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ZDARMA

Starostův sloupek
V posledních dvou měsících jste měli možnost zaregistrovat
vzrušení kolem havarijního stavu tzv. zámečku v Omleničce.
To, že čas od času nechá vlastník nemovitosti objekt schátrat,
se z různých důvodů stává. Naprosto v jiné rovině je pak jeho
odstranění v případě, jsou-li ohroženy životy osob, zvířat či
jiný majetek. Příslušný stavební úřad musí nařídit demolici a
náklady vynaložené na neodkladné odstranění stavby a nutné
zabezpečovací práce nese vlastník stavby. Jenže v případě, jako
v tomto, když vlastník je v konkurzu a náklady tudíž neuhradí,
je ze stavebního zákona podle par. 135 povinna demoliční
náklady uhradit obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem.
Tím je naše město, které sice může na vlastníkovi vymáhat
úhradu, ale kde vzít na dlani chlup, když tam není. Z toho
vyplývá, že v případě souběhu více havárií je vlastně tento
zákon pro pověřenou obec, vzhledem k možnostem jejího
rozpočtu, téměř likvidační. Proto za jako velmi obezřetné lze
považovat rozhodnutí o provedení demolice vlastní firmou tj.
Technickými službami, kterým bude jejich vlastní zřizovatel do
vyřešení celého případu dlužen nemalou částku. Chtěl bych
poděkovat vedení TS a celé partě chlapů za přístup, který při
odstranění stavby prokázali. To, zda kroky směřující k novele
výše uvedeného paragrafu stavebního zákona budou úspěšné,
říci však nemohu.
Do letního období spadá i podnět, který zazněl na posledním
jednání Zastupitelstva a který se týká návratu k původnímu
názvu restaurace Slovanský dům tj. k názvu restaurace U
Zeleného stromu. Onen podnět zazněl v souvislosti
s probíhající rekonstrukcí této obecní restaurace, kdy po
dokončení splní podmínky pro činnost učňovského střediska a
bude schopna zajistit dodávku obědů do gymnázia a obchodní
akademie. Po původním veselí na sále nastala vážná rozprava
s konstatováním, že sice je to návrh k zamyšlení, ale potřebuje
širší diskuzi s veřejností a zásadní zdůvodnění. Jakým směrem
se bude ubírat, ukáže nejbližší doba.
Na prahu nového školního roku přeji všem prvňáčkům správný
vstup na cestě za vzděláním, žákům a studentům zájem se
vzdělávat a pedagogům kopici elánu, trpělivosti a i nadhledu
při „stravování“ centrálních dokumentů.
Ferdinand Jiskra

2007
Formanské Kaplické slavnosti
Poděkování patří:
Hlavnímu sponzoru firmě ENGEL strojírenská spol. s r.o.
a dále firmám M.I.L.O.S. INC. ČR Obchodní společnost,
BRENNSTOFF – MARIE ŠAFRÁNKOVÁ PALIVOVÉ
DŘÍVÍ – PRODEJ a Autoškola Blahna Kaplice.
foto: Ing. Arch. Vološčuk

Večerní běh Kaplicí už 40x
Ve čtvrtek 20. září 2007 startuje v 16.00 hodin na náměstí
Večerní běh Kaplicí. Pořádá jej a zve vás DDM Kaplice.
Přijďte podpořit jubilejní 40. ročník!

Historická slavnost města
750. let Kaplice

Sobota 6. října 2007 od 10.00 hodin
Celodenní historické oslavy na náměstí
Kostýmovaný průvod všech účinkujících,
šermířů, kejklířů, středověkých muzikantů…
Předání listiny papeže Alexandra IV.
představitelům města a mnoho dalšího…
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Označování a registrace psů
na území města Kaplice

III. pověřuje
 vedení města vyvolat jednání se zástupci G-PROJEKT a zástupci
skupin k projednání postupu při zpracování Komunitního plánu
sociálních služeb
 odbor dopravy a SH vstoupit do jednání s Policií ČR v otázce
neoprávněného parkování u domu čp. 776, Kaplice
 odbor dopravy a SH vstoupit do jednání s dopravní policií ČR
v otázce porušování zákazu vjezdu nákladních aut na komunikaci u
obytných domů v Hubenově
 vedení města a odbor dopravy a SH zjistit možnost umístění
retardérů v ul. Bělidlo a K Zámečku

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí oznamuje
držitelům psů připravovanou změnu v evidenci a označování
psů a připravil pro držitele psů možnost využít metodu
radiofrekvenční identifikace (tzv. čipování). Tato metoda je
nejmodernějším a jednoznačným, trvalým ozna-čením zvířat.
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. IV. se vzdává
2007 vždy od 16.00 do 18.00 hod. a 22. 9. 2007 od 10.00 do  předkupního práva k bytu manželů Marečkových, Kaplice, 1. máje
12.00 hod.
čp. 776/35, souhlasí s jeho prodejem třetí osobě za částku
Náklady na čipování: cenu čipu uhradí držitel psa (cca 170,- 700.000,- Kč a pověřuje odbor správy majetku provést kontrolu
Kč/1ks) cenu aplikace a administrace uhradí město Kaplice zápisu na katastru nemovitostí
 předkupního práva k bytu manželů Brzoňových, Kaplice, Míru
(210,- Kč/1ks)
ing. František Turek, odbor život. prostředí MěÚ Kaplice 753/15, souhlasí s jeho prodejem třetí osobě za částku 850.000,- Kč
a pověřuje odbor správy majetku provést kontrolu zápisu na
katastru nemovitostí

