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Starostův sloupek
Koncem roku se uskutečňuje řada večírků, kulturních,
společenských i sportovních akcí, na nichž vystupují a kterých
se především zúčastňují děti a mládež. Mám na mysli např.
připomenutí padesátého výročí založení Mateřské školy
v Nových Domovech, setkání důchodců v kulturním domě,
koncert v kapli hudební školy, turnaj florbalistů, stolních
tenistů, judistů a další mnohdy nepříliš prezentované školní
akce. Při uvědomění si podílu kantorů, cvičitelů a trenérů na
zkulturňování nejmladších generací je až trapné handrkování
politiků o množství financí, které do oblasti výchovy, vzdělání,
kultury a sportu mají přijít. Kam jinam by měly tyto zdroje jít,
než tam, kde probíhá největší prevence proti negativním jevům
ve společnosti. Určitě by se ušetřily obrovské finanční zdroje
na jejich odstraňování prostřednictvím represivních složek,
charity, nízkoprahových center apd.
Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem vedoucím,
trenérům, cvičitelům, učitelům a dobrovolným pracovníkům za
práci v činnostech a oblastech, které přinášejí ovoce především
v dlouhodobém horizontu. Je potěšitelné, že Kaplice má
v tomto velkou tradici a silné zázemí.
Ve vazbě na organizační zajištění rozsvícení vánočního stromu
sděluji, že Radou města bylo přijato opatření, aby tato i další
setkání občanů byla zbavena rozladění třeba z toho, že bylo
nedostatečně zajištěno ozvučení náměstí včetně nezajištění
základního občerstvení. V celém kontextu akcí připomínajících
750 let první zmínky o městě to byla chyba ojedinělá, byť
zbytečná.
Snad nejzásadnější dokument přijímaný každoročně
zastupitelstvem je bezesporu rozpočet. Jeho prosincové projednávání a schválení zastupiteli proběhlo věcně a korektně, za
což jim děkuji. Příjmy byly schváleny ve výši 182 099 000,Kč a výdaje ve výši 218 437 000,- Kč. Financování rozdílu
36 338 000 ,- Kč je kryto změnami stavu na bankovních účtech
a přijetím dlouhodobé půjčky. Rozpočet je zveřejněn úřední
cestou a ve Zpravodaji. Máte-li zájem cokoliv z něj objasnit a
vysvětlit, využijte možnosti jednání s vedením ekonomického
odboru nebo vedením města. Děkuji.
S přáním všeho dobrého v roce 2008
Ferdinand Jiskra

Dvousložková cena vody
Na 11. zasedání zastupitelstva města byla schválena Obecně závazná
vyhláška č. 10/2007 O úhradě vodného a stočného ve dvousložkové
formě, ve smyslu zák. č. 274/2001Sb. §20 odst. 4 a v souladu se zák.
č. 128/2000Sb. § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i., s platností od 1.
ledna 2008.

Tato forma úhrady ceny vody se týká všech občanů, jejichž
nemovitost je připojena na vodovodní a kanalizační řad pro
veřejnou potřebu. Výše pevné složky je stanovena dle velikosti
vodoměru a pro převážnou většinu obyvatel činí 803,Kč+DPH (417,- Kč vodné a 386,- Kč stočné). Výše pohyblivé
složky se vypočítává dle skutečně odebraného (a do kanalizace
vypuštěného množství vody a činí 51,62 Kč za m³ vody (26,36
Kč/m³ vodné a 25,26 Kč/m³ stočné). Celková cena vodného a
stočného je tedy dána součtem pevné a pohyblivé složky
vodného a stočného, zvýšeným o 9% DPH. Na způsobu platby
formou zálohy a vyúčtování se dle sdělení VaK a.s. Jižní
Čechy nic nemění.
Úplné znění uvedené vyhlášky je k nahlédnutí na MěÚ Kaplice
(p. Urazilová), či na www.mestokaplice.cz.
Odbor majetku Města Kaplice

Ceny města Kaplice
Ve středu 19. prosince 2007 se v obřadní síni kaplické radnici
udělovaly Ceny města Kaplice za rok 2007.
Z navržených občanů byli vybráni:

Josef Hák / za celoživotní práci s mládeží v oblasti školství
a za dlouholetou aktivní práci v Tj Cíl Kaplice pro rozvoj
a propagaci turistiky na Kaplicku.
Markéta Havlíčková / za trvalou velmi úspěšnou reprezentaci města a DDM Kaplice v judu, jak na úrovni regionální,
republikové, tak i mezinárodní.
Patrick Kaleta / za úspěšnou reprezentaci města a ZŠ Školní
v konverzační soutěži v anglickém jazyce (vítěz okresního
a krajského kola).
Lucie Růžičková / za úspěšnou reprezentaci města a TJ
Spartak v mládežnických kategoriích ve stolním tenise na
úrovni regionu i republiky.
Jaroslav Soukup / 50 dobrovolných bezplatných odběrů krve.

strana 3

KINO KAPLICE tel. 380 311388
leden

23. středa
20.00 hod.

28. pondělí
20.00 hod.

HRAJE SE V PONDĚLÍ, ÚTERÝ A STŘEDU!
2. středa
20.00 hod.

7. pondělí
20.00 hod.

8. úterý
20.00 hod.

9. středa
20.00 hod.

14. pondělí
20.00 hod.

15. úterý
20.00 hod.

16. středa
20.00 hod.

21. pondělí
22. úterý
20.00 hod.

Drama USA
117 min.
TEN VEČER
Umírající matka v posledních chvílích otevírá
utajenou komnatu svého života. Kdy jako
dvacetiletá prožívala na svatbě kamarádky
románek s tajemným mužem… Režie: L. Koltai.
Hrají: C. Danes, V. Redgrave, P. Wilson
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Horor, thriller USA
99 min.
INVAZE
Po výbuchu vesmírné stanice bojují s virem, který
bere lidem osobnost a mění je v bytosti bez
emocí. Režie: O. Hirschbiegel, J. McTeigue.
Hrají: N. Kidman, D. Craig
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Komedie USA
114 min.
SUPERBAD
Příběh dvou dospívajících chlapců, jedné příšerné,
potupné noci a jejich zoufalých pokusů zapůsobit
během ní na osoby, po kterých touží... Režie: G.
Mottola. Hrají: J. Hill, M. Cera
Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno
Romantická komedie USA
129 min.
ZBOUCHNUTÁ
Následky známosti na jednu noc donutí absolutně
nesourodý pár pokusit se, alespoň trochu, sblížit…
Režie: J. Apatow. Hrají: K. Heigl, S. Rogen
Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno
Historické drama VB
114 min.
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
Rostoucí vliv Anglie a její královny Alžběty je
španělskému králi Filipovi II. trnem v oku. Válka
je na spadnutí, královna je zamilovaná… Režie: S.
Kapur. Hrají: C. Blanchett, C. Owen, G. Rush
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Romantická komedie USA
115 min.
TĚSNĚ VEDLE
Až na svatební cestě Eddie zjistil, že našel tu
pravou. Dotyčná dáma ale bohužel nebyla jeho
novomanželka. Režie: B. a P. Farrelly. Hrají: Ben
Stiller, M. Monaghan
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Akční thriller USA/Rak/Něm
90 min.
RESIDENT EVIL: ZÁNIK
Vražednice nemrtvých sama křižuje svět na silné
motorce, zatímco T-Virus v jejím těle dál mutuje,
a její paranormální schopnosti se tak projevují
stále silněji. Režie: R. Mulcahy. Hrají: M.
Jovovich, O. Fehr, A. Larter
Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno
Česká komedie
90 min.
CRASH ROAD
Maturantka Veronika je sužovaná pocitem, že si s
ní osud krutě zahrává. Rozhodne se tedy čelit
fatalitě své existence tím, že dělá „nečekané věci“.
Režie: K. Hanzlík. Hrají: Agáta Hanychová, P.
Tomicová, K. Hádek
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno

29. úterý
20.00 hod.

