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Starostův sloupek
Letošní jaro, které je zde již i kalendářně, začalo vlastně před
několika týdny a příroda, při vzpomínce na loňskou zimu,
opakovaně ukázala, že každý rok je prostě jiný. Na to, zda
jsou tyto výkyvy počasí jevem trvalým, nenachází přesnou
odpověď ani odborná veřejnost a i když se jí svými rozbory
snaží nahradit někteří borci z řad politiků a jiných zájmových
skupin, bude severní vítr krutý stále. Je to jako s Temelínem,
kdy sedláci na traktorech těžko mohou rozhodovat o jeho bytí
či nebytí. Do jiného soudku patří ochrana přírody celou
civilizací.
I přes mírnou zimu způsobila lednová vichřice rozsáhlou
kalamitu na lesních pozemcích města v rozsahu cca 2 500 m3
a také nám sfoukla symbol náměstí. Ani ne po složitých
jednáních bylo rozhodnuto o vysazení nového stříbrného
smrku, který ke koloritu centra města patří především v čase
vánočním. Přejme si, aby byl jeho ozdobou déle než
předchůdce s životností padesáti pěti let.
V souvislosti s událostmi u Nažidel se na pořad dne
opakovaně dostala otázka bezpečnosti silničního provozu na
tzv. mezinárodní silnici E – 55. Bezpečnost zlepší pouze
realizace výstavby rychlostní komunikace, protože jakékoliv
úpravy stávajícího tělesa silnice jsou pouze částečné a
v zásadě nic neřešící. Svým způsobem k nim patří i postupné
kácení letitých stromů kolem ní, i když přes mnohdy vnitřní
rozpaky se jednoznačně ukazuje, že sem nepatří i proto, že
ztratil smysl jejich prvotní význam coby slunečního deštníku
nad formanskými vozy a později ochrany vojenských kolon.
Možná by stavbu dálnice a rychlostní komunikace z Prahy na
státní hranici rozpohybovala kandidatura na letní olympijské
hry.
S mírně pálivými ředkvičkami a křehkým hlávkovým salátem
přeji vše dobré.
Ferdinand Jiskra

Velikonoce
- svátky obnoveného života
Kdo by neměl rád jaro? Rozkvétající kvítka na zahrádkách,
pučící stromy, zelenající se pole? To vše jistě většinu lidí
potěší. A i když letos nebyla zima zlá, stejně se budeme
radovat i z teplejšího vzduchu. Příchod jara v rámci ročního
cyklu nese v sobě i symbolismus - myšlenku, jíž se chopila i
některá náboženství. Totiž myšlenku o životě, který se
probojovává i skrz největší zimu a temnotu - smrt, o životě
který překonává i ty největší překážky.
pokračování na str. 5

číslo 4 / duben 2007

Převedení agendy bytů…
V důsledku změn v organizační struktuře samosprávy Města
Kaplice a jeho organizace Správy domů Kaplice s.r.o. dochází
dnem 1. dubna 2007 k převedení agendy bytů a nebytových
prostor pod správu Města Kaplice – odbor správy majetku.
Uvedené agendy bude nadále vyřizovat paní Lenka Urazilová
jako pracovnice Města – odboru správy majetku, Náměstí 70
/budova radnice/, 2. patro, dveře č. 305, tel. 380 303 109, email: l.urazilova@mestokaplice.cz. Číslo účtu a způsob plateb
se nemění.
Správu a údržbu bytů a nebytových prostor Města
Kaplice zajišťuje od 1. dubna 2007 p. Jaromír Měšťan, Město
Kaplice – odbor správy majetku, Náměstí 70 /budova
radnice/, 2. patro, dveře č. 305, tel. 380 303 109, e-mail:
mestan@mestokaplice.cz.
Za Městský úřad Kaplice Václav Malík, tajemník

Dotace pro podnikatele
Českokrumlovska
Jedinečnou příležitost získat finanční, nevratnou dotaci ve
výši od jednoho až do dvaceti milionů korun z programu
Rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace
mají do 31. května 2007 malí a střední podnikatelé (do 250
zaměstnanců) ze zpracovatelského průmyslu, kteří budou svůj
podnikatelský záměr realizovat na Českokrumlovsku.
Díky svému zaměření patřil tento program v předchozím
období mezi nejžádanější. Příjem žádostí musel být dokonce
pro velký zájem předčasně ukončen, jelikož bylo zřejmé, že
vyčleněné finanční prostředky nebudou stačit pokrýt přijaté
žádosti.
Pokračování tohoto programu a tudíž možnost čerpat dotaci
ve výši až 51% na nákup technologie, strojního vybavení
mají v rámci Jihočeského kraje pouze podnikatelé z okresu
Český Krumlov.
Příjemce dotace však musí splňovat určitá kritéria, především
musí být oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované
ekonomické činnosti (OKEČ), k jejímuž uskutečňování je
realizován projekt.
Tato nabídka se nevztahuje na aktivity související s cestovním
ruchem. V případě dotazů můžete kontaktovat kancelář
Jihočeské hospodářské komory v Českém Krumlově, telefon
380 711 340.
---------------------------------------------------Současná architektonická podoba Pohorské ulice a „vývěsní štíty“
živností a řemesel z roku 1932 její západní strany.
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Krajský úřad zveřejňuje
závěr zjišťovacího řízení
ohledně rozšíření těžebního prostoru u Kaplice
Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů.