Zastupitelstvo města Kaplice
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kaplice
konaného dne 30. července 2007
Zastupitelstvo města po projednání :
I. souhlasí
 se záměrem nabídnout objekt čp. 75 v Kostelní ulici, Kaplice
k prodeji a pověřuje odbor správy majetku zajištěním znaleckého
posudku a předložením zastupitelstvu ke schválení záměru prodeje
II. schvaluje
 revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 27. 6. 2007
o zveřejnění záměru prodeje lesního pozemku p. č. 1497/44 k. ú.
Pořešín o výměře 665 m2
 zveřejnění záměru prodeje lesního pozemku p. č. 1497/44 k. ú.
Pořešín o výměře 665 m2 formou obálkové metody s vyvolávací
cenou 5.040,- Kč + náklady spojené s prodejem (dále NSP)
 prodej pozemku p.č. 59 k. ú. Kaplice o výměře 76 m2 Michalu
Matějkovi, Kaplice Nádraží 103 za cenu 400,- Kč/m2 + NSP
 prodej pozemku p. č. 1788/2 k. ú. Kaplice o výměře 21 m2 Jiřímu a
Janě Štěpánkovým, Kaplice 541 za cenu 200,- Kč/m2 + NSP
 prodej pozemku p. č. 480 k. ú. Kaplice o výměře 54 m2 Šarlotě
Červíkové, Kaplice 365 za cenu 100,- Kč/m2 + NSP
 prodej pozemku p. č. 650/20 k. ú. Kaplice o výměře 11 m2 Jaroslavu a Marii Jarošovým, Kaplice 601 za cenu 20,- Kč/m2 + NSP
 prodej pozemku p. č. 650/19 k. ú. Kaplice o výměře 315 m2 Jiřímu
a Jaroslavě Kalošovým a Václavu a Libuši Kalošovým, Kaplice
600 za cenu 20,- Kč/m2 + NSP
 prodej pozemku p. č. 650/18 k. ú. Kaplice o výměře 229 m2 Josefu
Kalošovi, Kaplice 620 za cenu 20,- Kč/m2 + NSP
 prodej pozemku p. č. 650/17 k. ú. Kaplice o výměře 272 m2 Jaroslavu a Danuši Kiclovým, Kaplice 621 za cenu 20,- Kč/m2 + NSP
 prodej pozemku p. č. 3357 k. ú. Blansko o výměře 1890 m2
Zdeňkovi a Vladimíře Kamarýtovým, Č. Budějovice 1/1235 za
cenu 50,- Kč/m2 + NSP
 revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 15. 1. 2007
o odkoupení pozemku p. č. 1697/62 k. ú. Kaplice o výměře 7070
m2
 odkoupení nově vytvořeného pozemku p. č. 1697/66 k. ú. Kaplice
o výměře 6465 m2 od současného vlastníka zapsaného na LV 520
za cenu 150,- Kč/m2
 zveřejnění záměru směny pozemku p. č. 1697/67 o výměře 1373
m2 ve vlastnictví Města Kaplice za pozemek p. č. 1697/60 o stejné
výměře ve vlastnictví pana Vladimíra Rohly. Náklady spojené
s odkoupením a směnou pozemku hradí Město Kaplice
 provedení rozpočtového opatření č. 14 dle předloženého návrhu
finančního odboru MěÚ Kaplice
 Obecně závaznou vyhlášku Města Kaplice č. 4/2007, kterou se ruší
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o čistotě ulic a jiných
veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně

V. nesouhlasí
 s návrhem přejmenovat restauraci Slovanský dům na restauraci U
zeleného stromu
Mgr. F. Jiskra, starosta města

Mgr. J. Havelka, místostarosta

Konkurs na funkci ředitelky MŠ
Město Kaplice vyhlašuje konkursní řízení na funkci
ředitelky Mateřské školy, Kaplice, Nové Domky 643,
předpokládaný nástup leden 2008.
Požadavky na uchazeče:
Odborná a pedagogická způsobilost, délka praxe dle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých
zákonů, znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
organizační a řídící schopnosti, občanská a morální bezúhonnost,
znalost práce na PC, dobrý zdravotní stav.
K přihlášce (jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail, vlast. podpis)
přiložte: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
(včetně dokladů o závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání),
strukturovaný životopis (vlast. podpis), doklady o dosavadním
průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním
zaměstnavatelem, návrh koncepce dalšího rozvoje MŠ Nové Domky
643 v rozsahu maximálně 3 strany strojopisu formátu A4 (vlast.
podpis), výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce), nebo
potvrzený doklad o jeho vyžádání, originál lékařského potvrzení o
způsobilosti k výkonu funkce, čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona
č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších úprav.
Přihlášky s příslušnými doklady pošlete nebo osobně doručte na
adresu:
Městský úřad Kaplice
Odbor vnitřních věcí a školství
Náměstí 70, 382 41 Kaplice
Termín podání přihlášky: nejpozději do 30. září 2007 (rozhoduje
poštovní razítko či razítko podatelny úřadu). Obálku označte nápisem
KONKURS. V případě dotazů se obracejte na výše uvedenou adresu,
kontaktní osoba Mgr. Jiří Drdák, tel.: 380 303 195.