30. středa
20.00 hod.

Akční thriller USA
86 min.
SEJMI JE VŠECHNY
Efektní střílečky v akční podívané, v níž se drsňák
Smith stane spolu s vnadnou prostitutkou
ochráncem nemluvněte, které je záhadně terčem
útoku zabijáků. Režie: M. Davis. Hrají: C. Owen,
M. Bellucci, P. Giamatti
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Česká komedie
100 min.
POSLEDNÍ PLAVKY
V letní komedii se na břehu rybníka sejde
různorodá partička exotů. Režie: M. Krajnák.
Hrají: P. Čtvrtníček, J. Lábus, J. Mádl
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Dobrodružná fantasy
99 min.
PROBUZENÍ TMY
Třináctiletý Will je jediný, kdo dovede učinit
přítrž řádění zlého Jezdce a zachránit zemi před
příchodem temna. Režie: D. L. Cunningham.
Hrají: Ch. Eccleston, I. McShane
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Česká komedie
97 min.
VÁCLAV
Retardovaný Václav, který svým chováním pije
krev všem svým spoluobčanům, jednou své
lumpárny přežene a skončí ve vězení… Režie: J.
Vejdělek. Hrají: I. Trojan, J. Lábus, E. Vašáryová
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno

Na únor 2008 v kině připravujeme: PS: MILUJI TĚ,
BEOWULF, POSLEDNÍ LEGIE, PAN VČELKA, VETŘELCI VS PREDÁTOR 2

Kaplické kino roku 2007
Animované příběhy pro děti i celou rodinu, české filmy a
dobrodružné snímky, čarující s bezbřehou fantazií stále patří
mezi elitu diváckého zájmu. Nejvíce diváků v kaplickém kině
v roce 2007 navštívilo tyto filmy:

1. Shrek Třetí * rodinný, animovaný / USA
2. Vratné lahve * český film
3. Harry Potter a Fénixův řád * dobrodružný / USA
4. Obsluhoval jsem anglického krále * české drama
5. Gympl * české drama
6. Piráti z Karibiku: Na konci…* dobrodružný / USA
7. Simpsonovi ve filmu * rodinný, animovaný / USA
8. Spláchnutej * rodinný, animovaný / USA
9. Eragon * dobrodružný / USA
10. Krušnohorské pohádky * české pásmo pohádek

Jak na evropské granty pro školy
Střednímu odbornému učilišti v Kaplici se podařilo získat
evropský grant – finance pro projekt programu celoživotního
učení - Leonardo da Vinci. Za získanou dotaci pojede skupina
našich žáků z učebního oboru kuchař/číšník do naší partnerské
školy s podobným zaměřením v Nitře na Slovensku. Naši žáci
tam budou celý měsíc získávat nové zkušenosti a dovednosti
z oblasti slovenské gastronomie.
Vyzýváme další školy – nebojte se zapojit do euro-programů
celoživotního učení Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci.
Náš příklad ukazuje, že i tímto způsobem je možné získat peníze na aktivity škol v celoevropském rámci. Je to práce
zajímavá, tvořivá a velmi přínosná pro žáky, studenty i učitele.
Jitka Papežová, učitelka SOU a koordinátor spolupráce NAEP
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
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Zastupitelstvo města Kaplice
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kaplice
konaného dne 17. prosince 2007
Zastupitelstvo města po projednání:
I. schvaluje
 prodej pozemku p.č. 650/22 k.ú. Kaplice o výměře 198 m² manželům
Václavu a Janě Srogončíkovým, bytem Kaplice 622 za cenu 20,Kč/m² + náklady spojené s prodejem (dále NSP)
 prodej pozemku p.č. 650/21 k.ú. Kaplice o výměře 141 m² manželům
Josefu a Renatě Románkovým, bytem Kaplice 519 za cenu 20,-Kč/m²
+ NSP
 prodej pozemku p.č. 1336/4 k.ú. Žďár o výměře 62 m² Správě
železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa Prahy 9 za cenu 100,Kč/m² + NSP
 prodej pozemků p.č. 2029/88, 2029/89, 2029/90 k.ú. Kaplice o
výměře 21 m² pro výstavbu garáží Janu Šedivému, bytem Kaplice 758
na základě výsledku výběrového řízení formou obálkové metody za
cenu 200,- Kč/m² + NSP
 prodej pozemku p.č. 2029/94 k.ú. Kaplice o výměře 21 m² pro
výstavbu garáže manželům Jiřímu a Jaroslavě Angyalovým, bytem
Kaplice 754 na základě výsledku výběrového řízení formou obálkové
metody za cenu 200,-Kč/m² + NSP
 zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 1409/3 o výměře 21 m² a p.č.
1409/4 o výměře 21 m² v k.ú. Kaplice (pozemky pod garážemi) každý
za cenu 5.285,- Kč + NSP
 prodloužení termínu podání žádostí o změnu územního plánu do
Změny č. VIII Územně plánovací dokumentace Kaplice do 29. 2.
2008
 záměr sloučit stavební parcelu č. 7 o výměře 149 m² a parcelu č. 6 o
výměře 157 m² v k.ú. Kaplice a zároveň zveřejnění záměru směny
nově vzniklé parcely ve vlastnictví Města Kaplice za parcelu č. 143/2
o výměře 158 m2 v k.ú. Kaplice ve vlastnictví firmy SWS real s.r.o.
České Budějovice s tím, že rozdíl výměr bude následně prodán této
firmě za odhadní cenu – v této souvislosti zastupitelstvo města ukládá
vedení města a Odboru správy majetku MěÚ Kaplice zajistit
zpracování zástavbové studie pro následný projekt, kterým bude
řešena proluka mezi Novohradskou a Kostelní ulicí
 odkoupení pozemku p.č. 1039/3 k.ú. Kaplice (část místní
komunikace) o výměře 159 m² od firmy Jihostroj a.s. Velešín za cenu
200,- Kč/m²
 revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 30. 7. 2007
týkající se prodeje pozemku p.č. 3357 k.ú. Blansko o výměře 1890 m²
manželům Vladimíře a Zdeňkovi Kamarýtovým a schvaluje prodej
uvedeného pozemku firmě Zdeněk Kamarýt –HYDRO-dynamic
 vyřazení částky 134.715,- Kč z nedokončených investic za
nerealizovaný projekt „Komunikace k Poliklinice Kaplice“
 Obecně závaznou vyhlášku Města Kaplice č. 10/2007 o úhradě
vodného a stočného ve dvousložkové formě s platností od 1. 1. 2008
s tím, že dvousložková forma se skládá z pevné složky (dle kapacity
vodoměru) ve výši 803,- Kč + DPH (pro občany) a složky vodného ve
výši 26,36 Kč + DPH a stočného ve výši 25,26 Kč + DPH
 rozpočet Města Kaplice na rok 2008 s dodatečně navrženými
změnami, včetně:
* rozpočtu fondů – sociálního, rezervního a rozvoje, bydlení,
dotačního a hospodářské činnosti
* plánu hospodářské činnosti
* výše mzdových prostředků
* rozpočtového výhledu 2007 - 2010
 provedení rozpočtového opatření č. 24 dle předloženého návrhu
finančního odboru MěÚ Kaplice
II. odkládá
 rozhodnutí ve věci prodeje objektu čp. 123 se stavební parcelou č. 27
k.ú.Kaplice o výměře 370 m² v Kostelní ulici vzhledem k tomu, že u
dvou předložených nabídek kupní ceny došlo ke shodě a pověřuje
Realitní kancelář REALITY Krumlov oslovit tyto firmy k předložení
nové nabídky v uzavřených obálkách, které budou otevírány na
jednání zastupitelstva města dne 21. 1. 2008 zástupcem RK
REALITY Krumlov – současně Zastupitelstvo města Kaplice
schvaluje podmínky prodeje: uhrazení kupní ceny hotově, bez

