice,
pomůcky a materiály vhodné k výuce. Nejen pro studentky,
ale i pro žáky a žákyně byla velkým přínosem aktivní účast
obou stran ve vyučování. Žáci si ověřili své znalosti
německého jazyka a rakouské studentky ocenily úroveň a
snahu našich dětí.
Zajímavá poznámka, dávající podnět k zamyšlení, zazněla
z úst jedné z budoucích zahraničních pedagožek – kolik žáků
jeví zájem o výuku němčiny jako cizího jazyka v porovnání
s angličtinou…
Na závěrečném posezení s občerstvením a s řediteli obou škol
projevily obě strany přání budoucí spolupráce, a aby tato
akce nezůstala ojedinělou vlaštovkou v rámci udržování
kontaktů mezi sousedními regiony.

Postřehy dětí:
9. třída: „Tato akce se mi moc líbila. Hlavně proto, že jsme si mohli
popovídat a tím si procvičit naši slovní zásobu.“
(Kristýna Perausová) * „Líbilo se mi, že nás příliš neupozorňovali
na naše chyby.“ (Radek Chýna) * „Mně se na této akci líbilo, že
jsem se dozvěděl, jestli alespoň trošku rozumím německy. Bylo to
pěkný a povedený.“ (Václav Mazač)
5. třída: „Měla jsem trému, ale
jinak to bylo dobré. Bohužel
odešli brzy.“ (Ivona Maršíková)
„Moc se mi líbilo, jak jsme celá
třída spolupracovali.“ (Daniel
Undasch)
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Rádi bychom poděkovali…

PROGRAM DDM Kaplice
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009

Poděkování
Rodina Kutlákova děkuje všem za projevy soustrasti při
posledním rozloučení s p. Janem Kutlákem.

Ples hasičů Pořešín / poděkování sponzorům
SDH Pořešín děkuje všem našim sponzorům za projevenou
přízeň a dary do tomboly na náš ples, který se konal 3. února
2007 ve Slovanském domě v Kaplici.

Křesťanský ples v Kaplici
Díky 1. Křesťanskému plesu v Kaplici jsme poznali štědrost
sponzorů a občanů, bylo to pro nás veliké překvapení, kolik
spoluobčanů nám svými dary pomohlo připravit tombolu.
Účast hostů na plese nás povzbudila k odvaze rozvíjet a
navazovat nové vztahy a dělat dobré věci pro druhé.
Děkujeme všem a těšíme se na setkání při dalších společných
akcích.
kapličtí farníci

Poděkování: SDH Žďár a Hubenov děkuje za pomoc
při organizaci Masopustu 2007 Městu Kaplice
a KIC Kaplice

SPORT A TURISTIKA
březen

březen
5. - 9.

Zdravé mlsání - soutěže ZÚ o drobné ceny

8.

Víceboj – soutěže v DDM od 14.30 hodin

9.
12. - 16.
19. - 23.
26. - 30.
26. - 30.

Velikonoční dílna – pro děti z ŠD
Jarní tajenka, Člověk versus zvíře - soutěže ZÚ
Dostane se pavouček Tadeáš domů ? - soutěž ZÚ
Komu straší ve věži, Rybičky - soutěž ZÚ o ceny
Kvíz čarodějnice Háty - soutěž ve vestibulu DDM
Videostop - od 14.30 hodin v DDM
Máte postřeh? Štěstí? – přijďte se přesvědčit do DDM
Velikonoční dílna – zdobení kraslic, pletení pomlázky, ubrousková technika, jarní ozdůbky z keramiky.

27.
31.

Všimli jste si,
že Kulturní a informační centrum našeho města
vydalo velmi hezký kalendář na rok 2007?
Kalendář, který prostřednictvím fotografií a
mapového doprovodného textu ukazuje krásu
našeho spádového území.
Kalendář, který dává pochopit rána studená
pošumavskou rosou, která se třpytí na brusinčí a
keříčcích borůvčí.
Kalendář, který pomáhá pochopit večery, které
jsou u nás na Kaplicku právě tak studené a
poledne jasné, jako nejčistší pohled dětských očí.
Kalendář, který dokazuje, že oblast, ve které
žijeme dává člověku nejen práci, bydlení,
vzdělávání, sport a kulturu, ale i smysl pro krásu a
umění radovat se z přirozeného štěstí, z malého,
na dosah stojícího štěstí, obsaženého ve všem, co
nás obklopuje.
Kalendář, který ukazuje, proč my, kteří zde léta žijeme,
máme tuhle krajinu a město v údolí Malše tak rádi.
A tak nechť těchto mých několik vět je skromným
poděkováním pracovníkům KIC za jejich práci, kterou
vydáním kalendáře vykonali.
Záboj Čampula