Kurzy pro mládež a dospělé
DDM Kaplice otevírá ve školním roce 2007/2008 kurzy:
Jóga v denním životě
Německý jazyk
Kurz keramiky
Anglický jazyk
Kurz kreativní techniky
Klub sluníčko – pro
maminky na mateřské dovolené s dětmi od dvou let
Přihlášky a bližší informace kancelář DDM – telefon
380 313 009, případně www.ddmkaplice.cz.
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KINO KAPLICE tel. 380 311388
září

22. sobota
20.00 hod.

OD ZÁŘÍ 2007 NOVÝ ZKUŠEBNÍ PROVOZ KINA:

hraje se v sobotu, pondělí a ve středu
3. pondělí
20.00 hod.

5. středa
20.00 hod.
6. čtvrtek
17.30 hodin

8. sobota
20.00 hod.

10. pondělí
20.00 hod

12. středa
20.00 hod.

15. sobota
20.00 hod.

17. pondělí
17.30 hod.

19. středa
20.00 hod.

Horor USA
100 min.
HOSTEL II
Jatka pokračují. Tentokrát trojice mladých dívek
pozná zač je toho „slovenský“ hostel. Režie: Eli
Roth. Hrají: L. German, B. Phillips, M. Kňažko, J.
Hernandez
Vstup 70,- Kč, mládeži do 18 let nepřístupno
Dobrodružný film / ČESKÉ ZNĚNÍ 138 min.
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
Pán zla se vrátil a Potterovi nezbývá než potají se
skupinkou spřízených studentů trénovat obranu
proti černé magii. Režie: D. Yates. Hrají: D.
Radcliffe, E. Watson, G. Oldman, A. Rickman
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
Romantická komedie
102 min.
VDÁŠ SE A BASTA
Stárnoucí matka shání pro svou nejmladší dceru
ideálního ženicha. Režie: M. Lehman. Hrají: D.
Keaton, M. Moore, L. Graham,
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Tajemný thriller, horor USA
99 min
KRVAVÁ SKLIZEŇ
Městečko v Luisianě jakoby bylo stiženo
starozákonními kletbami a vědecká víra sem
povolané záhadoložky nemá pro tamní jevy žádné
vysvětlení… Režie: S. Hopkins. Hrají: H. Swank,
D. Morrissey, A. S. Robb
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Krimi komedie USA
122 min.
DANNYHO PARŤÁCI 3
Dobře sehraná zlodějská parta svede potřetí
fascinující souboj s majitelem kasina. Tentokrát je
vedou osobnější důvody… Režie: S. Soderbergh.
Hrají: G. Clooney, B. Pitt, M. Damon, Al Pacino
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Horor USA / Kanada
84 min
PROKLETÍ DOMU SLUNEČNIC
Dům na slunečnicové farmě odkrývá svá hrůzná
tajemství. Děti vidí mnohem víc, i to co dospělým
uniká… Režie: D. Pang, O. Pang Chun. Hrají: K.
Stewart, D. McDermott
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Komedie USA / ČESKÉ ZNĚNÍ
88 min
SIMPSONOVI VE FILMU
Rodinka ze Springfieldu bude s ostatními čelit
ekologické katastrofě, kterou způsobil právě
Homer Simpson… Režie: D. Silverman. Mluví: J.
Lábus, M. Dejdar, H. Štáchová…
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
Akční komedie VB
121 min.
JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO
NASAZENÍ
Seržant Angel byl tak dokonalým poldou, až vrhal
špatné světlo na své línější kolegy. A tak je
přeložen na venkov, kde se zdánlivě nic
neděje…Zatím. Režie: E. Wright. Hrají: S. Pegg,
N. Frost, B. Nighy, T. Dalton, C. Blanchett
Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno

24. pondělí
20.00 hod.

Drama Velké Británie
92 min.
MISS POTTER
Podmanivý příběh viktoriánské spisovatelky,
autorky dětských knih, která se dokázala prosadit.
Režie: Ch. Noonan. Hrají: R. Zellweger, E.
McGregor, E. Watson
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Akční film USA / Něm.
92 min.
FANTASTICKÁ ČTYŘKA
A SILVER SURFER
Novým protivníkem Čtyřky je stříbrný zlověstný
posel z Vesmíru, pohybující se na surfovém prkně.
Režie: T. Story. Hrají: J. Alba, I. Gruffudd, Ch.
Evans.

Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno
26. středa
20.00 hod.

29. sobota
20.00 hod.

Dobrodružný sci-fi film USA
144 min.
TRANSFORMERS
Roboti, proměňující se v automobily svedou
monumentální bitvu na našem území - na území
lidí… Režie: M. Bay. Hrají: S. LaBeouf, M. Fox,
R. Taylor, H. Weawing
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Dobrodružné drama Kanada
100 min.
CESTA BOJOVNÍKA
Legenda o bílém muži, který se po boku indiánů
postavil nájezdním vikingům ze severu. Režie: M.
Nispel. Hrají: K. Urban, A. Arcand, C. Brown
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno

Intercup 2007 tentokrát v Kaplici
Městská charita České Budějovice navazuje na dva úspěšné
ročníky fotbalového turnaje Intercup. Fotbalová utkání
proběhnou ve dnech 28. - 29. 9. 2007, místo konání bude
upřesněno. V pátek se koná utkání v kategorii muži a v sobotu
si zahrají děti a mládež. Turnaje se tradičně zúčastní tým
Městské charity České Budějovice, Palačák, Jiloro a další.
Nováčkem turnaje bude tým Charity Kaplice. Diváky dále čeká
exhibice boxerského klubu BC DIDI BOX a taneční kroužek.
Večer se koná benefiční koncert v Kulturním domě Kaplice
a to od 19.00 hodin. Program bude taktéž upřesně na plakátech.
Akce probíhá v rámci Týdne nízkoprahových center, kterou
pořádá Česká asociace streetwork. Jejím hlavním cílem je
upozornit na nově vznikající Nízkoprahové centrum v Kaplici.
Sponzorem akce je firma Bitservis.
Pokud Vás akce zaujala, můžete se se svým týmem o šesti
hráčích přihlásit na tel. čísle 607 630 198, pan Milan Horák.
Těšíme se na Vás!