hypotéčního úvěru nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí zastupitelstva
města o prodeji, podpis kupní smlouvy, převod kupní ceny na účet
realitní kanceláře nebo advokátní úschova s tím, že v tomto případě
poplatek za úschovu zaplatí strana kupující, uhrazení kupní ceny do
10 dnů od podpisu kupní smlouvy a po zápisu do katastru nemovitostí
na nového vlastníka provede držitel kupní ceny její převod na účet
Města Kaplice a fyzické předání nemovitosti
III. zamítá
 žádost o prodej pozemků p.č. 1762/1 o výměře 19.729 m², p.č. 1762/7
o výměře 40 m² a p.č. 1762/8 o výměře 32 m² vše v k.ú. Kaplice
 žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 763/4 o výměře 462 m²
v k.ú. Kaplice
 žádost o snížení kupní ceny pozemku p.č. 150/2 k.ú. Mostky
IV. vzdává se
 předkupního práva k bytu v čp. 444/6 Nové Domovy ve vlastnictví
Moniky Danišové a Otakara Maršála a souhlasí s jeho prodejem třetí
osobě za cenu 400.000,- Kč - zastupitelstvo města pověřuje odbor
správy majetku provést kontrolu zápisu na katastru nemovitostí
 předkupního práva k bytu v čp. 445/4 Nové Domovy ve vlastnictví
manželů Taťjany a Jiřího Foltinových a souhlasí s jeho prodejem třetí
osobě za cenu 500.000,- Kč – zastupitelstvo města pověřuje odbor
správy majetku provést kontrolu zápisu na katastru nemovitostí
V. pověřuje
 Odbor dopravy a SH MěÚ Kaplice ve spolupráci s odborem životního
prostředí a místostarostou města Mgr. Havelkou zajistit zamezení
možnosti parkování osobního vozidla na zelené ploše sídliště Na
Vyhlídce (pod bývalou prodejnou zeleniny).
Mgr. F. Jiskra, starosta města

J. Kaloš, místostarosta města

Rádi bychom poděkovali

Poděkování od studentů
Ve středu 5. 12. 2007 nás z učiva dějepisu vyrušil hřmot
rozléhající se po chodbách. Řinčení řetězů bylo stále hlasitější,
až nám někdo zabouchal na dveře. Bez vyzvání se třída
naplnila malými čertíky v čele s Mikulášem a anděly. Z úleku
nás vysvobodila líbezná melodie v podobě vánoční koledy
doprovázená flétnami, kytarou, houslemi a violoncellem. Za
potlesk jsme od anděla obdrželi sladkou nadílku.
Děkujeme našim nejmenším a jejich třídní paní učitelce Mgr.
Z. Brůžkové za zpříjemnění předvánočního času.
Studentky 3. ročníku Gymnázia Kaplice

ZUŠ Kaplice děkuje
Základní umělecká škola Kaplice děkuje firmě Ertl a členům
hasičského sboru za nezištnou a obětavou pomoc při stěhování
keramické pece do výtvarného oboru naší školy. Dále
děkujeme fimě TIP TRADING za významný sponzoring, který
naší škole umožnil vydání kalendáře grafik žáků výtvarného
oboru.
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KULTURNÍ NABÍDKA
leden
6. leden, neděle

od 16.00 hodin

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Cestou světla - Putování s duchovní hudbou 16. – 20. století
Kulturní dům Kaplice
Vstupné 50,- Kč
12. ledna, sobota

od 20.00 hodin

20. LESNICKÝ PLES
Hraje skupina Marilyn. Bohatá tombola. / Předprodej v Infocentru.

Slovanský dům
15. ledna, úterý

Vstupné 100,- Kč
od 18.00 hodin

ON THE ROAD / HIMALÁJÍ NA KOLE
Cestovatelská beseda s promítáním.

Kino Kaplice
17. ledna, čtvrtek

od 19.00 hodin

LÍBÁNKY

Kapličáků a Rybova Česká mše vánoční. Kaplické firmy se
zviditelňují také v našem Zpravodaji a my v tomto budeme
pokračovat i příští rok, naši občané tak mohou získat přehled,
čím se která firma zabývá a jaké jsou její prognózy.
A co nás čeká? Na přání spoluobčanů začíná rok 2008 novou
tradicí - Tříkrálovým koncertem. Uvedu několik zajímavých
tipů, které kromě již tradičních akcí následují. 2. února
nezapomeňte na Masopust a zábavný pořad se Zuzanou Norisovou a Tomášem Hanákem, v plném proudu bude plesová
sezóna. V březnu je připraven společný koncert Exfanty,
Nezmarů a jejich hosta Žalmana. Duben by měl v Kaplici přivítat divadelní společnost Josefa Dvořáka se hrou Strakonický
dudák. Rádi bychom také zorganizovali „Festivalové dění“ pro
kaplickou minoritu (Vietnamci, Romové, Ukrajinci, Poláci,
hosté z Rakouska), kde se dozvíme a ochutnáme, co se kde jí,
zpívá, tancuje, jaké mají zvyky, návyky atd. Očekáváme, že
tato akce bude podpořena grantem Krajského úřadu. Nebudou
chybět další koncerty, pořady pro děti, vystoupení se známými
umělci, výstavy obrazů apod. Na závěr roku je připravena
opravdová lahůdka - koncert Hradišťanu.
J. Sejk, KIC Kaplice

aneb Láska ať jde k čertu
Dvojice bývalých manželů se po letech setkává na svatební cestě se
svými novými partnery… Hrají: J. Langmajer, I. Jirešová (K. Issová),
M. Válková (J. Čvančarová), J. Teplý ml. (K. Rímský).

Kulturní dům
19. ledna, sobota

Předprodej 120,- Kč
od 19.00 hodin

MATURITNÍ PLES / OA4 Kaplice
Kulturní dům Kaplice
26. ledna, sobota

od 19.00 hodin

MATURITNÍ PLES / OKTÁVA Kaplice
Kulturní dům Kaplice
26. ledna, sobota

od 20.00 hodin

HASIČSKÝ PLES / SDH Pořešín
Hraje Veselá muzika. Bohatá tombola. Předprodej v trafice u Cinertů,
nebo tel. 380 323 047, 723 432 707.