Záměr „Pokračování v činnosti prováděné hornickým
způsobem na ložisku stavebního kamene Kaplice“ naplňuje
dikci bodu 2.5 kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo
dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad
uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k
závěru, že záměr „Pokračování v činnosti prováděné
hornickým způsobem na ložisku stavebního kamene Kaplice“
nebude posuzován podle zákona, za těchto podmínek:
* Bude vybudován val ze skrývkových zemin k oddělení
biocentra č. 44 Novodomský potok, výška valu bude 3 m a
boční svahy ve sklonu 1:1,5,
* hned po vytváření valu u Novodomského potoka je nutné
zabezpečit svahy před splavováním materiálu do vodního
toku,
* na hranici pozemku kamenolomu bude trvale monitorována
depozice tuhých znečišťujících látek,
* úpravárenská linka, včetně dopravy expedice kameniva,
bude provozována pouze ve všední dny v denní době, tj. od
6.00 do 22.00 hodin.
Krajský úřad došel k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na
základě charakteristiky záměru, umístění záměru a charakteristiky
předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.
Žádný z dotčených správních úřadů nepožadoval posouzení záměru
podle zákona. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření
dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních
právních předpisů.
Krajský úřad, odbor životního prostředí, zem. a lesnictví
Více informací na Úřední desce MěÚ Kaplice

Činnost Občanské komise
Městského úřadu v Kaplici
Starší občané jsou jistě s činností občanské komise
seznámeni. V letošním roce však chceme rozšířit naši činnost
o některé akce podle vašich přání.
V úvodu chci zdůraznit, že občanská komise nemá žádné
politické zaměření a proto nerozlišujeme, zda se některé
slavnostní akce organizovaly již před r. 1989, ale podle toho
jakou mají odezvu u občanů. Mám na mysli „Vítání
občánků“. Tato akce je organizačně náročná, ale odměnou
nám je v posledních letech skoro stoprocentní účast rodičů a
v mnoha případech i prarodičů. Při tomto slavnostním aktu je
naší snahou probouzet v lidech cit, kterého je v dnešní době
tak málo, anebo se již z lidského podvědomí ztratil úplně.
Občanská komise bude nadále organizovat Svátek matek,
Setkání občanů před vánočními svátky a osobní návštěvy
členů komise u příležitosti narozenin. V minulých letech jsme
se pokoušeli o některé nové akce, ale ze strany občanů nebyl
zájem. Např. setkání s představiteli města – účast asi 8
občanů. Proto se komise rozhodla připravit anketu
navržených akcí a očekáváme vaše vyjádření, popř. nové
náměty. Tato anketa bude dostupná na některých veřejných
místech, např. lékárna, poliklinika, obchody s potravinami.
Nechceme zbytečně plýtvat finančními přostředky, které by
byly potřebné jinde.
Závěrem bych chtěla vyjádřit velkou úctu zdejšímu panu
faráři, který je v našem městě poměrně krátkou dobu a
uskutečnil tolik dobrých viditelných skutků, které nás musí
hřát u srdce, ale hlavně je příkladem pro nás všechny.
Marie Ešpandrová, za Občanskou komisi

Nová projektová učebna
Slavnostní otevření učebny na ZŠ Kaplice, Školní

Dne 1. 2. 2007 v 15.15 hodin byla na ZŠ Školní slavnostně
otevřena nová projektová učebna. Pozvání přijali starosta
Kaplice pan Jiskra, vedoucí odboru školství pan Drdák
a členové školské rady. Zúčastnili se učitelé a žáci naší školy.
-------------------------------------------------------------Slavnost zahájil pan ředitel, který všechny seznámil s tím, k
Připravujeme v kulturním domě v Kaplici:
jakým účelům bude učebna sloužit. Učebna je rozdělena na
dvě části; v první jsou jsou stoly, které budou sloužit ke
11. 5. TANEČNÍ PLES PRO VEŘEJNOST
skupinové výuce a vytváření projektů. Dále je zde umístěno
za účasti párů soutěžících na mistrovství ČR v tanci.
15 počítačů. Ve druhé části učebny je veřejná knihovnička, ve
které je možno najít plno naučných publikací, hlavně
13. 5. Tradiční KAPLICKÁ PARKETA
encyklopedií.
Taneční soutěž ve standardních a latinsko-amer. tancích.
Děti z 1. stupně budou využívat učebnu při práci s
počítačovými výukovými programy, také jim bude
7. března se na řece Malši blízko sloužit jako divadelní scéna, protože je veliká a dá se
centra města předváděla labuť rozdělit na jeviště a hlediště. V prostorné části knihovny
se děti mladšího věku budou moci protáhnout v
tělovýchovných chvilkách a relaxovat při čtení a
vyprávění pohádek. Starší žáci budou vyhledávat
informace v encyklopediích, na Internetu a vytvářet ve
skupinách projekty. Projektovou učebnu mohou žáci
navštěvovat i ve svém volném čase od 14.00 do 16.00
hodin.
Místnost bude určena i k besedám a ke společenským
událostem naší školy. Náš dík patří firmě Asarko, která
věnovala žaluzie jako sponzorský dar. Není to poprvé,
kdy tato firma sponzorskými dary přispěla k zútulnění
naší školy.
Terka Hanzalíková a Majda Nová, žákyně 7. B
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KINO KAPLICE tel. 380 311388
duben
2. pondělí
20.00 hod.

4. středa
20.00 hod.

5. čtvrtek
20.00 hod.

9. pondělí
17.30 hod.

11. středa
12. čtvrtek
20.00 hod.

16. pondělí
20.00 hod.

18. středa
19. čtvrtek
20.00 hod.

23. pondělí
20.00 hod.

