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ZDARMA

Starostův sloupek
Vážení spoluobčané, v poslední době se ve větší míře
setkáváme s tím, že město musí vynakládat větší úsilí na
odstraňování nepořádku z ulic a zelených ploch. Kromě jiného
to především způsobuje jednání některých z nás, kteří
jednoduše vypustí z ruky kdekoliv a kdykoliv vše, co již
nepotřebují. A tak se zpravidla na chodnících a u obrubníků
silnic čím dál častěji válí krabičky od cigaret, obaly od různého
zboží, plechovky, nedopalky aj. Přitom by pomohlo málo. Mít
větší vůli tento odpad odhazovat tam kam patří a tím místo
svého bytí udržovat podstatně čistší. Považte jenom, jak je toto
chování vůči všem těm ohleduplným spoluobčanům nesolidní.
Řešení rozhodně není v posilování finančních prostředků na
úklid kvůli hrstce těchto neukázněných jedinců. Je i v naší
netoleranci vůči nim.
Obdobně je nepochopitelný způsob likvidace stavebního
materiálu při rekonstrukci jader v panelových domech, který na
místo odvozu do sběrného dvora končí na trávníku nebo se jím
ucpávají kontejnery. Přičemž lze využívat služeb ve sběrném
dvoře v Omlenické ulici a a ukládat ho tam zdarma!
Zřejmě červencová tropická vedra způsobila, že pětice mužů
v dobrém rozmaru předvedla nad jedním ránem exhibiční
vystoupení, kdy pobíhala v rouše Adamově po Náměstí. Pokud
by se jednalo o recesi a ta by proběhla v klidu, lze to pochopit.
Když je ale tato prezentace spojena s řevem, rušením
hotelových hostů a spících občanů, tak se jedná o veřejné
pohoršení až výtržnost a nyní je na Policii České Republiky,
aby celý incident řádně vyšetřila. Protože je celá záležitost
zachycena kamerovým systémem, tak vám, milé dámy, mohu
sdělit, že jste o nic moc nepřišly.
Přeji vše dobré.
Ferdinand Jiskra

Formanské Kaplické
slavnosti 2007

Pátek 24. 8. městský park

Dětské formanské odpoledne
Na Cáhlovské stezce
16.00

21.00

Jízda parkem na bryčce tažené koňmi.
Soutěže pro děti. Divadelní pohádky. Ukázka výcviku
psů. Ukázka lukostřelby. Převozník.
Hudba Hastroš. A další překvapení!
Pořádá KIC Kaplice a DDM Kaplice.
Disco

Sobota 25. 8. městský park / letní scéna
9.30 Pochod od kina / Mažoretky + městská kapela Agria
10.00 Prima Quintet a Mažoretky
11.30 Jihočeští rodáci
13.30 Česká beseda / Věžovatá Pláně
14.00 Hyalit
15.30 Pěvecký sbor, Freistadt
16.00 Chorvatský soubor
17.00 Swing band Agria
19.00 Harley - 21.00 konec
V průběhu dne můžete sledovat vyřezávání dřevěné sochy
Ferdinanda Kindermanna (školský reformátor, 18. stol.)

Sobota 25. 8. městský park / pivní stan
Nový způsob označování a registrace psů
na území města Kaplice
Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí oznamuje
držitelům psů připravovanou změnu v evidenci a označování
psů. Město Kaplice připravuje pro držitele psů možnost využít
metodu radiofrekvenční identifikace (tzv. čipování). Tato
metoda je nejmodernějším a jednoznačným, trvalým označením zvířat.
pokračování na str. 2

9.30
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
22.30

Hastroš
Revers
Správná pětka
Budějovická šestka
LIVE
Jazz Zíka a spol.
Rockový koncert - 00.30 konec

Výstava auto-moto veteránů / Veteran Car Club Kaplice.
Přehlídka drobného zvířectva (ČSCH). Zajištěno občerstvení,
pečený býk, dobré jídlo, pití, lidová zábava a další...
Akce se koná za podpory hlavního sponzora: firmy
Farské náměstí a část Bělidla, jižní
strana. Velké změny doznala podoba
uličky, směřující k mostu přes řeku
Malši… Podívejte se na str. 4, kde
naleznete další živnosti.

Označování a registrace psů
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Označování a registrace psů
pokračování ze str. 1
Jak to vlastně v Kaplici bude fungovat?
Jedná se o jednoznačnou identifikaci, díky které je možné
v reálném čase cca do deseti minut zjistit majitele psa, který je
označen čipem. Např. pokud je v terénu Městskou policií
odchycený pes označený mikročipem, je pomocí čtecího
zařízení (které má k dispozici městská policie v terénu) přečten
kód jeho čipu a v databázi, která bude vytvořena při aplikaci
čipů je nalezen držitel psa. Pokud se v dané chvíli nikdo na
adrese uvedené v databázi nezdržuje, bude pes převezen na
záchytné místo (dva kotce umístěné ve sběrném dvoře –
Omlenická ulice) a na adrese držitele psa bude ponechána
zpráva o nálezu. Majitel při vyzvednutí psa uhradí minimální
náklady spojené se zajištěním krmení a péče o psa. Nedochází
k finančně náročnému vyšetření zvířete, očkování a karanténě
apod. jako u psa nalezeného a umístěného do psího útulku
v Českém Krumlově.
Co když se pes ztratí mimo město?
Pokud se pes ztratí mimo město Kaplice, záleží pouze na tom,
zda odchytová služba, která psa odchytila, vlastní čtecí zařízení
(dnes většinou multifunkční). Pokud dokáže čip přečíst, stačí se
podívat na webové stránky www.identifikace.cz a zadat kód
čipu. Zde se obratem objeví buď přímo údaje o majiteli nebo
odběrateli čipu (např. Město Kaplice). Tato služba je dostupná
24 hodin denně a 365 dní v roce. Tento webový server dokáže
identifikovat i čipy aplikované v jiných zemích. Tato služba je
otevřená všem typům čipů nebo platným způsobům značení
zvířat. V základní podobě záznamu je cena za zaevidování do
tohoto seznamu zakalkulována do ceny mikročipu a majitel
nemusí již nic platit. Evidenci čipovaných zvířat povede
v Kaplici městská policie.
Co čipování přináší majiteli?
Podstatně zvyšuje pravděpodobnost navrácení v případě zaběhnutí, držitel psa po očipování má výraznou slevu na ročním
poplatku (poplatky platné od roku 2008). Pes při odchytu
není zbytečně stresován karanténou (je v co nejkratší době
vrácen majiteli) a ani organismus psa není vystaven zátěži
očkování a dalších medikamentů. Navíc majitelé očipovaných
psů, systémem kompatibilním s předpisy EU mohou identitu
svých zvířat prokázat i tímto moderním způsobem při cestě do
zahraničí. Tento druh označení akceptují i některé pojišťovny,
takže je možné uzavřít pojištění škody na majetku.
Co přináší čipování městu Kaplice?
Všichni očipovaní psi jsou identifikovatelní do několika minut
a není tudíž nutné je odvážet do psího útulku (umístění
nalezených psů ročně město Kaplice stojí cca 100 000,- Kč).
Bude jasná identifikace v případech, kdy je porušena obecně
závazná vyhláška, atd. Navíc je možné v případech sporných i
předepsat náhradu nutných nákladů, pokud se majitel o svého
psa nestará (a starost přebírá ze zákona město Kaplice), či si jej
majitel nevyzvedl z psího útulku.
Kdy, jak a kde začneme čipovat?
Město Kaplice uzavře dohodu o provedení práce s MVDr.
Keclíkem a MVDr. Járou na aplikaci čipů. Místo aplikace bude
veterinární ordinace MVDr. Járy, ulice Českobudějovická,
Kaplice. Jsou již dohodnuty první termíny, kdy držitelé psů
mohou této služby využít: 5. 9., 12. 9., 19. 9. 2007 vždy od
16.00 do 18.00 hod. a 22. 9. 2007 od 10.00 do 12.00 hod.
Náklady na čipování: cenu čipu uhradí držitel psa (cca 170,Kč/1ks) cenu aplikace a administrace uhradí město Kaplice
(210,- Kč/1ks)
ing. František Turek, odbor život. prostředí MěÚ Kaplice