Kaplická serenáda

Koncert z 18. srpna přivítal v sále kina sólisty
rakouské a dvou českých operních scén…
Děkujeme sponzoru akce:
Advokátní kanceláři Kříženecký a partneři, v.o.s.

V říjnu se můžete těšit na: FAUNŮV LABYRINT, 23, ZODIAC, SUNSHINE, KLETBA ZLATÉHO KVĚTU,
BOŽSKÝ EVAN, DIVOKÉ VLNY, BOURNEOVO ULTIMÁTUM, a další …
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KULTURNÍ NABÍDKA
září
31. srpna, pátek

od 21.00 hodin

KOKTEJL DISCO PÁRTY
Kulturní dům
1. září, sobota

vstupné 50,- Kč
od 20.00 hodin

DÍVČÍ VÁLKA
Veselohra z antického Řecka. Deky, sedátka s sebou, bude-li libo.

Malé podzimní setkání
14. – 15. září
Jihočeská regionální organizace SKIP a
Městská knihovna v Kaplici vás zvou na čtrnácté Malé
podzimní setkání, které se uskuteční v rámci 750. výročí města
Kaplice v Kaplici a okolí od pátku 14. do soboty 15. 9. 2007 v
Městské knihovně v Kaplici. Akce se uskutečňuje za finanční
podpory Ministerstva kultury ČR.
Pátek 14. září
15.00 hod.

Zřícenina hradu Pořešín
2. září, neděle

od 18.00 hodin

KONCERT K 10. VÝROČÍ EXFANTY
Netradiční koncert Exfranty. Folkové písně a spirituály.

Kulturní dům Kaplice

vstupné 50,- Kč

14. září, pátek

od 19.00 hodin

METALOMÁNIE III.
Daath, Mater Monstifera, Locomotive, Debustrol, Sorath, Pikodeath

16.00 hod.
17.30 hod.
18.00 hod.

19.00 hod.
20.30 hod.

Kulturní dům Kaplice
15. září, sobota

od 10.00 hodin

ŠACHOVÝ TURNAJ „O POHÁR MĚSTA“
Šachový turnaj pořádá TJ Spartak a KIC Kaplice. Přihlášky na Infocentru nebo tel. 380 311 388. Kategorie: dospělí a žáci.

Sobota 15. září
8.00 hod.
9.00 hod.

Kulturní dům Kaplice
15. září, sobota / + 22., 29. září

od 19.00 hodin

TANEČNÍ KURZ základní

14.00 hod.

zahájení na radnici - starosta města Mgr.
Ferdinand Jiskra a vedoucí knihovny Jiřina
Kostková
společná procházka městem (návštěva historické
expozice)
občerstvení a prohlídka městské knihovny
Kohoutí kříž - studie a medailony z německé
literatury Šumavy - Mgr. Ivo Kareš a Mgr. Jan
Mareš
odjezd do Penzionu Na přehradě
Za tajemstvím vltavínů - Jaroslav Klein
Posezení s přáteli a neformální výměna zkušeností.
Ochutnávka specialit připravených kaplickými
kolegyněmi.
snídaně
odjezd na poznávací cestu, na níž Vás čeká
Knihovna Městyse Besednice - Jihočeská
knihovna roku 2006 a Nové Hrady
společný odjezd do Českých Budějovic

Účastnický poplatek člen 450, - Kč, nečlen 600, - Kč.

Zahájení kurzu. Lektoři: Taneční škola TANGO Č. Budějovice.

Kulturní dům Kaplice
25. září, úterý

od 19.00 hodin

KUČEROVCI
Koncert výjimečné originální vokálně instrumentální skupiny hrající a
zpívající latinskoamerický, španělský či polynéský folklór.

Kulturní dům Kaplice
28. září, pátek

Předprodej 100,- Kč
od 19.00 hodin

BENEFIČNÍ KONCERT
Kulturní dům

LÍBÁNKY aneb Láska ať jde k čertu
Z důvodu nemoci J. Langmajera se divadlo přesouvá na
měsíc prosinec, datum bude upřesněn.

Zajímavá kultura v okolí
8. září - Vernisáž výstavy fotografií z Novohradska
Fotografie Mgr. Petra Luniaczka. V nově zrekonstruovaných
prostorách přízemí radnice, Nové Hrady. Výstava potrvá do 30. 9.

20. – 23. září - Tradiční veletrh ve Freistadtu
28. - 30. září - Zavírání letní turistické sezony 2007
V pátek, 20.00 hodin: VESELÁ MUZIKA v Hotelu Máj, Nové Hrady.
V sobotu, 14.00 hodin: pěší tématické putování za humna Nových
Hradů, start z novohradského náměstí. Pátek až neděle: výstava
fotografií v přízemí radnice a prodejní výstava obrazů v Koželužně.