Drama USA/VB
130 min.
DOKONALÝ TRIK
Rafinovaný příběh z viktoriánského Londýna,
kde spolu soupeří na život a na smrt dva špičkoví
iluzionisté-kouzelníci. Režie: Ch. Nolan. Hrají:
H. Jackman, Ch. Bale, M. Caine, S.
Johanssonová
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Drama Francie/Německo/Izrael 91 min.
RÁJ HNED TEĎ
Několik
hodin
v mysli
sebevražedného
palestinského atentátníka… Dva mladíci se
nechají naverbovat jako „mučedníci“ a přijmou
svůj smrtelný úkol… Režie: H. Abu-Assad.
Hrají: K. Nashef, A. Suli-man, H. Abbass
Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno
Český hudební film
106 min.
KVASKA
V zákulisí příprav divadelního muzikálu se
odehrává Mickiho cesta za vysněnou láskou
k pěvecké hvězdě Karin. Hudba: Daniel Landa.
Režie: M. Landa. Hrají: F. Tomsa, L.
Vondráčková, R. Hrušínský nejml., D. Landa
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Rodinný český film
107 min.
MAHARAL – TAJEMSTVÍ TALISMANU
Mladičká filozofka, americký dobrodruh a
tajemný Slovák pátrají po pokladu, ukrytém
v 17. století v Praze rabi Löwem… Režie: P.
Jandourek. Hrají: B. Seidlová, B. Navrátil, M.
Kramár, M. Hádek
Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno
Dobrodruřné drama USA
130 min.
APOCALYPTO
Soumrak nad starobylou říší Mayů... Mladý
kmenový bojovník, který se má stát obětí
mayských rituálů, zápasí o zbytky lidství
s tmářstvím místních kněží. Režie: Mel Gibson.
Hrají: R. Youngblood, D. Hernandezová
Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno
Drama USA/Itálie/VB
138 min.
KUPEC BENÁTSKÝ
Krutý a pomstychtivý židovský lichvář uzavře
podivný obchod s benátským kupcem.. Působivé
a vizuálně nádherné zpracování klasiky podle
Williama Shakespeara. Režie: Michael Radford.
Hrají: J. Irons, Al Pacino, J. Fiennes
Vstup 60,- Kč, mládeži od 12 let nepřístupno
Thriller USA
143 min.
KRVAVÝ DIAMANT
V době občanské války v Sierra Leone se setkává
žoldák, kšeftující s drahokamy a zbraněmi se
Solomonem, jednou z obětí této války, který
narazil na stokarátový diamant. Pro oba se stane
drahokam nadějí… Režie: E. Zwick. Hrají: L.
DiCaprio, D. Hounsou, J. Connellyová
Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno
Drama USA
117 min.
ATENTÁT V AMBASSADORU
Příběh jednoho červnového dne roku 1968, kdy
byl v hotelu zavražděn senátor Robert F.
Kennedy. Režie: E. Estevez. Hrají: A. Hopkins,
S. Stoneová, Ch. Slater, E. Wood
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno

25. středa
26. čtvrtek
20.00 hod.

30. pondělí
17.30 hod.

Dokumentární film USA
110 min.
EXTRÉMNÍ SVAHY
Pět nejlepších snowboardistů světa přijíždí na
Aljašku, kde se koná extrémní závod ve
snowboardingu. Režie: K. Curly, K. Harrison.
Žádné speciální efekty ani kaskadéři, ale
skutečné záběry extrémních sjezdů.
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Promítání pro děti
97 min.
ŠARLOTINA PAVUČINKA
Mluvící zvířátka ve farmářově stodole chtějí pod
vedením pavoučice Šarloty pomoci malému
prásátku v jeho boji o život. Režie: G. Winick.
Hrají: D. Fanning. Mluví: N. Boudová, J. Batek,
P. Rychlý…
Vstup 60,- Kč

Na KVĚTEN připravujeme v kině Kaplice:
ROCKY BALBOA, BABEL, GOYOVY
PŘÍZRAKY, PAST NA ŽRALOKA, VRATNÉ LAHVE, HANNIBAL – ZROZENÍ a další

Jarní setkání na hradě Pořešín
14. a 15. dubna 2007
Sdružení Hrady na Malši potřebuje pomoci s odklízením
následků polomů z letošního února. Přivítáme všechny
ochotné dobrovolníky, kteří nám pomohou pálit klestí, opravit
srub na hradě a sezení pro návštěvníky a uklidit hrad po
letošní zimě. Sraz na hradě Pořešín je po oba dny v 9.00 hodin
ráno, ale můžete přijít i během dne. Není nutné si brát
pomůcky s sebou, na hradě Vám je zapůjčíme. Pro všechny,
kdo nám přijdou pomoci, je zajištěno něco k jídlu a pití (navíc
večer táborák…). Kontaktní osoba pro všechny možné druhy
dotazů je Radek Kocanda, tel. 602 560 967.
Přijďte nám pomoci, ať je hrad připraven na léto!

Majáles po kaplicku
Dne 27. 4. (pátek) tohoto roku se uskuteční studentský
majáles, který pořádá místní střední škola – Gymnázium,
SOŠE a SOU. Vše začne dopoledne asi v 10.00 hodin
průvodem v maskách, který projde městem a stočí se do
parku, kde se celá párty rozjede.
Studenti si zvolí krále a královnu. Připravené jsou soutěže
(Grand Prix tříkolek, měření síly v páce, skoky v pytlích, jízda
na koních…) Zatancovat si můžete s hudebními skupinami
Tarapaca jazz, Samochod, Deklarace, Attempt for rehearsal.
Vrcholem hudební produkce je skupina Znouzectnost, která
zahraje asi od 17.00 hodin. Občerstvení zajištěno. Všichni jste
zváni. Více informací na www.geukaplice.cz.
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KULTURNÍ NABÍDKA
duben
30. března, pátek

ve 13.30 hodin

STROM NA NÁMĚSTÍ
Za doprovodu heligonkářů K. Císaře a spol. bude vysazen nový
vzrostlý vánoční strom...

Náměstí
7. dubna, sobota

od 21.00 hodin

DISCO-MAXI-SHOW
Pražská diskotéka, světelná megashow, DJ I´vn.