Slovanský dům Kaplice

Kultura 2007 a pro rok 2008
Za velice úspěšný považuje právě skončený rok 2007, rok 750.
výročí, nejen Město Kaplice a řada podnikatelských subjektů,
úspěšný byl i v oblasti kultury. S potěšením konstatujeme, že
došlo ke zvýšení návštěvnosti na akcích, o čemž svědčí příjmy
přes jeden milion třistatisíc korun a to je dobrým předpokladem pro vytvoření dobrého hospodářského výsledku.
Rádi bychom díky tomu vybudovali výstavní prostory v kulturním domě, zakoupili náhradní zdroj osvětlení pro kino, a
v kulturním domě a v kině zabudovali u radiátorů termoventily.
Bohužel zůstáváme dlužni v návštěvnosti historické expozice,
která je zde velmi nízká. S obsahem expozice bohužel nelze
pro příští rok manipulovat, protože zápůjčky exponátů jsou
smluvně zajištěny. Přesto máme dobrou zprávu pro zájemce o
historii města a okolí; pracovník, který v expozici
zabezpečoval provoz, nelenil a připravil první knížku o regionu
Kaplicka, nazvanou Kaplický poutník. Tuto knihu plánujeme
vytisknout u předjednaného vydavatele v roce 2008.
Na dobrých výsledcích má určitě zásluhu určitý posun
v partnerských vztazích mezi Městem, místními podnikatelskými subjekty a KIC Kaplice. To se projevilo i v podílu těchto
firem na kultuře v roce 2007 a za to všem, kteří se podíleli,
patří poděkování. Mezi podpořené akce patřily např.
Formanské slavnosti, Historická slavnost v říjnu, Setkání

Občané na Kaplicku
chtějí rehabilitační bazén
Téměř osm tisíc domácností na Kaplicku dostalo během října
do svých schránek dotazníkovou anketu. Jejím cílem bylo
zjistit názory a spokojenost obyvatel území s poskytovanými
sociálními službami. Nyní došlo k vyhodnocení ankety, která
přinesla zajímavé výsledky.
Na dotazník nejčastěji odpovídali občané z města Kaplice
(47 %) a Velešína (34 %), přičemž naprostou většinu tvořily
ženy. „Možná proto, že mají soutěživějšího ducha. Občané se
totiž v rámci ankety mohli zapojit do soutěže o tři poukazy
v hodnotě 1 000 Kč správnou odpovědí na otázku, kolik žije
dětí na území správního obvodu města Kaplice,“ uvedla Martina Kučerová ze společnosti G-PROJECT, jež anketu realizovala.
I když je dle ankety 74 % respondentů spokojeno s kvalitou
svého života, důvodů nespokojenosti se objevilo v dotaznících
mnoho. Mezi hlavní patřil nedostatek finančních prostředků,
nezaměstnanost a zdravotní potíže. Občané si rovněž
v dotazníku stěžovali na nadměrnou dopravu v obci či městě,
nedostupnost sociálních služeb, nedostatek veřejných WC.
„Některým občanům také v Kaplici chybí rehabilitační bazén,“
doplnila Martina Kučerová
Největší zájem o sociální služby je zřejmý u denního či
týdenního stacionáře, domova pro seniory, centra denních
služeb, pečovatelskou službu a sociální poradenství. Mnoho
respondentů by však přivítalo vstřícnější a přívětivější přístup
pracovníků sociálních služeb a rovněž zlepšení bezbariérovosti.
„Zjištěné informace budou sloužit jako podklad pro tvorbu
Plánu rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu
města Kaplice, který nyní připravujeme,“ doplnil Jiří Havelka,
místostarosta Kaplice.
Kontakt: Ing. Martina Kučerová, Tel.: 386 353 242, 775 643 107,
E-mail: kucerova@g-project.cz
Kaplický Zpravodaj. Měsíčník.Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, IČO
245941, tel. 380 303 100, nákladem 3000 výtisků. Evidenční číslo MK ČR E 115 76,
uzávěrka 1. čísla 20. 12. 2007. Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví. Redakce KIC
Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel.: 380/311388, infocentrum@mestokaplice.cz.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., red. rada: J. Sejk, P. Odložil, J. Langová, V.
Hajer, Z. Langová. Internetová verze: www.mestokaplice.cz

Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.
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Kalendárium Kaplice
Co si v našem městě v roce 2008 připomeneme
660 let uplyne: V roce 1348 zemřel Přibýk I. z Pořešína. Po
jeho smrti se panství dělí na několik částí. Kaplice zůstává pod
panstvím Pořešín.
650 let uplyne: V roce 1358 za vlády Marquarda I. je v
latinské zprávě prvně Kaplice zmiňována jako opidium (tržní
obec).
585 let uplyne: V roce 1423 byl v kaplickém kostele upálen
farář ze Soběnova. Majetek fary husité následně rozkradli.
580 let uplyne: V roce 1428 obdržel kaplický duchovní
Cameniczka finanční podporu od Jana Ktila z Welenova na
obnovu vypáleného farního dvora.
455 let uplyne: V roce 1553 bylo zaznamenáno v Kaplici 10
krčem. Navíc pak po jedné v Blansku, Hradišti a Pořešíně.
380 let uplyne: V roce 1628 farář Lukas Wierer oznámil Marii
Magdaleně Buquoy, že Kaplice splnila její příkaz a
zlikvidovala protestantskou menšinu (rekatolizace). Od té doby
zůstala prázdná modlitebna, která byla později přebudována na
Kapli sv. Josefa a sv. Barbory.
360 let uplyne: V roce 1648 Marie Magdalena Buquoy nechala
vybudovat v prostoru Na Bělidle (dnes čp. 101) nový panský
pivovar.
355 let uplyne: V roce 1653, dne 9. prosince potvrdil císař
Ferdinand III. Kaplici privilegia získaná v předcházejících
obdobích (právo vařit pivo, právo míle atd.)
290 let uplyne: 8. října 1718 ve 4 hodiny odpoledne vypukl v
Kaplici požár, při kterém vyhořela podstatná část města.
270 let uplyne: Farář Janouschek v roce 1738 koupil za 500
zlatých bývalý objekt protestantů a nechal vybudovat kapli sv.
Josefa a sv. Barbory. Stavba zahrnovala i „nemocnici“.
255 let uplyne: V roce 1753 byla zahájena stavba c.k. silnice
mezi Lincem a Českými Budějovicemi. Silnice protínala
Kaplici.
230 let uplyne: V roce 1778 byla v Kaplici umístěna stabilní
vojenská posádka.
220 let uplyne: V roce 1788 byl kostel v Kaplici povýšen na
děkanský. Od té doby byli kapličtí duchovní titulováni jako
děkané.
210 let uplyne: V roce 1798 byla měšťanu Franzi Schifferovi
povolena v Novohradské ulici lékárna. V roce 1818 ji pak
Schützenberger přemístil na náměstí.
185 let uplyne: 1. ledna 1823 projížděl Kaplicí ruský car
Alexandr. Na jeho počest byla na kašně na náměstí umístěna
carská orlice.
165 let uplyne: 19. dubna 1843 byla slavnostně zahájena
přestavba dnešní radnice.
140 let uplyne: V roce
1868 byl v Kaplici
zřízen telegrafní úřad.
135 let uplyne: V roce
1873 byl v Kaplici
založen hasičský sbor.
95 let uplyne: V roce
1913 byla v Kaplici
dána do provozu obecní
elektrárna na Malši.
90 let uplyne: 15. 11.
1918
byl
státními
orgány v Praze odvolán
ze své funkce kaplický
hejtman Schöbrle. Ten