Měření rychlosti vozidel v Kaplici
Vážení spoluobčané, považujeme za slušnost vás informovat o
plánovaném měření rychlosti vozidel ve městě, které Městská
policie plánuje provést v několika dnech, a to v období září až
prosinec 2007. Měření bude probíhat ve spolupráci s firmou,
která zapůjčuje radar i s technikem. Vybrané pokuty budou
zčásti příjmem města a zčásti pokryjí náklady na nájem
měřícího zařízení. Na základě vyhodnocení akce za výše
uvedené období bude město uvažovat o případném prodloužení
smlouvy se zmíněnou firmou. Měření proběhne v souladu se
Zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích, §79, odst. 8 a násl. a souvisejících zákonů o
silničním provozu ve znění jejich platných změn a doplňků.
Důvodem zorganizování této akce je pochopitelně snížit počet
neukázněných řidičů, kteří povolenou rychlost ve městě někdy
i velmi razantně překračují. Jde nám totiž o zvýšení
bezpečnosti chodců, zejména pak starších občanů a dětí.
Mgr. Jiří Havelka, místostarosta

Nová telefonní čísla
Město Kaplice oznamuje nová telefonní čísla do Domu s pečovatelskou službou v Kaplici a Domu chráněného bydlení
v Blansku.

Dům s pečovatelskou službou
Tel.: 607 206 194 – pečovatelky: M. Štorková, V. Konečná
Tel.: 607 570 111 – sociální pracovnice: Ivana Zelená, DiS

Dům chráněného bydlení Blansko
Tel.: 775 278 486 – pečovatelka: Václava Šulková
Tel.: 607 570 111 - sociální pracovnice: Ivana Zelená, DiS
__________________________________________________

Kolem kolem Kaplicka 2007

Obrázky ze 4.
ročníku výletu na
kolech.
Počet
účastníků překonal dosavadní rekord…
Do cíle dorazil i předseda KČT PhDr. Jan Stráský, viz foto dole.
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KINO KAPLICE tel. 380 311388
srpen
1. středa
2. čtvrtek
20.00 hod.

6. pondělí
17.30 hod.

8. středa
9. čtvrtek
20.00 hod.

13. pondělí
20.00 hod.

15. středa
17.30 hod

16. čtvrtek
20.00 hod.

20. pondělí
20.00 hod.

22. středa
23. čtvrtek
20.00 hod.

27. pondělí
20.00 hod.

Dobrodružný film USA
168 min.
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVĚTA
Závěr veleúspěšné pirátské série musí vyřešit
ožehavý problém zmrtvýchvstaní Jacka Sparrowa
a zavést celou společnost starých přátel až na
Dálný východ. Režie: Gore Verbinski. Hrají: J.
Depp, O. Bloom, K. Knightley
Vstup 70,- Kč, mladeži přístupno
Akční film USA/ CESKÉ ZNĚNÍ
140 min.
SPIDER-MAN 3
Spider-man bude tentokrát potřebovat znovu
objevit svůj smysl pro slitování, který z něj dělá
to, čím ve skutečnosti je: opravdového hrdinu.
Režie: Sam Raimi. Hrají: T. Maguire, K. Dunst, J.
Franco
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
Česká komedie
140 min.
ROMING
Cesta tří mužů za tajemnou nevěstou. Režie: J.
Vejdělek. Hrají: B. Polívka, M. Labuda, V. Holub
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
Thriller USA
109 min.
NEZNÁMÝ SVŮDCE
Dokáže Kathrin objasnit vraždu své kamarádky a
odhalit intriky mocného reklamního magnáta?
Režie: J. Foley. Hrají: B. Willis, Halle Berry, G.
Ribisi
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Animovaná komedie/ CESKÉ ZNĚNÍ 93min
SHREK TŘETÍ
Další pokračování dobrodružné cesty Shreka a
jeho kamarádů. Režie: Ch. Miller, R. Hui
Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno
České drama
95 min.
TAJNOSTI
Jeden den v životě pětačtyřicátnice Julie, která
náhle zjistí, že nejen ona, ale i její blízcí mají své
drobné tajnosti a tichá přání. Režie: A. Nellis.
Hrají: J. Bittová, K. Roden, M. Issová, A. Šišková,
S. Remundová
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Dobrodružná komedie
99 min
DIVOČÁCI
Čtyři kamarádi se jednoho dne rozhodnou
radikálním způsobem opepřit svůj nudný život na
předměstí a vydají se na motorkářský výlet napříč
Amerikou. Během cesty se ale setkají se
skutečným motorkářským gangem… Režie: W.
Becker. Hrají: J. Travolta, T. Allen, R. Liotta
Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno
Akční film USA
125 min.
ODSTŘELOVAČ
Ve hře je život amerického prezidenta a údajně jen
Bobovy mimořádné schopnosti a jeho přesná
muška mohou tuto hrozbu eliminovat. Režie: A.
Fugua. Hrají: M. Wahlberg, D. Glover, R. Mikra
Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno
Drama Fr/Anglie/ČR
140 min.
EDITH PIAF
Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci,
vydělávala si pouličním zpěvem... Přesto se z ní
stala světoznámá hvězda první velikosti. Režie: O.
Dahan. Hrají: G. Depardieu, M. Cotillard
Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno

29. středa
30. čtvrtek
20:00 hod

Thriller USA
128 min
SMRTONOSNÁ PAST 4.0
Amerika je při oslavách napadena rafinovaným
útočníkem. Ten využívá nejmodernější technologie, aby napáchal co největší škody v zemi.
Režie: L. Wiseman. Hrají: B. Willis, J. Long, T.
Olyphant
Vstup 60.- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno

V září se můžete těšit na: HOSTEL II, HARRY
POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD, VDÁŠ SE A BASTA,
KRVAVÁ SKLIZEŇ, DANNYHO PARŤÁCI,
SIMPSONOVI VE FILMU, CESTA BOJOVNÍKA,
TRANSFORMERS a další …
OD ZÁŘÍ 2007 NOVÝ ZKUŠEBNÍ PROVOZ KINA:
hraje se v sobotu, pondělí a ve středu

KULTURNÍ NABÍDKA
srpen
11. srpna, sobota

od 14.00 hodin

POUŤ V CETVINÁCH
Procesí z rakouské strany přes most do kostela. Mše sv. v kostele
Narození Panny Marie za doprovodu Feldmochinského Trojzpěvu
z Mnichova. Děti sehrají scénku. V neděli 12. 8. v kostele od 14.00
hod. možnost k volnému zpěvu sborů i jednotlivců.
Cetviny
Zve Římskokatolická farnost Kaplice

19. srpna, neděle

od 20.00 hodin

MIROSLAV DONUTIL
CESTOU NECESTOU
Zábavný pořad s hercem a bavičem M. Donutilem.
Předprodej v Infocentru 120,- Kč.

Kulturní dům Kaplice
24. srpna, pátek

od 16.00 hodin

DĚTSKÉ FORMANSKÉ ODPOLEDNE
Na Cáhlovské stezce…
Jízda parkem na bryčce s koňmi, divadlo pro děti, ukázky výcviků
psů, lukostřelby. Soutěže, hudba a plavba na řece…

Městský park
25. srpna, sobota

od 10.00 hodin

FORMANSKÉ KAPLICKÉ SLAVNOSTI
Dvě scény a celodenní kulturní program: např. Prima Quintet, Hyalit,
Revers, Česká beseda, vyřezávání dřevěné sochy F. Kindermanna…

Městský park - pivní stan a letní scéna
29. srpna, středa

od 19.00 hodin

TÁBORÁK na zakončení prázdnin
Připraveny jsou hry pro děti.

Farní dvůr, Farské náměstí

V září připravujeme mimo jiné:
15. 9. ŠACHOVÝ TURNAJ (přihlášky účastníků na tel.
380 311 388 nebo v Infocentru na Linecké ul.)
(přihlášky v Infocentru Kaplice)

15. 9. TANEČNÍ KURZ

Předprodej vstupenek v Infocentru

DIVOKEJ BILL
Koncert 13. 8. 2007 - letní kino / Český Krumlov
Cena 235,- Kč / prodej: Infocentrum Kaplice
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Černé skládky
V oblasti odpadového hospodářství
patří mezi nejčastější problémy černé skládky.
Pod pojmem černá skládka rozumíme nelegální ukládání
odpadů, které jsou velkým problémem ohrožující životní
prostředí a zdraví nás všech.
V našem městě se v souvislosti s privatizací bytových domů
zvýšilo množství objemného odpadu (materiál z rekonstrukcí
koupelen a kuchyňských linek, odstraněné podlahové krytiny
apod.) a dochází k častému neoprávněnému odkládání tohoto
objemného odpadu ke kontejnerům určených výhradně pro
komunální odpad. Tento objemmný odpad je občan, podle
platné vyhlášky Města Kaplice o odpadech č. 3/2004, povinnen
bezplatně uložit do sběrného dvora Města Kaplice v Omlenické
ulici.

Provozní doba sběrného dvora pro veřejnost
Pondělí ZAVŘENO
Čtvrtek 10.00 – 18.00 hod.
Úterý
8.00 – 16.00 hod.
Pátek 8.00 – 16.00 hod.
Středa 10.00 – 18.00 hod.
Sobota 8.00 – 12.00 hod.
Polední přestávka: 12.00 – 12.30 hod.

Objemný odpad, který je neoprávněně odložen mimo
vyhrazená místa, je černá skládka.
Upozorňujeme občany, že neoprávněné založení skládky
nebo odkládání odpadu mimo vyhrazená místa, je hodnoceno
jako přestupek proti veřejnému pořádku podle ust. § 47 odst. 1
písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za něj uložit pokutu do výše 50 000,- Kč.
-----------------------------------

Farské náměstí
a část Bělidla
A tamní živnosti v roce 1932.
Do snímku vlevo dole jsou
vepsány „vývěsní štítky“
klempíře Grabensteinera a
obuvníka Pimiskerna a zdálo
by se, jakoby označovaly
oba kaplické kostely. Ve
skutečnosti byla celá ulička
z Farského náměstí k řece
Malši po své jižní straně
lemována malými domky,
které můžete vidět na staré
fotografii vpravo. Domky
místních živnostníků byly po
válce postupně zbořeny…
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Podle současně platného a účinného zákona o odpadech
(zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je každý občan
povinnen nakládat s odpady a zbavovat se jich jen
v souladu s tímto zákonem.
Pokud si občané objednají stavební firmu, která jim provádí
stavební úpravy bytu, je tato firma povinna zajistit odstranění
odpadu, vzniklého při provozování jejich činnosti, v souladu se
zákonem o odpadech.
Pokud právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná
k podnikání nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů,
prokazatelně porušuje zákon o odpadech, a je tato její činnost
postižitelná podle ust. § 66 zákona o odpadech pokutou do
výše 300 000,- Kč.
Dále upozorňujeme! Pokud občané odkládájí odpady mimo
místa, vymezená obecně závaznou vyhláškou Města Kaplice
o odpadech č. 3/2004, jednájí též v rozporu s touto vyhláškou
a lze jim za její porušení uložit podle ust. § 46 odst. 2 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
pokutu do výše 30 000,- Kč.
Odbor životního prostředí, MěÚ Kaplice
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v tisících Kč
daň z příjmu fyzických osob ZČ
daň z příjmů fyzických osob
OSVČ
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických 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
ostatní ovody z vybraných
činností