Kulturní dům Kaplice
8. dubna, neděle

od 17.00 hodin

VELIKONOČNÍ KONCERT
Koncert Pěveckého sboru Kaplice a skupiny Exfanta.
Program: skladby starých mistrů. Doprovod: P. Schwarzová - viola
da gamba, sbormistr - L. Menšíková. Vstupné dobrovolné, výtěžek
bude použit na nahrání CD…

Kostel sv. Petra a Pavla
19. dubna, čtvrtek

od 19.00 hodin

THE BEATLES STORY
Live Music Beatles Show.
Koncert skupiny The Beatles Revival z Kladna.
Kulturní dům Kaplice
Předprodej 80,- Kč/ na místě 100,- Kč

24. dubna, úterý

od 18.00 hodin

SKANDINÁVIE - za polární kruh a zpět
Cestovatelská beseda a promítání fotografií s Pavlem Hanžlem.

Kino Kaplice

Vstupné 20,- Kč

27. dubna, pátek

cca 10.00 hodin

MAJÁLES PO KAPLICKU
Pořádají středoškoláci. Další info na str. 3.

Městský park
30. dubna, pondělí

od 18.00 hodin

SLET ČARODĚJNIC
Lampionový průvod, stavění májky, pálení čarodějnic na kopci,
OHŇOSTROJ… Spolupořadájí SDH Kaplice a TS Kaplice.

Městský park, Suchý vrch nad městem

KURZ ORIENTÁLNÍHO TANCE
Od dubna nový kurz pro začátečníky
Bližší informace: tel. 775 982 391 nebo 604 102 515

Kulturní dům Kaplice

Úspěch v krajské soutěži
Žákyně 9. třídy ZŠ Fantova v Kaplici Martina Štěpánková si zaslouží
velikou pochvalu. V okresním kole
Konverzační soutěže v německém
jazyce dne 13. 2. 2007 v Českém
Krumlově vyhrála a postoupila do
Krajského kola. Dne 27. 2. 2007
reprezentovala v Českých Budějovicích okres Český Krumlov a ZŠ
Fantova
v
Kaplici.
Tohoto
nelehkého úkolu se nezalekla. V
písemné i ústní části byla velice úspěšná a obsadila v Kraji 2.
místo. Je to opravdu velký úspěch! Moc Martině gratulujeme
a přejeme jí mnoho úspěchů v dalším studiu.
učitelka německého jazyka

Semináře na radnici
Seminář „Financování cestovního ruchu
z národních, regionálních a evropských zdrojů“
Dne 5. 4. 2007 od 9.00 - 12.00 hodin na radnici města
Kaplice, Náměstí 70. Lektorem bude Ing. Martina Kučerová
(G-PROJECT, s.r.o.)
Téma semináře: Jihočeský kraj disponuje jedinečným přírodním, historickým a kulturním potenciálem pro rozvoj
cestovního ruchu. Tento potenciál však není v současnosti
využíván dostatečným způsobem, což je ovlivněno především
nízkou úrovní základny cestovního ruchu a často nízkou
kvalitou základních i doplňkových služeb cestovního ruchu.
Cílem semináře je seznámit Vás s možnostmi financování
cestovního ruchu z národních, regionálních a evropských
zdrojů, a dosáhnout tak lepšího využití primárního potenciálu
území.
Seminář může navštívit každý, účast je bezplatná –
občerstvení zajištěno. Po absolvování semináře obdrží
účastníci certifikát. Svou účast potvrďte nejpozději do 4.
dubna na e-mailovou adresu: kucerova@g-project.cz.

Seminář „Evropský sociální fond od A do Z“
Dne 19. 4. 2007 od 13.00 – 16.00 hodin na radnici města
Kaplice, Náměstí 70. Lektorem bude Ing. Michaela Švehlová
(G-PROJECT, s.r.o.)
Téma semináře: Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze
čtyř strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým
finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie
zaměstnanosti. Seminář Evropský sociální fond od A do Z je
zaměřen na představení dvou hlavních operačních programů,
které umožní čerpání finančních prostředků z ESF v oblasti
lidských zdrojů pro období 2007 – 2013 v České republice
(Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Pro inspiraci
účastníků, potenciálních žadatelů, budou uvedeny konkrétní
příklady žádostí financovaných z tohoto fondu.
Seminář může navštívit každý, účast je bezplatná –
občerstvení zajištěno. Po absolvování semináře obdrží
účastníci certifikát. Svou účast potvrďte nejpozději do 18.
dubna na e-mailovou adresu: svehlova@g-project.cz.
Počet účastníků obou seminářů je omezen, registrace bude
potvrzena včas na Vaši e-mailovou adresu. Další informace o
tomto projektu najdete na stránkách www.euromanazeri.eu
nebo http://partnerstvi.kraj-jihocesky.cz nebo nás můžete
kontaktovat na tel. čísle 386 353 242.
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Velikonoce
pokračování ze str. 1
- svátky obnoveného života
Velikonoce se oslavovaly již v pradávných dobách. Pro
pastevecké společnosti to byl čas přechodu na nové - jarní pastviny. Ty zimní byly opouštěny po prvním jarním úplňku snad kvůli světlu měsíce, kdyby se snad pochod protáhl i do
noci. Odchod byl spojen s rituálem společného jídla. Lidé se
sešli kolem ohně a obřadně snědli mladý kus ze stáda obvykle beránka. Společné jídlo před cestou posílilo nejen
tělo, ale i rodovou soudržnost. Část pokrmu byla symbolicky
předána božstvu (tedy duchovnímu principu, jež ta která
společnost vyznávala) na znamení společenství i s božstvem,
jež je mělo chránit. V Izraelském národě nabyly tyto dávné
zvyky nového významu, když se izraelité někdy ve 14. - 12.
st. před Kristem vydali na cestu z egyptského otroctví do
svobody v zaslíbené zemi. Také zde figuruje beránek při
nočním jídle předcházejícím přechod (hebr. pascha) do
nového prostoru.
Křesťanský
význam
velikonoc
je
spojen
s těmi
předcházejícími. Místo beránka zde však figuruje Kristus,
který posiluje a spojuje všechny ty, kteří se chtějí dát novou
cestou života: z otroctví sobectví (Egypt) do svobody lásky
(Zaslíbená zem). Připomínáme si Kristovu smrt - jež byla
nutná pro to, abychom Krista mohli přijmout do svého srdce.
Svou smrtí z lásky totiž potvrdil své učení o překonání zla
láskou, jež dokáže obětovat i sebe. Zároveň si však
připomínáme i jeho vítězství nad smrtí, když vstoupil do nové
dimenze života. Tato velikonoční připomínka nám pak dává
sílu nejen ke změně života, ale i k překonání strachu ze smrti
a k intenzivnějšímu životu pro druhé.
Co z toho si můžeme odnést všichni bez rozdílu přesvědčení?
Myslím, že můžeme navázat na dávné tradice a také o
letošních svátcích jara se sejít u jednoho stolu se svou rodinou
a upevnit vztahy v příbuzenstvu. K tomu jistě patří i dobré
jídlo. Vajíčka připomínají skrytý život, jež se touží proklubat
ven. I velikonoční koledování je oslavou života, má erotický
nádech, ale i obecně společenský význam. Svou radost ze
života můžeme projevit mnoha způsoby - třeba i tím, že si
jarně vyzdobíme naše obydlí, či půjdeme obdivovat přírodu
venku. Každopádně nenechte si utéci příležitost k prožití
svátečních dnů a zabraňte jejich pohlcení všedností. O hodně
byste se ochudili. A budete-li mít chuť, přijměte i pozvání
k velikonočnímu dění v kostele, které vyvrcholí oslavou
„Velké noci“ (jež dala název velikonocům), v níž byla
přemožena temnota smrti svítáním nového života. Začátek
v sobotu 7. 4. ve 20.30 hodin.
Veselé velikonoce přeje P. Pavel Šimák