odmítal uposlechnout s odůvodněním, že podléhá pod vedení
nově vytvořené německo-rakouské župy se sídlem v Linci, a
Československou vládou jmenovaného hejtmana Kaskalineho
nechal jednotkou Volkswehru internovat.
3. 12. obsadilo město po boji československé vojsko. Na straně
Volkswehru byla řada zraněných a jeden mrtvý (Josef
Wegebauer). Československou vlajku jako první na věž
radnice vyvěsil pekař Josef Sombek.
21. 12. se na Kaplickém nádraží krátce zastavil při návratu do
vlasti T. G. Masaryk.
85 let uplyne: V roce 1923 bylo po obecních volbách zvoleno
do zastupitelstva 10 zastupitelů za německou nacionální stranu,
9 zastupitelů za křesťanské demokraty, 5 zastupitelů za
sociální demokracii, 6 zastupitelů za české strany. Starostou
byl zvolen Augustin Lausecker.
80 let uplyne: Pošta byla přemístěna do nové poštovní budovy
v Masné ulici.
70 let uplyne: 10. října vpochodovaly do Kaplice jednotky
Wehrmachtu společně s jednotkami Freikorpsu. Přivítány byly
nesmírným jásotem.
3. listopadu převzal úřad starosty Hans Anderle.
4. prosince se uskutečnil plebiscit, který potvrdil spojení města
s Velkoněmeckou říší. Připojení jednohlasně potvrdilo všech
1318 voličů.
Záboj Čampula

První stupeň ZŠ Školní
žije divadlem
Žáci na prvním stupni žili v loňském školním roce divadlem.
Hraní je tak bavilo, že někteří pokračují i letos, a to
v divadelním kroužku, který založil pan učitel Hejný a paní
učitelka Douchová. Schází se pravidelně už nějaký ten pátek a
hraní je opravdu baví. Dokonce přislíbili, že nám na Dni pro
rodiče, který proběhne 19. ledna 2008, představí svou pohádku
na motivy knihy Zdeňka Svěráka Tatínku, ta se ti povedla. Už
se moc těšíme! A teď malý bonbonek! Roli tatínka Šímy bude
hrát sám pan učitel Hejný, protože zcela odpovídá Svěrákovu
popisu. Představení proběhnou v 10.00 a v 11.00 hodin ve
společenské místnosti školy.
Nesmíme zapomenout ani na třídu 3. B paní učitelky Jiraňové.
I ti malí se vloni s vervou a nadšením pustili do hraní. Secvičili
dokonce dvě hry: Nespokojená Berta na motiv J. Wericha a
Acylpyrinek Cyrda od Ladislava Smoljaka.
Podle paní učitelky nacvičování trvalo „nekonečně“ dlouho, a
někdy si myslela, že představení nikdy nedají dohromady. Ale
opak je pravdou. Pohádky se povedly a některé herce jistě
časem uvidíme v Národním divadle. Dobrá zpráva nakonec!
Paní učitelka Jiraňová přislíbila, že i letos do toho půjdou
znovu. Proč? No přece pro ten
fajn
pocit
z pěkného
a
povedeného představení.
Třída 3. A paní učitelky
Korkobcové si vybrala dobrodružné představení s názvem
Cesta za dobrodružstvím. A
dokonce si ho sama společně
s paní učitelkou vymyslela.
Režisérku Anetku si děti
vybraly ze svých řad a prý ji
naslovo poslouchaly. Herci
hráli jako o život a své role
zvládli na výbornou.
Kateřina Halabrínová, 7. A
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Rozpočet Města Kaplice
na rok 2008
PŘÍJMY:
druh příjmu:

v tisících

Daňové příjmy
daň z příjmů fyzických osob ZČ
daň z příjmů fyzických osob OSVČ
daň z příjmů fyzic. osob kapitál. výnosy
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob za obce
daň z přidané hodnoty
poplatky za znečišťování ovzduší
odvod za odnětí půdy
daň z nemovitostí
Správní poplatky:
rybářské lístky
stavební povolení
výherní hrací automaty
živnostenské listy
správní poplatky matrika
tombola
ostatní správní poplatky
správní poplatky - OP, pasy
myslivost lovecké lístky
vodní hospodářství
správní poplatky doprava
Místní poplatky:
za likvidaci kom. odpadu
ze psů
pobytové poplatky
za užívání veřejného prostranství
ze vstupného
z ubytovacích kapacit
za provozovaný výherní hrací přístroj
Ostatní odvody z vybraných činností:
výtěžek z VHP 236 20
příjmy za zkoušky z OZ řidičů

70
300
900
200
230
10
23
440
20
25
3 200

celkem

72 762

12 000
4 500
700
14 500
5 000
22 350
3
21
3 000

3 200
245
30
250
20
45
900
320
260

Nedaňové příjmy
příjmy knihovna
75
příjmy pečovatelských domů
40
náklady řízení
102
příjmy z poskytovaných služeb
66
odvod z fondů PO - odpisy z budov
2 630
příjmy z pronájmu pozemků
695
příjmy z pronájmu hrobů
12
příjmy z pronájmu vodáren. zař.VAK 5 622
příjmy z pronáj.ost.nemov.Česká pošta - ÚP 249
přijaté úroky
300
pokuty dopravní
833
pokuty městské policie
120
pokuty přestupkového řízení
90
pokuty životního prostředí
15
pokuty živnostenského úřadu
20
příspěvek na splátky úvěru a úroků SBD 1 168
příjmy z činnosti Úpd pro jiné subjekty 100
příjmy z úhrad dobývacího prostoru
30
odměna za tříděný odpad
500
ostatní nedaňové příjmy
15
splátky půjček SF 235 10
107

služby v ostatní veterinární péči
deratizace
čipování psů včetně vybavení
zaměření majetku města
nákup lesních pozemků HČ
výstava trofejí

30
80
160
600
500
15

celkem

1 435

Ubytování a stravování
Bělidlo čp. 101 podíl DPH
5 000
Bělidlo 101 turistic. ubytovna podíl FD 8 000

celkem
Doprava
komunikace posypy
komunikace úklid
opravy komunikací, ostatní
údržba krajnic u obecních komunikací
parkovací plocha Novodomský potok
vyhrazená parkovací místa ZTP
příspěvek nadaci Jihočeské cyklostezky
BESIP propagace
opravy a nové dopravní značení
konzultační a porad. služby, dopravní
zpravodajství
odtah vraků
Pobřežní ulice PD
komunikace Pohorská ulice část
přeložka komunikace II. třídy PD SŘ
rekonstrukce chodníků
chodník a parkoviště Nové Domovy
dostavba, podíl
chodníky chemická ochrana
oprava chodníků Pohorská ulice
opravy chodníků a schodišť
parkoviště sídliště I a II PD
parkoviště k pronájmu sídliště I
úprava odstavných ploch pro kontejnery
opravy autobusových zastávek

13 000
500
3 000
600
170
250
30
7
10
200

Tělovýchova a zájmová činnost
areál pro volný čas Kaplice PD prováděcí
údržba sportovišť a ostatních ploch
koupaliště pronájem WC, údržba
dětské hřiště Omlenická, podíl
hala Bělidlo PD dokončení
neinv. příspěvek sport. oddílům na mládež
provoz sportovišť
běžné opravy sportovišť
příspěvek na zájmovou činnost mládeže
příspěvek ostatní zájm. činnost organizací
lyžařská trasa