14. října - Vandrování se sousedy
Revitalisierung Thurytal vás zve na turistický pochod z Freistadtu
(start u kovárny kolem poledne) do Grünbachu (délka trasy cca 10
km). Zájemci se hlásí na tel. 380 311 388 nebo v Infocentru Kaplice.

Policie ČR pátrá po majiteli
Žádáme veřejnost o pomoc při spolupátrání po
majiteli motocyklu
Policie ČR OOP Kaplice prosí veřejnost o pomoc při pátrání po
majiteli shora uvedeného motocyklu. Dne 19. 7. 2007 v ranních
hodinách se neznámý pachatel vloupal do skladu v areálu
motocrosové dráhy na Blanské kotlině v kat. obce Kaplice, kde
odcizil motorovou pilu a 2 ks křovinořezů. Při tomto byl na
místě vyrušen hlídkou Policie ČR OOP Kaplice, z místa činu
utekl a odcizené věci na místě odhodil. Poblíž areálu byl poté
nalezen crossový motocykl tov. zn. Honda, bílé barvy bez RZV
- viz foto.
Poznatky k majiteli uvedeného motocyklu může veřejnost
sdělit osobně na obvodním oddělení Policie ČR Kaplice, či
telefonicky na číslech v pracovní době 380 311 061 nebo
974 232 720 (prap. Kalina, příp. npor. Anděl) a v mimopracovní době pak na čísle 974 232 101.
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Charitní pečovatelská služba
mění své sídlo
Již od loňského roku funguje v Kaplici Charitní pečovatelská
služba. Jejím posláním je poskytovat služby lidem, kteří trpí
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení. Cílem Charitní
pečovatelské služby je, aby tito lidé mohli co nejdéle setrvat ve
svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do
běžného života společnosti v takové míře, jak si sami přejí.
Služba nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, nebo také doprovod k lékaři či
na úřady. Samozřejmou součástí
služby je poskytování základního
sociálního poradenství. Prakticky
jsou služby charitní pečovatelské
služby
zajišťovány
pracovníky
v sociálních službách vykonávající
pečovatelskou činnost. Služby mohou
využívat nejen obyvatelé Kaplice, ale
i přilehlého okolí.
Charitní pečovatelská služba je
poskytována od pondělí do pátku ve
vymezeném čase 9:00 – 18:00 hod,
dále dle potřeb a přání. Poskytování
služeb je možné individuálně i o
víkendech dle domluvy. Charitní
pečovatelskou službu najdete na nové
adrese: Linecká 413, 382 41 Kaplice,
zavolejte sociální pracovnici Dagmar
Grillovou na tel. čísle 731 604 402.
Těšíme se na případnou spolupráci.

Řádková inzerce
Hledám osobního asistenta (ku) k 6 letému
dítěti do MŠ. Denně od 7.00 – 9.00 hodin.
Dobrý
vztah
k dětem,
spolehlivost,
zodpovědnost. Od září 2007 do června 2008.
Více informací na tel. 724 557 878.
Kaplice: prodám byt v OV 2+1 (55 m²) po
částečné rekonstrukci. Nová kuch. linka, velká
vestavěná skříň, parkety. Vytápění plyn –
nový kotel. 3 sklepy, zděný dům na slunném
místě. Cena: 890.000,- Kč.
Kontakt: 607 661 957.
Soukromá výuka AJ pro malé i velké,
začátečníky a mírně pokročilé. Všude na trase
Kaplice – Český Krumlov.
Kontakt: 607 661 957.
Prodám garáž v Kaplici u školního statku.
18m², elektrika. Cena 95 000,- Kč, při rychlém
jednání sleva. Tel. 608 215 703
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Představujeme kaplické podniky

OKNOTHERM slaví 15. výročí
Firma Oknotherm spol. s r. o. z Kaplice byla založena v roce
1992 jako jedna z prvních firem zabývajících se výrobou
plastových oken v tehdy ještě Československé republice a má
nejstarší souvislou tradici v Jižních Čechách.
Zpočátku zpracovávala tříkomorové plastové profily vyráběné
ve slovenských Novákách, poté dovážela rakouské profily
z Wartbergu. Po sloučení rakouské firmy s německým
podnikem z Karlsruhe naše firma dovážela část profilů
z Rakouska a část z mateřské firmy z Německa. Vždy jsme
trvali na špičkové kvalitě všech vstupních komponentů, i když
se na silně konkurenčním trhu objevovaly a objevují mnohem
levnější, ale jednoznačně méně kvalitní materiály. V současné
době zpracováváme nejlepší pětikomorový profil na trhu oken
od německé firmy VEKA, která nám díky našim výsledkům
svůj produkt nabídla a zajistila nám regionální exkluzivitu.
Kování odebíráme od německé firmy Sigenia – Aubi, a to po
celou dobu trvání naší firmy. Sklo nakupujeme přímo od
kaplické firmy ISOTHERM, kterou majitel firmy
OKNOTHERM Mg. Jiří Krba rovněž spoluzakládal.
Oknotherm slaví v roce 2007 patnácté výročí svého založení.
Firma funguje jako ryze český rodinný podnikatelský subjekt a
právě pro fakt, že rodinný prvek je jedním z těžišť podniku,
máme zájem na tom, aby se firma prosazovala především
kvalitou a tím si zajistila dlouhodobou prosperitu na trhu nejen
v České republice.
V roce 1992 jsme začínali s deseti pracovníky, kdy všichni
dělali všechno. Dnes firma zajišťuje perspektivní práci pro více
než 115 zaměstnanců a dalším cca šedesáti živnostníkům pravidelně dává možnost uplatnit své řemeslo při montáži oken.
Vzhledem k našim příjemným starostem, kdy poptávka po
našich oknech OKNOTHERM převyšuje kapacitu současné
výroby (tj. cca 450 okenních jednotek denně), řešíme
každodenně problém s racionalizací výroby, doplňujeme
špičkové automatické stroje, stavíme nové výrobní haly, ale
především se staráme o spokojenost svého firemního pokladu –
tzn. zaměstnance. Proto se téměř nepotkáváme s fluktuací. I za
to nám hejtman Zahradník předal cenu „Spokojený zákazník
Jihočeského kraje“.
A nakonec dobrá zpráva pro obyvatele Kaplicka. Od 1. září do
konce tohoto roku poskytneme významné jubilejní slevy pro
občany regionu.
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Z historie
90 let od bitvy u Zborova