Bohoslužby Svatého týdne
Květná neděle 1. dubna:
/Památka Kristova slavného
vjezdu do Jeruzaléma/ Mše
svatá s průvodem (9.30 hodin)
Úterý, středa:
Rozjímání
křížové cesty s diapozitivy a
hudbou (18.00 hod.) v kostele
Zelený čtvrtek 5. dubna:
/Památka poslední večeře Páně/ Mše svatá (18.30 hod.), večeře na
faře (19.45 hodin), modlitba s Kristem v Getsemane (21.00 hodin)
Velký pátek: /Památka smrti Krista/ Rozjímání křížové cesty (8.00
hodin), Velkopáteční obřady (18.30 hodin)
Bílá sobota 7. dubna: Kostel otevřen k soukromé modlitbě u
„Božího hrobu“. /Vzkříšení/ Bohoslužba Velké noci se křty
dospělích (20.30 hodin)
Neděle Slavnost zmrtvýchvstání Páně 8. dubna: Mše svatá (9.30
hodin), koncert duchovní hudby (17.00 hodin).

Podzimní taneční kurz v Kaplici
Základní taneční kurz začíná v kulturním domě v Kaplici
v sobotu 15. září 2007. První lekce odstartuje v 19.00 hodin.
Kurz povedou lektoři z Taneční školy TANGO z Českých
Budějovic a je určen všem, kteří se chtějí naučit taneční kroky
a sestavy standardních, latinsko-amerických a jiných
společenských tanců pro zábavy a plesy. Přihlásit se můžete
v Infocentru (budova kina).

Projekt LUCAS 2007
Oznámení o zpracování projektu LUCAS 2007
V první polovině roku 2007 bude probíhat na celém území
České republiky zpracování projektu LUCAS 2007. Jedná se
o terénní průzkum statisticky rozmístěných bodů a následné
zjištění způsobu využívání půdy spolu s druhem krajinného
krytu.
Projekt je vyhlášen Evropskou komisí EUROSTAT a probíhá ve většině zemí Evropské unie. V České republice bude
terénní šetření provádět firma GEODIS BRNO, spol. s r.o.
Cílem této zprávy je informovat veřejnost o tomto projektu
a usnadnit tak práci terénním pracovníkům, kteří budou
vykonávat průzkum v časovém rozmezí květen až červen roku
2007 po celé ČR, eventuleně se vyvarovat případných
konfliktů s vlastníky půdy při hledání jednotlivých bodů
v terénu (vstup na pozemek, zjištění plodiny). Zeměměřiči se
budou pohybovat v terénu s příslušnou akreditací a do
získaných dat nebudou zahrnuty žádné informace o vlastnících. Jde pouze o získání údajů o způsobu využívání půdy
a jejího krajinného krytu.
Ing. Miloš Sedláček, project manager GEODIS BRNO, spol. s
r.o., Lazaretní 11a, 615 00 Brno, Tel.: +420 538 702 038

Zápis do mateřské školy

Dne 13. 3. 2007 se dožila významného jubilea, 95. let,
nejstarší občanka města Kaplice,
paní Františka Hrdinková. Blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Občanská komise

Zápis do Mateřské školy Kaplice, Nové Domovy 221
proběhne v měsíci dubnu. Všichni, kdo chcete dát dítě do naší
mateřské školy během školního roku od 1. 9. 2007 do 31. 8.
2008, přijďte se zapsat. Naše mateřská škola dětem nabízí
spoustu zajímavých činností: němčina hrou, hudební kroužek
s flétničkami, výtvarný kroužek, keramiku (práce s hlínou),
logopedie, plavecký výcvik, divadla, výlety, slavnostní dny…
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Historická expozice Kaplicka
Od 1. května 2007 bude po zimním období sezónně otevřena
historická expozice Kaplicka v Kostelní ulici (naproti radnici),
každý den kromě pondělí a neděle od 9.00 do 17.00 hodin.
Ale i během měsíce dubna mohou zájemci tuto expozici
navštívit, a to v případě, že si objednají hodinu prohlídky na
tel. čísle 380 311 388 nebo v Infocentru (budova kina).
V úterý 1. května 2007 bude vstup do expozice volný,
návštěvníci si tak mohou přijít prohlédnout exponáty zdarma.