5 400
1 300
360
350
156
660
105
230
100
125
10

celkem

8 796

Zdravotnictví
příspěvek očnímu lékaři na dopravu

12

celkem

12

celkem

celkem

Vodní hospodářství
osazení vodoměrů, stojánek
úhrada úroků přívodní řad úvěr ČS
vodovod Hubenov - Střítěž
rekonstrukce vodovodu Dobechov
vodovodní přivaděč Blansko PD

1 600
40
700
350
50
400
140
80

10 710

ZTV JIH zajištění dotace a TDI
ZTV JIH náš podíl - kryto úvěrem
ZTV JIH náš podíl FB
kanalizace, vodovod Hubenov PD
opravy kanalizací a vpustí

15
96
30
900
140
17 000
1 000
15 000
10 000
300
600

celkem

45 081

rekonstr. kanaliz. stok, podíl - kryto úvěrem

Spoje
příspěvek na provoz TV Prima

60

celkem

60

6 003

12 789

Kapitálové příjmy
příjmy z prodeje pozemků
příjmy z prodeje domů a bytů

26 000
3 800

celkem

29 800

celkem

8 239

Přijaté dotace
dotace ze SR v rámci souhr.vztahu
dotace ze SR sociální dávky
dotace na komunitní plán
převod z HČ záloha na zisk

19 847
38 570
475
7 856

Školní stravování
ŠJ Fantova příspěvek na provoz
ŠJ Školní příspěvek na provoz

494
760

celkem

1 254

celkem
PŘÍJMY CELKEM

66 748
182 099

50

6 947

Předškolní zařízení
MŠ Nové Domovy příspěvek na činnost 1 967
MŠ Nové Domovy kuchyně oprava podlahy 250
MŠ Nové Domky příspěvek
1 148
MŠ 1. máje rekonstr. zahrady, podíl
1 100
MŠ 1.máje příspěvek
1 538

celkem

36
10
237
300
1 000
1 000

celkem

Zemědělství a lesní hospodářství
údržba městských pozemků

89

celkem

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
úroky z úvěru BSŠ, Linecká
1 852
realit. kancelář privatizace - služby
150
privatizace kolky, daň z převodu
nemovitosti
245
Linecká čp. 3 malometrážní byty, podíl FB 2 000
Na Vyhlídce čp. 530
rekonstr. fasády oken PD HČ 80
Na Vyhlídce čp. 530
rekonstrukce fasády oken HČ 2 280
Dlouhá čp. 132
rekonstrukce fasády okna PD HČ 60
Dlouhá čp. 132 rekonstr. fasády okna HČ 1 820
Novohradská čp. 65 - 67 architekt. soutěž 100
OA, G Linecká čp. 368
stavební úpravy, podíl 2 000
nájemné Česká pošta - UP
96
zateplení objektů města náš podíl
3 701
pojištění majetku města
500
veřejné osvětlení rekonstrukce
640
veřejné osvětlení
1 210
opravy na hřbitovech Kaplice, Blansko
400
provoz hřbitova Kaplice
229
provoz hřbitova Blansko
42
zpracování ÚAP pro správní obvod
750
územní plán Sú Kaplice změna č. 8
167
příspěvek na údržbu nemovitostí
100
odstraňování nepovolených staveb
50
odstraňování havarijních objektů
1 000
věcná břemena, nájmy
40
ostatní opravy majetku
500
výkup havarijních objektů
400
projektové dokumentace k dotacím
400
právní služby a soudní výlohy
150
ostatní služby pro územní rozvoj
600
služby pro dotace z EU
1 067
hasičská zbrojnice Hubenov, podíl
400
hasič. zbrojnice Rozpoutí oprava - materiál 100
platby daní a soudních poplatků, kolky
170
městský mobiliář
103
nákup pozemků
500
architekt města
100

Základní školy
ZŠ Fantova příspěvek na činnost
ZŠ Fantova rekonstrukce WC
I. pavilon dívky, podíl
ZŠ Školní příspěvek na činnost

VÝDAJE:
druh výdaje:

občanská komise

3 595
450
4 194

Kultura
městská knihovna
2 248
kronika města
25
Kulturní a informační centrum příspěvek 3 770
hrad Pořešín
200
údržba památek podíl k dotaci
400
válečné hroby, pietní akce
10
údržba městského rozhlasu
180
spolupráce přeshraniční
25

24 002

Ochrana životního prostředí
sběr a svoz komunálního odpadu
950
nákup odpadkových košů
30
kontejnery osady vývoz
70
sběr a svoz komunálního odpadu - občané 3 000
sběrný dvůr - provoz
275
sběrný dvůr stavební úpravy 3.etapa
500
sběrný dvůr třídící linka studie PD, dotace 100
sběrný dvůr stroje, zařízení
100
třídění separovaného odpadu
500
DDHM nákup kontejnerů PET, papír
50
kontejnery na tříděný odpad - vývoz PET 650
kontejnery na tříd. odpad - vývoz PAP Kon 280
kontejnery na tříděný odpad - vývoz sklo 120
likvidace černých skládek
70
ekologická likvidace autovraků
20
úklid města
2 500
úklid města zeleň
1 600
úklid města zeleň - materiál, DDHM
105
veřejná zeleň květiny, nádoby
105
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kácení dřevin
výsadba dřevin
chemická ochrana, komunikací,
chodníků, mostů
posudky, rozbory
péče o vzhled - vánoční výzdoba
odpovědnost za škody dle §16
zák. 449/2001, 289/95

120
35

soc. pomoc osobám nepřizpůsobivým
ostatní záležitosti lékařské prohlídky
komunitní plán

7
10
175

5
15
50

celkem

2 119

celkem

11 300

Civilní připravenost na krizové stavy
ostatní správa v oblasti kriz. řízení
15

celkem

15

Bezpečnost a veřejný pořádek
městská policie

2 096

Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
dávky sociální péče
5 320
dávky zdravotně postiženým občanům 6 250
ostatní dávky povahy soc. zabezpečení 27 000

celkem

2 096

celkem

Zastupitelstva obcí
místní zastupitelské orgány

2 631

celkem

2 631

50

38 570

Sociální péče a pomoc
dům pečovatelské služby
DPS Novohradská čp. 59,60
oprava fasády FRR
dům chráněného bydlení
klub důchodců
sociální hospitalizace
ústavy péče pro mládež - dárky
ostatní sociální péče

632
500
703
36
25
5
26

Požární ochrana
z hlediska města, JSDHO

247

celkem

247

Místní správa
činnost místní správy

33 770

celkem

33 770

Finanční operace a ostatní činnost
služby peněžních ústavů
daň z příjmu obce

150
2 000

celkem

2 150

Termíny svozu odpadu
Sdělujeme občanům termíny svozu separovaného domovního
odpadu v 1. pololetí roku 2008 (papír, sklo a PET láhve).

Měsíc

Vývoz papíru Vývoz skla

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

10. + 24. 1.
21. 1.
7. + 21. 2.
18. 2.
6. + 20. 3.
17. 3.
3. + 17. 4.
28. 4.
1. + 15. + 29. 5. 26. 5.
12. + 26. 6.
23. 6.
lahví - pravidelný odvoz každé

Vývoz PET
pondělí

Případné změny budou občanům včas oznámeny.