Daňové příjmy celkem

11 100

6 003 042,00

6 700
13 000

6 700
13 000

1 578 072,00
6 430 317,00

2 500
20 000
3 200
3

8 651
20 000
3 200
3

8 650 560,00
10 305 906,00
1 657 860,82

30

30

3 017,00

660
5 176
1 610
3 200

96
660
5 176
1 610
3 200

99 969,00
358 660,00
3 353 714,00
912 236,00
2 574 409,00

610

610

533 241,00

67 179

příjmy z poskytování služeb
odvody příspěvkových
organizací
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 pojistné náhrady
odměna za tříděný odpad
příjmy z úhrad vydobývacího
prostoru
uskutečněná zdanitelná plnění
ostatní příjmy
dary
splátky půjček SF

v Kč

11 100

74 036 42 461 003,82

201

207

156 136,67

2 577
9 073
300
701
75
960

3 189
8 962
486
783
77
960
56
75
300

1 794 983,75
3 617 412,00
400 843,76
630 737,83
73 298,00
479 718,00
140 122,55
95 028,00
163 419,00
20 750,00
1 079 010,00
566 554,80
320 000,00
30 300,00

300
30

46

51
1 079
549
320
46

Nedaňové příjmy celkem

14 275

17 140

9 568 314,36

příjmy z prodeje bytů a domů
příjmy z prodej pozemků

6 000
17 000

6 000
500

2 647 656,00
65 200,00

Kapitálové příjmy celkem

23 000

6 500

2 712 856,00

19 224,76
24 994,00
258,00
15 905,00
689,00

9 612 384,00
10 892 000,00
258 347,00
11 585 000,00
1 031 366,00

186,00
1 310,00

379 999,00
1 669 388,00

247,00

247 000,00

5,00
3 165,24
6 620,00

5 000,00
1 248 470,50
581 482,00

2 524,00
475,00
198,50
100,00
71,00

1 069 903,00

12

dotace ze SR v rámci
souhrného vztahu
19 224,76
dotace ze SR sociální dávky
24 994,00
dotace výkon agendy soc.služeb
dotace SR příspěvek na péči
9 306,00
dotace soc. práv. ochrana dětí
dotace na výkon st. správy
v lesích
příspěvky od obcí
dotace MK knihovna, obnova
památek
dotace akt. politika
zaměstnanosti
převod z fondu HČ
3 165,24
převod z HČ záloha na zisk
6 100,00
převod z HČ záloha na zisk
nájemné
2 524,00
dotace Jč. kraj komunitní plán
dotace Jč. kraj
inv.dotace Jč.kraj hřiště Fantova
inv. dotace Jč. kraj změna ÚP

Přijaté dotace celkem
PŘÍJMY CELKEM

183 840,00
100 000,00
71 400,00

65 314,00 75 972,50 38 935 579,50

170 378,00 173 648,50 93 675 548,68

služby v ostatní veterin. péči
zaměření majetku města
příspěvek na hospodaření v lesích
údržba městských pozemků-louky
činnost OLH st. správa
nákup lesních pozemků
výstava trofejí

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
údržba krajnic o obecních
komunikací
oprava autobusových zastávek
ZTV JIH rozšíření PD
opravy a údržba chodníků,
schodišť a komunikací
oprava odstavných ploch pro
kontejnery
chodník Šumavská
opěrné zdi, zpevnění svahů

Doprava celkem
vodné stojánek, osazení vodoměrů
přívodní řad úhrada úroků ČS
vodovod, kanalizace Hubenov,
Dobechov
posílení vodních zdrojů Blansko
ZTV JIH
obnova kanalizačních stok
Pohorská
opravy kanalizací a vpustí
zajištění dotace kanalizace JVS

Vodní hospodářství celkem
Spoje - zřízení TV Prima
MŠ Nové domovy rekonstrukce zahrady
MŠ Nové Domovy - rek.
střechy pavilonu II.
MŠ Nové Domovy příspěvek
na činnost
MŠ Nové Domky příspěvek na
činnost
MŠ 1. máje 771 rekonstrukce
zahrady
MŠ 1. máje 771 příspěvek na
činnost
Předškolní zařízení celkem

Skutečnos
t

Druh výdaje

Rozpočet
upravený

Rozpočet
upravený

Druh příjmu

Skutečno
st

k 30. červnu 2007
Rozpočet
schválený

PŘÍJMY

Rozpočet
schválený

VÝDAJE

Plnění rozpočtu Města Kaplice

v tisících Kč

v Kč

460
1 000

113 940,00
660 090,00
36 440,00

50
500
15

460
1 000
37
50
186
500
28

185 521,00
247 257,00
25 737,00

2 025
1 768

2 261
5 553

1 268 985,00
83 300,00

3 220
900
7
30
7
26
200
1 400

2 720
800
7
30
7
26
200
1 079

1 396 907,00
117 462,00
2 450,50
2 190,00
7 195,00
6 560,00
79 662,00

140
80
136

211
80
136

72 977,50
1 127,00
135 525,00

1 300

1 837

216 389,70

150

143
65
752

64 394,00
751 711,10

7 596

8 093

2 854 550,80

15
157

15
157

4 541,60
84 371,30

330
500
30 000

496

12 405,60

600

15 326
600
96

8 458 070,00
318 050,70

31 602
60

16 690
60

8 877 439,20
23 040,00

300

220,0

74 018,00

700

700

556 968,00

1 850

1 852

926 400,00

1 112

1 112

556 000,00

300

300

1 450
1 450
5 712 5 634,0

725 000,00
2 838 386,00

246

213 238,50

900
330

303 368,00

ZŠ Fantova ventily
ZŠ Fantova rekonstrukce WC
I. pavilon chlapci
ZŠ Školní ventily
ZŠ Školní rekonstrukce přístup.
chodníku
ZŠ Fantova příspěvek na činnost
ZŠ Školní příspěvek na činnost

500
3 450
4 162

500
3 450
4 162

1 724 000,00
2 081 000,00

Základní školy celkem

9 012

9 588

4 321 606,50

730
492

730
492

364 000,00
246 000,00

Školní stravování celkem

1 222

1 222

610 000,00

městská knihovna

2 057

2 104

992 727,55

ŠJ Školní příspěvek na provoz
ŠJ Fantova příspěvek na provoz

900
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el. energie historická expozice
kronika města
Formanské slavnosti
přeshraniční spolupráce
KIC příspěvek na činnost
oslavy 750. let města
válečné hroby údržba a materiál
hrad Pořešín
údržba městského rozhlasu
údržba památek
zpřístupnění věže a osvětlení
kostela
Linecká č. 20, 21 střecha, fasáda,
okna
občanská komise