9. března / od 11.00 hodin / Kino Kaplice
6. 3. Z TROJAN DO VYŠŠÍHO BRODU
15 km
Autobusem od školy v 6.30 hodin do Trojan. Trasa: Trojany Svitanov - Rožmberk n. V. - Hrudkov - Vyšší Brod - vlak v 14.18
hodin, bus 14.55 hodin.
13. 3. GRANÁTNÍK
16 km
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Českého Krumlova. Trasa:
Český Krumlov - Nový Dvůr - Granátník - Srnín - Přísečná - Liščí
Hora - vlak. nádr. Český Krumlov – autobus.
20. 3. Z MALONT DO RYCHNOVA NAD MALŠÍ
10 km
Autobusem z aut.nádr. v 6.30 hodin do Malont. Trasa: Malonty Bukovsko - Rychnov nad Malší.
24. 3. ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY SOBOTA 12 km
Autobusem linkovým v 8.45 hodin z aut. nádraží na nádr. ČD
Kaplice. Trasa: Kaplice nádr. ČD - Rozpoutí - Výheň - Netřebice Zubčická Lhotka – Markvartice (občerstvení) - Velešín - autobus
v 15.30 hodin do Kaplice.
27. 3. Z BUJANOVA DO KAPLICE
10 km
Autobusem od školy v 10.00 hodin do Bujanova. Trasa: Bujanov Zdíky - Skoronice - Ježkov - Zámeček – Kaplice.

Beseda s gen. Procházkou,
velitelem býv. západního vojenského okruhu

1. JAK TO BYLO V ROCE 1968
2. ÚHLY OBRANY S RADAROVOU
STANICÍ
Pořádá Vojenské sdružení rehabilitovaných Č. Krumlov – Kaplice

Řádková inzerce
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

Zdarma pro sběratele: Barevné velké nástěnné kalendáře (cizí),
mince několika států Evropy. Telefon: 380 312 376. Mir. Kohoutek,
Na Vyhlídce 511, Kaplice.
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Z historie
Cech pekařů v Kaplici
Kapličtí pekaři byli od roku 1553 v cechu pekařů
rožmberského panství se sídlem v Rožmberku. Privilegium
cechu pekařů v Rožmberku mělo deset článků a základem
byly dvě sféry fungování pekařského cechu. Předně šlo o
organizační otázky spojené se vstupem
pro cizí mistry a tovaryše i o podmínky
učení. Snad ještě závažnější byly pokyny
týkající se pečení chleba. Jednotlivé
články rozlišovaly chléb bílý a režný.
Určovaly, kdy má být chléb pečen a že
má být čerstvý. Tvrdý chléb se nesměl
prodávat a čerstvého chleba mělo být
vždy dostatek.
Cechová privilegia kaplickým pekařům
udělil v roce 1575 Vilém z Rožmberka.
Privilegium bylo formulováno stručněji
než textilní řemesla. Za nejzávažnější
ustanovení byly pokyny týkající se
pečení
chleba. Jednotlivé články
rozlišovaly pšeničný bílý a žitný režný
chléb. Určovaly, kdy má být chléb pečen
a tvrdý chléb nesměl být prodáván a
mělo ho být vždy dostatek. Poctivě se
měla dodržovat váha chleba a jeho cena
bezprostředně závisela na ceně obilí. K
dozoru nad kvalitou chleba byl volán
nejen cechmistr, ale i dva členové
městské rady. Každý přestupek byl trestán konfiskací zboží,
které se předávalo do špitálu, případně do školy. Měšťané si
mohli sami péci chleba pro svou potřebu, nikoliv však k
prodeji. Cechové privilegium obsahuje také „mílové právo“.
Při vstupu do pekařského cechu v Kaplici se odváděly tři
libry vosku a podával oběd pro všechny členy cechu. Zcela
chybí požadavek hotových peněz do cechové pokladny. Cech
byl tedy vcelku bez potíží přístupný všem pekařům.
Jak velké bochníky chleba se pekly nevím, vím však, že se
bochník prodával za groš. Pekařům se přikazovalo, „aby
chleby měly dobře vypečené a připravené.“ Mistři
přikazovali svým helfířům, tedy tovaryšům, aby chléb dělali
krásný, těsta dobrá, k tomu droždí dobrá aby brali, vodu
čistou na těsto odlévali, „aby v chlebu nic nečistého nalezeno
nebylo k hanbě hospodáře.“
V Kaplici se zejména pekl žitný chléb, kterému se nejčastěji
říkalo „režný“. Chléb se zde pekl a prodával dvakrát týdně a
pecen byl „za groš“. Chleba za groš dle různých pramenů
vážil od tří do čtyř kilogramů. V neděli po mši se prodávaly
také „podélné calty“. Byla to čtvrtina váhy pecnu za groš,
dalo by se říci kilová večka. Chleba i calty prodávala
manželka pekaře v „chlebnici“, což bylo větší okno pekárny
do náměstí.
K dozoru nad kvalitou chleba byl volán nejen starší z cechu,
ale byli jím povinováni přímo i členové městské rady.
„Rychtář, přísežní radní i ti, kteří jsou pod slibem, mají
častěji, přinejmenším každou neděli, dohlédnout na řezníky a
pekaře, zdali jejich váhy a závaží jsou v pořádku a označeny,
aby to bylo znatelné. A také, zdali zboží má správnou míru a
váhu...“ Každý přestupek byl trestán konfiskací zboží, které
se předávalo do špitálu, případně do školy. Kapličtí měšťané
si i nadále sami mohli péci chleba pro svou potřebu. Nesměli
jej však prodávat. Při vstupu do pekařského cechu byl nově