PROGRAM DDM Kaplice
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009

duben
2. - 5.
2. - 6.
1. - 27.
5. dubna

5. dubna

5. dubna
6. dubna

Kulturní a informační centrum Kaplice zároveň započalo
s budováním depozitáře. Chystáme rozšíření expozice, např. o
selskou jizbu s vybavením nebo provaznickou dílnu. Tímto se
obracíme i na občany Kaplicka, aby se spolupodíleli na dalším
vylepšování a rozšiřování sbírky expozice. Máte-li zajímavý
historický exponát či starožitnost k zapůjčení, nápad, apod.
ozvěte se nám na telefonní číslo 380 311 388 nebo
380 312 689.
KIC Kaplice

Rádi bychom poděkovali…
Vážení občané, děkujeme Vám za finanční pomoc, které jste
se prostřednictvím sbírek „Projekt Šance“, „Světluška“,
„Srdíčkový den“ apod. v roce 2006 zúčastnili.
Zároveň chci poděkovat za všechna občanská sdružení paní
ing. Martě Caisové, která jako ředitelka Gymnázia, Střední
odborné školy ekonomické a Středního odborného učiliště
v Kaplici pravidelně umožňuje konání těchto sbírek několikrát
v roce a také našim žákům a studentům, kteří nadační činnost
přímo provádějí.
Ve sdružení se hromadí žádosti o pomoc a my všichni společně
je pomáháme pro dětská oddělení nemocnic, dětské domovy,
ústavy sociální péče a handicapované děti plnit. Děkuji.
Mgr. J. Matrasová, učitelka G, SOŠE a SOU Kaplice

Exkurze v pekárně
Dnešní svět plný videonahrávek, fotografií a
bohatě ilustrovaných encyklopedií nemůže
člověku nahradit voňavý prožitek z prohlídky
pekárny. Slyšet o tom, jak se peče chleba a jiné
pečivo, není pro děti tolik zajímavé jako vidět
práci pekařů a cukrářů na vlastní oči.
Náš velký dík patří všem pracovníkům firmy
IPEMA za umožnění exkurze, zejména paní
Syslové za bohatý a trpělivý výklad.
Dana Jiraňová a žáci 2. B, ZŠ Školní Kaplice

Rej kouzelných masek
Na březnový dětský karneval v kaplickém kulturním
domě si přišla zatancovat, zasoutěžit, zazpívat nebo si
také zkusit vybarvit obří pohádkovou omalovánku na
stěně spousta zajímavých, krásných a kouzelných
postaviček…

9. - 13.
16.
16. - 20.

Velikonoční maxi vejce – soutěž ve vestibulu DDM
Skrývačky ve větách - soutěž pro děti ze ZÚ
Nej květináč – tvořivá soutěž, více viz propozice
Velikonoční líto - přijďte si vyrobit tradiční velikonoční
ozdobu z proutí a těsta. Pro naši lepší připravenost se
závazně přihlaste do 4. 4. v DDM p. P. Hromkové, která
vybírá i příspěvek na materiál ve výši 15,- Kč. Začínáme
v 8.30 hodin. Počet zájemců omezen!
Hrátky s marcipánem - od 10.30 hod v DDM.
Přijďte si do DDM vyrobit marcipánovou slepičku jako
krásnou dekoraci na váš velikonoční stůl. Nutno se přihlásit
a zaplatit příspěvek 25,- Kč v DDM u sl. Korecké
nejpozději do 2. 4. Počet zájemců omezen!
Velikonční hra – od 13.30 hodin v DDM
Hody, hody, doprovody ... - zábavné dopoledne plné
soutěží a her s velikonoční tématikou, v 9.00 hod., DDM.
Chytila jsem na pasece motýlka + Pálí vám to? - soutěž
okrskové kolo MINIFOTBAL – Kaplice, Chvalšiny
Kdo odemkne kabinet? - soutěž o drobné ceny, ZÚ

16. - 20. Návštěva v království skřítka Rozumbrady
16. - 20.
23. - 27.
23. - 27.
25.