V minulém století, za první světové války, byly habsburským
mocnářstvím na ruská bojiště vysílány čs. pluky, které za
rakouského císaře nechtěly bojovat. Vojáci přecházeli do
ruského zajetí a zde se jako dobrovolníci hlásili do
československého vojska, které přispělo k porážce Německa a
Rakousko-Uherska. Cílem dobrovolníků bylo dosažení
samostatnosti Československa. V bitvě u Zborova a Tarnopole
(červenec 1917) čs. Legionáři vystoupili jako bitevní jednotka.
Získali sympatie nejen Rusů, ale také uznání nepřítele. Při
jednání T. G. Masaryka s generálem Brusilovem byla oceněna
statečnost čs. vojáků. Ruský generál tehdy prohlásil: „Řekněte
jim, že se před nimi hluboce klaním. Čechoslováci, vědomě
opuštěni naší pěchotou bili se tak, že by všichni před nimi měli
padnout na kolena. Jedna brigáda zadržela několik divizí. Jako
prostí vojáci bili se a umírali učitelé, advokáti, inženýři,
spisovatelé, dělníci, zemědělci i profesoři. Ranění prosili
druhy, aby je zabili, jen aby nepadli do rukou Němců, kteří
raněné Čechoslováky zajaté v boji trápili, mučili a
popravovali.“
Od stažení Čechoslováků z fronty koncem roku 1917 (VŘSR)
byla Českou Národní Radou prosazována zásada, že
československých vojsk nemůže být použito ve vnitřních
stranických sporech Ruska. Proto bylo rozhodnuto o odjezdu
(po uzavření míru v Brestu Litevském) do Francie.
Boje s německými vojsky však neskončily. Po bitvě u
Bachmače, kterého se zůčastnili i bývalí členové naší ZO
ČSBS bratři Václav Pivec a Václav Čampula, vydal velitel
bolševických vojsk Antonov Ocsejenko 16. března 1918
následující rozkaz: „… naši druhové z československého sboru,
kteří slavně a chrabře bojovali u Žitomíru kryjíce Kyjev a pod
Grebjovkou a Bachmačem hájili cestu k Poltavě a Charkovu,
nyní odcházejí z území Ukrajiny. Revoluční vojska nikdy
nezapomenou bratrskou pomoc, kterou československý
armádní sbor prokázal v boji ruskému lidu …“ Jednotlivé části
československých legií se začaly stahovat směrem na východ
se souhlasem V. I. Lenina „…sovět národních komisařů se
usnesl na nejrychlejším odesláním čs. vojska do
Vladivostoku.“
Přeprava se však nelíbila Němcům. Proto v rozporu s Radou
lidových komisařů dne 21. dubna 1918 lidový komisař
zahraničních věcí Čičerin telegramem č. 1084 zastavil další
přepravu „… Československé oddíly nesmějí být dopravovány
na východ“. Zde se projevil důsledek uzavřeného potupného
míru. Německý vliv prostřednictvím německého vyslance
Mirbacha slavil úspěch.
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Po sérii provokací byl 27. května 1918 napaden
štábní vlak 1. pluku, který byl prakticky izolován
od ostatních částí vojsk. Vlak stál na zastávce
Zlatoústu 3 km od Ufy. Při přepadení bylo 15
legionářů zabito, 33 raněno těžce a 30 lehce. Ten
den byl těžce raněn bratr Václav Čampula
(průstřel žaludku) a bratr Václav Pivec utrpěl
průstřely nohou.
Po tomto a řadě dalších incidentů rozhodl se čs.
korpus volit postup na východ „vlastním
pořádkem“. Trocký na toto rozhodnutí
odpověděl telegramem č. 1847 - R 193, kterým vypověděl
Čechoslovákům válku. Píše se v něm: „Každý Čechoslovák,
který bude dopaden se zbraní v ruce na železniční trati, budiž
na místě zastřelen. Všem železničářům se oznamuje, že ani
jediný vagon Čechoslováků nesmí se pohybovat na východ.“
Bolševické vedení stálo před rozhodnutím dát svobodný odjezd
československým vlakům a riskovat obnovení války s
Německem, nebo likvidaci 43 tisíc Čechoslováků. Volilo cestu
likvidace. Ne všechny orgány moci na Sibiři se za toto
rozhodnutí postavily. Tak například Syržanský sovět pustil
vlaky přes Volhu a i další sověty propouštěly Čechoslováky po
transsibiřských magistrálách. Ale přesto kolem 20. června 1918
bylo postavení československých jednotek kritické. Avšak 7.
července 1918 obsadily československé jednotky Vladivostok a
vyrazily na pomoc bratrům na Sibiři. Přes velké ztráty se
podařilo postupné spojení čs. ešalonů a otevření cesty na
východ. Poslední vlak odjel z Krasnojarska 8. ledna 1920. Do
Vladivostoku přijeli poslední legionáři včetně bratrů Pivce a
Čampuly koncem května 1920. Nakládka do lodí skončila 2.
září 1920, kdy zbývající část odjela přes Singapur, Suez a Terst
zpět do vlasti. Válka pro ně končila skoro dva roky po
kapitulaci Rakousko - Uherska s Německem v roce 1918.
Bratr Václav Pivec sloužil potom po celou dobu první
republiky u Finanční stráže podél západních hranic republiky.
Podílel se na práci Matice české, Národní jednoty pošumavské,
inicioval zakládání českých škol atd.
Bratr Václav Čampula pracoval jako entomolog pro
ministersvo školství. V pohnuté době 1937 - 1938 byl
pověřencem československé vlády při úřadu guvernéra
Podkarpatské Rusi.
Po roce 1945 nastoupili oba bratři dobrovolně do tvořících se
orgánů státní správy v Kaplici. Zde pracovali také až do své
smrti ve výborech naší organizace a aktivně pomáhali při
rozvoji našeho města.
Byli nositeli Československého válečného kříže a řady dalších
medailí za hrdinství.
Patří jim in memoriam náš dík.
Český svaz bojovníků za svobodu, Kaplice