Kultura celkem
sportovní hala Bělidlo
běžné opravy sportovišť
oprava mobilní buňky k oválu
koupaliště
údržba sportovišť
neinv. příspěvek sportovním odd.
na mládež
příspěvky na zájmovou činnost
mládeže
provoz sportovišť
hřiště u ZŠ Fantova, Omlenická,
1. máje
běžecká trasa
příspěvek na ostatní zájmovou
činnost org.
bazén PD

Tělovýchova a zájm. činnost
celkem
Zdravotnictví
úroky z úvěru BSŠ, Linecká 15 BJ
realitní kancelář služby
Linecká 15 BJ
ubytovna Českobudějovická čp.
30, 31
Linecká 217 fasáda, okna
Kostelní 73, oprava střechy
Kostelní 125 fasáda, zateplení
privatizace kolky, daň z převodu
nem.
Linecká čp. 3 malometr byty podíl
7 BJ
úprava prostorů pošty pro ÚP
pojištění majetku
Kostelní 75 rekonstrukce PD
Náměstí 41 Slovanský dům
veřejné osvětlení energie
veřejné osvětlení údržba,
rekonstrukce
Omlenická 436 oprava oplocení
opravy a provoz hřbitovů Kaplice,
Blansko
teplovod sídliště 9. května studie
teplovod k MŠ Nové Domky
právní služby a soudní výlohy
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
územně plánovací podklady
zateplení zajištění dotace SFŽP
projektové dokumentace k dotacím
odstraňování nepovol. staveb,
údržba nem. občanů

Bydlení, komun. služby
celkem

20
250
30
3 500
100
10
200
80
400

1
20
250
30
3 550
135
10
200
80
495

400

354

89

275
89

26 784,20

7 136

7 593

2 927 899,75
53 673,00
65 301,90

340
1 300

554
230
51
340
1 350

81 663,00
410 281,46

660

660

660 000,00

100
90

104
90

100 000,00
90 000,00

267
10

75 024,00

10
100
1 000

100
2 800

90 000,00
163 940,00

3 830

6 556
12

1 789 883,36
6 000,00

1 187
300
13 550

1 287
300
13 758

630 646,31
46 587,50
5 760 153,00
2 255 280,00

800

2 404
710
55
1 010

545

545

211 284,00

3 000
750
500
250
4 500
500

4 873
1 150
500
250
4 500
500

4 115 223,66
1 102 885,27
11 063,00

1 250
300

1 273
600

590 240,00

740
50
1 000
150
400
412

740
50
1 000
150
400
412

144 335,76

170
540
250
500
20

22 447,00
57 285,64
60 827,14
3 950,00
50,00

84
400

170
189
253
1 600
20
30
100
141
84
322

400

400

4 000,00

230

300

100

32 948

61,00
9 314,00
1 734,00
1 785 000,00
31 630,50
17 173,50
63 475,00

54 406,00

186 668,00
218 441,05

42 453,00
189 192,92
411 150,00

44 982,00
521,00

39 776 16 164 072,25

kontejnery, odpad koše, sběr a svoz
PET lahví
sběrný dvůr – staveb. úpravy,
vybavení, provoz
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
úprava neudržovaných ploch
kácení a výsadba dřevin, památné
stromy
péče o vzhled - vánoční výzdoba,
květinová výzdoba
městský park WC + oplocení

815

847

575 819,00

1 600
900

1 935
1 387

1 132 998,00
986 787,20

3 000
70

3 000
70

1 251 464,00
24 505,00

70

70

32 993,00

65
2 400
1 682
40

65
2 400
1 322
40
500

2 809,00
1 096 948,34
480 796,39

135

135

110 250,00

95
1 800

95

36 889,00

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

12 672

11 866

6 218 328,13

34 300

40 899 19 440 865,00

dům s pečovatelskou službou
Chráněné bydlení Blansko
Chráněné bydlení Blansko zahrada
klub důchodců
komunitní plán
Novohradská 59 DPS střecha,
fasáda
sociální pomoc, poradenství, péče,
služby

611
824
800
71

611
873
878
71
475

325 686,78
358 147,22
876 104,00
11 441,47
138 615,00

665

665

559 814,00

Sociální péče celkem
Civilní nouzové
plánování
Městská policie
Požární ochrana
Místní zastupitelné
orgány
Činnost místní správy
Finanční operace
a ostatní činnost
VÝDAJE CELKEM

486 069,20

86

86

1 323,00

3 057

3 659

2 271 131,47

10
1 782
245

19
1 919
312

14 280,00
780 797,26
68 180,72

2 655
32 390

2 655
33 337

1 211 161,73
15 878 563,25

2 200

9 055

9 261 361,00

192 222

206 759

96 909 831,42

31 284,00
13 500,00

6 310 738,63
5 754 797,00

-5 674,00

-2 833 457,89

5 000,00

5 000 000,00

-11 000,00

-11 000 000,00

33 110,00

3 232 077,74

FINANCOVÁNÍ – třída 8
změna stavu na
bankovních účtech
9 018,00
přijatý úvěr
13 500,00
uhrazené splátky
dlouhodob. půjček
-5 674,00
aktivní dlouhodobé
operace
5 000,00
aktivní dlouhodobé
operace výdaje
FINANCOVÁNÍ
CELKEM
21 844,00

Sestavila: J. Jiskrová
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Tip na výlet
Rozhledna na Slabošovce u Besednice
Asi kilometr západně od
Besednice se v nadmořské
výšce 624 metrů tyčí železná
rozhledna – telekomunikační
věž s vyhlídkovým ochozem. Z výšky 24 metrů nad
zemí se nabízí úchvatný
výhled na panorama Slepičích
hor,
Kaplickou
pahorkatinu a na severu do
dálky
se
rozprostírající
jihočeskou pánev. Za ideální
viditelnosti je prý možné
spatřit i Alpy. K rozhledně
se dostaneme od obce
Besednice polní cestou s nenáročným stoupáním. Výlet
je možné spojit s opatrnou
návštěvou zříceniny hradu Pořešín, jehož torza dochovaných
zdí vystupujících z okolních hvozdů můžete jen tak
mimochodem také spatřit z ochozu rozhledny... Doporučujeme si vzít na ochoz pro lepší zážitek mapu Kaplicka!
red