pohádkový příběh, soutěže, zábava,…
Myšákův sýrový ráj – soutěž ve vestibulu DDM
Skřítek Rozumbrada – výtvarná soutěž
Duben – měsíc knihy + Z dílny našich předků - soutěž
okresní kolo MINIFOTBAL – více viz propozice
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Z historie
Pořešínští z Vitějovic
V letošním roce uplyne 690 let od příchodu vladyků
z Vitějovic na hrad Pořešín. Co bylo příčinou jejich
odchou z domovského hradu Osule na vzdálený
Pořešín si povíme v následujících řádcích. Za praotce
jedné větve rodu Bavoroviců mající v erbovním
znamení zlatou okřídlenou střelu v modrém poli
můžeme považovat Bruna z Vitějovic. Jeho jméno je
poprvé uváděno mezi svědky na listině vydané 23.
dubna 1278, v níž Bavor II. ze Strakonic daroval
kostelu sv. Petra v Horažďovicích určité pozemky.
S největší pravděpodobností byl také stavitelem
rodového hradu na kopci nad Vitějovicemi zvaném
Vosule (Osule), vzdáleném 6 km severovýchodně od
Prachatic.
Jeho synové Verner, Racek a Přibýk byli ve službách
Vyšehradské kapituly, kde společně s Bavory ze
Strakonic dbali na bezpečnost provozu na tzv. Zlaté
stezce. V archivech se zachovalo několik listin, které tuto
služebnost potvrzují.
Na počátku roku 1312 český král Jan Lucemburský svěřil
právo ochrany dopravy po stezce z Pasova do Prachatic
Bavorovi II. ze Strakonic a Verneru z Vitějovic. Další listinou
vydanou dne 14. dubna 1312 v Prachaticích zaručuje Verner
z Vitějovic Jindřichu z Leubelfingu, purkrabímu na hoře sv.
Jiří v Pasově, a jeho lidem bezpečný doprovod k cestě tam i
zpět na týdenní trhy, jestliže jemu a jeho lidem zajistí stejné
záruky.
Dne 22. července 1312 byla v Pasově sepsána listina, ve které
Verner z Vitějovic a jeho (!) prachatičtí měšťané slíbili, že
budou bránit a hájit lidi, kteří pojedou s kupeckým zbožím po
cestě, jež spojuje Prachatice a Pasov. Verner z Vitějovic ve
službách Vyšehradské kapituly plnil ještě jiné úkoly. Podílel
se na plánovité výstavbě Prachatic a společně s bratry
zakládal na jejím území nová lidská sídla. Bratři Verner,
Racek a Přibík z Vitějovic se při své kolonizační činnosti
zmocnili i části dosud neosídlené lesní krajiny a založili v ní
vesnici Frantoly (původně Wreuedntal), která se stala jablkem
sváru. Avšak užitek z tohoto území se snažili získat i mniši
zlatokorunského kláštera a zahájili s bratry z Vitějovic spor,
který byl několikrát neúspěšně řešen. Dne 23. dubna 1315
byla vydána v Příběnicích za účasti Petra z Rožmberka listina,
podle níž sice bratři z Vitějovic uznali právo zlatokorunského
kláštera na les na pravém břehu potoka Doudleby, avšak mniši
jim ponechali do jejich doživotního užívání nově založenou
vesnici Frantoly a měli jim ještě zaplatit 33 hřiven pasovských
denárů. Ale ani uzavření této písemné dohody nepřineslo
konečné ukončení sporu. Zanedlouho po roce 1315

zlatokorunský opat postoupil bratřím
z Vitějovic u Zlatého potoka další les
zvaný Strobole za tím účelem, aby
nedaleko Frantol založili druhou vesnici.
Teprve dne 27. února 1317 byl spor
rozhodnut
s konečnou
platností
v Netolicích tímto způsobem: bratři
Verner, Racek a Přibík z Vitějovic
prohlásili, že obdrželi od opata Detřicha
(1303
–
1335)
a
konventu
zlatokorunského kláštera k doživotnímu
užívání nově založenou vesnici Frantoly
a na Zlatém potoce položený les
Strobole, ale pouze pod tou podmínkou,
že mají za to založit při tomto lese
novou vesnici, která však po jejich smrti
připadne
majetku
zlatokorunského
kláštera. Urození bratři přislíbili nové
vesnici svou ochranu, protože – jak se
výslovně v listině uvádí – chudí
obyvatelé často pociťovali od klášterních lidí různé útisky a
obtěžování. K této listině byla také přivěšena pečeť Přibíka
z Vitějovic, která se dochovala po dnešní dobu.
K uskutečnění tohoto úmyslu již nedošlo, protože ještě
v průběhu roku 1317 byli bratři z Vitějovic přinuceni svým
příbuzným Bavorem III. ze Strakonic k jinému způsobu
řešení. Postoupili totiž Bavoru ze Strakonic své vesnice
Vitějovice a Frantoly a Bavor ze Strakonic jim dal svůj
dosavadní hrad a panství Pořešín. Dne 2. září 1317 byla
slavnostním způsobem vydána v Blanici listina a poddaným
byla oznámena změna jejich feudálního držitele.
Bratři z Vitějovic pokračovali ve své kolonizační činnosti i na
novém působišti v Pořešíně. V roce 1361 se zde hovoří o
Přibíkovi, synovi Vernera staršího z Pořešína a v roce 1375 se
uvádí Verner z Pořešína jako zemřelý. Přibík z Pořešína
vystupuje ještě v roce 1386 jako městský měřič v Českém
Krumlově při měření pozemků. Z tohoto rodu vynikli
Markvart, od roku 1381 hofmistr královny a uvádí se také ve
službách Rožmberků a Jaroslav (1388 – 1404) doktor práv,
pražský kanovník. Poslední mužský potomek rodu zemřel
roku 1473.
Václav Hajer