PET láhve / Do žlutých nádob odhazujte PET
láhve od nápojů, které nejsou znečištěné chemikáliemi
a oleji. Prosíme, nezapomínejte je sešlápnout!
Sklo / Do zelených nádob odhazujte láhve od
nápojů, skleněné nádoby a skleněné střepy – tabulkové
sklo. Prosíme, nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo
a zrcadla.
Papír / Do modrých nádob odhazujte noviny, časopisy,
kancelářský papír, reklamní letáky, sešity, krabice, papírové obaly.
Prosíme nevhazujte mokrý, mastný, uhlový, voskovaný papír a
použité plenky.

SPORT A TURISTIKA
TJ Cíl Kaplice
leden
1. 1
NOVOROČNÍ SETKÁNÍ NA POŘEŠÍNĚ
Odchod z parku ve 13.00 hodin.
8. 1.
PŘES BÍDU DO BESEDNIC
8 km
Autobusem z aut. nádr. v 9.10 hodin do Blanska. Trasa: Blansko - Na
Papímě - Přísečno - Bída - Besednice - autobus v 13.25 hodin.
15. 1.
PAMÁTNÍK OMLENICE
8 km
Autobusem od školy v 10.00 hodin do Omleničky. Trasa: Omlenička památník - Omlenice - Horšov - Malý Strádov – Kaplice.
22. 1.
VŠEMĚŘICE - RYCHNOV NAD MALŠÍ
11 km
Odchod z parku ve 9.00 hodin. Trasa: Zámeček - Ješkov - Všeměřice
- Rychnov n. M.; autobus v 13.20 hodin.
29. 1.
Z POHORSKÉ VSI DO BENEŠOVA N. Č. 10 km
Autobusem z aut. nádr. v 9.10 hodin do Pohorské Vsi. Trasa:
Pohorská Ves - Lužnice - Jitronice - Kuří - Benešov nad Černou;
autobus 13.15 hodin.

VÝDAJE CELKEM

218 437

Financování - třída 8
změna stavu na bankovních účtech
uhrazené splátky
dlouhodob. půjček ČS BSŠ
uhrazené splátky
dlouhodob. půjček ČMZRB ČOV
uhrazené splátky
dlouhodob. půjček ČS ATYS
uhrazené splátky
dlouhodob. půjček Linecká 15BJ
přijaté dlouhodobé půjčky - úvěr
aktivní dlouhodobé operace příjmy
aktivní dlouhodobé operace výdaje

-1 929
32 000
22 000
-15 000

FINANCOVÁNÍ CELKEM

36 338

4 870
-2 013
-1 890
-1 700

Sestavila: Jiskrová J., vedoucí finančního
odboru. Rozpočet na rok 2008 byl schálen
Zastupitelstvem města Kaplice dne 17. 12.
2007.

Kapličtí padesátníci si ozkoušeli
práci s počítačem…
Nezaměstnaní lidé z Kaplice a okolí, kteří jsou starší 50 let, měli
možnost ozkoušet si práci
s počítačem a zvýšit si tak
svou
kvalifikaci. Tuto
možnost
jim
poskytla
obecně
prospěšná
společnost
Attavena
z Českých Budějovic a to
v rámci svého projektu
„Myš není pro kočku!“.
K úspěšné realizaci kurzu
výrazně přispělo Střední
odborné učiliště v Kaplici,
které poskytlo výukové
prostory
a
dalo
tak
zájemcům o výuku nutné
zázemí. Komunikace se
zájemci o kurz byla vedena
prostřednictvím úřadu práce v Kaplici, studijní skupina pak byla dále
doplněna z řad klientů „Tolerance Kaplice“.
Lidé, kteří se přihlásili, se v kurzu seznámili s kancelářskými
aplikacemi jako je textový a tabulkový editor, složky, soubory,
internet a email. Dále nahlédli pod pokličku základům grafiky a
tvorby prezentací. Kurz jsme navíc doplnili o lekci „Orientace na trhu
práce“, kde si klienti ozkoušeli hledání zaměstnání a komunikaci se
zaměstnavatelem prostřednictvím počítače, napsali životopis a
motivační dopis. Pro možné zájemce z řad účastníků kurzu je dále
připraveno individuální poradenství tzv. „podpůrného asistenta“.
Jedná se o odborníka na trh práce, který v případě potřeby rád a
ochotně lidem poradí s konkrétním dotazem z oblasti pracovně právní
problematiky. Této služby mohou využít všichni účastníci kurzu ještě
tři měsíce po ukončení výuky.
Jednou z dalších podpůrných aktivit projektu je tzv. iPracoviště. Jedná
se o počítačovou sestavu, která je připojena k internetu a je vždy
umístěna na veřejně přístupném místě. Cílová skupina projektu,
zvláště klienti kurzu, tak mohou bezplatně trénovat své nově získané
dovednosti, pokud nemají PC doma. Kapličtí mohou navštívit tento
počítač v prostorách „Tolerance Kaplice“, která ochotně poskytla své
prostory pro umístění iP.
Kaplický kurz navštěvovalo celkem 7 lidí, z nichž více než polovina
uspěla v závěrečném testu a získala osvědčení o rekvalifikaci platné
pro celou Českou republiku. Do kurzu docházeli 4 týdny a to v měsíci
listopadu a prosinci. Výuka včetně všech ostatních podpůrných aktivit
byla pro klienty kurzu zdarma, neboť celý projekt je financovaný
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Za tým Attaveny Eva Kalmíková
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Sociální služba
Tolerance Kaplice 2007
Dne 1. 3. 2007 začala působit ve městě
Kaplici a jeho blízkém okolí sociální
služba Tolerance Kaplice – sociální
rehabilitace. Sociální služba se řídí
zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních
službách - § 70 Sociální rehabilitace.
Naším posláním je podpora uživatelů,
kteří se ocitli v nepříznivé životní a
sociální krizi při jejich integraci do
většinové společnosti.

informačních letáků. Za celý tým naší sociální služby chceme
poděkovat všem, kteří nás podpořili a pomohli v začatcích, které jsou
pro každou sociální službu těžké.
V případě jakkýkoliv dotazů či zájmu o naší službě nás můžete
kontaktovat či navštívit: Tolerance Kaplice, Linecká 413, Kaplice 382
41. Ředitelka Charity Kaplice – Marie Froulíková, 731 604 509.
Vedoucí Tolerance Kaplice – Bc. Michaela Fajtová, 731 604 507.

PROGRAM DDM Kaplice
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009

leden / www.ddmkaplice.cz

Co to sociální rehabilitace znamená?
1) Základní sociální poradenství
2) Základní činnosti dle zákona:
a) nácvik dovedností pro zvládnutí
péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k
sociálnímu začleňování
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí

7. - 11. Pojďte s námi za ledními medvědy! - soutěže pro děti ze ZÚ
9. + 16. Keramické dopoledne v MŠ 1. máje
21. - 31. Zimní krásy – výtvarná soutěž pro děti z MŠ, ZŠ
Soutěže AŠSK – dle rozpisu
Klub Sluníčko – první schůzka v roce 2008 – 9. 1. od 9.30 hodin

V roce 2007 jsme Vám nabídli tyto služby:

Beseda s autorem knihy Jiřím Cukrem, ledenickým kronikářem.
Vměstské knihovně od 18.00 hodin, Borovany.