Byli jsme na Pálavě
Ke konci školního roku se 14 zájemců ze ZŠ Školní vypravilo
na přírodovědnou exkurzi na Jižní Moravu. Stihli jsme si
prohlédnout Mikulov, geologický park Turold, vyšplhali jsme
se na Svatý Kopeček. Hlavním cílem byly ale Pavlovské vrchy.
Autobus nás dovezl do Dolních Věstonic, odtud jsme namířili
přes zříceninu. Děviček, NPR Děvín a soutěsku s krásným
okolím partiím a dále k Sirotčímu hrádku. Poslední
zajímavostí byla Tabulová hora. Cestou jsme obdivovali
přírodu Pálavy, naslouchali hlasům ptáků, obdivovali
vápencová skaliska, hráli hry. Po celou dobu pobytu nás
doprovázel Honza Toman, pracovník CEV Pálava. Oba večery
nám vyplnil programem o Pálavě (informace, hry). Z centra
jsme získali i krásné materiály o přírodních zajímavostech
Pálavy.
A jaké to bylo?
Lucka: Nejvíce se mi líbilo prostředí, ve kterém jsme se pohybovali,
dobrá nálada. A super byl i Honza - náš průvodce. Jana: Krásné byly
rozhledy, krajina. Nikola: Celý pobyt na Pálavě byl krásný! Kuba Š.:
Asi nejlepší bylo, jak jsme hráli s klukama míčové hry. Také úžasná
nálada. Vše bylo super. Ondra: Nejvíc se mi líbil Sirotčí hrádek.
Martina: Vše bylo okouzlující. Nejkrásnější pro mě byla skála
"Martinka". Kuba J.: Krásná příroda,
fotbal. Veronika V.: Nejlepší byla jízda
vlakem a kouzelné rostliny Pálavy.
Kristýna: Vše bylo krásné, ale příroda
byla prostě uchvacující. Honza: Líbily
se mi hry a přírodní zajímavosti.
Romana: Nejlepší byla túra po kopcích
a příroda kolem. Super byl i volný čas.
Radek: Nejvíc se mi líbily hry a
zříceniny hrádků. Zuzka: Příroda
celého území i pohledy do nížin byly
krásné! Verča M.: Nejvíc se mi líbila
jarní příroda.

Účastníky zpovídala
Kristýna Perausová

SPORT A TURISTIKA
TJ Cíl Kaplice
srpen
7. 8.
KOHOUT
12 km
Autobusem z aut. nádraží v 9.10 hod. do Dluhoště. Trasa: Dluhoště –
Vel. Skaliny – po Č. – Daleké Popelice – styk se Z. – Kohout – zpět
na Č. – Lomy – Hrby – Besednice – autobus v 15.21 hodin.
14. 8.
Z HORNÍHO DVOŘIŠTĚ RAKOUSKEM
DO DOLNÍHO DVOŘIŠTĚ
14 km
Autobusem do školy v 5.40 hodin na nadr. ČD Kaplice. Vlakem do
Hor. Dvořiště. Trasa: Čes. Heršlák – Deutsch Hörschlag –
Kerschbaum – Edlblick – Eisenut – Wullowitz – D. Dvořiště, autobus
v 13.25 hodin do Kaplice. Pas nebo platný OP!
21. 8.
DOUDLEBY
14 km
Autobusem od školy v 6.20 hodin do Bukovce. Trasa: Bukovec –
Plavnice – Plav – Doudleby – po M. – Hamr – Krasejovka – autobus/
nebo Římov – Holkov – autobus.
28. 8
KYSELOV
14 km
Autobusem od školy v 5.40 hodin na nadr. ČD. Vlakem do Čertovy
Stěny. Trasa: Čertova Stěna – Čert. proudy - Loučovice – Lipno –
Dvorečná – Kyselov – Dol. Jílovice – Čertova Stěna – vlak v 14.13
hodin.

Zajímavá kultura v okolí
3. srpna - FARAON v Tereziiných lázničkách
Romská kapela a rómské tradiční skladby, čardáše… Od 19.00
hodin. Místo konání: Tereziiny lázničky (u Nových Hradů). V
případě nepříznivého počasí se bude koncert konat ve wellness
hotelu Rezidence.

12. srpna – Poutní mše na Dobré Vodě
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
V 8.00 hodin vyrazí poutní procesí od kapličky v osadě Šejby a
v 10.30 hodin začne slavná mše svatá v poutním chrámu na
Dobré Vodě. Posezení při poutnickém guláši a koláčcích
doplněno dětským koutkem a tvořivými stoly.

8. - 15. srpna - 10. ročník malířského sympozia
Týdenní setkání výtvarníků z České republiky. Vstup do
Koželužny volný. Vernisáž 15. 8. na Státním hradě, Nové
Hrady. Místo konání: Koželužna, Nové Hrady.

Studenti učni oslavovali
Výročí 750 let Kaplice bylo námi studenty učni z Gymnázia,
SOŠE a SOU Kaplice oslaveno v úterý 26. června 2007 jak
jinak než sportovním kláním v různých disciplínách:
v nohejbale, volejbale, malé kopané a dokonce i ti méně zdatní
se mohli ukázat v zábavných pohybových soutěžích například
v běhu s kufrem, během trojnohým apod.
Dokázali jsme, že k mládeži
patří radost z pohybu, touha
vítězit i umět prohrávat, na
jejímž konci je vždy uznání
pro nejlepší, kteří obdrželi
nejen občerstvení, ale i věcné
ceny,
jež
se
pořídily
z finančních prostředků sponzorů. Tímto všem našim
sponzorům velice děkujeme.
G, SOŠE a SOU Kaplice
Foto: klání v běhu s kufrem
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Představujeme kaplické podniky
Na doporučení redakční rady začínáme v tomto čísle
Zpravodaje představovat významné firmy Kaplicka. Jako první
se můžete dočíst o firmě Engel.