přijatý člen povinnen odevzdat osm liber vosku a pro všechny
členy cechu zaplatit oběd.
Pekařům se úředně přikazovalo, aby měli chleby dobře
vypečené, krásné, těsta dobrá, aby do nich jen droždí dobrá
brali, vodu čistou na těsto odlévali, prostě – „aby v chlebu nic
nečistého nalezeno nebylo k hanbě pekařské“. Díže se
nejdříve vymyla vlažnou vodou, nasypalo se tucet liber (přes
šest kilo) mouky, která byla směsí žitné a pšeničné. Méně
bylo žitné než pšeničné. Přidala se sůl,
kmín, ocet, voda, fenykl a anýz.
Muselo se dávat pozor na kvásek, ale
hlavně se muselo „hňácat a hňácat“.
Začalo prvé kynutí a kopka v díži
utěšeně narůstala. Pekař zatím připravil
prkna, na něž bude pecny chleba
pokládat, aby na sluníčku dokynuly.
Prkna se moučnila, aby byla úplně bílá.
Když byla kupka v díži celistvá a vršek
nepraskal, pak bylo těsto připraveno k
dalšímu kynutí.
Těsto se přeložilo a nechalo
„odpočinout“. Potom se udělaly
bochníky, vysázely se na prkna a
nechaly se dokynout. Chleba se
nakonec potřel slanou vodou, aby
hezky naběhl. Pekařská pec byla
podlouhlá, nízko klenutá z cihel a
hlíny. Ústí pece bylo dlouhé a nízké.
Pec se vytápěla suchým smolným
dřívím, které se pomalu postrkovalo
odzadu dopředu. Jakmile byla pec
dostatečně vytopená, muselo se zbylé dřevěné uhlí vyhrabat
mokrým povříslem. Do pece se sázel chléb na ploché lopatě s
dlouhou násadou, jeden bochník za druhým, každý se uvnitř
rychle „sešmejkl“. Na začátku pečení chleba byla v peci
teplota kolem +380 °C, po půldruhé hodině asi o sto stupňů
nižší. Jakmile se chléb dopekl, sázely se koláče, potom se
přitopilo a zase se mohl péci chléb.
František Schusser

Pekařský chlapec (z Kaplicka) se psím spřežením,
s kterým rozvážel chléb a pečivo zákazníkům …
Ilustrace z knihy: Deutsche kulturlandschaft an Moldau und Maltsch
(1986)
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Scenérie Kaplicka
Vyzkoušejte si znalost kraje, ve kterém žijete. Jak dobře znáte
zdejší krajinu, malebná zákoutí přírody, lesy, hory, vodstva a
louky…? Poznáte toto místo? Rozuzlení příště.

Dětský karneval
10. března
Kulturní dům
14.00 hodin