Z historie
Formanské vozy a formani
pokračování z minulého čísla
Po třicetileté válce bylo třeba řešit časté spory a konkurenci
mezi formany. Královští hejtmani uložili formanům, aby se „na
cestách i v hospodách žádné spory pod pokutou 12 tolarů
nevedly, jinak budou z lendkočího vystrčeni“. Ani toto
„narovnání“ však neodstranilo konkurenční spory, které byly
převážně způsobeny zejména řemeslníky, řezníky, sládky a
hospodskými, kteří chovali koně a sami „formanili“. Jejich
výhodou bylo, že formanění měli jako výdělek, navíc nebyli
vázáni povinnostmi a poplatky jako organizovaní formani.

V druhé polovině 18. století
byli proto formani rozděleni
do dvou kategorií. Zemští
formani
(Landkutscher)
jezdili s nákladními vozy v
rámci celého RakouskaUherska a nájemní formani
(Lehenkutscher), kteří měli
oprávnění k jízdám do
vzdálenosti jen tří až pěti mil
od
svého
bydliště.
Konkurenční spory byly však definitivně vyřešeny až v roce
1788, kdy byla povoznická činnost prohlášena za svobodnou a
zpřístupněna každému žadateli. Po roce 1788 dochází k
rozmachu „venkovských formanů“. Toto venkovské formanství
se většinou provozovalo jako vedlejší zaměstnání při selských
hospodářstvích. Venkovští formani jezdili do obchodních
středisek i za hranice českého království, zejména do Rakouska
a Bavorska.
Zvláštní skupinu formanů tvořili takoví, kteří povoznictví
provozovali v rámci panské roboty a za formanství dostávali od
panství příplatek. Jednalo se zejména o dopravu dřeva. K
robotní přepravě velmi často přibírali zboží od řemeslníků nebo
obchodníků. Do druhé skupiny patřili „dálkoví“ formani. Tito
formani nejvíce vydělávali. Platilo se však jen za jízdu, za
nakládání a vykládání zboží se neplatilo. Třetí skupinu tvořili
formani „expresní“ a k přepravě se jim svěřovalo zboží, které
bylo třeba do určitého místa dopravit v přesně stanovený čas.
Tito formani při přebírání zboží skládali zálohu, a když
smluvený závazek forman nesplnil, tak záloha propadla.
Nebylo snadné stát se dálkovým či expresním formanem. Kdo
chtěl provozovat formanskou činnost, musel mít značný
kapitál, dobrý formanský vůz pod plachtou a dobré koně v
tahu. Nakládání na formanský vůz vyžadovalo zkušenost a
praxi. Nakládalo se volné zboží a zboží v okovaných bednách
či truhlách. Aby se zvětšil ložný prostor formanského vozu,
rozšiřoval se do boku „stěnkami“ a vpředu a vzadu se
prodlužoval „šandrlaty“. Bedny nebo truhly byly kvůli
bezpečnosti opatřeny zámky a převázány řetězem. Na
formanský vůz se vešlo až 150 „starých centů“, tedy až 7.500
kg zboží. Srovnaný náklad se pokryl rohožemi a přes vůz se
přetáhla a přivázala plachta z hrubého plátna.
K výbavě formanského vozu patřil hever, po levé straně visela
velká plechová lucerna, pod vozem návazy a sítko, občas
pestře malované, na přesypávání ovsa při krmení. Řemení
formanských vozů bylo ztěžklé ozdobami z lesklé mosazi.
Koně mívaly velké a silné ohlávky. U každé viselo mosazné
kolečko a na něm kus červeného sukna s vyšitým obrázkem
koně. Zadní pár měl chomouty jako přední, jen s tím rozdílem,
že zde nevisela rudá vytírka. Místo ní se leskl mosazný hřeben
s jednohlavým orlem s roztaženými křídly.
Božena Němcová ve své povídce Dobrý člověk popsala
postavu formana Hájka z prvé poloviny 19. století: „... Park
jeho záležel z jednoho vozu těžkého, nákladního, při němž
míval vždy šest silných hřebců připřeženo a ze dvou menších o
dvou a jednom páru. Při posledních dvou vozech šli vždy dva
pacholci, on sám řídil první povoz... Na hlavě měl široký
klobouk plstěný, na němž za šňůrou, když byl na cestě, vždy
plno mejtných cedulek zastrkáno bylo. Na krku měl černý
hedvábný šátek s dlouhými konci a přeseň vyložený límec od
košile. Modrou vestu s olověnými knoflíčky a též takovou
kazajku vyšívanou zpředu. Boty těžké až přes kolena, černé
koženky a okolo pasu těžký opasek. To byl jeho oděv. Přes ten
na cestě v zimě nosil dlouhý bílý kožich, v létě modrou halenu,
u rukou a krku bíle vyšitou. Když tak v mohutné pěsti nesa bič
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povolným krokem vedle vozu se kolíbal, lidé se po něm
obraceli.“
Když byl náklad srovnán a všechno připraveno na cestu,
zapřáhl forman za časného rána koně do vozu, udělal před nimi
tenkým koncem bičové násady tři kříže, zatahal koně na čele za
hřívu a jelo se. Cesta „krátká“ trvala několik dní a „dlouhá“ i
několik neděl. Vysoké formanské vozy jezdily většinou
„císařskou silnicí“ a řídili se zásadou: do vrchu nežeň, z vrchu
nepusť a po rovině nešetři, při cestách se formani stravovali a
nocovali ve formanských hospodách a s formanskou slávou
kvetla i sláva formanských hospod s dvory, stájemi i kůlnami,
kde se při nepohodě vešly i vysoko naložené formanské vozy.
Ve formanských hospodách býval forman pánem. Hospodský v
sametové vyšívané čapce jen málokoho tak rád vítal jako
formany. „Nevyžadovali mnoho, ale dali mnoho utržit“. Do
hospody, do formanky, šel forman, až když ošetřil koně. „S
bičem se nerad loučil jako voják se svou zbraní. Forman měl na
cestách i svůj vlastní příbor, který míval zastrčený v botě.
Přijel-li forman do hospody v den velkého svátku, dále nejel,
byl hostem hospodského a neplatil ani groš.“ Hostinští bývali k
formanům velmi úslužní a vážili si jich, protože bývali jejich
nejlepšími hosty.
František Schusser