Základní sociální poradenství - poskytuje osobám potřebné
informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace
(pomoc v orientaci sociálních služeb a zákonů, pomoc při hledání
ubytování či práce, pomoc v krizových situacích).
Zájmová dílna – Do zájmové dílny docházeli především lidé se
zdravotním postižením – zde jim byly nabídnuty různé aktivizační
činnosti (vaření v kuchyňi, ruční práce, práce na zahradě).
Středisko LES - Cílovou skupinou byli lidé obtížně zaměstnavatelní,
lidé po výkonu trestu, lidé bez přístřeší. Zde jim byla nabídnuty
pracovní místa v profesi Lesní dělník – za odvedenou práci pobíral
uživatel plat. Od 1. 1. 2008 tuto službu nebudeme nadále poskytovat.
Celkově využilo naší službu 69 uživatelů. Z toho 49 mužů a 20 žen.
Průměrný věk uživatelů byl 38,04 let.
V sociálním poradenství nejvíce uživatelé využívali pomoc při
hledání zaměstnání (21x) a ubytování (13x). Dále pak jednorázové
poradenství využilo 13 uživatelů, dlouhodobé poradenství 4 uživatelé.
Při vyřizování azylového bydlení sociální pracovnice pomáhala 4
uživatelům a krizovovou intervenci využili 3 uživatelé. Uživatelé,
kteří hledali zaměstnání měli nejčastěji základní vzdělání (15x),
vyučen byl 1 uživatel, a 5 uživatelů mělo střední vzdělání s maturitou.
Zájmovou dílnu využívali celkem 4 uživatelé. V současné době jsou
to 3 uživatelé, a byli bychom rádi, kdyby se tento počet zvýšil. Ve
středisku LES pracovalo 10 uživatelů na pracovní pozici lesní dělník.
V prostorách naší služby je také k dispozici počítač od společnosti
Attavena o.p.s. - tento počítač mohou využívat zdarma v určených
hodinách všichni občané Kaplicka, přednostně pak účastníci kurzu
Attavena, o.p.s., maminky na mateřské/rodičovské dovolené a osoby
nad 50 let věku. Počítač je připojen na Internet. Tento počítač bude k
dispozici do 30. 6. 2008.
Mezi další aktivity naší sociální služby patřilo spolupořádání
fotbalového turnaje Intercapu ve dnech 28 - 29. 9. 2007 společně s
dalšími sociální službami Městské charity České Budějovice. V pátek
28. 9. se konalo utkání v kategorii muži a v sobotu si zahrály děti a
mládež. Večer se konal benefiční koncert v kulturním domě Kaplice.
Na tomto koncertu nám zahraly kapely Trioband, T – funky, ZTP.
Akce probíhala v rámci Týdne nízkoprahových center. Velký dík patří
Kulturnímu domu v Kaplici, který nám vyšel v mnoha ohledech vstříc
a vytvořil pro náš koncert velmi příjemnou a uvolněnou atmosféru.
Tolerance Kaplice od 1. 1. 2008 přechází z organizace Městské
charity České Budějovice do nově vzniklé organizace se svou právní
subjektivitou Charita Kaplice. Do dalšího roku vstupujeme s novými
plány a snahou naší službu zlepšovat.
Celkově se zvětší prostory naší služby. Střediko LES zaniká, ale
budeme se snažit vytvářet nové služby (např. Terénní program Fara),
které by pro Kaplici a její občany mohly být přínosné. O všech našich
aktivitách Vás budeme informovat pomocí Kaplického zpravodaje či

Zajímavá kultura v okolí
10. leden - Netradiční turistické cíle Českobudějovicka

Od 10. ledna - Taneční kurz pro manželské páry
Kurz pro manželské či partnerské páry bude probíhat pod vedením
tanečních mistrů tanečního klubu La- St Dance Time České Budějovice na sále KD BESEDA v Českých Velenicích, od 20.00 hodin.
Závazné přihlášky u kulturní referentky.

13. ledna – Komedie s drakem
Loutková pohádka od 14.00 hodin. Hraje soubor Jiskra – hasičárna,
Borovany.

18. ledna - Klubový večer v Koželužně
Karel Stýblo a Nový Zéland na kole i pěšky. Setkání s členem Českého
klubu cestovatelů a autorem knih Kavkaz 2001, Aotearoa. Od 18.00
hodin v Koželužně, Nové Hrady.

Buddhismus Diamantové cesty
Linie Karma Kagjü
Pořádá veřejnou přednášku, spojenou s meditací,
každé úterý od 16.00 hodin
v Městské knihově, Kaplice
info tel. 724 860 956, 723 927 236

Pozvánka do Archy
Nedělní bohoslužby
vždy v 9.00 hodin
Barevný dramaťák
čtvrtek ve 14.10 hodin
Setkání nad Biblí
čtvrtek v 19.00 hodin
Setkání střední generace pátek v 19.00 hodin
Pátek 11. ledna 2008 v 18.00 hodin

GRUZIE A ARMÉNIE
2. cestovatelský večer. Mgr. Tomáš Grulich. Přednášející působí na
Geografickém ústavu Přírodověd. fak. Masarykovy univerzity v Brně.

Cesta do vesmíru v ZŠ Fantova
ZŠ Fantova pořádá dne 26. 1. 2008 od 9.00 do 13.00 hodin
„Den otevřených dveří”. Čeká Vás „CESTA DO VESMÍRU“,
budeme putovat planetami hraček, barev, pokusů, šikulů,
planetou pravěkou, popletenou, zábavnou, zpívající, sportovní
a pohádkovou.
Těší se na Vás všichni Fantováci
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Rádi bychom poděkovali…
Námořnický karneval
Dne 16. listopadu
2007 se v Hospůdce u
Malši konal pravý
námořnický karneval.
Nebyli
zde
jen
námořníci a piráti, ale
i účastníci říše vodní,
jako například Neptun
a mořská panna Zuzana. Chtěli bychom
poděkovat sponzorům
naší akce: panu Karlu Machovi – Bentex plast Benešov, panu
Jiřímu Krbovi – OKNOTHERM Kaplice, i ostatním sponzorům.
Dále děkujeme panu Janu Hermanovi za přispění finanční
částky na Mikulášské odpoledne pro děti.
děkuje Marie Soukupová a hosté
----------------------------------------------------------------------------

„Hrátky s čerty“, čerti děkují
Čertíci a čertice z PS Poutníci Kaplice děkují dětem, rodičům i
prarodičům, že si v hojném počtu přišli zasoutěžit na „Hrátky
s čerty“ do městského parku dne 1. 12. 2007. Tato akce
proběhla za přispění: Města Kaplice, starosty města pana
Ferdinanda Jiskry, paní Wienerové, fa Hamé, a. s.
Dárečky vyrobily děti z PS Poutníci.

salon Smaragd
Vám nabízí:
KOSMETIKA – dermokosmetika Syn Car
(10% sleva na leden)
MIKROMASÁŽ OČNÍHO OKOLÍ
DENNÍ, VEČERNÍ LÍČENÍ
PEDIKÚRA
novinka: CHEMICKÝ PEELING
Provádí Petra Orlovičová, tel.: 775 324 284
Smaragd hledá kadeřnici. Tel.: 724 191 172

SBĚRNÉ SUROVINY
na Českobudějovické ulici

JSOU OPĚT

OTEVŘENY
denně krom pondělí a neděle
/9.00 – 13.00 a 14.00 – 16.00 hodin/
Tel. 380 312 779