Pobočka Městské knihovny Kaplice
BLANSKO
upozorňuje čtenáře na změnu provozní doby
od 1. 4. 2007 bude knihovna otevřena
ÚTERÝ 15.30 – 18.30 hodin
všechny srdečně zveme a těšíme se na vaši návštěvu
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VIKTORIE
- nový projekt CPDM o.p.s.
Projekt VIKTORIE je rozšíření služeb CPDM o.p.s. pracoviště STREETWORK na oblast pouliční a klubové
prostituce. To znamená práce s osobami poskytující sexuální
služby za úplatu. Cíle projektu jsou rozšířit služby směrem k
aktivnímu vyhledávání nových kontaktů přímo v prostředí
pouliční a klubové prostituce a doplnit síť služeb, která již
existuje v jiných regionech ČR. Například Praha, Domažlice,
nebo Plzeň.
Terénní práce je specifická forma sociální služby,
poskytovaná přímo na ulici. Jinými slovy řečeno, streetwork
můžeme označit za „navštěvující“ sociální práci, která nečeká,
až se na ní někdo obrátí s problémem. Sama se nabízí
v místech, kde je velká pravděpodobnost vznikajících
sociálních konfliktů. Často je to první služba, se kterou se
klient setkává.
Skrze nízkoprahové sociální a zdravotní služby chceme
oslovovat tyto „pracovnice“ a jejich blízké okolí s konkrétní
službou. Obsahem práce bude práce streetworkerů na otevřené
a uzavřené scéně ulic a klubů, kde jsou nabízeny sexuální
služby za úplatu.
Navázání kontaktu by bylo velmi složité, kdyby neměli
streetworkeři klientkám co nabídnout. Proto bude součástí
práce streetworkerů distribuce informačních letáků, kondomů,
lubrikačních gelů, komplexní testování. Tento výčet není tedy
jen preventivním materiálem, ale také prostředek k navázání
kontaktu.
Rádi bychom propojili tento a stávající projekt Streetwork pro
uživatele drog (jedná se o dlouhodobý projekt CPDM – práce
s klienty, kteří mají problém s užíváním drog). Zde je na místě
citace: „Opakované britské studie poukazují na fakt, že
užívání drog ve skupině prostituujících žen obecně se
pohybuje mezi jednou pětinou až jednou polovinou“.
Dlouhodobá práce v terénu v inkriminovaných oblastech nás
opravňuje k tvrzení, že tuto studii lze přenášet i do našich
podmínek, hledat a dokazovat souvislosti mezi oběmi
„terény“.
Dále součástí práce bude osvětová činnost. A to v oblastech
zejména zdravotních, sociálních a právních věcí. Snahou bude
změna motivace a odklon od tohoto způsobu obživy k méně
rizikovému - tzv. „normálnímu“. Cílem tohoto projektu je
mimo jiné minimalizovat negativní důsledky chování
pracovnic nejen pro ně, ale také pro společnost. A to
především v oblasti udržení nízkého výskytu pohlavně
přenosných a dalších onemocnění.
Streetworkeři budou jedenkrát případně dvakrát za týden
navštěvovat cílové oblasti Jihozápadních Čech: Kaplice,
Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště, Vyšší Brod, Loučovice a
jejich propojující komunikace.
Prozatím byl náš projekt podpořen dotací z Ministerstva práce
a sociálních věcí. Doufáme, že se nám podaří získat další
finanční prostředky na realizaci tohoto projektu v tomto roce.
Pokud se o našem projektu chcete dozvědět více, zastihnete
nás na tel. čísle +420 736 634 126.
Marie Froulíková, Jakub Průcha

Scenérie Kaplicka
Rybník na tomto malebném místě
Kaplicka nese jméno Hláska a leží
u vesničky Tichá. Od břehu, z
kterého se pohled nabízí, vám stačí
jen pár kroků ke zřícenině tvrze
Tichá…

SPORT A TURISTIKA
duben
3. 4.
KULICHŮV KŘÍŽ
12 km
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Chabičovic. Trasa:
Chabičovice - Svachova Lhotka - Kulichův kříž - Jílkův mlýn Černice - Mojné - Záhorkovice - Skřidla - Velešín - autobus.
9. 4.
LOUZEK
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 12 km
Odchod ve 13.00 hodin z náměstí. Trasa: Kaplice - Zámeček Ješkov - Louzek - Ješkov - Zámeček – Kaplice.
10. 4.
Z MALČE DO VELEŠÍNA
12 km
Autobusem (od školy) v 7.00 hodin do Malče. Trasa: Malče - Chlum
- Pod Horou - Sv. Ján n. M. - muzeum - Svachov - Velešín – bus.
14. 4.
MATĚJČKŮV MEMORIÁL SOBOTA
13 km
Zvláštním autobusem od bývalých jeslí v 8.30 hodin pod Výnězdu.
Trasa: Výnězda - Matějčkova vyhlídka - Zahrádka - Silniční domky
(občerstvení) - Osek - Hamr - Věž. Pláně - Dolní Pláně. Bus v 16.15.
17. 4.
HELFENBURK
15 km
Autobusem (od školy) v 5.20 hodin do Českých Budějovic. Vlakem
v 7.09 hodin do Čičenic a dále do Bavorova (příjezd v 8.06). Trasa:
Bavorov - Štětín - Helfenburk - Javornice - Dub - Borčice - Hájek Bavorov. Vlakem v 15.05 hod. do Čičenic, dále rychlíkem v 15.32
do Č. Budějovic a v 16.40 do Kaplice.
24. 4.
OPATSKOU CESTOU
11 km
Autobusem od školy v 8.20 hodin na nádraží ČD. Vlakem v 9.07
hodin do Rybníka a dále do Vyššího Brodu. Trasa: V. Brod Opatská cesta - Mnichovice - Martínkov - Studánky - V. Brod - vlak
ve 14.19 nebo 16.25 hodin (do Omlenic, pěšky do Kaplice).
28. 4.
Z KAMENNÉHO ÚJEZDA DO DOUDLEB 12 km
Linkovým autobusem z aut. nádraží v 8.45 na nádraží ČD. Vlakem
do Kamenného Újezdu, dále po značených cestách do Doudleb
a zpět.
SOBOTA

-------------------------------------------------------------------Děkujeme sponzorům školního plesu
Pořadatelé 5. školního plesu Sdružení rodičů a Základní školy
ve Školní ulici v Kaplici děkují všem sponzorům z řad
podnikatelů, rodičů i učitelů za početné sponzorské dary,
kterými jsme mohli obohatit tombolu našeho plesu.

SPECIALISTA
NA POJIŠTĚNÍ

Chcete ušetřit na vašem pojištění?
Navštivte makléřskou společnost KRÉDO-CB s.r.o.
Vybereme vám to nejlepší, nebo nejlevnější pojištění.
Zastupujeme většinu tuzemských pojišťoven. Nabízíme
pojištění: vozidel, majetku, odpovědnosti, životní pojištění,
úrazové, penzijní připojištění, stavební spoření, leasing a
mnoho dalších.

KRÉDO-CB s.r.o., Linecká 348, Kaplice,
v objektu bistra Na ostrůvku.
tel: 777 590 527 e-mail: info@kredo-cb.cz
skype: kredo-cb icq: 413-493-487

Řádková inzerce
Koupím RD nebo byt v Kaplici. Tel.: 777 877 800
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.