SPORT A TURISTIKA
TJ Cíl Kaplice
září
4. 9.
TODEŇSKÁ HORA
14 km
Autobusem z aut. nádr. v 6. 30 hod. do Benešova nad Č., dále do
Trhových Svinů. Trasa: T. Sviny - po Žl. - Březí - Nežetice Todeňská hora - po Č. – Polžov - opékání vlastních vuřtů a všeho,
kdo si co přinese! - Ločenice autobus v 13.00; 15.00 hod.
8. 9.
CESTA BOLETICKEM SOBOTA
16 km
Autobusem linkovým z aut. nádr v 8.45 hod. do ČK na vl. nádr.
Vlakem v 10.01 hod do Horní Plané. Trasa: H. Planá - Dobrá Voda po Č. Hodňov - Olšina - Květušín - Hořice n. Š. Vlak v 17.35 hod. –
přípoj autobus do Kaplice. Vede Merhoutová.
11. 9.
TŘÍSTOLIČNÍK
16 km
Autobusem od školy v 5.25 hod. do Č. Krumlova, vlakem do Nového
Údolí. Trasa: Nové Údolí - Haidmülle - na Z. – Třístoličník (1302 m)
- zpět po Č. - Rosenauruv pomník - Nové Údolí, vlak v 14.29 hod. Pas
nebo platný OP!
18. 9.
CETVINY
13 km
Autobusem od školy v 6.30 hod. do Tiché (cestou sběr hub - budouli?) Trasa: Tichá - Cetviny - Janova Ves - Bělá - Malonty – autobus.
25. 9.
ZÁTOŇ
15 km
Autobusem od školy v 6.45 hod. do Rožmitálu na Š. Trasa: Rožmitál
na Š. - Čeřín - Jistebník - Zátoň - Bohdalovice - Bohdalovice rozcestí autobus v 14.04 hod. do ČK, pak Kaplice.
29. 9.
LITOMYŠL
SOBOTA
Odjezd zvl. autobusem od býv. jeslí v 6.00 hod. Trasa: Nenáročná,
vhodná pro všechny - prohlídka památek. Vede Ing. Pavelek.

Fotbal

výsledky

"A" mužstvo
1. kolo FK Slavoj Český Krumlov – FK Spartak Kaplice 2:2 (1:1) - B:
14. Čábela, 52. Boháč – 40., 49. Houška. 2. kolo FK Spartak Kaplice –
Hluboká nad Vltavou 2:1 (0:1) - B: 46. L.Pulec, 54. Bernát (11) – 24.
Sedlický. 3. kolo FK Lažiště – FK Spartak Kaplice 1:8 (1:3) - B: 9.Hrbek
– 32., 63., 86. Houška, 38., 69. Friedl, 66., 81. L.Pulec, 37. Bernát.

"B" mužstvo - I. B třída
1. kolo FK Spartak Kaplice „B“ – SK Mladé 0:1 (0:0) - B: 46. Vítek.

dorost – I. A třída
1. kolo FK Spartak Kaplice – Slavoj Hrdějovice 2:3 (0:1) - B: 55.

Půlpán, 63. Debnár – 24. P.Bíca, 50. Průcha, 81. Konopa.