ENGEL
Nejmodernější technika z Kaplice
Produkty z plastu jsou
důležitou součástí našich životů. Je jedno,
zda pohárky, kýble,
autodíly, potřeby pro
domácnost nebo konzumní zboží – plast je
všude a stále více vytěsňuje jiné materiály.
Výroba nejrůznějších
výrobků z plastu probíhá v zařízeních na tlakové lití.
Společnost ENGEL, rodinný podnik se sídlem ve Schwertbergu,
v Horním Rakousku, se již od svého založení v roce 1945 cíleně
zabývá technikou tlakového lití a komplexním řešením v této
oblasti a je jedničkou na světových trzích. Zařízení na tlakové
lití, roboty, nástroje a kompletní výrobní zařízení společnosti
ENGEL pocházejí z devíti vlastních výrobních závodů
v Evropě, Severní Americe a v Asii. Každý závod se orientuje
na určitý produktový program. Tak vzniklá vysoká kompetence
v příslušné produktové oblasti umožňuje rychlé a exaktní
zpracování nových požadavků zákazníků. Kompetenční
centrum ENGEL v Kaplici je pevnou součástí rodiny podniků
ENGEL a specializuje se na výrobu strojních rámů, skříňových
rozvaděčů a periferie automatů. S produkty z Kaplice skupina
ENGEL upevňuje své
systémové nároky na
trhu a plní rozmanité
požadavky zákazníků.
Od roku 2001, kdy
byl závod skupiny
Engel,
Strojírenská
spol. s r.o. v Kaplici/
České republice založen, prodělala tato
společnost výraznou
expanzi. V roce založení začínala se 12
zaměstnanci
jako
podnájemce v oblasti
elektromontáže a periferie pro automaty, dnes je v Kaplici zaměstnáno již 280 lidí a
firma mezitím přesídlila do dvou vlastních budov. Také
produktové portfolio se v posledních šesti letech výrazně
rozšířilo. Od května 2004 se tedy začalo s technickými
službami pro ENGEL Austria a od ledna 2005 s odvětvím
konstrukce z oceli, výrobou olejových skříní, skříňových
rozvaděčů a strojních rámů. Společnost ENGEL Kaplice již
neodmyslitelně patří do celosvětového svazku výrobních
závodů ENGEL. Skříňové rozvaděče se dodávají do lokalit
v Rakousku a s periferií automatů (např. dopravníky) se
prodává samostatná produktová řada. Silný růst v posledních
letech potvrzuje silnou expanzi nejmladšího člena rodiny
ENGEL. „ENGEL v Kaplici sází zcela na kvalitu. Toho je
možné docílit pouze se zaměstnanci, kteří poskytují nejvyšší
kvalitu a jsou velmi angažovaní. Svým zaměstnancům

nabízíme pracovní místa orientovaná do budoucnosti ve firmě
se zastoupením po celém světě,“ řekl Gert Reichetseder,
obchodní vedoucí společnosti ENGEL Kaplice.
Od dubna 2007 se buduje nová budova o ploše asi 17.000
metrů čtverečních výrobní plochy a administrativní budova. Cíl
do roku 2009 je navýšit stav personálu na 400 zaměstnanců,
stejně jako zařídit kompetenční centrum Plech pro rakouské
závody ENGEL.
Skupina ENGEL spatřuje svůj úkol nejen ve výrobě strojů na
tlakové lití, ale jako jedna z celosvětově vedoucích firem
v oblasti konstrukce strojů na zpracování plastů nabízí veškeré
příslušné technologické moduly z jedné ruky: zařízení na
tlakové lití pro termoplasty a eleastomery, nástroje a
automatizace. Orientace na systémová řešení, rozmanitost
aplikačních technik a hustá prodejní a servisní síť umožňuje jak
rychlou realizaci projektů, tak i rychlou úpravu podle
specifických přání zákazníka.
Engel strojírenská, spol. s r.o.

Z historie
Formanské vozy a formani
Ve 14. století docházelo k rozšiřování zemských stezek. Již za
Karla IV. se věnovala větší pozornost jejich úpravě a
především bezpečnosti cestování. Pro přehlednost a také pro
předejití přepadům vyšlo v roce 1361 nařízení, že se mají
vymýtit obě strany silnic „co by kamenem dohodil“ a v roce
1578 „na šířku lesního provazce,“ což bylo přibližně 32 metrů.
Mimo kupců obstarávali již v 14. století vývoz a dovoz zboží
vectores, tedy vozkové a od 15. století formané.
Obchodu i cestujícím v 16. a 17. století sloužily živnosti
kočovské a formanské, které se zabývaly nájemní dopravou.
Miroslav Janotka a Karel Linhart popisují
vozy pro přepravu osob, kterým se říkalo
„kotčí vozy“. Od vozů nákladních se lišily
zvenčí pomalovanou korbou. Uvnitř byla
sedadla obložená polštáři nebo potažená
kůží, a to buď telecí nebo kravskou.
Většinou
byly
kryté
plachtou
s vyříznutými okénky. Kotčí vozy byly
zpravidla taženy párem koní a jejich cena
v 16. století se pohybovala kolem sedmi
kop míšenských. Při kotčím voze visely
tlumoky a ukládaly se do nich cestovní
potřeby.
Pro dálkovou dopravu nákladů se
používalo formanských vozů pod plachtou,
které táhly dva až tři páry koní. Obraz a
popis tohoto vozu ze 17. století uvádí J. A.
Komenský v encyklopedii Orbis sensualium pictus. Vozka zde
nesedí na formanském voze, ale na podsedním koni a přední
koně řídí opratěmi. Všechny koně, přední i přiojní mají
chomoutový postroj s řemeny nebo řetězy. Od 16. století se
zaváděly otáčivé přední podvozky, kterým se říkalo rejdy. Kola
formanských vozů již měla paprsky zasazeny do kolní hlavy a
konce nápravy bývaly mírně skloněny. Zadní kola
formanského vozu byla větší než přední a byla sestavena z
dvanácti paprsků, ze šesti loukotí a ze šesti dílů železné obruče.
Pro zvýšení bezpečnosti jízdy mívaly formanské vozy brzdící
zařízení. Nejprve se při jízdě ze svahu brzdilo zaklesnutím
háku, který byl upevněn na konci provazu, jehož druhý konec
byl přivázán ke spodku vozu. Jiným způsobem brzdění bylo
podkládání kol zarážkou, které se říkalo „čuba“. Bylo to ploché
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železo s podélnými okraji ohnutými do tvaru žlábku, upevněné
na řetízku. Používalo se však i dřevěných zarážek, které se
podkládaly pod kolo. Podložené kolo se neotáčelo, jen
klouzalo. Z té doby jsou i „dopravní“ kamenné značky u silnic,
které přikazují „Formane, dej pod kolo čubu“ a formani k tomu
dodávali „nebo si rozbiješ hubu“.
Nařízení z let 1738 a 1739, vydané pro „šetření silnic“,
připouštělo zapřahat k nákladním formanským vozům nejvíce
šest koní. Při čtyřech koních nesměl forman naložit víc než
2.800 kg. V roce 1747 bylo stanoveno v Rakousku-Uhersku, že
maximální váha formanského nákladu byla 3.360 kilogramů.
Při nákladu nad 1.680 kg měla být šířka kolních zarážek a tím i
obročí nejméně 18 centimetrů.
Formanství bylo provozováno jako samostatná živnost.
Formanům se také říkalo „lendkočí“ podle německého
označení „Lehenkutscher“, což znamenalo nájemní formani.
Forman směl mít maximálně tři formanské nákladní vozy s
příslušným počtem koní. Libovolný počet koní však mohl
forman chovat na prodej a tak mnohdy obchod s koňmi býval
pro formany často nejen vedlejším, ale i výnosnějším
zaměstnáním než vlastní formanství.
Formani nebývali k nikomu v určitém služebním poměru.
Odměna za dovoz nebo odvoz se sjednávala dohodou. Císař v
roce 1578 ustanovil, aby forman od čtyř koní k stravě na týden
„brával při státní službě tři a půl kopy. Kdyby ležel a nejel, dvě
kopy míšenské“. Formani si často nadlepšovali císařem vydané
sazby hlavně tím, že prováděli dopravu „od centu,“ tedy od
váhy. Forejtaři, čili „pacholata do 18 let“ měli dostávat nejvýše
deset grošů míšenských týdně, pacholek u čtyř koní „jezdící
přes pole“ dostával nejvýše čtrnáct grošů týdně a „pacholek
mluvící česky i německy, který sám fůry jednal“ dostával
nejvýše dvacet grošů míšenských za týden.
pokračování se dočtete příště
František Schusser

Kaplický úspěch v judu
Markéta Havlíčková přivezla
z letní olympiády dětí a mládeže zlatou medaili
Po dobu pěti dní hostilo z pověření Českého olympijského
výboru severočeské krajské město Ústí nad Labem účastníky
Her III. letní olympiády dětí a mládeže ČR. Na sportovištích
bylo přivítáno více jak čtyřitisíce mladých sportovců, trenérů a
funkcionářů ze všech 14 krajů České republiky. Společně s
Jihočeskou výpravou cestovali na hry mladí judisté z jihu Čech
– Martina Dlouhá, Hana Petříková (obě Týn nad Vltavou), Jiří
Petrášek, Lukáš Traxler (oba Prachatice), Tomáš Graman
(Č.Budějovice), Kateřina Malá (Dačice) a dva zástupci
kaplického oddílu Markéta Havlíčková a Luboš Šístek.
Skvělá atmosféra provázela slavnostní zahájení her. Ve
svižném tempu se střídala jednotlivá vystoupení bohatého
kulturního programu, ve kterém se představili například mladé
gymnastky, karatisté, taneční
skupina Domino, kytarista
Vítězslav Štefl a další.
Oficiální část zahajovacího
ceremoniálu se řídila protokolem
Mezinárodního
olympijského výboru, takže
se účastníci mohli cítit jako
na „opravdové“ olympiádě.
Defilé jednotlivých krajských
výprav
zahájili
reprezentanti
Jihočeského

kraje v čele s vlajkonoškou Kateřinou Neumannovou. I ostatní
krajské výpravy měly v čele vlajkonoše vynikající sportovce –
lyžaře Lukáše Bauera a Pavla Bence, tenistku Helenu Sukovou,
veslaře Oldřicha Svojanovského, diskaře Imricha Bugára,
hokejistu Jana Čalouna a další olympioniky. Hry slavnostně
zahájil předseda Českého olympijského výboru MUDr. Milan
Jirásek a své poselství účastníkům olympiády předali také
hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc a primátor města Ústí
nad Labem Mgr. Jan Kubata. Po vztyčení olympijské vlajky
přišlo na zapálení olympijského ohně. Ve štafetě s olympijskou
pochodní se představila řada významných sportovních
osobností minulosti i současnosti. Čestný úkol zapálit
olympijský oheň dostala olympijská vítězka a mistryně světa v
běhu na lyžích Kateřina Neumannová. Slavnostní ceremoniál
byl zakončen slibem závodníků i rozhodčích a českou státní
hymnou.
Turnaj v judo byl pořadateli naplánován na poslední den, tedy
na sobotu 23. června. Mladí judisté měli dostatek času jednak
navštívit ostatní sporty jako např. florbal, atletiku, aerobic,
gymnastiku a další, ale i kvalitně trénovat s některými
krajskými výpravami. Dva kvalitní tréninky pod vedením
trenéra dorostenecké reprezentace Jaroslava Švece ukázaly, že
by Jihočeši mohli v sobotním olympijském turnaji pomýšlet na
cenné kovy. Čas také zbyl na prohlídku tamní ZOO a koupání.
V osmi hmotnostních kategoriích, po dvou u mladších žáků,
mladších žákyň, starších žáků a starších žákyň, na dvou
olympijských tatami své umění předvedlo více jak sto judistů.
V kategorii starších žáků do 60 kg startoval Luboš Šístek. Po
dvou prohraných utkáních s kvalitními borci se musel
s turnajem rozloučit a skončil v poli poražených. Naopak jeho
oddílová kolegyně Markéta Havlíčková v kategorii 44 kg
mladších žaček potvrdila své kvality a mezi republikovou
špičkou nezaváhala. V prvním kole KO-systému měla volný
los, protože judistka z Jihomoravského kraje musela pro nemoc
z her předčasně odcestovat. Poté postupně porazila, vždy před
časovým limitem 10:0 na ipon, reprezentantky z Královéhradeckého kraje Antošovou, Valouchovou z Olomouckého
kraje a ve finále Kašparovou z kraje Libereckého. Finálový
duel kaplická judistická naděje rozhodla ve svůj prospěch po
15ti vteřinách osobním chvatem Goši-guruma a mohla se tak
radovat z 1. místa a zlaté olympijské medaile. Na bodovaná
místa dosáhli i další jihočeští judisté, Kateřina Malá (starší
žákyně, 57 kg) a Hana Petříková (starší žákyně, 52 kg) obsadili
shodně 4. místo. Starší žák Lukáš Traxler ve váze do 55 kg
obsadil pěkné 6. místo.
„Markéta patřila mezi papírové adeptky na medaili, ale průběh
turnaje nebyl vůbec jednoduchý. Jednotlivé kraje k nominaci
svých závodníků přistoupili velmi prestižně a nominovali
opravdu to nejlepší. Pro nás olympiáda byla letošním vrcholem
a veškerá příprava směřovala právě k olympijskému turnaji.
Trochu nám zatrnulo když si Markéta na posledním tréninku
obnovila zranění kotníku. Ale i tady jsme udělali maximum,
kotník jsme ihned zaledovali a do turnaje Markéta
nastupovala s bandáží. Z
„malé“ zlaté olympijské
medaile máme všichni
radost. Je to velký úspěch
Markéty, našeho malého
oddílu, města Kaplice,
Jihočeského kraje“ řekl
trenér a vedoucí kaplického oddílu Libor Štěpánek.
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